


Disclaimer

Nuqat has made every attempt to ensure the accuracy and 
reliability of the information in this report. As the study is 
currently in its initial stage referred to as Phase 1, all findings 
currently part of the research are open to discussion and 
revision. For Phase 1, online desktop research was conducted  
in March 2019 as outlined in the methodology section.

Phase 1 serves  as a preliminary research to be presented  
at the Pan-Arab Urban Development Symposium (PAUDS) taking 
place in Abu Dhabi on March 31st, 2019. The PAUDS will help 
direct the research for the following stage referred to as  
Phase 2. The information that is part of  Phase 1 will be shared 
with experts and partners in each city to validate the information 
and ensure accuracy and precision during Phase 2.

The methodology of this research is based on: 
1. References and reports that define culture and 

the creative economy 
2. Definitions that were extracted from reliable dictionaries 

Cultural Vibrancy in Arab Cities was produced under the 
exclusive sponsorship of the Abu Dhabi Department of 
Municipalities and Transportation (DMT) and with the support 
of the UAE Ministry of Culture and Knowledge Development 
(MCKD). The views expressed in this publication do not 
necessarily reflect the views of DMT or MCKD. 

Copyright © 2019
All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any 
form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 
recording or otherwise, without prior permission of Nuqat Ala Al 
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إخالء املسؤولية

بذلت نقاط كامل جهدها لتضمن دقة وموثوقية املعلومات يف هذا 
التقرير. مبا أن التقرير ما زال حالياً يف مرحلته األولية املشار إليها 
باملرحلة 1، فإن جميع النتائج التي تعترب جزءاً من البحث حالياً 

معروضة للمناقشة واملراجعة. حيث تم يف املرحلة 1 جمع البيانات 
 الثانوية عرب اإلنرتنت يف شهر مارس من عام 2019 كام هو موّضح

يف قسم منهجية البحث. 

ستكون املرحلة 1 مبثابة بحث متهيدي يتم تقدميه يف امللتقى العريب 
األول للتنمية الحرضية التي سيتم عقده يف أبوظبي يف 31 مارس من 

عام 2019. سيساعد امللتقى عىل توجيه البحث يف املرحلة التالية 
املشار إليها باملرحلة 2. ستتم مشاركة املعلومات من املرحلة 1 مع 
خرباء ورشكاء يف كل مدينة للتحقق من املعلومات وضامن صحتها 

ودقتها يف املرحلة 2.

تم إجراء هذا البحث وفقاً إىل منهجية محددة من قبل نقاط التي 
اعتمدت عىل:

مراجع وتقارير تعرّف الثقافة واالقتصاد اإلبداعي. 1
 تعاريف تم استخراجها من قواميس موثوقة. 2

تم انتاج “الحيوية الثقافية يف املدن العربية” برعاية حرصية من 
دائرة البلديات والنقل يف أبوظبي وبدعم من وزارة الثقافة وتنمية 
املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة. اآلراء املذكورة يف هذا املنشور 
ال تعكس بالرضورة آراء دائرة البلديات والنقل يف أبوظبي أو وزارة 

الثقافة وتنمية املعرفة يف اإلمارات العربية املتحدة. 

حقوق الطبع © ٢٠١٩
جميع حقوق الطبع محفوظة، وال يجوز استنساخ أي جزء من هذا 

املنشور أو تخزينه يف نظام اسرتجاع أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة، 
إلكرتونية كانت أو آلية، أو بالنسخ الضويئ أو بالتسجيل، أو بأي 

وسيلة أخرى، دون الحصول عىل إذن مسبق من مؤسسة نقاط عىل 
الحروف ذ.م.م.
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BACKGROUND 

In 2020, Abu Dhabi will host the 10th World Urban Forum. The World Urban Forum 
operates as a forward-thinking, open-ended platform, providing a multi-stakeholder 
dialogue, collaboration, including public-private cooperation. Placed under the theme 
“Cities of opportunities: Connecting Culture and Innovation”, it will be the first time an 
Arab country hosts the landmark Forum.   

Hosting  WUF10 is a significant opportunity for Abu Dhabi and the region to 
showcase its achievements and role in promoting and implementing sustainable 
urban development as well as playing a role in innovation and cultural exchange.  Abu 
Dhabi advocates for the potential of developing and implementing a new sustainable 
four-pillar urban development scheme (economic, social, environmental and cultural) 
as a key enabler and instrumental component of the Sustainable Development Goals 
(SDGs).  This four-pillar scheme awards a more enlarged scope for the integration of 
urban culture in future sustainable development strategies, through using innovative 
tools and approaches.

خلفيــــة
ستسضيف أبوظبي الدورة العارشة للمنتدى الحرضي العاملي يف عام 2020. يعمل املنتدى الحرضي العاملي 
كمنصة منفتحة وقادرة عىل وضع رؤى مستقبلية من خالل التعاون والحوار بني جميع األطراف املعنية، مبا 

فيها القطاعني العام والخاص. تحت عنوان »مدن الفرص: دمج الثقافة واالبتكار«، ستكون هذه هي املرة 
 األوىل التي تستضيف فيها دولة عربية هذا املنتدى املميز.

تعد استضافة املنتدى الحرضي العاملي العارش فرصة كبرية إلمارة أبوظبي واملنطقة لعرض إنجازاتها ودورها 
يف تعزيز وتنفيذ التنمية الحرضية املستدامة فضالً عن لعب دور يف االبتكار والتبادل الثقايف. لذلك، تؤيد 

أبوظبي إمكانية دعم وتطوير وتنفيذ مخطط جديد للتنمية الحرضية املستدامة مبني عىل أربع ركائز 
)اقتصادية واجتامعية وبيئية وثقافية( متاشياً مع األهداف العاملية للتنمية املستدامة )SDGs(. مينح هذا 

املخطط نطاقًا أوسع لتكامل الثقافة الحرضية يف اسرتاتيجيات التنمية املستدامة املستقبلية وذلك من خالل 
استخدام أدوات وأساليب مبتكرة.
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Culture, as defined by UNESCO, plays a unique role in social progress. Developing culture is not a way  
to solve challenges, but rather a means to create a “space where individuals can express, explore and  
re-imagine complex and difficult issues.”2 This space, urban by nature, grows with the increasing interaction 
of its population – driving governments and city leaders towards investing in culture to underpin and support 
sustainable economic growth. Such an investment is not to be underestimated due to the role that culture 
plays in the promotion of any country as a partner for trade, investment, labor, education and tourism, all 
contributing to the nation’s economic growth and progress.

Cities, being the most densely populated areas, are at the center of a country’s economic growth. To support 
this growth, cities should offer a stimulating cultural environment to attract skilled and creative people, 
who in turn boost the economy. Current trends in many parts of the world suggest that culture will play an 
increasingly important role in the competitiveness and identity of cities and nations. A  rich and vibrant culture 
acts as “an indirect source of economic success.”3 Such an understanding of the cultural vibrancy of a city 
defines culture as a competitive and resilient economic sector in its own right, contributing to economic 
growth, technological innovation and social change4. Furthermore, “geographical clustering, a prominent 
feature of the cultural and creative sectors, generates positive externalities in the areas where they are 
located, ranging from improved image and reputation and increased numbers of tourists to greater social 
pride and revitalized local economies.”5

However, the question is: Can cultural value be measured? According to Australian academic Julian Meyrick, 
“Quantitative measurements of cultural value have had their day in the sun. They are not going to go away, 
and they do reveal certain things about some activities. But the idea that numbers do not lie died with the 
global financial crisis. They lie all the time and it is only by adding a qualitative (historical, empirical context) 
component to our valuation strategies that we can develop a better sense of where cultural subsidy goes and 
what it provides.”6

Moreover, according to The Culture and Creative Cities Monitor “Investment in culture remains extremely 
difficult to track, and its impact difficult to assess, due to the lack of shared definitions, data and metrics, 
particularly at city level.”7 Therefore, the next section of this study brings forward some initial research that 
explores and analyzes this concern on data, in particular for Arab cities.

Definition of Culture:
‘The set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features  
of society or a social group, …that encompasses … art and literature, lifestyles, 
ways of living together, value systems, traditions and beliefs’ (UNESCO, 2001)1.

WHY CULTURE 
MATTERS

تعريف الثقافة: 
‘مجموعة من السامت الروحية واملادية والفكرية والعاطفية التي متيز مجتمعاً أو مجموعة 

اجتامعية، ... تشمل ... الفن واآلداب وأسلوب الحياة وطريقة التعايش ونظام املبادئ 
والتقاليد واملعتقدات’ )يونيسكو، 2001(1.

تلعب الثقافة، وفقاً لتعريف اليونيسكو، دوراً مميزاً يف التقدم االجتامعي. ال يعترب تطوير الثقافة طريقة لتخطي التحديات بل لخلق 
“مساحة لألفراد حيث تسمح لهم بالتعبري واالستكشاف وإعادة تخيل املشاكل املعقدة والصعبة.”2 هذه املساحة، الحرضية بطبيعتها، 

تنمو من خالل التفاعل املتزايد بني السكان – وتقود الحكومات وقادة املدن نحو االستثامر بالثقافة لتعزيز ودعم النمو املستدام 
لالقتصاد. ال يجب التقليل من شأن استثامر كهذا بسبب الدور الذي تلعبه الثقافة يف الرتويج ألي بلد كرشيك للتجارة واالستثامر 

والعمل والتعليم والسياحة حيث يساهم كل هذا يف منو وتقدم اقتصاد أي دولة. 

تلعب املدن دوراً محورياً يف التنمية االقتصادية للدولة لكونها أكرث املناطق اكتظاظاً بالسكان. وبالتايل، ألجل دعم هذا النمو، يجدر 
باملدن أن تقدم بيئة ثقافية محفزة لجذب األشخاص املبدعني وأصحاب املهارات الذين بدورهم يعززون االقتصاد. تشري االتجاهات 

الحالية يف العديد من أنحاء العامل إىل أن الثقافة ستلعب دوراً متزايد األهمية يف نسبة التنافس وتحديد الهوية بني املدن واألمم. 
وبالتايل تترصف الثقافة الرثية والحيوية مبثابة “مصدر غري مبارش للنجاح االقتصادي.”3 هذا الفهم للثقافة الحيوية للمدينة يعرّف 

الثقافة عىل أنها قطاع اقتصادي تنافيس ومرن يف حد ذاته مام يساهم يف النمو االقتصادي واالبتكار التكنولوجي والتغيري االجتامعي4. 
عالوة عىل ذلك، “التكتل الجغرايف، وهو سمة بارزة يف القطاعات الثقافية واإلبداعية، يولد عوامل خارجية إيجابية يف املناطق التي 

يتواجد بها حيث ترتاوح من تحسني الصورة والسمعة وزيادة أعداد السياح إىل زيادة الفخر االجتامعي وتنشيط االقتصادات املحلية.”5

لكن يبقى السؤال: هل ميكن قياس القيمة الثقافية؟ وفقاً لألكادميي األسرتايل جوليان مايريك، “لقد انتهى زمن القياسات الكمية للقيمة 
الثقافية. لن تختفي كام أنها تكشف بالفعل بعض األمور عن بعض النشاطات، لكن انتهت فكرة االعتامد عىل األرقام بالكامل يف األزمة 
املالية العاملية. األرقام غري موثوقة وميكن تطوير حساً أفضل عن اتجاه الدعم الثقايف وما يقدمه فقط عرب إضافة عنرص نوعي )يف سياق 

تاريخي وتجريبي( إىل اسرتاتيجياتنا يف التقييم.”6
عالوة عىل ذلك، وفقاً إىل تقرير مراقبة املدن الثقافية واإلبداعية، “ما زال تعقب االستثامر يف الثقافة يف غاية الصعوبة كام ويصعب 

تقييم أثره بسبب نقص التعريفات والبيانات واملقاييس املشرتكة ال سيام عىل مستوى املدن.”7 وبالتايل، سيقدم القسم التايل من هذه 
الدراسة بعض املعلومات من البحث األويل التي تستكشف وتحلل هذا القلق وخاصًة يف املدن العربية. 

