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إلــى أجمــل مدينــة فــي  إلــى تحويــل مكــة  التحديــث يهــدف 
"العالــم األول". كمــا غيــرت مشــاريع اإلعمــار الربحيــة أيضــا، في 
واقــع األمــر، مــن تجربــة الحــج الدينيــة فــي العصر الحديــث، كما 
غيــرت الشــعائر اإلســامية. فقــد زادت مــن التبايــن الطبقــي 
ــاء مــن  ــن األثري ــة" تمكــن للمتعبدي ــات مغلق وخلقــت "مجتمع
النــأي بأنفســهم عــن الحشــود. فــي الواقــع، فلــن يكــون علــى 
أولئــك الذيــن يســتطيعون تحمــل كلفــة شــقق يتــراوح ســعرها 
بيــن أربعــة وخمســة ماييــن دوالر، أو دفــع مبلغ يبــدأ من ثاثة 
آالف دوالر فــي الليلــة لغرفــة فنــدق، ســماع بقيــة الحجــاج، 
أو شــمهم، أو لمســهم، أو االقتــراب منهــم. كمــا بإمكانهــم 
ــرف منازلهــم أو  إقامــة صــاة الجماعــة وهــم يتنعمــون فــي ت
غرفهــم الفندقيــة، وهــو مــا أباحــه عبــد العزيــز بــن بــاز، مفتــي 
عــام المملكــة، عــام 1998. هــذا الفصــل يقــوض الغــرض مــن 
الحــج الــذي ُقصــد بــه أن يكون مشــاركة روحيــة، وأن يزيل، ولو 
بشــكل مؤقــت، الحــدود )القوميــة والطبقيــة(، وهــو مــا يفعلــه 
بطبيعــة الحــال، ويتمثــل فــي لبــاس اإلحــرام األبيــض البســيط 
الــذي يرتديــه الحجــاج. وباإلضافــة إلــى خلــق تباينــات طبقيــة 
وفــروق بيــن الحجــاج، تســببت هــذه المشــاريع العماقــة حتــى 
اآلن فــي إجــاء مئــات اآلالف مــن الســكان فــي مركــز مدينــة 
مكــة، مــن طبقــات اجتماعية-اقتصاديــة مختلفة، عــن منازلهم. 
ــا، مــن دون أن يكــون لهــم  وقــد تســلم هــؤالء تعويضــا هزي
مــاذ قانونــي. وانتهــى األمــر ببعضهــم فــي أحيــاء فقيــرة ال 
تبعــد أكثــر مــن ميــل واحــد عــن الحــرم، تحجبهــم "أبــراج البيــت" 

وغيــره مــن البنايــات الكبيــرة عــن عيــون الــزوار.

التخطيــط  اتخــذ  العشــرين،  القــرن  أواخــر  مــع ذلــك، ففــي 
المركــزي للمــدن أشــكاال مختلفــة فــي عاصمتــي البــاد الدينيــة 
والسياســية علــى الترتيــب. ففــي مكــة، قبلــة الحجــاج، تركــزت 
خطــط إعــادة اإلعمــار علــى التحديــث الكامــل للمشــهد المــادي 
بــدأت  إذ  للمدينــة.  واالقتصــادي  واالجتماعــي  والثقافــي 
الــدوالرات، تحــل محــل  مشــاريع  ضخمــة، بتكلفــة مليــارات 
ــة، والممتلــكات الخاصــة  ــم الثقافي ــة، والمعال المواقــع التاريخي
المــوارد  المكــي. و ســتحول  بالحــرم  المحيطــة  فــي األحيــاء 
النفطيــة، التــي يتــم تدويرهــا فــي بنــوك المملكــة فــي شــكل 
قــروض للمقاوليــن وفــي ســوق العقــارات فــي مكــة، مركــز 
المدينــة إلــى مجموعــة مــن البنــى متعــدد االغــراض، تتجــاور 
ــة ودائمــة؛  ــة الباذخــة مــع مســاكن مؤقت ــادق الدولي فيهــا الفن
إضافــة إلــى منشــآت تجاريــة وأســواق علــى أحــدث طــراز. ومــن 
ثــم، ســينقطع مســتقبل هــذه المنطقــة بالكامــل عــن ماضيهــا 

الثــري فكريــا، واجتماعيــا، واقتصاديــا.

ويســوق النظام الســعودي إعادة تشــكيل مكة بوصفه ضرورة 
العــدد  التحتيــة للحــج كــي يمكــن اســتيعاب  البنيــة  لتحســين 
المتزايــد مــن الحجــاج فــي مدينــة أصبــح الســفر إليهــا أســهل، 
ولــم يعــد مــا توفــره مقتصــرا علــى تراثهــا المــادي التاريخــي 
ــدم(  ــار )واله ــك، فالهــدف مــن وراء اإلعم ــا لذل ــي. وتبع والدين
هــو إدخــال العاصمــة الدينيــة إلــى القــرن الحــادي والعشــرين 
وتحويلهــا إلــى مدينــة عالميــة نموذجيــة للتطويــر والتحديــث. 
وبحــد تعبيــر خالــد بــن فيصــل آل ســعود، أميــر مكــة، فــإن 

فــي  1990 لحظــة حاســمة  عــام  الخليــج فــي  مثلــت حــرب 
ــات  تاريــخ الشــرق األوســط الحديــث، لحظــة غيــرت االقتصادي
الدولــة  بيــن  العالقــة  غيــرت  كمــا  للمنطقــة،  السياســية 
والمجتمــع فيهــا.  تضافــر الحــراك الشــعبي المناهــض للنظــام 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الــذي ظهــر أثنــاء الحــرب، 
مــع الركــود االقتصــادي العالمــي فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب، 
لقولبــة الســبل التــي أدار بهــا آل ســعود احتكارهــم للســلطة 
والمــوارد االقتصاديــة. فمــن جهــة، تبنــى الحــكام اســتراتيجيات 
القمــع واالحتــواء لتهدئــة الحــركات المعارضــة. ومن جهة أخرى، 
اعتمــدوا علــى المضاربــة العقاريــة، وبخاصــة تطويــر مشــاريع 
عقاريــة، كأســاليب جديــدة للشــرعنة السياســية وتوليــد رؤوس 
األمــوال، فــي ظــل تراجــع فــرص االســتثمار في الخــارج. وبوجه 
خــاص، اســتهدف نظــام العقــارات فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب 
ــرت  ــر، تمظه ــادة التعمي ــن إلع ــاض كهدفي ــه والري ــي مك مدينت
ــزي  ــدور مرك ــة ســعودية، اضطلعــت ب ــا رؤى حداث مــن خالهم

ــى حــد ســواء. ــة والسياســية عل ــاة االقتصادي فــي الحي

polytheism. Nonetheless, since 1928, the Saudi 

regime has managed the iconoclastic desires of 

religious zealots, using these practices for political 

purposes when necessary. The Shi‘i shrines of 

Najaf and Karbala’ as well as Sufi houses of wor-

ship in the Hijaz, for instance, constituted prime 

idolatrous targets, which the Wahhabis attacked 

beginning in the eighteenth century. Historically, 

however, such acts of destruction were equally 

motivated by economic and territorial conquest. 

Accordingly, the religious establishment took up 

places of religious importance as sites of material 

and discursive contestation against those they 

considered non-Orthodox Sunni Muslims—a flex-

ible term that was used for those who opposed 

Al Saud’s political project. 

Blaming religious zeal for such mundane global 

urban phenomena that are part and parcel of 

capitalist development and the reorganization 

of modern power misses the forest for the trees. 

Such facile expla-

nations that can 

only see the Mid-

dle East through 

the lens of religion 

reproduce images 

of Saudi Arabia as 

retrograde and 

frozen in a bygone 

time instead of 

revealing the polit-

ical and economic 

reasoning behind 

Mecca’s redevel-

opment projects. 

Indeed, to create 

new opportunities for capital reproduction and 

accumulation amid the globally driven post-Gulf 

War economic crisis, the regime transformed the 

Saudi landscape into a rent-generating asset 

through developing the real estate and tourism 

sectors of the economy. Local property spec-

ulation, generally insulated from the declining 

global real estate market, thus became part and 

parcel of petro-capitalism, a “spatial fix” (David 

Harvey, 2001) for a petro-regime dealing with 

its worst crisis of legitimation amid fluctuating 

oil revenue streams and constricting investment 

opportunities. While development projects in 

Mecca turned the regime’s enormous amounts 

of surplus petro-capital into a regular source 

of rent and bolstered the importance of real 

estate development to economic life, they also 

tied the economic elites to the regime’s political 

and economic longevity, consolidating the power 

of the ruling family and its economic allies. The 

lucrative construction projects therefore further 

entrenched the economic elites and capitalist 

classes within the fledgling property regime’s 

fold, bolstering its longevity in the face of increas-

ing popular dissent.

bring the religious capital into the twenty-first 

century and to turn it into a model global city 

for development and modernization. In the words 

of Mecca’s former governor Khalid ibn Faisal Al 

Saud, modernization is meant to transform Mecca 

into the most beautiful “First World” city. The 

lucrative construction projects have in reality also 

changed the religious experience of the modern 

pilgrimage, along with other Islamic rituals. They 

have, for one, increased class inequalities and 

created “gated communities” where rich worship-

pers can separate themselves from the crowds. 

Effectively, people who can afford the four-to-five 

million-dollar apartments or pay upward of three 

thousand dollars per night for a hotel room do 

not have to hear, smell, touch, or be near other 

pilgrims. They can pray in group [jama‘a] from the 

luxury of their homes or hotel rooms, a practice 

sanctioned by former Grand Mufti of Saudi Ara-

bia Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz in 1998. This 

separation defeats the purpose of the pilgrimage 

and the sense of 

spiritual commu-

nion it is meant to 

generate as well 

as the erosion, if 

only temporarily, 

of (national and 

class) boundaries 

that it custom-

arily enforces, 

represented in 

the humble, white 

robe that pilgrims 

wear. In addition 

to creating class 

inequities and 

distinctions among pilgrims, these mega projects 

have thus far displaced one hundred thousand 

residents of Central Mecca from different socio-

economic classes from their homes. The former 

residents have received meager compensation 

in return and are without legal recourse. Some 

have ended up in slums less than a mile away from 

the Grand Mosque, hidden from visitors’ eyes by 

the Abraj al-Bayt Towers and other large-scale 

developments.

While the first wave of destruction at such a 

massive scale in Central Mecca began in the 

late-1990s, it was only in the last few years, 

mostly since 2011, that the mass media paid these 

phenomena any attention. In the near absence 

of scholarly works that account for or theorize 

Mecca’s urban transformations, the media rea-

soned that Wahhabi iconoclasm, rooted in literal 

interpretations of the Quran and the prophetic 

traditions, was behind the state’s drive for urban 

destruction. The practices of memorialization 

counter official Wahhabi beliefs, seeing them as 

a mediated form of worship and an association 

with God and equating all such actions with 

The 1990 Gulf War was a watershed in the 

history of the modern Middle East that altered 

the political economies of the region as well 

as state-society relations therein. In Saudi Ara-

bia, the anti-regime popular mobilizations that 

had emerged during the war, coupled with the 

post-war global economic recession, shaped 

the ways in which the ruling Al Saud monarchy 

managed its monopoly on power and economic 

resources. On the one hand, the rulers adopted 

multi-pronged strategies of coercion and coop-

tation to pacify oppositional movements. On 

the other hand, they relied on land speculation, 

and the development of real estate schemes in 

particular, as new modes of political legitimation 

and capital generation, given the narrowing of 

global investment opportunities. Specifically, 

the post-war property regime targeted Mecca 

and Riyadh as objects of urban redevelopment 

through which new visions of “the Saudi modern” 

manifested and circulated, thereby assuming a 

central role in both economic and political life. 

Late twentieth-century centralized city planning 

took on different forms in the country’s religious 

and political capitals, respectively. In Mecca, site 

of the yearly Muslim pilgrimage, urban redevelop-

ment plans centered on the complete overhaul of 

the city’s physical, cultural, social, and economic 

landscape. The attendant multi-billion dollar 

mega projects have been replacing historical 

sites, cultural landmarks, and private properties 

in the neighborhoods circling Mecca’s Grand 

Mosque [al-masjid al-haram]. Petro-resources, 

circulated through Saudi Arabian banks in the 

form of loans to contractors and Mecca’s real 

estate market, will turn Central Mecca into a con-

stellation of mixed-use developments comprising 

upscale international hotels and short-term and 

permanent residences, as well as state-of-the-art 

commercial facilities and markets. The future 

of this area will thereby be completely severed 

from its intellectually, socially, and economically 

rich past.

The Saudi regime has marketed the remaking of 

Mecca as necessary to enhance the infrastructure 

of the pilgrimage in order to accommodate a bal-

looning Muslim population in a now easily acces-

sible city that has more to offer than its historical 

and religious material heritage. Accordingly, the 

aim of the construction (and destruction) is to 

“The erasure of alternative 
accounts of state formation 

through commemoration in Riyadh 
and destruction in Mecca is, 
at heart, a continuation of Al 
Saud’s imperial project and the 
deep-seated violence to the 

everyday, the spiritual, and the 
temporal.”

The Property 
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جامعــة بيــن ســلطة األســرة الحاكمــة وبيــن حلفائهــا االقتصادييــن. وهكــذا، أضفــت مشــاريع 
الرأســمالية داخــل  النخــب االقتصاديــة والطبقــات  الربحيــة مزيــدا مــن الحصانــة علــى  اإلعمــار 
ــدة.   ــرة الحكــم العقــاري الناشــئ، وعــززت اســتمراريته فــي مواجهــة معارضــة شــعبية متزاي حظي

مــع ذلــك، فهــدم أحــد أشــكال الذاكــرة التاريخيــة فــي مكــة، وهــو الفعــل الــذي تدعمــه الوهابيــة 
الســعودية. وقــد  الســلطة السياســية  المضــادة لألضرحــة، كان ضروريــا لتماســك  بأفكارهــا 
اســتكمل بابتــداع تاريــخ علمانــي رســمي فــي الريــاض قائــم علــى تبجيــل ماضــي آل ســعود،  
التــي اســتقبلت باهتمــام هزيــل إعاميــا وبحثيــا علــى حــد ســواء. إن العمليــة  وهــي العمليــة 
مليــارات  بكلفــة  العقــاري،  الحكــم  نظــام  ابتدعهــا  التــي 
ــة،  ــة والثقافي ــد الخطــط الحضري ــدوالرات، مــن أجــل تجدي ال
وإعــادة صناعــة الريــاض التاريخيــة، وصناعــة التــراث، جــاءت 
المبنيــة وكيــف غيــرت  بالبيئــة  الحــكام  مدفوعــة باهتمــام 
العاقــات االجتماعيــة وتســببت فــي فقــدان ما يرونــه الهوية 
والثقافــة الســعودية التقليديــة. وهــم يرجعــون المعارضــة 
الشــعبية التــي اندلعــت أثنــاء حــرب الخليــج إلــى هــذا الفقــدان 
العديــد مــن المشــاريع  المزعــوم للهويــة. وهكــذا، هــدف 
التاريخيــة،  الدرعيــة  إعمــار  إعــادة  برنامــج  العماقــة، مثــل 
ومركــز الملــك عبــد العزيــز التاريخــي، وإعــادة إعمــار الريــاض 
التاريخيــة، وعــدد كبيــر مــن النصــب التذكاريــة المعماريــة التــي 
ــة  ــد مــن المواقــع األركيولوجي ــة، والعدي ظهــرت فــي المدين
ــاء  ــز حــس االنتم ــى تعزي ــار الثقافــي، إل ــادة اإلعم وخطــط إع

ــوالء آلل ســعود.   الســعودي المتجــذر فــي ال

الوهابيــة أصبحــت  المؤسســة  القــدر أن  ومــن مفارقــات 
ــا فــي المضــي قدمــا باتجــاه تجســيد وتوطيــن  شــريكا مركزي
التاريخ الســعودي الرســمي. في عملي الموســع، أستكشف 
أكثــر هــذا التناقــض عبــر قــراءة جنيولوجيــة فــي السياســات 
النفطيــة، والهندســة االجتماعيــة،  الحداثــة  التــي لعبــت دورا مركزيــا فــي  الماديــة والمكانيــة 
المملكــة. وأوضــح كيــف تمثــل مكــة والريــاض موقعيــن تجــري  والتنويــع االقتصــادي فــي 
ــة ومتعــددة. فهمــا تمثــان نقطــة التقــاء للقــوى المتشــعبة لاقتصــاد،  فيهمــا مشــاريع متزامن
المدينتــان موقعــان تســكنهما نظــم اجتماعيــة  والمجتمــع، والثقافــة، واأليديولوجيــا. هاتــان 
مختلفــة فــي الفضــاء االجتماعــي نفســه والهــداف أيويولوجيــة متباينــة. إن إعــادة إعمــار كلتــا 
المدينتيــن، بمــا تحملــه مــن تناقضــات، مســألة مركزيــة لعمليــات إدارة شــؤون الدولــة وتقنيــات 
ــاض وأعمــال  ــاء فــي الري ــر اعمــال البن ــة عب ــن الدول ــة لتكوي الحكــم. واســتبعاد التفســيرات البديل
الهــدم فــي مكــة، فــي حقيقتــه، هــو امتــداد لمشــروع آل ســعود اإلمبريالــي والعنــف المتأصــل 

تجــاه مــا هــو يومــي، وروحــي، وزمانــي. 

ومــع أن الموجــة األولــى مــن عمليــات الهــدم علــى هــذا النطــاق الواســع فــي مركــز مدينــة مكــة 
بــدأت منــذ التســعينيات، لــم تعــط وســائل اإلعــام أدنــى اهتمــام لهــا إال فــي الســنوات األخيــرة، 
ــك التحــوالت  ــة تفســر تل ــة أبحــاث علمي ــام ألي ــاب شــبه الت ــام 2011. ومــع الغي ــذ ع ــدا من وتحدي
ــم  ــى تحطي ــي عل ــي المبن ــه الوهاب ــام أن التوج ــا، اســتنتج اإلع ــر له ــة، أو تنظِّ ــة فــي مك الحضري
ــذي حمــل  ــة، هــو الدافــع ال ــة للقــرآن والســنة النبوي ــان، المتأصــل فــي التفســيرات الحرفي األوث
الدولــة علــى تنفيــذ عمليــات الهــدم. فمــع أن اقامــة األضرحــة تخالــف المعتقــدات الوهابيــة 
الرســمية، فمنــذ 1928، اســتطاع النظــام الســعودي، الــذي يــرى فيهــا شــكا مــن أشــكال اتخــاذ 
وســيط بيــن المــرء وربــه، وضربــا مــن ضــروب الشــرك، أن يســتخدم دعــوات بعــض المتعصبيــن 

ــراض سياســية كلمــا اســتدعت الحاجــة.  لهــدم األضرحــة ألغ
النجــف وكربــاء،  فمثــا، شــكلت األضرحــة الشــيعية فــي 
الحجــاز، أهدافــا أساســية  الزوايــا الصوفيــة فــي  وكذلــك 
لهادمــي األضرحــة، والتــي بــدأ الوهابيــون فــي مهاجمتهــا 
منــذ القــرن الثامــن عشــر. مــن الناحيــة التاريخيــة، كانت هناك 
أيضــًا دوافــع توســعية واقتصاديــة الســتهداف هذه االضرحة 
والزوايــا. وعليــه، كمــا اســتهدفت المؤسســة الدينيــة أماكــن 
العبــادة فــي خافهــا  مــع   أولئك الذيــن يعتبرونهــم ال ينتمون 
إلــى اإلســام الســني الحنيــف- وهــو مصطلح مرن اســتخدم 

لوصــف معارضــي مشــروع آل ســعود السياســي.

الدينــي فــي هــذه  التعصــب  لــوم   مــع ذلــك، ال يكشــف 
الظواهــر العالميــة اليوميــة التــي تمثــل جــزءا ال يتجــزأ مــن 
التطــور الرأســمالي وإعــادة ترتيــب الســلطة الحديثــة، الصــورة 
كاملــة. إذ أن هــذه التفســيرات الســطحية التــي ال تنظــر إلــى 
الشــرق األوســط إال مــن وراء عدســة الديــن إنمــا تعيــد إنتــاج 
صــورة للمملكــة الســعودية بوصفهــا دولــة رجعيــة جمــدت 
فــي زمــن بائــد، بــدال مــن أن تســعى إلــى كشــف المبــررات 
إعــادة إعمــار مكــة.  السياســية واالقتصاديــة وراء مشــاريع 

الواقــع أن النظــام، فــي مســعاه لخلــق فــرص جديــدة إلعــادة إنتــاج ومراكمــة رأس المــال وســط 
ل الجغرافيــة  األزمــة االقتصاديــة التــي أعقبــت حــرب الخليــج، والتــي لهــا دوافــع عالميــة، حــوَّ
الســعودية إلــى مدخــر قــادر علــى توليــد إيجــار عبــر تطويــر اثنيــن مــن القطاعــات االقتصاديــة: 
ــة  ــة، المعزول ــة المحلي ــة العقاري قطــاع العقــارات، وقطــاع الســياحة. ومــن ثــم أصبحــت المضارب
إجمــاال عــن ســوق العقــارات العالمــي المتدهــور، جــزءا ال يتجــزأ مــن الرأســمالية النفطيــة لنظــام 
حكــم نفطــي يعيــش أســوأ أزمــة شــرعية وســط تدفــق متذبــذب إليــرادات النفــط وتقلــص فــرص 
االســتثمار. وفــي حيــن حولــت مشــاريع اإلعمــار فــي مكــة أجــزاء هائلــة مــن فائــض رأس المــال 
النفطــي إلــى مصــدر منتظــم لعائــدات إيجاريــة وعــززت أهميــة التطويــر العقــاري فــي الحيــاة 
االقتصاديــة، فهــي ربطــت كذلــك النخب االقتصادية باســتمرارية النظام السياســية واالقتصادية، 

“ إن إعادة إعمار كلتا المدينتين، بما 
تحمله من تناقضات، مسألة مركزية 
لعمليات إدارة شؤون الدولة وتقنيات 

الحكم. واستبعاد التفسيرات البديلة لتكوين 
الدولة عبر اعمال البناء في الرياض 

وأعمال الهدم في مكة، في حقيقته، هو 
امتداد لمشروع آل سعود اإلمبريالي 
والعنف المتأصل تجاه ما هو يومي، 

وروحي، وزماني.”

ــا  ــا يتخّللهم ــرة م ــد الحــرب، لكث ــا بع ــة الزمــان والمــكان فــي مجتمعــات م ــا مــا حرك ــف نوًع تختل
مــن أحــداٍث يدخــل فــي تكوينهــا أن تبــُدَو علــى الســواء حتمّيــًة وكّلّيــة الشــذوذ.  متــى كان تحــّول 
ــاًل كذلــك، فــإّن األضــواء  ل المــدن وُمتخيَّ المجتمــع واالزدهــار االقتصــادّي المنشــود منوًطــا بتحــوُّ
ــل النقــدّي.  شــاع تــداُول صــور القبــل  ط علــى طواعيــة الحّيــز المدنــّي بطــرٍق تســتدعي التدخُّ تســلَّ
والبعــد فــي لبنــان منــذ النهايــة المعَلنــة للحــرب األهلّيــة نحــو خمســة وعشــرين عاًمــا خلــت.  مــن 
الوظائــف المشــتركة لهــذا النــوع مــن الصــور أن ُتَمْســِرَح فهرســًة حنينّيــًة لألماكــن قبــل تدميرهــا، 
ــا مختلًفــا – إظهــار  والتحّســر بعدئــٍذ علــى حالتهــا المدّمــرة.  هنــاك نــوع ثــاٍن يحتــّل إطــاًرا زمنيًّ

التناقــض بيــن المبانــي والشــوارع واألحيــاء الســكنّية التــي دّمرتهــا الحــرب وكيــف ســتكون أو 
كيــف صــارت بعــد البنــاء.  غالًبــا مــا ُوِضــع هــذا النــوع الثانــي مــن صــَور القبــل والبعــد فــي خدمــة 
ــة  ــة، تتخّطــى ســياق المنطقــة أو مرحلــة المشــاريع العماقــة العالمّي أنظمــة سياســّية واقتصادّي
فــي التســعينات مــن القــرن العشــرين.  إّن نشــر مثــل هــذه الصــور مــن قبــل ســوليدير، الشــركة 
ــرز التناقضــات  ــة، َلُيب ا مــن الحــرب األهلّي ــروت المتضــّررة جــدًّ ــى منطقــة وســط بي طة عل المســلَّ

المبلــورة فــي صــورة القبــل والبعــد.

التناقــض األساســّي لهــذا النــوع مــن صــَور القبــل والبعــد ليــس بيــن حالتــي مــكاٍن قبــل وقــوع 
الدمــار وبعــده، بــل بيــن حالتيــه قبــل حــدوث اإلعمــار الرامي إلــى ترميــم المدينة المتضــّررة وبعده.  
ــٌف مــن رأس  ــل والبعــد، هــو تخري ــا، أّن »الَبعــد«، فــي أصــل نشــر صــور القب ــي، عمليًّ هــذا يعن
المــال.  هــذا المجــاز يســتخدم ذخــًرا بــات مألوًفــا اآلن مــن رســوم الحاســوب، إلــى التخطيطــات 
والمجّســمات الِعمارّيــة، إلــى التحويمــات الثاثّيــة األبعــاد، واللوحــات الفّنّيــة، وغيرهــا.  ال مبالغــة 
ــة حضــور هــذه الصــور فــي الســياق اللبنانــي، عبــر مختلــف أنــواع وســائل  فــي اإلشــارة إلــى كّلّي
اإلعــام، وهــذا ليــس محصــوًرا فــي ســوليدير.  كمــا ظهــرت صــور القبــل والبعــد كثيــًرا علــى 
الملصقــات واللوحــات اإلعانّيــة الخاّصــة بــكل موقــع، مضيفــًة طبقــًة أخــرى مــن المعــاَودة 
البصرّيــة.  فــي حــال بيــروت، هــذا التناقــض يعنــي أّن المبانــَي التــي كانــت متضــّررة – بــل كذلــك 

صورة القبل والبعد في 
بيروت ما بعد الحرب
ــري لحب ا ــم  ت حا

Ironically, the Wahhabi establishment has been a central partner in the 

move towards materializing and territorializing official Saudi history. In 

my broader work, I further explore this dissonance through a genealogical 

reading of the material and spatial politics that have been central to Saudi 

petro-modernity, social engineering, and economic diversification. I show 

how Mecca and Riyadh constitute sites where multiple, simultaneous projects 

are taking place. They present a point of intersection of manifold forces 

of economy, society, culture and ideology. The two cities are sites where 

different social orders, time, and densities exist in the same social space and 

for different ideological goals. The redevelopment of both cities, and the 

contradictions therein, are central to practices of statecraft and techniques 

of governance. The erasure of alternative accounts of state formation 

through commemoration in Riyadh and destruction in Mecca is, at heart, 

a continuation of Al Saud’s imperial project and the deep-seated violence 

to the everyday, the spiritual, and the temporal.

The destruction of one form of historical memory in Mecca, which Wahhabi 

iconoclasm nonetheless supports, has been critical for the consolidation of 

Saudi political authority. It has also been complemented by the creation and 

memorialization of an official, secular history in Riyadh based on Al Saud’s 

past, a process that has received scant attention in both journalistic and 

scholarly analyses. The property regime’s multibillion-dollar reinvigoration 

of the capital’s urban and cultural plans, the remaking of historic Riyadh, 

and the creation of a heritage industry therein, was driven by the rulers’ 

concern with how the built environment had changed social relations and 

engendered a loss of what they understood to be traditional Saudi identity 

and culture. They attributed such a perceived loss of identity to have caused 

popular dissent during the Gulf War. As such, multiple large scale projects, 

such as the Dir‘iyya Redevelopment Program, the King Abdulaziz Historical 

Center, the redevelopment of historic Riyadh, the multiple architectural 

monuments that have emerged in the city, and various archeological sites 

and cultural redevelopment plans, have aimed to solidify a sense of Saudi 

identity rooted in allegiance to Al Saud’s monarchy.

Time and space in postwar societies move somewhat differently, punctu-

ated as they are by events that are made to seem as though they were both 

inevitable and total anomalies. When the transformation of society and 

future economic prosperity is tied to and imagined as the transformation 

of cities, the malleability of urban space is highlighted in ways that invite 

critical intervention. Images of before and 

after have been prevalent in Lebanon since the 

formal end of the civil war some twenty-five 

years ago. One common function of this type 

of image is the staging of a nostalgic indexing 

of places before their destruction, and the 

lamentation of their ruined state after. There 

is a second type that occupies a different 

temporal frame – contrasting war-damaged 

buildings, streets, and neighborhoods with 

what they will or have come to look like after 

construction. This second type of before/after image has often been pressed 

into the service of political and economic regimes, beyond the context of 

the region or 1990s-era of global mega-projects. The deployment of such 

images by Solidere, the company given control of a central area of Beirut 

badly damaged by the civil war, highlights the contradictions crystallized 

in the before/after image. 

The fundamental contrast of this species of the before/after image is not 

that of a place before/after the event of destruction, but rather the place 

before and after the construction meant to repair the damaged city has 

taken place. In practice, this means that early on in the deployment of 

before/after imagery, the ‘after’ is typically a fabulation of capital. This 

trope employs a now-familiar repertoire – computer graphics, architectural 

drafts and models, 3D fly-overs, artistic renderings, and so on. It is hard to 

overstate the ubiquity such images in the Lebanese context, which appear 

in many kinds of media, and are not unique to Solidere. Before/after images 

also frequently appeared on site-specific posters and billboards, adding an 

additional layer of visual recursiveness. In the case of Beirut, this contrast 

means that buildings that were damaged—but also entire streets, neigh-

borhoods, and squares—are flipped into their future incarnation. Much like 

selecting a data layer in a digital map or drafting software. As this case of 

Solidere demonstrates, the contrast of the before/after image soon comes 

to be populated by displays of work actually completed. In some cases the 

image consists of just the ‘after’ image, with 

the ‘before’ either heavily implied, or even 

better, forgotten (almost) entirely. Although 

images depicting actually completed work 

have historically increased as the presence 

of damaged buildings and their images have 

decreased, all variations of the Before/After 

shot have and continue to historically overlap 

in terms of their actual circulation. 

Eyal and Ines Weizman’s Before and After: 

Documenting the Architecture of Disaster (2014) outlines the history of 

this type of image, exploring how it might be used by those seeking to 

document and analyze evidence of atrocity and catastrophe, seeking 

to reclaim forensics as a way to hold the powerful accountable for their 

crimes. Yet cases such as the Solidere project highlight a temporal frame 

that is before and after construction rather than destruction. In a sense, it 

is problematic to claim that projects such as Solidere are ‘reconstruction’ 

projects, as they are fundamentally about the creation of novel political and 

legal frameworks, material infrastructures, and financial circuitries useful 

for global capital. Under the influence of Rafiq Hariri, the state took control 

of the land in the area in question, and then gave it to Solidere to manage. 

The Before/After 
Image in Postwar 

Beirut 

 HATIM El-HIBRI

“The before/after shot trains  
a way of seeing and being in 
the space of cities damaged 
by war, neglect, and other 

destructive events.”
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ــز  األقــّل يتجــاوب مــع المســتقبل المعتمــد.  واآلن يشــتمل الحيِّ
نفســه فــي المقــام األّول علــى سلســلٍة مــن المحــاّل والمطاعم 
ــة والســكنّية.   والفنــادق الراقيــة، ومزيــج مــن العقــارات التجارّي
كذلــك يعــرف بكونــه تحــت الرقابــة المحكمــة لخليــٍط مــن األمــن 
الحكومّيــة.   المبانــي  الداخلــّي قــرب  الخــاّص وقــوى األمــن 
تــدّل التغييــرات الظاهــرة المصــّورة فــي أفــام ســوليدير علــى 
إلحــاق مشــروع االنتعــاش بــداراٍت مالّيــة جديــدة.  كثيــر مــن 
هــذه األفــام، ال ســّيما العائــد منهــا إلــى أوائــل التســعينات 
ــى شاشــات  ــّث عل ــج للب ــا، أنت مــن القــرن العشــرين ومنتصفه
ــل عــرض األفــام  ــة أو فــي دور الســينما قب ــون المحلي التلفزي
الروائّيــة.  فيمــا يكــون غيرهــا قــد ُعــِرض علــى المســتثمرين 
المالــّي للشــركة.  هــذه  الترويــج  ُجلــب لحملــة  أو  المحتَمليــن 
األفــام مفعمــة أيًضــا بصــور القبــل والبعــد التي تضّم سلســلة 

ــة. ــرات مقبل مــن التصــّورات لتغيي

ــا  ــل والبعــد.  فغالًب ــة غمــوض أساســّي فــي كّل صــور القب ثّم
د بانــزالق المدينــة والمبانــي إلــى الــوراء، إلــى  مــا يبــدو أّنهــا تهــدِّ
قــت فــي الجنــاح الغربــّي  مــا كانــت عليــه غــداة تدميرهــا.  ُعلِّ
مــن قاعــة المغادريــن فــي مطــار بيــروت سلســلة مــن طبعــات 
عدســّية متحّولــة مأخــوذة مــن سلســلة الصــور التــي نشــرها 
ــف مــن  ــروت )2000(، بتكلي ــرة بي ــاب ذاك ــراوي فــي كت أيمــن ت
ع قاعــة المغادريــن التنّقــات الســياحّية  الحريــري.  هكــذا تــودِّ
بصــوٍر لفضــاٍء مــواٍز.  فيمــا يمــّر المســافرون ســائرين نحــو 
البوابــات، تتحــّول الصــورة مــن خرائــب مهجــورة إلــى مقــاٍه 
ــاه  ــي االتج ــن مــن يســر ببســاطة ف ــًا.  ولك ــة اإلضــاءة لي دافئ
المعاكــس يجــْد تلــك المشــاهد قــد عــادت إلــى ســابق عهدهــا 
مــن الخــراب.  لعــّل مــا ُيســتفاد مــن هــذه الباســتيكّية )والصور 
ــا علــى ســطح مــن الباســتيك( هــو أّن ال  العدســّية تطبــع مثاليًّ
ــا أم مســتقبًا،  شــيء آخــر ممكــن بــا نظــام ســوليدير.  ماضًي

ــة قــدٌر محتــوم. تلــك الحــرب األهلّي

ــة  صــورة القبــل والبعــد تجعــل األنقــاض مركــز الثقــل.  واقعّي
هــذا الا-اكتمــال ملموســة أكثــر فأكثــر للمقيميــن فــي مختلــف 
المبانــي التــي ال تــزال تحمــل عامــات الحــرب األهلّيــة، أو فــي 
ط الضــوء  ــوع مــن الصــور يســلِّ جوارهــا.  لكــن إذا كان هــذا الن
ــه يشــّدد أيًضــا، فــي آخــر المطــاف،  علــى طواعيــة المــدن، فإّن
علــى النهايــة المفتوحــة للحّيــز المدنــّي كعملّيــة يمكــن حملهــا 
التطــّور بصــورٍة مختلفــة.  ويفتــرض أن هنــاك دائًمــا  علــى 
احتمــاالت أخــرى للمــدن فــي نظــر المصالــح التــي تجــد الدمــار 

ــا. ــه مربًح وتجعل

ــا إعــادة تكويــن دولــة عاجــزة عــن معالجــة  يفهــم مــن ذلــك عمليًّ
الشــؤون الجماعّيــة، كتلــك التــي أثارهــا النهــوض مــن الحــرب، 

خــارج منظومــٍة زبائنّيــة مجــّزأة.

للرؤيــة والوجــود  القبــل والبعــد علــى طريقــة  ب صــورة  تــدرِّ
ــز المــدن التــي تضــّررت مــن الحــرب واإلهمــال وغيرهمــا  فــي حيِّ
ــخ مناقبّيــة انتمــاٍء إلــى المدينــة  مــن األحــداث المدّمــرة.  وترسِّ
ــرُة.   ــِة العاب ــاِت العقاري ــزوات المضارب ــه ن ــم في ــى نمــٍط تتحّك عل
ّمــة  لعا ا المعارضــة  أن  عجــب  ال 
الواســعة النطــاق لمشــروع ســوليدير 
قوبلــت بإهمــاٍل شــديٍد مــن أنصــاره، 
يخدمهــا  التــي  المصالــح  مقّدميــن 
طبيعــّي،  كأمــر  المشــروع  شــكل 
ر  ــرَّ ــل حاصــل.  يتك و »نجاحــه« كتحصي
التناقــض فــي مــاّدة ســوليدير  هــذا 
الترويجّيــة.  فآًنــا ُنَطْمــأن إلــى صــواب 
االســتثمار فــي ســوليدير ألّن ال مفــّر 
 ، مــن انتعــاش لبنــان بعــد الحــرب ككلٍّ
ــى أّن ســوليدير نفســها ســبٌب  ــا إل وآًن
أساســيٌّ لهــذا االنتعــاش.  هكــذا أعيــد 
وراء  الكامنــة  المشــاكل  توضيــب 
إاّل  يعاَلــُج  ال  كأمــٍر  األهلّيــة  الحــرب 
ــّزأ،  ــارّي المج ــر العق مــن خــال التطوي
عمــارة  تقــّدم  ثــّم  المخصخــص.  
التدبيــر السياســّي المخصــوص  هــذا 
ــة  ــد باألدّل ــى النق ــرّد عل ــٍر واقــع، ي كأم

المنجــز. الحاســمة للعمــل 

صــورة القبــل والبعــد، كمــا تجّيشــها تنظيمــات مثــل ســوليدير، 
إغــواٌء لنــوٍع مــن المواطنين-المســتثمرين.  هــذا النــوع، الــذي 
ــى  ــة، يضيــف إل ــة الوطنّي ــى حمــل الهّوّي ــاج بالضــرورة إل ال يحت
المــال، أو علــى  قيمــة المشــروع عــن طريــق توظيــف رأس 

ــة بشــوارعها وأحيائهــا الســكنّية وســاحاتها – قــد  مناطــق كامل
ُقلبــت إلــى تجســيدها المســتقبلّي.  ومــا أشــبه ذلــك باختيــار 
طبقــة بيانــات فــي خارطــة رقمّيــة أو برنامــج تصميــم.  فــي 
ــدى ســوليدير، ســرعان مــا ُيمــأل تناقــض صــورة  هــذا اإلطــار ل
القبــل والبعــد بعــروٍض للعمــل المنجــز فــي الواقــع.  في بعض 
الحــاالت تتأّلــف الصــورة مــن مجــّرد »الَبعــد«، مــع صــورٍة للَقْبِل 
إّمــا مضّمنــة بشــّدة، وإّمــا أكثــر مــن ذلــك، منســّية علــى نحــٍو 
ــل العمــل  ــا الصــور التــي تمثِّ .  مهمــا تزايــدت تاريخيًّ )شــبه( تــامٍّ

المنجــز فــي الواقــع وتناقــص معهــا 
وجــود المبانــي المتضــّررة وصورهــا، 
المصــّورة  فــإّن مجمــل االختافــات 
ــت وتتداخــل  ــل والبعــد قــد تداخل للقب

ــّي. ــا مــن حيــث تداوُلهــا الفعل تاريخيًّ

ــان،  ــاس وايزم ــال وإين ــاب إي د كت ــدِّ يح
قبــل وبعــد: توثيــق ِعمــارة الكــوارث 
مــن  لنــوع  ا هــذا  ريــخ  تا  )2014 (
الصــور، مستكشــًفا كيــف يمكــن أن 
يســتخدمها الذيــن يســعون إلــى توثيق 
الفظائــع والكــوارث وتحليلهــا، فــي 
ــة الشــرعّية وســيلًة  ســبيل اّتخــاذ األدّل
ــى جرائمهــم.   ــن عل لمحاســبة المقتدري
مشــروع  مثــل  حــاالٍت  أّن  والحــال 
ــى اإلطــار  ســوليدير تســّلط الضــوء عل
الزمنــّي لإلعمــار قبــًا وبعــًدا أكثــر منــه 
للدمــار.  بمعًنــى مــا، ثّمــة إشــكال فــي 
أّن مشــاريع مثــل ســوليدير  االّدعــاء 
هــي مشــاريع »إعــادة إعمــار«، إذ ترمي 

ــة  ــى تحتّي ــة، وبًن ــى اســتحداث أطــٍر سياســّية وقانونّي ــا إل أساًس
ــر  ــرأس المــال العالمــي.  بتأثي ــدة ل ــة مفي ــة، ودورات مالّي ماّدّي
مــن رفيــق الحريــري، توّلــت الدولــة الســيطرة علــى األراضي في 
مت إدارتهــا لشــركة ســوليدير.   المنطقــة المعنّيــة، ومــن َثــمَّ ســلَّ

“ تدرب صورة القبل 
والبعد على طريقة للرؤية 
والوجود في حيز المدن 

التي تضررت من الحرب 
واإلهمال وغيرهما من 

األحداث المدمرة.“ 

taken from the photo series published by Ayman 

Trawi in the book Beirut’s Memory (2000), which 

had been commissioned by Hariri. The departures 

hall thus bids tourist mobilities goodbye with 

images of a parallel space. As travelers walk past 

towards the gates, the image transforms from a 

no-man’s land to warmly-lit café’s at night. Yet 

if one simply walks in the opposite direction, 

those same scenes return to their former desolate 

state. This plasticity (lenticulating prints are also 

actually typically printed on a plastic surface) 

could be taken to mean that without the regime 

of Solidere, nothing else is possible. That civil war, 

past or future, is inevitable. 

The before/after shot makes rubble a center of 

gravity. For those who live in and near the many 

buildings that still bear the marks of the civil war, 

this incompleteness is all the more concrete. But 

if this sort of image highlights the malleability of 

cities, it also ultimately underlines the open-end-

edness of urban space as a process that could be 

made to unfold differently. They imply that there 

are always other possibilities for cities visited 

by the interests that find and make destruction 

profitable.

sort of citizen-investor. This subject, who need 

not necessarily hold national citizenship, is one 

who adds to the value of the project by investing 

capital, or at least complies with the future-to-be. 

The space itself is now comprised primarily of a 

range of high-end stores, restaurants, hotels, and 

a mix of commercial and residential real estate. 

It is also well known for being tightly policed by 

a mix of private security, with internal security 

forces near government buildings. The changes 

at the surface depicted in Solidere’s corporate 

films are indicative of the suturing of the project 

of recovery to new financial circuitries. Many of 

these films, especially those of the early and mid 

1990s, were produced to air on local TV or in 

cinemas before feature films. Others would have 

been screened for potential investors or been 

brought on the company’s financial roadshow. 

These films are also populated by the before/

after image, featuring a range of visualizations 

of change to come. 

There is a fundamental ambiguity in all before/

after images. They always seem to threaten to 

slide the city and buildings backwards, to what 

they were after they had been destroyed. Hanging 

in the west wing of the Beirut airport departures 

hall are a series of transforming lenticular prints 

This effectively meant the recreation of a state 

incapable of addressing collective concerns such 

as those raised by postwar recovery outside of 

a fragmented clientelist system. 

The before/after shot trains a way of seeing and 

being in the space of cities damaged by war, 

neglect, and other destructive events. It embeds 

an ethic of belonging to the city in a modality 

ruled by the ephemeral whims of real estate 

speculation. Not surprisingly, the widespread 

public dissent to the Solidere project was roundly 

disregarded by its proponents, who presented 

the interests served by the form of the project as 

natural, and its ‘success’ as a foregone conclusion. 

This contradiction is repeated in Solidere’s pro-

motional material. In one moment we are assured 

of the soundness of investing in Solidere because 

Lebanon’s postwar recovery as a whole is inevita-

ble, and in another that Solidere is itself a major 

cause of that recovery. The problems underlying 

the civil war were repackaged as something only 

addressable through fragmented, privatized real 

estate development. The architecture of this 

specific political arrangement is then presented 

as a fait-accompli, responding to critique with 

eventual evidence of work completed. 

The before/after shot, as it is mobilized by 

organizations such as Solidere, beckons to a 

Beirut
Field
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The Normandy landfill is Beirut’s new waterfront, 

an extension to the city’s territory, reclaimed 

from the sea and filled with the processed debris 

of lebanon’s civil war. For Solidere, the private 

real estate development company running the 

reconstruction of Beirut’s city center, it is yet 

another real estate speculation opportunity. 

With most of the Beirut Central District zoned 

and designed by international architects and/or 

imported design strategies, the city’s downtown 

area is now a failed post-war graft that is closer 

to an outdoor mall than to a downtown area; a 

vision of the city that might soon extend onto the 

mated potentials and possibilities of the capital. 

It does not propose any specific function or 

use (such as a park, a square or a playground) 

because each of these intended uses creates a 

specific set of expectations and denies any other 

use of the space. Instead, ‘Beirut field’ generates 

a raw mineralized space, allowing spontaneous 

activities and vegetation to develop, leaving its 

uses open for negotiation, interpretation and 

imagination. ’Beirut field’ intensifies the dynamics 

that we can already find in-situ, and throughout 

the city.

From above, Beirut can be considered as a 

patchwork city; each patch having its own his-

tory, urban development, laws and social spheres. 

Instead of continuing the existing infrastructures 

into the Normandy landfill, ‘Beirut field’ docks into 

the existing patchwork, intrinsically adding a new 

patch to Beirut’s urban fabric. The space becomes 

an interface to the city: from the sea, through a 

‘non-planned’ open space, to the hyper-privatized 

city-center. Yet, the city is given a finger of land 

virgin land of the Normandy landfill. Squeezed 

between the city and the sea, this as yet unbuilt 

area opens up opportunities for an alternative 

take on Beirut’s waterfront. 

Solidere views the city as an international 

commodity, where inhabitants are rendered an 

optional flavoring to the concept of an aesthetic 

metropolis. Their vision of a brighter future is a 

branded park of subjectively screened monu-

ments designed by international architects. Ours 

is not. 

An interface to the city

Our vision for Beirut’s waterfront does not blindly 

copy the real estate extravaganza of the city’s 

central district. Our vision preserves the intrinsic 

characteristic of the Normandy landfill: an open 

space in the continuity of the corniche, Beirut’s 

densest public space.

‘Beirut field’ acts as a catalyst for the underesti-

Photo courtesy of the author
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مكــّب نفايــات النورمانــدي هــو واجهــة بيــروت الســاحلّية الجديــدة، امتــداد المدينــة اُلمســتقطع 
مــن البحــر حيــث ُطمــر ردم الحــرب األهليــة اللبنانيــة بعــد معالجتــه. بالنســبة لشــركة "ســوليدير" 
ــى مشــروع إعــادة إعمــار وســط مدينــة بيــروت، مــا هــذه  الخاصــة للتطويــر العقــاري، التــي تتوّل
بيــروت  أغلــب منطقــة وســط  األرض إال فرصــة جديــدة للمضاربــة العقاريــة. فبعــد تقســيم 
ــة مســتوردة،  ــق اســتراتيجيات تصميمي ــن و/أو بتطبي ــن عالميي ــا باالســتعانة بمعماريي وتخطيطه
أصبحــت هــذه المنطقــة نموذًجــا لعمليــة تطعيــم فاشــلة شــهدتها فتــرة مــا بعــد الحــرب، جعلــت 
المنطقــة أشــبه "بالمــول التجــاري" منهــا بوســط المدينــة؛ وُيحتمــل أن تتوّســع هــذه الرؤيــة 
للمدينــة عمــا قريــب لتشــمل األراضــي الغيــر المســتغّلة فــي مكــّب النورمانــدي. فــي الوقــت 
عينــه، تطــرح هــذه األرض المحصــورة بيــن المدينــة والبحــر الخاليــة مــن العمــران حتــى هــذه 

ــروت الســاحلّية.  ــل لشــكل واجهــة بي ــا لتصــّور بدي اللحظــة فرًص

ــة  ــث الســكان نكه ــة، حي ــع الســلعة العالمي ــدى "ســوليدير" طاب ــة ل ــا يتخــذ مفهــوم المدين وفيم
ــر إشــراًقا فــي  ــا لمســتقبل أكث ــل رؤيته ــي  للعاصمــة، تتمث ــى التصــّور الجمال ــة تضــاف إل اختياري
ُنُصــب تذكاريــة اختيــرت بذائقــة ذاتيــة  إلــى حديقــة عامــة راقيــة تتخللهــا  النورمانــدي  تحويــل 

وصممهــا معماريــون عالميــون. ليســت هــذه رؤيتنــا.  

واجهــة للمدينــة

رؤيتنــا لســاحل بيــروت ليســت استنســاًخا أعمــى للمشــهد العقــاري المبهــرج فــي وســط المدينــة.  
بــل تبقــي علــى الطبيعــة الخاصــة لمطمــر النورمانــدي: فضــاء مفتــوح بامتــداد الكورنيــش، أكثــر 

فضــاءات بيــروت العامــة كثافــة.

المقــّدرة للعاصمــة وإمكانياتهــا. وال  الكامنــة غيــر  بيــروت" الطاقــات  يشــحذ مشــروع "مــدى 
يقتــرح هــذا المشــروع توظيًفــا أو اســتغااًل محــدًدا )كحديقــة عامــة أو ميــدان أو ملعــب( ألن كًا 
مــن هــذه التوظيفــات المزمعــة محــدوٌد بعــدد مــن التوقعــات يلغــي احتمــال أي اســتغال آخــر 
ــد "مــدى بيــروت" فضــاًء خاًمــا ذا تربــة غنيــة بالمعــادن تتيــح نمــو  للفضــاء. بــداًل مــن ذلــك، يولِّ
ــا للتفــاوض والتأويــل والخيــال...  ــا يبقــي أمــر اســتغاله مفتوًح ــد حــراًكا تلقائًي غطــاء نباتــي وتوّل
يعــزز "مــدى بيــروت" الديناميــات الموجــودة أصــًا فــي الموقــع وفــي غيــره مــن أرجــاء المدينــة

ُينظــر إلــى بيــروت مــن فــوق كمدينــة متداخلــة، لــكل رقعة منهــا تاريخها ومســار تطورهــا الحضري 
وقوانينهــا وحيزهــا االجتماعــي. يســتبدل "مــدى بيــروت" اقتــراح مــّد البنــى التحتيــة القائمــة نحــو 
مطمــر النورمانــدي بالتوغــل فــي ثنايــا النســيج القائــم مضيًفــا رقعــة جديــدة ذات عاقــة أصيلــة 

بالنســيج الحضــري العــام لبيــروت. هكــذا يصبــح الفضــاء واجهــة للمدينــة: مــن البحــر، عبــر مســاحة 
مفتوحــة "غيــر مخّططــة"، إلــى وســط المدينــة الــذي طالتــه أعتــى صــور الخصخصــة. فــي الوقــت 
عينــه، ُتمنــح المدينــة شــريًطا مــن األرض يمتــد عميًقــا إلــى داخــل المطمــر. ومــن حولــه، يخضــع 
الفضــاء لتحــوالت توّلدهــا التفاعــات المســتمّرة مــع مســتخدميه. وُتنتشــر العناصــر الفراغيــة 

علــى هــذا المســّطح، مثــل النثــار،  لتحفيــز هــذه التفاعــات.

اقتــراح "مــدى بيــروت" هــو مقاربــة للمدينــة ال تعتمــد علــى وضــع البرامــج وإنشــاء البنــى التحتيــة، 
ــّرة،  ــو لم ــون، ول ــر، ليك ــة والبح ــن المدين ــا بي ــراغ مفتوًح ــى الف ــق مــن المحافظــة عل ــا تنطل وإنم
موضًعــا كامــل االنفتــاح علــى التأويــل. هكــذا، يخلــق "مــدى بيــروت" متنفًســا داخــل نســيج 
العامــة"  بيــروت "الشــبه  ع عبــر اســتحضار عناصــر مــن فضــاءات  المتداخــل والمشــبَّ المدينــة 

ــة. ــة عفوّي وســط بيئ

تحــوالت مســتمرة

الفضــاءات المفتوحــة نــادرة فــي بيروت، وهي غالًبا مؤقتة. مســاحات األراضي الفارغة المســّورة 
تختــرق النســيج المرّكــب، ومواقــع البنــاء تتيــح للمدينــة التمتــع مؤقًتــا بمتنفــس، بالنــور، بمنظــر 
البحــر. فــي المقابــل، يمكــن النظــر إلــى "مــدى بيــروت" علــى أنــه موقــع بنــاء دائــم التحــول . 
يفتــح مشــاهد بانوراميــة مذهلــة للمدينــة والســاحل وقمــة جبــل لبنــان. وباســتثناء شــريط  ضيــق 
مــن العمــران يمتــد إلــى داخــل الموقــع، يغّطــي األســفلت كامــل المســاحة المتبقيــة منــه، بمــا 
فــي ذلــك األراضــي الشــاغرة حالًيــا والمنشــآت المؤقتــة مثــل مركــز بيــروت للمعــارض والترفيــه 
التــي  الدائميــن. الشــقوق والتشــوهات  بالتحــول والتكيــف  )بيــال(. يتيــح األســفلت للســطح 
تنجــم عــن اســتخدام الموقــع وعوامــل التعريــة تســمح بنمــو كســاء نباتــي بشــكل تلقائــي يرســم 
مســارات مســتخدميه باالعتمــاد علــى الحــدس. األشــجار، بمــا في ذلك شــجرة الـ"فيكــوس نيتيدا" 
المائمــة تماًمــا للمــكان، تتناثــر عبــر الموقــع، فتلقــي، بعــد اكتمــال نموهــا، ظــااًل مريحــة علــى 
ــد األســفلت ببــطء، فتكســر الفضــاء المفتــوح. ومــن الشــرق،  مســتخدمي الموقــع. جذورهــا تجعِّ
ــاه تتداخــل مــع اليابســة  ــرة مــن المي ــة كبي ــًدا كتل ــاء بيــروت، يختــرق البحــر المــدى مول ناحيــة مين

وتســمح لمراكــب الصيــد بدخــول الموقــع.

للمشــاة  المخّصصــة  الحضريــة  لألرضيــة  بديهًيــا  وامتــداًدا  األســفلت ســطًحا محايــًدا  يوفــر 
ــع كل  ــى أن يتمت ــل يحــرص عل ــروت" الســيارات أو المشــاة. ب والســيارات. ال يســتثني "مــدى بي
منهمــا بحريــة الحركــة حيثمــا أمكــن، بيــن الطبوغرافيــا الاعضويــة ومــا يصاحبهــا مــن عناصــر 
ــة.  ــة ُمرتجل ل مســارات حركّي ــل واالســتخدامات المختلفــة وتشــكُّ ــرة تســتدعي التأوي فضــاء متناث
الشــوايات،  القمامــة،  اتجــاه، صناديــق  الســهام المصوبــة فــي كل  تلــك  ســاريات األعــام، 
ت، األشــجار، إشــارات المــرور، الكتــل األســمنتية، أبــراج المراقبــة  المقاعــد المســتطيلة، الُظــاَّ
ــر الزائــر بالمدينــة الدائمــة التغّيــر.  والرافعــات المتناثــرة فــي شــتى أرجــاء الميــدان، جميعهــا تذكِّ

مدى بيروت
كيــن هــاوزن يــان ا
كــرم ــك  ي و فريدير
 و جــورج ســالمة

Parked cars, fishermen, and street vendors with their trolleys and vans 

further stimulate the effect of these elements. They generate ever-changing 

attraction points on the site, in turn drawing more people to the site and 

effectively creating an ecosystem of spontaneous and improvised activity. 