أهميـــــــــــــــــة 
الثقـــــــــــــــــافة
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Understanding the Role of 
Culture in Sustainable Cities
A desktop research inquiry on two 

indicators of cultural vibrancy

The Why 
Contextualizing the Aim  

of this Study

The following sections aim to display the initial findings of a 
study being undertaken to support a growing understanding of 
the link between culture and a sustainable urban environment. 
This has been done through the measurement of cultural 
vibrancy, including two identified indicators: first, the availability 
of an urban cultural infrastructure and second, the presence of 
innovation clusters across 12 Arab cities – Abu Dhabi, Amman, 
Beirut, Cairo, Casablanca, Dubai, Jeddah, Kuwait, Manama, 
Muscat, Riyadh and Tunis.

The displayed initial findings in this study are not conclusive, 
but rather aim to guide a conversation on cultural gaps in the 
region and making informed, data-driven decisions with multiple 
stakeholders in determining what cultural investments are 
necessary moving forward.

This study is broken down into two phases and two milestones 
as illustrated below:

The Arab world is undergoing major transformations, from 
significant population growth to urbanization trends. Such 
transformations will have important economic, social, cultural 
and environmental consequences that need to be addressed 
and understood to ensure that the urban growth challenges are 
navigated with credible data that highlights areas of strength 
and potential improvement, specifically in cities. A study by 
the British theoretical physicist, Geoffrey West suggests that 
when a city doubles in size, its socio-economic elements will 
witness a 15% increase, yet, save15% on consumption of the 
infrastructure8  making its growth more sustainable. Cities 
provide secure centers for competitiveness, innovation and 
development, and attract regional and multinational players in 
various fields; hence, focusing on sustainable urban growth, with 
culture playing an essential role9, is critical to ensure that urban 
challenges are met and allow the Arab world to keep up with 
global rates of change. According to the European Commission 
Report10, the growth of cities is dependent on a better 
understanding of their critical elements of social, economic, 
cultural and environmental health through quantitative and 
qualitative analysis.

The lack of data and benchmarking findings on those critical 
elements is what led to this research inquiry.

Initial online data collection  
and profiling

Data validation by each city 
local partner

Presentation of initial  
findings at PAUDS

World Urban Forum 
(WUF10)

Phase 1

Phase 2

Milestone

Milestone

املرحلــــة 1

املرحلة 2

الحدث الرئييس 

الحــدث الرئيســي 

جمــع أولــي للبيانــات 
عبــر اإلنرتنــت وتحليلهــا

تأكيد ومراجعة البيانات 
من قبل رشكاء محليني يف 

كل مدينة

 تقديم النتائج األولية 
يف امللتقى العريب األول للتنمية 

الحرضية

 املنتــدى الحضــري العــاملي 
)WUF10 (

إجراء بحث عرب اإلنرتنت لجمع 
البيانات عن املؤرشات الفرعية 

املحددة وفقاً ملعايري محددة مسبقاً 
ووضع وصف أسايس لكل مدينة 

تقديم النتائج يف منشور يدعمها 
استبيان لطلب اآلراء والتعليقات

إجراء مراجعات مع شبكة من 
األشخاص األساسيني املحليني لكل 
مدينة مختصني يف القطاع الثقايف 

واإلبداعي، إضافًة اىل تحليل وصفي 
للمؤرشات

 تقديم التقرير النهايئ عن النتائج 
خالل الدورة العارشة للمنتدى 

الحرضي العاملي

يهدف القسم التايل من هذه الدراسة إىل عرض النتائج األولية للبحث الذي 
يتم إجراؤه لدعم الفهم املتزايد عن الصلة ما بني الثقافة والبيئة الحرضية 

املستدامة؛ تم ذلك عرب قياس الحيوية الثقافية مبا يف ذلك مؤرشين محددين: 
األول هو توفر البنية التحتية الثقافية والثاين هو وجود تجمعات ابتكارية يف 
12 مدينة عربية – أبوظبي، َعامن، بريوت، القاهرة، الدار البيضاء، ديب، جدة، 

الكويت، املنامة، مسقط، الرياض، تونس.

 النتائج األولية املعروضة يف هذه الدراسة ليست نهائية بل تهدف إىل توجيه 
الحوار حول الفجوات الثقافية يف املنطقة واتخاذ قرارات باالعتامد عىل املعرفة 

والبيانات مع العديد من أصحاب املصلحة املعنيني لتحديد االستثامرات 
الثقافية الرضورية مستقبالً. 

ينقسم هذا البحث إىل مرحلتني وحدثني رئيسيني كام هو موضح أدناه: 

يشهد العامل العريب تحوالت كبرية ترتاوح من زيادة ملحوظة يف عدد السكان 
إىل الصيحات الحرضية. سيكون لهذه التحوالت عواقب اقتصادية واجتامعية 

وثقافية وبيئية مهمة يجب معالجتها وفهمها لضامن التغلب عىل التحديات يف 
النمو الحرضي ببيانات موثوقة تربز نقاط القوة والتحسينات املمكنة ال سيام 
يف املدن. يرشح جيفري ويست، العامل الربيطاين املتخصص يف مجال الفيزياء 

النظرية، أن عنارص املدينة االجتامعية االقتصادية ستشهد زيادة بنسبة %15 
عندما تتضاعف مساحة املدينة ومع ذلك توفر 15% من استهالك البنية 

التحتية8 مام يجعل من منو املدن اكرث استدامة. توفر املدن مراكز آمنة للتنافس 
واالبتكار والتطوير وتجذب أشخاص محليني ومتعددي الجنسيات ليلعبوا دوراً 
أساسياً يف مختلف املجاالت؛ وبالتايل، من الرضوري الرتكيز عىل النمو الحرضي 
املستدام لضامن مواجهة التحديات الحرضية9 وللسامح للعامل العريب مبواكبة 

معدالت التغيري العاملية. وفقاً لتقرير اللجنة األوروبية10، يعتمد منو املدن عىل 
فهم أفضل للعنارص األساسية للصحة االجتامعية واالقتصادية والثقافية والبيئية 

من خالل تحليل كمي ونوعي.

 أدى نقص البيانات واالستنتاجات املرجعية عن هذه العنارص الحاسمة 
إىل هذا البحث.

 فهـــم دور الثقــــافة 
يف املـــدن املستدامة
 استقصــاء بحــث ثــانوي 

عــن مؤشــرّي الحيــوية الثقــافية

Carry out an online research 
for collecting data on 
identified sub-indicators based 
on preset criteria and basic 
profiling of each city

Present the findings in  
a document supported  
by a questionnaire  
requesting input and feedback

Conduct data reviews with 
a network of local cities 
players in the cultural 
and creative sectors in 
addition to writing an 
analysis contextualising the 
indicators

Present the final report on the 
occasion of the10th edition of 
the World Urban Forum

March 2019 مـــارس Timeframe Three weeks اإلطـــار الزمنـــي ثالث أسابيع

Timeframe Nine months اإلطـــار الزمنـــي تسع شهورFebruary 2020 فربايــــر

 األسبــــــاب
تحديـــد سيـــاق أهـــداف 

هـــذه الدراســـة
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بالرتكيز فقط عىل الجانب الثقايف للتنمية الحرضية، ستشمل هذه الدراسة 
مخطط تحلييل للمنطقة من خالل جمع قواعد البيانات حول البنية التحتية 
الثقافية الحرضية وتواجد التجمعات ابتكارية يف 12 مدينة عربية: أبوظبي 

وعاّمن وبريوت والقاهرة والدار البيضاء وديب وجدة والكويت واملنامة ومسقط 
والرياض وتونس. يف املرحلة 2، سيتم دعم جمع البيانات وتنقيحها من خالل 
املقابالت مع األطراف املعنية األساسية وشبكة من الشخصيات املحلية التي 

تلعب دوراً رئيسياً يف القطاعات الثقافية واإلبداعية.

 
استند اختيار هذين املؤرشين إىل بحث أكادميي أشري إىل دورهام الهام يف 

فهم الحيوية الثقافية واالقتصاد اإلبداعي. بناًء عىل تقرير تم نرشه من قبل 
لجنة وارويك يف بريطانيا عام 2015، اتضح أن “الثقافة واإلبداع موجودان يف 
نظام بيئي متميز. يتغذيان ويعتمدان عىل بعضها البعض. نقاط االتصال بني 

الصناعات الثقافية واإلبداعية هي املكان الذي توجد فيه إمكانيات خلق قيمة 
أكرب - ثقافياً واجتامعياً واقتصادياً.”11

 عالوة عىل ذلك، املؤرشان املحددان تم تعريفهام كاآليت:

البنية التحتية الثقافية: كيان برتخيص قانوين مثل املتاحف واملسارح وصاالت أ. 
الحفالت املوسيقية واملواقع األثرية واملعامل السياحية ويشكل جزءاً من 
 النسيج الحرضي للمدينة ويلبي احتياجات القطاعني الثقايف واإلبداعي12

التجمعات االبتكارية: مجموعة رقمية أو مادية من املساحات أو املباين ب. 
التي تجمع الرشكات واملؤسسات التعليمية واألفراد و، أو الكيانات التي 

تركز عىل االبتكار وتكنولوجيا املعلومات والتواصل والقطاع اإلبداعي13      

هذا التقرير هو حصيلة النتيجة النهائية من التحليل الكمي والنوعي الذي ركز 
عىل فهم الصلة ما بني الثقافة والبيئات الحرضية املستدامة عرب تحديد مستوى 

الحيوية الثقافية لكل مدينة واملقارنة بينهم.   

Museums
متــاحف

Art classes
دروس الفن

The What
Research Structure

Focusing only on the cultural facet of urban development, this 
study involves a mapping exercise by collecting datasets on the 
urban cultural infrastructure and the presence of innovation 
clusters across 12 Arab cities: Abu Dhabi, Amman, Beirut, Cairo, 
Casablanca, Dubai, Jeddah, Kuwait, Manama, Muscat, Riyadh 
and Tunis. The data collection will be supported and refined 
through interviews with key stakeholders and a network of major 
local players in the cultural and creative sectors  in Phase 2.

The choice of these two indicators was based on academic 
research that suggests their important role in understanding 
cultural vibrancy The Cultural and Creative economy of a City. 
Based on a 2015 report published by the Warwick Commission 
in Britain it was identified that “culture and creativity exist in a 
distinct ecosystem. They feed and depend on each other. The 
points of connection between the cultural and creative industries 
are where the potential for greatest value creation resides – 
culturally, socially and economically.”11

The selected indicators are defined as follows:

a. Cultural Infrastructure: A legally licensed entity such as 
museum, theatre, concert hall, sight and, or landmark that 
is part of the urban fabric of the city and that caters to the 
creative and cultural sectors12

b. Innovation Clusters: A digital or physical cluster of 
spaces and, or buildings that brings together corporations, 
educational organizations, individuals and, or entities that 
focus on innovation, ICT, technology or creative sectors13

This report is the end result of the quantitative and qualitative 
analysis of the study that is focusing on understanding the 
link between culture and sustainable urban environments by 
comparatively identifying the level of cultural vibrancy of each 
city.

The How
Framework and Methodology

The first phase of the research involves an initial collection of 
data to produce first drafts of cultural profiles for the 12 Arab 
cities. The second phase involved validation with key cultural 
stakeholders, across a network of local city players in the 
cultural and creative sectors.

1. جمع البيانات 

تم إجراء بحث عرب اإلنرتنت خالل ثالثة أسابيع عرب زيارة ما يقارب 2000 موقع 
)يف اللغة العربية واإلنجليزية وأحياناً الفرنسية( حيث ركّز البحث بشكل رئييس 

عىل قاعدات البيانات الرسمية وخرائط جوجل ومجمعات األخبار ومنصات 
التواصل االجتامعي. 

تحدد عملية البحث الصناعات الثقافية واإلبداعية14 كاآليت: 

فنون األداء: املوسيقى واملرسح	 
اإلعالن	 
الهندسة املعامرية	 
التصميم: تصميم الجرافيك، تصميم املنتجات، تصميم األزياء، التصميم 	 

الداخيل، إلخ. 
الصناعة السمعية البرصية: األفالم، التلفاز، الراديو، التصوير	 
النرش	 
الربمجيات وتكنولوجيا املعلومات 	 
الفنون الجميلة مبا فيها تجميع وإدارة وعرض املجموعات الفنية	 
األلعاب	 
الحرف اليدوية	 

 باإلضافة إىل ذلك، تم البحث عرب اإلنرتنت باستخدام الكلامت التالية 
لكال املؤرشين:

 الطــــريقة
إطــار العمــل واملنهجيــة 

ستشمل املرحلة األوىل من البحث جمع أويل للبيانات إلنتاج مسودات أولية 
للوصف الثقايف الخاص باملدن العربية االثني عرش. تضمنت املرحلة الثانية 
التحقق من صحة املعلومات مع أصحاب املصلحة الثقافيني الرئيسيني عرب 

شبكة من الالعبني املحليني يف القطاعات الثقافية واإلبداعية لكل مدينة.         
        

املحتــــوى
هيكــــل البحــــث

 املرحلــــة 1
 جمـــع وتحليـــل أولـــي 

للبيـــانات عبـــر اإلنتـــرنت

Blogs on art
 مدونات عن الفن

Art districts
مقاطعات فنية

  Cinemas
دور السينمــا

  Theatre festivals
مهرجانات مرسحية

Technology  
districts
 مقاطعات
تكنولوجية

Music festivals
مهرجانات موسيقية

Theaters 
مســارح

 Creative art 
working spaces
 مساحات العمل 
عىل الفن اإلبداعي

 Co working 
  spaces 

 مساحات العمل 
الجامعي 

Dance festivals
مهرجانات راقصة

    Cultural centers
مراكز ثقافية

Incubators
حاضنات

Accelerators   
حاضنات أعامل

 Film festivals
مهرجانات أفالم

Art galleries
صاالت عرض الفن

Landmarks
معامل سياحية

Libraries
مكتبات

Universities
جامعات

 Art fairs
معارض فنية

Cultural awards  
& scholarships 
جوائز ومنح ثقافية

Blogs on culture
مدونات عن الثقافة

  Vlogs on culture
 مدونات فيديو 

عن الثقافة 

Innovation hubs
مراكز ابتكارية

Art Centres
مراكز فنية

    Concert halls
صاالت الحفالت 

املوسيقية

  Vlogs on art
مدونات فيديو

 عن الفن

Phase 1 
Initial Online Data Collection  

and Profiling

1. Data Collection

The research was conducted online over the course of three 
weeks, visiting approximately 2,000 sites (in English, Arabic and 
occasionally French) through online desktop research including 
official databases, Google maps, news aggregators and social 
media platforms. 

The search process identifies cultural and creative industries14  
as below:

• Performing arts: music and theatre 
• Advertising 
• Architecture 
• Design: graphic, product, fashion, interior, etc.
• Audiovisual: film, TV, radio and photography 
• Publishing 
• Software and IT 
• Fine arts including curation
• Gaming
• Crafts

Additionally, the online search was processed using the below 
keywords for both indicators:
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Museums

Sites and
Landmarks

Concert Halls

An institution devoted to the 
procurement, care, study and display of 
objects of lasting interest or value. 
 
Selection Criteria: Licensed entity, 
physical structure, online presence

A structure (such as a building) of 
historical and usually aesthetic interest15.

Selection Criteria: Physical structure

**Note: Mosques have been counted  

as sites and landmarks if they have  

1) a historical background  

2) an architectural and, or design significance 

A large building in which concerts are 
performed16.

Selection Criteria: Licensed entity, 
physical structure, online presence, 
events calendar

املتاحف

املواقع التاريخية 
واملعامل السياحية

صاالت الحفالت 
املوسيقية

مؤسسة مختصة برشاء األغراض ذات األهمية أو 
القيمة الدامئة واالعتناء بها ودراستها وعرضها. 

معايري االختيار: كيان مرخص، بنية معامرية، وجود 
عىل األنرتنت.

تم وضع تعريفات واضحة لكل من املؤرشين باإلضافة إىل توضيح 
املؤرشات الفرعية لهام وتحديدها مبقاييس اختيار معينة وفقاً ملا ييل:

1.1 مؤشــر البنيــة التحتيــة الثقــافية:

كيان برتخيص قانوين يشكل جزءاً من النسيج الحرضي وكان نشطاً ملدة ستة 
شهور عىل األقل قبل البحث ويلبي احتياجات القطاعني الثقايف واإلبداعي – 

جدول 1.0 يوضح مؤرشاته الفرعية ومعايري االختيار:  

جدول 1.0 الئحة املؤرشات الفرعية ملؤرش البنية التحتية الثقافية

 بنية )مثل مبنى( لها أهمية تاريخية وعادًة
جاملية15. 

معايري االختيار: بنية معامرية. 

 **مالحظة: تم اعتبار املساجد مواقع ومعامل سياحية
 إن كان لديها

  ١( خلفية تاريخية،
 ٢( أهمية معامرية و، أو تصميمية. 

مبنى كبري حيث تقام حفالت موسيقية16.

معايري االختيار: كيان مرخص، بنية معامرية، وجود 
عىل األنرتنت، جدول زمني للفعاليات.

Each of the two indicators was given clear definitions 
with their sub-indicators by specific metrics of 
selection as per the below:

1.1 Cultural Infrastructure Indicator (CI): 

A legally licensed entity that is part of the urban fabric of 
the city and that has been active for at least six months 
prior to the research. The entity caters to the creative and 
cultural sectors – Table 1.0 lists its sub-indicators and 
their criteria of selection.

Libraries

Art Galleries

Universities

A place in which literary, musical, artistic 
or reference materials (such as books, 
manuscripts, recordings or films) are kept 
for use but not for sale19.

Selection Criteria: Licensed entity, 
physical structure, online presence

A room or building that is used for 
showing works of art, sometimes so that 
they can be sold20.

Selection Criteria: Licensed entity, 
physical structure, online presence, 
events calendar

An institution of higher learning providing 
facilities for teaching and research, 
authorized to grant academic degrees21.

Selection Criteria: Licensed entity, 
online or offline presence, provides 
undergraduate, graduate and doctoral 
degrees in art, creativity or technology.

املكتبات

صاالت عرض 
األعامل الفنية

الجامعات

مكان لالحتفاظ باملواد األدبية أو املوسيقية أو 
الفنية أو املراجع )مثل الكتب أو النصوص أو 
التسجيالت أو األفالم( ليتم استخدامها وليس 

بيعها19. 

معايري االختيار: كيان مرخص، بنية معامرية، وجود 
عىل األنرتنت

غرفة أو مبنى مستخدم لعرض أعامل فنية بهدف 
.20

البيع أحياناً 

معايري االختيار: كيان مرخص، بنية معامرية، وجود 
عىل األنرتنت، جدول زمني للفعاليات.

مؤسسة للتعليم العايل توفر مرافق للتعليم والبحث 
ومخولة مبنح شهادات أكادميية21. 

معايري االختيار: كيان مرخص، عىل اإلنرتنت أو 
ضمن بنية معامرية، توفر شهادات بكالوريوس 

وماجستري ودكتوراه يف الفنون أو اإلبداع أو 
التكنولوجيا.

Cinemas A theater where films are shown for public 
entertainment18.

Selection Criteria: Licensed entity, 
physical structure, online presence, 
events calendar

**Note: The number of cinemas has been 

calculated based on the number of locations 

and not on the number of halls

مرسح حيث يتم عرض األفالم بهدف الرتفيه دور السينام
العام18. 

معايري االختيار: كيان مرخص، بنية معامرية، وجود 
عىل األنرتنت، جدول زمني للفعاليات.

**مالحظة: تم حساب عدد دور السينام باالعتامد عىل 
عدد املواقع وليس عدد الصاالت.

Theaters A building or outdoor area in which  
plays and other dramatic performances 
are given17.

Selection Criteria: Licensed entity, 
physical structure, online presence, 
events calendar

مبنى أو مساحة خارجية حيث يتم تقديم املسارح
مرسحيات أو أي أداء مرسحي آخر17. 

معايري االختيار: كيان مرخص، بنية معامرية، وجود 
عىل األنرتنت، جدول زمني للفعاليات.

Culture  
and Art Centers

Fairs, Festivals 
and Awards

An entity with one or more licenses 
focused on culture and arts (ex. a cultural 
center may have a theater, a cinema and 
a library. All of those functions can be 
under one legal license, or each can have 
their own license in which we case we 
count each license).

Selection Criteria: Licensed entity, 
physical structure, online presence, 
running events calendar with at least 
four non-recurring events a year and 
can include classes and workshops of 
different levels

A temporary recurring event or collective 
of events focused on creativity, arts and, 
or innovation.

Selection Criteria: Event or program 
has recurred at least on three occasions 
in the past six years. 
Online presence and, or presence on 
at least one social media platform, with 
the following level of engagement: total 
number of followers, the official hashtag 
and the number  
of posts on one platform is greater  
than 1,500.

**Note: Fairs and Festivals were counted 

separately to Awards following the same criteria

مراكز الثقافة والفن

املعارض 
واملهرجانات 

والجوائز

كيان برخصة أو أكرث من رخصة يركز عىل الثقافة 
والفنون )عىل سبيل املثال، قد يكون هناك يف املركز 
الثقايف مرسح وسنيام ومكتبة. من املمكن أن تكون 
جميع تلك الوظائف تحت رخصة قانونية واحدة أو 

قد تكون هناك رخصة خاصة لكل منهم ويف هذه 
الحالة نقوم بحساب كل رخصة(.

معايري االختيار: كيان مرخص، بنية معامرية، وجود 
عىل األنرتنت، جدول زمني للفعاليات به عىل األقل 
أربع فعاليات غري متكررة سنوياً وميكن أن يشمل 

دروس أو ورشات عىل مستويات مختلفة.

حدث يتكرر بشكل مؤقت أو مجموعة فعاليات 
تركز عىل اإلبداع والفنون و، أو االبتكار.

معايري االختيار: تكرار حدث أو برنامج ثالثة مرات 
عىل األقل يف السنوات الست املاضية.

وجود عىل األنرتنت و، أو حساب عىل منصة 
واحدة عىل األقل من مواقع التواصل االجتامعي 

مبستوى التفاعل اآليت: يجب أن يفوق مجموع 
عدد املتابعني، الوسم الرسمي )هاشتاغ( و عدد 

املنشورات الـ 1500 عىل منصة واحدة.