Next to fishermen selling fresh fish, kids play or cycle and people walk their 

dogs. Street vendors sell ‘kaak’  or rent out ‘arguileh’ to visitors playing 

chess and backgammon on the plastic chairs and tables they brought 

along. Concerts and parties nest in the intimacy of the artificial topography 

of the site.

The space can be appropriated and re-appropriated for any possible public 

use.

Generators of activity

Street vendors with their pushcarts are warrants of constant activity. Such 

‘generators of activity’ have a dual relation to the city: being attracted by 

its users, and thereby attracting even more users. As the city becomes 

ever more hostile to the spontaneous and improvised character of these 

generators, ‘Beirut field’ effectively taps into this potential to intensify the 

activity of the space. Kaak and fruit sellers turn benches and shelters into 

picnic spaces while light poles become late evening meeting spots.

Cars are an intricate part of public life in Beirut. They are not only a mere 

means of individual and collective transportation. Often they are a pretext 

for the emergence of an improvised ‘public’ space, acting as an elemental 

interface between the private and the public. It is in or around parked cars 

that people and surroundings interact. Parked cars are permanent spots 

of activity, attracting coffee and tea sellers, amplifying the activity of the 

space. Dbayeh Marina, Raouché and the Corniche are speaking examples 

of this intricate, local relation that unifies cars, people and the urban space.

As the city merges into ‘Beirut field’, so do cars floating between the 

topography of the space and its confetti of elements. They intermingle 

with the street vendors, trees, people, and improvised markets. Next to 

benches and under rain shelters, parked cars turn into instant coffee parlors 

where stories can be exchanged over an ‘argileh’. At night, light poles are 

the setting for pimped cars to be shown off while blasting the latest pop 

songs into the open.

to expand deep into the landfill. Around it, the space transforms through 

constant interactions with its users. Spatial elements are spread out over 

its surface like confetti to stimulate these interactions.

‘Beirut field’ thus proposes an approach to the city not through programming 

and infrastructure, but through a landscape between the city and the sea, 

a space that is, for once, completely open for interpretation. By replicating 

elements of Beirut’s not-so-public space in an improvised environment, 

‘Beirut field’ brings respiration to Beirut’s saturated urban patchwork.

Permanent transformations

Open space is scarce in Beirut, and often only temporary. Fenced-off vacant 

lots perforate the built-up fabric, and construction sites open up a temporary 

chance of respiration, light, and views of the city. ‘Beirut field’ is conceived as 

a permanently transforming building pit. It opens up spectacular panoramas 

of the city, the coast, and the peak of Mount Lebanon. 

Except from a finger of urban development into the site, the surface is 

entirely covered in asphalt, including the current vacant lots and ephemeral 

constructions such as Biel. The asphalt allows the surface to constantly 

transform and adapt. Cracks and deformations caused by the site’s usage 

and erosion allow for spontaneous vegetation to settle-in, intuitively guiding 

the circulation of its users. Trees, including the well suited-tree Ficus Nitida, 

are sprinkled across the site, casting, once mature, a comfortable shade for 

the site’s users. Their roots slowly ripple the asphalt, contaminating the open 

space. To the east, towards the port of Beirut, the sea penetrates the field, 

integrating a major body of water allowing fishing boats to access the site.

The asphalt provides a neutral surface and an instinctive continuity of the 

urban ground for pedestrians and cars. ‘Beirut Field’ does not exclude 

cars nor pedestrians. Both are welcome to float freely wherever possible, 

between the mineral topography and its confetti of spatial elements creating 

a pretext for interpretation, uses and improvised circulation paths. Flag 

poles, arrows pointing randomly, trash bins, barbecues, benches, shelters, 

trees, bollards, concrete blocks, watchtowers and cranes are dispersed all 

over the field, reminding the visitor of the constantly changing city. This 

confetti of elements stimulates activity and interaction between the space 

and its users.

Photo courtesy of Mohamed Elshahed

Photo courtesy of the author
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رزق يومهــم حــال رســّوهم. ويشــّكل هــذا التقليــد أحــد عوامــل 
الجذب الثابتة التي تســتقطب عابري الســبيل وســكان الســاحل 
بيــروت" االمتــداد  الســواء. وفــي حيــن يمّثــل "مــدى  علــى 
الطبيعــي لكورنيــش بيــروت، فهــو يمتــد عميًقــا داخــل البحــر 
بحيــث يصبــح مرمــى شــباك الصياديــن علــى بعــد بضعــة أمتــار 
فقــط مــن الشــاطئ. ويعــزز هــذا القــرَب المفاجــئ مــن البحــر  
لــدى  الطازجــة  يبيعــون األســماك  مشــهُد الصياديــن وهــم 
توّقفهــم عنــد أحــد مراســي الشــاطئ. ويوفــر اثنان مــن الخلجان 
الصغيــرة ملجــًأ يســمح بنشــوء أســواق مرتجلــة تمتــد باتجــاه 

ــي. ــروت" العمران شــريط "مــدى بي

ــاة  ــروت" العاقــة بيــن عناصــر الحي يوّظــف مشــروع "مــدى بي
اليوميــة وأنشــطتها ومســتخدمي المدينــة فــي توليــد فضــاء 
دائــم التحــّول والتفــاوض بيــن المدينــة ومواطنيهــا والبحــر. ال 
يحقــق الفضــاء تصــّوًرا لفــورة دائمــة أو لمجموعــة ثابتــة مــن 
األنشــطة، وإنمــا هــو اســتخاص بديهــي للمدينــة كفضــاء عــام 
ويطّبــق علــى مكــب نفايــات النورمانــدي مظاهــره مــن ســطحه 
المشــبع بالمعــادن وتحّللــه المتواصــل وعناصــره التــي تضمــن 

اســتمرار الحــراك.

الســيارات تمثــل جــزًءا معقــًدا مــن الفضــاء العــام فــي بيــروت. 
فهــي ليســت وســائل نقــل فرديــة وجمعيــة فحســب. بــل غالًبــا 
مــا تكــون مســّوًغا النبثــاق فضــاء "عــام" مرتجــل، وعنصــًرا 
بينًيــا يتاقــى عنــده الخــاص والعــام. فالنــاس يتفاعلــون مــع 
المركونــة أو فــي محيطهــا  الســيارات  محيطهــم مــن داخــل 
ــة دائمــة،  ــا لحرك ــة موقًع ــح الســيارات المركون المباشــر. وتصب
يجــذب بائعــي الشــاي والقهــوة ويكّثــف الحركــة فــي الفضــاء.  
وتكشــف نمــاذج مثــل مارينــا الضبيــه والروشــة والكورنيــش 
الســيارات  تجمــع  التــي  المتشــابكة  المحليــة  العاقــة  هــذه 

والنــاس والفضــاء الحضــري. 

ومــع اندمــاج المدينــة فــي "مــدى بيــروت"، تندمــج الســيارات 
التــي تنســاب بيــن طبوغرافيــا الفضــاء  وعناصــره المتناثــرة.  
األســواق  النــاس،  األشــجار،  الشــوارع،  باعــة  مــع  تختلــط 
ت األمطار،  المرتجلــة. بجــوار المقاعــد المســتطيلة وأســفل ُظــاَّ
ــادل  ــث يمكــن تب ــى مقاهــي حي ــة إل تتحــول الســيارات المركون
ــح أعمــدة  ــل تصب ــة. وفــي اللي ــات فــي جلســات النارجيل الحكاي
لــة  المعدَّ اإلنــارة ســاحة يســتعرض فيهــا الشــباب ســياراتهم 

ــق.  ــوب فــي الهــواء الطل ــي الب وســط صخــب أحــدث أغان

العاقــة  علــى  مثــال  الكورنيــش  امتــداد  علــى  الصيــادون 
المتشــابكة بيــن المدينــة والبحــر. ال تــزال مــدن لبنــان الســاحلية 
مثــل صيــدا وصــور وطرابلــس، تحتفــظ بالتقليــد القديــم حيــث 
إلــى أســواق يوميــة يبيــع فيهــا الصيــادون  تتحــّول مرافئهــا 

ــن الفضــاء  ــل بي ــة والتفاع ــز الحرك ــرة تحّف هــذه العناصــر المتناث
وبيــن مســتخدميه.

المركونــة،  الســيارات  بفضــل  أثــًرا  العناصــر  تلــك  وتــزداد 
الصياديــن، باعــة الشــوارع بعرباتهــم وشــاحناتهم. حيــث تضفــي 
ثــم  التغيــر، ومــن  هــذه علــى الموقــع عوامــل جــذب دائمــة 
تجتــذب المزيــد مــن النــاس إليــه، وتخلــق نظاًمــا بيئًيــا فعااًل من 
الحركــة التلقائيــة والمرتجلــة. إلــى جــوار الصيادين الذيــن يبيعون 
الطازجــة، يلهــو األطفــال أو يقــودون دراجاتهــم،  األســماك 
أو  الكعــك،  الشــوارع يبيعــون  باعــة  النــاس كابهــم.  ه  وينــزِّ
ــة  ــون الشــطرنج وطاول ــن يلعب ــزوار الذي ــل" لل يؤجــرون "األراجي
الزهــر وهــم جالســون علــى كراســي وطــاوالت باســتيكية 
أحضروهــا معهــم. تصــدح الموســيقى وُتقــام الحفــات فــي 

حميميــة الطبوغرافيــا االصطناعيــة للموقــع.

ألي  تخصيصــه  وإعــادة  الفضــاء  تخصيــص  يمكــن  وهكــذا 
ممكــن. عمومــي  اســتخدام 

ــو الحركــة محدث

باعــة الشــوارع بعرباتهــم يكفلــون اســتمرار الحركــة. "محدثــو 
الحركــة" مــن أمثــال هــؤالء يرتبطــون بالمدينــة بعاقــة مزدوجة: 
تجذبهــم المواقــع التــي يترّكــز فيهــا مســتخدموها، ومــن ثــم 
ــال  ــة حي ــزداد عدائّي ــة ت ــد منهــم إليهــا. فــي مدين ــون المزي يجذب
تلقائّيتهــم وعشــوائّيتهم، يســتغّل "مــدى بيــروت" مــا يمثلــه 
هــؤالء مــن طاقــة   لتكثيــف الحــراك فــي الفضــاء. يحــّول باعــة 
الكعــك والفاكهــة المقاعــد المســتطيلة والُظــات إلــى فضاءات 
للتنــزه، فيمــا تتحــول أعمــدة اإلنــارة إلــى نقــاط للتجمــع فــي 

آخــر المســاء.

public space and applies its mineralized surface, 

its constant decay, and the elements that guaran-

tee its ongoing activity to the Normandy landfill. 

‘Beirut field’ uses the relation between everyday 

elements, activities and users of the city, to create 

a space in constant flux and negotiation between 

city, its citizens and the sea. The space is not 

thought of as a constant intensity and a fixed 

set of activities, but takes the city a priori as a 

Fishermen along the corniche evince the intricate 

relation between the city and the sea. Lebanon’s 

coastal cities such as Saida, Sour and Tripoli still 

harvest a tradition of fishermen selling their day’s 

catch directly as they dock in the harbor. They 

are a constant attraction for the casual passer-by 

and for those living on the coast.

As ‘Beirut field’ forms an instinctive continuation 

of Beirut’s corniche, it extends far into the sea. 

Fishermen lay out their nets only a few meters 

from the shore. This sudden proximity of the 

sea is amplified by fishermen selling fresh fish as 

they dock their boat on one of the bollards on 

the shore. Two small bays provide shelter-giving 

way to improvised markets, extending towards 

the built-up finger of ‘Beirut field’.

Paradigm’s 
Lost: How Urban 
Mega-Projects 

Should Disturb 
Our Common 

Understanding 
Of Arab 

Politics
KOENRAAD BOGAERT

When you enter Casablanca by train along the 

coastal track, you can see the new high-rises of 

Casablanca Marina in the distance. While still 

under construction, Casablanca Marina already 

transforms the skyline of Casablanca radically. 

The Marina is situated just in front of the old 

medina between the harbor and the Mosque 

Hassan II. The medina, the traditional part of 

the city, with its robust stone walls, its narrow 

streets and its numerous small shops, will be 

obstructed by a new city-panorama of concrete 

and glass. A new beachfront reaches out to the 

Atlantic Ocean and to the rest of the world. It will 

Moroccan cities had turned their backs to the 

Atlantic Ocean and now the time has come to 

remedy this historic mistake. Megaprojects such 

as the Marina are going to put Morocco’s cities 

back on the map of the world.     

Developers present megaprojects such as 

Casablanca Marina as a promise for better cit-

ies, a better future and ultimatly a better world. 

According to its driving logic, if the project man-

ages to ‘bring in’ global capital then it will stim-

ulate growth, generate employment and bring 

about development. Of course, the developer’s 

story about the traditional relationship between 

Moroccan cities and the waterfront is not neutral 

or a-political. The regeneration of Casablanca 

reflects a hegemonic project, one that resembles 

other urban projects around the globe and fits 

within neoliberal strategies of development. This 

is also what Souad wanted to show me and she 

regretted that her fellow activists missed the 

importance of these evolutions: “While the 20 

February Movement was debating abstract things 

like democracy, financial capital overtook the city. 

While we were bickering between leftists and 

Islamists within the movement, our public space 

was privatized”, she sighed while we were looking 

over the construction site. But what does it mean 

when capital overtakes a city? More specifically, 

what does it mean with regard to the ways we 

consist of yachting marinas, luxury hotels, shops 

and residences, offices, a conference center and 

even a grand aquarium. Launched in 2006 by 

King Mohamed VI, Casablanca Marina presents 

a vision of a ‘modern’ and ‘globalized’ city where 

business and tourism can thrive.

On one of my fieldtrips in Casablanca, I met 

with Souad, an architect and long-time political 

activist. Over the past few years, she has been 

active in the 20 February Movement, the protest 

movement that emerged in the wake of the 2011 

uprisings in Tunisia and Egypt. As we walked 

through the old medina towards the construction 

site of the Marina project, she explained that the 

rocky shore in front of the medina used to be a 

place of encounter. It was a place where people 

went fishing and afterwards they would drink 

tea in one of the cafés of the medina. Nowa-

days, with the privatization of the seashore, such 

encounters belong to the past. The construction 

site is now closed with an iron fence covered 

with billboards promising a different future. For 

Souad, Casablanca Marina directly led to the 

loss of certain aspects of urban life and public 

space, however modest they might have been. 

In the developer’s view, the Marina occupies a 

desolate space, or at best a degraded space, 

where there was little or no development before, 

little or no life. Historically, the story usually goes, 

Photo courtesy of the author

Illustrations courtesy of the author
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متــى دخلــت الــدار البيضــاء بالقطــار علــى طــول الطريــق الســاحلّي، فيمكنــك أن تــرى أبــراج مارينــا الــدار 
ل بالفعــل أفــق  البيضــاء الجديــدة ُتِطــلُّ مــن بعيــد.  لــم يلبــث هــذا المشــروع، وهــو قيــد اإلنشــاء، أن حــوَّ
ــا.  تقــع المارينــا بالضبــط أمــام المدينــة القديمــة بيــن المينــاء ومســجد الحســن الثانــي  الــدار البيضــاء جذريًّ
ــة المتينــة،  الجليــل.  ســتختفي المدينــة القديمــة، وهــي القســم التراثــّي مــن المدينــة، بجدرانهــا الحجرّي
وزنقاتهــا الضّيقــة والعديــد مــن المحــاّل التجاريــة الصغيرة، من اآلن فصاعًدا، وراء بانورامــا مدنّية جديدة 
ــة العالــم.  ســتكون  ــة جديــدة ُتِطــّل علــى المحيــط األطلســّي وبقّي مــن الخرســانة والزجــاج.  واجهــٌة بحرّي
مؤّلفــًة مــن موانــئ لليخــوت، وفنــادق فخمــة، ومتاجــر، ومنــازل، ومكاتــب، ومركــٍز للمؤتمــرات، وحتــى 
حــوٍض ســمكيٍّ كبيــر.  مشــروع مارينــا الــدار البيضــاء الــذي أطلقــه الملــك محمــد الســادس عــام 2006، 
يحمــل رؤيــة للمدينــة »الحديثــة«، المدينــة »المعولمــة«، حيــث يمكــن أن تزدهــر األعمــال ويتمّتــع الســّياح.

ــارة والناشــطة السياســّية  ــت ســعاد، مهندســة العم ــدار البيضــاء، التقي ــة لل ــي الميدانّي فــي إحــدى زيارات
العريقــة.  علــى مــّر الســنوات القليلــة الماضيــة، كانــت نشــطة فــي حركــة 20 فبرايــر االحتجاجّيــة التــي 
ظهــرت علــى أثــر انتفاضتــي 2011 فــي تونــس ومصــر.  بينمــا كنا نمشــي عبــر المدينــة القديمــة نحو موقع 
ــرت أّن الشــاطئ الصخــرّي أمــام المدينــة كان يســتخدم مكاًنــا للتاقــي.  كان  بنــاء مشــروع المارينــا، فسَّ
ــا يقصــده النــاس للصيــد ثــّم يشــربون الشــاي فــي أحــد مقاهــي المدينــة القديمــة.  واآلن أضحــت  مكاًن

هــذه اللقــاءات تنتمــي إلــى الماضــي بفعــل خصخصــة شــاطئ البحــر.  
ــى بلوحــات إعانّيــة  موقــع البنــاء اآلن مغلــٌق بســياٍج مــن حديــد مغطًّ
تعــد بمســتقبل مختلــف.  مــا أرادت ســعاد لفتــي إليــه هــو الحيــاة 
المدنّيــة، واألماكــن العاّمــة التــي، على تواضعها، اضطــّرت إلى التنّحي 
لمارينــا الــدار البيضــاء.  أرادت أن تخبرنــي قّصــًة أخــرى، علــى النقيــض 
ميهــا الذيــن ال  مــن مطــّوري مثــل هــذه المشــاريع العماقــة ومصمِّ
ر،  يذكــرون عــادًة هــذا النــوع مــن اللقــاءات.  مــن وجهــة نظــر المطــوِّ
ــًزا متدهــوًرا، إذ  احتّلــت المارينــا قفــًرا يباًبــا، أو فــي أحســن األحــوال حيِّ
كان ثّمــة قبلهــا تطويــر ضئيــل أو معــدوم، حيــاة ضئيلــة أو معدومــة.  
ر، أّن المــدن المغربّيــة قــد أدارت  والتتّمــة عــادًة، بحســب قّصــة المطــوِّ
ظهورهــا للمحيــط األطلســّي، وهــا قــد آن األوان لتصحيــح هــذا الخطــإ 
ــا ســتعيد وضــع المــدن  التاريخــّي.  والمشــاريع العماقــة مثــل المارين

المغربّيــة علــى خارطــة العالــم.

المشــاريع العماقــة مثــل مارينــا الــدار البيضــاء قائمة على الوعــد بعالم 
ــز االزدهــار  ــر المشــروع »جلــب« العولمــة، فعندئــٍذ يحفِّ أفضــل.  إذا دّب

ــد فــرص العمــل ويحّقــق التنميــة.  بالطبــع، قّصــة المطــّور المدنــّي ليســت محايــدة أو ال-سياســّية.   ويولِّ
ــدار البيضــاء يعكــس مشــروع  ــا مــن العمــران.  تجديــد ال ــا معّيًن ــا مــن التنميــة، نوًع ــا معّيًن ــل نوًع بــل تمثِّ
هيمنــة، شــديد الشــبه بغيــره مــن المشــاريع المدنّيــة حــول العالــم، ويناســب تماًمــا االســتراتيجيات 
ــن لــي آســفًة لكــون زمائهــا الناشــطين قد  الليبرالّية-الجديــدة للتنميــة.  هــذا أيًضــا مــا شــاءت ســعاد أن تبيِّ
غَفلــوا عــن أهّمّيــة هــذه التطــّورات: »فيمــا كانــت حركــة 20 فبرايــر تناقــش أمــوًرا مجــّردة كالديمقراطّيــة، 
ســيطر رأس المــال علــى المدينــة.  بينمــا كانــت المشــاحنات دائــرًة بيــن اليســارّيين واإلســامّيين داخــل 
ــدًة ونحــن نطــّل علــى موقــع البنــاء.  ولكــن مــا معنــى  الحركــة، خصخصــوا فضاءنــا العــاّم« – قالــت متنهِّ
أن يســيطر رأس المــال علــى المدينــة؟  لمزيــٍد مــن التحديــد، مــا معنــى ذلــك فــي مــا يتعّلــق بطــرق فهمنا 
للتغييــر السياســّي والســلطة والتأثيــر فــي بلــٍد مثــل المغــرب، أو فــي المنطقــة علــى نطــاق أوســع؟  وإذا 
ــا، فمــاذا يمكــن أن تفعــل هــذه العاقــة بالنمــاذج  ا بالسياســة عموًم ــة معّينــة جــدًّ ربطنــا تطــّوراٍت مدنّي

المهيمنــة التــي تمّيــز فهمنــا للسياســة فــي المنطقــة اليــوم؟

منــذ فتــرٍة ليســت بالقصيــرة كان األكاديمّيــون وغيرهم من المثّقفين، ال الناشــطون فحســب، يناقشــون 
الديمقراطّيــة والســلطوّية فــي العالــم العربــّي.  ولكــن، هــل أخذنــا فــي االعتبــار الطــرق التــي ســيطر بهــا 
رأس المــال علــى بعــض المــدن؟  أثّمــة جــدوى مــن أن نفعــل ذلــك؟  سياســة المشــاريع العماقــة تثيــر 
ــل  ــن العولمــة ودوٍل مث ــا األعــّم كالعاقــة بي ــا للقضاي ــة مــن شــأنها زعزعــة طــرق فهمن تســاؤالت مهّم
ــدار  ــا ال ــدار البيضــاء.  فمشــروع مارين ــل ال ــة مث ــن المحّلّي ــة واألماك ــن الرأســمالية العالمّي ــرب، أو بي المغ
البيضــاء ليــس حالــًة معزولــة.  الخــّط الســاحلّي كّلــه فــي طــور إعــادة تشــكيل بوجــود مشــاريع أخــرى مثــل 
مــول المغــرب، ومنتجــع أنفــا بــاس ليفنــج، ووصــال الــدار البيضــاء – المينــاء.  وبالمثــل، عملّيــات إعــادة 
الهيكلــة هــذه ال تقتصــر علــى الســاحل نفســه.  مشــروع ريــادّي آخــر، هــو مدينــة الــدار البيضــاء المالّيــة، 
ــة األوســع  ــا فــي منطقــة أنفــا مهّمتــه ربــط المنطقــة األفريقّي يهــدف إلــى إنشــاء مركــز مالــّي جديــد كّليًّ
الناطقــة بالفرنســّية.  والــدار البيضــاء نفســها ليــس اســتثناًء في المغــرب.  غيرها من المشــاريع العماقة، 
مثــل مشــروع أبــي رقــراق فــي الربــاط، ومشــروعي طنجــة المتوّســط ومركــز مدينــة طنجــة فــي طنجــة، 

ــة، إن شــئتم، يمكــن أن تموَضــع فــي ســياق  ــورة المدنّي ــة بقــّوة.  هــذه الث ــة المدنّي ــد تشــكيل البيئ تعي
ــد.  أّدت  ــوّي، واإلصــاح الليبرالّي-الجدي ــف البني ــة، والتكّي ــة االقتصادّي ــر مــن تحقيــق الليبرالّي ــة أكب عملّي
ــادة تســليع األراضــي فــي  ــا فــي هــذه التحــّوالت، ليــس فقــط مــن حيــث زي ــة دوًرا مهمًّ المــدن المغربّي
ــة  ــا مختبــراٍت مدنّي ــل كذلــك بوصفه ــّو، ب ــاح وتحقيــق النم ــة كوســيلة الســتخراج األرب المناطــق المدنّي

لتطويــر طرائــق جديــدة للحكــم، والســيطرة والهيمنــة.

التحــّوالت السياســّية المرتبطــة بالمشــاريع الضخمــة، هــي أمثلــة بــارزة تعّبــر عــن كيفّيــة تحويــل الســلطوّية 
فــي المغــرب بالطــرق التــي يتزايــد وفقهــا تداُخــُل مصالــح النخــب الحاكمــة والنخــب االقتصادّيــة المحّلّيــة 
)والعالمية(.  إن نظرًة فاحصة إلى سياســة المشــاريع العماقة تكشــف عن جغرافية عائقّية للرأســمالّية 
ــد ترتيبــات جديــدة حيــث تحــّدد »متطّلبــات الســوق« اآلن وتبــّرر طريقــًة )ســلطوّية(  العالمّيــة المعاصــرة تولِّ
للحكــم.  نتيجــًة لذلــك، ليــس »النظــام« وحــده، وال العاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع المحّلــّي، وراء صنــع 
عالــم سياســّي جديــد فــي المغــرب، والمنطقــة العربّيــة عموًمــا، إّنمــا كذلــك، وأكثــر فأكثــر، المصالــح 
والتدّخــات المرتبطــة بالعولمــة النيوليبرالّيــة المعاصــرة.  إّن المشــاريع المدنّيــة العماقــة، خاًفا لوعودها 

اليوتوبّيــة، ال تحــّل األزمــة المدنّيــة المعاصــرة فــي المنطقــة، ولكــن تعيــد إنتاجهــا بطــرق مختلفــة.

ــن؟   ــف وأي ــد مــن؟  أو مــاذا؟  كي ــى ي ــٍذ هــي عل ــة، فالمســائل الحاســمة عندئ إذا تكــّررت األزمــة المدنّي
عالجــت دوريــن ماســي بقــّوٍة هــذا النــوع مــن األســئلة.  هنــاك مشــكلة، حســب تعليلهــا، فــي طريقــة 
ــاة  ــة، والحي ــادًة باألصال ــُط ع ــّي فُيرَب ــا المحّل ــّي.  أّم ــّي والعالم ــن المحّل ــن الخيالي ــا بي ــارض غالًب طــرح التع
اليومّيــة، والخصوصّيــة الثقافّيــة، والتــراث، إلــخ.، وأّمــا العالمــّي فيحيــل، فــي المقابــل، علــى البعــد 
ــٍز يقــع، نوًعــا مــا، فــوق المحّلــّي )ماســي 2010، ص. 165(.  فــإًذا هــذا التعــارض تراتبــّي أيًضــا.   المجــّرد لحيِّ
مــن حيــث تأثيــر العولمــة، تقــول ماســي، ُينظــر إلــى المحّلــّي عــادًة كمــكاٍن ســلبيٍّ يقــع عليــه تأثيــر القــوى 
ر هــذا األخيــر وكأّنــه قــادم دائًمــا مــن مــكاٍن  العالمّيــة، أو بتعبيــٍر آخــر، كمنَتــج للعالمــّي.  ومــن َثــمَّ ُيتصــوَّ
ــّي.  والحــال  ــة مــن منظــور مــكاٍن محّل ــا مــا غيــر ملموســة أو حتــى أخروّي ــر.  لــذا تصبــح العولمــة نوًع آَخ
ــا فــي بعــض األماكــن.  األماكــن  ــّم دائًم أّن العولمــة، فــي الواقــع، تت
ــم  ــا لسياســة تنظي ــًا نقديًّ ــة ليســت ســلبّية أو عاجــزة.  إّن تحلي المحّلّي
المــدن لــدى المشــاريع العماقــة علــى ســبيل المثــال، يســاعد علــى أن 
نفهــم كيــف يؤّســس »العالمــّي«، كيــف تكــون المــدن وغيرهــا مــن 
ل فيهــا طرائــق الحكــم أو يعــاد اختراعها  األماكــن بالفعــل مختبــراٍت تحــوَّ
ــن الســلطة  ــة بي ــاٍت معّين ــح مخصوصــة، مــع توازن ــًيا مــع مصال تمّش

والنضــال والمقاومــة.

نتيجــة لذلــك، مــا نفهمــه عــادة باســم الليبراليــة الجديــدة ليــس نظاًمــا 
ــا أو عقانّيــة سياســّية ذات مناعــٍة ضــّد التغييــر بالذات.  هدفي  اجتماعيًّ
مــن بحثــي الخــاّص هــو أن أفهــم كيــف ســاهمت أماكــن ومشــاريع 
مخصوصــة فــي صنــع الحكــم الليبرالــّي الجديــد والعولمــة، وكيــف قــد 
تصلــح مختبــراٍت أو نمــاذَج ألماكــن أخــرى.  فــي تحليــل هــذه الجغرافيــة 
العائقّيــة، ليســت الــدار البيضــاء والربــاط ومــا يشــبههما مــن األماكــن 
بالطبــع نقــاط بدايــٍة، بــل حلقــات اّتصــال فــي التدّفــق العالمــّي لألفــكار 
ــّي  ــا االجتماعــّي الليبرال ــت مــن نظامن ــي جعل والنهــوج والصراعــات الت
الجديــد مــا هــو عليــه اليــوم.  دراســة السياســة المعنّيــة يجــب أن تأخــذ فــي االعتبــار بعديــن مهّميــن.  
البعــد األّول مكانــّي.  يقتضــي إنتــاج الحّيــز المدنــّي عــدًدا مــن الفعالّيــات المختلفــة القادمــة مــن أماكــن 
مختلفــة خــارج المدينــة نفســها، بينمــا عاقــات القــّوة المتمفصلــة عبــر المســار المدنــّي ال يمكــن أن 
تقــع حصــًرا ضمــن ســياٍق سياســّي وطنــّي.  بتعبيــٍر آخــر، المشــاريع المدنّيــة الليبرالّيــة الجديــدة هــي 
ــر فــي، بــل تســيطر  ــة، التــي تؤّث ــة والداخلّي ــة، الخارجّي ــة وُتشــِرك مختلــف الجهــات الفاعل شــركات عالمّي

علــى عملّيــات صنــع القــرار.

ــأّن  ــة.  ســوء الفهــم الشــائع القاضــي ب ــدور الدول ــق ب ــة يتعّل ــٍد مــن الدّق ســّي.  لمزي ــي مؤسَّ ــد الثان البع
العولمــة المتزايــدة تــؤّدي إلــى تراجــع الدولــة أو انحدارهــا، ســواٌء أفــي الغــرب أم فــي بقّيــة العالــم، دحضــه 
ــٍف واســع مــن التخّصصــات.   ــى طي ــن إل ــن المنتمي ــر مــن الدارســين النقدّيي ــة عــدد كبي ــرة طويل ــذ فت من
ــل.  كانــت ســلطة  ٌل جــذريٌّ فــي أنمــاط التدّخ ــة بقــدر مــا هــو تحــوُّ مــا ناحظــه اليــوم ليــس أزمــة للدول
ــا فــي إعــادة تشــكيل المدينــة، علــى األخــّص فــي مــا يتعّلــق بالمشــاريع الضخمــة،  الدولــة حيوّيــًة كّليًّ
ــر الحكومــة عــن  ــٍة متخّصصــة ومناطــق ســيادة اســتثنائّية بحيــث تعبِّ فقــد ربطــت بإنشــاء أجهــزة حكومّي
ــس روابــط حصرّيــة أو امتيازّيــة بجهــاٍت فاعلــة سياســّية أخرى،  نفســها بشــكل مختلــف عبــر الفضــاء وتؤسِّ
مــن المســتثمرين الخصوصّييــن غالًبــا )بوغــارت 2012(.  بالنتيجــة، فهــم الليبرالّيــة الجديــدة مــن وجهــة 
نظــر المشــاريع العماقــة، ليــس محاولــًة إلعــادة تعريــف المحّلــّي وعاقتــه بالعالمــّي، بــل لتحديــد محــلِّ 
ــه، فــي الوقــت نفســه، يرســم  ــاج العولمــة مــع أّن ــل إنت ــى العالمــّي.  وهــو يمثِّ ــادًة إل ظاهــرٍة تنســب ع
حــدوًدا اجتماعّيــة واقتصادّيــة ومكانّيــة جديــدة بيــن المواطنيــن العادّييــن مــن جهــة، والنخــب السياســّية 
والمســتثمرين األجانــب والمســتهلكين العالمّييــن مــن جهــة أخــرى.  طبيعــة السياســة المعاصــرة فــي 

ــة. ــة التــي تنتــج تلــك الفضــاءات المدنّي بــات العائقّي ــٌة فــي المركَّ المغــرب كامن

الصيغة المفقودة:
 كيف ينبغي للمشاريع المدنية 
العمالقة أن تزعزع فهمنا 
المشترك للسياسة العربية
بوغــارت د  ا كونــر

 ” فيما كانت حركة 20 فبراير تناقش 
أمورا مجردة كالديمقراطية، سيطر 

رأس المال على المدينة.  بينما كانت 
المشاحنات دائرة بين اليساريين 

واإلسالميين داخل الحركة، خصخصوا 
فضاءنا العام .“ 

seen as a passive place affected by global forces, or in other words, as a 

product of the global. The latter is than imagined as always coming from 

somewhere else. And because of this, globalization becomes in a way 

intangible or even otherworldly from the perspective of a local place. Yet, in 

reality, globalization is always made in places. Local places are not passive 

or powerless. A critical analysis of the urban politics of mega-projects for 

example, helps us understand how ‘the global’ is grounded, how cities 

and other places are in fact laboratories where modalities of government 

are transformed or re-invented in relation to particular interests, specific 

balances of power, struggles and resistance. 

Consequently, what we commonly understand 

as neoliberalism is not some social order or 

political rationality immune to change. In my 

own research my goal is to understand how 

particular places and projects contributed 

in the making of neoliberal government and 

globalization and how they might serve as 

laboratories or models for other places. In the 

analysis of this relational geography, places 

such as Casablanca and Rabat are not starting 

points but nodes of connection in the global 

flow of ideas, methods and struggles that 

have made our neoliberal social order into what it is today. The study of 

the politics involved should take into account two important dimensions. 

The first dimension is spatial. The production of urban space involves many 

different actors coming from different places outside the city itself. The 

power relations articulated through the urban process cannot be situated 

exclusively within a national political context. In other words, neoliberal urban 

projects are global enterprises and involve all kinds of actors, both foreign 

and domestic, that influence and even control decision-making processes. 

The second dimension is institutional. More precisely, it concerns the role of 

the state. The common misconception that increasing globalization leads 

to a retreat or a decline of the state, both in the West as in the rest of the 

world, has been refuted for a long time now by a great number of critical 

scholars coming from a wide range of disciplines. What we observe today 

is not so much a crisis of the state, but rather a radical transformation of 

its modes of intervention. State power has been absolutely vital in the 

remodeling of the city. More particularly with regard to mega-projects, 

these have been linked to the creation of specialized state agencies and 

exceptional zones of sovereignty that make government manifest itself 

differently across space and establish exclusive or privileged connections 

to other political actors, mostly private investors. As a result, understanding 

neoliberalism through the lens of mega-projects is not an attempt to 

redefine the local vis-à-vis the global, but rather an attempt to localize a 

phenomenon we usually ascribe to the global. It represents the production 

of globalization, while at the same time it draws new social, economic and 

spatial boundaries between ordinary citizens on the one hand, and political 

elites, foreign investors and global consumers on the other hand. The 

nature of contemporary politics in Morocco is hidden within the relational 

complexes that produce those urban spaces.

understand political change, power and agency in a country as Morocco, 

or the region more broadly? And if we relate very particular urban develop-

ments to politics more generally, what can this relation do to the dominant 

paradigms which inform our understanding of politics in the region today?

The politics of mega-projects raise important questions that unsettle the 

ways in which we understand broader issues such as the relationship 

between globalization and countries such as Morocco, or between global 

capitalism and local places like Casablanca. The project of Casablanca Marina 

is not an isolated case. The entire Moroccan coastline is in the process of 

being reshaped with other projects such as 

the Morocco Mall, Anfaplace Living Resort 

and Wessal Casablanca Port. Likewise, these 

restructurings are not limited to the coastline 

itself. Another flagship project, the Casablanca 

Finance City, aims to create a whole new finan-

cial hub in the district of Anfa aiming to con-

nect the wider French-speaking African region. 

And Casablanca itself is not an exception in 

Morocco. Other mega-projects such as the 

Bouregreg project in Rabat, Tanger Med and 

Tanger City Center in Tangiers are drastically 

reshaping the urban environment. This urban 

revolution of sorts can be situated within a larger process of economic 

liberalization, structural adjustment and neoliberal reform. Moroccan cities 

played an important role in these transformations, not only in terms of 

increasing commodification of urban land as a means to extract profits 

and generate growth, but also as cities became urban laboratories for the 

development of new modalities of government, control and domination.

The political transformations linked to mega-projects are salient examples 

of how authoritarianism in Morocco has been transformed by the ways in 

which the interests of ruling domestic elites and (global) economic elites 

are increasingly intertwined. A close look into the politics of mega-projects 

exposes a relational geography of contemporary global capitalism that gives 

rise to new arrangements where “market requirements” now determine and 

justify the (authoritarian) mode of government. As a result, the making 

of a new political world in Morocco, and the Arab region more generally, 

was not only determined by “the regime,” or by domestic state-society 

relations, but also, and increasingly, by interests and interventions related to 

contemporary neoliberal globalization. In contrast to their utopian promises, 

urban megaprojects do not solve the contemporary urban crisis in the 

region, but reproduce it in different ways.

If the urban crisis is reproduced, crucial questions that must be answered 

are: by whom? Or by what? How and where? These kind of questions have 

been forcefully addressed by Doreen Massey in World City (2010).”. There 

lies a problem, she argues, in the way imaginations of the local and the 

global are often counterposed to each other. The local is usually associated 

with authenticity, everyday life, cultural particularity, and tradition, while the 

global refers to an abstract dimension of space situated somehow above 

the local (Massey 2010, 165). This counterposition is hierarchical. With 

regard to the impact of globalization, Massey argues, the local is usually 

“While the 20 February Movement 

was debating abstract things 

like democracy, financial capital 

overtook the city. While we were 

bickering between leftists and 

Islamists within the movement, our 

public space was privatized.”
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ل.  فإّمــا أن تكــون هــذه  فمــن شــأنه أن يفهــم كنقطــة تحــوُّ
لحظــة تاريخّيــة جّذابــة وفريــدة مــن نوعهــا، أخــذت قــّوُة الشــارع 
مــن خالهــا تملــي قواعــَد جديــدًة لّلعبــة وطرًقــا جديــدة الحتــال 
ــة.  وإّمــا أن  األماكــن العاّمــة يمكــن أن تــؤّدَي إلــى الديمقراطّي
تكــون القاهــرة علــى شــفير دخــول مرحلــٍة تصعيدّيــة عنيفــة 

ــة. ــى حلقــٍة جهّنمّي ــزالق إل واالن

نقطــة واحــدة ال ريــب فيهــا، أال وهــي: مــع ازديــاد غيــاب قــّوات 
ــر مــن  ــة، شــهدت القاهــرة أكث ــاة اليومّي ــم الحي الشــرطة لتنظي
أيِّ وقــت مضــى اآلثــار الســلبّية الواضحــة لمســارات الليبرالّيــة-

الجديــدة، وهــي نقطــة حّللهــا عاصف بيات في مقاله »سياســة 
ــط  ــد للضواب ــا لظهــر« )2012( حيــث اإللغــاء المتزاي ــة بطًن المدين
العاّمــة،  الخدمــات  الدولــة فــي  تراجــع  التنظيمّيــة، بســبب 
يرافــق الخصخصــة المتزايــدة لاســتهاك الجماعــّي والفضاءات 
المدنّيــة.  يبحــث بيــات فــي كيفيــة تأثيــر المدينــة الليبرالّيــة-

الجديــدة فــي عاَلــم الحيــاة واألماكــن العاّمــة للفقــراء الذيــن، 
تحديــًدا، لفقدانهــم األمكنــة الخاّصــة وغيــاب الخدمــات والســلع 
العاّمــة، ينتهــي بهــم األمــر إلــى العيــش والتفاعــل والعمــل فــي 
الشــارع.  فــي هــذا الســيناريو، يمســي القطــاع الانظامــّي هــو 

النمــط المعيشــّي الســائد نظــًرا إلــى تجزئــة العمــل.

ــدأت  ــدة ب ــّق أّن ظاهــرة دفــع القاهــرة نحــو الليبرالّية-الجدي الح
فعــًا قبــل ثاثــة عقــود.  أوّد أن أتجــاوز النقــاش حــول مــا إذا 
الليبرالّية-الجديــدة كنمــوذج قــد ســاهمت أم  المدينــة  كانــت 
ــة موضــع جــدل  ــّي، وهــذه أيًضــا حّج ــز الربيــع العرب ال فــي تعزي
كبيــر بيــن علمــاء االجتمــاع المدنــّي )بيــات، 2012: 112(.  نحتــاج 
ــيٍّ  ــون عرب ــوم نحــو 180 ملي ــاك الي ــأّن هن ــر ب ــى التذكي فقــط إل
فــي الشــرق األوســط يكســبون عيشــهم مــن خــال القطــاع 
الانظامــّي )بيــات، 2012: 111(.  قــام مهنــدس الِعمــارة عمــر 
الباعــة  ممارســات  بتوثيــق  حديًثــا  ســترايكر  وبيــث  نجاتــي 
احتــال األماكــن  الانظامّييــن وتكتيكاتهــم فــي  المتجّوليــن 
العاّمــة – مــن شــوارع وممــّرات وســاحات وجســور وطــرق 
ســريعة – ليخلصــا إلــى أّن عــدد الباعــة المتجّوليــن فــي مصــر، 
وفــق تقديــر منّظمــة العمل الدولّية، يراوح من مليوٍن ونصف 
المليــون إلــى خمســة مايين )نجاتي وســترايكر، 2013: 34، 35(.

 ،2011 ينايــر  إلينــا هــو كيــف، تحديــًدا بعــد  بالنســبة  المهــّم 
اســتطاع الحضــور الســاحق لشــريحٍة واســعة ومهّمشــة مــن 
العاّمــة علــى نحــٍو شــبه  القاهــرة أن يحتــّل األماكــن  ســّكان 
دائــم.  ســبب اســتعمال »شــبه دائــم« هنــا هو معارك الشــوارع 
المســتمّرة وتنفيــذ الشــرطة عملّيــات إخــاء.  لــم يــؤدِّ ازديــاد 
الظهــور العلنــّي ألوالد الشــوارع والعاهــرات والباعــة المتجّوليــن 
إلــى إعــادة تشــكيل منظــر وســط المدينــة، وميــدان التحريــر، 
والمنطقــة المحيطــة بمبنــى مجّمــع المصالــح الحكومّية الضخم 
وحســب، بــل تمّكــن بالمثــل، عبــر االعتصــام فــي الشــارع، مــن 
ــم يجعــل المــرور مســتحيًا.   ــة الســّيارات، هــذا إذا ل إبطــاء حرك
كان الباعــة المتجّولــون )الشــكان 5 و 6( فــي نضــاٍل متواصــٍل 
للحصــول علــى بضعــة أمتــار مــن الشــارع مســتعملين ركائــز 
نّقالــًة وألواًحــا لعــرض بضاعتهــم.  بعضهــم يعــرض بضاعتــه 
فــة، َلكأّنمــا تحّولــت شــوارع وســط المدينــة  علــى ســّيارات متوقِّ
ــا فــي الوقــت ذاتــه. علــى مــدار اليــوم مســكًنا ومتجــًرا النظاميًّ

   هــذا المقــال مســتمّد مــن مقال أطول نشــر في 
  Theory, Culture & Society عــام 2014.

لمراجعــة المصــادر إنظــر النســخة االنكليزيــة للمقــال )ص 23(

العالمــّي  العــاّم علــى المســتوى  ُتناَقــش قيمــة الفضــاء  لــم 
بمثــل حماســة مناقشــتها منــذ نشــأة الثــورات العربّيــة.  احتــالل 
ٍل عالمــيٍّ ناشــئ للنشــاط السياســّي  العاّمــة كَتشــكُّ األماكــن 
رنــا أويكونوماكيــس  شــهد منعطًفــا جديــًدا بعــد عــام 2011.  يذكِّ
وروس )2013( أّن الكوكــب، فــي القســم الثانــي مــن عام 2011، 
شــهد احتجاجــاٍت فــي أكثــر مــن ألــف مدينــٍة عبــر ثمانيــن بلــًدا.  
يبــدو أن سلســلة احتــال ســاحاٍت محــّددة علــى التوالــي، بإلهاٍم 
ــّرر  ــرة، ك ــّي المؤّث ــع العرب ــا مــن صــور الربي ــدٍّ م ــى ح مســتَمدٍّ إل
تكتيــكات مماثلــة لإلقامــة غيــر الشــرعّية فــي األماكــن العاّمــة.  

التمــّرد األخيــر فــي ســاحة ميــدان 
فــي كييــف يشــهد لقــّوة عــدوى 
صــور الســفر.  1 بــات »المخّيــم« 
ــداوة،  مــع »الخيمــة« – شــعار الب
ومــاذ الاجئيــن الذيــن باتــوا بــا 
جــذور – أكثر مــا تداولته واحتفت 
بــه مــن صــوٍر وســائُل اإلعــام 
كيــس  نوما يكو و أ ( لمّيــة  لعا ا
  .)2012 2013؛ ميتشــل،  وروس، 
ثّمــة تعبيــرات فّنّيــة عاّمــة جديــدة 

وطــرق مدنّيــة شــديدة االبتــكار لاحتجــاج والعمــل ســافرت 
بســرعة، طبًعــا، ولــو مــع تشــكيلة مــن االختافــات المحّلّيــة.  
يتقّصــى أويكونوماكيــس وروس، عبــر إثــارة مســائل »البــّث«، 
»والنقــل« »والتبّني«،عــدًدا مــن أوجــه الشــبه بين هــذه الحركات 
ــة الجديــدة المبتكــرة مــن المقاومــة والعمــل  واألشــكال المدنّي
وفــق الســياق المحّلــّي.  مــع ذلــك، يبدو أن القاســم المشــترك 
هــو عفوّيــة هــذه الحــركات مقرونــًة بــأّن هــذه الجماعــات كانــت 
بــا قيــادة، ينقصهــا مركــز صريــح.  يســتخرج ميتشــل  كّلهــا 
بيــن جميــع حــركات »االحتــال« كإعــادة  المشــترك  القاســم 
ــاٍج لـ »ذخــر مــن الصــور اإليقونّية-المضــاّدة والا-ســيادّية«  إنت
أّن  المقــال هــي  الرئيســّية لهــذا  الحّجــة    .)9 :2012 )ميتشــل، 
اقتــران الظهــور العــاّم الناشــئ الجديــد لثقافــٍة بصرّيــة قوّيــة لــم 
يســبق لهــا مثيــل )أباظــة، 2013(، فــي ترابــط مــع إعــادة كوكبــة 
 ،)11 :2012 المــكان« )ميتشــل،  مــا يســّميه ميتشــل »باغــة 
القاهــرة  الرئيســة لمدينــة  الماّدّيــة  التحــّوالت  أحــد  أّن  يعّلمنــا 
منــذ ينايــر 2011 كان تحديــًدا مــن خــال فــّن احتــال األماكــن 

العاّمــة الرائــع وتكتيكاتــه.

إّن الســخرية العلنّيــة الســاحرة وروح الدعابــة المعّبــر عنهــا لــدى 
الســير برســائل نّصّيــة )الشــكل 1(، أو شــعارات، أو أغــاٍن، أو 
ــأر،  ــًزا للث ــاي فوكــس مــن V رم ــاع غ ــاز، وقن ــة الغ عــرض أقنع
)الشــكل 2(،  البارزيــن  الشــهداء  العديــد مــن  وأقنعــة وجــوه 
ــا  وإتقــان األداء وتجديــده فــي المســيرات، ورقــص النســاء علًن
فــي الشــوارع، وحــروب الشــوارع المدنّيــة، وعملّيــات القتــل 
والمجــازر فــي المدينــة، والتقــاط األفــام والظهــور فيهــا، كانت 
لــم ُتشــهد إال  أدائّيــة عاّمــة غيــر مســبوقة،  كّلهــا نشــاطاٍت 
إلــى  المطــاف ســباٌق  2011.  مدارهــا فــي نهايــة  ينايــر  بعــد 
العــاّم.  وقــد روعيــت تكتيــكات  الحّيــز  العاّمــة وغــزو  الرؤيــة 
الثــورّي/ أو  ــر« و »الشــّرير«  احتــال مماثلــة مــن قبــل »الخيِّ

معــادي الثــورة مــن األطــراف الفاعلــة تبًعــا للموقــف، علــى 
ســبيل المثــال ضّبــاط الشــرطة الملتحــون )اإلســامّيون( الذيــن 
ــوا واعتصمــوا مقابــل وزارة العــدل فــي ميــدان الظوغلــى  احتّل
مــارس 2013 )الشــكل 3(، مــع تكــرار الخيــام المطابقــة لخيــام 
 ،2013 الرئيــس مرســي فــي يوليــو  التحريــر.  بعــد عــزل  ثــّوار 
تواَصــَل احتــال األماكن العاّمــة ماًذا أخيًرا لإلخوان المســلمين 

المهزوميــن.  لكــّن اإلســامّيين، فــي صيــف 2013، اســتولوا 
علــى ســاحاٍت بديلــة مــن المدينــة إذ لــم يكــن فــي وســعهم 
ــر  ــذاك جماهي ــه آن ــذي كانــت تحتّل ــر، ال ــدان التحري ــوا مي أن يحتّل

المتظاهريــن ضــّد مرســي.

مهمــا يظــّل نجــاح الثــورة، إلــى حــدٍّ بعيــد، موضــع خــاف، فمن 
البداهــة أّنهــا ثــّورت بالذات مفهوم ما يدور عليه الفضاء العاّم.  
ــا  لقــد نجحــت فــي فــرض كوريغرافيــا جديــدة غيــر مســبوقة كّليًّ
ــي  ــة الت ــر 2 اللحظــة المثالّي ــة حيــث كان »مســرح« التحري للمدين
ــٍع ومتناِســٍخ مواجهات مســرحّية عاّمة  أطلقــت على نحٍو متوسِّ
عنيفــة، وأداءاٍت عاّمــة، واحتــاالٍت فــي جميــع مياديــن القاهــرة 
وكذلــك فــي مــدن أخــرى من مصــر.  يعتقــد المتفائلون أن هذا 
ــات الســائدة حــول المــدن  ــر مســبوٍق للخطاب أّدى إلــى تحــدٍّ غي
الكبــرى فــي العالــم الثالــث، والتــي يبــدو مقّدًرا لهــا الوقوع في 
مــأزق خطاَبــِي »الليبرالّيــة الجديــدة« و »الحــرب علــى اإلرهــاب« 
الهيمنــة األميركّيــة  كمثاليــن ال يمكــن تخّطيهمــا، فرضتهمــا 
العربّيــة هــو وحــده  الثــورات  إبــداع  لــم يكــن    .)2012 )كّنــا، 
المزعومــة  الحتمّيــة  الطاعــن فــي 
للــرؤى المّتصلــة بهذيــن المثاليــن، 
بالِمثــل  اليــوم  بــل يطعــن فيهــا 
أو  المناِفــس،  الخطــاب الشــعبّي 
مــا يســّميه هنــري لوفيفــر »الحــّق 
خطــاب  وهــو   – المدينــة«  فــي 
متــداَوٌل علــى نطــاق واســع اليــوم 
الِعمــارة  فــي أوســاط مهندســي 
وعناصــر المنّظمات غيــر الحكومّية 
هــذا  السياســّيين.   والناشــطين 
اختــراع  العربّيــة نقاًشــا محّفــًزا حــول  الثــورات  وقــد أطلقــت 
ــة تّتحــد بأماكــن عاّمــة مــن خيــاٍل  أماكــن عاّمــة جديــدة وحقيقّي
ــة واإلجــراءات.   افتراضــّي تحــدث مــن خــال العــروض الجماعّي
اآلنّيــة فــي ســاحات  االفتراضــّي واألحــداث  العالــم  تمــازج 
العالــم العربــّي جمعــاء قــد افتتــح قــراءًة جديــدًة تماًمــا للمدينــة 
علــى ضــوء العاقــة بســرعة تدّفــق المعلومــات عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــّي والقنــوات الفضائّيــة وكيــف أعــادت هــذه 
ــرؤى وأســاليب العمــل فــي المجــال العــاّم  ــد القواعــد وال تحدي
)الشــكل 4(.  كذلــك ترفــع هــذه التحــّوالت تحّديــاٍت رائعــة فــي 
مــا يتعّلــق بالحالــة الطاغيــة لاضطــرار إلــى التعامــل مــع »فيض 
ــًدا  ــّم التشــكيك تحدي المعلومــات« )أندرســون، 2012(، ومــن ث
فــي ركائــز مــا يجــب أن تكــون عليــه خبــرة األكاديمّييــن ودورهــم 
ــا هــو الشــهادة  ــى المحــك هن ــاّم.  مــا هــو عل فــي المجــال الع
آلّيــات ســلطاٍت ذات مكانــٍة راســخة مثــل  لظاهــرة تفــّكك 
األكاديميــة، والنّقــاد، والخبــراء فــي شــؤون الشــرق األوســط 
)أندرســون، 2012: 385(.  هــذه الظــروف تدعونــا إلــى التفكيــر 
فــي أثــر تغييــر مركــز المعرفــة والســلطة، أو باألحــرى مفعــول 
مــا يرافــق فيــض المعلومــات مــن خلخلــة األشــكال التقليدّيــة 
للســلطة.  والســؤال عندئــٍذ هــو كيــف ُتقــرأ المدينــة فــي ضــوء 

ــدة. ــات الجدي هــذه التكوكب

  »الحــّق فــي المدينة«

ــة  ــدة للمطالب يقــول بعــض مهندســي الِعمــارة إّن طريقــًة جدي
بـ »الحــّق فــي المدينــة« تاَحــظ فــي القاهــرة )نجاتــي وســترايكر، 
2013(.  يقــول هنــري لوفيفــر بــأّن »الحــّق فــي المدينــة«، فــي 
المــدن، هــو  المعولمــة إلدارة  النيوليبرالّيــة  ظــل السياســات 
أحــد ســبل تعزيــز التمكيــن الديمقراطــّي عبــر احتــال المــكان 
ا علــى  بطــرق جديــدة، كحــقٍّ مــن حقــوق المشــاركة وتمّلكــه ردًّ
 :2002 المدنّيــة« )بورســيل،  الحقــوق  التجريــد مــن  »مشــاكل 
ــّق »الحــّق فــي المدينــة« علــى ســياق القاهــرة  103(.  إذا ُطبِّ

القاهرة ما بعد 
ثورة يناير: حروب 
المدينة وإعادة 
تشكيل الفضاء العام
باظــة أ منــى 

“مهما يظل نجاح الثورة، إلى حد 
بعيد، موضع خالف، فمن البداهة 
أنها ثورت بالذات مفهوم ما يدور 

عليه الفضاء العام.”

only have these allegedly deterministic visions 

regarding these two paradigms been challenged 

by the creativity of the Arab revolutions, but they 

are equally challenged today by the competing 

popular discourse of what Lefebvre calls the ‘right 

to the city’ – a discourse widely circulated today 

amongst architects, NGO workers and political 

activists. Having said this, the Arab revolutions 

have triggered a stimulating debate about invent-

ing new and real public spaces that merge with 

a virtual imaginary, public spaces which occur 

through collective performances and actions. 