**مالحظة: تم احتساب املعارض واملهرجانات بشكل 
منفصل عن الجوائز ولكن باعتامد نفس معايري االختيار   

Table 1.0 Sub-indicators List of the Cultural Infrastructure Indicator

CriteriaSub-Indicator املعــــــايرياملؤرش الفرعي

CriteriaSub-Indicator املعــــــايرياملؤرش الفرعي
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1.2 Innovation Cluster Indicator (IC): 

A digital or physical cluster of spaces and, or buildings 
that brings together corporations, educational 
organizations, individuals and, or entities that focus on 
innovation, ICT, technology and creative sectors. Table 2.0 
lists its sub-indicators and their criteria of selection.

Table 2.0 Sub-indicators List of the Innovation Cluster Indicator

Urban Districts

Co-working 
Spaces

Incubators  
and 
Accelerators

Digital 
Platforms

An urban space composed of multiple 
structures hosting public and private 
business entities.

Selection Criteria: Licensed entity, 
physical structure, online presence

**Note: Exhibition halls have been left out of 

the research due to their complex nature of the 

activities that they host 

A physical structure that provides 
common working areas for freelancers 
and business entities.
 
Selection Criteria: Legal entity, physical 
space, online presence

An entity or a program that brings 
together start-ups and, or small to medium 
enterprises (SMEs) in order to start 
and, or develop their business with the 
possibility of hosting those businesses in 
the incubator and, or accelerators physical 
space.

Selection Criteria: Licensed entity, 
online presence, incubation and, or 
acceleration presence for at least  
three years

A blog or a vlog that produces content 
focused on creativity, arts and innovation.

Selection Criteria: Five or more content 
contributors. More than 2,000 followers 
(for blogs) and subscribers (for vlogs). It 
should produce at least two pieces of 
content per month.  

Note: The license of registration will define 

which city the blog or vlog operates out of. 

القطاعات الحرضية

مساحات العمل 
الجامعي

الحاضنات
واملرسعات 

املنصات الرقمية

مساحة حرضية متألفة من عدة مباين الستضافة 
كيانات العمل التجاري العام والخاص.

معايري االختيار: كيان مرخص، بنية معامرية، وجود 
عىل األنرتنت.

**مالحظة: مل يتم احتساب صاالت املعارض يف البحث 
بسبب الطبيعة املعقدة للنشاطات التي تستضيفها. 

بنية معامرية توفر مساحات عمل مشرتكة ألصحاب 
األعامل الحرة والكيانات التجارية.

 معايري االختيار: كيان مرخص، بنية معامرية، 
وجود عىل األنرتنت. 

كيان أو برنامج يجمع ما بني الرشكات الناشئة و، 
أو الرشكات الصغرية واملتوسطة بهدف بدء و، أو 

تطوير عملهم مع إمكانية استضافة تلك الرشكات 
يف املساحة عمل الحاضنات أو املرسعات.

معايري االختيار: كيان مرخص، وجود عىل األنرتنت، 
وجود الحاضنات أو املرسعات ملدة ثالثة سنوات 

عىل األقل. 

مدونة نصية أو مدونة فيديو تنتج محتوى يركز 
عىل اإلبداع والفنون واالبتكار مجموعني أو 

منفردين.

معايري االختيار: وجود خمس أو أكرث من 
املساهمني يف املحتوى. أكرث من 2000 متابع 

)للمدونات النصية( ومشرتك )ملدونات الفيديو(. 
يجب أن تنتج عىل األقل عملني من املحتوى شهرياً.

 مالحظة: رخصة التسجيل تحدد املدينة 
الخاصة باملدونة.  

1.2 مؤشــر تجمعــات االبتكــار

مجموعة رقمية أو مادية من املساحات و، أو املباين التي تجمع الرشكات 
واملؤسسات التعليمية واألفراد و، أو الكيانات التي تركز عىل االبتكار 

وتكنولوجيا املعلومات والتواصل والقطاع اإلبداعي. يوضح الجدول 2.0 
املؤرشات الفرعية الخاصة بها ومعايري اختيارها:  

الجدول 2.0 الئحة املؤرشات الفرعية ملؤرش لتجمعات االبتكار 

CriteriaSub-Indicator املعــــــايرياملؤرش الفرعي

2. City Profiling 

The profiling of the city displays the following: 

• Fact sheet of the city describing size, geographical 
boundary, population and GDP (if available) 

• Table displaying the numerical findings of the cultural 
infrastructure and innovation clusters and their  
sub-indicators 

• Written analysis contextualising the findings based on 
historical and empirical data

3. Assumptions, Considerations  

and Limitations

• Legal and license information: Data on the legal structure 
and license of an entity is not always available online. In 
the case of no availability, the description of what the entity 
claims to be was considered instead. 

• Online presence: Several entities did not have a website 
but instead had a strong social media presence, where the 
social media page was clearly used as a substitute to a 
website. 

• City territorial border line: Several cities had clear city 
boundaries while others did not have a clear border; such 
as Cairo. Whereas, some were too small to be claimed 
as city borders; such as Kuwait City and Manama. The 
municipality jurisdiction was accordingly considered 
for Cairo; in the case of Kuwait City and Manama, the 
governorate was counted as the city border line.

• Projects that are under construction or that have ceased 
to exist have not been considered. 

• No historical or political conclusions have been made 
while writing the city profiles, noting that historical 
references have been made only to state established facts 
about the city.

2. كتـــابة وصـــف املـــدن 

 وصــف املــدن سيعــرض التــايل: 

وقائع املدينة من ناحية املساحة والحدود الجغرافية وعدد السكان 	 
 والناتج املحيل اإلجاميل )يف حال توفره(

جدول يعرض النتائج الرقمية للبنية التحتية الثقافية والتجمعات 	 
 االبتكارية ومؤرشاتهام الفرعية

تحليل وصفي يوضح سياق النتائج بناًء عىل البيانات التاريخية 	 
والتجريبية

 3. افرتاضـــات واعتبـــارات 

وقيـــود البحـــث 

معلومات قانونية و معلومات الرخصة: توفر البيانات القانونية والخاصة 	 
برتاخيص الكيانات عىل اإلنرتنت محدود. يف حالة عدم توفرها، تم األخذ 

 بعني االعتبار الوصف الذي يدعيه الكيان عوضاً عنها.

الحضور عىل اإلنرتنت: مل متتلك العديد من الكيانات موقعاً إلكرتونياً، 	 
فعوضاً عن ذلك، يف حال كان وجودها قوياً عىل وسائل التواصل 

االجتامعي، تم اعتبار حسابات التواصل االجتامعي كبديل للموقع 
 اإللكرتوين. 

خط الحدود اإلقليمية للمدينة: كانت حدود أغلبية املدن واضحة بينام 	 
مل تكن الحال لبعضها، مثل القاهرة التي مل يكن لديها حدود، أو كانت 

صغرية جداً العتبارها حدود للمدينة مثل مدينتي الكويت واملنامة، 
فبالتايل تم النظر إىل النطاق القضايئ للبلدية يف حالة القاهرة؛ وبالنسبة 

 إىل مدينتي الكويت واملنامة، تم اعتبار حدود املحافظة عوضاً.

 مل يتم أخذ املشاريع قيد اإلنشاء أو التي مل تعد موجودة يف عني االعتبار. 	 

مل يتم الوصول إىل أية استنتاجات تاريخية أو سياسية أثناء كتابة وصف 	 
املدن عىل الرغم من وجود بعض املراجع التاريخية فقط لتوضيح بعض 

الحقائق عن املدن. 
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Phase 2 
Data Verification

Following the collection of data on the cultural 
infrastructures and innovation clusters, the figures, 
licensing and operation were validated by local city 
experts from the identified 12 Arab cities to confirm the 
accuracy of the information presented. 

To further elaborate on the findings, an analysis that 
sheds light on the cultural offering of each city was 
conducted,taking into consideration the historical context 
to further understand the relationships between the sub-
indicators and the cultural vibrancy of the cities.

Table of data verification process:

Name of Entry

Link

Internal Reviewer

Local City Expert

Notes on Selection

Based on an online search

To website or source

A researcher other than the 
individual who placed the finding

Curated from the network of 
local city players in the cultural, 
innovation and creative sectors

Revealing some limitations or 
important relevant assumptions 
if any

بعد جمع البيانات عن البنية التحتية الثقافية وتجمعات االبتكار، تم التحقق 
من صحة األرقام والرتاخيص وفعالية العمل للمنشئات من قبل خرباء محليني 

من املدن العربية الـ 12 املحددة للتأكد من دقة املعلومات املقدمة.

لرشح وتوضيح النتائج، تم إجراء تحليل يهدف إىل تسليط الضوء عىل املردود 
الثقايف لكل مدينة حيث تم ربط تلك النتائج بوقائع تاريخية لتوضيح العالقة 

بني املؤرشات الفرعية من جهة والحيوية الثقافية للمدن من جهة أخرى.

مبني عىل بحث عرب اإلنرتنت

املوقع أو املصدر 

باحث يختلف عن الفرد الذي وضع النتائج

مختار من شبكة األشخاص املحليني الذين 
يلعبون دوراً أساسياً يف قطاعات الثقافة 

واالبتكار واإلبداع

كشف بعض القيود أو االفرتاضات املهمة ذات 
الصلة يف حال وجودها 

اسم الكيان

الرابط

املراجع الداخيل

 خبري محيل 
من املدينة

مالحظات عن االختيار

 املرحلــــة 2
التحقــق من البيــانات

جدول عملية التحقق من البيانات:

INITIAL 
FINDINGS

عن النتــــائج 
األوليـــــــــة
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ABU DHABI

أبـــوظبـــي

AMMAN

عّمــــان

BEIRUT

بريوت

CAIRO

القاهرة

CASABLANCA

الدار البيضاء

JEDDAH

جّدة

DUBAI

ديب

KUWAIT

الكويت

MANAMA

املنامة

MUSCAT

مسقط

RIYADH

الرياض

TUNIS

تونس

CULTURAL INFRASTRUCTURE

Sites and Landmarks

املواقع التاريخية واملعامل السياحية

37

5

15

14

16

13

4

7

21

Museums

املتاحف

17

16

30

5

7

2

4

Theaters

املسارح

4

6

2

2

8

8

5

3

Cinemas

دور السينام

1

18

4

6

8

2

24

Concert Halls

صاالت الحفالت املوسيقية

1

2

1

1

3

3

2

8

البنيـــة التحتيـــة الثقـــافية

Art Galleries

صاالت عرض األعامل الفنية

Culture and Art Centres

مراكز الثقافة والفن

Fairs and Festivals

 املعارض واملهرجانات

Awards

حفالت الجوائز

4

6

22

26 20

5

5

6

6

3

3

8

11

13

16

1

1

2

Libraries

املكتبات

6

14

4

4

14

2

6

12 27 33

Universities

الجامعات

22

10

7

10

9

8

11

6

17

1

1

3
3 1

5 8

13 7

29 3

7 13 7

12 26 7

9 3

3 9 9

10 10 4 6 9 1

12 7 5 5 7

15 3 7

3 1 1 5

17

10 14

10
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ABU DHABI

أبـــوظبـــي

AMMAN

عّمــــان

BEIRUT

بريوت

CAIRO

القاهرة

CASABLANCA

الدار البيضاء

JEDDAH

جّدة

DUBAI

ديب

KUWAIT

الكويت

MANAMA

املنامة

MUSCAT

مسقط

RIYADH

الرياض

TUNIS

تونس

INNOVATION CLUSTERS تجمعـــات االبتكـــار

Urban Districts

القطــاعات الحضــرية

Co-working Spaces

مســـاحات العمـــل الجمـــاعي

Incubators and Accelators

الحاضنـــات واملرسعـــات

Digital Platforms

املنصـــات الرقميـــة

1

1

1

11

1

4

6

6

5

2

2

8

3

313

9

11

CITY 
PROFILES
 وصــــــــف
املــــــــدن

3 5 4

5

6 1

6 6

7 10 6

7 2

5

1 10 11

24

11

Photo by Pascal Debrunner
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Abu Dhabi City

ABU DHABI
أبوظبـــي

Since Abu Dhabi’s founding in 1971, 
there has been a high regard for culture 
and art considering that the second 
law passed inaugurated the Cultural 
Foundation, a “culture and art center”, 
into the country’s legal framework25. 
Emphasizing the importance of culture 
upon the establishment of the country 
has set the tone for the cultural vibrancy 
of Abu Dhabi, as there was a substantial 
importance when it came to cultural 
development throughout the past 50 
years. The 60 cultural infrastructure 
points in Abu Dhabi are a combination of 
local and international institutions from 
universities to museums. 

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the 
former ruler of Abu Dhabi, valued the 
significance of culture and art, thus taking 
a keen interest in developing the cultural 
landscape of the city. Abu Dhabi has five 
“sites and landmarks” three of which are 
associated with the late Sheikh Zayed, 
demonstrating the influence that the 
leader had in terms of development and 
prosperity. Built around the 1790’s Qasr 
Al Hosn a “site and landmark”, “remain[s] 
the heart of the late Sheikh Zayed Bin 
Sultan Al Nahyan’s plans; with the fort 
serving as his family home, seat of 
governance for the new nation – ordering 
a full restoration for the Al Hosn site, set 
the intention to become the city’s national 
archive and encapsulating the historical 
developments of Abu Dhabi.”26 Two of 
Abu Dhabi’s major “sites and landmarks” 
are named after Sheikh Zayed, one being 
the Sheikh Zayed Memorial and the other 
is the Sheikh Zayed Grand Mosque. The 
Cultural Foundation first opened in 198127 

during Sheikh Zayed’s rule, serving as 
another testimony of his commitment to 
preserving and celebrating the Emirati 
culture.

Abu Dhabi’s five “museums” are a 
representation of the current reality of 
the city; a combination of Sheikh Zayed’s 
legacy and the role of international 
institutions and partnerships in shaping 
Abu Dhabi’s cultural vibrancy. On the one 
hand, Shaikh Zayed museum alludes to 
the late funders vision, while the Louvre 
museum illustrates how imported ideals 
can adapt to the local cultural landscape.

The influence of the west is noticeable 
specifically in the “cinemas” and 
“universities”. Out of the eight 
“universities” three are international 
institutions that have opened campuses 
in Abu Dhabi. Degrees like Art History, 
Film and Music are offered at the 
international “universities”, whilst 
the local “universities” mainly award 
communication and media degrees. While 
“cinemas” like Cinema Space, have a 
diverse programming of Arab and foreign 
films, the majority of the “cinemas” 
feature international blockbuster movies.

أظهرت أبوظبي احرتاماً كبرياً للثقافة والفن 

منذ تأسيسها يف عام 1971 نظراً إىل أن القانون 

الثاين املرشوع يف اإلطار القانوين للبلد25 كان 

تدشني املجمع الثقايف، »مركز للثقافة والفن«. 

وقد حدد التأكيد عىل أهمية الثقافة عند 

إنشاء الدولة الحيوية الثقافية يف أبوظبي، 

حيث ُمنح التطوير الثقايف أهمية كبرية 

عىل مدار األعوام الخمسني املاضية. تتكون 

النقاط الـ 60 للبنية الثقافية يف أبوظبي، 

من الجامعات إىل املتاحف، من مزيج من 

املؤسسات املحلية والدولية. 

قّدر حاكم أبوظبي السابق الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان أهمية الثقافة والفن، واهتم 

بالتايل بتطوير الحيوية الثقافية للمدينة. تضم 

أبوظبي خمسة »مواقع أثرية ومعامل سياحية« 

وثالثة منها مرتبطة بالشيخ زايد الراحل، 

مام يُظهر تأثري القائد عىل التنمية واالزهار. 

بُني قرص الحصن، وهو أحد »مواقع ومعامل« 

أبوظبي،  يف سبعينيات القرن الثامن عرش 

و »ما زال يف صميم خطط الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان الراحل؛ واستخدام الحصن 

منزالً لعائلته ومقراً لحكم األمة الجديدة، ما 

يدعو إىل ترميم كامل للموقع بهدف تسليمه 

إىل أرشيف املدينة الوطني وتلخيص التطورات 

التاريخية ألبوظبي«26. ُسمي اثنني من »املواقع 

واملعامل« الرئيسية يف أبوظبي تيمناً بالشيخ 

زايد، أحدهام رصح الشيخ زايد واآلخر جامع 

الشيخ زايد الكبري. افتُتح املجمع الثقايف ضمن 

فئة »مركز للثقافة والفن« ألول مرة يف عام 

1981 27 أثناء عهد الشيخ زايد، وهي مبثابة 

شهادة أخرى عىل التزامه بالحفاظ عىل الثقافة 

اإلماراتية واالحتفال بها. 

متثل »املتاحف« يف أبوظبي الواقع الحايل 

للمدينة؛ مزيج من تراث الشيخ زايد مع دور 

املؤسسات والرشاكات العاملية يف تشكيل 

الحيوية الثقافية يف أبوظبي. يشري متحف الشيخ زايد 

إىل رؤية املمولني الراحلني من جهة، ومن جهة أخرى 

يظهر متحف اللوفر قدرة املثل املستوردة عىل االنسجام 

يف املشهد الثقايف املحيل.

تأثري الغرب واضح يف فئة »دور السينام« و »الجامعات« 

يف أبوظبي. فمن بني مثان »جامعات« يف أبوظبي، توجد 

ثالث مؤسسات عاملية للتعليم العايل. الشهادات يف 

مجاالت مثل تاريخ الفن واألفالم واملوسيقى متوفرة يف 

»الجامعات« العاملية، بينام تقدم »الجامعات« املحلية 

شهادات يف التواصل واإلعالم يف الغالب. وعىل الرغم من 

أن »دور السينام« مثل Cinema Space لديها برنامج 

متنوع من األفالم العربية واألجنبية إال أن معظم »دور 

السينام« تعرض أفالماً عاملية رائجة.

فيام يخص تجمعات االبتكار، تضم أبوظبي 13 تجمعاً؛ 

يوجد ثالث »قطاعات حرضية« يف أبوظبي املكونة من 

حوايل 200 جزيرة28. وإنها تضيف إىل مشهدها الحرضي 

املوجود عرب إنشاء قطاعات مثل جزيرة املارية عىل أمل 

دفع النمو االقتصادي والثقايف يف جميع أنحاء املدينة. 

منطقة توفور 54 قطاع حرضي آخر يثبت العالقة 

املتناغمة بني استغالل املواهب املحلية عرب التوظيف 

وربطها بالخربات العاملية مثل ناشيونال جيوغرافيك. 

وتسعى أبوظبي إىل تحقيق التوازن بني الحداثة والرتاث 

عرب بناء نظام بيئي محيل يستعني أيضاً بالنامذج الغربية 

لتعزيز الحيوية الثقافية29.

In terms of the innovation clusters, Abu 
Dhabi has a total of 13. The city is made 
up of approximately 200 islands28, has 
three “urban districts”. Creating urban 
districts like Al Maryah Island Abu Dhabi 
is building on its already existing urban 
landscape in hopes of creating pockets of 
economic and cultural growth throughout 
the city. Two Four 54, another “urban 
district”, is a standing testament to the 
cohesive relationship between harnessing 
local talent through employment and 
pairing it with international expertise, like 
National Geographic.

Balancing between modernity and 
heritage, Abu Dhabi is looking to build 
a local ecosystem, while also adapting 
western models to enhance its cultural 
vibrancy29.

Photo by jpeter2

Urban Districts
القطاعـــات الحضــرية

Co-working Spaces
مساحـــات العمـــل الجمـــاعي

Incubators and Accelerators
الحاضنـــات  واملرسعـــات

Digital Platforms
املنصـــات الرقميـــة

Population [million] 

عــدد السكــان ]مليون[

Size [km2]

الحجـــم ]كم٢[

City GDP [billion] 

الناتج املحيل اإلجاميل للمدينة ]مليار[

Country GDP [billion] 

الناتج املحيل اإلجاميل للبلد ]مليار[
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As Amman’s history dates back to 4000-
3000 BC33, the city is home to numerous 
ancient artifacts, archeological sites and 
biblical structures. Throughout history 
multiple dynasties and empires called 
Amman home, thus forming a diverse city. 
The city’s distinct cultural landscape has 
had a positive impact on the economy, 
as tourism is one of the largest economic 
sectors in Jordan, accounting for about 14 
percent of the country’s total GDP34. Till 
this day, Amman has a strong relationship 
with its past as many of the archeological 
sites have been preserved and stand as 
a testament of the impact that cultural 
heritage has on a city’s cultural vibrancy. 
In the past decade, Amman’s residents’ 
sense of nostalgia and appreciation for 
the past has increased. This in turn, 
as Rami Farouk Daher argues, has 
incentivized the government, as well as 
private individuals, to invest in the cultural 
scene35.

In total, Amman has 120 cultural 
infrastructure points. The city has 15 
“sites and landmarks”,

many of which were built during the 
Middle Bronze Age around 1650 BC36. 
While most of the “sites and landmarks” 
are solely archeological sites, the Roman 
Theatre is utilized as a  multipurpose 
structure that celebrates Amman’s rich 
history while also serving as a venue for 
cultural activities like music concerts and 
theatrical productions. Although “sites 
and landmarks” are scattered around 
Amman’s urban landscape, many of the 
archeological artifacts are housed in the 
Jordan Archeological Museum, illustrating 
the city’s commitment to preserving and 
celebrating its ample history. Today, 60 
percent of Amman’s “museums” celebrate 
Jordan’s diverse history that hosted many 

AMMAN
عّمـــان

يرجع تاريخ عامن إىل 4000-3000 قبل 

امليالد33 ما يجعل منها موطناً للعديد من 

اآلثار القدمية واملواقع األثرية واملباين الدينية. 

عىل مر التاريخ، حكمت عاّمن عدة سالالت 

وإمرباطوريات، ولهذا فهي مدينة متنوعة. 

وكان للمشهد الثقايف املميز يف املدينة تأثرياً 

إيجابياً عىل االقتصاد، فتعترب السياحة من أكرب 

قطاعات االقتصاد يف األردن حيث متثل حوايل 

%14 من الناتج املحيل اإلجاميل للدولة34. حتى 

يومنا هذا، ما زالت عالقة عاّمن مباضيها قوية 

بحفاظها عىل العديد من املواقع األثرية لتشهد 

عىل تأثري الرتاث الثقايف عىل الحيوية الثقافية 

للمدينة. يف العقد املايض، ازداد اشتياق وتقدير 

سكان عاّمن إىل املايض، وهذا بدوره حفز 

الحكومة واألفراد عىل االستثامر يف املشهد 

الثقايف وفقاً لرامي فاروق ظاهر35.