The blending of the virtual world and the instant 

events of all the square(s) in the Arab world has 

opened an entirely novel reading of the city in 

relationship to the velocity of the flow of informa-

tion through social media and satellite channels 

and how these have redefined rules, visions and 

modes of action in the public sphere. These 

transformations also raise fascinating challenges 

regarding the overwhelming state of having to 

deal with ‘too much information’ (Anderson, 

2012), questioning then the very premises of 

what expertise and the role of academics in the 

public sphere should be all about. What is at stake 

here is the witnessing of the phenomenon of the 

decomposition of the mechanisms of established 

powers like academe, pundits, and experts on 

the Middle East (Anderson, 2012: 385). These 

conditions invite us to think about the impact of 

the decentring of knowledge and power, or rather 

the effect of the decomposing of traditional forms 

of authority that go hand in hand with the excess 

of information. The question is then how to read 

the city under these novel constellations.

The ‘Right to the City’

Some architects argue that a novel way of 

reclaiming the ‘right to the city’ is being observed 

in Cairo (Nagati and Stryker, 2013).  Henri Lefeb-

vre argues that under the neoliberal globalized 

policies of managing cities, the ‘right to the city’ 

is one way of enhancing democratic empowering 

through occupying space in novel ways, as a 

right of participation and its appropriation, to 

answer the ‘problems of disenfranchisement’ 

(Purcell, 2002: 103). The ‘right to the city’ if then 

applied to the Cairene context could be read as 

a turning point. This is either a fascinating and 

unique historical moment, through which the 

power of the street has been dictating novel rules 

of the game and new ways of occupying public 

spaces that would lead to democratization. Or 

it is the case that Cairo is entering an escalating 

violent phase and descending into a circle of hell.

One point is evident: namely, with the growing 

absence of police forces to regulate everyday life, 

Cairo has witnessed more than ever the obvious 

negative effects of the processes of neoliberalism, 

a point which Asef Bayat analyzed in his article 

of Cairo since January 2011 has been precisely 

over the fascinating art and tactics of squatting 

of public spaces.

The mesmerizing public satire and sense of humor 

articulated when marching with text messages, 

slogans, songs, or displaying gas masques, the 

Guy Fawkes V for vendetta masks and the numer-

ous iconic martyrs’ face masks, perfecting and 

innovating performance while marching, women 

dancing publicly in the streets, the urban street 

wars, the killings and massacres in the city, filming 

and being filmed, were all unprecedented pub-

lic performative activities, only witnessed after 

January 2011. These were ultimately about the 

competition for public visibility and conquering 

public space. Identical tactics of occupation 

were to be observed by both ‘good’ and ‘evil’ or 

revolutionary/anti-revolutionary actors depending 

on the situation, for example the bearded (Isla-

mist) police officers who occupied and squatted 

the space opposite the Ministry of Interior on 

Lazoughly Street in March 2013, with the repeti-

tion of tents identical to Tahrir’s revolutionaries. 

After ousting president Morsi in July 2013, the 

occupation of public spaces continued to become 

the last resort of the defeated Muslim Brothers. 

However, in summer 2013 the Islamists took 

alternative squares of the city since they could 

not occupy Tahrir Square, 

which was then occupied 

by the anti-Morsi protest-

ing masses.

While the success of the 

revolution remains much 

contested, it is evident 

that it revolutionized the 

very notion of what a 

public space is about. It 

succeeded in imposing an 

entirely unprecedented 

novel choreography for 

the city in which the 

‘stage’ of Tahrir was the 

exemplary moment that 

triggered extended and 

replicated dramaturgical 

violent public confron-

tations, public perfor-

mances and occupations 

in all the squares of Cairo 

as well as in other cities 

of Egypt. The optimists 

believe that this has led 

to an unprecedented 

challenge to the dominant discourses about 

Third World metropolises, which seemed to be 

destined to be entrapped in the predicament of 

both ‘neoliberalism’ and the ‘war on terror’ dis-

courses as insurmountable paradigms that were 

imposed by US hegemony (Kanna, 2013). Not 

The worth of public space was never so passion-

ately debated on the global scale as it has been 

since the emergence of the Arab revolutions. 

The occupation of public spaces as an emerging 

global configuration of political activism wit-

nessed a novel turn after 2011. We are reminded 

by Oikonomakis and Roos (2013) that by the 

second part of 2011, the planet had witnessed pro-

tests in more than 1000 cities across 80 countries. 

It seems that the chain of occupying successive 

specific squares, much inspired by the moving 

images of the Arab Spring, replicated similar 

tactics of squatting in public spaces. The recent 

insurrection in Kiev’s Midan testifies to the infec-

tious impact of travelling images. ‘Encampment’ 

together with the ‘tent’, the emblem of nomadism, 

of the rootless refugee’s shelter, became the most 

circulated and celebrated images in global media 

(Oikonomakis and Roos, 2013; Mitchell, 2012). 

Novel artistic public expressions and highly inven-

tive urban ways of protest and action travelled 

swiftly, evidently, though 

with a variety of local 

divergences. Oikonomakis 

and Roos, by raising the 

issues of ‘diffusion’, ‘trans-

mission’ and ‘adopting’, 

trace numerous similari-

ties between these move-

ments and new inventive 

urban forms of resistance 

and action according 

to the local context. 

However, the common 

denominator seems to be 

the spontaneity of these 

movements coupled with 

the fact that these were 

all leaderless groups 

lacking an explicit center. 

Mitchell draws a common 

denominator among all 

the ‘occupation’ move-

ments as reproducing 

an ‘anti-iconic, non-sov-

ereign image repertoire’ 

(Mitchell, 2012: 9). The 

main argument of this 

article is that the conjunction of an emerging 

new public visibility of a unprecedented powerful 

visual culture (Abaza, 2013), associated with a 

re-constellation of what Mitchell calls ‘the rhetoric 

of space’ (Mitchell, 2012: 11), teaches us that one 

of the main material transformations of the city 
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on parked cars, as if the streets of the center of town have been turned 

into a 24-hour living-cum-informal-commercial area.
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‘Politics of the City Inside-Out’ (2012) whereby the increasing deregulation 

due to the retreat of the state in public services is accompanied by a growing 

privatization of collective consumption and urban spaces. Bayat looks at 

how the neoliberal city has been affecting the life world and public spaces 

of the poor who, precisely due to the lack of private space and absence 

of public services and goods, end up living, interacting and working in the 

street. In that scenario, it is the informal sector that becomes a dominant 

mode of living due to the fragmentation of labor.

The phenomenon of neoliberalizing Cairo actually started three decades ago. 

I would like to transcend the discussion as to whether or not the neoliberal 

city as a model contributed in the fostering of the Arab Spring, which is once 

again an argument much debated among urban social scientists (Bayat, 

2012: 112). We only need to be reminded that there are today some 180 

million Arabs in the Middle East who survive through the informal sector 

(Bayat, 2012: 111). Architect Omar Nagati and Beth Stryker documented 

recently the practices and tactics of informal street vendors in occupying 

public spaces – streets, passages, squares, bridges and highways – to argue 

that, according to the International Labour Organization, street vendors in 

Egypt are estimated to vary between 1.5 and 5 million (Nagati and Stryker, 

2013: 34–5). 

What is of interest for us is how precisely after January 2011 an imposing 

presence of a massive and marginalized segment of the population of 

Cairo managed to quasi-permanently occupy public spaces. The term 

quasi-permanently is used here because of the constant street battles 

and police evictions. Not only did the public visibility of street children, 

prostitutes and ambulant vendors reshape the landscape of Downtown, 

Tahrir Square and the area around the colossal Mugamma administration 

building, but it equally managed through squatting in the street to slow car 

traffic, if not render circulation impossible. Street vendors have been in a 

constant struggle to gain a few meters from the street via movable pillars 

and boards to display their merchandise. Some display their merchandise 

Photo courtesy of Mohamed Elshahed
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“إن تغيير النظام الذي لم يجئ 
عن طريق ثورة من قبيل ما 

 حدث في تونس أو مصر
 عام 2011، بل بفعل تدخل 

أجنبي بقيادة الواليات المتحدة، 
قد غير أيضا بغداد وطريقة العيش 

التي سادت قبل الحرب.”

إنتاج
صورة بديلة
 عبر الفضاء العام
رعــد العاّمــة ليســت فضــاًء ذا حضــوٍر سياســيٍّ كبيــر، مــن النوع الذي ياســين 

تطمــح االحتجاجــات السياســّية إلــى احتالــه.  فهــو يختلــف مــن 
هــذه الناحيــة عــن ميــدان التحريــر القريــب حيــث وقعــت عــام 
2011 احتجاجــات.  والحــال أّن الحديقــة العاّمــة فضــاٌء للبهجــة 
والمتعــة )مــن »العصــر الذهبــّي«(، بــل معــرٌض للمدينــة، ينصح 
ر  الــزّوار األجانــب بزيارتــه.  لذلــك إحيــاء مثــل هــذه الفعاليات يوفِّ

نوًعــا آخــر مــن الحضــور، موّجًهــا نحــو الخــارج.

يتمّتــع  مفتــوح،  كبيــر  عــاّم  فضــاٍء  وجــود  كان  بالنتيجــة 
لقيــام  ا  أساســيًّ ا  عنصــًر أعــاه،  المذكــورة  بالخصائــص 
الفعالّيــات.   بإحيــاء  ميــن  المنظِّ
لكــّن ثّمــة جوانــب أخــرى لــم تكــن 
الفعالّيــات  لجعــل  أهّمّيــة  أقــّل 
واقًعــا ملموًســا.  فرفــع القيــود 
أتــاح  اإلنترنــت  اســتخدام  عــن 
اًل  فّعــا ًفا  ا شــر إ ميــن  للمنظِّ
جعــل  التنظيــم.   عملّيــة  علــى 
الصــور  تــداول  الممكــن  مــن 
وأشــرطة الفيديــو المســّجلة أثنــاء 
الفعالّيــات عبــر شــبكات التواصــل 
الســماح  كذلــك  االجتماعــّي.  
بالملكّيــة الخاّصــة ألطبــاق األقمار 
جعــل  لغــزو  ا بعــد  الصناعّيــة 
التلفزيونّيــة للفعالّيــات  التغطيــة 
أكبــر داخــل  إلــى جمهــوٍر  تصــل 
وأخيــًرا، مهمــا  وخارجــه.   البلــد 
كان الوصــول إلــى الفضــاء العــاّم 
ألغــراٍض جماعّيــة مقّيــًدا بالتدابيــر 
ــة، فهــذه التدابيــر ال يمكــن  األمنّي
أن تكــون نهائّيــة علــى أّي حــال.  
الســلطة  النــاس مــع  يتفــاوض 
ــا،  هــم فــي اســتخدام فضــاء الحديقــة العاّمــة جماعيًّ حــول حقِّ
القيــود األمنّيــة بفضــل  مــون مــداورة  المنظِّ وقــد اســتطاع 

ا. يــٌد طائلــة سياســيًّ لــه  الشــخصّية بمــن  العاقــات 

ــل  ــورة مــن قبي ــق ث ــم يجــئ عــن طري ــذي ل ــر النظــام ال إّن تغيي
ــٍل  ــل بفعــل تدخُّ ــام 2011، ب ــس أو مصــر ع مــا حــدث فــي تون
أجنبــيٍّ بقيــادة الواليــات المّتحــدة، قــد غّيــر أيًضا بغــداد وطريقة 
التــي ســادت قبــل الحــرب.  صحيــٌح أّن ذلــك عــاث  العيــش 
التــي كانــت آمنــة ومختلطــة بتحويلهــا  المدينــة  فســاًدا فــي 
ــًة  ــة مــن االنفجــارات ونقــاط تفتيــش، آهل ــَة جــدراٍن واقي مدين
بعــدٍد مــن األحيــاء ذات اللــون الطائفــّي الواحــد.  ولكن، ظهرت 
كذلــك إمكانــاٌت جديــدة، رّبمــا لمصلحــة جيــل الشــباب.  كمــا 
تبّيــن حالــة شــارع أبــو نــؤاس، اســتعملت الجماعــات الناشــطة 
بنجــاٍح شــبكات التواصــل االجتماعــّي وفضــاء الحديقــة العاّمــة 

متحّديــًة التغطيــة اإلعامّيــة لواقــع مدينتهــا الكئيــب.

ــة فــي وســائل اإلعالم واألدب  ر بغــداد مــا بعــد الغــزو عامَّ ُتصــوَّ
التفتيــش وغيرهــا  بالجنــود ونقــاط  كمدينــة أســواٍر مفعمــة 
المدينــة، منــذ  أّن  الحــّق  الماّدّيــة.   مــن اإلجــراءات األمنّيــة 
2003، قــد  9 نيســان/أبريل  القــّوات األميركّيــة فــي  احتّلتهــا 
ــت  ــة تبّن ــات عســكرة مفرطــة للفضــاءات المدنّي شــهدت عملّي
ــة  ــة حقيقّي ــة.  هــذه الصــورة المأســوّية للمدين ــرات طائفّي تعبي
أخــرى  أيًضــا حقائــق اجتماعّية-مكانّيــة  بالتأكيــد، لكــّن هنــاك 
تتعّلــق بإمــكان األماكــن العاّمــة فــي المدينــة أن تقــّدم إلــى 
رّوادهــا األمــل، ال البــؤس والمــوت فقــط.  شــارع أبــو نــؤاس 
تجســيٌد نموذجــّي للمــكان العــاّم حيــث قامــت بشــائر خيــٍر فــي 
القّلــة  وجــه األوضــاع األمنّيــة الوخيمــة.  الشــارع واحــد مــن 
المتبّقيــة مــن األماكــن العاّمــة المفتوحــة علــى طــول نهر دجلة، 
لــه بالنســبة إلــى البغدادّييــن أهّمّيــة رمزّيــة نابعــة خصوًصــا مــن 
البغدادّيــة، فــي  الثقافّيــة  الذهبّيــة« للحيــاة  ارتباطــه »باألّيــام 
القــرن  بيــن الخمســينات والســبعينات مــن  الممتــّدة  الفتــرة 
العشــرين.  يضــّم الشــارع مرافــق ذات شــهرٍة سياســّية كبيــرة، 
أركان  إرهابّيــة.   ثــّم أهداًفــا محتملــة لهجمــات  تشــّكل مــن 
الدولــة المســّورة والمحّصنــة بشــّدة، فــي مــا يعــرف باســم 
الشــارع ســوى  الخضــراء«، ال يفصلهــا عــن هــذا  »المنطقــة 
النهــر.  لذلــك شــهد الشــارع انتشــاًرا مفرًطــا للتدابيــر األمنّيــة 
منــذ إعــادة افتتاحــه وتجديــده عــام 2007 نتيجــة لـ »نجاحــاِت« 
العــاّم  القائــد  القــّوات« العســكرّية بإمــرة  اســتراتيجية »زيــادة 
لقــّوات االحتــال آنــذاك، ديفيد بترايــوس.  موضــوع تحقيقي، 
ــر وجــود فضــاٍء عــاّم، مفتــوح،  فــي هــذا المقــال، هــو كيــف يوفِّ
ذي شــأٍن، فــي شــارع أبو نــؤاس، ولو طغــت عســكرته، موقًعا 
ــًة  ــة متحّدي ــه المناســبات العاّم ــي في ــات الناشــطة، تحي للجماع
الصــورة الســائدة المّتصلــة بالعنــف والعســكرة، والتــي ترّوجهــا 

وســائل اإلعــام.

فــي شــارع أبــو نــؤاس، ثّمــة جــدراٌن واقيــة مــن االنفجــارات 
المنّظمــات السياســّية،  تحيــط بالمبانــي الحكومّيــة ومكاتــب 
وغيرهــا مــن المرافــق.  يحــرس هــذه المرافــق وضّفــَة النهــر 
جنــود، علــى األقــدام، وفــي أبــراج المراقبــة وأكشــاك حراســة.  
االصطفــاف علــى جانــب الطريــق ممنــوع، ومــن يلتقــط صــوًرا 
بــا إذن يعــّرْض نفســه لاعتقــال مــن قبــل قــوى األمــن.  خــّط 
الطريــق يــكاد أن يكــون خالًيــا مــن المشــاة.  مع ذلك، تســتقبل 
الحديقتــان المجاورتــان علــى ضّفــة النهــر عــدًدا كبيــًرا مــن الــزّوار: 

شــّبان يدّخنــون النارجيلــة جالســين علــى البنــوك، أوالد يلعبــون 
فــي الماعــب التــي اصطحبهــم األهــل إليهــا، أشــخاٌص يأكلــون 
المســكوف )طبٌق عراقّي شــهير من ســمك الشــّبوط المشــوّي 
علــى الحطــب( فــي المطاعــم، وغيــر ذلــك مــن الممارســات 

ــة. ــا النشــاطات العاّم ــة بمــا فيه االجتماعّية-المكانّي

لنشــاطاٍت  مختلفــة  جماعــات  الشــارع  حديقــة  اســتخدمت 
عاّمــة، مــن أجدرهــا بالذكــر »أنــا عراقــي، أنــا أقــرأ«، إضافــًة إلــى 
ــوم الســام  ــوان«، و »ي ــان األل ــراق«، و »مهرج ــّب الع ــد ح »عي
أنــا  العــراق«.  أطلــق فعالّيــات »أنــا عراقــي،  العالمــّي فــي 

ــوم الســام العالمــّي  أقــرأ« و » ي
العــراق« ناشــطون شــباب  فــي 
عبــر صفحــات الفايســبوك.  ثــّم 
حصــل االحتفــاالن علــى تمويــٍل 
مــن شــركتي كــوكا كــوال وبيبســي 
وأقيمــا فــي الحديقــة مــع تغطيــٍة 
المحّلّيــة  اإلعــام  وســائل  مــن 
ــوم  ــة.  نصــب ناشــطو ي واألجنبّي
الســام العالمــّي مســرًحا مــا زال 
قائًمــا.  ضغطــوا علــى الســلطة 
المحّلّيــة كــي تبقَيــه هنــاك بعــد 
واحــٍد  قريــِب  عبــر  االحتفــال، 
ميــن، وهــو شــخصّية  مــن المنظِّ
ــرة فــي بلدّيــة الكــّرادة وعضــو  مؤثِّ
مجلــس محافظــة بغــداد.  كان 
لّيــات  الفعا مــن  لنــوع  ا هــذا 
الحصــول، مــن قيــادة  يتطّلــب 
رئيــس  )بإمــرة  بغــداد  عملّيــات 
الــوزراء نــوري المالكــي آنــذاك(، 
كان  مــا  أمنّيــة  تصاريــح  علــى 
هــا  ُيمَنحو ن  أ للمنّظميــن 

بســهولة، لــذا غالًبــا مــا لجــأوا إلــى العاقــات الشــخصّية لنيلهــا.

الجماعّيــة تتحــّدى صــورًة واســعة االنتشــار  الَحَدثّيــات  هــذه 
العنــف والحــرب،  بالدرجــة األولــى علــى  حــول بغــداد تحيــل 
وتعّممهــا وســائل اإلعــام واألخبــار اليومّية.  ســعى الناشــطون 
الذيــن نّظمــوا هــذه الَحَدثّيــات إلــى عــرض وجــٍه آخــر مــن وجــوه 
الحيــاة العراقّيــة يحيــل علــى أشــكال التعبيــر الثقافــّي، والســام، 
والحــّب، وبــكّل بســاطٍة قضــاء وقــٍت ممتــع.  بمــا أّن هــذه 
التعبيــرات ال تنطــوي علــى الطائفّيــة والمذهبّيــة، فهــي تواجــه 
ــا الطائفّيــة السياســّية والتطــّرف الدينــّي المتأّصَليــن فــي  ضمًن
واقــع مــا بعــد غــزو العــراق.  تجــدر اإلشــارة إلــى أّن الحديقــة 

 مــن فعالّيــات »أنــا عراقّي، أنا أقرأ« 

 فــي حديقة شــارع أبو نــؤاس الصغرى،
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The “ana iraqi, ana aqra” event in  

Abu Nuwas Street’s small park,  

September 2012

the public space of the park is not a space of 

significant political visibility, of the kind political 

protests aspire to occupy. In this respect, it differs 

from the nearby al-Tahrir Square where the 2011 

protests occurred.  Whereas, the park’s public 

space is one of delight and enjoyment (of the 

“golden era”). It is also a showcase for the city, 

where foreign visitors are recommended to visit.  

Therefore, holding such events provides another 

kind of visibility, a one towards the outside.  

The presence of a significant open public space 

with the aforementioned characteristics was, 

therefore, fundamental for the organizers to hold 

the events. But there are other aspects which 

were no less important to bring the events into 

reality. The unrestricted use of the internet  guar-

anteed the organizers an efficient command of 

the organization process. It made possible the 

circulation of photographs and videos recorded 

during the events through social media. Also, 

private ownership of satellite dishes was allowed 

after the invasion making television coverage of 

the events reach a larger audience inside and 

outside the country. Lastly, although access to 

public space for collective purposes is restricted 

by the security measures, these measures are 

by no means final. People negotiate with the 

authority their right to collectively use the park’s 

public space, and the organizers were able to 

circumvent the security restrictions through 

personal connections with a political clout. 

The regime change which was brought about not 

by a revolution like that in Tunisia or Egypt in 2011 

but through a foreign intervention led by the US 

also changed Baghdad and the pre-war way of 

life. It certainly wreaked havoc on a once safe and 

mixed city transforming it into a city of blast walls 

and checkpoints where many neighborhoods are 

homogeneously inhabited by one sect or another. 

But also, new possibilities emerged, perhaps, 

for the benefit of the young generation. As the 

case of Abu Nuwas Street shows us, the activist 

groups successfully used social media and the 

public space of the park challenging the media 

coverage of the grim reality of their city.

by the security forces. The linear space of the 

street is mostly devoid of pedestrians. However, 

the two adjacent riverside parks receive a large 

number of visitors: young men smoking hookah 

while sitting on the benches, children playing in 

the playgrounds while escorted by their parents, 

people eating masgouf (famous Iraqi delicacy 

of coal-grilled carp) at restaurants, and other 

socio-spatial practices including public events. 

The street’s small park has collectively been 

used by various groups for public events. One 

of the most noteworthy is “ana Iraqi, ana aqra’” (“I 

am Iraqi; I read”) in addition to “eid hob al-iraq” 

(“the Iraqi Valentine’s Day”), “mahrajan al-alwan” 

(“Colors Festival”), and the Iraqi World Peace 

Day.  The “ana Iraqi ana aqra’” event and the Iraqi 

World Peace Day were initiated by young activists 

through Facebook pages. The events, then, were 

funded by Coca-Cola and Pepsi and held on the 

park with coverage by local and foreign media 

outlets. The activists of the World Peace Day 

set up a stage which can still be found. They 

lobbied the local authority to keep it there after 

the event, via one 

of its members’ 

relative, who is an 

influential figure 

in the al-Karrada 

Municipality and 

a member of the 

Baghdad Provincial 

Council. All such 

events required 

security permits 

from the Baghdad 

Operation Com-

mand (headed 

then by Prime Minister Nouri al-Maliki) which  

were not easily granted to the organizers,  

who often resorted to personal connections to 

get them. 

These collective happenings challenge a wide-

spread image about Baghdad mainly related to 

violence and war, and circulated through the 

media and daily news. Activists who organized 

these events strove to display another aspect of 

Iraqi life related to expressions of culture, peace, 

love, and – simply - having fun. As these expres-

sions do not involve sectarian and religious ones, 

they implicitly counter the political sectarianism 

and religious extremism ingrained in the reality 

of post-invasion Iraq. It should be noted that 

Post-invasion Baghdad is commonly portrayed 

in the media and in the literature as a city of 

walls replete with soldiers, checkpoints, and 

other physical security measures. In fact, since its 

occupation by the US troops on the 9th of April 

2003, the city has undergone excessive processes 

of militarization of its urban spaces, which have 

assumed sectarian expressions. This dramatic 

image of the city is certainly true but there are 

also other socio-spatial realities related to how 

the city’s public spaces can offer their users hope, 

and not only misery and death. Abu Nuwas Street 

is an epitome of a public space where dire secu-

rity conditions collide with auspicious instances. 

The street is one of the few remaining open 

public spaces along the Tigris with a symbolic 

significance for 

Baghdadis stem-

ming mainly from 

its association 

with the “golden 

days” of Baghdadi 

cultural life during 

the 1950s-1970s 

era. The street 

includes facilities 

with significant 

political visibility 

and, thus, poten-

tial targets for 

terrorist attacks. The walled and heavily secured 

state quarters, known as “The Green Zone”, are 

just across the river. The street, therefore, has 

witnessed excessive deployment of security 

measures since its reopening and renovation in 

2007 as a result of the “successes” of the “surge” 

military strategy under the then commanding 

general of the occupation forces, David Petraeus. 

In this essay, I investigate how the presence of 

a significant open public space on Abu Nuwas 

Street, even if militarized, offers activist groups a 

venue to hold public events challenging a preva-

lent image related to violence and militarization, 

and propagated by the media. 

On Abu Nuwas Street, blast walls surround 

government buildings, offices of political orga-

nizations, and other facilities. Soldiers guard 

these facilities and the riverbank, on foot and 

in watchtowers and security booths. On-street 

parking is not allowed, and taking photographs 

without permission can get someone arrested 
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“These collective happenings 
challenge a widespread image 
about Baghdad mainly related 

to violence and war, and 
circulated through the media 

and daily news.”
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“خط خافت وضبابي في إطار 
واحد من شريط التقطه مصور 
فيديو/ناشط، عند الجدار في 
فلسطين، أثبت، ضد كل ما 

بذلته الدولة من جهود لإلنكار، 
أن جنديا إسرائيليا أطلق عبوة 
غاز تهدف بشكل مباشر إلى 
قتل متظاهر سلمي، وتحقق 

هدفها.”

من “التحكيم الشرعي 
العماري: مقدمة”

يزمــان يــال وا إ

التحقيقــات التــي أجراهــا أعضــاء فريــق التحكيــم الشــرعّي الِعمــارّي عبــر ســاحات القتــال فــي حــروب 
ر اإلدراك أحياًنــا. الحــدود المعاصــرة ُضبطــت وُحِشــدت حــول إشــاراٍت ضعيفــة إلــى درجــة تعــذُّ

ر فيديو/ناشــٌط، عنــد الجــدار فــي  خــطٌّ خافــت وضبابــّي فــي إطــاٍر واحــد مــن شــريٍط التقطــه مصــوِّ
ا أطلــق عبــوة  ــا إســرائيليًّ فلســطين، أثبــت، ضــّد كل مــا بذلتــه الدولــة مــن جهــود لإلنــكار، أّن جنديًّ

ــق هدفهــا. غــاٍز تهــدف بشــكٍل مباشــر إلــى قتــل متظاهــٍر ســلمّي، وتحقِّ

ــة  ــًا مــن تلــك المحيطــة بهــا، فــي غيــاب وثائــق فوتوغرافّي ــُح قلي قــة، أفَت ــْت بكســات متفرِّ أْلَمَح
أخــرى، إلــى صدمــة صــاروٍخ أطلقتــه طائــرة بــا طّيــار علــى األرض الغبــراء فــي بلــدٍة مــن المناطــق 
ــا، خاًفــا لمحاولــة اإلنــكار مــن طــرف  الحدودّيــة، غــرب باكســتان، حيــث ُقتــل أكثــر مــن أربعيــن مدنيًّ

الواليــات المّتحــدة.

لقطــات مشّوشــة صّورهــا عضــٌو فــي أســطول التضامــن مــع غــّزة – 
وحفظــت فقــط ألّن أحــد الناشــطين ابتلعهــا، علــى األرجــح، لحمايتهــا 
مــن مصــادرة الجيــش لهــا – تــدّل، فــي بحــث معيــان أميــر، علــى كيفّية 

ض زورٍق ناشــط إلطــاق النــار فــي الميــاه الدولّيــة. تعــرُّ

الطريــق المحتمــل النجــراف مركــٍب كان يقــّل عشــراٍت مــن المهاجريــن 
يموتون عطًشــا وجوًعا، كما ُرِســَم تركيًبا باستخدام حساباٍت اسِتعادّية 
لمختبــر علــم المحيطــات ُأدِرَجــت فــي تقريــر فريــق علــم المحيطــات 
للتحكيــم الشــرعّي، ســمح للجمهــور بــأن يعــرف كــم كان هــذا المركــب 
المنكــوب قريًبــا مــن مختلــف الســفن التجارّيــة والعســكرّية التــي 

تجاهلــت محنــة رّكابــه.

تغييرات طفيفة في كثافة الغطاء النباتّي كشــفتها سلســلة من صور 
األقمــار الصناعّيــة ملتقطــة فــوق صحــراء أتاكامــا تشــير إلــى أّن منجًمــا 
ــل غودوفريدو بيريرا، يســرق ما تبّقى  لشــركة ترعاهــا الدولــة، كما يفصِّ

مــن المــاء لســّد رمــق مجموعٍة مــن الســّكان األصلّيين تناضــل للبقاء.

ــة  ــًة دامغ ــل أدّل ــا نفحــص ال تمثِّ ــي كّن ــواّد والتســجيات الســمعّية-البصرّية الت ــون حطــام الم إّن ك
ــحها ألن تشــّكل عــاوًة علــى  ــًدا« وخاضــٍع لمراجعــة األقــران هــو بالضبــط مــا يرشِّ لعلــٍم »مبنــيٍّ جيِّ
العلــم.  قّوتهــا التذّوقّيــة كامنــة فــي قدرتهــا على دحــض آلّيات اإلنــكار، والتشــويش، والتاعب التي 
ترعاهــا الدولــة والتــي أّسســها المتحّكمــون ال فــي عمــق الفضــاء فحســب، بــل فــي تفســيره أيًضــا.

ــًدا؛ وخاًفــا للقانــون، ال تســعى  ــٍة جّي السياســة، خاًفــا للعلــم، ال تدفعهــا الرغبــة فــي حقيقــٍة مبنّي
إلــى إصــدار حكــم علــى األحــداث الماضيــة مــن وجهــة نظــر النظــام الحالــّي: بــل تدفعهــا الرغبــة فــي 

تغييــر األحــوال.

مــن أهــّم عناصــر قدرتنــا علــى االســتجابة للتحّديــات السياســّية قــدرة التحكيــم الشــرعّي علــى الذهاب 
ــة  ــٍة تذّوقّي ــق حال ــا.  تحقي ــا، وتقديمه ــم، وحســابها، وإعداده ــال الظل ــَد مــن الكشــف عــن أعم أبع
زه حساســية  متزايــدة مــن الحساســية الماّدّيــة، مدوزنــة علــى اإلشــارات الضعيفــة، يجــب أن تعــزِّ
ــراًدا، أّن الكشــف – أمبًنــى كنــت، أم أرًضــا، أم بكســًا، أم شــخًصا – هــو  ر، اطِّ لماّدّيــة السياســة: يقــدَّ

فعــل تحويــل، والتحــّول هــو أن تشــعر باأللــم.

مــن وجهــة نظــر التحكيــم الشــرعّي، هندســة الِعمارة هي نمــط تحليلّي وثبوتــّي للتحقيق في الحاضر 
عبــر تجســيده المكانــّي.  التحكيــم الشــرعّي يحــّول الفضــاء أدّلــًة، بــل كذلــك بيئــًة تنــدرج فيهــا األدّلــة 
ــف  علــى اختــالف أنواعهــا، ويدخــل بعضهــا فــي عالقــٍة مــع بعــض.  التحكيــم الشــرعّي الِعمــارّي يكثِّ
قــدرة العمــارة علــى التحقيــق ويحّولهــا طريقــًة لمخاطبــة الجمهــور، وســيلًة لإلعــراب عــن المطالبــات 

السياســّية، ويضطــّر الباحثيــن فــي العمــارة إلــى مواجهــة االســتجواب فــي أكثــر المنتديــات عدائّية.

فــي المقابــل، إذا رئــي التحكيــم الشــرعّي مــن وجهــة نظــر هندســة العمــارة، فإّنــه ُيخــَرُج مــن ســياقه 
م أنواًعــا جديــدة  القضائــّي البحــت ويوضــع فــي الســياق السياســّي للمنتــدى، حيــث ُينتــج ويقــدِّ

مــن األدّلــة.  ]...[

التحكيــم الشــرعّي نتــاج سلســلة مــن الوســاطات والوســطاء:  أجهــزة 
استشــعار، أنمــاط اْلِتقــاط، خوارزمّيــات لحســابها، خبــراء لتقديمهــا، 
منتديــات لمناقشــتها واّتخــاِذ القــرارات حــول كيفّيــة العمــل عليهــا.  
ــا  ــة الخاّصــة، وهــي طبًع لــكّل مــن هــذه الوســاطات قواعدهــا اللغوّي

ا بطــرٍق مختلفــة. مكّيفــة سياســيًّ

فــي مهّمــة تســجيل القــوى السياســّية، المباشــرة أو البعيــدة، قــد ال 
يكــون الشــكل المــاّدّي إاّل »أداة استشــعاٍر ضعيفــة«، توحــي أكثــر مّمــا 
اًل  تجــزم.  ال تتجّســد السياســة فــي الفضــاء المبنــّي )أو المهــدوم( تحــوُّ
ــا علــى غــراِر مــا يترِجــم الزئبق، مثــًا، درجة الحرارة إلــى حجم.  حّتى  خّطيًّ
المنتديــات نفســها لــن تكــون موضوعّيــًة تماًمــا؛ فلــكلٍّ منهــا موقعــه 
ــة مختلفــة مــن  ــا لمجموع ــد يعمــل وفًق ضمــن واقــٍع سياســيٍّ معّق
البروتوكــوالت، ويتعــّرض ألشــكاٍل مختلفــة مــن التاُعــب.  كلٌّ يخــّط 
فــي نهايــة المطــاف حــدوًدا مختلفة حول ما يمكــن أن ُيعَرَض وُيقال.

هكــذا يمكــن أاّل تعكــس األشــكال الماّدّيــة التاريــخ إاّل شــظايا وأنقاًضا، 
وأن تشــير إلــى تفســيرات غيــر ثابتــة، متقّطعــة، ذات ثغــرات.  ولكــن مهمــا يكن مســتحيًا أن نعرف 
ــا فــي المــاّدة، فعلينــا أن نتجّنــب ترجيــح منظــوٍر  الماضــَي كواقعــٍة جازمــة، شــّفافة، ُنِقشــت تلقائيًّ
ال-شــموليٍّ يــرى الحقيقــة فقــط نســبّيًة بطبيعتهــا، أو عارضــة، أو متعــّددة، أو غيــر موجــودة، بــل 

أن نــرى فــي الحقيقــة مشــروًعا مشــترًكا قيــد البنــاء المســتمّر.

قــد تحشــد الــدول والشــركات مــوارد كبيــرة لبنــاء مزاعمهــا.  ولكّن طبيعــة النضاالت من أجــل العدالة 
ــع  ــا »وقائ ــة.  فهــي ال تصــادف غالًب ــة والمهيمن هــي أّنهــا يجــب أن تتعــارض مــع الســردّيات الغالب
ــًدا« ينتجهــا التكنوقــراط العاملــون لمصلحــة دوٍل  ــًدا« بقــدر مــا تواجــه »أكاذيــب مبنّيــة جّي مبنّيــة جّي
ــى األرض  ــن ال عل ــد الناشــطون السياســّيون وغيرهــم مــن المناضلي ــك يجه ــة وشــركات.  لذل غني
الصلبــة لعلــٍم ترعــاه الدولــة، بــل علــى ضــوء إشــاراٍت ضعيفــة، قــد تكــون علــى عتبــة الرؤيــة غالًبــا، 
شــاّقين طريقهــم فــي وجــه دفــٍق مــن الرســائل المشّوشــة، مــن الســردّيات المهيمنــة، واإلشــاعات 
الملّفقــة، ومحــاوالت اإلنــكار.  إّنمــا تحديــًدا بســبب كــون التحكيــم الشــرعّي غامًضــا بطبيعتــه، ونظــًرا 
ــى عــن االلتزامــات.  فــي  ــة السياســّية وال غًن ــّد مــن التعبئ ــه بالحقيقــة، ال ب ــى هشاشــة مطالبات إل
الوقــت نفســه، لــوال غمــوض التحقيــق المــاّدّي لباتت السياســة مجــّرد ذراٍع تنفيذّية لرابوٍط حاســب.

Forensis | Gabriel Cuéllar / DAAR, RUINS UNDER 

CONSTRUCTION | The ruins of three houses,  

reconstructed with fragments from historical  

photographs | Visualization: Gabriel Cuéllar

team across the battlefields of contemporary frontier wars were tuned to 

and mobilized around weak signals that were sometimes barely perceptible. 

A faint and blurry line in a single frame of a video shot by a videographer/

activist along the wall in Palestine demonstrated, against all efforts at state 

denial, that a gas cartridge was fired by an Israeli soldier, directly aiming 

at and killing a peaceful demonstrator.

A few scattered pixels, a little lighter than those surrounding them, sug-

gested, in the absence of other photographic documentation, the impact 

of a missile fired by a drone at the dusty ground of a town in Pakistan’s 

western frontier regions, where more than forty civilians were killed, contrary 

to the US attempt at denial.

Blurry footage shot by a member of the Gaza solidarity flotilla—and saved 

only because it was swallowed, most likely, by an activist seeking to protect 

it from being confiscated by the military—Maayan Amir’s essay shows 

the way in which an activist boat came under fire in the legal limbo of 

international waters.

The probable drift path of a boat carrying dozens of migrants dying of thirst 

and hunger, constructed using the after-work calculations of an oceano-

graphic laboratory incorporated into a report of the Forensic Oceanography 

group, allowed the public to see how close this distressed boat was to many 

commercial and military vessels that ignored 

the plight of those on board.

Small changes in the density of vegetation 

detected in a sequence of satellite images 

taken from above the Atacama Desert sug-

gest that, as Godofredo Pereira elaborates, a 

state-sponsored corporate mine is stealing 

the little water left to sustain the lives of a 

struggling native community.

It is precisely because the material and media 

flotsam we have been examining are not the 

hard evidence of a “well-constructed,” peer-re-

viewed science that they can potentially be in 

excess of science. Their aesthetic power exists 

in their potential for refuting state-sponsored 

mechanisms of denial, obfuscation, and manip-

ulation that were established by those that 

control not only the depth of space, but also its interpretation.

Unlike science, politics is not driven by a desire for a well-constructed truth, 

and unlike law it does not seek to render judgment on past events from 

the vantage point of the present order: rather, it is driven by a desire to 

change the way things are.

An important component in our ability to respond to political challenges is 

the capacity of forensis to move beyond detecting, calculating, processing, 

and presenting acts of injustice. Achieving a heightened aesthetic state of 

material sensitivity, tuned to weak signals, must be enhanced by a sensitivity 

to the materiality of politics: this entails an appreciation that whether you 

are a building, a territory, a pixel, or a person, to detect is to transform, and 

to be transformed is to feel pain.

Abridged excerpt from the introduction of: Anselm Franke and Eyal Weizman, Forensis: 

The Architecture Of Public Truth (Berlin: Sternberg Press, 2014). Printed here with 

permission from Eyal Weizman.

From the perspective of forensics, architecture is an analytic and probative 

mode for inquiring into the present through its spatial materialization. 

Forensics turns space into evidence, but also into the medium in which 

different types of evidence come together and into relation with each 

other. Forensic architecture thus intensifies the investigative capacity 

of architecture and turns it into a mode of public address, a way of 

articulating political claims, and forces architectural researchers to face 

cross-examination in the most antagonistic of forums. 

On the other hand, seen from the point of view of architecture, forensics 

is extracted from its purely juridical context and placed in the political 

context of the forum, producing and presenting new types of evidence. [...]

Forensics is the product of a series of mediations and intermediaries: sensors, 

modes of capture, algorithms to calculate them, experts to present them, 

and forums to debate and decide on how to act upon them. Each of these 

mediators has its own grammar, and is, of course, politically conditioned 

in a different way.

In the task of registering political forces, proximate or remote, material 

form could only ever be a “weak sensor,” 

suggestive rather than conclusive. Politics 

does not materialize in built (or destroyed) 

space as linear transformation in the same 

way that quicksilver, for example, translates 

temperature into volume. The forums are 

themselves never simply objective; each is 

located within a complex political reality 

that operates according to a different set of 

protocols, and is prone to different forms of 

manipulations. Each ultimately draws different 

limits around what can be shown and said.

Material forms can thus only reflect history in 

fragments and ruins, and suggest uncertain, 

discontinuous, and lacunar interpretations. 

But although we can never know the past as 

a conclusive, transparent fact mechanically 

etched into materiality, we should avoid the 

temptation of an anti-universalist perspective which regards truth simply 

as inherently relative, contingent, multiple, or nonexistent, and instead view 

truth as a common project under continuous construction.

States and corporations can mobilize large resources to construct their 

claims. But the nature of struggles for justice is that they must run counter 

to dominant and dominating narratives. They most often encounter not so 

much the “well-constructed facts” but rather the “well-constructed lies” 

produced by the technocrats working for rich states and corporations. 

Political activists and other militants strive thus not on the solid ground of 

state-sponsored science but rather on weak signals, often at the threshold 

of visibility, pushing against the flood of obfuscating messages, of dominant 

narratives, fabricated noise, and attempts at denial. It is precisely because 

of the inherently fuzzy nature of forensic and the fragility of its truth claims 

that political mobilization is essential and commitments are necessary. At 

the same time, without the ambiguity of material investigation, politics 

would simply become the implementing arm of a calculative automaton.

The investigations conducted by members of the Forensic Architecture 

From  
“Forensic 

Architecture: 
Introduction”

EYAl WEIZMAN

“Political activists and other 
militants strive thus not on 
the solid ground of state-

sponsored science but rather 
on weak signals, often at 

the threshold of visibility, 
pushing against the flood 
of obfuscating messages, of 

dominant narratives, fabricated 
noise, and attempts at denial.”

Image courtesy of the author
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“حقا إن هناك أكثر من 
مجرد التشابه بين تصاوير 

الحداثة المعقمة على غرار 
لوكوربوزييه والمشروع 

التدميري األميركي القاتل 
للمدينة في الفلوجة.”

عشر سنوات 
بعد الفلوجة: 
صعود مدينة 
كمشكلة عسكرية 
استراتيجية
ــا كّن أحمــد 

لقــد صيــغ اصطــاح العملّيــات العســكرّية علــى أرٍض مدنّيــة 
(MOUT) لإلشــارة إلــى جميــع األعمــال العســكرّية »المخّطــط 

لهــا والمنّفــذة علــى أرٍض مرّكبــة حيــث يؤّثــر بنــاٌء مــن صنــع 
للقائــد«.  هــذه  المتاحــة  التكتيكّيــة  الخيــارات  اإلنســان فــي 
ــوب العالمــّي  ــا تناســب، مــدن الجن ــة هــي، ب األراضــي المدنّي
الاتينّيــة، وجنــوب  األوســط، وأميــركا  الشــرق  – ال ســّيما 
ل مخــاوف جديــدة تتعّلــق بحقــوق  آســيا – ويحتمــل أن تشــكِّ
ــر العســكرّي ماركيــس  اإلنســان.  مــن ناحيــة أخــرى، يؤّكــد المنظِّ
ــر للقــادة مزايــا رّبمــا لــم تكــن متاحــة  أّن األراضــي الممّدنــة توفِّ
فــي مســارح األحــداث الريفّيــة »الكاســيكية«، كالقــدرة علــى 
زرع عمــاء محّلّييــن وجعلهــم ينســجمون مــع ســّكان المــدن.

إّن أعمــااًل كأعمــال ِكلكالــن وماركيــس، يعّدهــا الكثيــرون فــي 
ــة الســابقة  ــة االمبريالّي ــز مــن الكتاب ــدان، تتمّي طليعــة هــذا المي
الثقافــة »األّم«.  كســب  الكاملــة تقريًبــا بقضايــا  بامباالتهــا 
القلــوب والعقــول ليــس أولوّيــة، ومــن ثــّم إنتــاج المعرفــة عــن 
ثقافــة الســّكان األصلّييــن ليــس أولوّيــة.  الهــدف الرئيســّي، 
التمــّرد تشــّكل  أّن مكافحــة  ِكلكالــن، هــو ضمــان  فــي نظــر 
مجــااًل للطاقــة بحيــث ال خيــار للســّكان المســتهدفين ســوى أن 
ــا  ــادم، كم ــّي الق ــّرد المدن ــة التم ــا.  عصــر مكافح ينخرطــوا فيه
ــا مــن الجبــال، هــو عصــر الســلطة  يفتــرض ِكلكالــن فــي خروًج
التأديبّيــة، ومهمــا ظّلــت انتقادات االستشــراق-الجديد تســاعدنا 
فــي فهــم الكثيــر عــن األســاليب الثقافّيــة لإلمبراطورّيــة فــي 
ــى اســتكمال هــذا النقــد  ــاج إل ــة، فلســوف نحت الســنوات اآلتي
ــة  ــة لفهــم عاقــات القــّوة اإلمبريالّي بمختلــف األدوات التحليلّي

ًؤا. ــا وتشــطُّ ــا المــزداد تمّدًن فــي عالمن

لمراجعــة المصــادر إنظــر النســخة االنكليزيــة للمقــال )ص 31(

، كـ »دريئــة«، تفّســر القــوى  مقاربــة المدينــة كغــرٍض ســكونيٍّ
العســكرّية المدينــة اآلن كعنصــر فاعــل، أو كائــن »عضــوّي« لــه 
ــر فــي  »أيضــه« الخــاّص، كمــا عّبــر ديفيــد ِكلكالــن، المنّظــر المؤثِّ
مكافحــة التمــّرد فــي المناطــق المدنّيــة )ِكلكالــن 2013(.  يمكــن 
ــم  القــول إّن الواليــات المّتحــدة ذهبــت إلــى الفلوجــة فقــط لتعلُّ

دروس معهــد شــيكاغو لعلــم االجتمــاع المدنــّي.

لمكافحــة  األميركــّي  للمشــروع  مستشــار  هــو  لــن  ِكلكا
هــذا  فــي  أكاديمــّي  نجــم  مــن  ونــوٌع  العســكرّي  التمــّرد 
 Out of the Mountains: ،المضمــار.  فــي كتابــه المؤّثــر
The Coming of the Urban Guerrilla )خروًجــا مــن 

ِكلكالــن علــى  يــدّل   ،)2013 المدنــّي،  الُمداِغــر  الجبــال: مجــيء 
أّن ســّكان العالــم يشــهدون مــا يســّميه »توّجهــات عظمــى« 
فــي تغّيــر المنــاخ، والتمديــن، و »التشــطيء« أو الحركــة مــن 
ــات.  كل  ــط المعلوم ــو الســواحل، وتراب ــة نح المناطــق الداخلّي
لة  هــذه التوّجهــات، بحســب ِكلكالن، تجعل أنواع التدّخــل المتمثِّ
بالفلوجــة ذات نتائــج عكســّية وباطلــة.  يحتــاج اإلمبريالّيــون 
ــٍل أذكــى، كما يقــول، تدّخل  والرأســمالّيون فــي العالــم إلــى تدخُّ
يتفّهــم أّن المدينــة هــي »كائــن عضــوّي حــّي« ال كائــن ســكونّي.

النظرّيــة  »تمديــن«  أوســع:  ميــًا  ِكلكالــن  عمــل  يعكــس 
العســكرّية األميركّيــة فــي أعقــاب الفلوجــة.  المدينــة والحيــز 
المدنــّي، بخاّصــة فــي الجنــوب العالمــّي، أصبحــا بــؤرة التفكيــر 
ــذ  ــرة.  من ــدى الجيــش األميركــّي فــي هــذه الفت االســتراتيجّي ل
أواخــر التســعينات مــن القــرن العشــرين، بعــد كارثــة الجيــش 
ا، إلــى جانــب  األميركــّي فــي الصومــال الممــّدن والمشــّطإ جــدًّ
تدّخــل حلــف شــمال األطلســّي 
بقة،  لســا ا يوغوســافيا  فــي 
الجيــش  كّلّيــة  مجّلــة  أشــارت 
الحربّيــة إلــى أّن »مســتقبل الحرب 
يكمــن فــي الشــوارع والمجــاري، 
وزحــف  الشــاهقة،  نــي  والمبا
المنــازل التــي تشــكل مــدن العالــم 
المكسورة« )غراهام، 2007: 121(.  
ــٍة أقــرب، تعــّرض كلٌّ  وفــي مرحل
GlobalSecurity. مــن موقــع
org، »المصدر الرائــد للمعلومات 
القصــص  وتطويــر  األساســّية 
الدفــاع،  الجديــدة فــي مجــاالت 
الشــامل، وأمــن  الدمــار  والمــكان، واالســتخبارات، وأســلحة 
الوطــن«، ومجّلــة Small Wars )حــروب صغيــرة( األكاديمّيــة، 
ِكلكالــن.  علــى وجــه  التــي كتــب عنهــا  العظمــى  للتوّجهــات 
الخصــوص، يتبــع موقع Globalsecurity.org اختصاصّي 
علــى  التشــديد  فــي  دايفيــس،  مايــك  المدنــّي،  التنظيــم 
المخــاوف مــن تســارع نمــّو المــدن وتزايــد ســّكانها، مشــيًرا 
إلــى أّن فــي ذلــك مشــاكل ملّحة لبعثــات الجيــش األميركّي في 
المســتقبل حيــث ال يمكــن تجّنــب القتــال علــى »أرٍض مدنّيــة«.

إن كان ثّمــة حــدث واحــد يلّخــص الخطــورة األخالقّيــة والمعنــى 
التاريخــّي لتدّخــل الواليــات المّتحــدة العســكرّي فــي العــراق، 
فقــد يكــون هــذا الحــدث، لعــدد مــن األســباب، هــو حصــار 
الفلوجــة عــام 2004.  أّواًل، كان حالــة »كاســيكّية« مــن حــاالت 
ــّوة عســكرّية مســّلحة وقصفــت  حصــار المــدن، إذ حاصــرت ق
ــة  ــة الحقيقّي ــر الطبيع ــا، أظه د.  ثانًي ــرِّ ــه متم ــرض أّن ــا يفت إقليًم
»القلــوب  عــن  حديــث  ال  األميركــّي.   العســكرّي  للتدّخــل 
ــة لســّكان  ــزرة هائل ــاع«، مج ــق فقــط، »اقت والعقــول«؛ تطوي
مدنّييــن معظمهــم مــن العــّزل.  ثالًثــا، لــم تغــُد الفلوجــة فقــط 
مثــااًل ورمــًزا للهمجّيــة األميركّيــة بالنســبة إلــى أيِّ مراقــب ال 
الغمامــات األيديولوجّيــة للوطنّيــة األميركّيــة؛  يعمــل تحــت 
بــل مّثلــت كذلــك، مــن وجهــة نظــر الجيــش األميركــّي، فشــًا 
ــا، إذا لــزم القــول(.  وكان تراثهــا مــن  ا )وإن ال أخاقيًّ اســتراتيجيًّ
ــا فــي اســتراتيجية الجيــش  وجهــة النظــر األخيــرة تحــّواًل مهمًّ
األميركــّي.  فــي هذا التحّول، برزت »المدينة« و »حالة اإلنســان 

المدنّيــة« كمعضلتيــن مركزّيتيــن 
فــي النظرّيــة واالســتراتيجية.

الصحافّيــون  ســّلط  حيــن  فــي 
اإلنســان  حقــوق  ومنّظمــات 
الضــوء بحــّق علــى الطــرق التــي 
مــن  أحــداث  فيهــا  افتضحــت 
الفلوجــة  فــي  حــدث  مــا  نــوع 
ــَة األساســّية للمشــروع  الاأخاقّي
ــز فــي  اإلمبريالــّي األميركــّي، أركِّ
األســئلة  علــى  المقــال  هــذا 
المدينــة  لدراســة  تثيرهــا  التــي 
نّيــة  لمد ا و  ، ّيــة ر طو ا مبر إل ا و

ــل اإلمبريالّييــن.  وكمــا عّلمتنــا أعمــال  كغــرٍض للمعرفــة والتدخُّ
إدوارد ســعيد، ديريــك غريغــوري، جيمــس فيرغســون، أخيــل 
المزاعــم اإلمبريالّيــة  إلــخ.، تعتمــد  أبــادوراي،  أرجــون  غوبتــا، 
حــول »معرفــة الســّكان األصلّييــن« علــى خــوارط خيالّيــة تضــع 
ــز مــن الموقــع  المســتعَمر فــي عاقــِة مســافٍة مكانّيــة وتميُّ
اعتمــدت  وآخــرون،  رابينــو  بــول  أظهــر  كمــا  اإلمبريالــّي.  
اإلمبريالّيــة الغربّيــة علــى تضافــر مشــاريع الحداثــة المدنّيــة، وال 
ــط إلــى المدينة ككائن عقانّي، واالســتعمار  ســّيما نظــرة المخطِّ
ــا إّن هنــاك أكثــر مــن مجــّرد التشــابه بيــن تصاويــر  المدنــّي.  حقًّ
الحداثــة المعّقمــة علــى غــرار لوكوربوزييــه والمشــروع التدميــرّي 
ــات المؤرقــة  ــة فــي الفلوجــة.  التوازي ــل للمدين ــّي القات األميرك
بيــن الفلوجــة وأمثلــة تاريخّيــة أخــرى، مــن مناطــق إطــاق النــار 
غيــر المشــروط فــي فيتنــام إلــى الحمــات اإلســرائيلّية علــى 
غــّزة فــي بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين، تشــير إلــى تضافــر 

الحديثــة. المكانّيــة والحــروب  النظرّيــة 

فــي األعــوام األخيــرة، تماشــًيا مــع منعطــٍف مدنــّي عــاّم فــي 
تدّخــل الواليــات المّتحــدة العســكرّي، تبّنــى اســتراتيجّيو مكافحة 
ــز المدنــّي.  بــداًل مــن  التمــّرد مقاربــًة أكثــر تعقيــًدا لمســألة الحيِّ

Were one event to encapsulate the moral grav-

ity and historical meaning of the United States 

military intervention in Iraq, that event would 

for a number of reasons be the 2004 siege of 

Fallujah. First, it was a “classic” case of urban 

siege warfare, in which a military armed force sur-

rounded and bombarded a supposed insurgent 

territory. Second, it showed the true nature of U.S. 

military intervention.  No talk about “hearts and 

minds;” only encirclement, “uprooting,” and enor-

mous massacre of 

a largely unarmed 

civilian population.  

Third, Fallujah 

became not only 

an example and 

symbol of Ameri-

can barbarism for 

any observer not 

laboring under the 

ideological blind-

ers of U.S. patriotism; it also represented, from 

the U.S. military perspective, a failure, strategic 

(though, needless to say, not moral). Its legacy 

from the latter perspective has been an important 

shift in U.S. military strategy. In this shift, the “city” 

and the “urban human condition” have emerged 

as central problems of theory and strategy.  

While journalists and human rights organizations 

have rightly highlighted the ways that events 

such as Fallujah expose the fundamental immo-

rality of the U.S. imperial project, in this essay 

I will focus on the questions that it raises for 

the study of urbanism and of empire, and of 

urbanism as an object of imperial knowledge 

and intervention. As we know from the work of 

Edward Said, Derek Gregory, James Ferguson, 

Akhil Gupta, Arjun Appadurai and others, imperial 

claims about “knowing the native” rely on an 

imaginative mapping that situates the colonized 

in a relationship of spatial distance and distinction 

from the imperial position. As Paul Rabinow and 

others have shown, western imperialism relied on 

the entwined projects of urban modernism, and 

in particular the planner’s view of the city as a 

rational object, and urban colonialism. Indeed, 

there is more than a resemblance between anti-

septic imagery of Corbusian modernism and the 

destructive project of US urbicide in Fallujah. The 

2007:121).  More recently, GlobalSecurity.org, “the 

leading source of background information and 

developing news stories in the fields of defense, 

space, intelligence, WMD, and homeland security,” 

and the academic journal Small Wars have grap-

pled with the megatrends that Kilcullen writes 

about. In particular, Globalsecurity.org echoes the 

urbanist Mike Davis in stressing the concerns of 

increasing urban populations and accelerating 

growth of cities, noting that they pose urgent 

problems for future U.S. military missions where 

combat on “urban terrain” cannot be avoided. 

The term Military Operations on Urban Terrain 

(MOUT) was coined to refer to all military actions 

“planned and conducted on a terrain complex 

where man-made construction affects the tac-

tical options available to the commander.” These 

urban terrains are disproportionately cities of the 

global south – the Middle East, Latin America, 

and South Asia in particular – and potentially 

pose new human rights concerns. On the other 

hand, the military theorist Marques contends, 

urbanized terrains present commanders with 

advantages that may not have been available in 

the “classical,” rural theaters, such as the ability 

to cultivate local operatives and have them blend 

in with urban populations.

Works such as those of Kilcullen and Marques, 

considered by many to be at the cutting edge of 

the field, are distinguished from earlier imperial 

writing by their almost complete indifference to 

questions about “native” culture. Winning hearts 

and minds is not a priority, therefore producing 

knowledge about the native’s culture is not a 

priority. In Killcullen’s view, the main objective is to 

ensure that the counterinsurgent constitutes the 

field of power such that the target population has 

no choice but to go through them. The coming 

age of the urban counterinsurgent, Killcullen 

suggests in Out of the Mountains, is an age of 

disciplinary power, 

and while critiques 

of neo-orientalism 

will continue to 

help us understand 

much about the 

cultural workings 

of empire in the 

coming years, 

we will need to 

c o m p l e m e n t 

this critique with different analytical tools for 

understanding imperial power relations in our 

increasingly urbanized and littoralized world.  

A version of this essay first appeared in The Islamic 

Monthly and was reprinted here with the permission 

of the author. 
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haunting parallels between Fallujah and other 

historical examples, from the free-fire zones of 

Vietnam to the Israeli Gaza campaigns of the 

2000s, point to the entwining of spatial theory 

and modern warfare. 

In recent years, accompanying a general urban 

turn in U.S. military engagement, counterinsur-

gency strategists have embraced a more complex 

approach to the question of urban space. Rather 

than approach the city as a static object, a “tar-

get,” military forces now interpret the city as an 

actor, or an “organism” with its own “metabolism,” 

as the influential urban counterinsurgency the-

orist David Kilcullen has put it (Kilcullen 2013). 

One might say that the United States went to 

Fallujah only to learn the lessons of the Chicago 

School of urban sociology. 

Kilcullen is an advisor to the American military 

counterinsurgency project and something of 

an academic star in that world. In his influential 

book, Out of the 

Mountains: The 

Coming of the 

Urban Guerrilla 

(2013), Kilcullen 

shows that the 

global population 

is undergoing 

what he calls the 

“megatrends” of 

climate change, 

urbanization, “littoralization” or movement 

from interior regions to coasts, and information 

interconnection.  All of these, says Kilcullen, 

make the kinds of intervention exemplified by 

Fallujah counterproductive and obsolete.  The 

world’s imperialists and capitalists need a smarter 

intervention, he argues, one that accounts for 

the fact that the city is “a living organism” and 

not a static object.

Kilcullen’s work 

reflects a broader 

trend: the “urban-

ization” of Ameri-

can military theory 

in the aftermath of 

Fallujah. The city 

and urban space, 

particularly in the 

global south, have 

become a focus of strategic thinking in the U.S. 

military during this time. As early as the late 1990s, 

following the U.S. military debacle in a highly 

urbanized and littoralized Somalia, along with 

the NATO intervention in the former Yugoslavia, 

the Army War College’s journal suggested that 

“the future of warfare lies in the streets, sewers, 

high-rise buildings, and sprawl of houses that 

form the broken cities of the world” (Graham 
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“بعد تحرير المدينة، تابع 
النظام توفير القمح لمنبج حفاظا 

على شبكة الوالء والدعم في 
المدينة.”

جغرافيات
 الخبز في مدينة 
محررة شمال سورية
التوزيــع الجديــدة األفــراد مــن شــراء كّمّيــة كبيــرة مــن الخبــز وبيعهــا فــي الســوق الســوداء.  مــن ياســر منيــف

ــز  ــوا فــي اإلحصــاء، وتعــّذر عليهــم شــراء الخب ل ــم يمثَّ الشــوائب، مــع ذلــك، أّن الاجئيــن الجــدد ل
المدعــوم، فاضطــّروا نتيجــة لذلــك إلــى دفــع ثمنــه ضعفيــن أو ثاثــًة فــي الســوق الســوداء.

تفــاوت فــي جغرافيــة الســلطة

ازدادت  كانــت المطاحــن والمخابــز مؤّسســاٍت حيوّيــًة فــي ظــّل حكــم األســد، لكــّن أهّمّيتهــا 
ــا مــا  منــذ عــام 2011، إذ أصبــح الخبــز عنصــًرا حاســًما بالنســبة إلــى معظــم الســورّيين الذيــن غالًب
ــب  ــورّي فــي صل ــج، جعــل المجلــس الث ــر منب ــاة.  مــع تحري ــد الحي ــى قي ــه للبقــاء عل اعتمــدوا علي
أولوّياتــه توفيــر الخبــز وتوزيعــه وحمايــة المدينــة مــن هجمــات النظــام البّرّيــة.  الحــّق أّن الخبــز 
والحّرّيــة ال ينفصــان: ال معنــى لتحريــر مدينــٍة فــي نظــر ســّكانها إن ســاءت الظــروف المعيشــّية 
نتيجــًة لذلــك.  كان المجلــس يــدرك تماًمــا أّن نجاحــه أو فشــله فــي المســتقبل يعتمــد علــى مــدى 
اســتطاعته توفيــر الخبــز بالســعر المعتمــد فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام.  وبالمثــل، 
ــًدا أّن نضــاالت الخصــوم ســتكون غيــر مجديــة إذا لــم يســتطيعوا تحقيــق مثــل  فهــم النظــام جيِّ
ــا لدراســة مختلــف الســيناريوهات واقتــراح  هــذا الهــدف.  أّلــف المجلــس الثــورّي فريًقــا خاصًّ
اســتراتيجيات لتوفيــر الخبــز بتكلفــة منخفضــة.  تمّكــن مــن حــّل مشــكلة بيــع الخبــز فــي الســوق 
الســوداء ولكّنــه ظــّل يواجــه مشــاكل ضخمــة أخــرى.  بعــد تحريــر المدينــة، تشــّكلت أعــداد كبيــرة 
مــن األلويــة العســكرّية لمحاربــة النظــام.  فــي بعــض الحــاالت، أنشــأت أســر قوّيــة وعشــائر فرًقــا 
خاّصــًة بهــا للدفــاع عــن مصالحهــا والحفــاظ علــى نفوذهــا فــي المدينــة والمنطقــة.  ُعــِرف هــؤالء 
ــا مــن االمتيــازات الممنوحــة  باســم »كتائــب الخبــز« ألنهــم لــم يقاتلــوا ومــع ذلــك اســتفادوا كّليًّ
للفــرق األخــرى التــي ال ُيطَلــب منهــا االنتظــار ســاعاٍت فــي طوابيــر طويلــة للحصــول علــى الخبــز 
ــورّي  ــك، أراد المجلــس الث ــى ذل ــال.  إضافــًة إل ــى ســاحة القت ــى العــودة ســريًعا إل الضطرارهــا إل
منــع الجماعــات العســكرّية المتنّفــذة الحاضــرة فــي المدينــة مــن الســيطرة علــى المطاحــن واحتــكار 
توزيــع الخبــز.  كانــت حراســة الطواحيــن صعبــًة ألّنهــا فــي ضواحــي المدينــة، مــا يجعلها بــا حمايٍة، 
ــرار الشــام،  ــام أح ــن ق ــال، حي ــى ســبيل المث ــة.  عل ــات العســكرّية المتحارب ــا ســهًا للجماع وهدًف
ــة الفســاد اإلدارّي وانعــدام  ــى المطاحــن، بحّج ــوًة عل ــة، بالســيطرة عن ــة قوّي وهــم جماعــة جهادّي
ــر  ــه، عب ــرار الشــام أّن ــر أح ــم.  ظــّن أمي ــة إلخراجه ــًة ناجح ــس حمل ــم المجل ــة، نّظ الشــفافية المالّي
توفيــر الخبــز بســعر منخفــض، ستكســب جماعتــه والء الســّكان، لكــّن خّطتــه بــاءت بنتائــج عكســّية 
ــد طريقــة  إذ هّبــِت المدينــة بأكملهــا معاِرضــًة التدّخــل العســكرّي فــي الشــؤون المدنّيــة، ولــم تؤيِّ
احتــال المجموعــة للمطاحــن.  وضــع المجلــس ومختلــف الجماعــات النافــذة فــي المدينــة كّل 
ــا ونّظمــوا مظاهــرات احتجــاج حتــى اضطــّر أحــرار الشــام إلــى مغــادرة المطاحــن. خافاتهــم جانًب

  السلســلة ليســت أقــوى مــن أضعــف حلقاتهــا

مــن أجــل إنهــاء تبعّيــة المدينــة للنظــام، بنــى المجلــس الثــورّي دورًة 
المحــّررة مــن خــال إنشــاء جغرافيــة  المناطــق  بديلــًة للقمــح فــي 
تضامنّيــة.  تفتــرض هــذه الجغرافيــة الجديــدة أن تتقاســم المــدن 
ــا.   ــاءه بالتســاوي فــي مــا بينه ــّررة منافــع تقســيم القمــح وأعب المح
إذ كان علــى  دائًمــا بساســة،  لــم تعمــل  الجديــدة  القمــح  دورة 
المجالــس الثورّيــة فــي المنطقــة المحــّررة أن تحافــظ علــى تــوازٍن 
دقيــٍق بيــن مطالــب محّلّيــة محــّددة واســتراتيجية إقليمّيــة بعيــدة 
ــة  ــّي فــي الرّق ــال، رفــض المجلــس المحّل ــال.  علــى ســبيل المث المن
أن يعيــر منبــج معّداتــه المكلفــة إلصــاح التّيــار الكهربائــّي المنقطــع 
علــى الرغــم مــن العاقــة الطّيبــة بيــن االثنيــن.  فقــد خــاف أن تقــوم 
ًدا  مجموعــة عســكرّية فاســدة بســرقتها علــى أحــد الحواجــز.  عندئــٍذ رّد مجلــس منبــج الثــورّي مهــدِّ
بقطــع إمــدادات الميــاه والتوّقــف عــن تقديــم الخبــز إلــى ريــف الرّقــة الغربــّي، ضاغًطــا بمــا فيــه 
الكفايــة علــى الرّقــة كــي تعيــره معّداتهــا فــي النهايــة.  نــدرة المــوارد ووجــود مجموعــات عســكرّية 
متعــّددة ذات برامــج متباينــة فــي كّل مدينــة جعــا التعــاون بيــن المجالــس المحّلّيــة والثورّيــة 
ــّي  ــى المســتوى المحّل ــر، أن الحكــم الرشــيد عل ــة، ومثلهــا كثي ــن هــذه الحادث ا.  تبيِّ ــا أساســيًّ تحّدًي

ــى نطــاٍق إقليمــيٍّ أوســع. ــًا بســهولة للنقــل عل ــم يكــن قاب ل

ــة  ا، وهــي مدين ــج ســلميًّ ــر منب ــن بتحري ــن آخري ــّوار بي ــام ناشــطون وث ــو 2012، ق فــي تّموز/يولي
مــن مئتــي ألــف نســمة فــي شــمال ســورية.  علــى مــدى ســنة تقريًبــا، نّظمــت جماعــات األحيــاء 
ــة حتــى طــرد قــوى األمــن والشــرطة  تظاهــرات احتجــاٍج صغيــرة وكبيــرة وأعمــااًل ســلمّية إبداعّي
ــا وطفقــوا يعملــون بــال كلــل لجعــل مدينتهــم  مــن مدينتهــم.  بعــد التحريــر، شــّكلوا مجلًســا ثوريًّ
مالئمــًة للعيــش، علــى الرغــم مــن عنــف النظــام المســتمّر.  أعــادت المدينــة وســّكانها اختــراع كلِّ 
مؤّسســة واجترحــوا طرًقــا خّاقــة لحــّل المشــاكل اليومّيــة.  بــدأ المجلــس الثــورّي والجماعــات 
الناشــطة فــي المدينــة عملّيــة اجتثــاث البعــث عبــر بســِط مجموعــٍة مــن المعــارف التقليدّيــة 
وممارســات التحــّرر مــن االســتعمار لحكــم مدينتهــم.  كذلــك واجهــوا مشــاكل ال تحصــى فــي 
ــة  ــاة الطبيعّي ــى حرمانهــم مــن الحي ــة إل ــة األســبوعّية الرامي ــات الجّوّي ســياق الفقــر الحــاّد والضرب
بعــد التحريــر.  كانــت ممارســات التحــّرر مــن االســتعمار ومعارفــه الناشــئة، مــع األســف، غيــر 
مفهومــٍة أو غيــر مرئّيــة للمحّلليــن الخارجّييــن.  فــا أهّمّيــة بالنســبة إلــى هــؤالء للدخــول فــي 
تفاصيــل الصراعــات اليومّيــة.  تحلياتهم لانتفاضة الســورّية أعطت األولوّيــة لمنظور الجغرافية-

السياســّية والعاقــات الدولّيــة واالقتصــاد السياســّي، ونظرّيات المؤامرة على اختاف مشــاربها، 
وكّلهــا يرّكــز علــى المســتوى الكّلــّي.  هــذه األطــر النظرّيــة مهمــا يكــن توظيفهــا فــي الســياق 
الســورّي مشــروًعا، تجعــل أّي شــكل مــن أشــكال المقاومــة الشــعبّية علــى مســتوى القاعــدة 
ــة  ــة الثورّي ــد العملّي ــل.  مســتحيل أن يســاعد أيٌّ مــن هــذه األطــر فــي استكشــاف تعقي ــا طائ ب
ــًة مــن األســفل إلــى األعلــى ترســم  ــة، أقتــرح مقارب فــي منبــج.  لفهــم عاقــات القــّوة والمكانّي
ر  خــوارط جغرافيــة الخبــز فــي المدينــة.  جغرافيــة الخبــز علــى النحــو المقتــرح هنــا هــي نهــج متكــرِّ
يفحــص دورة الخبــز فــي مناطــق مختلفــة لفهــم جغرافيــة الســلطة والمعرفــة وكيفّيــة تطّورهمــا 
ــم  ــا يقّي ــا تكراريًّ ــع نمًط ــج يتب ــورّي فــي منب ــى أّن النشــاط الث ــدّل عل ــة.  وهــو ي ــة ثورّي ضمــن بيئ
م، فــي مــا يأتــي، أربــع  ــا ويتكّيــف مــع األوضــاع الجديــدة وفًقــا لذلــك.  أقــدِّ تأثيــره الخــاّص دوريًّ

ــة. ــة هــذه المنهجّي ــا ألهّمّي ــرة ِتبياًن لوحــاٍت مصّغ

نتــاج الخبــز وتوزيعــه إ

لمنبــج واحــدة مــن كبريــات مطاحــن الدقيــق فــي شــمال ســورية، مــا يجعــل المدينــة حيوّيــة 
واســتراتيجّية للمنطقــة بأســرها.  يمكــن المطاحــن معالجــة مــا يصــل إلــى 450 ألــف طــن مــن 
ــة كافيــة لمليــون نســمة.  تحليــل دورة الخبــز فــي منبــج يلقــي ضــوًءا  ــا، وهــي كّمّي القمــح يوميًّ
النظــام  بيــن  المعّقــد  المختلفــة والتكافــل  الجغرافّيــة  المناطــق  بيــن  المعّقــدة  العاقــة  علــى 

والثــّوار.  بعــد تحريــر المدينــة، تابــع النظــام توفيــر القمــح لمنبــج 
إلــى  المدينــة.  إضافــًة  الــوالء والدعــم فــي  حفاًظــا علــى شــبكة 
ــر المطاحــن ومئــة موّظــف علــى جــدول  ذلــك، أبقيــت أســماء مدي
ــة قائمــٌة فــي مختلــف  رواتــب النظــام.  هــذه الجغرافيــات المتداخل
المناطــق وعلــى مختلــف المســتويات، لكّنهــا ال ُتــرى إاّل عبــر تحليــٍل 
مــن األســفل إلــى األعلــى.  كان المجلــس الثــورّي غيــر قــادر فــي 
الرواتــب،  القمــح بتكلفــة منخفضــة أو دفــع  البدايــة علــى توفيــر 
فاضطــر بالنتيجــة إلــى قبــول تدّخــل النظــام وتبعاتــه الخِطــرة.  فــي 
الوقــت نفســه، كان المجلــس الثــورّي يحــاول أيًضــا فــّك ارتباطــه 
بهيمنــة مجــال نفــوذ النظــام.  حيــن هــّدد مديــر المطاحــن بالمغــادرة 
بســبب خافــاٍت مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة ذات النفــوذ فــي 

ــب تقنّيــي المطاحــن ومهندســيها واكتســاب  المدينــة، أّلــف المجلــس فريًقــا مــن المتطّوعيــن لتعقُّ
ــر  ــع الممكــن للســّكان فــي حــال قــّرر المدي ــب التجوي المهــارات الازمــة لتشــغيل المطاحــن وتجّن

أو الموّظفــون المغــادرة.

بــز الضربــات الجوّيــة تســتهدف المخا

فــي كانــون األّول/ديســمبر 2012، بــدأ النظــام الســورّي حملــة قصــف جــّوّي فــي مختلــف المــدن 
مســتهدًفا النــاس المنتظريــن فــي طوابيــر أمــام المخابــز ومحّطــات الوقــود لترويــع الســّكان 
وتقويــض بدائــل مــا بعــد األســد فــي المناطــق المحــّررة.  فــي ســبيل مواجهــة آلــة النظــام للقتــل 
ــاء  ــز فــي أحي ــع الخب ــة، توزي ــج، بعــد مــداوالٍت طويل ــورّي فــي منب العشــوائّي، قــّرر المجلــس الث
مختلفــة لتجّنــب تجّمعــات الســّكان أمــام المخابــز.  فوّظــف عــدًدا كبيــًرا مــن الشــّبان الباحثيــن عــن 
فــرص عمــل وعّينهــم فــي أحيــاء مختلفــة لتوزيــع الخبــز.  منًعــا لبيــع الخبــز اإلضافــّي فــي الســوق 
الســوداء بأســعار باهظــة، جمــع المجلــس بيانــات شــاملة عــن عــدد األســر واحتياجاتهــا فــي كلِّ حّي 
ــا،  وقّنــن توزيــع الخبــز وفًقــا لذلــك.  ســمحت هــذه العملّيــة للمجلــس بجعــل توزيــع الخبــز المركزيًّ
وتالًيــا بإنهــاء فتــرات االنتظــار الطويلــة أمــام المخابــز، فمنــع النظــام مــن مهاجمــة الحشــود فــي 
هــذه المواقــع.  قــّدم إحصــاء الخبــز بيانــاٍت مكانّيــًة حيوّيــة عــن المدينة وســّكانها.  ومنعــت طريقة 
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The Geographies 
of Bread in a 

Liberated City in 
Northern Syria

 YASSER MUNIF

In July 2012, activists, revolutionaries, and others liberated Manbij peace-

fully, a city of 200,000 inhabitants in Northern Syria. For almost a year, 

neighborhood groups organized small and large protests and creative 

peaceful actions until the expulsion of the security and the police from 

their city. After liberation, they formed a revolutionary council and started 

working relentlessly to make their city livable, despite the ongoing violence 

of the regime. The city and its inhabitants reinvented every institution 

and came up with creative ways to solve everyday problems. 

The revolutionary council and active groups in the city started a process 

of de-Baathification by deploying a combination of traditional knowledges 

and decolonial practices to govern their city. They also faced myriad prob-

lems in a context of acute poverty and weekly airstrikes which aimed to 

prevent normal life after liberation. The emergent decolonial practices and 

knowledges were unfortunately incomprehensible or invisible to outside 

analysts. For them, the minutiae of everyday struggles are irrelevant. Their 

analyses of the Syrian uprising prioritized the lens of geopolitics, interna-

tional relations, political economy, and various trends of conspiracy theories, 

all of which focus on the macro scale. While these theoretical frameworks 

are perfectly legitimate to employ in the Syrian context, they also make 

any form of grassroots resistance futile. None of them can help explore the 

complexity of the revolutionary process in Manbij. To understand power 

relations and spatiality, I propose a bottom-up approach that maps the 

geography of bread in the city. The geography of bread as proposed here 

is an iterative approach that examines the circuit of bread in different 

localities to understand the geography of power and knowledge and how 

they evolve within a revolutionary environment. It shows that revolutionary 

activity in Manbij follows an iterative pattern that assesses its own impact 

periodically and adapts to new situations accordingly. In what follows, I 

present four vignettes to illustrate the significance of such a methodology.

Bread production and distribution

Manbij has one of the largest flourmills in northern Syria, making the city 

vital and strategic for the entire region. The mills can process up to 450 

tons of wheat a day, a quantity sufficient for one million inhabitants. An 

analysis of the bread circuit in Manbij sheds light on the complex relationship 

between various geographical areas and the intricate interdependence 

between the regime and the revolutionaries. After the liberation of the 

city, the regime kept providing Manbij with wheat to maintain a network of 

allegiance and support in the city. In addition, the director of the mills and 

a hundred employees were kept on the regime’s payroll. These overlapping 

geographies exist in various regions and at different scales but they are only 

visible through a bottom-up analysis. The revolutionary council was initially 

unable to provide wheat at low cost or pay salaries, and as a result was 

forced to accept the regime’s interference and its dangerous consequences. 

At the same time, the revolutionary council was also attempting to delink 

from the regime’s hegemonic sphere of influence. When the director of 

the mills threatened to leave due to disputes with various powerful actors 

in the city, the council created a team of volunteers to shadow the mills’ 

technicians and engineers and gain the necessary skills to operate the mills 

and avoid a possible starvation of the population in the event the director 

or the employees decided to leave. 

Airstrikes target bakeries 

In December 2012, the Syrian regime started an airstrike campaign in several 

cities targeting people waiting in line at bakeries and gas stations to terrorize 

the population and undermine post-Assad alternatives in liberated areas. 

To counter the regime’s indiscriminate killing machine, the revolutionary 

council in Manbij, after long deliberations, decided to distribute the bread 

in different neighborhoods to avoid the population’s gatherings in front 

of bakeries. It hired a large number of young men looking for jobs and 

assigned them to different neighborhoods to distribute bread. To prevent 

the selling of extra bread on the black market at exorbitant prices, the 

council gathered extensive data about the number of families and their 

needs in every neighborhood and rationed the bread accordingly. This 

process allowed the council to decentralize the distribution of bread and 

hence end the long waiting times in front of bakeries as well as prevent 

the regime from attacking crowds at these locations. The bread census 

provided vital spatial data about the city and its inhabitants. The new 

process prevented individuals from buying large amount of bread and 

selling it on the black market. One of the setbacks however is that new 

refugees weren’t accounted for in the census and couldn’t buy subsidized 

bread and as a result were forced to pay twice or three time the price on 

the black market. 

An uneven geography of power

Mills and bakeries were vital institutions under Assad’s rule but they became 

more so since 2011 as bread grew into a crucial staple for most Syrians who 

often relied on it for survival. With the liberation of Manbij, the revolutionary 
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ــن: كل  ــّي فــي طــور التكوي ــّو المدن ــن مــن النم كان نمــط معّي
ــك  ــد للقصــر، ومســجد باســم المل ــي بموقــع جدي ــم« يأت »حاك
الراحــل، وســاحة عاّمــة، وحتــى متحــف.  فــي التحــّول األحــدث 
ــر فــي غــرب المدينــة  نقلــت الســلطة مقّرهــا إلــى منطقــة الُحمَّ
د  ــا للمدينــة كّلهــا.  كمــا يحــدِّ األقصــى، مديــرًة ظهرهــا عمليًّ

موقعهــا المعيــار الطبقــّي للمقيميــن فــي الجــوار.

البلــد،  وســط  نحــو  المخّيمــات  توّســعت  النكســة،  بعــد 
الدنيــا  الطبقــة  اســتقّرت  حيــث 
والمتوّســطة الدنيــا فــي الفراغــات 
لوســط  وا لمخّيمــات،  ا بيــن 

الملكّيــة. والقصــور 

كانــت مكســًبا  القــدس  خســارة 
كبيــًرا لعّمــان.  الطبقة المتوّســطة 
بّيــة  لغر ا الضّفــة  مــن  لعليــا  ا
الغربــّي  الشــمال  اســتقّرت نحــو 
نســيًجا  خالقــًة  المدينــة،  مــن 
ــة كانــت  ــكأّن المدين ــا آخــر.  ل مدنيًّ
ــى عــن نفســها علــى مراحــل،  تتخّل
المخــارج. متوّســعًة تدريًجــا نحــو 

نقطــة  ســّجلت   1967 هزيمــة 
الدينامّيــات  فــي  أخــرى  ل  تحــوُّ
ًة  ــر مؤثِّ الفلســطينّية-األردّنّية، 
أيًضــا بعمــٍق فــي تنظيــم عّمــان: 
أّواًل، إن خســارة كامل فلســطين لمصلحة االحتال اإلســرائيلّي 
عــّززت الكيــان األردّنــّي ووجــوده؛ ثانًيــا، أّدت الهزيمــة إلــى خلــق 
حركــة المقاومــة الفلســطينّية، التــي أصبحــت ملحوظــة أكثــر 

المدنّيــة. فأكثــر فــي تجربــة عّمــان 

الرومانــّي،  بالمــدرج  المدينــة، أي المنطقــة المحيطــة  وســط 
ا.  وفــي العــام 1924 عّيــن األميــر الجبــل  ا/حكوميًّ مركــًزا مؤسســيًّ

المطــّل علــى المــدرج موقًعــا لقصــر رغــدان الملكــّي.

عــام 1950، صــّوت البرلمان األردّنّي لمصلحة الوحدة السياســّية 
ــة والشــرقّية.  بعــد بضعــة أشــهر، قــّررت  بيــن الضّفتيــن الغربّي
الحكومــة رفــع بلدّيــة عّمــان إلــى مســتوى »أمانــة«، وكان ذاك 
ــًة  ــان عاصمــًة إدارّي ــادرة سياســّية مــن أجــل تحويــل عّم مجــّرد ب

وسياســّيًة بــداًل مــن القــدس.

ــف  بعــد أحــداث العــام 1948، ُكلِّ
ماكــس لوك، وهــو مخّطط مدن 
بريطانــّي مــن األمــم المّتحدة، أن 
ا لمعالجــة  يضــع مخّطًطــا رئيســيًّ
ــة  ــا اإلســكان والبنيــة التحتّي قضاي
رؤيــة  القتــراح  كذلــك  ولكــن 
لعّمــان: ســاحة مركزّيــة يفتــرض 
وســط  فــي  الــوادَي  تحتــّل  أن 
المدينــة، بعــد إفراغــه من نســيجه 
المدنــي وتحويلــه مســاحًة خضــراء 
للمتاحــف والمقاهــي والمســارح.  
أّن  الرؤيــة  مــات هــذه  مــن مقوِّ
الجبــل فــي جــوار  القلعــة، علــى 
ــًزا  َل مرك ــوَّ القصــور، يجــب أن تح
الســلطة.   مقــّر  يمّثــل  ــا  حكوميًّ
هــذه  مثــل  وضــع  جــرى  فيمــا 

الــرؤى، كان نســيٌج حضــرّي آخــر آخــًذا فــي النمــّو: بنــي مخّيمــان 
فلســطينّيان فــي بدايــة الخمســينات، مشــّكليِن عقبــًة أمــام 
ــة.   ــى مســتوى المدين ــويٍّ عل ــط رئيســّي رؤي أيِّ احتمــاٍل لمخّط
ــد غــرب وســط  ــاء القصــر الملكــي الجدي ــم بن فــي عــام 1957، ت

ــا جديــًدا. المدينــة، فــي منطقــة زهــران، معلًنــا مركــًزا إداريًّ

تكويــن عّمــان عاصمــًة لـ »دولة األردّن الحديثة« عملّيــة تدريجّية 
امتــّدت مــن الخمســينات إلــى الثمانينــات مــن القرن العشــرين، 
50 محاولــًة للتخطيــط علــى  أكثــر مــن  وهــي فتــرة تخّللتهــا 
مســتوى العاصمــة والبــالد ككّل.  فــي المدينــة التــي يجــري 
بناؤهــا ضمــن إطــار بنــاء الدولــة، كانــت هــذه المحاوالت أدواٍت 
للتفــاوض بــل للمطالبــة بفضــاءاٍت مــن قبــل الدولــة، حيــث 
»الوطــن« و »الوطنــي« دائًمــا موضــع خــاف.  مــع ذلــك، لــم 
يبــدأ إاّل فــي الثمانينــات ظهــور الدالئــل الواضحــة علــى الدولــة 
ــط الرئيســّي، والســاحة،  ــّي: المخّط ــة فــي المنظــر المدن الحديث

والصــرح.

ــر الحداثــة هــذه ال يمكــن قراءتهــا بمعــزٍل عــن الطرق  أعــراض تأخُّ
التــي خبــرت فيهــا عّمــان المحــاوالت المتتاليــة لفصلهــا عــن 
فلســطين )مــن النكســة عــام 1967، إلــى فــّك االرتبــاط بيــن 
الضّفــة الغربّيــة واألردّن 1987(.  جهــود االنفصــال تلــك تفاوتت 
لت جميًعــا فــي المنظــر المدنــّي، مــا أّدى إلــى  حــّدًة ولكّنهــا ُســجِّ
دة فــي بنيــة المدينــة، وبخاّصــة بيــن  ــة متعــدِّ انشــقاقات داخلّي
البلــدّي والمدنــّي.  فــي الخطــاب الرســمّي، طيلــة الثمانينــات، 
ُأعِلــن عــن مرحلــة جديــدة لعّمــان كمدينــٍة حديثــة – فــي عصــر مــا 
بعــد الحداثــة – مــع إدخــال نــوٍع جديــد مــن الصرحّيــة الُمشــّددة 

علــى انشــقاقات المدينــة.

الــوادي  كانــت عّمــان، فــي ســنواتها التكوينّيــة، تنمــو حــول 
المدينــة  وأطــال  الميــاه،  المــوارد كمجــرى  أهــّم  مســتغّلًة 
إعــان شــرق األردن  الحجــاز.  بعــد  الرومانّيــة ومحّطــة قطــار 
عــام 1921، حــّول األميــر عبــد اللــه مــا كان قــد أصبــح فعــًا 

عمان: الصرحية، 
واألمة، وديمومة 
المؤقت
عّنــاب َصبــا 

“خسارة القدس كانت مكسبا 
كبيرا لعمان.  الطبقة المتوسطة 

العليا من الضفة الغربية استقرت 
نحو الشمال الغربي من 

المدينة، خالقة نسيجا مدنيا آخر.  
لكأن المدينة كانت تتخلى عن 
نفسها على مراحل، متوسعة 

تدريجا نحو المخارج.”
providing bread to Raqqa’s western countryside, 

putting enough pressure on Raqqa to finally lend 

its equipment. The scarcity of resources and the 

presence of multiple military groups with diver-

gent agendas in every city made cooperation 

between local and revolutionary councils a main 

challenge. This incident and many others, show 

that good governance at the local level was not 

easily transposable at a larger regional scale.

took over the mills. The 

council and several pow-

erful groups in the city 

put all their differences 

aside and organized sev-

eral protests until Ahrar 

al-Sham were forced to 

leave the mills.

The chain is  
no stronger  
than its  
weakest l ink

To end the city’s depen-

dency on the regime, 

the revolutionary coun-

cil built an alternative 

circuit of wheat in the 

liberated regions by 

creating a geography 

of solidarity. This new 

geography entailed that 

liberated cities share the benefits and burdens 

of dividing up the wheat equally among them-

selves. The new circuit of wheat didn’t always 

work smoothly because revolutionary councils 

in the liberated region had to maintain a subtle 

balance between specific local demands and an 

elusive regional strategy. For example, Raqqa’s 

local council refused to lend Manbij its expensive 

equipment to fix a power cut despite the good 

relationship between 

the two. The former 

feared that a corrupt 

military group would 

steal it on a checkpoint. 

Manbij revolutionary 

council responded 

by threatening to cut 

water supply and stop 

council made its main priorities, the provision and 

distribution of bread and the protection of the 

city from regime’s ground attacks. In reality, bread 

and freedom are inseparable: the liberation of a 

city is meaningless in the eyes of its inhabitants 

if the living conditions worsen as a result. The 

council was fully aware its future success or failure 

depended on whether it could provide bread at 

the same price as in regions controlled by the 

regime. Likewise, the regime understood perfectly 

well that its adversaries’ struggles would be futile 

if they weren’t able to achieve such a goal. The 

revolutionary council created a special group to 

examine the various scenarios and propose strat-

egies to make bread available at low cost. It was 

able to solve the problem of bread sold on the 

black market but was still facing other monumen-

tal problems. After the liberation of the city, large 

numbers of military brigades were formed to fight 

the regime. In some cases, powerful families and 

clans created their own groups to defend their 

interests and maintain their influence in the city 

and the region. They were known as “the bread 

brigades” because they didn’t fight and yet were 

taking full advantage of the privileges given to 

other brigades who weren’t expected to wait in 

line for long hours to get bread since they had to 

return to the battlefield promptly. In addition, the 

revolutionary council wanted to prevent powerful 

military groups present in the city from taking 

over the mills and monopolizing the distribution 

of bread. The mills were difficult to guard since 

they were located at 

the outskirts of the 

city, making them vul-

nerable and an easy 

target for belligerent 

military groups. For 

example, when Ahrar 

al Sham, a powerful 

jihadist group, force-

fully took control of 

the mills under the 

pretext of the man-

agement’s corruption 

and lack of financial 

transparency, the 

council organized a 

successful campaign 

to get them out. By 

providing bread at low cost, the emir of Ahrar 

al-Sham thought his group would gain the pop-

ulation’s loyalty but his plan backfired as the 

entire city opposed military involvement in civilian 

affairs and didn’t approve of the way the group 

“By providing bread at low 
cost, the emir of Ahrar 

al-Sham thought his group 
would gain the population’s 

loyalty but his plan 
backfired as the entire 
city opposed military 

involvement in civilian 
affairs and didn’t approve 
of the way the group took 

over the mills.”

Painting by Denise Beaudet, courtesy of the author

Photo courtesy of the author
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ــا إلــى  يتكــّون الصــرح مــن كتلــة داخــل كتلــة، ومنحــدر حلزونــّي يلتــّف حــول )حجــر( أســود مرتفًع
ا.  وضعــت واجهاٌت زجاجّيــة على طــول المنحدر  ــد أخيــًرا »طهــارة« الشــهداء ُطــرًّ حديقــة ســطح تمجِّ
تعــرض أســلحًة، صناديــق مســرحّية صغيــرة تمّثــل المعــارك، مــن الثــورة العربّيــة إلــى المواجهــة 
ــه  ــث توحــي أّن ــة، بحي ــدو محســوبًة وكامل ــة تب ــة المروّي ــام 1975.  القّص ــرة مــع إســرائيل ع األخي
لــن يكــون هنــاك شــهداء جــدد وال حــروب جديــدة.  عــام 1999، ُأضيفــت واجهــة جديــدة بعــد 
وفــاة الملــك حســين.  تتضّمــن الواجهــة بعــض ممتلكاتــه الشــخصّية، ثيابــه الرســمّية، أســلحة، 
قّداحــة، قــرآن، مضيفــًة طبقــًة أخــرى إلــى هــذه الســردّية »المنتهيــة«، وتعريًفــا جديــًدا بالشــهيد.

هــذا البنــاء، ككثيــٍر غيــِره مّمــا شــيد فــي الفتــرة نفســها، يحــوم علــى خلفّيــة المنظــر المدنــّي 
ــى الامنطــوق،  ــة عل ــة المبنّي ــة الثبوتّي ــٌد مــن األدّل ــه.  صــرح الشــهيد هــو واح ــذي اّتســع مّط ال
ــى انفصــام  ــؤّدي إل ــكار منهجــّي، ي ــّي.  إن ــاء الوطــن األردن ــة بن ــب فــي عملّي والمفقــود، والمجتَن
ــان  ــا.  عّم ــة أيًض ــة المدين ــل فــي مكانّي ــة وحســب، ب ــخ الرســمّي والســردّية الجماعّي ال فــي التاري

ُد باســتمراٍر طبقــاٍت مــن الوقتّيــة الدائمــة. مدينــة تــزوَّ

إلــى حفــر منطقــة نفــوذ بيــن ســّكان  أّدى ظهــور الفدائّييــن وقــرب قواعدهــم مــن القصــور 
ــة فلســطينّية منفصلــة زعزعــت شــرعّية العــرش األردنــّي،  هــذه المناطــق.  مترّتبــات وجــود هّوّي
ــوالء للفلســطينّيين فــي  وقّدمــت نفســها باعتبارهــا شــكًا مــن أشــكال التماهــي السياســّي وال
ــام  ــول األســود ع ــى أيل ــا أّدى مــع الوقــت إل ــى النقيــض مــن تطّلعــات العــرش، م المملكــة عل
1970.  أّمــا الفــراغ السياســّي الــذي أحدثــه االنســحاب الكامــل لمنّظمــة التحريــر الفلســطينّية مــن 
األردن فقــد مــأله صعــود العــرش الهاشــمّي كممّثــل سياســيٍّ أوحــد للفلســطينّيين فــي األردّن.

عقــب هــذه األحــداث، كانــت لــدى الدولــة األردنّيــة حاجــة ملّحــة إلــى بنــاء ســردّيٍة جديــدة، يمكــن 
أن تاحــظ فــي الصرحّيــة الجديــدة التــي فرضــت علــى المدينــة، والتــي أحدثــت انفصاًمــا آخــر، 
بيــن الشــرق والغــرب، بيــن البلــدّي والَمَدنــّي.  أنشــئت مبانــي الجمعّيــة الوطنّيــة، ووزارة الدفــاع، 
ــان  ــن شــرق عّم ــى المحــور الرئيســّي بي ــه األّول، عل ــد الل ــك عب والشــرطة الســّرّية، ومســجد المل

وغربهــا.  وكان المبنــى األهــّم لتركيــب هــذه الســردّية هــو » صــرح الشــهيد«.

عــام 1977، دّشــن الملــك حســين هــذا النصــب التــذكارّي عشــّية ذكــرى الثــورة العربّيــة، كجــزء 
مــن االحتفــاالت بعيــد االســتقال.  بذلــك شــاء الملــك حســين إضفــاء الطابــع المؤّسســّي علــى 
إحــدى ركائــز المرحلــة الجديــدة، أال وهــي صــورة »الشــهيد«.  وبمــا أّن اســتقال األردّن لــم يرتبــط 
بأّيــة معــارك بطولّيــة، فقــد لــزم اختراعهــا فــي هــذه األوقــات الحاســمة.  جــاء ذلــك بعــد تدميــر 

ــر الفلســطينّية فــي األشــرفّية. ــه منّظمــة التحري ــذي بنت ــدّي المجهــول ال نصــب الجن

يحيــل الصــرح، وهــو مــن تصميــم مهنــدس الِعمــارة األردنــّي فيكتــور بشــارات بمســاعدة القــّوات 
ــول، إذ  ــّي حــول هيكلهــا، واألكروب ــة، مــع شــريٍط قرآن المســّلحة، علــى مرجعيــن بصرّييــن: الكعب
ُجِعــَل علــى منّصــة تشــرف علــى المدينــة، بمــا فــي ذلــك توّســعها الجديــد.  يؤّكــد البنــاء مقّوميــن 

أساســّيين لهــذه الســردّية: الديــن والجيــش.

gesture in order to transform Amman as the administrative and political 

capital rather than Jerusalem.  

In the aftermath of 1948, Max Lock, a British UN town planner, was commis-

sioned to develop a master plan to tackle issues of housing and infrastructure 

and to propose a vision for Amman: a central park was to occupy the valley 

of downtown, which was to be emptied of its fabric and transformed into 

a green space with museums, cafes and theatres. Another key element of 

the vision was that the Citadel, on the mountain next to the palaces, was 

to be transformed into a governmental center representing the seat of 

power. While such visions were being drawn up, another urban fabric was 

developing: two Palestinian camps were built in the beginning of the 1950s, 

interrupting any possibility for a citywide visionary master plan. In 1957, a 

new royal palace was built west of downtown, in Zahran area, declaring a 

new administrative center.

A pattern of urban evolution was in the making: every “ruler” comes with 

a new palace location, a mosque named after the late king, a public plaza 

and even a museum. The most recent shift saw the seat of power relocated 

to the far west of the city in Hummar, effectively 

turning its back on the whole city. Its location 

defines the class caliber of the residents nearby. 

After the Naksa, the camps expanded towards 

the center, where the lower and lower middle 

class settled in the voids between the camps, 

the center and the royal palaces. 

Losing Jerusalem was a capital gain for Amman. 

The upper middle class of the west bank settled towards the northwest 

of the city, creating yet another fabric. The city seemed to be abandoning 

itself in phases, gradually expanding towards the exits. 

The defeat of 1967 marked another turning point in Palestinian-Jordanian 

dynamics, which also profoundly impacted Amman’s urbanity. First, the 

complete loss of Palestine to Israeli occupation reinforced the Jordanian 

The formation of Amman as the capital of the “Modern State” of Jordan 

was a gradual process from the 1950’s till the 1980’s, a period which was 

punctuated with over 50 planning attempts on the scale of the capital 

and the country as a whole. In a city that is being constructed within the 

framework of nation-building, those attempts were tools of negotiation 

and even reclamation of spaces by the state, where the “nation“ and the 

“national” are always contested. However, it wasn’t until the 1980’s that 

signifiers of the modern state started to become evident in the cityscape: 

the master plan, the plaza, and the monument. 

This symptom of belated modernity cannot be read discretely from the 

ways in which Amman was experiencing successive attempts to separate 

it from Palestine. Those efforts of separation varied in their intensity but 

were all inscribed in the cityscape, leading to multiple inner schisms in the 

city’s structure. In the official discourse, during the 1980s, a new phase 

for Amman as a modern city was announced, 

introducing a new kind of monumentality that 

emphasized the city’s schisms. 

In its formative years, Amman was growing around 

the valley making use of major resources such as 

the stream of water, the ruins of the Roman city 

and the Hijaz train station. After the declaration 

of Trans-Jordan in 1921, Prince Abdullah turned 

what was already becoming a city center, the 

area around the Roman amphitheater, into an institutional center. In 1924 

the Prince designated the mountain overlooking the amphitheater as the 

location for the royal palace of Raghadan. 

In 1950, the Jordanian parliament voted for the political unity of the west 

and the east banks. Few months after, the government decided to elevate 

Amman Municipality to the status of Amaneh, which was merely a political 

Amman: Monumentality, 
Nation, and 
Permanent 

Temporariness
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“The city seemed to be 
abandoning itself in 

phases, gradually expanding 
towards the exits.”
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النفطيــة. وفــي  التحتيــة  البنيــة  األنابيــب وعلــى مقربــة مــن 
نوفمبــر مــن ذلــك العــام، أعلنــت الحكومــة حاســي مســعود 
كبــرى”.  أخطــار  ذات  “منطقــة 
وعــدد تقريــر ُأعــد بتكليــف مــن 
وزارة الطاقة وشركة سوناطراك 
فــي  لمتمثلــة  ا  ، طــر لمخا ا
االنفجــار، والحريــق، والتلــوث، 
وانبعــاث األبخــرة الســامة التــي 
تؤثــر علــى الســكان فــي المناطق 
البتروليــة،  المجــاورة للمنشــآت 
ســوف  وقعــت،  “إذا  والتــي 
تتســبب فــي الكثيــر مــن الخســائر 
منشــآت  وتدميــر  ية  لبشــر ا
تكلفــت عشــرات الماييــن مــن 

الــدوالرات”.

المدينــة  تمــدد  ســياق  وفــي 
ورغبــة الشــركات متعــددة الجنســيات فــي تأميــن أعمالهــا فــي 
ــام 2004 يقضــي  ــرى، صــدر مرســوم حكومــي ع ــراء الكب الصح
بنقــل ســكان حاســي مســعود بعيــدا عــن المدينــة القائمــة التــي 
تحتــوي حقــول النفــط. وجمدت خطــة العمل إصدار أية تصاريح 
بنــاء جديــدة، للمبانــي العامــة والخاصــة، مــا لــم تكــن ضروريــة 
إلــى مدينــة  بــدأت فــي نقــل الســكان  النفــط. كمــا  ألعمــال 

العشــرين،  القــرن  تســعينيات  فــي  األســود”  “العقــد  بعــد 
حيــث استشــرى اإلرهــاب فــي البــاد، انبــرت الدولــة لتنفيــذ 

علــى  تقــوم  مزدوجــة  مهمــة 
“ِســلم  وبنــاء  االقتصــاد  تحريــر 
اجتماعــي” علــى كافــة أراضيهــا. 
وبعــد مفاوضــات مــع صنــدوق 
النقد الدولي، ُعدلت السياســات 
تبعــت  ا لتــي  ا يــة  د القتصا ا
بغــرض  لتســعينيات  ا فــي 
الشــروط  مــن  المزيــد  توفيــر 
التنافســية لجــذب شــركاء أجانــب 
وتشــجيعهم علــى التنقيــب عــن 
النفــط والغــاز فــي الجزائــر. وكان 
بيــن  تزايــد الشــراكات  آثــار  مــن 
الجنســيات  الشــركات متعــددة 
لمملوكــة  ا لنفــط  ا كة  وشــر
ــادة المخــاوف تجــاه  ــة، وزي للدول

قضايــا االســتيطان واألمــن فــي الصحــراء الكبــرى، أن ظهــرت 
رغبــة فــي عزل ســكان حاســي مســعود الحضريين عــن المناطق 

الصناعيــة. 

بحلــول عــام 2004، كانــت المدينــة قــد توغلــت إلــى داخــل نطــاق 
حقــول النفــط، بــل إن بعــض بيوتهــا شــيدت علــى خطــوط 

الجزائريــة،  النفــط  أكبــر حقــول  حاســي مســعود هــو اســم 
ــرول  ــة البت ــى صناع ــي نشــأت عل ــة الت وهــو أيضــا اســم البلدي
فــي منطقــة الصحــراء الكبــرى حيــث اكُتشــف النفــط للمــرة 
ــر حاســي  ــال تعمي ــل مــن أجي ــام 1956. وفــي كل جي ــى ع األول
مســعود، كان يظهــر الســؤال األقليمــي الملــح: مــا هــو الشــكل 
المناســب لالســتيطان فــي موقــع صناعــي  يتمتــع بأهميــة 
مــن  كبيــرا  جــزءا  ــن  ويؤمِّ النفطيــة  للتدفقــات  اســتراتيجية 
ــذ أنشــأتها  االقتصــادي القومــي؟ ظلــت حاســي مســعود، من
الذيــن  العقديــن  الفرنســية وعلــى مــدار  اإلدارة االســتعمارية 
أعقبــا اســتقال الجزائــر ســنة 1962، مركــزا صناعيا خاضعا إلدارة 
شــركات النفــط. وتحقيقــا لرغبــة الحكومــة الجزائريــة بتوطيــن 
ــر  عــدد مــن الســكان فــي الصحــراء الكبــرى بشــكل دائــم، غيَّ
التقســيم اإلداري وضــع حاســي مســعود عــام 1984 مــن مركــز 
صناعــي إلــى بلديــة لهــا مجلــس شــعبي منتخــب. وعلــى مــدار 
التاليــة، أصبحــت نموذجــا بدائيــا لمدينــة مزدوجــة،  العقــود 
تحتــوي مجموعــة مــن ســكنات الموظفيــن معزولــة عــن بقيــة 
مناطــق المدينــة، ومحاطــة، فــي األغلــب، بجــدران وأســاك 

شــائكة.

 ” وفي سياق تمدد المدينة ورغبة 
الشركات متعددة الجنسيات 

في تأمين أعمالها في الصحراء 
الكبرى، صدر مرسوم حكومي عام 

2004 يقضي بنقل سكان حاسي 
مسعود بعيدا عن المدينة القائمة 

التي تحتوي حقول النفط.“ 

celebrates the “purity” of all martyrs. Vitrines 

are located along the ramp showcasing objects, 

arms, and theatrical small boxes representing the 

battles, starting from the Arab Revolt to the last 

confrontation with Israel in 1975. The narrative 

told seemed calculated and complete, suggesting 

that there will be no new martyrs and no new 

wars. In 1999, a new vitrine was added after the 

passing of King Hussein. The vitrine includes his 

personal possessions including his formal suite, 

guns, lighter, and Quran, adding another layer 

to this “finished” narrative, and a new definition 

to the martyr.

This building, as many others built in the same 

period, hovers in the background of the widely 

stretched cityscape. The memorial is another 

piece of constructed evidence of the unspoken, 

the lost, and the avoided in the process of Jor-

danian nation building. The systemic denial of 

the memory of Black September is causing a 

disjunction not only in the official history and the 

collective narrative, but also in the spatiality of the 

city.  This disjunction, feeds into the permanent 

temporariness of Amman, where notions of the 

“nation” and the “national” are always in tension.

The most crucial building to constructing this 

narrative was the “Martyr’s Memorial”.

In 1977, King Hussein inaugurated the memorial 

on the anniversary of the Great Arab Revolt as 

part of the festivities of Independence Day. In 

doing this, Hussein institutionalized a pillar com-

ponent for the new phase, which is the “Martyr.” 

As Jordan’s independence was not connected 

to any heroic battles, it was essential at these 

crucial times to create one. This came after the 

destruction of the Unknown Soldier monument 

built by the PLO in Ashrafieh. 

Designed by the Jordanian architect Victor 

Bisharat with the help of the Armed Forces, the 

memorial reminisces two visual references: Al- 

Ka’ba, with Quranic band around the structure, 

and the Acropolis, where the memorial is built 

on a podium overlooking the city, in this case the 

new expansion. The building emphasizes two core 

components of this narrative: religion and military.

The memorial is composed of a mass within a 

mass, and a spiral ramp that wraps around a 

black (stone) rising to a roof garden that finally 

entity and its existence. Second, the defeat led 

to the creation of the Palestinian resistance 

movement, which became increasingly visible 

in Amman’s urban experience.

The visibility of al feda’i and the proximity of 

their bases to the palaces carved a zone of 

influence between the residents of these areas. 

The implication of a separate Palestinian identity 

shook the legitimacy of the Jordanian throne, and 

presented itself as a form of political identification 

and allegiance for Palestinians in the kingdom 

that went against the throne’s aspirations, grad-

ually leading to Black September in 1970. The 

political void that was created after the complete 

withdrawal of the PLO from Jordan was filled 

by the rise of the Hashemite throne as the sole 

political representative of Palestinians in Jordan.

In the aftermath of these events, there was an 

urgent need for the Jordanian state to build a new 

narrative, which can be seen in the new monu-

mentality that was imposed on the city, creating a 

further schism, between east and west, between 

the domestic and the urban. The National Assem-

bly, the Ministry of Defense, the Secret Police 

building, and King Abdulla (I) Mosque, were built 

on main axis between east and west Amman. 

Hassi Messaoud refers to both Algeria’s largest 

oil field and the township that developed in 

relation to the petroleum industry in the Sahara 

desert where oil was first discovered in 1956. 

Every generation of urbanism in Hassi Messaoud 

has been shaped by the persisting territorial 

question: What is the appropriate form of settle-

ment for an industrial site that plays a strategic 

importance to oil flows and insures a large part 

of the national economy? From its establishment 

by the French colonial administration and for two 

tlement and security of the Sahara, brought forth 

the desire to dissociate the urban population 

of Hassi Messaoud from the industrial grounds.

By 2004, the town had grown into the perimeter 

of oil fields with some of its houses being built 

on pipelines and in proximity to oil infrastructure. 

In November of that year, the government pro-

claimed that Hassi Messaoud a “zone of major 

risks.” Commissioned by the ministry of energy 

and Sonatrach, a report named risks of explo-

sion, fire, contamination and pollution that affect 

residents in areas adjacent to the petroleum 

installations, which “should they advent, would 

cause the loss of human lives and the destruction 

of installations that have cost tens of millions of 

dollars.”.

The town expansion as well as the desire of mul-

tinational corporations to secure their operations 

in the Sahara constituted the context for a 2004 

government decree to relocate the population of 

Hassi Messaoud away from the existing oil field-

decades following Algerian independence in 1962, 

Hassi Messaoud was an industrial center managed 

by oil companies. Following the Algerian govern-

ment’s desire to settle a permanent population 

in the Sahara, the 1984 administrative zoning 

changed the status of Hassi Messaoud from an 

industrial center to an incorporated town with an 

elected assembly. Over the following decades, 

it became the archetype of a dual-town with a 

series of corporate “bases-vie” walled off from 

other town sections, often literally with bricks 

and razor wire. 

Following the 1990s “Black Decade” of terror-

ism, the state embarked on the double task of 

liberalizing the economy and building “social 

peace” throughout its territory. In negotiation 

with the IMF, the revised economic policies of 

the 1990s aimed to provide more competitive 

terms to attract foreign partners into oil and gas 

exploration in Algeria. The increased presence 

of multinational partnerships with the state oil 

company, as well as broader concerns of the set-
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ُعمــم مرســوم يقضــي بإجــاء الســكان وتأســيس مدينــة جديــدة، علــى بعــد نحــو 80 كيلومتــرا مــن 
ــة نفســها.  ــة فــي الوالي ــي تقــرت وورقل ــة مــن مدينت ــة، ومســافة مماثل حاســي مســعود الحالي
 4483 80 ألفــا مــن الســكان وأن تحتــل مســاحة  وُيتوقــع أن تســتوعب المدينــة الجديــدة نحــو 
هكتــار، مقســمة إلــى محيــط حضــري ومنطقــة لألعمــال اللوجســتية. وقــد ُوجــه والــي ورقلــة إلــى 
ــة حاســي  ــر المرخصــة القائمــة فــي منطقــة النفــط وفــي مدين ــي غي هــدم العشــوائيات والمبان

مســعود. مــع ذلــك، يبقــى تعويــض وإعــادة توطيــن ســكان حاســي مســعود مســألة معلقــة.