تضم عامن 120 نقطة للبنية التحتية الثقافية، 

حيث تحتوي عىل 15 من »املواقع األثرية 

واملعامل التاريخية«، والتي بُني العديد منها 

خالل العرص الربونزي األوسط حوايل عام 

1650 قبل امليالد36. وعىل الرغم من أن معظم 

»املواقع واملعامل« هي مواقع أثرية فقط، 

يُستخدم املرسح الروماين ألغراض عدة ويحتفل 

بتاريخ عاّمن الغني ومكاناً لألنشطة الثقافية 

مثل الحفالت املوسيقية والعروض املرسحية. 

ويف حني أن »املواقع واملعامل« منترشة حول 

املشهد الحرضي يف عاّمن إال أن العديد من 

القطع األثرية موجودة يف املتحف األثري 

األردين، مام يدل عىل التزام املدينة بالحفاظ 

عىل تاريخها الوفري واالحتفال به. وتحتفل 

اليوم ٪60 من »متاحف« عامن بتاريخ األردن 

املتنوع الذي استضاف العديد من الحضارات 

القدمية37، مثل اإلمرباطوريات الرومانية 

والعثامنية واآلشورية؛ باإلضافة إىل العديد من 

األحداث املهمة من اإلنجيل والقرآن. 

وعىل الرغم من أن املواقع األثرية واملعامل التاريخية 

تدل عىل العالقة القوية بني املدينة وماضيها، تربط 

العديد من »مراكز الثقافة والفن« و«صاالت العرض« يف 

عاّمن عالقة عميقة بالتاريخ. توجد يف عامن 26 »صالة 

عرض« ويقع العديد منها يف مواقع أثرية مجددة ومباٍن 

تاريخية. من بني 20 »مركز ثقايف وفني« يف عاّمن، 

أسست املؤسسات الخاصة ثالثة والحكومة خمسة. وقد 

جمعت مؤسسة دارة الفنون الخاصة » القديم والجديد، 

واملايض والحارض، والتقاليد والحداثة. وأصبحت دارة 

الفنون مسكناً يحتفل بالفنون يف صميم ثقافتنا.«38 

الحكومة األردنية أيًضا ملتزمة باالحتفال بثقافة البالد، 

حيث أنه »مبوجب املادة 4 من قانون الثقافة، فإن وزارة 

الثقافة مسؤولة عن وضع السياسات الثقافية وتوجيه 

تنفيذها يف املجاالت الثقافية املختلفة، مبا يتامىش مع 
سياسة اململكة واملصلحة الوطنية.«39

وأما التجمعات االبتكارية، يوجد منها 13 يف عامن. 

وتضم املدينة أربع »منصات رقمية« تعمل جميعها عىل 

تعزيز وتبادل الثقافة والفن واآلداب. يؤكد الرتكيز عىل 

الحضور الرقمي التزام عامن بنرش ثقافتها وتراثها. وعىل 

الرغم من الجهود املبذولة لالحتفال باملايض، إال أنه إىل 

يومنا هذا ال توجد يف عامن أية »جوائز« لتكريم اإلبداع 

والثقافة والفن. وقد كان تأثري عالقة عامن مباضيها كبرياً 

عىل الحيوية الثقافية يف املدينة فيعزز مشهدها الحرضي 

املواقع األثرية، ويف الوقت ذاته تعمل املؤسسات 

الحديثة عىل التذكري بتاريخ املدينة الرثي. 

ancient civilizations37, such as the Roman, 
Ottoman, and Assyrian Empires; as well 
as being home to many major Biblical and 
Quranic events.

Whilst the archeological sites and 
historical landmarks serve as a testimony 
that the city has a strong relationship with 
the past, many of Amman’s “culture and 
art centers” and “galleries” also have a 
deep connection with history. There are 
26 “galleries” in Amman, many of which 
are located in restored archeological 
sites and historic buildings. Out of the 
20 “culture and art centers” in Amman, 
three have been established by private 
foundations and five by the government. 
Darat Al Funun, a private foundation, 
“brought together the old and new, past 
and present, tradition and modernity. 
Darat al Funun today is a living place 
celebrating the arts at the heart of our 
culture”38. The role of the Jordanian 
government is presented in Article 4 of 
the Culture Act, stating that “the Ministry 

Amman City

of Culture is responsible for drawing up 
the cultural policies and directing their 
implementation in the various cultural 
fields, in line with the policy of the 
Kingdom and the national interest.”39

In terms of innovation clusters, Amman 
has 13 in total. Amman has four “digital 
platforms” all of which promote and share 
culture, art and literature. The focus 
on digital presence reaffirms Amman’s 
commitment to spreading its culture 
and heritage. Although there is a strong 
effort to celebrate the past, as of today, 
Amman does not have any “awards” that 
honor creativity, culture and art. Amman’s 
relationship with its past has had a 
significant impact on its cultural vibrancy 
as the urban landscape is bolstering with 
archeological sites, while more modern 
institutions serve as a reminder of the 
city’s rich history.
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Beirut, one of the oldest continuously 
inhabited cities in the world43, is believed 
to be populated as early as 3000 BC44. 
Throughout time various foreign powers, 
from the Ottoman Empire to the French, 
reigned over the ancient city thus shaping 
what is today known as modern day 
Beirut. The effect of foreign influence is 
clearly evident in the urban landscape, 
not only physically but also culturally. 
Although there are structures that 
are around 5,000 years old, “in early 
1990’s Lebanon, there existed virtually 
no public infrastructure for the arts, no 
contemporary art museums, and no 
official institutions of culture that might 
have been prepared to sponsor and 
advance contemporary art practices.”45 
Hence, Beirut’s cultural vibrancy was 
heavily shaped socially, economically and 
culturally by its recent history, the civil 
war46, as much as its ancient past.

Beirut is home to 134 cultural 
infrastructure points, which can be 
categorized as pre-civil war and post-civil 
war. All of the 13 “sites and landmarks”, 
except the Vendome Stairs, can be 
traced backed before 1990 as they are 
archeological sites and structures that 
date back thousands of years. Although 
the Vendome Stairs is the only “site and 
landmark” that emerged after the civil 
war, it “stand[s] as one of the surviving 
landmarks in Beirut, a shared public 
space that different activists and civil 
society organizations have fought to 
preserve over the years.”47 The 12 other 
“sites and landmarks” illustrate the 
diversity of Beirut as they are a mixture of 
ruins that were left over from the Roman 
Empire’s rule, mosques that were built 
during the Islamic era and cathedrals 
that date back to the Byzantine empire. 

BEIRUT 
بيـــروت

بريوت من أقدم املدن املأهولة بشكل 

، فيُعتقد أنها أُهلت بالسكان منذ 
متواصل43

عام 3000 قبل امليالد44.  وقد خضعت املدينة 

القدمية عىل مر العصور لحكم العديد من 

القوات األجنبية، من اإلمرباطورية العثامنية 

إىل الفرنسية، وشّكل هذا املدينة التي تُعرف 

اليوم باسم بريوت. وإن التأثري األجنبي واضٌح 

يف املشهد الحرضي مادياً وثقافياً. وعىل الرغم 

من وجود هياكل بُنيت قبل حوايل 5000 

سنة، »مل تتواجد يف لبنان يف تسعينيات القرن 

املايض أية بنية تحتية عامة للفنون أو متاحف 

فنية معارصة أو مؤسسات ثقافية رسمية 

عىل استعداد لرعاية مامرسات الفن املعارص 

وتطويرها«45. وبالتايل، شّكل تاريخ بريوت 

الحديث والحرب األهلية46 حيويتها الثقافية 

 اجتامعياً واقتصادياً وثقافياً بقدر

تاريخها القديم. 

تضم بريوت 134 من نقاط البنية التحتية 

الثقافية وميكن تصنيفها يف فئتي ما قبل الحرب 

األهلية وما بعدها. وميكن تتبع جميع »املواقع 

واملعامل« الـ 13، باستثناء سالمل فاندوم، إىل ما 

قبل عام 1990 لكونها مواقع وهياكل أثرية 

يعود تاريخها إىل آالف السنوات. وعىل الرغم 

من أن سالمل فاندوم تعترب »املوقع واملعلم« 

الوحيد الذي ظهر بعد الحرب األهلية، إال 

أنها »إحدى املعامل الناجية يف بريوت، فهي 

مساحة عامة مشرتكة حارب مختلف الناشطني 

ومؤسسات املجتمع املدين للحفاظ عليها عىل 

مر السنوات«47. وتوضح »املواقع واملعامل« 

الـ 12 األخرى تنوع بريوت فهي خليط من 

آثار اإلمرباطورية الرومانية ومساجد العرص 

اإلسالمي وكنائس اإلمرباطورية البيزنطية.   

ومن بني 12 »مكتبة« يف بريوت، تأسست 

مثاٍن منها قبل الحرب األهلية، كام أن إحدى 

املكتبات، املكتبة الرشقية، تأسست يف عام 

1875. ويف هذه الحالة، كان تأثري تاريخ بريوت كبرياً 

عىل املدينة الحديثة حيث أطلقت عليها منظمة األمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة لقب عاصمة الكتاب 

العاملية يف عام 2009 48. 

وعىل الرغم من أن املشهد الثقايف للمدينة كان 

متنوعاً قبل الحرب، إال أن »املتاحف« يف بريوت تربز 

التغريات التي خضعت لها املدينة بعد عام 1990. 

أربعة »متاحف« من أصل سبعة يف بريوت تأسست 

بعد الحرب األهلية، حيث تأسست إما لتعزيز الفن 

املعارص أو لالحتفال بتاريخ بريوت الغني. عىل سبيل 

املثال، يعترب أحد »املتاحف«، املتحف األثري يف 

الجامعة األمريكية يف بريوت، ثالث أقدم متحف يف 

الرشق األوسط49، بينام يركز متحف بريوت للفن والذي 

تأسس عام 2008 عىل الفن الحديث أكرث. ومن بني 27 

»صالة عرض« يف بريوت، بُنيت واحدة فقط قبل الحرب 

األهلية. وينطبق ذات اليشء عىل »مراكز الثقافة والفن« 

يف بريوت، حيث تأسس كل من الـ 33 مركز ما بعد 

الحرب. فبينام تعرض »املواقع واملعامل« و«املكتبات« 

تاريخ بريوت املتنوع والغني، ظهرت »صاالت العرض« و 

»مراكز الثقافة والفن« بعد الحرب »بدافع إنتاج العمل 

باستعجال وليس رداً عىل مطالب سوق فني«50.

أما بالنسبة لتجمعات االبتكار، فيوجد منها يف بريوت 

14 تجمع. تبلغ مساحة بريوت 233 كيلومرت مربع51، 

وتحتوي عىل »قطاع حرضي« واحد باسم منطقة بريوت 

الرقمية الحرضية. ويوضح هذا »القطاع الحرضي« 

العالقة بني بريوت التاريخية وبريوت ما بعد الحرب أكرث، 

فهي تقع بجانب موقعاً أثرياً و متتثل رؤيتها يف »تطوير 

أحياء مبتكرة مكتفية ذاتياً تتكامل بها التكنولوجيا 

والقوة العقلية بسالسة، مام يتيح ازدهار املجتمعات 

اإلبداعية.«52 بشكل عام ميكن القول أن الفتوحات 

التاريخية مثل االستعامر الفرنيس واألحداث األخرية مثل 

الحرب األهلية لعبت دوراً أساسياً يف تشكيل الحيوية 

الثقافية يف بريوت.