تجســد الرؤيــة الجينالوجيــة ألوضــاع حاســي مســعود األجنــدات اإلقليميــة المختلفــة التــي اختلــط 
فيهــا التفاعــل الحيــوي للثــروة الطبيعيــة بمشــروعات الدولــة لإلســكان، واالقتصــاد، واألمــن. 
وتصبــح التناقضــات االجتماعية-السياســية بيــن اســتياد الثــروة )التفاعــل الحيــوي( واســتياد 
الســكان والعمــال )التوطيــن( محــل تفــاوض فــي حيــز إعمــار الثــروة. فــي الســنوات األولــى 
ــذ موقــع  ــة اســتراتيجية اســتثنائية المــكان مــن أجــل إدارة تنفي ــت الدول ــة، فضل ــة النفطي للتنمي
صناعــي مثالــي. ثــم تحولــت حاســي مســعود تدريجيــا مــن موقــع منــزوع األرض إلــى ديناميــات 
ســكانية إقليميــة. إن ســكان بلــدة حاســي مســعود، الممثليــن سياســيا، يشــكلون خطــر احتماليــة 
المطالبــة بحصــة أكبــر مــن كعكــة المــوارد، وعلــى األقــل يمثلــون إزعاجــا غيــر مرغــوب فــي منطقــة 
ذات قيمــة انتاجيــة عاليــة للدولــة. وهكــذا، يمثــل مشــروع بلــدة حاســي مســعود الجديــدة إزاحــة 
ــق إزاحــة الســكان، العنصــر المفصــول عــن  ــى األرض عــن طري لمخاطــر التناقضــات القائمــة عل
ــا بأعلــى. إن أشــكال ترتيــب األرض المرتبطــة بالقواعــد الصناعيــة، والتــي تتجســد  األرض، كمــا بينَّ
بحيويــة شــديدة فــي حاســي مســعود، ال تظهــر كاســتثناء مكانــي بقــدر مــا تظهــر كبعــد ال ينفصــل 
ــل،  ــواء المخاطــر والعراقي ــة، واحت ــات الصناعي ــن البيئ ــه تأمي ــل في ــران، فــي ســياق مثَّ ــن العم ع

ونقــل التكاليــف غيــر المرغوبــة للخــارج، حجــر األســاس للظــرف العمرانــي. 

ــر،  ــرا. ويمكــن فهــم هــذا االستنســاخ األخي ــى بعــد نحــو 70 كيلومت ــدة عل حاســي مســعود الجدي
مشــروع بلــدة حاســي مســعود الجديــدة، بوضعــه عنــد نقطــة التقاطــع بيــن مســارين أساســين 
مــن مســارات سياســات الدولــة فــي األلفيــة الجديــدة: األول، أمــن مصالحهــا الهيدروكربونيــة 
االســتراتيجية، والثانــي، “إعــادة غــزو الصحــراء الكبــرى” فــي ســياق الخطــة القوميــة إلنشــاء مــدن 
ــة  ــف مفهــوم التنمي ــة فــي تعري ــة القومي ــة نقــل الســكان مــع الرغب ــدة. لقــد تضافــرت رغب جدي

اإلقليميــة بوصفــه إفشــاء للســام.

ــرة  ومــع أن تحويــل حاســي مســعود إلــى بلديــة كان يجــب أن يجلــب لهــا ضرائــب صناعيــة معتَب
مــن أعمــال النفــط، اســتمرت المدينــة تعانــي مــن نقــص االســتثمارات ولــم تقــدم لســكانها 
إال القليــل مــن الفــرص االقتصاديــة. وخرجــت حــركات إقليميــة، مثــل “أبنــاء الجنــوب مــن أجــل 
العدالــة” و”مواطنــو ورقلــة” تحتــج ضــد الفقــر، وعــدم توفيــر البنيــة التحتيــة، وغيــاب الشــفافية 
فــي تخصيــص الســكن االجتماعــي، والبطالــة، وعمومــا علــى الحرمــان االجتماعــي مــن عقــود 
االنتفــاع بأراضــي الواليــة. ورســمت مؤسســات الدولــة صــورة مشــابهة. إذ رصــد التقريــر القومــي 
للتنميــة البشــرية لعــام 2007 ، بوضــوح، تفاوتــات إقليميــة وتوزيعــا غيــر عــادل لـ”ثمــار التنميــة”. 
العليــا، والصحــراء  بيــن تنميــة الســاحل، والســهوب  وســعت المخططــات القوميــة للموازنــة 
الكبــرى عــن طريــق تأســيس مــدن ســيدي عبــد اللــه، وبوينــان، وبوغــزول، الجديــدة فــي المناطــق 

ــة. ــي األراضــي الســاحلية الخصيب ــة جنوب شــبه القاحل

ومــن الرغبــات المتضافــرة فــي نقــل حاســي مســعود وتأســيس مــدن جديدة، بــدأ الترويــج لمدينة 
حاســي مســعود الجديــدة بوصفهــا قطبــا لابتــكار وإنتــاج الطاقــة المتجــددة. وقــد احتكــرت الدولة 
تنظيــم الفضــاء: ســوف تنقــل المدينــة خــارج أراضــي النفــط. وأعلنــت الحكومــة حاســي مســعود 
ــن حقــل نفــط حاســي مســعود وجمــدت  ــة، ووضعــت خطــة عمــل لتأمي ــة مصلحــة وطني قضي
ــرول. وفــي عــام 2004،  ــا لقطــاع البت ــاء ضروري ــم  يكــن هــذا البن ــاء مــا ل ــح للبن ــة تصاري إصــدار أي

المقدمــة: الالمركزيــة علــى جــدول األعمــال

لعــل أبــرز مظاهــر الديمقراطيــة هــي نســبة الامركزيــة لــدى الدولــة. ومــع التحــوالت الديمقراطيــة 
الحاصلــة فــي العالــم العربــي، تــّم إدراج الامركزيــة أو ســيتم إدراجهــا قريبــًا علــى جــدول األعمــال 
اإلصاحــي. ويوجــد ســببان وراء الرغبــة فــي إرســاء الامركزيــة: أواًل، هــي تعــزز الديمقراطيــة 
والمشــاركة فــي إدارة الشــؤون المحليــة؛ ثانيــًا، هــي تفضــي تلقائيــًا إلــى نتائــج تنمويــة أفضــل. 
واالفتــراض الســائد هنــا هــو أن تفويــض الســلطة ألدنــى مســتويات الحكــم ســيزيد مــن فعاليــة 
الخدمــات المقّدمــة، إذ يســتجيب بشــكل أفضــل لاحتياجــات الفعليــة للمســتفيدين، فيمــا يتعــّزز 
التمثيــل السياســي مــن خــال ممارســات تشــاركية أفضــل. عــاوة علــى ذلــك، تســمح الامركزيــة 
المجتمعــات  الدينيــة والعرقيــة، فضــًا عــن تمكيــن  بزيــادة نســبة تمثيــل األقليــات  مبدئيــًا 
المحليــة. أمــا الميــزة األخــرى فهــي أن الامركزيــة تشــجع علــى المرونــة واالبتــكار واإلبــداع. كمــا 
ــادة نســبة  ــى زي ــؤدي ال ــن مســؤولياتهم ممــا ي ــل السياســيين المحليي ــة تحّم أن الحوكمــة المحلي

المســاءلة المباشــرة.

فــي العالــم العربــي، قامــت الســلطات االســتعمارية بإرســاء الامركزيــة بشــكل جزئــي بهــدف 
الســيطرة علــى نفــوذ القيــادات المحليــة القويــة. فبعــد تأســيس الــدول القوميــة المســتقلة، 
ــذًة  ــاه االجتماعــي لكســب الدعــم والشــرعية، محّب ــة لسياســات الرف أعطــت الحكومــات األفضلي
القــرن الماضــي،  الحكــم االســتبدادي. خــال ثمانينيــات وتســعينيات  فــي كثيــر مــن األحيــان 
وبســبب التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة، أصبــح مــن الصعــب الحفــاظ علــى هــذه الخيــارات 
النيوليبراليــة بتغييــر  الهيكلــي واإلصاحــات  التكيــف  السياســية. تدريجيــًا، تســّببت سياســات 
جــذري فــي النظــام االجتماعــي والسياســي القائــم الــذي يخــدم مصالــح الســلطات الحاكمــة 
والنخــب الدائــرة فــي فلكهــا، وذلــك علــى حســاب الفئــات ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط. 
وارتفعــت مســتويات الفقــر بشــكل كبيــر. واســتمرت الحكومــات فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال افريقيــا بمناصــرة الامركزيــة، وفــي كثيــر مــن األحيــان تحــت رعايــة الجهــات المانحــة 
األجنبيــة، ولكــن لــم تنّفــذ المركزيــة الســلطة فعليــًا إال بشــكل محــدود. فالاحصريــة كانــت هــي 
الســائدة فــي الممارســة، وقــد ســاعدت فــي تعزيــز هيمنــة الحكومــة المركزيــة. وأدى ذلــك إلــى 
أزمــة مســاءلة كبيــرة بيــن مســتويات الحكــم علــى اختافهــا وأيضــًا تجــاه المواطنيــن. بمــوازاة 
ذلــك، اكتســبت الحكومــات المحليــة علــى أرض الواقــع مزيــدًا مــن القــوة. وجــاءت االنتفاضــات 

تعتبــر الالمركزيــة ركيــزة أساســية لتوطيــد الديمقراطيــة، ولتحســين المشــاركة السياســية المحلية، 
ــي متخّلفــة عــن ســواها  ــم العرب ــة فــي العال ــزال الالمركزي ــر خدمــات أفضــل. ال ت وضمــان توفي
فــي المناطــق األخــرى. فمعظــم البلــدان التــي أنشــأتها القــوى االســتعمارية ال تــزال شــديدة 

المركزيــة أو تســودها الالحصريــة فــي أحســن األحــوال.

قــاد المركــز اللبنانــي للدراســات دراســة شــملت خمس دول عربية هــي األردن، ولبنان، والمغرب، 
وتونــس، واليمــن، وســّلطت الضــوء علــى خمســة مواضيــع رئيســية. أواًل، تعتمــد سياســات 
ــًا مــا  ــًا، غالب ــم. ثاني ــخ اإلقالي ــى اإلرث االســتعماري وتاري ــر عل ــى حــد كبي ــة المعاصــرة إل الامركزي
ــًا،  ــة اليهــا. ثالث ــى تقويــض الجهــود اآليل ــة فيمــا تســعى فــي آن معــًا ال ــدول بالامركزي ــادي ال تن
عــادًة مــا تكــون اإلدارة الحضريــة والخدمــات المقدمــة مركزيــة، فــي حيــن تتزايــد المركزيــة البنيــة 
التحتيــة والخدمــات التقنيــة علــى النطــاق المحلــي، لكــن مــن غيــر أن تتوفــر لديهــا المــوارد البشــرية 
والماليــة الكافيــة. رابعــًا، تحجــم البلديــات عــن جبايــة الضرائــب المحليــة لضمــان الــوالء والمصالــح 
السياســية. أخيــرًا، وعلــى الرغــم مــن هــذه العقبــات، بعــض الحكومــات المحليــة تبلــي بــاًء حســنًا 

وتســتفيد مــن الفــرص التــي توفرهــا مبــادرات الامركزيــة.

nuisance in a region of high productive value for the state. The project for 

the New Town of Hassi Messaoud is a displacement of the contradictions 

at stake on the ground by displacing the population, the dissociated attri-

bute from the territory, 

as defined above. The 

forms of territorial 

ordering associated 

with industrial bases, 

so vividly embodied 

by Hassi Messaoud, 

appear less as a spatial 

exception and more as 

an integral dimension 

of urbanism, in the 

sense that the securitization of industrial ecologies, and the containment 

of risks and clogs, and the externalization of undesired costs have been 

the cornerstones of the urban condition. 

town grounds. The action plan froze the issuance of any building permit, 

public and private, for activities that were not necessary to oil operations. 

It also launched the relocation of residents to the New Town of Hassi Mess-

aoud some 70km away. 

The latest iteration, the 

project of New Town of 

Hassi Messaoud can 

be conceptualized 

at the intersection 

of two main lines for 

the state’s policies in 

the 2000s: first, the 

security of its strategic 

hydrocarbon interests 

and, second, the “Reconquest of the Sahara” within the national plan for 

the development of new towns. The desire to relocate the population joined 

the national desire to operationalize regional development as “peace balm.” 

Although the incorporation of Hassi Messaoud ought to have brought it 

important industrial taxes from the oil operations, the town continued 

to be underinvested and presented little economic opportunities for its 

residents. Regional movements, such the Children of the South for Justice 

and the Movement of Citizens of Ouargla, protested against poverty, lack of 

provision of basic infrastructures, the non-transparent allocation of social 

housing, unemployment, and more broadly social exclusion from the state’s 

territorial contract. State institutions painted a similar picture. The 2007 

National Report on Human Development explicitly referred to regional 

disparities and the unequal distribution of the “fruits of development.” 

National planning schemes sought to balance the development of the 

Coast, High Plains, and the Sahara by establishing the new towns of Sidi 

Abdallah, Bouinan, Boughezoul in the semi-arid areas south of the fertile 

coastal zone. 

Born out of the concurrent desires for relocating Hassi Messaoud and the 

establishment of villes nouvelles, the New Town of Hassi Messaoud was 

promoted as a pole of innovation and productivity for renewable energy. 

The state has claimed the monopoly on the organization of space: the town 

was to be transferred out of the oil territory. The government declared 

Hassi Messaoud a matter of national interest, put in place a plan of action 

to secure the oil field of Hassi Messaoud and froze all construction permits 

pertaining to activities that are not essential to the petroleum sector. A 

2004 decree promulgated the delocalization of the population and the 

establishment of a new town, at some 80 km between the existing Hassi 

Messaoud, and equidistant to the other regional cities of Touggourt and 

Ouargla. The new city is projected to house around 80,000 inhabitants 

and occupy an area of 4,483 ha, divided into an urban perimeter and a 

logistics activities zone. The regional governor in Ouargla was instructed 

to carry out the destruction of slums and illegal buildings erected in the oil 

zone and in the town of Hassi Messaoud. The compensation and relocation 

of the residents of Hassi Messaoud remains however a pending matter. 

The genealogy of Hassi Messaoud’s statuses embodies the different territorial 

agendas in which resource metabolism was enmeshed in the state’s projects 

of population, economy, and security. The sociopolitical contradictions 

between the reproduction of resources (metabolism) and the reproduction 

of the population and workers (settlement) become negotiated in the space 

of resource urbanism. In the early years of oil development, the state favored 

a strategy of territorial exceptionalism to control the implementation of an 

idealized industrial site. From a de-territorialized site, Hassi Messaoud was 

gradually grounded in territorial population dynamics. Politically represented, 

the residents of the town of Hassi Messaoud represent a threat of potentially 

claiming a larger share of the resource pie, and at least constitute undesirable 

“The regional governor in Ouargla was instructed to carry 
out the destruction of slums and illegal buildings erected 

in the oil zone and in the town of Hassi Messaoud. The 
compensation and relocation of the residents of Hassi 

Messaoud remains however a pending matter.”

الالمركزية،
 وإدارة تنظيم المدن، 
والتزويد بالخدمات
 في العالم العربي
للــه ا منــى حــرب و ســامي عطا
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الماليــة واإلداريــة. فضــًا عــن ذلــك، هــو يســتخدم  اآلليــات 
أجــل تعزيــز  الدوليــة المخصصــة لامركزيــة مــن  المســاعدات 
خدمــات الدولــة المركزيــة والســلطات اإلقليميــة المعّينــة التــي 
تشــرف علــى الحكومــات المنتخبــة محليــًا، علــى حســاب عمليــة 

تمكينهــا.

أخــرى، إذ تســتخدم  اللبنانيــة فهــي حالــة  الداخليــة  أمــا وزارة 
الامركزيــة،  لدراســة اإلصاحــات  مصــادر تمويــل متعــددة 
وتدريــب موظفيهــا، وإنشــاء هيكليــات خدماتيــة ضمــن الــوزارة 
نفســها - فــي نهايــة المطــاف هــي توّطــد هيئاتهــا المكّونــة 
المحليــة  الحوكمــة  تعزيــز  علــى حســاب  الخاصــة  وشــبكاتها 
ــة لمســاندة  ــة المركزي ــرز أداة تســتخدمها الدول ــة. وأب واإلقليمي
أعمــال الحكومــات المحليــة واإلقليميــة هــي الضوابــط الماليــة. 
بالفعــل، يمكنهــا تزويــد البلديــات بالعديــد مــن االمتيــازات علــى 
ــذ  ــى العمــل والتنفي ــا عل ــة قدرته ــورق، ولكــن بوســعها عرقل ال
مــن خــال حجــب المدفوعــات، كمــا هــو الحــال فــي لبنــان، أو 
ــر متوقعــة،  ــة نفقــات غي ــة لتغطي ــة إضافي طلــب تبرعــات مالي
كمــا هــو الحــال فــي تونــس. ويمكنهــا أن تقــوم بمدفوعــات 
غيــر متكافئــة وغيــر قانونيــة، حيــث تعطــي األفضليــة لشــركائها 
وتتحــدى أعداءهــا. فــي جميــع الحــاالت التــي شــملتها الدراســة، 
ال يتــم انتخــاب الحكومــات اإلقليميــة وهــي تعمــل علــى شــكل 
المركزيــة. ولكــن، ومنــذ  الدولــة  ســلطات الحصريــة تمّثــل 
المناقشــات حــول اإلقليميــة  العربيــة، تكتســب  االنتفاضــات 
أهميــة كبيــرة باعتبارهــا وســيلة لترويــض قــوى المعارضــة، كمــا 

ــان. الحــال فــي المغــرب، وتونــس، واألردن، ولبن

لــى مزيــد مــن  الخدمــات الالمركزيــة تحتــاج إ
المــوارد والشــراكات مــع الجهــات الفاعلــة 

 بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
المدنــي والمجتمــع 

يتنــاول الموضــوع الثالــث اإلدارة الحضريــة وتقديــم الخدمــات، 
والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ودور مؤسســات 
الخدمــات  وتقديــم  الحضريــة  فــاإلدارة  المدنــي.  المجتمــع 
الحــاالت خدمــات مركزيــة نســبيًا تقودهــا  همــا فــي معظــم 
البنيــة  تتزايــد المركزيــة خدمــات  الوطنيــة.  العامــة  الهيئــات 
التحتيــة والخدمــات التقنيــة علــى المســتوى المحلــي، وغالبــًا 
بــدون المــوارد البشــرية والماليــة الكافيــة إلدارتهــا والمحافظــة 
عليهــا. وعــادة مــا يتــم تنســيقها عبــر الشــراكات بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص وفقــًا ألطــر قانونيــة ومؤسســية معقــدة. 
مثــل هــذه األطــر المبهمــة تــؤدي 
الــى مشــاكل فــي اإلدارة وتوفيــر 
الحكومــات  تتحملهــا  الخدمــات 
لــم  المحليــة بشــكل مباشــر ألنــه 
المســاءلة  يــا  قضا تحديــد  يتــم 

بشــكل واضــح.

فــي المغــرب، الحكومــات المحليــة 
مضطــّرة باســتمرار للتفــاوض مــع 
الــى  للتوصــل  المركزيــة  الدولــة 
المــدن والحصــول  الخدمــات فــي 
ــد التوتــرات واألزمــات  علــى المــوارد الماليــة إلدارتهــا، ممــا يوّل
دون  المحليــة  الحكومــات  داخــل  الصراعــات  تحــول  عندمــا 
حيــث  الحــاالت  وفــي  االســتراتيجيات.  علــى  التفــاوض 
ــؤدي  ــة مســؤولة مباشــرة عــن الخدمــات، ت الحكومــات المحلي
القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  التــي تحكــم  التنظيميــة  القيــود 
العــام والخــاص ومحدوديــة المــوارد الماليــة الــى عرقلــة عمليــة 
الخدمــة. هــذا مشــابه لوضــع منطقــة فــي  التشــغيل وإدارة 
لبنــان )بعقليــن( نجحــت فــي الحصــول علــى التمويــل الــازم 
أنهــا فشــلت فــي تأميــن  النفايــات غيــر  لبنــاء محطــة إلدارة 
المحطــة، فاضطــرت  التمويــل لصيانــة  تدفــق مســتمر مــن 
للتنــازل عــن تشــغيلها لمصلحــة جهــاز فــي الدولــة المركزيــة.

باالنفصــال. فــي األردن، نــادى الملــك بالامركزيــة مــن أجــل 
منــح األســر األردنيــة مزيــدًا مــن الســلطة، وخلق فــرص العمل، 
وصون الســلم االجتماعي، مع إحكام الســيطرة على الجماعات 
اإلســامية الناشــئة داخــل البلديــات. فــي لبنــان، تحكــم القــوى 
أجــل تعزيــز  البلديــات مــن  الحاكمــة قبضتهــا علــى  الطائفيــة 
التنميــة االقتصاديــة  الــى  ســيطرتها علــى األراضــي والنفــاذ 
توزيــع  عــن  فضــًا  الريعيــة، 
وّفــر  زبائنهــا.  علــى  خدماتهــا 
التنظيــم االجتماعــي واألقاليمــي 
الخدمــات  التونســية  للقبائــل 
للدوائــر االنتخابيــة وفقــًا لهرميــة 
ــة جــرى اســتبدالها تحــت  المركزي
بجغرافيــا  االســتعماري  الحكــم 
لــى  إ تهــدف  جديــدة  ريــة  إدا
وقامــت  بســلطاتها.  التحّكــم 
لتونســية  ا لقوميــة  ا لدولــة  ا
المســتقلة بتوطيد هذا التقســيم 
األقاليمــي مــع تعييــن ممثليهــا 
علــى  لإلشــراف  مواقــع  فــي 
رة  دا وإ لبلــدات  وا لمناطــق  ا
عمليــة التزويــد بالخدمــات. فــي 
الاحصريــة  المغــرب، ســاعدت 
ــى  ــون شــاخصة عل ــرك العي ــة فــي ت ــر خدمــات الدول فــي توفي
إداري  النائيــة، مــن خــال نظــام  القبليــة  المناطــق  معظــم 
موّســع. هــذا النمــوذج المتناقــض الــذي يجمــع بيــن المركزيــة 
والامركزيــة فــي الســلطة يبّيــن بوضوح التوتــرات والتناقضات 
التــي تمّيــز قضيــة الامركزيــة فــي المغــرب، ويفّرق بيــن النظام 
الملكــي واألحــزاب القوميــة. وتبــرز هــذه االزدواجيــة أيضــًا فــي 
كيفيــة اختيــار الدولــة لبعــض المــدن والمناطــق ضمــن الرســم 

القائــم، علــى أســاس رهاناتهــا االســتراتيجية. الامركــزي 

ــة سياســات  ــم الحكومــات المركزي تدع
الالمركزيــة وتقّوضهــا فــي آن معــًا 

وينظــر الموضــوع الثانــي فــي كيفيــة قيــام الدولــة بمناصــرة 
اإلصاحــات الامركزيــة وتقويضها في آن معًا. فهمت الجهات 
الفاعلــة الوطنيــة فــي البلــدان العربيــة أهميــة تعزيــز الامركزيــة 
كأداة لإلصــاح، ألّن هــذه رغبــة المانحيــن الدولييــن. الكثيــر مــن 
موظفــي الدولــة خشــوا التنــازل عــن الســلطة والمــوارد واّدعــوا 
باتجــاه اعتمــاد  الدفــع  انهــم يريــدون الامركزيــة. هــذا يعنــي 

والســعي  الامركزيــة  سياســات 
التحايــل وايجــاد طــرق لعــدم  الــى 
ــًا مــا تــؤدي  تنفيذهــا بالكامــل. غالب
المواقــف  فــي  االزدواجيــة  هــذه 
إلــى حــاالت متناقضــة حيــث تصــدر 
خاصــة  سياســات  لحكومــات  ا
سياســات  تعيقهــا  بالامركزيــة 
مــن  كثيــر  فــي  ماليــة  أخــرى، 
األحيــان، فتقّيــد عمليــة تطبيقهــا. 
وتظهــر النتائــج أن الجهــات المانحــة 
الدوليــة تســاهم بشــكل غيــر مباشــر 

فــي تعزيــز مركزيــة الســلطة والخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة، 
ناهيــك عــن تزايــد الفســاد وعــدم الكفــاءة. 

اليمــن هــي حالــة حيــث تشــّجع الدولــة المركزيــة علــى إرســاء 
الامركزيــة مــن حيــث صنــع السياســات، بفضــل مســاعدات 
المانحيــن الواســعة، ممــا يــؤدي إلــى الحصريــة ذات فعاليــة 
نســبية فــي الخدمــات التقنيــة واإلداريــة. ولكــن، عندمــا يتعلــق 
األمــر بتطبيــق الامركزيــة السياســية، يتــم اللجــوء الــى األدوات 
القانونيــة والماليــة واألقاليميــة لتقييــد عمليــة التمكيــن الفعليــة 
للســلطات المحليــة. فــي المغــرب، يمــارس النظــام الملكــي 
رقابــة صارمــة علــى الســلطات المحليــة المنتخبــة مــن خــال 

العربيــة لتبرهــن عــن تزايــد أهميــة البعــد المحلــي واإلقليمــي 
للسياســات.

قــاد المركــز اللبنانــي للدراســات فــي عــام 2013 مشــروع بحثــي 
بتمويــل مــن مؤسســة المجتمــع المفتــوح حــول الامركزيــة، 
فــي  اإلقليميــة  اإلدارات  ودور  الديمقراطــي،  والتحــول 

المقّدمــة  الخدمــات  تحســين 
العربــي. ويتمحــور  العالــم  فــي 
لدراســة  المســتخدم  ر  اإلطــا
الامركزيــة والتزويــد بالخدمــات 
أ( صنــع  حــول ثاثــة مكّونــات: 
ب(  وسياســاتها؛  الامركزيــة 
التزويــد  التشــريعات وممارســة 
بالخدمــات؛ ج( الهيكليات المالية 
لامركزيــة. فــي المكّونات الثاثة 
معــًا، نســعى الــى فهــم اإلطــار 
القانونــي الــذي يوجــه  القضيــة 
هــا  ر وتطّو ســة،  ا لدر ا قيــد 
الــى  باالضافــة  الوقــت،  مــع 
ممارســتها فعليــًا. ويكمــن أحــد 
ووصــف  تحديــد  فــي  أهدافنــا 
ــي تحــول  ــات الت الثغــرات والعقب

دون تطبيــق نظــام حوكمــة أكثــر ديمقراطيــة والمركزيــة، فضــًا 
عــن دراســة كيفيــة الخــوض فــي هــذه الثغــرات والتحــول عنهــا 
وتنظيمهــا. أمــا الهــدف مــن المشــروع فهــو تمهيــد الطريــق 
لتشــاطر الخبــرات فــي مجــال الامركزيــة والتزويــد بالخدمــات 
المغــرب، تونــس  لبنــان، األردن،  فــي خمــس دول عربيــة: 
واليمــن. بــرزت خمســة مواضيــع متقاطعــة من دراســات الحالة 

أدنــاه.  وهــي مقدمــة 

يحــّدد المــوروث االســتعماري سياســات 
الالمركزيــة

الموروثــات  تحديــد  كيفيــة  فــي  األول  الموضــوع  ينظــر 
الامركزيــة  لسياســات  اإلقليمــي  والتاريــخ  االســتعمارية 
السياســي  التاريــخ  المعاصــرة وخطاباتهــا. ويكشــف تحليــل 
للحــاالت القطريــة أن التفاعــات والهرميــات بيــن الجماعــات 
الحكــم  قبــل  العربــي  العالــم  مناطــق  فــي  عاشــت  التــي 
االســتعماري كانــت منظمــة وفقــًا لهندســة المركزيــة للســلطة. 
ــادت األنظمــة االســتعمارية رســم هــذه العاقــات بشــكل  وأع
ــدة  ــة الجدي ــة واإلداري جــذري مــن خــال رســم الحــدود اإلقليمي
التــي تتقاطــع عبــر األقاليــم والمناطــق النائيــة. وقــد اســتخدمت 
األبعــاد التقنيــة واإلدارية لامركزيــة لتبرير اصاحاتها والســيطرة 
علــى األراضــي والجماعــات المعارضــة. وكان الهــدف مــن ذلــك 
إحــكام قبضتهــا علــى أراضــي الــدول القوميــة المشــكلة حديثــًا، 
مــع تطبيــق القــول المأثــور “فــّرق تســد”. ومــع تأســيس الــدول 
القوميــة المســتقلة، تــّم توطيــد هــذا النهــج، مــع التــذّرع بحجــة 
بنــاء دولــة حديثــة وقويــة. واســتمرت إصاحــات الاحصريــة 
ســاعية الــى تحقيــق الهــدف نفســه المتمثــل بتوســيع مــرأى 
ومســمع الدولــة المركزيــة علــى المناطــق المحليــة. مــع ذلــك، 
الديمقراطــي  التمثيــل  البلديــة، وبــدأ  بــدأ تنظيــم االنتخابــات 
يظهــر ببــطء علــى المســتوى المحلــي. هــذه التركــة االســتعمارية 
لامركزيــة ليســت هــي نفســها فــي جميــع أنحــاء الــدول العربيــة. 
ــد االســتعمار فــي  ــا بع ــة م ــة القومي ــاء الدول ــن أن بن ففــي حي
المغــرب وتونــس ولبنــان واألردن لجــأ الــى المركزيــة لتوطيــد 
ســلطة الدولــة ونفوذهــا، كان لامركزيــة األفضليــة فــي اليمــن 
إذ شــكلت أداة لتحقيــق تــوازن الســلطات بيــن المناطــق. فــي 
لتعزيــز  بالمركزيــة والامركزيــة  التحجــج  الحالتيــن، جــرى  كا 
ــًا مــا ترافقــت هــذه  ــح النخــب الحاكمــة وشــبكاتها. وغالب مصال
الحجــج مــع خطــاب الحداثــة الــذي يشــيد بقيــم الدولــة القويــة 
التــي تحتــاج الــى التحكــم بعمليــة التزويــد بالخدمــات وبســط 
ــدات األعــداء  ــة فــي وجــه تهدي ســلطتها علــى األراضــي الوطني

"في المغرب، يمارس النظام  
الملكي رقابة صارمة على 
السلطات المحلية المنتخبة 
من خالل اآلليات المالية 

 واإلدارية.”

 ” واستمرت الحكومات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 

بمناصرة الالمركزية، وفي كثير 
من األحيان تحت رعاية الجهات 
المانحة األجنبية، ولكن لم تنفذ 

المركزية السلطة فعليا إال 
بشكل محدود.“ 

Colonial Legacies  
Determine Decentral ization 
Policies

The first theme observes how colonial legacies 

and regional histories determine contemporary 

decentralization policies and discourses. The 

analysis of political history of country cases 

reveals that interactions and hierarchies between 

groups living in regions of the Arab world prior to 

colonial rule were very much regulated according 

to a decentralized architecture of power. Colonial 

regimes deeply reconfigured these relationships 

via the drawing of new territorial and admin-

istrative boundaries that cut across regions 

and hinterlands. They used the technical and 

administrative dimensions of decentralization 

to justify their reforms and to control territories 

and opposition groups. The aim was to have a 

firm grip on the newly formed nation-state’s 

territories, applying the classic ‘divide to rule’ 

adage. With the establishment of independent 

nation-states, this approach was further consol-

idated, using the narrative of the need to build a 

strong modern state. Deconcentration reforms 

continued with the same objective of extending 

the eyes and ears of the central state to localities. 

However, municipal elections started to be held, 

and democratic representation began to emerge 

at the local scale. 

This colonial legacy of decentralization is not 

the same across Arab states. While in Morocco, 

Tunisia, Lebanon and Jordan, the building of 

post-colonial nation-states used centralization 

to consolidate state power, in Yemen, decen-

tralization was preferred as a tool to balance the 

power of regions. In either case, centralization 

and decentralization narratives were used to 

consolidate the interests of the ruling elites and 

their networks. These 

narratives were often 

accompanied by a 

modernization rheto-

ric that praises the val-

ues of the strong state 

needing to control 

service delivery and 

secure its authority 

over the national ter-

ritory, against enemies’ 

threats of secession. In 

Jordan, the King advocates decentralization to 

secure further the power of original Jordanian 

families, create jobs and maintain social peace, 

while controlling the emergence of Islamist groups 

within municipalities. In Lebanon, municipalities 

are also taken up by sectarian ruling powers to 

further their control over territories and access 

economic development rents, as well as distribute 

services to their clientele.

In the context of the Arab world, decentralization 

was partially put in place by colonial authorities 

to control the power of strong local leaderships. 

After the establishment of independent nation-

states, governments favored social welfare poli-

cies to gain support and legitimacy, often privileg-

ing authoritarian rule. During the 1980s and 1990s, 

socio-economic challenges made these policy 

choices more difficult to sustain. Progressively, 

structural adjustment policies and neoliberal 

reforms drastically altered the socio-political sys-

tem in place in favor of the governing authorities 

and their associated elites, at the expenses of the 

low and middle-income categories. Poverty levels 

increased drastically. Governments in the Arab 

region continued advocating decentralization, 

often under the auspices of foreign donors, but 

very little effective decentralization of authority 

was being implemented. Deconcentration was 

the actual dominant practice, which namely 

served to strengthen the central government’s 

domination. This led to a major crisis of account-

ability between different levels of governments as 

well as vis-à-vis citizens. Simultaneously, on the 

ground, local governments increasingly gained 

strength. The Arab uprisings demonstrate this 

growing significance of the local and territorial 

scale of politics.

In 2013, the Lebanese Center for Policy Studies 

(LCPS) led a research project funded by the Open 

Society Foundation on decentralization, democ-

ratization, and the role of regional administrations 

for better service delivery in the Arab world. The 

framework used to study decentralization and 

service delivery in the Arab world is structured 

along three components: i) the making and the 

politics of decentralization; ii) the legislation and 

practice of service delivery; and iii) the fiscal 

structures of decentralization. In all three com-

ponents, we seek to 

understand the legal 

framework guiding 

the studied issue, and 

its evolution over time, 

and its actual practice. 

One of the objectives 

is to identify and 

qualify the gaps and 

hurdles that impede 

the implementation of 

a more decentralized 

and democratic system of governance, but also 

to study carefully how these gaps are being nav-

igated, circumvented and regulated. The project 

aimed to lay the ground for sharing decentraliza-

tion and service delivery experiences in five Arab 

countries: Lebanon, Jordan, Morocco, Tunisia and 

Yemen. Five crosscutting themes emerged from 

the case studies and are presented below. 

Decentralization is a key pillar for consolidating 

democracy, improving local political participa-

tion and ensuring better service delivery. The 

state of decentralization in the Arab World falls 

well behind other regions. Most countries, which 

were established by colonial powers, remain 

highly centralized and, at best, deconcentrated. 

The Lebanese Center for Policy Studies led a 

study of five Arab countries—Jordan, Lebanon, 

Morocco, Tunisia, and Yemen—which highlights 

five major themes. First, colonial legacies and 

regional histories determine contemporary 

decentralization policies to a great extent. Sec-

ond, states often advocate but simultaneously 

subvert decentralization efforts. Third, urban 

management and service delivery are usually 

centralized, while infrastructural and technical 

services are increasingly decentralized to a local 

scale, but without sufficient human and fiscal 

resources. Fourth, municipalities are reluctant to 

collect local taxes to secure political loyalty and 

interests. Finally, and despite these obstacles, 

some local governments are performing rather 

well and benefiting from opportunities brought 

forth via decentralization initiatives.

Introduction: Decentralization 
on the Agenda

One of the major features of democracies is the 

extent to which the state is decentralized. With 

the advent of democratic transformations in the 

Arab world, decentralization already is or will 

soon be on the reform agenda. Decentralization is 

desired for two reasons: one, it enhances democ-

racy and participation in managing local affairs; 

two, it consequently leads to better developmen-

tal outcomes. The assumption here is that dele-

gating authority to lower echelons of authorities 

will make service provision more effective, as it 

will be more responsive to the actual needs of the 

beneficiaries, while political representation will 

also be enhanced through better participatory 

practices. Moreover, decentralization is believed 

to increase representation for religious and ethnic 

minorities, and to empower local communities. 

An additional claimed advantage is that decen-

tralization encourages flexibility, creativeness and 

innovation. Local governance is also believed to 

hold local politicians responsible, and thus to 

increase direct accountability. 
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“Deconcentration was the 
actual dominant practice, 
which namely served to 
strengthen the central 

government’s domination.”

Decentralization 
in the Arab 

World Must be 
Strengthened  

to Provide 
Better Services
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ــداًل مــن اســتعداء ناخبيهــم. فــي المغــرب أيضــًا، دفــع الخــوف  ــة ب ــة المركزي ــي تمنحهــا الدول الت
مــن فقــدان القاعــدة االنتخابيــة، والزبونيــة، وعــدم الثقــة بالماليــة العامــة، برؤســاء البلديــات 
الــى اإلحجــام عــن فــرض جبايــة الضرائــب. ســّيان فــي اليمــن حيــث لــم تشــأ المجالــس المحليــة 

ــا.  ــى تهدئته ــارة ســخط القاعــدة الشــعبية فســعت ال إث

تســاعدان المحلييــن  المســؤولين   القيــادة وشــبكة 
لبلديــات فــي تحســين أداء ا

يحّقــق الموضــوع الخامــس فــي االبتــكارات التــي أتت بهــا بعــض الحكومــات المحليــة واإلقليمية. 
وهــو يستكشــف المزايــا التــي تشــرح مــدى أهميــة األداء الــذي قامــت بــه بعــض الحكومــات 
المحليــة واإلقليميــة، وقدرتهــا علــى التفــاوض بالرغــم مــن العقبــات مــن أجــل تقديــم خدمــات 
أفضــل، والتفكيــر بصــورة شــمولية بمشــاريع التنميــة وإقامــة شــراكات مختلفــة فــي ســبيل 
ــات المجتمــع  ــادة، والشــبكات، ودينامي ــا مــا يلــي: القي التخطيــط المكانــي. وتشــمل هــذه المزاي
المدنــي، والمنافســة السياســية، والحوكمــة واالقليميــة. تثبــت التجــارب االبتكاريــة أن سياســات 
الامركزيــة قــادرة علــى فتــح البــاب واســعًا أمــام تحســين الخدمــات المقدمــة، وإدارة تنظيــم 

ــو بشــكل خجــول ومحصــور.  ــر االجتماعــي والسياســي، ول المــدن، وإحــداث التغيي

ــة للتفــاوض مــع الســلطات الوطنيــة  فــي اليمــن، يتمتــع بعــض القــادة المحلييــن بقــدرات قوي
اللجــوء فــي كثيــر مــن  فيمــا يتقدمــون بحلــول تســتجيب لحاجــات دوائرهــم االنتخابيــة، مــع 
األحيــان الــى الشــبكات القانونيــة والخارجــة عــن نطــاق القضــاء. علــى ســبيل المثــال، نجــح مجلــس 
بلــدي واحــد فــي تجــاوز المعوقــات المتمثلــة بمحدوديــة المــوارد وأقــام األنشــطة الثقافيــة فــي 
مدينتــه، فيمــا وّفــر آخــر خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي لدائرتــه االنتخابيــة رغــم العقبــات 
التقنيــة والجغرافيــة. ونجحــت بعــض الحكومــات اإلقليميــة فــي لبنــان فــي التفــاوض علــى رزم 
مــن المنــح وتجنيــد الشــراكات المحليــة بطــرق تــرّوج للتخطيــط االســتراتيجي فــي مناطقهــا فضــًا 
عــن الشــروع بالتنميــة االقتصاديــة مــن خــال اســتراتيجيات الســياحة البيئيــة )مثــل جزيــن، صــور، 
ــًا فــي تونــس  ــر نجاح ــى المســتوى اإلقليمــي هــو أكث ــد بالخدمــات عل ــدو أن التزوي ــة(. ويب الضنّي
ــد إلــى نتائــج إيجابيــة. فــي  حيــث أفضــت تجربــة وســائل النقــل العــام فــي منطقــة ســيدي بوزي
المغــرب، بعــض البلديــات التــي تقودهــا شــخصيات لديهــا كاريزمــا نجحــت فــي اســتخدام األطــر 
المؤسســية والمنــح الدوليــة بهــدف توجيههــا الحتياجــات بلداتهــا. كانــت األمــور أكثــر تعقيــدًا 
ــك يحــوالن دون التحــرك  ــل المل ــة والتدخــل المباشــر مــن قب ــة القوي ــث المركزي فــي األردن، حي

ــي. ــى المســتوى المحل بشــكل مســتقل عل

ــإدارة تنظيــم المــدن والتخطيــط المدنــي  ــم ب فــي تونــس، الحكومــات المحليــة عاجــزة عــن التحّك
ــح  ــة، وبســبب الضغــوط الناتجــة عــن المصال ــاب األدوات القانوني بســبب ضعــف المــوارد، وغي
االقتصاديــة الخاصــة. كمــا أّن غيــاب االلتــزام لدى المواطنين ينزع الطابع الشــرعي عــن الحكومات 
المحليــة ويعــزز دور مؤسســات الدولــة المركزيــة. فــي األردن، لــم ينجــح اإلصــاح المتمثــل بدمــج 
البلديــات فــي عــام 2001 فــي تحســين الخدمــات المقّدمــة كمــا كان الهــدف، بــل علــى العكــس، 
فقــد استشــرت الزبونيــة وعــدم المســاواة فــي الوصــول الــى الخدمــات. وهكــذا، فالبلديــات 
األردنيــة عاجــزة فــي معظمهــا عــن تقديــم الخدمــات بشــكل فّعــال لســكانها، وهــي تعتمــد علــى 

الحكومــة المركزيــة، وبالتحديــد بســبب االفتقــار إلــى الدرايــة التقنيــة والماليــة.

فــي بعــض الحــاالت، أقامــت الحكومــات المحليــة واإلقليميــة شــراكات مــع جماعــات المجتمــع 
المدنــي ونجحــت فــي إدارة المشــاريع بشــكل فعــال. فــي تونــس، عمــل رئيــس بلديــة نشــيط 
ــة بوســائل النقــل العــام، وقــام بتنســيق  ــة المعني ــر الحكومي وبشــكل وثيــق مــع المنظمــات غي
نظــام للنقــل المدرســي المجانــي. فــي لبنان، قــام رئيس بلدية لديــه كاريزما بمســاعدة مجموعات 

المجتمــع المدنــي فــي التأســيس لمشــروع ســياحة بيئيــة ناجــح.

ــة ــب المحلي ــة الضرائ ي ــات عــن جبا لبلدي  تحجــم ا
لــوالء السياســي ا  لضمــان 

 يتصــل الموضــوع الرابــع بإحجــام البلديــات عــن جبايــة الضرائــب المحليــة. فــي كافــة الــدول، 
تعانــي البلديــات مــن ضعــف فــي اإليــرادات. وُيعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى واقــع مفــاده أن 
الحكومــات المركزيــة لــم تمنــح الحكومــات المحليــة ســوى ســلطة محــدودة علــى الضرائــب. 
وتعثــرت الحكومــات المركزيــة أيضــًا فــي توزيــع األموال علــى الســلطات المحلية مــن ضمن نظام 
المنــح الحكوميــة الدوليــة. فــي بعــض الحــاالت، كمــا فــي األردن واليمــن، اّتبعــت المخصصــات 
ــي ينتمــي  ــة للمــدن الت ــّم إعطــاء األفضلي ــث ت ــًا سياســيًا، حي ــة منطق ــة للحكومــات المحلي المالي

ــون. ــوزراء والبرلماني ــا ال اليه

لكــن بعــض الحكومــات المحليــة فشــلت أيضــًا فــي اســتغال الســلطة الضريبيــة الممنوحــة لهــا. 
فبالنســبة الــى البعــض، تكمــن المشــكلة فــي نقــص المــوارد البشــرية وضعــف نظــام الكشــف 
عــن المكّلفيــن. فــي حــاالت أخــرى، اختــارت المجالــس البلديــة االمتنــاع عــن جبايــة الضرائــب أو 
ــر رســمي بعــض المكّلفيــن مــن دفــع الضرائــب  الرســوم مــن الناخبيــن. وقــد أعفــت بشــكل غي
المحليــة مقابــل كســب الــوالء السياســي. فــي األردن، وصلــت نســبة ايــرادات البلديــات غيــر 
المجبــاة إلــى 40٪. وبــدا أن رؤســاء البلديــات األردنييــن يفضلــون التفــاوض علــى التحويــات 

بعــُد، وال تلّقــى بطاقــة صّحّيــة عادّيــة وال بطاقــة تعريــف.  ينقــر علــى شاشــة هاتفــه الذكــّي 
ليعــرض صــورًة ألطفالــه الثاثــة فــي بلــده غانــا، وهــو يرســل إليهــم معظــم أجــره.  يخفــض 
بصــره إذ يشــرح كيــف ال يمكنــه المغــادرة اآلن والعــودة خالــَي الوفــاض إلــى أســرته: »مــا أفظــع 

العــودة بــا شــيء مــن قطــر«.

فــرح هــي القطرّيــة الوحيــدة بيننــا.  وجههــا متســائٌل ولــو باّتــزاٍن، إذ تميــل إلــى األمــام لاســتماع، 
مرتشــفًة بالقّشــة قهوتهــا المثّلجــة.  رزانتهــا تعكــس تجربتهــا كصحافّيــٍة تكتــب تحقيقــاٍت عــن 
ــه.  هــو  ــن يدي ــق بي ــى الوثائ ــزٍم نظــرًة عل الحــروب فــي العــراق وســورية.  ســمير يلقــي بحــّدة ع
ــب األوراق بتصميــم، كمــن يأمــل أن يقفــز،  ــرة فــي الفريــق.  يقلِّ ــر خب ا ولكــن األكث األصغــر ســنًّ
ــن، وخطــوط الســير واإليصــاالت، اكتشــاٌف اســتثنائّي.  كمــال،  ــى صفحــات عقــود أمي مــن عل
يبــدو مضطرًبــا ولــو بحــزم.   الاجئيــن،  لبنانــّي ذو خبــرة بتوثيــق قصــص حيــاة  وهــو مقيــم 
معالــم األســى باديــة عليــه مــن المظالــم فــي قّصــة أميــن، بينمــا يبــدو مصّمًمــا علــى إعــادة 
تركيــز المحادثــة لمعالجــة المهّمــة المطروحــة: جمــع األدّلــة لتحديــد مــا إذا كان ثّمــة خــرٌق أليٍّ مــن 

ــن وإذا كان فــي وســع هــذه الحلقــة أن تفعــل أّي شــيء لمســاعدته. القواني

ــا ومرتبــًكا مــن كيفّيــة تعّرضــه للخــداع.  يقــول إّنــه كان ســيرضى  يتكّلــم أميــن برّقــة، ولــو غاضًب
ا )حوالــى 400 دوالر أميركــّي(.  مــع ذلــك،  لــو أعطــَي فقــط مــا كان موعــوًدا بــه، 1200 ريــاٍل شــهريًّ
وفًقــا للقانــون، ســيحتاج إلــى كتــاب »عــدم ممانعــة« مــن صاحــب العمــل لُيســَمَح لــه إّمــا بتغييــر 
ــة  ــدول العربّي ــة فــي قطــر، كمــا فــي بعــض ال الوظيفــة أو بأخــذ عمــٍل إضافــّي.  فنظــام الكفال
األخــرى، يربــط الوضــع القانونــّي للعامــل المهاجــر مباشــرًة بصاحــب العمــل أو »الكفيــل«، بغــّض 

»مــن يملــك الشــركة التــي تعمل فيهــا يا أمين؟«

ا إصبعــه لإلشــارة إلــى األفــق بعــد  يرفــع ســاعده نحــو النافــذة الزجاجّيــة الكبيــرة ورائــي، مــادًّ
موقــف ســّيارات المقهــى.  »أتريــن هــذا المجّمــع الســكنّي؟  إّنــه يعيــش بالضبــط هنــاك.  لديــه 

المــال، لذلــك ال أدري لمــاذا ُيدفــع لــي أقــّل مّمــا وعــدت بــه.«

حــول طاولــة مقهــى فــي أّم صــال، علــى مســافة أقــّل مــن ميــل مــن محــّل إقامــة أميــن، يتحّلــق 
ــه التــي  ــذاٍت مــن قّصت ــى نب ــه، طارحيــن األســئلة ومســتمعين إل ــة مــن رفاقــه جلوًســا بجانب ثاث
تتكّشــف عــن تفاصيــل مقلقــة.  يخبــر أميــن كيــف قــّرر بيــع ســّيارته ليدفــع إلــى وكيــٍل فــي أكــرا 
ــه ُوعــد بزيــادة أجــره  ــا، وأّن ــه تعاقــد للعمــل طاهًي ــر أّن ويشــترَي تذكــرة ســفره إلــى الدوحــة.  يفسِّ
بعــد فتــرة تجريبّيــة مــن ثاثــة أشــهر.  واليــوم، بعــد ثمانيــة أشــهر مــن وصولــه إلــى قطــر، يعمــل 
فــي شــركة شــحن حيــث وظيفتــه تقديــم الشــاي والتنظيــف.  ال تقاضــى األجــر الــذي يتوّقــع 

Decentral ized Services Need More Resources 
and Partnerships with Public-Private and Civi l 
Society Actors

The third theme examines urban management and service delivery, 

public-private partnerships and the role of civil society groups. Urban 

management and service delivery are in most cases relatively centralized 

services led by national scale public agencies. Increasingly, infrastructural 

and technical services are being decentralized to local scales, often with-

out sufficient human and fiscal resources to manage and maintain them. 

These are usually coordinated via public-private partnerships according 

to complicated legal and institutional setups. Such opaque setups lead to 

management and provision problems, which local governments are directly 

bearing because issues of accountability have not been clearly defined.

In Morocco, local governments constantly need to 

negotiate with the central state access to urban 

services and fiscal resources, generating tensions, 

especially when conflicts within local govern-

ments prevent bargaining strategies. In cases 

where local governments are directly in charge 

of the service, the constraints of the regulatory 

systems ruling public-private partnerships and 

limited fiscal funds impede efficient operation and 

management of the service. This is comparable to 

the case of a regional administration in Lebanon 

(Suwayjani), which managed to get funding to 

build a waste management plant in its district but failed at insuring a steady 

flow of resources to maintain the plant, and hence ended up relinquishing 

its operation to a central state agency. In Tunisia, local governments are 

unable to control urban management and planning because of their limited 

resources, lack of legal tools and the pressure of private economic interests. 

A lack of citizen engagement delegitimizes local governments and reinforces 

the role of central state agencies. In Jordan, the amalgamation reform 

of municipalities in 2001 did not improve service delivery as planned; on 

the contrary, it increased clientelism and inequality in accessing services. 

Jordanian municipalities are thus mostly unable to effectively provide ser-

vices to their dwellers and are quite dependent on the central government, 

mainly due to a lack of technical and fiscal resources. In some instances, 

local and regional governments successfully partnered with civil society 

groups and were able to effectively manage projects. In Tunisia, a dynamic 

mayor worked closely with NGOs concerned with public transportation, and 

coordinated a free school transportation system. In Lebanon, a charismatic 

mayor helped civil society groups establish a successful ecotourism project.

Municipalit ies are Reluctant to Collect Local 
Taxes to Secure Polit ical Loyalty

The fourth theme relates to the reluctance of municipalities to collect 

local taxes. In all countries, municipalities suffer from low revenues. This 

is largely attributed to the fact that central governments have given local 

administrations little tax authority. Central governments have also stalled 

in distributing funds to local authorities from the intergovernmental grant 

system. In some instances, like in Jordan and Yemen, fiscal allocations to 

local governments followed a political logic, favoring towns from which 

ministers and parliamentarians originally came from.

However, some local governments have failed to optimize on the tax author-

ity granted to them. For some, this is a matter of weak human resources 

and a poor system of identifying taxpayers. In other cases, municipal 

councils have chosen not to collect taxes or fees from its constituency. 

They unofficially exempted some taxpayers from paying local taxes to 

The social and territorial organizational system of Tunisian tribes provided 

services to constituencies according to a decentralization hierarchy that 

was replaced under colonial rule with a new administrative geography 

aiming to control their power. The independent Tunisian nation state further 

consolidated this territorial subdivision and positioned its representatives to 

supervise regions and localities and administer service delivery. In Morocco, 

the deconcentration of state services similarly serves to place ‘eyes on the 

street’ of the most remote tribal regions, via an extensive administrative 

system. This ambivalent system that both centralizes and decentralizes 

authority illustrates well the policy tensions and contradictions that char-

acterize decentralization issues in Morocco, and oppose the monarchy to 

nationalist parties. This duality is also found in how the state sometimes opts 

certain cities and regions out of the rest of the decentralization architecture, 

depending on their strategic stake.

Central Governments Support 
and Subvert Decentral ization 
Policies

The second theme investigates how the state 

advocates but also subverts decentralization 

reforms. National actors in Arab countries under-

stood the importance of promoting decentral-

ization as a reform tool, because this was what 

international donors desired. Many public officials 

were wary of relinquishing power and resources 

and paid lip service to decentralization. This meant 

both a push towards adopting decentralization policies and simultaneously 

finding ways to circumvent their full implementation. Such dual positioning 

often leads to paradoxical situations where governments issue decentral-

ization policies that are halted by other policies, often fiscal, that restrict 

their applicability. The findings show that international donors are indirectly 

contributing to the increased centralization of state power and services, 

not to mention furthering corruption and inefficiency.

Yemen is a case in point where decentralization is strongly encouraged by 

the central state in terms of policy-making, and thanks to extensive donors’ 

aid, leading to relatively effective deconcentration of technical and adminis-

trative services. However, when it comes to political decentralization, legal, 

fiscal and territorial tools are used to restrict the effective empowerment 

of local authorities. In Morocco, the monarchy exercises stringent controls 

over elected local authorities via fiscal and administrative mechanisms. In 

addition, it uses international aid dedicated to decentralization to strengthen 

central state services and appointed regional authorities that supervise 

locally elected governments, at the expense of their empowerment. The 

Lebanese Ministry of Interior is another example, as it uses multiple sources 

of funds to study decentralization reforms, train its employees and establish 

in-house service structures—ultimately consolidating its own constituencies 

and networks at the expense of enhancing local and regional governance. 

A major tool the central state uses to backstop the works of local and 

regional governments is fiscal control. Indeed, it can provide municipalities 

with many prerogatives on paper, but can impede their ability to operate 

and execute by withholding payments, like in Lebanon, or requesting 

additional fiscal contributions for unexpected expenses, like in Tunisia. 

It can also, illegally, operate unequal payments, favoring its partners and 

challenging its enemies.

In most studied cases, regional governments are not elected and operate 

as deconcentrated authorities representing the central state. However, 

since the Arab uprisings, debates about regionalism are gaining ground 

as possible means to tame opposition forces, as exemplified in Morocco, 

Tunisia, Jordan, Yemen, and Lebanon.

“National actors in Arab 
countries understood the 
importance of promoting 
decentralization as a 

reform tool, because this 
was what international 

donors desired.”