Out of the 12 “libraries” in Beirut, eight 
of them were established pre-civil war. 
Furthermore, one library, the Oriental 
Library, was founded back in 1875. In this 
case, the literary history of Beirut has had 
a profound influence on the modern city 
as it was named by UNESCO the World 
Book Capital in 2009.48

Although the city pre-civil war had 
a diverse cultural landscape, the 
“museums” in Beirut symbolizes the 
shift that the city undertook post 1990. 
Four of the seven “museums” in Beirut 
were founded after the civil war, as they 
either were established to promote 
contemporary art or to celebrate Beirut’s 
rich history. For instance, one of the 
“museums”, AUB Archeological Museum, 
is the third oldest museum in the Middle 
East49, whilst the Beirut Museum of Art 
established in 2008 focuses more on 
modern art. Out of the 27 “galleries” in 
Beirut, only one was established before 
the civil war. The same goes for the 
“culture and art centers” of Beirut, as all 
33 were founded after the civil war. While 

Beirut Governorate

the “sites and landmarks” and “libraries” 
of Beirut showcase the city’s rich and 
diverse history, the “galleries” and 
“culture and art centers” emerged after 
the war as the “work [after the war] was 
being produced out of a sense of urgency 
and not as a response to an art market.”50

In terms of innovation clusters, Beirut 
has a total of 14. As a city of 233 square 
kilometers51. Beirut has one “urban 
district”, called Beirut Digital District 
(BDD). The “urban district” further 
exhibits the relationship between historic 
Beirut and post-civil war Beirut, as BDD 
is situated right next to an archeological 
site, while its vision is to “develop self-
sustaining innovative neighborhoods, 
where technology and brain power 
seamlessly integrate, allowing for creative 
communities to flourish.”52 Historical 
conquests, like the French colonial 
mandate, and recent events, like the 
civil war, have both played a vital role in 
shaping the cultural vibrancy of Beirut.
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** مالحظة: هناك تقديرات مختلفة 
لعدد سكان بريوت ترتاوح من 

938،940 شخص كحد أدىن إىل                              
2،012،000 شخص كحد أقىص. 

انعدام وجود رقم محدد يرجع سببه 
إىل عدم إجراء أي إحصاء سكاين يف 

لبنان منذ عام 1932.  

*Note: There are wide-
ranging estimates of 
Beirut’s population, from 
as low as 938,940 people 
to as high as 2,012,000. 
The lack of an exact figure 
is due to the fact that no 
population census has 
been taken in Lebanon 
since 1932.
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Throughout history, Cairo has always 
been a melting pot, as it was home to 
different people from various religions 
and ethnicities, which has had a vast 
impact on its cultural landscape. Although 
Cairo is famously known for being home 
to different empires and dynasties, its 
recent economic and social issues have 
had an influence on the cultural make-up 
of the city. Today, Cairo is home to an 
increasing number of innovative initiatives 
and organizations that are bridging the 
gap between the rich history of the past 
and the technological advancements 
happening in the present, all of which 
carry the prospect of enhancing the 
cultural vibrancy of the city.

Cairo hosts a total of 170 cultural 
infrastructure points; some of which 
can be attributed to historical empires, 
like the Fatimid Dynasty and the Third 
Dynasty of ancient Egypt, whereas others 
have been established in more recent 
years. The Egyptian capital has 21 “sites 
and landmarks”, some dating as far back 
as 2050 BC56. Mosques, churches and 
synagogues can be seen across the urban 
fabric, further indicating Cairo’s status 
as a multi-faith city. “Museums” are an 
important sub-indicator as the city has 30 
of them, many of which house historical 
and archeological artifacts, whilst 
others celebrate national figures like Um 
Kalthoum and Ahmed Shawki. In an effort 
to bridge the gap between the past and 
the present, the function of “museums” is 
being repurposed as a “new department 
dedicated to fostering greater awareness 
among Egyptians of their ancient past 
has been opened, [to] both encourage 
people to assist in protecting and 
understanding the past and help them to 
acquire skills for the future.”57 The “sites 

CAIRO 
القـــاهرة

ضمت القاهرة عىل مر التاريخ مزيجاً من 

مختلف الديانات واالنتامءات العرقية، وكان 

لهذا تأثرياً كبرياً عىل مشهدها الثقايف. وعىل 

الرغم من أن القاهرة تشتهر بأنها استضافت 

امرباطوريات وسالالت حاكمة مختلفة، إال 

أن مشاكلها االقتصادية واالجتامعية األخرية 

كان لها تأثرياً عىل الرتكيب الثقايف للمدينة. 

وتحتضن القاهرة اليوم عدداً متزايداً من 

املبادرات واملنظامت االبتكارية فتسد الفجوة 

بني التاريخ الغني يف املايض والتطورات التقنية 

يف الحارض، وكل هذا من شأنه أن يعزز 

الحيوية الثقافية يف املدينة.

تضم القاهرة 170 من نقاط البنية 

التحتية الثقافية؛ فيمكن نسب بعضها إىل 

اإلمرباطوريات التاريخية مثل األرسة الفاطمية 

والثالثة يف مرص القدمية، وغريها تأسست يف 

السنوات األخرية. ويوجد يف العاصمة املرصية 

21 »موقع ومعلم« يرجع تاريخ بعضها إىل 

عام 2050 قبل امليالد56. ميكن رؤية املساجد 

والكنائس واملعابد يف جميع أنحاء النسيج 

الحرضي، مام يشري إىل حقيقة أن املدينة تضم 

خليطاً من األديان. وتعد »املتاحف« مؤرشاً 

فرعياً مهامً لوجود 30 منها يف املدينة، ويعرض 

العديد منها قطع أثرية وتاريخية بينام يحتفل 

البعض اآلخر بشخصيات وطنية مثل أم كلثوم 

وأحمد شوقي. ويف محاولة لسد الفجوة بني 

املايض والحارض، يُعاد حالياً تحديد وظيفة 

»املتاحف« لتصبح »قسامً جديداً مكرساً 

لزيادة وعي املرصيني مباضيهم القديم من 

افتتاح املجلس األعىل لآلثار، ]بهدف[ تشجيع 

الناس عىل املساعدة يف حامية املايض وفهمه 

ومساعدتهم عىل اكتساب املهارات من أجل 

املستقبل«57. كام وتكشف »املواقع واملعامل« 

و »املتاحف« تأثري تاريخ القاهرة الكبري عىل 

حيويتها الثقافية.  

يبلغ عدد سكان القاهرة 22.8 مليون نسمة وتضم 

17 »جامعة« تقدم شهادات يف املجاالت اإلبداعية أو 

الثقافية. وقد ازدادت أعداد »الجامعات« يف القاهرة 

ما بني سبعينيات القرن املايض ومنتصف مثانينياته58. 

وعىل الرغم من أن معظم »الجامعات« تأسست خالل 

السنوات الخمسني املاضية، إال أن جامعة األزهر قد 

تأسست عام 975 59 مام يجعلها من أقدم الجامعات يف 

العامل. وقد لعبت عدة مؤرشات فرعية دوراً أساسياً يف 

تشكيل املدينة باإلضافة إىل مساهمة مايض القاهرة يف 

املشهد الثقايف. كام وتُعرف مرص باسم »هوليوود الرشق 

األوسط«60 بفضل قدراتها التقنية يف إنتاج األفالم الرائجة 

منذ عام 1934 حيث تضم القاهرة 29 »دار للسينام«.  

يصل مجموع تجمعات االبتكار يف القاهرة إىل 29 وهذا 

يشمل »الفنون التفاعلية واملرئية إىل جانب التكنولوجيا 

والوسائط املتعددة والتي تلعب دوراً أساسياً يف إعادة 

تشكيل الهوية الثقافية املرصية ومبادؤها«61. ومن بني 

13 »حاضنة ومرّسعة« يف القاهرة، تأسست %89 منها 

بعد عام 2011، باإلضافة إىل أحد »القطاعني الحرضيني« 

والذي يحمل اسم الحرم اليوناين. وقد ظهر تزايداً يف 

أعداد التجمعات االبتكارية بعد الثورة املرصية عام 

2011 ويعترب تأثرياً غري متوقع للثورة، ويقول البعض 

أنه مهد الطريق لعرص جديد من الفرص للشباب 

املرصيني«62. لقد كان تأثري تاريخ القاهرة الغني، 

املصحوب بالتطورات الحديثة يف التكنولوجيا كوسيلة 

لتنويع سوق العمل، كبرياً عىل الحيوية الثقافية للمدينة. 

and landmarks” and “museums” reveal 
that Cairo’s history has had a profound 
influence on its cultural vibrancy.

Home to 22.8 million people, Cairo has 
17 “universities” that offer degrees in the 
creative or cultural field. “Universities” 
in Cairo grew in number between the 
1970s until the mid-1980s58. Although the 
majority of the “universities” have been 
established within the past 50 years, Al 
Azhar University was founded in 97559, 
making it one of the oldest universities 
in the world. Whilst Cairo’s past is an 
important contributor to the cultural 
landscape, in the past decade, several 
sub-indicators have played a vital role in 
shaping the city. Thanks to its technical 
capacity to produce mainstream films 
since 1934, Egypt is recognized as the 
“Hollywood of the Middle East,”60 with 
Cairo being home to 29 “cinemas”. 

Cairo’s innovation clusters come to a total 
of 29 that include “the interactive and 
visual arts along hand with technology 
and multimedia, [which] play an important 

role in re-sculpting the Egyptian cultural 
identity with its principles.”61 Out of 
the 13 “incubators and accelerators” in 
Cairo, 89 percent were founded after 
2011, as well as one of the two “urban 
districts” known as the Greek Campus. 
The rise in innovation clusters emerged 
after the 2011 Egyptian Revolution and is 
considered “an unforeseen effect of the 
2011 revolution and, some say, paved 
the way for a new era of opportunity for 
young Egyptians.”62 Cairo’s rich history 
compelled with the recent advancement 
in technology, as a means to diversify the 
job market, have had a significant impact 
on the cultural vibrancy of the city. 
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Situated in the West end of North Africa 
and across from the Atlantic Ocean, 
Casablanca serves as an important gate 
between the West and the East66. Dating 
back to the 12th century, Casablanca 
has a long and rich history that began as 
a pirate base, to being controlled by the  
Portuguese and then falling under French 
rule67.  Following the independence 
of Morocco from the French in 1956, 
Casablanca transitioned into Moroccan 
rule under a monarchy system. 
Casablanca’s geographical location, its 
long and rich history and the importance 
that King Mohammed VI bestowed on 
cultural institutions and entities have all 
contributed to the cultural vibrancy of 
this city. 

Casablanca, the largest city in terms of 
population in Morocco68, is home to a 
total of 56 cultural infrastructure points. 
One of the factors that have contributed 
to the cultural vibrancy of the city is 
that it is situated on the Atlantic Ocean. 
During the French colonization, from 
1912 to 1956, Casablanca emerged 
as the main port of Morocco69. The 
strategic location of Casablanca allowed 
for a diverse population to emerge that 
comprised of multiple ethnicities and 
religions from Arab to Berber, along with 
a Jewish population of 3,000 spread 
all over the country70. Out of the two 
“museums” in Casablanca one is the 
Museum of Moroccan Judaism, which 
is “considered the first museum in the 
city of Casablanca, and the only Jewish 
museum in the Arab region.”71 

Going back through time, it is evident that 
Casablanca has had a rich and old history 
due to the fact it was colonized by various 
foreign powers. All seven “universities” 
in Casablanca are French speaking 

CASABLANCA  
الدار البيضــاء

تقع الدار البيضاء يف الطرف الغريب لشامل 

أفريقيا عىل ساحل املحيط األطليس وتعترب 

بوابة مهمة بني الغرب والرشق66. يرجع 

تاريخها إىل القرن الثاين عرش ولديها تاريخ 

طويل وغني بدايًة من كونها قاعدًة للقراصنة 

إىل خضوعها للحكم الربتغايل ومن ثم 

الفرنيس67. بعد استقالل املغرب من الحكم 

الفرنيس عام 1956، انتقلت الدار البيضاء إىل 

الحكم املغريب املليك. وقد ساهم كل من موقع 

املدينة الجغرايف وتاريخها الحافل واألهمية 

التي منحها امللك محمد السادس للمؤسسات 

والكيانات الثقافية يف حيويتها الثقافية. 