 دعم العمال
 المهاجرين في الدوحة
لدملوجــي ا منــى 
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الملــّف  أو أهملهــم.  أميــن، مــع األســف، ال يناســب هــذا 
ألّن لديــه عقــًدا وأجــًرا؛ ولــو أّن هــذا غيــر مــا كان قــد وعــد بــه.

تأّلفــت   ،2022 العالــم  الدوحــة الســتضافة كأس  اختيــار  بعــد 
مجموعــة شــاّبة مــن المعنّييــن، مواطنيــن ومقيميــن ومهنّيين، 
مثــل فــرح وســمير وكمــال، تحــت قيــادة محّلّيــة، للمســاعدة 
فــي دعــم جهــود وزارة الداخلّيــة عبــر إنفــاذ القوانيــن القائمــة 
أصــًا لحمايــة العّمــال المهاجريــن فــي قطــر.  بــذل المتطّوعــون 
ــة  ــن القائم ــاّم حــول القواني ــي الع ــوًدا لرفــع مســتوى الوع جه
أكثــر مــن  الذيــن يشــّكلون  العّمــال األجانــب  لحمايــة حقــوق 

نصــف ســّكان قطــر.

بعــد عاميــن مــن التوثيــق المتناســق، والمناصــرة القانونّيــة، 
وأعمــال اإلغاثــة بالتعــاون مع وزارة الداخلّية، حــّدد الفريق حاجًة 
إلــى بنــاء تحالفــاٍت أوســع بيــن المواطنيــن واألجانــب المقيميــن 
ــة.  نتيجــًة لذلــك،  ســعًيا إلــى تحقيــق ممارســات العمــل العادل
تشــّكلت شــبكة مــن المتطّوعيــن القطرّييــن وغيــر القطرّييــن 
المهاجريــن واالعتــراف  العّمــال  إلــى تحســين احتــرام  تســعى 
بنــاء  بهــم وإنفــاذ معاييــر العمــل المنصفــة للمســاعدة علــى 
الدوحــة.   مجتَمــع عــادل ومســتدام، ومنصــف للجميــع فــي 
ســاعدت الشــبكة، بموجــب مهّمتهــا، علــى قيــادة تنفيــذ معاييــر 
ــًزا  ــاًذ وتعزي ــم، إنف ــة، والتعلي ــة مــن خــال التوعي العمــل العادل
لجهــود مؤّسســة قطــر، واللجنــة الوطنّيــة لحقــوق اإلنســان 
ووزارة الداخلّيــة، فــي ســبيل مواصلــة تحســين الدعــم الوطنــّي 

للعّمــال المهاجريــن.

توثيــق قّصتــه وتحديــد مــا إذا كان هنــاك أّي دليــٍل قــد يســاعد 
ــة: للحصــول  ــة بالعدال ــه مــن المطالب ــى إقامــة دعــوى تمّكن عل
ــة،  ــة كّل شــخٍص مهّم ــأّن قّص ــال ب ــر كم ــات.  يذكِّ ــى الحيثّي عل

والظلــم ظلــم، زاد أم نقــص.

يقّلــب كمــال فــي هاتفــه الذكــّي ليرَينــا صــوًرا للمنامــة والمطبخ 
إقامــة أميــن.  »كانــت فظيعــة!«  يلقــي ســمير  فــي محــّل 
الفظاعــة  نظــرًة ويقــول: »أيــن 
بالمقارنــة  ــد  يــا رجــل؟ هــذا جيِّ
مــع األكثريــن.«  محــّل إقامتــه ال 
يوّفــر األمتــار األربعــة المطلوبــة 
للشــخص، ولكــن مــع األســف 
إلــى  بالنســبة  الحــال  هــو  هــذا 
يتلــقَّ  لــم  العّمــال.   مســاكن 
ُرفــض  بــل  الصّحّيــة،  بطاقتــه 
بالدخــول  ًة  مــّر لــه  الســماح 
هــذا  لكــّن  المستشــفى،  إلــى 
ــوف.   ــر المأل ــس مــن غي ــا لي أيًض
بــه  ُوِعــَد  مّمــا  أقــّل  يقبــض 
كونــه  حقيقــة  لكــّن  ا،  شــفهيًّ
تجعــل  أجــًرا منتظًمــا  يتقاضــى 
ــه بدرجــة اســتثنائّية أرحــم مــن معظــم الحــاالت التــي كان  حالت

عليهــا. يعملــون  المتطّوعــون  هــؤالء 

فــي بعــض الحــاالت، ال ُيدفــع أجــر العّمــال ألكثــر مــن ســنة 
كاملــة.  ال ُيعَطــون طعاًمــا لمــّدة أســابيع.  ال توّفــر لهــم إقامــة 
مــع الكهربــاء والصــرف الصّحــّي.  ال ُيعَطــون إجــازة.  ال ُيعَطــون 
إذًنــا بمغــادرة البــاد، وهــو مطلــوب قانوًنا من صاحــب العمل، 
حتــى عنــد طردهــم.  يبــذل المتطّوعون جهوًدا لمســاعدة الناس 
المتروكيــن، ذوي االحتياجــات األساســّية، مــن نســيهم القانــون 

النظــر عــن القطــاع أو طبيعــة العمــل.  بالنســبة إلــى كثيــٍر مــن 
الهنــد ونيبــال  القادميــن خصوًصــا مــن  المهاجريــن  العّمــال 
ــل  ــة مث ــاٍد مــن دول غــرب أفريقي ــن، وبازدي وباكســتان والفلبي
غانــا، لممارســة األعمــال اليدوّيــة أو المنزلّيــة المنخفضــة األجــر، 
غالًبــا مــا يصــادر صاحــب العمــل جــواز الســفر ويتحّكــم فــي 
كّل جانــب مــن حيــاة الشــخص: اإلقامــة، والطعــام، والتنّقــل، 
والدخــل.  هــذا يــؤّدي غالًبــا إلى ظروف اســتغال، وشــروٍط ال-

إنســانية، وديــون باهظــة للعّمال 
المهاجريــن.  ال يــزال أميــن فــي 
هــذا الســياق، علــى الرغــم مــن 
تجربتــه،  فــي  الواضــح  الظلــم 
مــن  كثيــر  مــن  حــااًل  أفضــل 
العّمــال المهاجريــن فــي الدوحــة.

وهــو  أميــن،  عينــا  تكشــف 
لطيــٍف،  رجــٍل  عــن  يتكّلــم، 
متواضــع، صــادق، يــروي قّصــة 
ــه  ــي جــاءت ب ــة الت الوعــود الكاذب
ــد  الدوحــة.  يؤكِّ إلــى  أكــرا  مــن 
الذيــن  العّمــال  مواطنيــه  أّن 
يعيشــون معــه فــي محــّل إقامته 

الشــبيه بالقبــو يعانــون الخــداع ذاتــه.  ولكّنهــم يتحاشــون مــن 
الحديــث عــن أوضاعهــم خوًفــا مــن اعتقــال الشــرطة لهــم، كمــا 
حــّل بعّمــال ســبق أن بّلغــوا الســلطات.  ال يظهــر الخــوف علــى 
أميــن.  لكّنــه ال يبــدو علــى علــٍم بــأّن مثــل هــذه الوعــود الكاذبــة 

القاعــدة عموًمــا، ال االســتثناء. هــي 

الحًقــا فــي الســيارة، يلتفــت ســمير إلــى المقعــد الخلفــّي حيــث 
ــال حيــن يخبــر  تجلــس فــرح.  »عليــِك أن تتذّكــري عــدم االنفع
شــخص قّصتــه، متحّدًثــا عــن أطفالــه ومــا إلــى ذلــك.« – يقــول 
أنــا؟   لــي  ســمير وعينــه مســّمرة علــى فــرح.  »لمــاذا تقــول 
بأّنــه أخطــأ فــي  أعــرف ذلــك.« – تقــول محتّجــًة.  فيعتــرف 
ــت فقــط.   ــك أن ــن أعني ــم أك ــه تعليقــه.  »نعــم، آســف، ل توجي
أعنــي كّل واحــد مّنــا.«  واّتفــق االثنــان علــى أّن االســتجابات 
العاطفّيــة يمكــن أن تنــّم عــن وعــوٍد كاذبــة مــن جانبنا، إذ نشــعر 
بالحــرص علــى طمأنــة المحتاجيــن إلــى أّننــا ســوف تفعــل شــيًئا 
للمســاعدة.  فــي الواقــع، كان الهــدف مــن االجتمــاع بأمين هو 

mobilize local partnerships in ways to promote 

strategic planning for their region and initiate 

economic development through ecotourism strat-

egies (e.g. Jezzine, Sour, Dinniye). Service delivery 

on the regional level 

seems to also be more 

successful in Tunisia 

where experiences of 

public transportation 

in the district of Sidi 

Bouzid led to positive 

outcomes. In Morocco, 

some municipalities 

led by charismatic 

figures are succeeding 

in using institutional 

setups and interna-

tional grants to direct 

them to their locality’s needs. Matters were more 

complex in Jordan, where strong centralization 

and direct interventionism by the King prevents 

opportunities for maneuvering autonomously at 

the local level.

vative experiences demonstrate that decentral-

ization policies can open up avenues for improved 

service delivery and urban management, and 

for social and political change, albeit timid and 

contained.

In Yemen, some local 

leaders have strong 

abilities to negotiate 

with national author-

ities while advancing 

solutions that meet 

their constituen-

cies’ needs, often 

using both legal and 

extra-judicial networks. 

For instance, one local 

council managed to 

bypass the constraints of limited resources and 

established cultural activities in his town while 

another brought water and sanitation services to 

its constituency despite technical and geographic 

hurdles. Some regional governments in Lebanon 

succeeded at negotiating grant packages and 

gain political loyalty. In Jordan, up to 40% of 

municipal revenues were not collected in 2003. 

Jordanian mayors seemed to prefer negotiating 

grant transfers from the central state rather than 

antagonizing their immediate constituency. In 

Morocco, too, fear of losing their electoral base, 

clientelism, and mistrust of public finance, make 

mayors reluctant to collect taxes. Similarly in 

Yemen, local councils did not want to upset the 

popular base they needed to appease.

Leadership and Networks of 
Local Officials Make  
Municipalit ies Perform Better

The fifth theme investigates innovations under-

taken by local and regional governments. It 

particularly explores the features that explain 

the noteworthy performance of some local and 

regional governments, their abilities to negotiate 

their ways through the hurdles to deliver better 

services, think holistically about development 

projects and establish various partnerships for 

spatial planning. Such features include: leader-

ship, networks, civil society dynamics, political 

competition, governance and territoriality. Inno-

“In all countries, 
municipalities suffer 
from low revenues. This 
is largely attributed to 
the fact that central 
governments have given 
local administrations 
little tax authority.”

Migrant 
Worker 

Support in 
Doha

MONA DAMlUJI

 “Amin, who owns the company you work for?”

He raises his arm towards the large glass 

window, extending his finger to indicate the 

horizon beyond the cafe parking lot. “You see 

that compound just there? He lives there. He 

has money, so I don’t know why I’m paid less 

than I was promised.”

Gathered around a cafe table in Um Salal, less 

than a mile from Amin’s accommodations, three 

companions sit beside him, asking questions and 

listening to the pieces of his story that unravel 

through unsettling details. Amin speaks about 

his decision to sell his car to pay an agent in 

Accra and buy his ticket to Doha. He explains 

the life stories of refugees, appears troubled yet 

resolute. He is visibly pained by the injustices 

in Amin’s story, whilst seeming determined to 

refocus the conversation to address the task at 

hand: gathering evidence to determine whether 

any laws have been broken and whether this 

group can do anything to help him. 

Amin speaks tenderly, yet he is angry and bewil-

dered at how he has been deceived. He says that 

he would be content if he were simply earning 

what he was promised, 1200 Riyals per month 

(approx. 400 USD). Yet according to the law, he 

will require a letter of “No Objection” from his 

employer to either receive permission to change 

jobs or take on additional work. In Qatar, as in 

some other Arab countries, the Kafala system ties 

a migrant worker’s legal status directly to his or 

her employer or “guardian”, regardless of the sec-

tor or nature of work. For many migrant workers 

coming chiefly from India, Nepal, Pakistan, the 

Philippines, and increasingly west African coun-

tries like Ghana, to work in low-income, manual 

or domestic jobs, an employer often confiscates 

the passport and controls every aspect of the 

person’s life: housing, food, mobility, and income. 

that he was hired to work as a cook, and that 

after three months probationary period he was 

promised increased wages. Today, eight months 

after arriving in Qatar, he works for a shipping 

company serving tea and cleaning. Amin has 

yet to receive either the wages he expected or a 

standard health card or ID. He flicks on the screen 

of his smart phone to share a photo of his three 

children back home in Ghana, to whom he sends 

the large majority of his wages. His eyes lower as 

he explains how he cannot leave now and return 

empty handed to his family. “To return from Qatar 

with nothing, that would be a very horrible thing.”

Farah is the only Qatari in the group; her face 

is inquisitive yet poised as she leans forward 

to listen and sips from the straw of her iced 

coffee. Her stoicism reflects her experience as 

a journalist reporting on the wars in Iraq and 

Syria. Samir gazes with sharp intent at the doc-

uments in his hands. He is the youngest and yet 

the most experienced on the team. He flips the 

papers with determination, as if hoping for some 

remarkable revelation to leap off the pages of 

Amin’s contracts, itineraries and receipts. Kamal, a 

Lebanese resident with experience documenting 

Photo courtesy of the author

“في بعض الحاالت، ال يدفع أجر 
العمال ألكثر من سنة كاملة.  
ال يعطون طعاما لمدة أسابيع.  
ال توفر لهم إقامة مع الكهرباء 

والصرف الصحي.”
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يحصــل – أيِّ شــيء.  »عليــك أن تكافــح مــن أجــل األشــياء« – قــال لــي أحدهــم – »ســواء أكان 
ذلــك توصيــل المــاء، أم قســيمة إســكان، أم عمــًا مــا.  عليــك أن تكافــح مــن أجلــه، وإاّل فــكّل 
ــوّي(،  ــى بني ــه )مــن فــرديٍّ إل ــا مهمــا اختلفــت مجاالت شــيء ســيفوتك.«  العنــف – ويبقــى عنًف
ــَكأّن لســان حــال  ــرة المتبّقيــة للكفــاح.  َل وتفاوتــت درجاتــه – كان، ببســاطة، هــو الطريقــة األخي
الحــال.  هكــذا تمشــي  الشــّبان يقــول: »حيــن دّمــروا بيوتنــا، كانــوا عنيفيــن ضّدنــا.  مشــى 
المدينــة.«  يذّكرنــا الشــّبان، عبــر كفاحهــم للبقــاء ســّكاًنا مدنّييــن، بــأّن العنــف فــي مدننــا يتزايــد 
انتشــاًرا كوســيلٍة للمطالبــة بالمســتَحّقات ســواء أمشــروعًة كانــت فُأنِكــرت علــى المطالبيــن كمثــل 
ــة  ــى مــأوى؛ أم مســتَحّقاٍت أحــدث للطبقــات االقتصادّي حصــول األســر الباســتّية المطــرودة عل
الناشــئة فــي مدننــا، مثــًا، كزيــادة مســاحات الترفيــه واالســتهاك؛ أم، كمــا فــي حالــة الذكــورة 

ــر أعمــال العنــف. ــظ وُتستنَســخ عب ــا، والتــي ُتحَف ــب بهــا حاليًّ والعنــف الجنســّي، المطاَل

إلــى االعتــداء  التحــّرش  الجنســّي – مــن  العنــف  الجنســّي؟  أعمــال  بالعنــف  مــا عاقــة هــذا 
فاالغتصــاب – ليســت أعمــال رغبــة بــل أعمــال ســلطة.  تعتمــد الســلطة علــى مجموعــة مــن 
الرخــاء، الفضــاء، األســرة،  إلــى  الدولــة،  الليــل،  المدينــة،  إلــى  الترابــط –  المطالبــات عميقــة 
التقاليــد، الملكّيــة، الطائفة-الطبقــة المغلقــة، اإليمــان، اإلفــات مــن العقــاب.  لــذا غالًبــا مــا 
تتداخــل شــّتى تعابيــر العنــف الســاعية إلــى المطالبــة بســلطة ومســتَحّقات؛ فيتعــّذر، علــى ســبيل 
ــال، فصــل الطبيعــة الجنوســّية والجنســّية عــن العنــف الطبقــّي أو العكــس بالعكــس.  وإذ  المث
يعــّم العنــف إلــى درجــة اليومّيــات فــي حيــاة المناطــق المدنّيــة – متحــّواًل لغــًة اختزالّيــة – فكثيــٌر 
د، إلــى  د، وهــو مســدَّ مــن عنــف المــدن المتزايــد هــذا، كمــا عّللــت الحركــة النســائّية، سُيســدَّ
ــر  ــٍر غي ــف الجنســّي كأم ــى العن ــا إل ــى أجســاد النســاء.  إذا نظرن أجســاد المهّمشــين، والســّيما إل
مفهــوم، أو وحشــّي أو، إلــى حــدٍّ مــا، خــارج قــدرة بعضنــا علــى التعــّرف، فيمكننــا – كمــا ينبغــي 

ــر عنــف المــدن وممارســاته. ــب ســواه مــن تعابي ــى جان ــا – أن ندرســه إل لن

َد موقــع العنف الجنســّي في اإلطــار البنيوّي األوســع لعنف  مــن قبيــل هــذه القــراءة مثــًا أن ُيَحــدَّ
ســّي فــي مدننــا.  ببســاطة: إذا تعّطــل عمــل مؤّسســات الحيــاة اليومّيــة، يتســّرب  الفشــل المؤسَّ
العنــف مــن بيــن الشــقوق – مالًئــا إّياهــا ببــطٍء إلــى أن يصبــح هــو عنصــر التماســك الوحيــد 
ــذاًل.   ــح مبت ــه المؤّسســات، يصب ــا ال تفعل ــاز م ــى إنج ــا عل ــف يوميًّ ــى يســاعْدنا العن للنظــام.  مت

عــام 2005، صادقــت مجموعــًة مــن الشــّبان في مســتعمرة إعــادة التوطيــن على الحافة الشــمالّية 
الغربّيــة مــن دلهــي.  علــى مــدى بضعــة أشــهر، عقدنــا سلســلًة مــن المحادثــات، أكثرهــا عــن 
تجاربهــم كشــّبان مدنّييــن.  كان الشــّبان غاضبيــن، وبحــّق.  فقــد مــّر أقــّل مــن عــام علــى هــدم 
ــاء  ــات واســعة إلخــاء األحي ــوا، ضمــن عملّي ــي عرف ــدة الت ــازل الوحي ــا كان بالنســبة إليهــم المن م
ــا كّل  ــل تقريًب ــًرا، تخّل ــدَّ أم صغي ــًرا ُع ــا.  عمــُل العنــف هــذا، كبي ــرة علــى ضفــاف نهــر يامون الفقي
مــا تحّدثنــا عنــه.  بــل األهــّم مــن ذلــك أّنــه تخّلــل أيًضــا كل مــا فعلــوه، وخّططــوا لــه، واعتقــدوه.

لــم أكــن فــي دلهــي فــي كانــون األّول/ديســمبر الماضــي حيــن تعرّضت جيوتــي بانــدي لاغتصاب، 
أو حيــن ماتــت.  بينمــا قــرأت، وشــاهدت، واســتمعت مــن مســافة بعيــدة، رافــق غضبــي شــعور 
أّن هــذا الشــعور  هــادئ ومقلــق مــن األلفــة، تقريًبــا مثــل شــعوٍر غريــٍب بالتعــّرف.  أدركــت 
بالتعــّرف جــاء مــن أصــداء محادثاتــي مــع هــؤالء الفتيــة، ومــن جميــع ُبنــى العنــف األخــرى التــي 
بــرزت علــى الســطح مــع االعتــداء علــى شــاّبة فــي أحــد باصــات المدينــة.  ال مجــال للشــّك فــي أّن 
االســتجابة لهــذه الجريمــة الوحشــّية بعينهــا ضــرورة حيوّيــة.  إّنمــا فــي الوقــت نفســه، اســتفّزني 
ذلــك أيًضــا ألطــرح ســؤااًل آخــر: أثّمــة قيمــة للتفكيــر فــي العنــف الجنســّي كواحــٍد فقــط مــن 
ــزداد  ــذي ي ــف ال ــد المعاصــرة، العن ــة لمــدن الهن ــاة اليومّي ــي الحي ــة ف ــف االصطاحّي ــر العن تعابي

ــا؟ حضــوره وتقّبلــه مًع

مــن المفارقــات الســاخرة اســتعمال مفهــوم التعابيــر اللطيــف للتفكيــر فــي العنــف، لكّنــه يذّكرنــا 
ا،  ــًة جــدًّ ــا مــا تكــون محّلّي أن العنــف، بكثيــٍر مــن معانيــه، اصطاحــّي؛ يتكّلــم العنــف بطــرٍق غالًب
ومــع الوقــت، تنمــو لتصبــح شــيًئا يســهل فهمــه، شــيًئا هــو جــزء مــن حياتنــا اليومّيــة، أو بــكاٍم 
آخــر لغــة اختزالّيــة.  هكــذا فهــم الشــّبان العنــف، حميًمــا، بســيًطا، بّيًنــا.  بــل كان بالنســبة إليهــم 
ــة؛  ــا أن يكــون ضحّي ــا أن يكــون المــرء فاعــًا للعنــف وإّم ــات التــي ال مفــّر منهــا.  إّم مــن الحتمّي
ــم  ــة تنظي ــل كان كيفّي ــاّدّي.  ب ــٍل م ــّرد فع ــف مج ــم يكــن العن ــا.  ل ــن مًع ــًرا مــا يكــون االثني وكثي
ُتفَهــم بهــا.  كان وســيلة لجعــل شــيٍء  التــي  اللغــة االصطاحّيــة  المدنّيــة وانتقالهــا –  الحيــاة 

regular wages at all makes him exceptionally better off than most the cases 

these volunteers have been working on. 

In some cases, workers are not paid for over one year. They are not given 

food for weeks. They are not provided accommodation with electricity 

and sewage infrastructure. They are not given time off. They are not given 

permission to leave the country, which is legally required from the employer, 

even when they have been fired. The volunteers 

make efforts to help people in limbo, people 

with basic needs, and people who the law has 

forgotten or neglected. Amin, sadly, does not 

fit this profile because he has a contract and a 

wage; even if it was not what he was promised.

 After Doha was selected to host the 2022 FIFA 

World Cup, a young group of concerned citizens, 

residents, and professionals like Farah, Samir, and 

Kamal came together under local leadership to 

help support the efforts of the Ministry of Interior 

by enforcing the laws already in place to protect 

migrant workers in Qatar. The volunteers made 

efforts to raise public awareness about the existing laws in place to protect 

the rights of foreign national workers, who comprise well over half of Qatar’s 

population. 

After two years of consistent documentation, legal advocacy, and relief work 

in cooperation with the Ministry of the Interior, the team identified a need 

to build broader alliances among citizens and foreign national residents in 

pursuit of just labor practices. As a result, a network of volunteer Qataris 

and non-Qataris came together seeking to advance respect and recognition 

of migrant workers and enforcement of fair labor standards to help build 

a just, sustainable, and equitable society for all in Doha. As its mission, 

the network has helped lead the implementation of fair labor standards 

through outreach, education, and enforcement and reinforcing efforts by 

Qatar Foundation, the National Human Rights Committee and the Ministry 

of Interior to continue to improve national support for migrant workers.

This often results circumstances of exploitation, inhumane conditions, and 

crippling debt for migrant workers. In this context, despite the clear injustices 

of his experience, Amin is still better off than many migrant workers in Doha. 

As Amin speaks, his eyes reveal a kind, humble, and honest man telling 

a story of the false promises that brought him from Accra to Doha. He 

confirms that fellow workers who live together in the bunker style accom-

modations with him have experienced the same 

deceits. And yet they are scared to speak about 

their situations for fear of being detained by the 

police, as previous workers have been for speaking 

up to authorities. Amin appears unafraid. Yet he 

does not seem aware that such false promises are 

typically the rule and not the exception.

Later in the car, Samir turns his head around to the 

backseat where Farah sits. “You have to remember 

never to get emotional when someone is telling 

their story, talking about their kids and such.” 

Samir’s eyes are locked on Farah. “Why are you 

telling me? I know that.” She challenges him, and 

he concedes that his comment was misdirected. “Yes, sorry, I didn’t mean 

just you. I mean all of us.” The two concur that emotional responses can 

lead to false promises on our part, as we feel eager to reassure those in 

need that we will do something to help. In fact, the objective of meeting 

Amin was to document his story and determine if there is any evidence 

that can build a case for him to seek justice: to get the facts. Kamal reminds 

that every person’s story is important, and an injustice is an injustice, even 

if it is less severe than another’s. 

Kamal flips through his smart phone to share pictures of Amin’s sleeping and 

kitchen quarters. “They were appalling!” Samir takes a look and says, “That’s 

not appalling, man, that is good compared to most.” His accommodations 

do not provide the 4 meters per person required, but unfortunately that is 

typical for worker housing. He hasn’t received his health card, and was even 

denied entry to a hospital once, but that is also not unusual. He is being 

paid less than he was verbally promised, but the fact that he is receiving 

“In Qatar, as in some 
other Arab countries, 
the Kafala system ties 
a migrant worker’s legal 
status directly to his or 
her employer or “guardian”, 
regardless of the sector or 

nature of work.”

On Violence and 
The Mechanics of 

Sharing the Urban
GAUTAM BHAN

In 2005, I befriended a group of young men in a resettlement colony on 

the northwestern edge of Delhi. Over several months, we had a series of 

conversations, often speaking about their experiences as young urban 

men. The boys were angry, and with reason. It had been less than a year 

since the only homes they had known had been demolished in the sweeping 

slum evictions on the banks of the river Yamuna. In ways large and small, 

that act of violence pervaded almost everything we talked about. But, more 

importantly, it also pervaded everything they did, planned, and believed in.

I was not in Delhi last December when Jyoti Pandey was raped, or when 

she died. As I read, watched, and listened from a distance, a quiet and 

unsettling feeling of familiarity, almost like an odd sense of recognition, 

accompanied my anger. I realized that this sense of recognition came 

from echoes of my conversations with those boys, and from all the other 

structures of violence that stood exposed by the assault on a young woman 

in a city bus. There can be no doubt that it is vitally necessary to respond 

to this specific, brutal crime. But at the same time, I was also provoked to 

ask a different question: is there value in thinking about sexual violence as 

only one of the idioms of violence in everyday life in contemporary urban 

India—violence that is increasingly both present and accepted? 

 عن العنف
 وآليات التعايش في المدينة
بهــان غوتــام 

Photo by Chandan Gomes, courtesy of the author
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مقاومــة العنــف اســتجابًة علــى مســتًوى مختلــف، مســتًوى 
ــا طويــًا  يــدرك أّن الهجــوم المضــاّد ســوف يكــون جهــًدا بطيًئ
مؤِلًمــا معّقــًدا، يســتهدف المؤّسســات والامســاواة المرّســخة 
ــرّد علــى هــذا النحــو يجعــل حماتنــا ضــّد العنــف  ا.  ال مؤّسســيًّ
ــا.  لمجــّرد  أقــوى وأوســع نطاًق
ــة  ــة األمثل ــى مجموع ــودة إل الع
حملــًة  إّن  أعــاه،  المذكــورة 
التبليــغ  لزيــادة تســجيل تقاريــر 
كانــت  مهمــا   ،)FIR ( األّول 
ســتكون  الشــكوى،  طبيعــة 
مــن  اســتدامًة  وأكثــر  أقــوى 
حملــة ترّكــز فقــط علــى شــكاوى 
العنــف الجنســّي.  كذلــك مــن 
إلعطــاء  أوســع  حملــة  شــأن 
كرامــًة  العــاّم  النقــل  وســائل 
البرنامــج  توصــل  أن  وكفــاءة 
العنــف،  أعمــال  مــن  أبعــد 
تأثيــر كبيــر فــي الســامة  مــع 
والكرامــة للجميــع.  رؤيــة العنــف الجنســّي في الســياق األوســع 
تقّدمــه  عّمــا  مختلًفــا  إطــاًرا  لنــا  تتيــح  المؤّسســّي  للفشــل 
مجموعــة ال تقــّل ضــرورًة، وإن تكــن محــدودًة بطبيعتهــا، مــن 
المناقشــات المرّكــزة علــى الثقافــة أو العقوبــة المناســبة، أو 
ــا أن نقــول شــيًئا لهــؤالء  توعيــة قــوى الشــرطة.  كمــا تتيــح لن
الشــّبان حــول العنــف الجنســّي والذكــورة، ونســمع مــا عندهــم 

حــول المــدن التــي نتشــارك فيهــا جميًعــا.

آمــن.  كذلــك الســهولة التــي تنــزع بهــا النخبــة والدولــة ملكّيــة 
الفقــراء وتنّحيــان جانًبــا مطالباتهــم للمدينــة يجــب أاّل ُتفصل عن 
ليــن وباعــة الدكاكيــن فــي األحيــاء المفتوحة  غيــاب الباعــة المتجوِّ
الشــارع يمكــن أن تعمــل  الســتخداٍم مختلــط، حيــث عيــون 

المراقبــة والدعــم مًعــا،  عمــل 
الشــرطة والمجتمــع مًعــا.  إلــى 
جانــب مشــكلة عــدم تســجيل 
 ،)FIR ( األّول  التبليــغ  تقاريــر 
الشــرطة  إلــى  وهــي شــكاوى 
التحــّرش  إلجــراء تحقيــق، عــن 
والماحقــة  المعاملــة  وســوء 
واالغتصــاب، ال ُبــّد مــن متابعة 
قائمــة التقاريــر المماثلــة التــي 
بخصــوص  طــواًل  تقــّل  ال 
ليــت  ا لد ا و  ، لمســلمين ا
وســّكان الباســتي )اســم عاّمــّي 
للمســتوطنة المدنّيــة الفقيــرة(، 
والمهاجريــن والنســاء، والتــي 

ــر المعتــرف  ــات غي ــح.  االغتصاب تبقــى مثــل األوائــل قبــَض ري
ــزواج، أو داخــل األســر، أو ارتكبهــا  ــي ارتكبــت ضمــن ال بهــا الت
ــة، ال  أفــراد مــن القــّوات المســّلحة والشــرطة وممّثلــون للدول
يمكــن فصلهــا عــن غيرهــا مــن أشــكال العنــف التــي ترتكبهــا 
هــذه الجهــات ذاتهــا دون أن يفارقهــا الشــعور ذاته باالســتحقاق 

واإلفــات مــن العقــاب.

ــا جملــٌة من االســتجابات المحــّددة والموّجهة تتصّدى  هنــاك حقًّ
لخصوصّيــة العنــف الجنســّي فــي أعقــاب أحــداث كانــون األّول/
ديســمبر الماضــي فــي دلهــي.  لكــّن مبالغــة التشــديد علــى 
هــذه الخصوصّيــة، وفصــل العنــف الجنســّي عــن تعابيــر العنــف 
األخــرى، هــو خطــأ يجــب أاّل نســمح ألنفســنا بارتكابــه.  تتطّلــب 

لقــد أخــذ المزيــد مّنــا – نخبــًة وفقــراء، يســاًرا ويميًنــا، حّكاًمــا 
ومحكوميــن – يــرى فيــه وســيلًة للتصــّرف، واإلجــراء، وتأميــن 
العقــارّي  التطويــر  حقوقنــا.  صفقــات األراضــي ومشــاريع 
تخلــط التراضــَي واإلكــراَه علــى حــدٍّ ســواء للمضــّي ُقُدًمــا.  يجــوز 
ا ألّن حمــات  تصويــب خراطيــم الميــاه علــى المتظاهريــن ســلميًّ
القمــع العنيفــة ُتعــّد أفعــااًل مشــروعًة لحفــظ األمــن والِحكامــة.  
شــهدت عملّيــات اإلخاء القســرّي عبــر المدن الهندّية اســتخدام 
الجيــش لهــدم  أفــراد  المســّلحة والجّرافــات وحّتــى  الشــرطة 
ــط  ــة باســم إنفــاذ التخطي ــازل الفقــراء فــي المناطــق المدنّي من
فــات العادّيــة،  العــاّم واســتعادة الحكــم المدنــّي.  بعــض التصرُّ
ــد حّتــى الغيــظ والمــوت.   كمنــع مــرور ســّيارة أحدهــم، قــد ُتصعَّ
هامــاٍت جنائّيــة  كتابــة رأي مخالــف تــؤّدي فــوًرا إلــى توجيــه اتِّ
أو  الغوغــاء  القســرّي مــن قبــل  الحظــر  أو  باإلهانــة والفتنــة 
ــة  ــال االنتقامّي ــن.  األعم ــب مــن الجانبي ــٍط غري ــم أو خلي المحاك
ضــّد الُحــّب، واالختــاف، والنشــاط الجنســّي، واالختيــار عــادت 
ال تســّمى جرائــم قتــٍل بــل »أفعــال شــرف«، يجاهــر بهــا الجنــاة 

ــن. ــا متفاخري غالًب

ــا تخّياتنــا أســرع منــه فــي أّي وقــٍت مضــى،  يدخــل العنــف حاليًّ
ا ألّن أّية وســيلٍة مؤّسســّية أخرى لانتصاف ال تبدو  وذلك جزئيًّ
ممكنــة، فكيــف بــأن تكــون مناِســبة.  هكــذا يمســي العنــف 
الجنســّي تعبيــًرا محصــوًرا مــن بنيــة عنــٍف أوســع، تضّخمهــا 
أخــرى، للطبقــة والغنــى والســلطة المؤّسســّية،  مســتَحّقات 
والديــن، والطائفــة، والكفــاءة، والحيــاة الجنســّية والجنوســة.  
فــي مثــل هــذا الســياق، يجــب أن يتوّســع اســتيعابنا للعنــف 
الجنســّي واســتجاباتنا لــه.  يجــب عــدم الفصــل بيــن انعــدام 
األمــان للنســاء فــي بــاص المدينــة واإلقــال مــن قيمــة وســائل 
النقــل المشــترك عاّمــًة – العــدد غيــر الكافــي مــن الحافــات 
ليــًا دليــٌل علــى قّلــة االســتثمار فــي الوســائل األكثــر شــيوًعا 
للتنّقــل فــي المدينــة.  علينــا كذلــك أن نتذّكــر أّن فكــرة »انعــدام 
األمــان« تأخــذ أشــكااًل مختلفــة باختــاف هّوّياتنــا وهيئاتنــا.  ال 
يمكــن فصــل تزايــد المجموعــات الســّكانّية المســّورة، المغلقــة 
الوطنّيــة )دلهــي(  العاصمــة  المنتشــرة عبــر منطقــة  ــا،  مكانيًّ
عــن الا-فضــاءات التــي تخلقهــا خــارج الحواجــز المغلقــة، تاركــًة 
الفضــاء العــامَّ ُفضالــًة ال أحــد يطالــب بهــا والــكّل فيهــا غيــر 

vade the National Capital Region (Delhi) cannot 

be separated from the non-spaces they create 

just outside their closed barricades, which leave 

the public space as residual space unclaimed 

by any and unsafe for all. The ease with which 

the elite and the state dispossess the poor and 

brush aside their claims to the city must not be 

separated from the absence of hawkers and 

vendors in mixed-used neighborhoods, where 

the eyes of the street can act as both surveillance 

and support, police as well as community. The 

problem of non-registration of First Information 

Reports (complaints to the police to undertake 

an investigation) on harassment, abuse, stalking 

and rape must be pursued alongside the equally 

long list of FIRs of Muslims, Dalits, basti residents 

(basti is a colloquial word for poor urban settle-

ment), migrants and women, which remain just 

as elusive. The non-recognized rapes committed 

within marriages, within families, and by armed 

forces, police forces and representatives of the 

state cannot be separated from other forms of 

violence that these same actors commit with the 

same sense of entitlement and impunity.

There are rightly many specific and directed 

responses addressing the particularity of sexual 

violence following the events of last December 

in Delhi. Yet overemphasising this particularity, 

and separating sexual violence from other idioms 

of violence, is a mistake we should not allow 

ourselves to make. Resistance against violence 

must respond in a different register—one that 

realizes that the fight back will be a long, slow, 

painful and complex effort targeted at institutions 

and institutionalized inequality. Responding in 

this way will make our campaigns against vio-

lence broader and more powerful. To take just 

the set of examples cited above, a campaign to 

increase the registrations of FIRs no matter what 

the nature of the complaint will be stronger and 

more sustainable than one that just focuses on 

complaints of sexual violence. Similarly, a broader 

campaign to give dignity and efficiency to public 

transport takes an agenda beyond violence that 

will nevertheless have a significant impact on 

safety and dignity for all. Viewing sexual vio-

lence in a broader context of institutional failure 

allows us a different framework than an equally 

necessary but inevitably limited set of debates 

centered on culture, appropriate punishment, 

or sensitizing a police force. It also allows us to 

both say something to those young men about 

sexual violence and masculinity, and hear what 

they have to say about the cities that we all share.
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not being incomprehensible, brutal or somehow 

unrecognizable to so many of us, then we can—as 

we must—examine it alongside other idioms and 

practices of urban violence. 

One such reading, for example, locates sexual 

violence in the broader, structural violence of 

institutional failure in our cities. Put simply: if 

the institutions of everyday life do not function, 

violence seeps in between the cracks—slowly 

filling them until it becomes the only thing that 

holds the system together. When violence helps 

us accomplish every day what institutions do not, 

it becomes banal. More of us—the elite as well as 

the poor, the Left as well 

as the Right, the rulers as 

well as the governed—

begin to see it as the 

means by which to act, 

to function, and to secure 

our rights. Land deals and 

real estate development 

projects mix consent and 

coercion equally to move 

forward. Water cannons 

can be turned on non-vi-

olent protestors because 

violent crackdowns are 

considered legitimate 

acts of policing and governance. Forced evictions 

across Indian cities have seen the use of armed 

police, bulldozers and even army personnel to 

demolish the homes of the urban poor in the 

name of enforcing Master Plans and restoring 

urban governance. Ordinary acts of cutting some-

one off in traffic can escalate to rage and death. 

Writing a dissenting view immediately leads to 

criminal charges of contempt and sedition or 

bans enforced by mobs, courts or an odd mixture 

of both. Punishments against love, difference, 

sexuality and choice are no longer even termed 

murder but “honor killings,” acts that offenders 

often claim publicly with pride.

Violence today enters our imaginaries faster than 

ever before in part because no other institutional 

remedies seem possible, let alone likely. Sexual 

violence then becomes one particular expression 

of a broader structure of violence, amplified by 

other entitlements of class, wealth, institutional 

authority, religion, caste, ability, sexuality and 

gender. In such a context, our understanding of 

and responses to sexual violence must broaden. 

The lack of safety for women on a city bus must 

not be separated from the devaluing of public 

transport in general—the insufficient number of 

buses at night being one sign of poor investment 

in the most commonly used means of mobility in 

the city. We must also remember that the idea of 

being “unsafe” takes different forms across our 

different identities and bodies. The increase in the 

spatially enclosed, gated communities that per-

An idiom is an ironically gentle way in which 

to think about violence, but it reminds us that 

violence is in many senses idiomatic; violence 

speaks in ways that are often extremely local and 

that, over time, grow into something easily under-

stood, something that is part of our everyday lan-

guage—a shorthand, in other words. The young 

men understood violence this way—intimate, 

simple and obvious. To them, it was an inevitabil-

ity. One was either an agent or a victim; often, one 

was both. Violence was not just a physical act. It 

was how urban life was organized and navigated—

the idiom in which it was understood. It was a 

means of getting something—anything—done. 

“You have to fight for 

things,” one of them 

said to me, “whether it 

is a water connection, 

a housing slip, or some 

work. You have to 

fight for it, otherwise 

everything will pass 

you by.” Violence—in 

different registers from 

inter-personal to struc-

tural, and to different 

degrees, but violence 

all the same—was, sim-

ply, the last remaining 

way of fighting. The young men seemed to be 

saying: “When they broke our homes, they were 

violent against us. It worked. This is the way the 

city works.” In their fight to be and remain urban 

residents, the young men remind us that in our 

cities, violence has become an increasingly com-

mon way to claim entitlements—whether they are 

legitimate yet denied entitlements like those of 

the households of evicted bastis to shelter; newer 

entitlements of emerging economic classes in 

our cities to, say, increased spaces of leisure and 

consumption; or, as in the case of masculinity 

and sexual violence, currently held entitlements, 

which are preserved and reproduced through 

acts of violence.

How does this relate to sexual violence? Acts of 

sexual violence – from harassment to assault to 

rape – are not acts of desire but of power. Power 

draws upon a set of claims  – to the city, the 

night, the state, to wealth, space, family, tradition, 

property, caste, faith, impunity --- that are deeply 

interconnected. Different idioms of violence that 

seek to claim power and entitlements are thus 

often intertwined; it is impossible, for example, 

to separate the gendered and sexual nature of 

caste violence or vice versa. As violence gener-

alizes into a condition of everyday urban life—as 

it becomes shorthand—much of this increased 

urban violence, as feminists have long argued, 

will be and is inflicted on the bodies of the 

marginalized and, particularly, on the bodies 

of women. If one is to view sexual violence as 

“The young men understood 
violence this way—
intimate, simple and 

obvious. To them, it was 
an inevitability. One 
was either an agent or 
a victim; often, one was 

both.”

“هكذا فهم الشبان العنف، حميما، 
بسيطا، بينا.  بل كان بالنسبة إليهم 

من الحتميات التي ال مفر منها.  
إما أن يكون المرء فاعال للعنف 
وإما أن يكون ضحية ؛ وكثيرا ما 

يكون االثنين معا.”
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الرملــة: “كنــت أعمــل بشــكل يومــي فــي مصنــع الطــوب وكان  أحــد ســكان  يحكينــا هشــام 
مــن ضمــن المصانــع التــي اتهــدت، تــم تســريحي ومــع البــدء فــي بنــاء االبــراج اشــتعلت عامــل 
مبانــي ولكــن حصلتلــي اصابــة وقتهــا ومــن يومهــا ماشــتغلتش تانــي بســبب االصابــة” تغيــرت 
النشــاطات اليوميــة لــكل ســكان رملــة بــوالق حيــث معظهــم مــن الســيدات والرجــال وحتــى 
االطفــال يعملــون فــي مصانــع الطــوب والزجــاج والقطــن وورش الحــدادة والخراطــة والتــي 

ــال. ــال االعم ــي رج ــا ال ــم بيعه ــي ت ــت موجــودة بمســاحة االرض الت كان

قــررت محافظــة القاهــرة بعــد بنــاء االبــراج فــي توســيع شــارع الســكة التجاريــة وهــو الشــارع 
اخــاء  أمــر  نايــل ســيتي، وصــدر  أبــراج  بــوالق وبيــن  المنطقــة الســكنية لرملــة  بيــن  الواقــع 
لمنطقــة بعــرض 6 أمتــر مــن واجهــة المنطقــة الســكنية وفــي عمقهــا. فــي تلــك المنطقــة المــراد 
اخائهــا واتهــام ســاكنيها انهــم تعــدوا علــي امتــار مــن الشــارع الرئيســي تواجــد عــدة اكشــاك تبيــع 
حلويــات وســجائر لســاكني المنطقــة. نســمه فتــاة فــي العشــرينات مــن عمرهــا قــررت مقاضــاة 
المحافظــة وأبــراج النايــل ســيتي، متهمــة ابــراج النايــل ســيتي انهــم هــم مــن تعــدوا علــي الشــارع 
ــوالق تتكــون مــن  ــة ب ــة ان واجهــة رمل ــة حكومي ــك مــن لجن ــات ذل ــم اثب ــار. وبالفعــل ت ب 6 أمت
بيــوت يعــود بنائهــا لمئــات الســنوات ومــن المســتحيل أن يكونــوا هــم مــن تعــدوا علــي مســاحة 
الشــارع وعرضــه. خــال الوقــت والــذي كانــت القضيــة فــي المحكمــة، اســتفاد الســكان فــي رملــة 
ــرج مســرعة مــن  ــت تخ ــادث ســيارة كان ــت نســمه فــي ح ــن مات ــة ولك ــاح القضي ــوالق مــن نج ب
أبــراج النايــل ســيتي، وأقــر ســكان المنطقــة ان حــادث القتــل كان متعمــدا ألنهــا قاضــت االبــراج 
واعتبــروا الحــادث بمثابــة رســالة لهــم أن مــن يقــف فــي وجــه رأس المــال ســوف يمــوت قتــا.

يحكينــا فــارس أحــدي شــباب رملــة بــوالق ويعمــل ســائق لمكنــة اعــداد مهابــط الطيــارات وطرقهــا 
ــن  ــر لعــام 2011 فــي مصــر وفــي القاهــرة حي ــه فــي احــداث جمعــة الغضــب الموافــق 28 يناي أن
اختفــت قــوات االمــن والشــرطة فــي احــداث ثــورة 25 ينايــر 2011. تــم الهجــوم يومهــا علــي المــول 
التجــاري أركيديــا والواقــع بجــوار رملــة بــوالق وعليه خرج عدد من ســكان رملة بوالق من الشــباب 
والســيدات وقــرروا حمايــة ابــراج النايــل ســيتي حتــى ال تتعــرض للســرقة. وتــم شــكرهم مــن قبــل 
قنــوات التليفزيــون ومــن ادراة االبــراج علــي حمايتهــم لألبــراج وبالفعــل لــم تتعــرض االبــراج ألي 
ــا. وعليــه فــي االيــام التاليــة اســتدعي مديــر  اقتحــام رغــم وقوعهــا امتــار قليلــة مــن مــول اركادي

بــدأت رحلتــي الــي رملــة بــوالق فــي ســبتمبر 2012 وبعــد 3 أســابيع مــن وقــوع اشــتباكات بيــن 
أهالــي رملــة بــوالق وبيــن أفــراد االمــن لألبــراج واألمــن المركــزي والتــي عرفــت بأحــداث نايــل 
ســيتي وقتهــا. اســتوقفتني فتــاة ذات 12 عامــا تلعــب مــع اصدقائهــا وســألتني: “انتــي تعرفــي 
عمــرو البنــي اللــي مــات .. مكنــش بلطجــي زي مــا بيقولــوا .. ده كان بيجيبلنــا كلنــا حلويــات 
وهــو داخــل علينــا واحنــا بنلعــب .. وكان زعــالن عشــان عمــار مــات” .. لــم أدرك واســتوعب 
كل كلماتهــا رغــم ســماعي لــكل الجمــل .. ولــم ادرك مــن هــو عمــار ولــم أري عمــرو اال فــي 

ــه. ــدا لحظــة موت ــرة ج فيديوهــات قصي

توفــي عمــرو البنــي يــوم 2 أغســطس 2012 فــي احــداث اليــوم والــذي ُعــرف ب “أحــداث النايــل 
ســيتي” وفيــه جاءتنــا االخبــار ان ســكان رملة بوالق اقتحمــوا وحطموا ابراج نايل ســيتي المعروفة 
بأبــراج ســاويرس ووقتهــا وفــي وســائل االعــام تــم التركيــز علــي اتهــام االهالــي بالبلطجــة ولــم 
المتناهــي المســتخدم مــن قبــل االجهــزة االمنيــة  العنــف  البنــي مــات وعــن  ُيذكــر ان عمــرو 
للدولــة مــع االهالــي وتوضــح الفيديوهــات بالجانــب الــي شــاهدي العيــان مــا حــدث ذلــك اليــوم. 

رملــة بــوالق تقــع أعلــي شــمال حــي بــوالق، مســاحتها ال تتعــدي 4 فــدان وهــو حــي ســكني 
ــل.  ــر الني ــذ الطــرح الســابع لنه ــي 1771 من ــة ال ــخ المنطق ــود تاري ــي 600 أســرة. ويع ــه حوال يقطن
كلمــة بــوالق تعــود الــي الكلمــة الفرعونيــة “بيــاق” والتــي تعنــي مينــاء نســبة الــي مينــاء بــوالق. 
وفــي تاريــخ المنطقــة الحديــث  جــاء الكفــراوي باشــا والعــزاوي باشــا الــي المنطقة وبنــوا مجموعة 
ــوازي مــع بيــت ضخــم مــن 3 أدوار يقــع فــي مدخــل المنطقــة  ــع علــي الت ــورش والمصان مــن ال

الســكنية لرملــة بــوالق. 

لفهــم الموقــف وتحليلــه نعــود الــي مــا قبــل عــام 1996 وتحديــدا قبــل بنــاء ابــراج النايــل ســيتي. 
ــي عــام 1996 حينمــا زار نجيــب ســاويرس وجمــال  ــرات فــي المنطقــة ال ــة التغيي حيــث تعــود بداي
مبــارك المنطقــة وعاينوهــا علــي حســب روايــات االهالــي واشــتروا المصانــع والــورش وتــم 
تســريح كل العمالــة فــي تلــك المصانــع والــورش وهدمهــا والبــدء فــي بنــاء ابــراج النايــل ســيتي. 

uprising in 2011, “That day when the police disappeared from the street, 

the ‘Friday of Anger’ (January 28h, 2011), we were in our houses and we 

saw different groups of thieves passing by the main street (the waterfront) 

and they looted Arcadia mall that is located about 150 meters from here.” 

He continued, “We, the families, young men and women of Ramlet Bulaq, 

decided to protect our neighborhood and the Nile City Towers, as we 

were afraid of being accused of vandalism and theft. Moreover, some of us 

already work in the Nile City Towers and we feared losing our jobs.” After 

the chaos subsumed the residents of Ramlet Bulaq were recognized for 

their heroism and for protecting Nile City Towers. The privately owned ON 

TV, partly owned by one of the investors of Nile City Towers, broadcast 

a note thanking the residents. The relationship between one of Cairo’s 

most exclusive real estate and one of the city’s most impoverished urban 

settlements became further entangled. After the incident, the head manager 

of security at the towers proposed to hire residents from the neighborhood 

for salaries considered generous by their standards of living, ranging from 

1500 up to 4000 Egyptian Pounds a month. The offer attracted many of the 

young men who left their jobs to work as security personnel at the towers.

As the residents helped protect the towers, the administration of the 

building offered residents help when in June 2012 several houses caught 

fire. Residents were able to access a water hose and pump from the towers 

in order to extinguish the fire. This mutual collaborative spirit, however, did 

not last for long. In July 2012 another fire broke 

out in one of the houses, but this time the head of 

security management who had been cooperating 

with residents had been removed. When residents 

attempted to access the water hose to extinguish 

the fire this time, they were denied access. The result 

of that incident is the destruction of four houses 

and the death of a 4 years-old child, as well as the 

injury of 15 persons. That day fifteen families lost 

their shelter. The incident sparked tension between 

the residents and the administration of the towers 

and events escalated in subsequent months.

The July 2012 salaries for the security guards who 

are also residents in Ramlet Bulaq were delayed. 

On August 2nd, 2012 Amr went to the Nile City 

Towers Administration asking to meet the head 

manager of security to understand why the salaries 

were late. The new head manager of security was 

aggressive towards the community of Ramlet Bulaq and disapproved of 

the amicable relationship with the community that was developed by his 

predecessor. Amr was denied access to meet with the manager and to 

demand his salary. As Amr was angrily leaving the building, a member of 

the tourist police stationed at the building shot and killed Amr in the back, 

he died instantly. When Amr’s uncle ran to carry the body he was also shot 

in the leg. The situation quickly escalated as the youth of Ramlet Bulaq 

gathered and police presence increased. While the police shot aimlessly 

at residents the youth were throwing rocks in retaliation. The altercation 

led to several serious injuries and the subsequent arrest of 51 young men 

from the community, some plucked from their homes during the night.

The intimidation of the community became official as Central Security Forces 

(deployed for riots) attacked Ramlet Bulaq during the subsequent days firing 

tear gas and terrorizing the residents. Lawyers from the Egyptian Initiative 

for Personal Rights (EIPR) and the Egyptian Center for Social Economic 

Rights (ESCER) volunteered to defend the detainees and they released 

reports and statements to clarify what happened. The residents then 

discovered that the Cairo Governor, the Informal Settlement Development 

Fund and the Prime Minister announced on June 20th, 2012 in the Egyptian 

In September 2012 I started my journey in Ramlet Bulaq, a neighborhood 

of several hundred families living in precariously built dwellings in the 

shadow of Nile City Towers, Cairo’s most premiere real estate. Three weeks 

prior to my arrival in Ramlet Bulaq, violent clashes erupted between 

Nile City Towers security and Ramlet Bulaq residents. The story of the 

residents of Ramlet Bulaq brings together several strands that define 

current trends in urban transformations and struggles in Cairo, particularly 

since the uprising in 2011.

During one of my site visits and while walking in the alleys of Ramlet Bulaq, 

a young girl (around 11 years old) was playing in front of her house with 

other children of her age. She stopped me and said, “Do you know Amr? The 

man who was killed, he used to get us candies; they said he was a criminal 

but he was not. He was angry because of Amaar’s death.” That was the 

girl’s description of her relationship to the young man Amr El- Boni, who 

worked as a security guard in the Nile City Towers and who was killed in 

August 2012 during the Nile City Towers clashes.

By midday on August 2nd, 2012, breaking news announced that a massive 

fight had broke out between the residents of Ramlet Bulaq and the private 

security guards inside the Nile City Towers. The discourse in the media 

concentrated on criminalizing the residents with-

out mentioning the death of Amr and the violence 

perpetuated on the residents by State Security 

forces. Amr El Boni was killed and many others 

were injured.

The Nile City towers were built in 1996 by Orascom 

Construction Industries and located along the Nile 

adjacent to the west of Ramlet Bulaq. Glass facto-

ries where most of the residents of Rample Bulaq 

worked previously occupied the site of the towers. 

The factories were purchased and eventually demol-

ished by the investors who sought to maximize 

the profit generated from this well-located plot of 

land. Some of the men who worked in the glass 

factories took part in the construction work of the 

towers. One resident in Ramlet Bulaq, Sha’awa, 

said, “I started working as a construction worker 

because of the Nile City Towers project; I worked for 

6 years until they finished the towers. But I was injured while working, and 

I haven’t worked since then.” The transformation of the work environment, 

due to the building of the towers, impacted the residents of Ramlet Bulaq 

in a variety of ways.

Consider the example of Nessma. In 2009 she started a legal fight against 

Nile City Towers administration and the municipality regarding her kiosk 

that was her only source of income. Nessma’s kiosk and other kiosks were 

located in the front of Ramlet Bulaq and in the back yard of the factories 

and workshops. The plot of Nile City Towers extended an additional 6 

meters into the western edge of Ramlet Bulaq. As a result, the municipality 

decided to demolish Nessma’s kiosk accusing her that she illegally occupied 

6 meters of the street. Nessma filed a complaint in the court arguing that 

her kiosk was built much earlier than the towers and that the developers 

of the towers were in fact the violators by extending their plot 6 meters 

into the street. While the case was in court, Nessma refused all kinds of 

negotiations. Nessma later died mysteriously in a car accident.

Fares, one of the youth of Ramlet Bulaq, works as a truck driver for one of 

Egypt’s largest construction companies. He recalls the early days of the 
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Bulaq to be part of the city and to build their lives 

and their community. The people of the city are 

the ones who build it. Accusing them of being 

nothing more than chaotic slum dwellers that 

must be removed at any cost denies their basic 

right to the city, their right to social justice and 

their right to live an honorable life. 

منــذ ظهــور رجــال االعمــال فــي 1996 وبعــد افتتــاح االبــراج فــي 
2001 وإدارة االبــراج ظلــت تشــتري عــدد مــن االراضــي فــي 
المنطقــة الســكنية لرملــة بــوالق. ومــن ثــم اجبــرت مــن يبيــع 
ان يهــدم منزلــه قبــل ان يتــرك المنطقــة وعليــه تحــول العديــد 
مــن قطــع االراضــي بالمنطقــة الــي مناطــق ردم وردش وزبالــة 
ــي الســاكنين  ــل خطــر عل ــا يمث ــن مم ــدد مــن الثعابي وتحــوي ع

االن.

اشــترك عــدد مــن أهالــي وشــباب رملــة بــوالق فــي احــداث 
ــر 2011 المختلفــة ويوجــد العديــد منهــم المصــاب  ثــورة 25 يناي
بطلقــات خرطــوش وحيــة فــي تلــك االحــداث ، ويؤكــد تعامــل 
االمــن معهــم طــوال الوقت انهــم مواطنون درجــة ثانية وإنهم 
ال يســتحقوا العيــش فــي كرامــة انســانية. وتســتمر حــوادث 
ــة  ــي رمل ــة ضــد أهال ــل قــوات األمــن والداخلي ــف مــن قب العن
بــوالق. وال تنفصــل حــوادث العنــف ضدهــم فــي المحــاوالت 
إلخائهــم مــن المنطقــة الســتثمار االرض فــي نشــاطات أخري. 
تعــود  اخــاء قســري غيــر مباشــرة لكنهــا  وهــي محــاوالت 
الظالمــة والتــي ال تحتــرم وال تتفــق  العمرانيــة  للسياســات 
نــاس المدينــة  العدالــة االجتماعيــة فــي العمــران.  مــع فكــرة 
هــم مــن يعيشــونها ومــن يحيــوا فــي مناطقهــم ويعمروهــا 
ويطوروهــا واتهامهــم بالعشــوائية والجهــل ليــس الحــل فــي 
احتــرام وجودهــم وحقوقهم العمرانية واإلنســانية واالجتماعية.

الداخليــة وقــوات االمــن  أيــام بطشــت قــوات وزارة  لعــدة 
المركــزي وضبــاط قســم بــوالق بأهالــي منطقــة رملــة بــوالق، 
ــا  ــدون توقــف، كم ــل المســيلة للدمــوع ب ــث أطلقــوا القناب حي
بالبلطجــة  اياهــم  51 شــخص متهميــن  القبــض علــي  القــوا 

ــر االمــن العــام.  ــب وتكدي والتخري

تطــوع محاميــن المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية والمركز 
المصــري للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة للدفــاع عــن ال 
المتهميــن ظلمــا وأصــدروا   51
بيانــات عــدة توضــح حقيقــة مــا 
التوقيــت  حــدث. وفــي نفــس 
صــدر  أن  االهالــي  أكتشــف 
علــي  اســتياء  قــرار  ضدهــم 
محافظــة  قبــل  مــن  االرض 
تطويــر  وصنــدوق  هــرة  لقا
الــوزراء  العشــوائيات ومجلــس 
وهــو الــذي نشــر فــي الجريــدة 
 2012 20 يونيــه  الرســمية فــي 
المركــز  أصــدره  تقريــر  وفــي 
المصــري للحقــوق االقتصاديــة 
“مــن  بعنــوان  واالجتماعيــة 
القاتــل ومــن والضحيــة؟” وفيــه 
العيــان لجميــع  روايــات شــهود 
ــي  مــا حــدث. قــرر بعدهــا االهال
القاهــرة  محافظــة  مقاضــاة 
وصنــدوق تطويــر العشــوائيات 
الــوزراء فــي القضــاء  ومجلــس 
اإلداري بالطعــن فــي قــرار االســتياء واســتمرت القضيــة مــن 
أغســطس 2012 حتــى أغســطس 2013 حيــن ُحكــم فــي صالحهم 
ــم اصــدار  ــر 2014 ت ــول الطعــن فــي القــرار. ولكــن فــي يناي بقب
االحــكام فــي القضيــة الجنائيــة وتــم الحكــم علــي 51 شــخص 
ــن 3 ســنوات و7 ســنوات  ــا بي ــراوح م ــة بأحــكام تت فــي القضي
و10 ســنوات و25 ســنة. ولــم يحاكــم الضبــاط الذيــن أطلقــوا 
الرصاصــات علــي عمــرو أو انــور أو وليــد أو أي مــن االخريــن 

فــي منطقــة رملــة بــوالق. 

يؤكــد ســكان رملــة بــوالق ان جميــع حــوادث العنــف والصــادرة 
ضدهــم ومقتــل العديــد مــن الســكان بالجانــب الــي القبــض 
واالعتقــال والتعســف االمنــي لســكان المنطقــة أنــه مــن أجــل 
اخائهــم مــن المنطقــة كــي تســتولي ابــراج النايــل ســيتي علــي 
االرض وتكمــل مشــاريعها االســتثمارية فــي المنطقــة. حيــث 

The case of Ramlet Bulaq and the stories of its 

residents clearly illustrate how structural vio-

lence involving private and government entities 

is unleashed against some of the city’s most 

vulnerable residents. From the point of view of 

the families and friends of Amr and other victims 

of the injustice unleashed in Ramlet Bulaq, they 

are second-class citizens. Unjust urban policies 

deny the basic rights of the residents of Ramlet 

أمــن ابــراج النايــل ســيتي عــدد من الشــباب والرجال والســيدات 
مــن ســاكني رملــة بــوالق وعينهــم فــي مهــام مختلفــة مــا بيــن 
رجــال لألمــن وســيدات للتفتيــش علــي االبــواب مقابــل راتــب 
ــراج. ولمــدة  شــهري وطلــب منهــم التفــرغ تمامــا للعمــل باألب
16 شــهر تقريبــا عمــل االهالــي وتقاضــوا رواتبهــم. وفــي يونيــه 
2012 تــم تغييــر مديــر االمــن ألســباب غيــر مفهومــة .. وفــي 
شــهري يونيــه ويوليــو تــم تأخيــر المرتبــات لعــدة أيــام لدرجــة أن 
ــم  ــد ول ــر االمــن الجدي ــة مدي ــوا مقابل ــي اعترضــوا وحاول االهال

يســتطيعوا مقابلــة مدير االمن 
الجديــد ولــم يفهمــوا لماذا هذا 
التشــدد فــي المعاملــة معهــم.

مــن   27 فــي  التــوازي  علــي 
شــهر يونيــه 2012 حــدث حريــق 
كبيــر فــي أحــدي بيــوت رملــة 
بــوالق. وقبلهــا اعتــاد االهالــي 
طلــب خرطــوم الميــاه إلطفــاء 
النايــل  بــراج  ا مــن  الحريــق 
ســيتي. ولكــن يومهــا ادعــت 
االدارة ان الشــخص المســئول 
الحريــق  ليــس موجــود. وكبــر 
ت  لبيــو ا فــي  شــتعل  ا و
المجــاورة ومــات طفــل صغيــر 
اســمه عمــار 4 ســنوات. عمــار 
هــو نفــس الطفــل الــذي ذكرته 
الفتــاة عندمــا ذكــرت ان  لــي 
عمــرو البنــي كان حزيــن لموتــه. 

عمار مات وأصيب 5 آخرون وتشــردت 15 أســرة كانوا يقطنون 
المحروقــة. البيــوت 

يكمــل فــارس حديثــه ويقــول بعد مــوت عمار وتأخيــر المرتبات، 
وهــو نفــس الوقــت الــذي تولــي فيــه محمــد مرســي رئاســة 
مصــر فــي 30 يونيــه 2012، وبعــد يــوم واحــد مــن حلــف رئيــس 
الــوزراء اليميــن وتولــي حكومتــه هشــام قنديل في 1 أغســطس 
2012 دخــل عمــرو البنــي أبــراج النايــل ســيتي فــي 2 أغســطس 
الجديــد لكــي يفهــم منــه  2012 يطلــب مقابلــة مديــر االمــن 
لمــاذا تأخــرت المرتبــات حتــى اآلن، حيــث اعتــادوا اخــذ رواتبهــم 
ــع ضابــط شــرطة  فــي الخامــس والعشــرين مــن كل شــهر. من
الســياحة والمتواجــد فــي مدخــل ابــراج النايــل ســيتي عمــرو مــن 
الدخــول وطلــب منــه االنصــراف وبــدأ يهــدده بالقتــل اذا لــم 
ينســحب عمــرو. وعليــه اعطــاه عمــرو ظهــره وبــدأ فــي التوجــه 
الــي بــاب الفنــدق للخــروج ووقتهــا اطلــق الضابــط 3 طلقــات 
اخترقــوا ظهــر عمــرو وصــدره وســقط ميتــا. وعلــي صــوت 
الطلقــات جــاء خــال عمــرو محــاوال انقــاذه معتقــدا انــه مصــاب 
فقــط وفــور خروجــه بجســم عمــرو مــن بــاب الفنــدق اكتشــف 
ان عمــرو ميــت بالفعــل. وعليــه حــاول الرجــوع بجســم عمــرو 
الــي مــكان الحــادث حيــث مــات. ولكــن ضابــط شــرطة الســياحة 
أطلــق النيــران علــي عــم أنــور ايضــا وأصابــه فــي منطقــة الفخــذ 
اعلــي رجلــه. ســقط عــم أنــور فــي دمــه وعليــه تجمــع عشــرات 
مــن شــباب المنطقــة وبــدأ أمــن االبــراج فــي ضربهــم وإطــاق 
رصاصــات أخــري لتفريقهــم وجــاء االمن المركــزي بقيادة ضباط 
قســم بــوالق ولســاعات اســتمرت االشــتباكات امــام منطقــة 

رملــة بــوالق وأبــراج النايــل ســيتي. 

Gazette their intention to take control of the land 

of Ramlet Bulaq. Thus, the violent events were 

connected to official plans to intimidate and evict 

the residents with the clear goal of acquiring 

their lands by force. The residents sued the three 

above-mentioned governmental institutions and 

the court suspended the governor’s decision 

to seize Ramlet Bulaq. In January 2014, the 51 

detained were sentenced with 3 to 25 years in 

prison. No one was held responsible for the death 

of Amr El Boni or the serious injuries caused to 

Ramlet Bulaq’s residents.

“لعدة أيام بطشت قوات وزارة 
الداخلية وقوات االمن المركزي 
وضباط قسم بوالق بأهالي منطقة 

رملة بوالق، حيث أطلقوا القنابل 
المسيلة للدموع بدون توقف، كما 
القوا القبض علي 51 شخص متهمين 

اياهم بالبلطجة والتخريب وتكدير 
االمن العام.”
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فــي أغنــى أســرة فــي مصــر.1  علــى أســاس بنــاء »مجتمعــات عمرانّيــة مســتدامة، كاملــة الخدمــات 
4,8 مليــون متــر مرّبــع  والمرافــق لــذوي الدخــل المنخفــض«، عمــدت أوراســكوم إلــى شــراء 
ا بلــغ حوالــى 10 جنيهــاٍت  مــن األراضــي فــي الصحــراء وراء أهــرام الجيــزة بمعــّدٍل مدعــوٍم جــدًّ
ا( للمتــر المرّبــع )شــوكت، 2014(.  تملــك حّصــة  مصرّيــة )مــا كان يســاوي 0,89 جنيًهــا إســترلينيًّ
ــة المقــّر،  ــّي شــركة إكويتــي إنترناشــنال، األميركّي ــة مــن شــركة أوراســكوم لإلســكان التعاُون أقلّي
الــذراع االســتثمارّية لمليارديــر شــيكاغو العمــاق العقــارّي ســام زيــل.  هــذه الشــركة، وكانــت 
ســابًقا أكبــر مالــك خــاّص للعقــارات فــي الواليــات المتحــدة، هــي واحــدة مــن الشــركات األكثــر 
ارتباًطــا بالرهــون العقارّيــة المفترســة وراء فقاعــة اإلســكان فــي الواليــات المّتحــدة.  وإذ بــاع 
زيــل معظــم الممتلــكات العقارّيــة فــي الواليــات المّتحــدة عــام 2007، ســّتَة أشــهر قبــل االنهيــار، 
حــّول تركيــزه فــوًرا نحــو الســكن فــي األســواق الناشــئة )غالــن، 2011(.  بتشــجيٍع مــن مبــادرة 
ــّي لألســواق الشــاملة الناميــة كشــراكة عاّمة-خاّصــة مــن أفضــل  برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائ
ــّي كجــزء مــن حملــة جديــدة لرهــن عقــارّي يناســب ذوي الدخــل  الممارســات، ومــن البنــك الدول
ــا، وباكســتان  ــا، وتركي المنخفــض، تناَقــش ُنَســخ هــرم ســيتي مــع حكومــات المغــرب، وروماني
والجزائــر وإثيوبيــا واليمــن وأوكرانيــا فــي ظــّل مفهــوم األمــم المّتحــدة لحــّق اإلنســان فــي الســكن 
المائــم )أوراســكوم لإلســكان التعاونــّي، 2007؛ موئــل األمــم المّتحــدة، 2014؛ برنامــج األمــم 
ــراوح ســعرها  ــّي، 2008(.  الواقــع أّن المشــروع، ببيــوٍت ي المّتحــدة اإلنمائــّي، 2011، البنــك الدول
ــا عــن متنــاول  ا(، بعيــٌد كّليًّ مــن 140000 إلــى 200000 جنيــه مصــرّي )12428-17780 جنيًهــا إســترلينيًّ
أدنــى ُخمَســين/ثاثة أخمــاس فئــات الدخــل فــي مصــر، مــع قاعــدة مــن العمــاء يمكــن وصفهــا 
ــاة  ــى »حي ــة، عل ــى الحصــول، ضمــن الميزانّي ــة بالطبقــة المتوّســطة الطامحــة إل ــٍد مــن الدّق لمزي

الكومباونــد« – االصطــاح المصــرّي للمجتمــع المســّور.

لــى »المناطــق غيــر اآلمنــة« مــن المأســاة إ

ــة ألزمــة  ــم الشــعبّي فــي القاهــرة، الخاصــة الجوهرّي ــا، بحســب الفه ــة فــي ذاته ــد الدويق تجّس
ــاج الحكومــة  ــة، مــن إنت ــة المدنّي ــم لوصــف المحن ــة وتعمي ــة عالمّي ــة إعامّي العشــوائّيات، تغطي

فيمــا كانــت عيــون العالــم مرّكــزة علــى االحتــالالت المتعاقبــة لميــدان التحريــر فــي القاهــرة، 
فــي الســنوات األربــع التاليــة النتفاضــة عــام 2011 المصرّيــة، كان نــوع مختلــف مــن العمــل 
ا فــي محيــط المدينــة. فــي 13 آب/أغســطس 2010، وفــي شــباط/فبراير 2011،  االجتماعــّي مســتمرًّ
خــال األّيــام الثمانيــة عشــر التــي أســقطت حســني مبــارك، قامــت مجموعــة مــن 231 أســرًة، مــن 
منطقــة الدويقــة المعــوزة فــي القاهــرة، تضــّم ســّكان العشــوائّيات المعــاد توطينهــم فــي بيــوت 
مقّســمة حصًصــا ضّيقــة )23 م2(، بهجــرة هــذه البيــوت إلــى أخــرى مناســبٍة للعيــش أخذتهــا بوضع 
قها  ــة المنخفضــة يســوِّ اليــد فــي هــرم ســيتي، وهــو مجموعــة ســكنّية مخّصصــة لــذوي الميزانّي
رون، اختصاًصــا أو ممارســًة علــى حــدٍّ ســواء، باعتبارهــا أفضــل الممارســات الجديــدة مــن  المطــوِّ
ــة« بيــن القطاعيــن العــاّم والخــاّص إلســكان ذوي الدخــل المنخفــض.   نــوع الشــراكات »التعاونّي
ــا  ــاّم، إّنم ــٍم مــن القطــاع الع ــة بدع أغضــب بعَضهــم أّن مســاكن ذوي الدخــل المنخفــض المبنّي
ــاع للطبقــات الوســطى، فجّمعــوا أســًرا مــن كّل أنحــاء وســط  ــإدارة القطــاع الخــاّص، كانــت تب ب
القاهــرة للمطالبــة ببضــِع مئــاٍت مــن الشــقق، وجــّر الميــاه، واســتقدام الكهربائّييــن، ومواقــف 
ميكروبــاص لتنســيق النقــل إلــى وســط المدينــة.  تدّخــل الجيــش المصــرّي علــى الفــور، طــارًدا 
معظــم واضعــي اليــد )عــادل، 2011(.  أّمــا أســر الدويقــة الـــ 231، فقــد تمّكنت مــن مقاومــة جميع 
ــة  ــة ومدنّي ــًة اقتصادّي ــك حال ــًة بذل ــا هــذا، محِدث ــى يومن الســلطات والبقــاء فــي هــرم ســيتي حت

غيــر مســبوقة للفضــاءات المســّورة فــي مصــر.

شــراكة عاّمة-خاّصــة كمــا وعــد

ــارك  ــة لإلســكان فــي برنامــج حســني مب ــادرة الوطني ــة للمب كان مشــروع هــرم ســيتي حجــر زاوي
ــرة  ــة الســكن« المثي ــة »أزم ــى 2010 لمعالج ــا مــن 2005 إل ــرض بناؤه ــدة ســكنّية يفت ــون وح لملي
لكثيــٍر مــن النقــاش فــي مصــر.  مشــروع هــرم ســيتي، الــذي أنجــز عــام 2007، هــو ملكّيــة أغلبّيــة 
ــة أشــقاء  ــّي، لصاحبهــا ســميح ســاويرس، أحــد ثاث تشــّغلها شــركة أوراســكوم لإلســكان التعاُون

Photo courtesy of the author

1 تصويــًرا لهــرم ســيتي كمــا يســّوق صراحــًة للشــباب المقبليــن علــى الــزواج، شــاِهد أحــد اإلعانــات األولــى للمجّمــع »أحامــك 

https://www.youtube.com/watch?v=gpGcCKEJFMs :»قّدامك

ريســي أ ــك  نيكــوالس ِشمِش

مجمع مشترك: حالة
بتوع الدويقة    في
 هرم سيتي

urban development organisations for the consumption of electorates and 

donors to advance both a range of anti-poverty agendas and grand urban 

revitalisation schemes (Amnesty International, 2011; GTZ, 2009). In 2007, 

Duweiqa suffered a catastrophic rockslide that killed more than 119 people 

and displaced several thousands. To this day images of the crumbling site 

are on the front pages and front lines of designating entire swaths of central 

Cairo as “Unsafe Areas” requiring eviction to the city periphery (ECCLR, 

2014; GOPP, MoH, & UN-HABITAT, 2010). The Duweiqa rockslide occurred 

just a few months before Haram City’s construction. Publicity and outrage 

around the incident, coinciding with the electoral populism of Mubarak’s 

Million Home initiative, compelled now indicted housing minister Ahmed 

Al-Maghrebi to convince Orascom to take some families on board. This 

circumstantial compromise resulted in resettling families of an average 

size between five and ten people in 23 square-meter flats. Two years later, 

during Mubarak’s overthrow, Duweiqa residents who the governorate had 

deemed “undeserving” for resettlement either led or entered and defended 

against the squatter invasion, depending on who you ask.2 In the process 

the original resettled group joined in to replace 23 square-meter homes for 

63 square-meter ones, which they still squat together with relatives from 

the group of invaders who managed to evade getting cleared. Currently, 

Haram City contains about 30,000 inhabitants, approximately 6000 of 

which are a combination of resettled slum dweller – the result of subsequent 

evictions from the Manshiet Nasr area in response to the Duweiqa rockslide 

– or resettled turned squatter and just squatter, as well as a few hundred 

Syrian refugees. The effort to stretch the definition of “low income” by Zell 

and Sawiris to basically account for a market more accurately described 

as “budget gated lifestyle”, while benefiting from World Bank boosterism, 

has been turned inside-out.

A slum in the gated-community

As homes are taken and secured, squatters regularly question who the real 

thief is in this situation. Indeed, between the cronyism that led to many of the 

land allocations under Mubarak, and duplicitous promotion of an affordable 

cooperative as pretext for state subsidies, relative scales of theft and their 

comparative moral legitimacy must be publicly confronted by any of the 

compound’s residents and management. Central to interaction across the 

class divide is the question: what and who is truly illegal urbanism here?

It is a viscerally acknowledged irony by the squatters themselves that 

the 10-15 EGP a day used to take three microbuses each way to work or 

school amounts to the same total as their pre-rock slide rent (200-300 

EGP), minus three hours of good working time. Some have managed to 

find work gardening for wealthier residents, or constructing ornate walls 

for their overtly private domains. A few have found positions as security 

guards. Inevitably, though, an entire economy – and thus urban form – has 

begun to flourish within the occupied quarter. Houses are dismantled and 

reassembled, walls are knocked down between flats, picket fence front 

lawns are walled in and replaced with commercial spaces selling bread 

or clothing or a small gym, teetering pigeon coops jut from many roofs, 

goats and cows roam in certain lawns that operate as butchers with the 

freshest meat for miles, utilities infrastructure is hijacked and rewired, and a 

proper popular market of tin and repurposed timber has been constructed 

in what was planned to be a park. Across town, this area has acquired the 

name “Little Duweiqa”, as if a kind of ethnic enclave. Crossing the road 

While the eyes of the world focused on the intermittent occupations of 

Cairo’s Tahrir Square, in the four years since the Egyptian uprising of 2011 

a different kind of social action has persisted at the city’s periphery. On 

August 13, 2010 and in February 2011, during the 18 days of Hosni Mubarak’s 

fall, a group of 231 resettled slum dweller families from the impoverished 

Duweiqa district of Cairo, abandoned their 23 square-meter allocated 

homes to squat liveable ones in Haram City, a low budget gated community 

marketed by developers and development practitioners alike as a new best 

practice “cooperative” public-private partnerships for low income housing. 

Angered that publicly subsidised, but privately controlled, low income 

housing was being sold to the middle classes, they joined families from all 

over central Cairo to claim several hundred flats, bringing water, electricity 

technicians, and microbus stands coordinating transport to the city centre. 

The Egyptian Army promptly intervened, and most squatters were evicted 

(Adel, 2011). The original Duweiqa 231 families, however, have managed to 

fight off all authorities and remain in Haram City to this day, bringing an 

economy and urban condition unprecedented for gated spaces in Egypt.

Public-private partnership as promise

A Cornerstone project of Hosni Mubarak’s National Housing Initiative, Haram 

City was one scheme of the supposed million homes to be constructed 

between 2005 and 2010 to address Egypt’s much discussed “housing 

crisis”. Completed in 2007, Haram City is majority owned and operated 

by Orascom Housing Communities, belonging to Samih Sawiris, one of 

three brothers in Egypt’s richest family.1 On the premise of building a “fully 

integrated sustainable low income community”, Orascom purchased 4.8 

Million square meters of land in the desert behind the pyramids of Giza at 

a heavily subsidised rate of about 10 EGP (0.89 GBP) per square meter 

(Shawkat, 2014). A minority share of Orascom Housing Communities is 

owned by US-based Equity International, an investment vehicle for Chicago 

billionaire and property magnate Sam Zell. Formerly the largest private 

real estate owner in the US, it is one of the companies most closely linked 

to the predatory mortgages of the US housing bubble. Since selling the 

majority of US real estate holdings in 2007, 6 months before the crash, 

Zell promptly shifted focus to housing in emerging markets (Gallun, 2011). 

Promoted by the UNDP Building Inclusive Markets initiative as a best 

practice public-private partnership and by the World Bank as part of its 

new low income mortgage drive, Haram City copies are in discussion with 

the governments of Morocco, Romania, Turkey, Pakistan, Algeria, Ethiopia, 

Yemen, and Ukraine under the UN rubric of the human right to adequate 

housing (Orascom Housing Communities, 2007; UN-HABITAT, 2014; UNDP, 

2011; World Bank, 2008). In reality, with houses priced between 140,000 and 

200,000 EGP (12,428-17,780 GBP), the scheme is entirely out of reach for 

Egypt’s lower two/three income quintiles, with a customer base that can 

be more accurately described as an aspirational middle class searching for 

a budget “compound” lifestyle, the Egyptian term for gated community. 

From tragedy to “Unsafe Areas”

Duweiqa is popularly understood by Cairenes as a quintessential case of 

slum crisis, a globally mediatised and circulated depiction of urban plight 

produced by the Egyptian government, Amnesty International, and various 

A Compound  
in Common: the Case 

of “Little Duweiqa”, 
Haram City

NICHOlAS SIMCIK ARESE

1 For a depiction of Haram City as it is explicitly marketed to soon to be married youth, see one of 

the first advertisements for the compound “Your dreams before you”:  https://www.youtube.com/

watch?v=gpGcCKEJFMs

2 Given ongoing legal proceedings against the squatters, the specific order of invasion and role 

played by the Duweiqa squatters remains highly contentious and disputed. In interviews, Haram 

City management contend that squatters invaded and encouraged others to do so. The Duweiqa 

community, on the other hand, distinguishes their invasion as legitimate given their history of 

resettlement and therefore the self-evident imperative to protect against other invaders to reinforce 

their claims.
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ــٌب  ــا جي ــا م ــا نوًع ــة«، َلكأّنه ــوع الدويق ــى »بت ــة إل هــذه المنطق
ِعْرقــّي.  مــن يعبــْر، بين المناطق A2/A1 إلى B2، الطريَق الذي 
ــة يكتشــِف الفــرق  يفصــل منطقــة »بتــوع الدويقــة« عــن البقّي
الشــكلّي الصحيــح إذ يمــّر ببيــوٍت مماثلــة ولكــن فــي شــكلها 
المبتكــر، بجــدراٍن أنيقــة الزخرفــة حــول أفنيــة العشــب وتنظيــٍم 
معّقــٍد للمنظــر.  إّن احتيــاج بتــوع الدويقــة، كضــرورٍة معيشــّية، 
ل، والتشــابك، والتوّســع بحيــث اخترعــوا اقتصــاًدا  إلــى التحــوُّ
ــا لهــَو، كمــا وصفــه عــدٌد مــن أصحــاب المنــازل، تكــرار  خاصًّ
ر.  رابطــة الناشــطين بمدينــة  العشــوائّيات ضمــن مجتمــٍع مســوَّ
هــرم ســيتي، وهــي مجموعــة مــن أصحــاب المنــازل تجتمــع 
ــات  ــر بضــع مجموع كّل شــهرين لمناقشــة هــذه المســألة، تدي
فيســبوك ســاخرة ومتباكيــة علــى منظــر »الزحمــة المصرّيــة« 
ــة العلــل وراء الفــرار إلــى الصحــراء. خــارج القانــون بوصفهــا عّل

مــا أهّمّيــة هــرم ســيتي

إلــى  الســّكان  يضطــّر  الممســوح،  اللــوح  مشــروع  وســط 
الجديــدة  المصرّيــة  توفيــق توّقعاتهــم ومدَركاتهــم للمدينــة 
أنمــاط  مــن  الكثيــَر  أصــاب  لقــد  اليومّيــة.   المواجهــة  مــع 
ــاة  ــة المتوّقعــة فــي الحي الملكّي
القاهرّيــة تغييــٌر عميــق، بوجــود 
يملكــون  ال  بيــوٍت  أصحــاب 
انتفــاٍع طويــل  ســوى حقــوق 
تنظيمــاٌت  )تشــوبها  األجــل 
ــل(،  ــى أيِّ بناٍء/تعدي شــديدة عل
اليــد علــى  ومحتّليــن يضعــون 
جــرى  وإذ  جاهــزة.   منــازل 
المئــة  فــي  عشــرة  تســجيل 
ــة  ــات العقارّي فقــط مــن الملكّي
2006، يكــون النخفــاض  عــام 
التوّقعــات حــول حمايــة ملكّيــة 
المنــازل مــا يبــّرره )USAID، 2010(.  مــع ذلــك، خاًفــا للشــكل 
أو  الرســمّي واحتــال األرض،  البنــاء غيــر  الســائد بقــّوة مــن 
وضــع اليــد، ليــس احتــال هــرم ســيتي تقســيًما غيــر قانونــّي، 
انتهــاًكا ألحــكام اســتخدام األراضــي؛  أو  بــا رخصــة  بنــاًء  وال 
 3 )القانــون رقــم  العمرانــّي  التخطيــط  انتهــاًكا لقانــون  ليــس 
لســنة 1982( وال لقانــون البنــاء )قانــون رقــم 106 لســنة 1976(، 
وقانــون األحــوال الشــخصّية )المرســوم العســكرّي رقــم 7 لعــام 
1996(، بخصــوص التقســيم والبنــاء، أو القانــون رقــم 53 لســنة 
1966، واألمــر العســكرّي رقــم واحــد لســنة 1996 بشــأن تنظيــم 
اســتخدام األراضي كما فعلت نســبة 90 في المئة من مشــاريع 
البنــاء الجديــدة فــي القاهــرة.  غــزو المنــازل الشــاغرة والجاهــزة 
ا وغير مســبوق في ســياِق جيٍب ســّكانيٍّ  واحتالهــا أمــٌر نــادر جدًّ

كّلــّي الخصوصّيــة.

حتــى يومنــا هــذا، كّل مــا وّجــه إلــى المتجاوزيــن مــن تهــم هــو 
»كســر ودخــول«، وتدميــر ممتلــكاٍت خاّصــة )األثــاث واألبواب(، 
واّتهامــات غامضــة مــن بــاب »النشــاط اإلجرامــّي« خــارج فضــاء 
المنــزل، هــذا عــدا البنــاء غيــر القانونــّي أو احتال األراضــي.  كما 
يلحــظ الباحــث فــي الملكّيــة كارول روز »تمــّر الرؤيــة عبــر قانــون 
ــّي آخــر«، وبهــذا  ــة كمــا قــد ال تمــّر فــي أّي مجــاٍل قانون الملكّي
المعنــى احتــال منــازل بوضــع اليــد قــد ال يكون موضــع ترحيب 
ــا ليــس عديــم الشــرعّية )1994، صــص. 267، 269(.   ولكّنــه إدراكيًّ
فعــًا، فقــد احتــرم أهالــي الدويقــة بدّقــٍة، حيــن ســّوروا حدائــق 
ــة، أحــكام أوراســكوم حــول ارتفــاع الجــدار عــن  ــازل المحتّل المن
األرض )75 ســم من اإلســمنت أو الطوب، مع أّي شــيء فوق 
ــات(، فــي تناقــٍض صــارخ  ــك مــن المعــدن الخفيــف أو النب ذل
مــع كثيــٍر مــن أصحــاب البيــوت المملوكــة عــن طريــق الشــراء، 
الذيــن غالًبــا مــا تتجــاوز جدرانهــم المتريــن.  وال تلبــث النزاعــات، 
د الملكّيــة، أن تأخــذ  حــول الحقــوق )وحقــوِق َمــْن( التــي ســتحدِّ

أهّمّيــًة كبــرى وتدخــل فــي النقاشــات العاّمــة.

مراعــاًة، فــي األســاس، لســوٍق مــن األدّق وصفهــا بنمــط حيــاة 
»المجتمــع المســّور لــذوي الميزانّيــات«، مــع االســتفادة مــن 

ــي. حماســّية دعــم البنــك الدول

حــّي الفقــراء فــي المجتمــع المســّور

ــد بانتظــاٍم  ــن، يتســاءل واضعــو الي ــازل وتؤّم ــا تؤخــذ المن فيم
اللــّص الحقيقــّي فــي هــذه الحالــة.  بالطبــع، بيــن  مــن هــو 
العديــد مــن حــاالت تخصيــص  إلــى  أّدت  التــي  المحســوبّية 
األراضــي فــي عهد مبــارك، والترويج المنافق لتعاونّية األســعار 
ــّد أليٍّ  ــة، ال ب ــات الدول ــى إعان ــة للحصــول عل ــة كذريع المعقول
مــن ســّكان المجّمــع وإدارتــه مــن مواجهــٍة علنّيــة مــع المقاييس 
النســبّية للســرقة وشــرعّيتها األخاقّيــة المقارنــة.  فــي أســاس 
ــا  ــن هن ــة هــذا الســؤال: مــاذا وَم ــر الفجــوة الطبقّي التفاعــل عب

ــا عمــران غيــر قانونــّي؟ هــو حقًّ

ــد أنفســهم  ــو الي ــا واضع ــا قويًّ ــرف به ــي يعت مــن الســخرية الت
ــا، كلفــة الميكروباصــات الثاثــة  10-15 ج. م. يوميًّ أّن تراُكــَم 
التــي يجــب أخذهــا ذهاًبــا وإياًبــا إلــى العمــل أو المدرســة، يصــل 

المبلــغ اإلجمالــّي نفســه  إلــى 
مــا  إليجــار  م.(  ج.   300-200 (
قبــل االنهيــار الصخــرّي، ُتطــرح 
مــن ذلــك ثــاث ســاعات مــن 
الجّيــد.  تمّكــن  العمــل  وقــت 
علــى  العثــور  مــن  بعضهــم 
عمــٍل كالبســتنة للجيــران األيســر 
حــااًل، أو بنــاء الجــدران المزخرفة 
المجاهــرة  الخاّصــة  لملكّياتهــم 
منهــم  قّلــٌة  بخصوصّيتهــا.  
وجــدت وظائــف كحــّراس أمــن.  
ــا،  مــع ذلــك، أخــذ يزدهــر تلقائيًّ

فــي القســم المحتــّل، نشــاٌط اقتصــاديٌّ قائــٌم بذاتــه، ومــن َثــمَّ 
ك ويعــاد تجميعهــا، جــدراٌن ُتَهــدُّ بيــن  شــكٌل مدنــّي.  بيــوٌت تفــكَّ
ُيحَجــُب بجــداٍر  الشــقق، ســياج األوتــاد حــول أفنيــة العشــب 
ل المــكان مســاحاٍت تجارّيــة لبيــع الخبــز أو المابــس أو  ويحــوَّ
قاعــًة رياضّيــة صغيــرة، أقفــاص حمــاٍم مترّنحــة تبــرز مــن بعــض 
التــي  الســطوح، معــزى وأبقــار تتجــّول فــي بعــض األفنيــة 
يســتعملها جــّزارون ال يوجــد بمثل طزاجة لحومهم على مســافة 
أميــال، ُخِطفــت البنيــة التحتّيــة للمرافــق وأعيــد تركيبهــا، ُبِنَيــت 
ســوق شــعبّية الئقــة، مــن الصفيــح والخشــب المســتعَمل، في 
ــة، تنســب  ــر المدين ــه أن يكــون حديقــًة.  عب ــا ل ًط مــا كان مخطَّ

منّظمــات  ومختلــف  الدولّيــة،  العفــو  ومنظمــة  المصرّيــة 
التنميــة المدنّيــة، موّجهــة إلــى الناخبيــن والجهــات المانحــة لكــي 
ــه مجموعــة مــن برامــج مكافحــة  ــا فــي الوقــت ذات ــَع ُقُدًم ُتدَف
ــّي الكبــرى )منّظمــة العفــو  الفقــر ومخّططــات اإلنعــاش المدن
الدويقــة  2007، عانــت  2009(.  عــام   ،GTZ 2011؛  الدولّيــة، 
ــر مــن 119 شــخًصا  ــل أكث ــا أســفر عــن مقت ــا كارثيًّ ــاًرا صخريًّ انهي
وتشــريد بضعــة آالف.  حتــى يومنــا هــذا تحتــّل صــور الموقــع 
المتداعــي الصفحــات األولــى والعناويــن الرئيســّية التــي تصــف 
مســاحات كاملــة مــن وســط القاهــرة بأّنهــا »مناطــق غيــر آمنــة« 
تتطّلــب اإلخــاء إلــى محيــط المدينــة )المركــز المصــرّي لإلصــاح 
المدنــّي والتشــريع، 2014؛ الهيئــة العاّمــة للتخطيــط العمرانــّي، 
وزارة الصّحــة، موئــل األمــم المّتحــدة، 2010( .  حــدث انهيــار 
الدويقــة الصخــرّي قبــل بضعــة أشــهر فقــط مــن بنــاء هــرم 
ــه مــن ســخط، بالتزامــن  ــل ب ســيتي.  شــهرة الحــدث ومــا قوب
مــع الشــعبوّية االنتخابّيــة لمبــادرة المليــون وحــدة ســكنّية مــن 
مبــارك، ألجــأت وزيــر اإلســكان المّتهــم اآلن أحمــد المغربــي إلى 
إقنــاع أوراســكوم بأخــذ بعــض العائــات علــى عاتقهــا.  أّدت 
ــات متوّســط  ــن عائ ــى إعــادة توطي ــة إل هــذه التســوية الظرفّي
عــدد أفرادهــا مــا بيــن الخمســة والعشــرة فــي شــقٍق مســاحتها 
23 متــًرا مرّبًعــا.  بعــد ذلــك بعاميــن، أثنــاء إطاحــة مبــارك، قــام 
ســّكان الدويقــة الذيــن رأت المحافظــة أّنهــم »ال يســتحّقون« 
ــد، أو باالنضمــام  ــزوة وضــع الي ــادة غ ــا بقي ــن إّم ــادة التوطي إع
إليهــا، أو بالدفــاع ضّدهــا، وفًقــا لمــن توّجــه إليــه الســؤال.2  في 
هــذه العملّيــة انضّمــت المجموعــة األصلّيــة المعــاد توطينهــا 
آخــذًة محــّل أمتارهــا المرّبعــة الثاثــة والعشــرين منــازل مــن 
زالــت تحتّلهــا مــع بعــض األقــارب مــن  63 متــًرا مرّبًعــا، مــا 
مجموعــة الغــزاة الذيــن اســتطاعوا النجــاة مــن اإلخــاء.  يضــّم 
ــا نحــو 30 ألــف نســمة، حوالــى 6000 منهــم  هــرم ســيتي حاليًّ
المعــاد توطينهــم – نتيجــة  مزيــج مــن ســاكني العشــوائّيات 
لعمليــات إخــاء الحقــة مــن منطقــة منشــّية نصــر جــّراء االنهيــار 
الصخــرّي فــي الدويقــة – أو المعــاد توطينهــم الذيــن تحّولــوا 
محتّليــن أو مــن هــم مجــّرد محتّليــن، إضافــًة إلــى بضــع مئــاٍت 
ُقِلبــت بطًنــا لظهــٍر جهــود  لقــد  الســورّيين.   الاجئيــن  مــن 
مــّط تعريــف »الدخــل المنخفــض« مــن قبــل زيــل وســاويرس 

"تجسد الدويقة في ذاتها،
بحسب الفهم الشعبي في القاهرة، 

الخالصة الجوهرية ألزمة 
العشوائيات.” 
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2 نظــًرا إلــى اإلجــراءات القانونّيــة المســتمّرة ضــّد واضعــي اليــد، يبقــى األمــر بالغــزو 

ــا عليــه.   ا للجــدل ومتنازًع ــًرا جــدًّ والــدور الــذي أّداه واضعــو اليــد مــن الدويقّييــن مثي

أّكــدت إدارة هــرم ســيتي، فــي بعــض المقابــات، أن واضعــي اليــد غــزوا وشــّجعوا 

اآلخريــن علــى القيــام بذلــك.  أّمــا أهالــي الدويقــة، فقــد مّيــزوا غزوهــم بشــرعّية 

مبنّيــٍة علــى تاريــخ إعــادة توطينهــم، ومــن ثــّم علــى بداهــة واجــب الحمايــة ضــّد 

ــًزا لمطالبهــم. ــن تعزي ــزاة اآلخري الغ

tial homeowners in the Global South through 

subsidised mortgages. Most major real estate 

conventions now devote entire sections to the 

vast uncharted opportunity for public-private 

partnership housing across the South, and numer-

ous US property speculators closely linked to 

the housing bubble have shifted towards this 

opportunity in light of their own struggling mar-

kets. The rise of cheap housing loans in the Global 

South is unprecedented and, as testing ground 

for numerous plans globally, “affordability” in 

Haram City interacts with social vectors – such 

as the relationship between housing, masculinity, 

and marriage – in understudied, but prescient, 

ways. 

Conclusion

As activists lament that the social justice aims of 

the 2011 Egyptian Revolution feel increasingly like 

an illusion, research is necessary on the documen-

tation of ongoing social justice struggles in Cairo, 

though they may not be framed as revolutionary 

by the participants themselves. Despite a strong 

clampdown on improvised livelihoods in Egypt, 

“quiet encroachments” 

on the material and 

legal status quo have 

taken new forms, in 

some cases out-in-the-

open (Bayat, 2000). 

Haram City and the 

Duweiqa squatters 

within present a pecu-

liar case study. Here 

one finds the greatest binary tropes of urbanism 

in the South – the slum and the gated community, 

the formal and the informal, protest and “quiet 

encroachment”, the precarious urban core and 

elite periphery, completely intertwined. As such, 

Haram City has become a locus for broad public 

dialogue on how the urban poor in Cairo think 

about rights, ownership, and protest in the city.
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the destruction of private property (furniture 

and doors), and vague accusations of “criminal 

activity” beyond the space of the house, never 

mentioning illegal construction or occupation of 

lands. As property scholar Carol Rose notes “vis-

ibility runs through property law as perhaps no 

other legal area,” and in this sense the squatted 

homes may not be welcome but are perceptu-

ally not irregular (1994, pp. 267, 269). Indeed, in 

walling in the gardens of their squatted homes, 

the Duweiqa community rigorously respects 

Orascom’s regulations on wall heights (75 cm 

of cement or brick 

from the ground, with 

anything above in light 

metal or plants), in 

stark contrast to many 

titled homeowners by 

purchase, who often 

have walls well over 

two meters. Struggles 

over the rights (and 

rights for whom) that will define ownership are 

immediately consequential and publicly disputed.

Even if out of reach to Egypt’s bottom three 

income quintiles, Haram City is the first major 

suburban gated residence affordable to the 

aspirational middle class – what many of the 

compound’s youth in turn label as exemplary of 

the Hizb al Kanaba (literally “The Couch Party) 

for their explicit political ambivalence prioritising 

stability. For the first time, one can compare the 

expectations, disappointments, and narratives of 

Egypt’s new middle class finally able to move to 

the suburb with its everyday lived reality. On the 

other hand, the Duweiqa squatters may represent 

a proto-movement, largely disconnected from 

contemporaneous revolutionary activity in the 

country. Understanding how the poor identify or 

reject social justice struggles, even as they carry 

them out through practices more generally dis-

missed as “informal,” is central to understanding 

the extent of inclusivity and pluralism of dominant 

activism. 

In a more global sense, Haram City is one of the 

flagship projects for new UNDP/World Bank 

drives to securitise lower middle income poten-

between A1/A2 districts to B2 that delineates 

“Little Duweiqa” from the rest reveals the true 

formal difference as one walks by identical houses 

but in their original form, with neat ornate lawn 

walls and elaborate landscaping. The livelihood 

imperative for Little Duweiqa to shift, intertwine, 

and expand as it attempts to invent an economy 

for itself has been labeled by many homeowners 

as the “slumification” (ittagreer al-ashwayat) of 

the gated community. The Haram City Activists 

Association, a group of homeowners that meets 

bimonthly to discuss the matter, runs several 

Facebook groups deriding and lamenting the 

gaze of “Egyptian chaos” (al zahma masreea) 

outside of the law as the very raison d’être behind 

fleeing to the desert.

Why Haram City matters

Amidst a tabula rasa project, residents are forced 

to reconcile their expectations and perceptions 

of the new Egyptian city with daily confrontation. 

Many of the expected ownership patterns of 

Cairene life are deeply altered, with homeown-

ers only controlling long-term usufruct rights 

(including severe regulations on any construc-

tion/modification) and squatters seizing pre-built 

homes. With only 10 % of real property registered 

in 2006, low expectations over the protection 

of home ownership might be assumed (USAID, 

2010). Yet, contrary to the overwhelmingly 

dominant form of informal construction and land 

occupation, or wad’ al yad (literally ‘put a hand 

on’), the Haram City occupation is not an illegal 

subdivision, nor is it a construction without permit 

or a violation of land use ordinances; it does not 

violate the Urban Planning Land Act (Law No. 

3 of 1982), the Building Code (Law No. 106 of 

1976), the Status Law (Military Decree No. 7 of 

1996), regarding subdivision and construction, 

or Law No. 53 of 1966 and Military Order No. 1 

of 1996 regarding land use regulation like 90 per 

cent of new constructions in Cairo. The invasion 

and occupation of preexisting vacant homes is 

extremely rare and unprecedented in the context 

of a fully private enclave. 

To this day, all charges brought upon the squat-

ters have been presented as “breaking and entry,” 

“Across town, this area has 
acquired the name “Little 
Duweiqa”, as if a kind of 

ethnic enclave.”

Photo courtesy of the author
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الســكن والذكــورة، والــزواج – فــي طــرٍق كاشــفة، وإن لــم تــدرس بمــا فيــه الكفايــة حّتــى اآلن.

خاتمــة

فيمــا يرثــي الناشــطون لكــون أهــداف العدالــة االجتماعّيــة لثــورة العــام 2011 المصريــة تبــدو 
ــة  أقــرب فأقــرب إلــى الوهــم، ال بــّد مــن إجــراء البحــوث فــي توثيــق نضــاالت العدالــة االجتماعّي
الجاريــة فــي القاهــرة، ولــو لــم يضعهــا المشــاركون أنفســهم فــي إطــاٍر ثــورّي.  رغــم الحملــة 
ــة« للوضــع الراهــن  ــة فــي مصــر، أخــذت »التجــاوزات الهادئ ــش المرتجل ــى ســبل العي ــة عل القوّي
ــل  ــٍة فــي بعــض الحــاالت )بيــات، 2000(.  يمّث المــاّدّي والقانونــّي أشــكااًل جديــدة، وبصــورٍة علنّي
ــا يجــد المــرء أعظــم  ــة دراســّية غريبــة.  هن هــرم ســيتي، وداخلــه واضعــو اليــد مــن الدويقــة، حال
المجــازات الثنائّيــة لحيــاة المدينــة فــي الجنــوب – العشــوائّيات والمجتمــع المســّور، الرســمّي 
وغيــر الرســمّي، مظاهــرات االحتجــاج و »التجــاوز الهــادئ«، قلــب المدينــة غيــر المســتقّر وضاحيــة 
ــا.  علــى هــذا النحــو، أصبــح هــرم ســيتي موِضًعــا لحــواٍر شــعبيٍّ  النخبــة – وقــد تداخلــت كّليًّ
ــة. ــاج فــي المدين ــة، واالحتج ــراء القاهــرة فــي الحقــوق، والملكّي ــر فق ــة تفكي واســع حــول كيفي

لمراجعــة المصــادر إنظــر النســخة االنكليزيــة للمقــال )ص 55، 57(

مهمــا يكــن هــرم ســيتي بعيــًدا عــن متنــاول أخمــاس الدخــل الثاثــة الدنيــا فــي مصــر، فإّنــه أّول 
ضاحيــٍة ســكنّية مســّورة كبيــرة فــي متنــاول الطبقــة الوســطى الطموحــة – مــا يِســُمه كثيــر 
ــٍة سياســّية ظاهــرة تعطــي  مــن شــباب المجّمــع بدورهــم نموذًجــا لـ »حــزب الكنبــة« فــي ازدواجّي
األولوّيــة لاســتقرار.  للمــّرة األولــى، يمكــن مقارنــة التوّقعــات، وخيبــات األمــل، والســردّيات 
لــدى الطبقــة الوســطى الجديــدة فــي مصــر وقــد باتــت أخيــًرا قــادرة علــى االنتقــال إلــى الضاحيــة 
ــل واضعــو اليــد مــن الدويقــة حركــة  بواقعهــا اليومــّي المعيــش.  مــن ناحيــٍة أخــرى، قــد يمثِّ
أّولّيــة، منقطعــة إلــى حــدٍّ كبيــر عــن النشــاط الثــورّي المعاصــر فــي البــاد.  إّن فهــم كيفّيــة 
ــو قامــوا بهــا مــن خــال  ــا أو رفًضــا، ول ــة تماهًي ــة االجتماعّي تعامــل الفقــراء مــع نضــاالت العدال
ممارســاٍت ال ُيعتــّد بهــا عموًمــا لكونهــا »غيــر رســمّية«، أمــر أساســّي لفهــم مــدى الشــمولّية 

والتعددّيــة فــي النشــاط االحتجاجــّي الســائد.

ــًة، هــرم ســيتي هــو واحــد مــن المشــاريع الرائــدة فــي حمــات برنامــج األمــم  بمعنــى أكثــر عالمّي
ــازل  ــّي لتأميــن ذوي الدخــل المنخفــض المتوّســط، أصحــاب المن المّتحــدة اإلنمائّي/البنــك الدول
العقــارّي المدعومــة.  معظــم  الرهــن  الكــرة األرضيــة، عبــر قــروض  المحتمليــن، فــي جنــوب 
ــة واســعة للشــراكة  ــرى تكــّرس اآلن قطاعــات بأكملهــا لفرصــة مجهول ــة الكب ــات العقارّي االّتفاقّي
اإلســكانّية بيــن القطاعيــن العــاّم والخــاّص فــي جميــع أنحــاء الجنــوب، ومختلــف المضاربيــن 
العقارّييــن فــي الواليــات المّتحــدة مّمــن كانــوا علــى صلــٍة وثيقــة بفقاعــة اإلســكان تحّولــوا نحــو 
ــة.  صعــود القــروض الســكنّية الرخيصــة  ــات أســواقهم الخاّص هــذه الفرصــة فــي ضــوء صعوب
ــد  ــى الصعي ــدة عل ــار لخطــط عدي ــر، وكحقــل اختب ــه نظي ــم يســبق ل ــة ل ــوب الكــرة األرضّي فــي جن
ــة – كالعاقــة بيــن  ــة التكاليــف« فــي هــرم ســيتي تتفاعــل وناقــات اجتماعّي العالمــّي، »محمولّي

الفضاء العام
 كوسيلة إعالم بديلة
إســكندر ئــل  وا

كان الفضــاء العــاّم فــي طليعــة اهتمامــات الثــورة فــي مصــر.  مــن المظاهــرات العاّمــة فــي 
كانــون الثاني/ينايــر عــام 2011 إلــى حملــة كاذبــون للعــروض فــي األحيــاء بعــد كانــون األّول/
ديســمبر 2011، اســتخدم الناشــطون الفضــاء العــاّم فــي المــدن المصرّيــة باعتبــاره وســيلة إعــالٍم 

بديلــة قــادرة علــى حمــل صوت الشــعب.  هذا ما جعــل األنظمة 
الســاعية إلــى التحّكــم فــي الرســائل اإلعالمّيــة تقــوم بذلــك مــن 

خــالل الســيطرة الوحشــّية علــى الفضــاء العــاّم.

أّن احتــال الشــعب للشــوارع والســاحات فــي  ســاد االعتقــاُد 
القاهــرة يــوم 25 كانــون الثاني/ينايــر 2011 كان بدايــًة النتصــاٍر 
مؤّقــت عبــر إجبــار النظــام علــى االســتماع إلــى مطالب الشــعب، 
قهــا.  األعــداد الهائلــة مــن األفــراد الحاضريــن فــي  ولــو لــم يحقِّ
الشــوارع أوصلــت رســالًة جماعّيــة مفادهــا أّن النــاس ضاقــوا 
ذرًعــا بالنظــام.  طالمــا احتــّل النــاس شــوارع المدينــة والســاحات 
العامــة، اســتمّرت هــذه الرســالة وكّل محــاوالت التعتيــم عليهــا 

إخــاء  النظــام  بــاءت بالفشــل.  حــاول  التقليدّيــة  التلفزيونّيــة واإلذاعّيــة  عبــر وســائل اإلعــام 
ــدة إلســكات هــذه الرســالة. ــدان كوســيلٍة وحي المي

ــره مــن المياديــن فــي مــدٍن أخــرى، اســتعادت وســائل اإلعــام  ــر وغي ــرك النــاس التحري حينمــا ت
التقليدّيــة بعــض تأثيرهــا.  شــرعت الرســائل الفوقّيــة المكــّررة باســتمرار علــى البرامــج التلفزيونّيــة 
ــِت التحريفّيــة عبــر قنــوات  فــي محــو الذاكــرة التــي صاغهــا وجــود النــاس فــي الفضــاء العــاّم.  ُبثَّ
التلفــزة إذ حــاول النظــام اســتعادة الســيطرة علــى الفضــاء العــاّم نازًعــا الشــرعّية عــن مظالــم 

ــة. ــة لجــداول أعمــاٍل خارجّي ــة أو بالتبعّي ــا إّياهــم، كّلمــا أمكــن، بالفئوّي النــاس وناعًت

فــي الســنة التــي أعقبــت األّيــام الثمانيــة عشــر، كلمــا كانــت القــرارات ال تعجــب عــدًدا كافًيــا مــن 
جيــن.  عندئــٍذ قــد  ــوا إلــى الشــوارع وأوصلــوا رســالتهم إلــى كلٍّ مــن النظــام والمتفرِّ النــاس، هّب
تغّطــي ذلــك وســائل اإلعــام األكثــر تقليدّيــًة ألّنــه كان مــن الصعــب تجاهلــه.  ولكن، مــع الوقت، 
ــة.   ــة مزيــًدا مــن النجاحــات وخّفــت وتيــرة التظاهــرات االحتجاجّي حّققــت وســائل اإلعــام التقليدّي
ذلــك أّن هــذه األخيــرة كانــت توصــل رســائل متقّطعــة، بــل فــي الغالــب ألّن الشــوارع، فــي غيــاب 

التظاهــرات، خاضعــة لتنظيــم الحكومــة.

ــة اســتخدامها  ــة اليومــّي فــي مصــر يكشــف عــن كيفّي إنعــام النظــر فــي مشــهد الشــوارع العاّم
وســائل إعــاٍم لتحويــل االنتبــاه أو إليصــال رســالة.  الشــوارع مكتّظــٌة بإعانــاٍت تبيعهــا الحكومــة 
ــات اســتهاكّية فــي معظمهــا، مــع  ــاِكَل.  اإلعان ــاٍت، وملصقــاٍت، وهي ــوكاالت اإلعــان، الفت ل
قّلــة متبّقيــة يمكــن تضمينهــا رســالًة سياســّية.  االســتثناء فــي 
أوقــات االنتخابــات، إذ ترعــى الدولــة المناَفســَة وتالًيــا مــا يبعــث 
مــن رســائل سياســّية ضمــن ذلــك اإلطــار المعمــول بــه.  وهــي 
ــة السياســّية،  ــم جــزٌء مــن العملّي ــاس أّنُه فرصــٌة كــي يّدعــَي الن
مــع أّنهــم ليســوا أحــراًرا فــي اســتعمال الفضــاء العــاّم خــارج 

القواعــد المفروضــة.

ــا أن أهــل  ــات واضًح ــي الجيــش الســلطة عــام 2011، ب بعــد توّل
النظــام كذبــوا حــول األحــداث ورفضــوا أخــذ الجنــاة بجريرتهــا.  
ُغّطيــت مؤتمراتهــم الصحافّيــة بكثافــة عبــر وســائل اإلعــام 
ُأْقِصــَي معظــم الناشــطين وشــهود العيــان.   التقليدّيــة بينمــا 
ــر  اســتخدم الناشــطون وســائل اإلعــام البديلــة علــى اإلنترنــت مثــل فيســبوك ويوتيــوب وتويت

لنشــر روايتهــم الخاّصــة لألحــداث.

مهمــا كان إعــام الشــبكات االجتماعّيــة فّعــااًل، فقــد ظــّل عاجــًزا عــن منافســة انتشــار التلفزيــون 
واإلذاعــة داخــل مصــر.  األشــخاص الذيــن تمّكنــوا مــن التظاُهــر اســتجابًة لمعلومــات موّزعــة عبــر 
ــا اســتهدف  ــا م ــراًرا.  وغالًب ــادًرا وفــي المناطــق نفســها تك ــك ن ــوا ذل ــة فعل الشــبكات االجتماعّي

الجيــُش بوحشــّيٍة وجوَدهــم فــي الفضــاء العــاّم.

“كانت كاذبون فريدة من حيث جمعها 
الفعال بين استعمال الفضاء العام 

والتكنولوجيا الرقمية ووسائط اإلعالم 
االجتماعي.”
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Public Space 
 as Alternative 

Media
WAEl ESKANDAR

Public space has been at the forefront of the revolution’s concerns in 

Egypt. From the public demonstrations in January 2011 to the Kazeboon 

campaign for neighborhood screenings after December 2011, activists 

have used public space in Egyptian cities as a powerful alternative media 

to carry the voice of the people. For this reason, the regimes that have 

sought to control media messaging have done so through the brutal 

control of public space.

It has often been understood that the people’s occupation of city streets 

and squares in Cairo on 25 January in 2011 was the beginning of a temporary 

triumph in forcing the regime to listen to, even if not fulfill, the people’s 

demands. The sheer numbers of individuals present on the streets com-

municated a collective message that people were fed up with the regime. 

As long as people occupied city streets and public squares, this message 

persisted and all attempts to overshadow it through conventional television 

and radio media failed. The regime attempted to clear the square as its 

only means to silence this message. 

When people left Tahrir and other squares in other cities, the influence 

of conventional media was relatively restored. The top-down messages 

repeated incessantly over television programs began to wipe out the 

memory formulated by people’s presence in public space. Revisionism was 

broadcast through television channels as the regime tried to regain control 

of public space by delegitimizing people’s grievances and whenever possible 

labeling them as sectorial or driven by foreign agendas.

In the year that followed the 18 days, whenever decisions were not to 

the liking of a critical amount of people, they would take to the streets 

and deliver their message both to the regime and onlookers. It would be 

covered in more traditional media since it was difficult to ignore it. Yet as 

time passed, conventional media had more successes and protests were 

less frequent. They delivered intermittent messages, but mostly because 

the streets, in absence of protests, were regulated by government.

A closer look at the daily landscape of public streets in Egypt indicates 

how they are used as media to divert attention or to deliver a message. The 

streets are filled with advertisements, sold by the government to advertising 

agencies, signs, posts, structures. The advertisements are mostly consum-

erist, with little else that can be placed to send out a political message. 

The exception is during times of elections, where the state sponsors the 

competition and hence the political messages that are sent out within 

that established framework. It is a chance for people to pretend they are 

part of the political process, and yet they are not free to use public space 

politically outside the set rules.

After the military assumed power in 2011, it became clear that the regime 

lied about events and refused to hold perpetrators to account. Their press 

conferences were covered extensively through conventional media while 

activists and witnesses were largely excluded. Activists used alternative 

online media such as Facebook, YouTube and Twitter to spread their version 

of events. 

While social media was effective, it remained incapable of competing with 

the reach of television and radio within Egypt. The numbers of people who 

were able to protest as a response to information share through social 

media did so rather infrequently and in the same repeated areas. Often 

the military brutally targeted their presence in public space.
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ــى  ــواع مختلفــة مــن وســائل اإلعــام قــادرًة عل ــدت أن مهمــا ب
التأثيــر فــي أفــكار النــاس ومعتقداتهــم ومــن ثــّم فــي مســتقبل 
ــا قــادًرا علــى إيصــال  البــاد، يبقــى الفضــاء العــاّم منافًســا قويًّ
رســائل ذات مغــًزى.  وما دامــت أهّمّيته كبيرًة، فلَســوف يظّل 

ــا ُيناَضــُل فــي ســبيله علــى الــدوام. اســتخدامه حقًّ

العلمانّيــون الذيــن يذكــرون ثــورة 25 ينايــر، فقــد ُتطلــق النــار 
عليهــم فــوًرا، كمــا كان حــال الناشــطة شــيماء الصّبــاغ.

لــم تشــارك شــيماء إاّل إلحيــاء الذكــرى الســنوّية الرابعة لثورة 25 
ينايــر.  بينمــا كانــت فــي الشــارع علــى مــرًأى مــن الجمهــور، دّل 
ــار وقتلــت برصــاص شــرطيٍّ  ــرال فأطلقــت عليهــا الن عليهــا جن
ا أدنــى  ملّثــم.  الســماح باالســتفادة مــن الفضــاء العــاّم بلــغ حــدًّ
ــذ سياســته  ل النظــام تنفي ــٍر قمعــيٌّ يخــوِّ ــوُن تظاُه مــه قان ينظِّ

بوحشــّية.

بحلــول كانــون األّول/ديســمبر 2011، كان النظــام قــد أصبــح 
الفعالّيــات، مرِدًفــا  الكثيريــن فــي عــدٍد مــن  ا فقتــل  وحشــيًّ
العــاّم ولــم تعــد وســائط  المــزاج  أفعالــه باألكاذيــب.  تغّيــر 

اإلعــام االجتماعــّي فّعالــًة كمــا كانــت مــن قبــل.

هنــا قــّررت مجموعــٌة مــن الناشــطين وجــوب اســتخدام الفضــاء 
العــاّم الــذي لــم يعــد محَكــَم التنظيــم بقــدر مــا كان قبــل عــام 
ــرة  ــت الفك ــة إليصــال رســالتهم.  كان 2011 وســيلَة إعــام بديل
العــاّم لنشــر مــا كان موجــوًدا  الفضــاء  بســيطة: اســتخدام 
بالفعــل علــى وســائط اإلعــام االجتماعــّي.  حملــة الكشــف عــن 

َيت كاذبــون. الكــذب، )كــذب الجيــش آنــذاك( ُســمِّ

كانــت كاذبــون فريــدة مــن حيــث جمعهــا الفّعــال بيــن اســتعمال 
اإلعــام  ووســائط  الرقمّيــة  والتكنولوجيــا  العــاّم  الفضــاء 
االجتماعّي.  ُجمعت أشــرطة فيديو تتضّمن الرســالة السياســّية 
والمشــاهد التــي كانــت محّرمــًة على غيــر مســتخدمي اإلنترنت، 
ثــّم عرضــت فــي األماكــن المتاحــة للجمهــور فــي شــّتى األحيــاء.  
ــة إلــى جمهــور لــم  ــة قوّي كان المفعــول رســالًة صوتّيــة وبصرّي
مها بمــا يكفــي مــن  يكــن فــي متنــاَول ناشــطي اإلنترنــت َتســلَّ

الوضــوح إلثــارة شــكوكه فــي حقيقــة مزاعــم النظــام.

انتشــرت فكــرة هــذه الحملــة عبــر الشــبكات االجتماعّيــة، مــا 
تبّنــى هــذه  أّن كّل مســتخدٍم للشــبكات االجتماعّيــة  يعنــي 
ــة يمكنــه أن يعــرض رســالًة سياســّية علــى العشــرات أو  الحمل
المئــات مّمــن لــم يكونــوا علــى اإلنترنــت.  هكــذا أصبــح الفضاء 

ــة للناشــطين. ــام البديل ــاّم وســيلة اإلع الع

ــاء  ــرٍض فــي أنح ــر مــن 600 ع ــم أكث ــة مــن تنظي ــت الحمل تمّكن
البلــد وأجــزاٍء مــن المجتمــع الدولــّي خــال مــا يربــو قليــًا علــى 
الحملــة المركزّيــة بمــن فيهــا مــن ناشــطين  شــهٍر.  كانــت 
المخاطــرة داخــل  بأنفســهم إمكانــات  رون  يقــرِّ ومواطنيــن 
الحملــة وقّدمــت  التاليــة، اســتمّرت  الســنة  أحيائهــم.  فــي 

أكثــر مــن 100 عــرٍض احتجاًجــا علــى حكــم مرســي.

علــى أثــر االنقاب العســكرّي في الثالــث من تّموز/يوليو 2013، 
ــا لرقابــة مشــّددة، وبعــد المجــزرة  أصبــح الفضــاء العــاّم خاضًع
ــل  ــة، فــي 14 آب/أغســطس، قوب الفظيعــة فــي رابعــة العدوّي
اســتخدام الفضــاء العــاّم للرســائل السياســّية بوحشــّية ال ترحــم.

عــادت االحتجاجــات والحمــات علــى غــرار كاذبــون غيــر ممكنــٍة 
التلفزيــون واإلذاعــة رســالًة تنويمّيــة فــي  بــّث  وال فّعالــة.  
العاّمــة لرقابــٍة صارمــة  النظــام األماكــن  االســتقرار.  أخضــع 
التجــارّي  إاّل لإلعــان  يتــرك مجــااًل  بحضــوٍر أمنــيٍّ كثيــف، ال 
ومــا ترعــاه الدولــة مــن احتجاجــات ورســائل.  كانــت المظاهــرات 
ــدة للسيســي مســموحة، أّمــا اإلســامّيون أو الناشــطون  المؤيِّ
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and radio broadcasts delivered a hypnotic mes-

sage of stability. The regime rigorously controlled 

public spaces with heavy security presence, 

allowing only commercial advertisement and 

state sponsored protests and messages. Pro Sisi 

demonstrations were allowed, but Islamists or 

secular activists who mentioned the January 25 

revolution could be shot on the spot, as was the 

case of the activist Shaimaa El Sabbagh. 

Shaimaa had only participated in order to 

commemorate the anniversary of the January 

25 revolution four years on. While she was on 

the street in plain view of the public, a general 

pointed her out and she was shot and killed by 

a masked policeman. Tolerance of the utilization 

of public space is at a minimum regulated by an 

oppressive protest law that enables the regime 

to brutally implement their policies.

While various types of media seem to be able to 

influence people’s ideas and beliefs and hence 

the future of the country, public space remains 

a strong contender that is capable of delivering 

meaningful messages. As long as it remains 

consequential, its utilization will continue to be 

a right that is constantly fought for. 

The idea for this campaign spread through social 

media, which meant that every social media 

user to adopt this campaign had the potential 

of exposing a political message to tens or hun-

dreds of others that were not online. Public space 

became the alternative media for activism.

The campaign managed to hold over 600 

screenings nationwide and in parts of the inter-

national community in a little over a month. The 

campaign was decentralized with activists and 

citizens deciding on 

their own whether it 

was possible for them 

to take risks inside 

their neighborhoods. 

In the following year, 

the campaign con-

tinued and had more 

than 100 screenings in 

protest of Morsi’s rule.

Following the July 3rd 2013 military takeover, pub-

lic space became tightly controlled and following 

the bloody massacre in Rabaa on August 14, the 

use of public space for political messaging was 

addressed brutally and mercilessly. 

Protests and campaigns like Kazeboon were no 

longer possible and no longer effective. Television 

By December 2011, the regime had become brutal 

with many kills during numerous events accom-

panied with their lies. The general mood was 

changing and social media was not as effective 

as it used to be. 

This is when a group of activists decided they 

must utilize public space that was not as largely 

regulated as it was before 2011 as alternative 

media to deliver their message. The idea was 

simple, use public space to spread what was 

already existing on 

social media. The 

campaign to uncover 

lies, (the military’s at 

the time) was called 

Kazeboon. 

Kazeboon was unique 

in that it efficiently 

utilized public space 

in collaboration with 

digital technology and social media. Videos were 

compiled that encapsulated the political message 

and scenes that were barred from non-users 

of the internet and then screened in publicly 

accessible spaces in different neighborhoods. 

The effect was a strong audio and visual message 

delivered to an audience that online activism did 

not reach with enough clarity to raise doubts as 

to the truth of the regime’s claims. 

“Kazeboon was unique 
in that it efficiently 

utilized public space in 
collaboration with digital 

technology and social 
media.”
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ــا بــل فشــل،  توشــكى الجديــد مشــروًعا ســابًقا، لــم يكتمــل حاليًّ
يرمــي إلــى بنــاء قنــاة بطــول 300 كــم تقريًبــا، فــي جنــوب مصر، 
ل »فــرع النيــل  تربــط بحيــرة ناصــر بسلســلة مــن الواحــات تشــكِّ
إلــى فقــدان  المشــروع بفشــل ذريــع، مؤّدًيــا  بــاء  الثانــي«.  
الــدوالرات.   إهــدار مليــارات  الطبيعّيــة، فضــًا عــن  المــوارد 
أو  لــم يؤثــر فــي مــدٍن  الجديــد  الــوادي  أّن مشــروع  والحــال 
ــَذ أساًســا عبــر أراٍض غيــر مأهولــة.   فضــاءاٍت أو جماهيــر، إذ ُنفِّ
المســتقبلّية للســويس  التنميــة االســتراتيجّية  أّمــا مشــاريع 
التــي صّممتهــا التشــكيلة ذاتهــا مــن الاعبيــن )الجيــش والدولــة 
ــر فــي مــدن منطقــة القنــاة الثــاث  ورأس المــال الخليجــي( فتؤثِّ
مباشــرًة، وعــدد ســّكانها مجتمعــًة أكثــر مــن 1,5 مليــون نســمة.

الســويس؟   ولكــن مــاذا يعنــي ذلــك لمــدن منطقــة قنــاة 
فلنتأّمــل فــي مثــال بورســعيد.  تعانــي بورســعيد مشــاكل عاّمة 
تواجــه مجمــل البلــدات والمــدن المصرّيــة: فســاد الســلطات 
البلدّيــة، الســيطرة القســرّية من قبــل األجهزة األمنّيــة المختلفة 
ــة، نقــص  ــم فــي منظــر المدين ــي تتحّك كالجيــش والشــرطة الت
المــوارد المالّيــة إلجــراء التحســينات البلدّيــة والصيانــة.  هــذه 
الوطــن يتفاقــم  المنتشــرة علــى مســتوى  المدنّيــة  اآلفــات 
كثيــٌر منهــا فــي بورســعيد نظــًرا إلــى موقــع المدينــة الفريــد 
وجغرافيتهــا المدنّيــة الفريــدة: قطعــة أرٍض مثّلثــة تحّدهــا قنــاة 
ــرة  ــط شــمااًل، وبحي الســويس شــرًقا، والبحــر األبيــض المتوسِّ
أنماًطــا  أّن  المنزلــة جنوًبــا.  جغرافيــة محــدودة كهــذه تعنــي 
مدنّيــًة شــّتى وجــدت فــي غيرهــا مــن المــدن المصرّيــة، كالتمّدد 
المدنــّي غيــر الرســمّي الواســع النطــاق، أو مقاربــة ســلطات 
الســّكانّي، ال توجــد فــي  النمــّو  الجديــدة الســتيعاب  المــدن 

بورســعيد.

المدينــة مراحــل  العشــرين شــهدت  القــرن  منــذ خمســينات 
مختلفــة مــن االنحــدار والركــود، والحــال أّن مؤّسســات الدولــة 
ــذ 2011، إجــراءات جــاّدة لخلــق مــا يمكــن تســميته  اّتخــذت، من
حالــة مــن القلــق المدنــّي، تزعــزع اســتقرار البيئــة المدنّيــة عمــًدا، 
الســّيما فــي قلــب المدينــة القديــم.  علــى ســبيل المثــال، فــي 
2014 اســتيقظ ســّكان حــّي الشــرق علــى أصــوات  أّيار/مايــو 
جّرافــات البلدّيــة تزيــل أرصفــًة وأشــجاًرا كانــت مزروعــة منــذ 
التاســع عشــر.  كان  القــرن  المدينــة فــي منتصــف  تأســيس 
ــع الشــارع  البلدّيــة توسِّ أّن  الرســمّي لهــذه الخطــوة  التفســير 
لتخفيــف حركــة المــرور.  ال حركــة المــرور كانــت مشــكلة وال 
الســكان استشــيروا بشــأن التخطيــط إلزالــة األرصفــة واألشــجار.

مــن التدابيــر األخــرى المؤّدية إلــى زعزعة اســتقرار البيئــة المدنّية 
ــاٍن  ــة لمب ــة المحمّي ــم األثرّي ــة مخصوصــة مــن قائمــة المعال إزال
تراثّيــة كانــت مدرجــًة فيهــا، والســماح تالًيــا بهدمهــا.  تحــّل محّل 
المبانــي المهّدمــة، فــي مدينٍة محدودة األراضي، مباٍن ســكنّية 
مــن قطــاع المضاربــة العقارّيــة يفــوق ارتفاعهــا عشــر طبقــاٍت، 
بــا أيِّ احتــراٍم للتاريــخ المعمــارّي والمدنــّي الفريــد فــي المدينة.  
غالًبــا مــا ترتبــط مشــاريع التطويــر االســتثمارّي هــذه بأعضــاء 
فاســدين مــن جهــاز األمــن.  تعمــل هــذه الممتلــكات الجديــدة 
كمثــل »عناصــر نائبــة«، نــادًرا مــا يشــغلها ســّكاٌن جــدد، لقّلة من 
ــوع مــن زعزعــة االســتقرار  ــل أســعارها.  هــذا الن يســتطيع تحّم
المدنــّي ال يــؤّدي أساًســا إلــى فقــدان التــراث العمرانــّي الفريــد 

وحســب، بــل كذلــك إلــى انكمــاش ســّكان األحيــاء الداخلّيــة.

محّطــة قطــار بورســعيد، المبنّيــة عــام 1958، ضمــن حملــة إعادة 
اإلعمــار التــي أعقبــت قصــف بورســعيد أثنــاء العــدوان الثاثــّي، 
ــارج الخدمــة، ويخشــى الســّكان أن ُتهــدم مــن  ــا خ َر وضعه ــرِّ ُق
المرتبطــة بمشــروع  التوّســع  المجــال لمشــاريع  أجــل إفســاح 

قنــاة الســويس الجديــدة.

المبانــي  الدولــة تبنــي مئــاٍت مــن  فــي هــذه األثنــاء، كانــت 
الســكنّية الجديــدة إلــى الغــرب مــن وســط المدينــة القديمــة.  
مشــاريع البنــاء هــذه هــي جــزء مــن حملــة وطنّيــة لإلســكان 

بورســعيد اآلن فــي قلــٍق دائــم تحــت ظــلِّ مشــروٍع عمــاق.  
ًفــا مــن فضــاءات  بــور ســعيد نموذًجــا فريــًدا ومتطرِّ تقــّدم 
ــا  ــة، وغالًب ــر المدنّي ــدرس كيــف تقــاوم الجماهي النضــال لمــن ي
الــدول  التــي تحّددهــا  المدنّيــة  العقــود اآلجلــة  بــا جــدوى، 

العالمّي/الخليجــّي. المــال  المتعســكرة ورأس 

راٌت للحصــول مــن القنــاة  طيلــة العقــد الماضــي ُوِضعــت تصــوُّ
علــى حــدٍّ أقصــى مــن األداء والدخــل الــذي يمكــن أن توّلــده 
ل مثــل  ــة.  وكان يفتــرض فــي الخليــج أن يمــوِّ ــة المصرّي للدول
رات، تحديــًدا االســتثمار الســعودّي واإلماراتــّي،  التصــوُّ هــذه 
حيــث تأخــذ موانــئ دبــي العالمّيــة الــدور القيــادّي بتوّليهــا بنــاء 
الثــورة  بــدء  القنــاة وإدارتهــا.  بعــد  الرئيســّية حــول  المرافــق 
المصرّيــة عــام 2011 شــّقت قطــر طريقهــا إلــى مخّطــط قنــاة 
ــًة، مــع  ــّم ثاني ــح.  ث ــل الرب ــد بجزي الســويس االســتراتيجّي الواع
ســقوط اإلخوان المســلمين، عادت المملكة العربّية الســعودّية 
الداعــم  البــروز، بوصفهمــا  إلــى  المّتحــدة  العربّيــة  واإلمــارات 
المالــّي الرئيســّي للخّطــة، وهــذا مــا لــم ُيطلــع الجمهــور أبــًدا 

علــى تفاصيلــه.

لــم يكــن مشــروع مليــارات الــدوالرات االســتراتيجّي الطويــل 
األمــد هــذا هــو أّول مــا تصّورتــه الدولــة المصرّيــة، بمبــادرة 
الجيــش وتمويــل المســتثمر الســعودّي واإلماراتــّي.  كان وادي 

بورســعيد مدينــة يديرهــا باســتمراٍر محافــظ عســكرّي معّيــن 
الســويس االســتراتيجّي علــى المصالــح  م رصيــد قنــاة  يقــدِّ
ــف نســمة، وكأّن  ــغ عددهــم ســّتمائة أل ــة لســّكانها البال المدنّي
األمــر تخييــٌر بيــن األمريــن.  مــاذا يعنــي أن تعيــش فــي مدينــٍة 
عنــد مدخــل واحــٍد مــن أكثــر الممــّرات المائّيــة اســتراتيجّية فــي 
العالــم؟  فــي آب/أغســطس 2014، خــال خطــاب متلفز، أطلق 
الرئيــس عبــد الفّتــاح السيســي مشــروًعا عماًقا جديــًدا وعد بأّنه 
ل مســتقبل مصــر: مــا يســمى قنــاة الســويس الجديــدة.   ســيحوِّ
بينمــا التطّلعــات الوطنّيــة موّجهــة نحــو المشــروع فــي محاولــة 
لبيــع األمــل واإلذعــان السياســّي للجماهيــر، يعيــش ســّكان 

جماهير محاصرة 
في ظل مشروع 
عمالق: تصنيع 
القلق المدني في 
بورسعيد
لشــاهد ا محّمــد 
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control by various security agencies such as 

the military and police who exert control over 

the landscape of the city, and lack of financial 

resources to carryout municipal improvements 

and maintenance. Many of these nation-wide 

urban ailments are exacerbated in Port Said due 

to the city’s unique location and its unique urban 

geography: the city is a triangular tract of land 

surrounded by the Suez Canal to the east, the 

Mediterranean Sea to the north and Lake Manzala 

to the south. Such limited geography means that 

several urban patterns found in other Egyptian 

cities such as large-scale informal urbanization 

or the government’s new cities approach to 

absorbing population growth, are not found in 

Port Said.

Since the 1950s the city has experienced various 

stages of decline and stagnation, however, since 

2011 state institutions have taken serious mea-

sures to create what can be called a condition of 

urban uncertainty, intentionally destabilizing the 

urban environment, particularly in the city’s old 

core. For example, in May 2014 residents of Sharq 

district woke up to the sounds of municipality 

bulldozers removing sidewalks and trees that 

had been planted since the city’s founding in the 

mid-19th century. The official explanation for the 

move was that the municipality was widening 

the street to ease traffic. Traffic had not been a 

problem and residents were not consulted about 

the plan to remove sidewalks and trees.

Other measures that lead to a destabilized 

urban environment include the ad hoc removal 

of listed heritage buildings from the protected 

monuments list and allowing for their demoli-

tion. Demolished buildings in a city where land 

is limited are replaced by speculative apartment 

blocks a dozen stories high with no respect to 

the city’s unique architectural and urban history. 

Such speculative developments are often linked 

to corrupt members of the security apparatus. 

The new properties function as placeholders, 

rarely occupied by new residents, as there are 

few who can afford their prices. In essence this 

form of urban destabilization leads to not only 

the loss of unique urban heritage but also the 

deflation of the inner city’s population. 

The city’s train station, built in 1958 as part 

of the rebuilding campaign that followed the 

bombardment of Port Said during the Tripartite 

Aggression, has been decommissioned and res-

idents fear that it will be demolished in order to 

make room for expansion projects associated 

with the New Suez Canal Project.

In the meantime, the state has been building 

hundreds of new housing blocks west of the old 

city center. These building projects are part of 

a national housing campaign that promises to 

and the income it could generate for the Egyptian 

state. Such visions were to be financed with Gulf, 

specifically Saudi and Emirati investment with 

Dubai Ports World taking the leading role as 

the company to build and manage key facilities 

around the canal. After the Egyptian revolt com-

menced in 2011 Qatar pushed its way into the 

potentially lucrative Suez Canal strategic plan. 

Then again, with the fall of the Muslim Brother-

hood, Saudi Arabia and the UAE reemerged as 

the main financial backer of that plan, which has 

never been fully disclosed to the public. 

This strategic long-term multi-billion dollar proj-

ect is not the first that was envisioned by the 

Egyptian state, led by the army and financed by 

Saudi and the UAE investment. Toushka New 

Valley was an earlier, now incomplete and failed, 

project which aimed to build a near 300-km canal 

in southern Egypt connecting Lake Nasser with a 

series of oasis to create a “second Nile branch.” 

That project was a total failure, which led to the 

loss of natural resources as well as the wasting of 

billions of dollars. The New Valley project however 

did not impact cities, spaces or publics as it was 

mainly through uninhabited territory. However, 

the Suez strategic development future projects 

imagined by the same consortium of players (the 

military, the state and Gulf capital) impacts the 

three Canal Zone cities directly with a combined 

population of over 1.5 million people.

But what does this mean for the cities of the 

Suez Canal region? Let us consider the example 

of Port Said. Port Said suffers from the general 

problems experienced in all Egyptian towns and 

cities: corrupt municipal government, coercive 

Port Said is a city managed consistently by 

appointed military governors who privilege the 

security of the strategic asset of the Suez Canal 

over the civic interests of the city’s six hundred 

thousand inhabitants, as if the matter is a choice 

between the two. What does it mean to live in a 

city at the entrance of one of the world’s most 

strategic waterways? In August 2014 during a 

televised speech, president Abdul-Fattah el-Sisi 

launched a new mega-project that he promised 

will transform the future of Egypt: the so-called 

New Suez Canal. While national aspirations were 

directed towards the project in a bid to sell hope 

and political acquiescence to the masses, the 

residents of Port Said now live in perpetual uncer-

tainty in the shadow of a mega-project. Port Said 

offers a unique and extreme example of spaces 

of struggle to investigate how urban publics 

resist, and often fail, urban futures determined 

by militarized states and global/Gulf capital.

For the past decade there have been visions 

drawn up to maximize the canal’s functionality 
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ــا ينالهــم  ــي وم ــا العمران ــة وتراثه ــا البيئّي ــى مقّوماته ــدٍّ ســافر عل تشــهده بورســعيد اآلن مــن تع
مــن تخريــب تقــوم بــه أجهــزة الدولــة وإداراتهــا المحليــة مــن بتــر لجميــع األشــجار بطــول شــوارع 
بورســعيد الرئيســية والتــي يتجــاوز عمــر الكثيــر مــن هــذه األشــجار 
الخضــراء  بإزالــة األرصفــة والمســّطحات  المائــة عــام مصاحًبــا 
تحــت مســمى توســيع الشــوارع ممــا يعــد طمًســا لهويــة المدينــة 
وتدميــًرا للحيــاة اآلدميــة للمواطــن وقضــاًء علــى حــق المشــاة فــي 
الطريــق – وهــو حــق ال يمكــن التنــازل عنــه – فتؤصــل بذلــك 
ــاة المواطــن  ــى حي ــل خطــرا عل ــة عشــوائية تمث لســلوكيات مروري

وانتهــاكا لحقــه فــي بيئــة صحيــة آمنــة.«

مت  مثــل هــذا البيــان ليس فريــًدا؛ فقد صيغــت بياناٌت أخرى وعمِّ
ــاكاٍت أخــرى  ــى انته ا عل ــة ردًّ ــة والشــبكات االجتماعّي فــي الصحاف
مــن قبــل الســلطات ضــّد رفــاه المدينــة.  هــذه البيانــات، مــع 
ذلــك، لــم يكــن لهــا مفعــوٌل يذكــر مــن حيــث التأثيــر فــي القــوى 
المدّمــرة فــي المدينــة أو تقديــم المســؤولين عنهــا إلــى العدالــة.  
ُتخــِرس الســلطات وحلفاؤهــا أّي شــكل مــن أشــكال االنتقــاد عبــر 
اســتعراض منطــق المشــروع العمــاق، والحــرب علــى اإلرهــاب، وتقديمهــا علــى الــدوام الحاكــم 
ــة.   ــاة اليومّي ــم، يبنــي للمســتقبل ويــرى مــا وراء تفاصيــل الحي ــّي الِعْل ــا يكــن( كرجــٍل كّل العــاّم )أيًّ
النتيجــة النهائّيــة صناعــة للقلــق فــي المناطــق المدنّيــة، حيــث يمحــى باســتمراٍر ماضــي المدينــة، 
ــون  ــن يتمّن ــٍل مــن الذي ــدي عــدٍد قلي ــل، ويظــّل مســتقبلها فــي أي ويجعــل حاضرهــا فــوق التحّم

لــو لــم يقــف ســّكاٌن مدنّيــون فــي طريــق المشــروع العمــاق المــدّر لألربــاح.

وعــدت ببنــاء عــدد معّيــن مــن الوحــدات الجديدة كّل عــام.  مع ذلك، نادًرا مــا يحتّل هذه الوحدات 
ســّكان جــدد، وغالًبــا مــا ينقصهــا أّي شــكٍل مــن أشــكال التخطيــط الــذي يشــمل االحتياجــات 

األساســّية مثــل الخدمــات، وخيــارات النقــل، والفضــاء العــاّم.  
وســرعان مــا يعفــو الزمــان علــى كثيــٍر مــن مشــاريع البنــاء هــذه 

ــة. ــا مرافــق مّتصل لعــدم اكتمالهــا فــي الواقــع ولبقائهــا ب

ــة، تنقــص  ــة ضــّد المدين فــي ضــوء هــذه اإلجــراءات العدوانّي
ــات السياســّية  ســّكان بورســعيد ســبل المشــاركة فــي العملّي
المدنّيــة شــكًا.  لكثيــٍر مــن  التــي تعطــي بيئتهــم  والبلدّيــة 
ــا  ــر، بحًث ــى مــدٍن أكب الشــّبان هــذه الظــروف ســبب للهجــرة إل
عــن فــرص.  منهــم مــن يســافر إلــى القاهــرة للعمــل والتعليــم 
العالــي.  أّمــا الشــائخون مــن ســّكان المدينــة، جيــل المقيميــن 
هــا الســابقة، بخاّصــٍة  ا، مــن عرفــوا المدينــة أّيــام عزِّ األكبــر ســنًّ
بعــد إعــادة بنائهــا فــي خمســينات القــرن العشــرين، إذ تحــّول 
المؤّممــة  المدينــة وقنــاة الســويس  الوطنــّي نحــو  االنتبــاه 
البقــاء فيــه  بــور ســعيد لهــم مكاًنــا يجــب  حديًثــا، فتبقــى 

ــا  ــاٍم بتاريخه ــة مصــدر إله ــراث، المدين ــاق الت ــد مــن عّش ــٍل جدي ــه.  لغيرهــم، الســّيما لجي وحمايت
الفريــد ومدنّيتهــا.  لكــّن هــذه التجّمعــات االجتماعّيــة المتنّوعــة منقســمة ومشــّتتة لعــدم وجــود 

ــّي. فــرٍص للعمــل الجماع

ثّمــة مثــاٌل نــادر علــى االســتجابة الشــعبّية للكــوارث المدنّيــة التــي تطلــق الســلطات عنانهــا علــى 
ا علــى قطــع األشــجار وإزالــة الرصيــف.  صاغــت تجّمعــات  المدينــة جــاء فــي أّيار/مايــو 2014 ردًّ
اجتماعّيــة غامضــة التحديــد بياًنــا »ضــّد طمــس معالــم بورســعيد«.  يبــدأ البيــان باآلتــي: »نظــًرا لمــا 

“منذ خمسينات القرن العشرين 
شهدت المدينة مراحل مختلفة 

من االنحدار والركود، والحال أن 
مؤسسات الدولة اتخذت، منذ 2011، 

إجراءات جادة لخلق ما يمكن تسميته 
حالة من القلق المدني.”
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Port Said today against its natural and urban heritage carried out by state 

apparatuses including the municipality, including cutting aging trees along 

main streets, removal of sidewalks and green areas 

with the reasoning of widening the streets, such 

measures are a defacement to the identity of the 

city, a destruction of humane living for citizens, an 

erasure of the right to walk, a right we shall not 

do away with, and an attempt to instill arbitrary 

behavior in the movement around the city which 

will cause danger to the lives of citizens and a 

violation to their right to a safe environment to 

live.”

Such a statement is not unique; others had been 

drafted and circulated in the press and social 

media in response to other violations by author-

ities against the city’s well being. However the 

impact of these statements has been negligible in terms of affecting the 

destructive forces in the city or bringing those responsible to justice. 

Authorities and their allies silence any form of criticism by deploying the 

logic of the mega-project, the war on terror and by constantly presenting 

the all-knowing governor general (regardless who he is) as a man who 

builds for the future and sees beyond the details of everyday life. The end 

result is the perpetual manufacture of urban uncertainty, where the past 

of the city is constantly erased, its present made unbearable and its future 

remains in the hands of a few who wish an urban population did not get 

in the way of the lucrative mega-project.

build a certain number of new units every year. However, these units are 

rarely occupied by new residents and often lack any form of planning that 

includes basic needs such as services, transport 

options, and public space. In fact many of these 

building projects remain unfinished with no utili-

ties connected, making them obsolete. 

In light of such aggressive measures against their 

city, Port Said residents have few avenues of par-

ticipation in the political and municipal processes 

that shape their urban environment. For many 

youth these conditions are reason for migration 

to other bigger cities in search for opportunities. 

Many travel to Cairo for work and higher educa-

tion. But for the city’s aging population, an older 

generation of residents who experienced the city 

during moments of former glory, particularly after 

its rebuilding in the 1950s as the national attention shifted to the city and 

the newly nationalized Suez Canal, Port Said is a place to remain and 

protect. For others, namely a new generation of heritage enthusiasts, the 

city is the source of inspiration for its unique history and urbanity. These 

various social groupings however are fragmented and dispersed with no 

opportunities for collective action.

A rare example of a grassroots response to the urban catastrophes 

unleashed on the city by authorities came in May 2014 in response to the 

tree cutting and sidewalk removal. Several loosely defined social groups 

drafted a statement “against the defacement of Port Said’s features.” The 

statement begins with the following: “Due to the violations witnessed in 

“Since 2011 state 
institutions have taken 

serious measures to 
create what can be called 

a condition of urban 
uncertainty, intentionally 
destabilizing the urban 
environment, particularly 
in the city’s old core.”
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منــى أباظــة أســتاذة علــم االجتمــاع فــي قســم علــم االجتمــاع واإلناســة 
وعلــم النفــس والمصرّيــات فــي الجامعــة األميركّيــة فــي القاهــرة.  مــن 
ــة،  ــة(: مزرعــة القطــن فــي الذاكــرة: قّصــة عائلــة مصرّي كتبهــا )باإلنكليزّي
ــة فــي القاهــرة، 2013؛ ثقافــة المســتهلك  منشــورات الجامعــة األميركّي
المتغّيــر فــي مصــر المعاصــرة، إعــادة تشــكيل التنظيــم المدنــّي فــي 

ــة فــي القاهــرة، 2006. القاهــرة، منشــورات بريل/الجامعــة األميركّي

فــي  الجغرافيــة  فــي  دكتــوراه  طالــب  أريســي  ِشمِشــك  نيكــوالس 
عليــا  دراســات  وطالــب  أكســفورد  بجامعــة  أنطونــي  ســانت  كّلّيــة 
مشــارك فــي برنامــج أكســفورد لمســتقبل المــدن.  مــن خــال دراســٍة 
إثنوغرافّيــة أجريــت بيــن أواخــر 2012 ومنتصــف 2014، يستكشــف بحثــه 
المدنّيــة  الهجــرة  الشــباب، وذاتّيــات  لــدى  الملكّيــة  أخاقّيــات ســرقة 
اليومّيــة للحقــوق والعدالــة االجتماعّيــة  إلــى الضواحــي، والمفاهيــم 
د )غالًبــا لنفســه(  فــي مــا يتعّلــق بالمــكان فــي هــرم ســيتي، مصــر.  يغــرِّ

@inplainsite علــى: 

ن مقــّره القاهــرة.  لــه تعليقــاٌت  وائــل إســكندر صحافــّي مســتقّل ومــدوِّ
متواليــة حــول السياســة المصرّيــة، وقــد راســل موقــع أهــرام أون اليــن، 

وصحيفــة إيجبــت ديلــي نيــوز، وكاونتربنتــش، وجدلّيــة، وغيرهــا.

المدنــّي.   المدنّيــة والتخطيــط  المناطــق  باحــث فــي  أكنهــاوزن  يــان 
أكنهــاوزن مــن خــال عملــه حرًصــا شــديًدا علــى اســتراتيجيات  أبــدى 
ومديــًرا  ا  اســتراتيجيًّ اليــوم  يعمــل  ومنهجّياتهــا.   المدنّيــة  التنميــة 
لمشــاريع التنميــة المدنّيــة فــي منطقــة بروكســل.  عالجــت مشــاريعه 
بيــروت ودمشــق فــي  المبنّيــة فــي  البيئــة  الماضيــة قضايــا  البحثّيــة 
 مــا يتعّلــق بالفضــاءات االجتماعّيــة فــي المدينــة.  البريــد اإللكترونــي:

jan.ackenhausen@gmail.com

التاريــخ فــي جامعــة ييــل.  تترّكــز  روزي بشــير أســتاذة مســاعدة فــي 
الفكرّيــة واالجتماعّيــة  الحــركات  التعليمّيــة والبحثّيــة علــى  اهتماماتهــا 
المعرفــة  وإنتــاج  الدولــة،  وتكويــن  النفطّيــة  والرأســمالّية  العربّيــة، 
ــا علــى مشــروع كتــاب، عنوانه  التاريخّيــة واألماكــن التذكارّيــة.  تعمــل حاليًّ
المؤّقــت: اإلمبراطورّيــة الخــام: البنــى التحتّيــة عبر-الوطنّيــة لصنع الدولة 

فــي المملكــة العربّيــة الســعودّية.

غوتــام بهــان يعمــل علــى سياســة الفقــر والامســاواة والتنميــة فــي 
االجتماعــّي،  والضمــان  الســكن،  علــى  التركيــز  مــع  الهندّيــة  المــدن 
إرســاء  المدنــّي.  شــارك فــي  المــدن والتخطيــط  والِحكامــة ونظريــة 
األبحــاث فــي المعهــد الهندّي للمســتوطنات البشــرّية حول »إعادة تأطير 
االحتــواء المدنــّي«.  فــي اآلونــة األخيــرة، شــارك فــي تأليــف مكتَســحون 
ــا بعــد الطــرد وإعــادة التوطيــن فــي دلهــي. مــن علــى الخارطــة: البقــاء حيًّ

كونــراد بوغــارت تترّكــز أبحاثــه حــول المســألة األوســع للتغييــر السياســّي 
فــي العالــم العربــّي، وأكثــر تحديــًدا في المغرب، في مــا يتعّلــق بالعولمة 
والتمديــن النيوليبرالــي والتنميــة الرأســمالّية غيــر المتوازنــة.  االهتمامات 
ــورة،  ــة، الث ــة، الحــركات االجتماعّي ــة النقدّي ــة األخــرى هــي: النظرّي البحثّي
الحاكمّيــة، السياســة-األحيائّية، الدراســات المدنّيــة، الطبقــة والصــراع 

الطبقــّي.

الهــادي جزائــري أســتاذ مســاعد لهندســة الِعمــارة فــي جامعة ميشــيغان، 
أبحاثــه فــي فضــاءات االســتثناء  ــق  وشــريك فــي ديزايــن أرث.  تحقِّ
نــال جزائــري دبلــوم مهنــدس  المعاصــر.   كأشــكاٍل ســائدة للتمديــن 
الِعمــارة مــن جامعــة  ِعمــارة مــن ال كامبــر، وماجســتير فــي هندســة 
ٌر  كورنيــل، ودكتــوراه فــي التصميــم مــن جامعــة هارفــارد.  جزائــري محــرِّ

ــس لمجّلــة نيــو جيوغرافيــز. مؤسِّ

المدنّيــة والسياســة  الدراســات  منــى حــرب أســتاذة مشــاركة لمــاّدة 
ــا فــي الامركزّيــة  بيــروت.  تحّقــق حاليًّ الجامعــة األميركّيــة فــي  فــي 
والحكومــات المحّلّيــة والسياســات المدنّيــة فــي العالــم العربــّي، فضــًا 
عــن ممارســات الفضــاء العــاّم والسياســة المدنّيــة فــي بيــروت.  قّدمــت 
المشــورة المهنّيــة فــي قضايــا التنميــة المدنّيــة إلــى عــدٍد مــن المنّظمات 

ــة. الدولّي

أمنيــة خليــل هــي باحثــة فــي شــؤون العمــران و شــاركت فــي تأســيس 
10 طوبــة | الدراســات والتطبيقــات العمرانيــة. حصلــت علــى شــهادة 
ــا فــي عــام 2014 مــن الجامعــة األمريكيــة  الماجســتير فــي األنثروبولوجي
فــي القاهــرة. وهــي طالبــة دكتــوراه فــي جامعــة ســيتي فــي نيويــورك 

ابتــداء مــن خريــف 2015.

مجموعــة الدكتافــون تعمــل فــي حقلــي البحــث واألدائّيــات، فتخلــق 
ُعروًضــا فّنّيــًة حّيــة مرتكزة على دراســات متعددة االختصاصــات للفضاء.  
ــا الخــوري مــع  ــة تاني هــي مشــروع مشــترك بدأتــه فّنانــة الُعــروض الحّي
مهندســة الِعمارة/الباحثــة المدنّيــة عبيــر سقســوق. الهــدف من مشــاريع 
ــى  ــز عل ــة، مــع التركي ــة بالمدين ــادة النظــر فــي العاق ــة هــو إع المجموع

المــكان العــاّم.

منــى دملوجــي زميلــة فــي برنامــج ميلــون لدراســات مــا بعــد الدكتــوراه 
فــي تاريــخ الفــّن اآلســيوّي واإلســامّي والثقافــة البصرّيــة فــي كّلّيــة 
ويتــون.  نالــت الدكتــوراه فــي هندســة الِعمــارة مــن جامعــة كاليفورنيــا، 

ــة. ــة العالمّي ــز خــاصٍّ علــى الدراســات المدنّي بيركلــي، بتركي

يتنــاول  بيــروت.   فــي  عراقــّي مقيــم  ــط مدنــّي  رعــد مخطِّ ياســين 
العاّمــة فــي بغــداد.  حاصــل علــى  بحثــه قضايــا العســَكرة واألماكــن 
البكالوريــوس فــي هندســة الِعمــارة مــن جامعــة بغــداد والماجســتير فــي 
تخطيــط المــدن والسياســة المدنّيــة مــن الجامعــة األميركّيــة فــي بيــروت.

نيــل  بعــد  بالفضــاء.   يبحــث فــي طــرق االســتمتاع  جــورج ســالمة 
الماجســتير فــي هندســة المنظــر فــي فرســاي أراد أن يتابــع الطريــق 
ــم فــي جامعــة بروكســل الحــّرة وجمبلــو وقــد  لهــًوا ال تخطيًطــا.  يعلِّ
(www.plus-32.com) شــارك فــي تأســيس +32 الندســكايبس 

phototrophic@gmail.com :البريــد اإللكتروني

محمــد الشــاهد زميــل دراســات مــا بعــد الدكتــوراه للعــام 2015-2014 
فــي تواريــخ الفــّن والممارســات الجمالّيــة لــدى منتــدى الدراســات عبــر-

اإلقليمّيــة فــي برليــن.  أنجــز أطروحتــه، حداثــة ثورّيــة؟ العمــارة وسياســة 
فتــرة االنتقــال فــي مصــر، 1936-1967، فــي قســم دراســات الشــرق 
Cairobserver. األوســط فــي جامعــة نيويورك.  هو مؤّســس موقع

ــة ُمشــاِهد القاهــرة. com ومجّل

ــوم السياســّية، هــو  ــة فــي االقتصــاد والعل ــه، ذو الِدرب ســامي عطــا الل
ا بضع  مديــر المركــز اللبنانــّي للدراســات السياســّية (LCPS).  يقــود حاليًّ
دراســاٍت سياســّية بشــأن تطبيــق الامركزّيــة، والســلوك االنتخابــّي، 
والتنويــع االقتصــادّي، والنفــط والغــاز.  شــارك عطــا اللــه فــي صياغــة 
الجمهورّيــة  رئيــس  الــذي أطلقــه  الجديــد  مســوّدة قانــون الامركزّيــة 

فــي نيســان/أبريل 2014.

َصبــا ِعّنــاب مهندســة ِعمــارة فلســطينّية وفّنانــة ممارســة انطاًقــا مــن 
عّمــان وبيــروت.  حصلــت أخيــًرا علــى زمالــة باحثــٍة زائــرة بمبــادة ســتوديو 

X عّمــان، كولومبيــا غلوبــل ســنترز.

معهــد  فــي  الِعمــارة  هندســة  فــي  مســاعدة  أســتاذة  غصــن  رانيــا 
ــر  يؤطِّ أرث.   ديزايــن  فــي  وشــريكة  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 
ــا الشــرط المدنــّي عنــد تقاطــع السياســة، وعلــم الجمــال  عملهــا نقديًّ
التصميــم  التكنولوجّيــة.  حصلــت علــى دكتــوراه فــي  والمنظومــات 
ــة  ــة مــن الكّلّي مــن جامعــة هارفــارد، بعــد نيــل الماجســتير فــي الجغرافي
الجامعّيــة فــي لنــدن، والبكالوريــوس فــي هندســة الِعمــارة مــن الجامعــة 
نيــو  ســة لمجّلــة  رة مؤسِّ رانيــا غصــن محــرِّ بيــروت.   األميركّيــة فــي 

جيوغرافيــز.

بلبنــان  ِعمــارة.  اهتــّم  NOTAN( مهنــدس  فريدريــك كــرم )مكتــب 
كحالــة دراســّية الســتجواب ممارســته وإحســان فهمهــا، مجرًيــا مشــروع 
شــهادته علــى الواجهــة البحرّيــة للبــاد.  يعمــل كــرم أساًســا بالتعــاون 
الطبيعّيــة  والمناظــر  المكاتــب  ومهندســي  الِعمــارة  مهندســي  مــع 
NOTAN، وهــو  أّســس مكتــب  فــي سويســرا ولبنــان وبلجيــكا.  
المدنــّي مقّرهــا فــي بروكســل: الِعمــارة والتخطيــط   شــركة لهندســة 
اهتماماتــه  استكشــاف  يتابــع  كمــا   .www.notan-office.com

.elhub.tumblr.com مدّونتــه  عبــر  األوســط  والشــرق   بلبنــان 
frederic.karam@gmail.com :بريــده اإللكتروني

الدراســات  البشــرّية فــي كّلّيــة  أحمــد كّنــا يعّلــم اإلناســة والجغرافيــة 
الدولّيــة فــي جامعــة المحيــط الهــادئ.  تشــمل مؤّلفاتــه: دبــي، المدينــة 
كشــركة )مينيســوتا، 2011( إعــادة التفكيــر فــي العمــران المدنــّي العالمــّي 
)روتليدج، تحرير مشــترك مع شــيانغمينغ تشــن، 2012(، إضافًة إلى عدٍد 
مــن المقــاالت المنشــورة أو المعــّدة للنشــر فــي كلتشــرل أنثروبولوجــي، 
الشــرق األوســط،  أفيــرز، مجّلــة دراســات  أربــن  ســيتي، جورنــل أف 
ــا علــى المدينــة والعمــران المدنــّي فــي  MERIP، جدلّيــة.  يعمــل حاليًّ

ــة. ــرة التخّصصّي ــات للخب ــّي« كموضوع ــوب العالم »الجن

فــؤاد مزهــر رّســام مســتقّل مــن لبنــان نشــر قّصتــه األولــى »هــرب 
المرّبــي« فــي مجّلــة الســمندل للقصــص المصــّورة مــن 2007 إلــى 2010.  
أحــدُث أعمالــه قّصــة مصــّورة قصيــرة بــا كام، منشــورة عبــر مشــروع 
ريشــة، بعنــوان Fragile.  عــرض نتاجــه فــي مهرجــان لــوكا للقصــص 
ــٍم لمهرجــان بيــروت  المصــّورة واأللعــاب ســنة 2010.  عمــل مزهــر كمنظِّ
ــه كمــدّرٍب  ــد ل ــّي الخامــس للشــريط المصــّور – 2012، بعــد أن مّه الدول

فــي ورش عمــل يــّا للقصــص المصــّورة.

ــاع  ــم االجتم ــة، وعل ــا فــي العاقــات العرّقي ياســر منيــف يعطــي دروًس
المدنــّي، والقومّيــة، واالقتصــاد السياســّي، والسياســة والمجتمــع فــي 
التاريــخ االســتعمارّي، والهّوّيــات  الشــرق األوســط.  متخّصــص فــي 
ــة، وإنتــاج فضــاء مــا بعــد االســتعمار فــي مواقــع هامشــّية فــي  العرقّي
فرنســا وأقاليمهــا المســتعمرة.  يستكشــف بحثــه األخيــر أهّمّيــة المناطق 
ــة )مصــر  ــة خــال الثــورات العربّي ــات الوطنّي ــة فــي تشــكيل الهّوّي المدنّي

وســوريا(.

إيــال وايزمــان مهنــدس ِعمــارة، أســتاذ الثقافــات البصرّيــة ومديــر مركــز 
بحــوث هندســة الِعمــارة فــي كّلّيــة غولدســميثز، جامعــة لنــدن.  منــذ 
 Forensic) عــام 2011 يديــر أيًضــا مشــروع التحكيــم الشــرعّي الِعمــارّي
المجلــس األوروبــّي للبحــوث، حــول  لــه  الــذي يموِّ  (Architecture

ــس،  مــكان الِعمــارة فــي القانــون اإلنســانّي الدولــّي.  وهــو عضــو مؤسِّ
المعمــارّي والفّنــّي فــي  2007، فــي جمعّيــة دار للتخطيــط  منــذ عــام 

بيــت ساحور/فلســطين.
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 اســس موقــع مشــاهد   القاهــرة   فــي ابريل 2011 كبدايــة   حوار   حول   معمــار   القاهرة 
  ومبانيهــا   وأيضــا   حــول   نســيجها   العمرانــى   والحيــاة   بها . 

القاهــرة   مــن   أعظــم   مــدن   العالــم   بتاريخهــا   الثــرى   وتقاليدهــا   المعاصــرة   المليئــة   بالتشــويق،   األمــر   الــذى   يجعلها   مكانــا   مثاليــا   للبحث  
 العمرانــى   والمعمــارى  . يحــاول   » مشــاهد   القاهــرة «   أن   يقــدم   إلــى   زوار   القاهــرة   والمقيميــن   بهــا   تحليــات   وتعليقــات   ومعلومات  

 تلقــى   الضــوء   علــى   معمــار   القاهــرة   والنمــو   العمرانــى   بهــا  . كمــا   يهــدف   » مشــاهد   القاهرة«    إلــى   تحدى   األفــكار   النمطية   بشــأن   تلك  
 المدينــة   مــن   خــال   إثــراء   الطــرق   التــى   يفســر   مــن   خالهــا   المتخصصــون   والدارســون   والمقيمون   تلك   السياســات   التــى   تؤثر   على  
 شــكل   المدينــة .  يقــوم   الموقــع   االكترونــى   » لمشــاهد   القاهــرة«    أيضــا   باستكشــاف   تاريــخ   القاهرة   ومواقعهــا   والمزايــا   العمرانية  
 والمعماريــة   بهــا   واســتعراض   الكثيــر   مــن   التحديــات   التــى   تواجــه   تلــك   المدينــة  . باإلضافــة   إلى   ذلــك،   يحاول  »   مشــاهد   القاهرة  «   

 تقديــم   حلقــة   وصــل   بيــن   القــراء   وبيــن   المبــادرات   التــى   يقوم   بها   الســكان   والناشــطين   خــال   تعاملهم   مــع   واقع   القاهــرة   العمراني . 

تعــد هــذه النســخة الورقيــة مــن مشــاهد القاهــرة اول عدد يوســع نطاق المجلة ليشــمل مدن الشــرق االوســط بشــكل عام.

   cairobserver@gmail.com االتصال: 

هــذه النســخة الورقيــة الرابعــة من مشــاهد القاهرة

التحريــر العــدد: محمــد الشــاهد و منــى دملوجي

تصميــم   النســخة   الورقيــة  :  ڤاليــري   عريف

الترجمــة والمراجعــة اللغويــة: جميــع المقــاالت مــن ترجمــة جــاك االســود بإســتثناء “نظام العقــارات: مكة وسياســات اإلعمار في 
المملكــة الســعودية” و “مــدى بيــروت” و “حاســي مســعود: التحــوالت الحضريــة للعمــران النفطــي” مــن ترجمــة إيهاب عبــد الحميد

مــع   شــكر   خــاص   لــكل   المســاهمين   الذين   ظهــرت   مقاالتهم   فــى   هذا العدد    . 

مشــاهد   القاهــرة   Cairobserver.com   فكــرة   محمد   الشــاهد . 

صمــم وطبع فــي القاهرة،  2015 

  (www.theacss.org)  هــذا العــدد برعايــة المجلــس العربــي للعلــوم اإلجتماعية
دعــم إضافــي من صندوق شــباب المســرح العربي 

غيــر   مخصــص   للبيع

Cairobserver.com was established in April 2011 as a start of a conversation about Cairo’s  

architecture and buildings, urban fabric and city life.

Cairo is one of the greatest cities in the world with a rich history and a fascinating contemporary 

condition that makes it an ideal site for urban and architectural investigation. Cairobserver is ded-

icated to presenting visitors and residents with lucid analysis, commentary and information about 

Cairo’s architecture and urbanism. Cairobserver also aims to confront stereotypical views of this 

city by enriching the ways in which professionals, students and residents understand the policies 

that shape the city. The site also explores Cairo’s history and sites, its urban and architectural 

merits and the city’s many challenges. Additionally, Cairobserver aims to connect readers with the 

activism and grassroots action that attempt to engage with Cairo’s urban reality.

This is the first print edition of Cairobserver that expands the scope of the magazine to include 

other cities of the Middle East.

Contact: cairobserver@gmail.com 

This is the fourth print edition by Cairobserver.

Issue editors: Mohamed Elshahed and Mona Damluji

Publication design: Valerie Arif

Translation and language review: all translation from English into Arabic by Jacques Aswad with 

the exception of “The Property Regime: Mecca and the Politics of Redevelopment in Saudi Arabia,” 

and “Beirut Field” and “Oil Urbanism and the Relocation of Hassi Messaoud” translated by Ehab 

Abdelhamid.
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