الدار البيضاء أكرب مدينة مغربية من حيث 

عدد السكان68 وتضم 56 نقطة من نقاط 

البنية التحتية الثقافية. أحد العوامل التي 

ساهمت يف حيوية املدينة الثقافية هو موقع 

املدينة عىل ساحل املحيط األطليس. فأثناء 

االستعامر الفرنيس، من عام 1912 إىل عام 

1956، كانت الدار البيضاء امليناء الرئييس 

للمغرب69. وقد سمح موقع الدار البيضاء 

االسرتاتيجي بتنوع سكانها حيث تتألف من 

عرقيات وديانات متعددة من العرب إىل الرببر، 

إىل جانب السكان اليهود البالغ عددهم 3000 

واملنترشين يف جميع أنحاء اململكة70. أحد 

»املتحفني« يف الدار البيضاء مخصص لليهودية 

املغربية ويُعترب »أول متحف يف مدينة الدار 

البيضاء، واملتحف اليهودي الوحيد يف املنطقة 

العربية«71.

بالنظر إىل املايض، من الواضح أن تاريخ الدار 

البيضاء غني وقديم بسبب خضوعها لعدة 

استعامرات أجنبية. فتسود اللغة الفرنسية يف 

السبع »جامعات« يف الدار البيضاء، موضحًة 

تأثري الفرنسيني عىل نظام التعليم. كام أن 

إحدى »دور السينام« الثامنية يف املدينة، 

سينام ريالتو، هي من تصميم وبناء مهندس 

معامري فرنيس بنمط فني تقليدي72. وعىل الرغم من 

تأثري الفرنسيني الكبري عىل الدار البيضاء إال أن هناك 

أجزاء من البنية التحتية الثقافية تسبق االنتداب 

الفرنيس. تم تطوير املدينة القدمية، والتي تعترب واحدة 

من أربعة »مواقع ومعامل«، عىل مر األعوام تحت حكم 

قوى مختلفة. ويف حوايل القرن الثاين عرش، كانت قرية 

أنفا األمازيغية73 تقع عىل امليناء، مام ساهم يف بدايات 

تكوين املدينة القدمية والتي طورها الربتغاليون أكرث 

فيام بعد يف حوايل القرن الرابع عرش. ومن ثم توسعت 

املدينة تحت حكم املغرب لتشمل املنازل والرشكات74. 

تعكس املدينة تصويراً دقيقاً لعالقة حيويتها الثقافية 

بتاريخها. 

لقد لعب امللك الحايل للمغرب محمد السادس دوراً 

أساسياً يف تعزيز حيوية الدار البيضاء الثقافية. ففي 

أكتوبر من عام 2014، أعلن عن إطالق مرشوع مرسح 

الدار البيضاء الكبري ليكون أكرب »مرسح« يف أفريقيا75، 

كام أطلق امللك العديد من »املعارض واملهرجانات« 

والتي يصل مجموعها إىل مثانية، فأصبحت اململكة 

وجهة فنية مهمة. 

وأما بالنسبة للتجمعات االبتكارية، فيصل مجموعها يف 

الدار البيضاء إىل 13. يبلغ عدد سكان املدينة 6.8 مليون 

نسمة76، وتحتوي عىل ست »مساحات للعمل التعاوين«. 

تعد الحديقة التكنولوجية »القطاع الحرضي« الوحيد 

يف الدار البيضاء وتستضيف حوايل 280 رشكة ناشئة 

وصغرية ومتوسطة بهدف تعزيز التكنولوجيا الخرضاء 

والصناعات الثقافية77. لكون الدار البيضاء مدينة 

ساحلية أساسية، كان ملوقعها الجغرايف وتاريخها ودور 

محمد السادس يف تعزيز الثقافة تأثرياً عىل حيويتها 

الثقافية. 

institutions, portraying the effect that the 
French had on the education system. One 
of the eight “cinemas” in Casablanca, 
Cinema Rialto, was designed and built by 
a French architect in a typical art deco 
style72. Even though the French had a 
significant influence over Casablanca, 
parts of the cultural infrastructure 
pre-dates the French mandate. The 
Old Medina, one of the four “sites and 
landmarks”, was developed throughout 
time by the various ruling powers. Around 
the 12th century, Anfa, a Berber village73, 
was situated on the port thus contributing 
to the early formation of the Old Medina 
which was then further developed by the 
Portuguese around the 14th century. 
Under the Moroccan control, the Medina 
then expanded to incorporate homes 
and businesses74. The Medina serves 
as an accurate analogy depicting the 
relationship between the city’s history 
and its cultural vibrancy. 

King Mohammed VI, the current ruling 
monarch of Morocco, has had a vital 
role in enhancing the cultural vibrancy of 

Casablanca. Back in October 2014, he 
announced the formation of the Grand 
Theatre of Casablanca that is set to be 
the largest “theatre” in Africa75. The King 
also launched various “fairs and festivals”, 
which total up to eight, positioning 
the country as an important artistic 
destination.

In terms of innovation clusters, 
Casablanca has a total of 13. Home to a 
population of 6.8 million people76, the city 
has six “co-working spaces”. Technopark, 
the only “urban district” in Casablanca, 
hosts approximately 280 startups and 
SMEs, with the aim of enhancing the 
green technology and cultural industries77. 
As a major port city, Casablanca’s 
geographic location joined with its 
history and the role of Mohammed VI in 
promoting culture have all had an effect 
on the cultural vibrancy of the city.
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What started off as a small and humble 
fishing village on the shore of the Arabian 
Gulf, is known today as the ‘Entertainment 
capital of the Middle East’81, pointing to 
the exponential growth that has happened 
in Dubai’s modern history. Once Dubai 
entered the post-oil era82, around 1990, 
the government began implementing 
policies that would have a drastic effect 
on the cultural vibrancy of the city.

Dubai is home to a total of 147 cultural 
infrastructure points and has attracted 
15.9 million tourists in 201783. Although 
the most famous and known “site and 
landmark” in Dubai is Burj Khalifa, the city 
has a total of 12 “sites and landmarks”, 
four of which fall under the jurisdiction 
of the Dubai Culture and Arts Authority, 
otherwise known as Dubai Culture. As 
for “museums”, out of the 16, six are 
managed and promoted by Dubai Culture. 
The Dubai Culture “plays a critical part in 
achieving the vision of the Dubai strategic 
plan 2021 of establishing the city as 
vibrant, global Arabian metropolis that 
shapes culture and arts in the region and 
the world.”84 The creation of the Dubai 
Culture in 2006 and their involvement 
in managing and promoting cultural 
institutions in the city demonstrates the 
effect that the government has on the 
cultural vibrancy of the city.

In the mid 1990s Dubai shifted its 
strategy to become a “multi-sector 
economy to reduce their dependence on 
hydrocarbons”, which came to be known 
as the ‘Dubai Model’85. The shift from 
being an oil dependent economy allowed 
for Dubai to focus on enhancing its 
service-based economy and knowledge-
based economy. Currently, Dubai has 22 
“universities”, a mixture of national and 
foreign institutions that offer degrees 

DUBAI  
دبــــي

ما كانت يف بدايتها قرية صغرية ومتواضعة 

عىل ساحل الخليج العريب تُسمى اليوم بـ 

’عاصمة الرتفيه يف الرشق األوسط‘81، مام يشري 

إىل منو ديب الرسيع يف تاريخها الحديث. فبعد 

دخول ديب إىل عرص ما بعد النفط82 يف عام 

1990 تقريباً، بدأت الحكومة بتطبيق سياسات 

ذات تأثري جذري عىل الحيوية الثقافية 

للمدينة. 

مجموع نقاط البنية الثقافية يف ديب 147 

نقطة وقد جذبت املدينة 15.9 مليون سائح 

يف عام 2017 83.ويوجد يف ديب 12 نقطة يف 

فئة »املواقع واملعامل« ويُعد برج خليفة أكرثها 

شهرًة، وتقع أربعة منها تحت سلطة هيئة ديب 

للثقافة والفنون والتي تُعرف أيضاً باسم ديب 

للثقافة. أما بالنسبة إىل »املتاحف«، فتدير 

هيئة ديب للثقافة وترعى ستة من أصل 16. 

كام وتلعب الهيئة »دوراً أساسياً يف تحقيق 

رؤية خطة ديب االسرتاتيجية لعام 2021 يف أن 

تصبح ديب مدينة عربية عاملية حيوية تشّكل 

الثقافة والفنون يف املنطقة والعامل«84. ويظهر 

تأثري الحكومة عىل الحيوية الثقافية للمدينة 

من خالل الهيئة التي تأسست عام 2006 

وشاركت بإدارة ورعاية املؤسسات الثقافية. 

يف منتصف التسعينيات، غرّيت ديب 

اسرتاتيجيتها لتصبح »اقتصاداً متعدد القطاعات 

لتقلل اعتامدها عىل الهيدروكربونات«، وُعرف 

هذا باسم ’منوذج ديب‘85. وقد سمح االبتعاد 

عن االعتامد عىل النفط يف االقتصاد لديب بأن 

تركز عىل تعزيز اقتصاد الخدمات واملعرفة، 

فتوجد حالياً يف ديب 22 »جامعة« مبزيج من 

املؤسسات الوطنية واألجنبية التي تقدم 

شهادات يف املجاالت اإلبداعية والثقافية. وكام 

وتحتوي املدينة عىل 14 »مكتبة«، و8 منها 

عامة تحت ملكية وإدارة هيئة ديب للثقافة. 

بانقسام %24 من نقاط البنية الثقافية بني 

»املكتبات« و »الجامعات«، يظهر بوضوح التزام حكومة 

ديب بتحقيق اقتصاد مستدام قائم عىل املعرفة. 

تستضيف املدينة 13 »معرضاً ومهرجاناً« سنوياً، و30% 

منها مكرسة للفن والتصميم. وقد أدخل معرض آرت 

ديب وأيام التصميم حوايل 35 مليون دوالر إىل ديب يف عام 

2015 86، كام أن هيئة ديب للثقافة رشيكة اسرتاتيجية 

لكليهام. تضم املدينة 26 »صالة عرض«  وتعترب مركزاً 

»للمعارض واملهرجانات«،  ولكن وفقاً للمدير سعيد 

النابودة من هيئة ديب للثقافة فإن »الثقافة والفنون 

متواجدون يف ديب منذ عقود، ]ولكن[ البنية التحتية مل 

تكن دامئاً موجودة ملنح الفنانني أفضل منصة ممكنة 

لجني قوتهم«7. من أجل مواجهة هذه العقبة، كشفت 

ديب يف يناير من عام 2019 اسرتاتيجيتها لخمس سنوات 

تالية والتي تهدف إىل تعزيز املشهد الثقايف للمدينة. 

يستخدم منوذج ديب أيضاً لوصف سياسة ’املنطقة الحرة‘ 

التي سنتها حكومة ديب لجذب االستثامرات األجنبية. 

ويوجد يف املدينة ما يصل مجموعه إىل 23 تجمع 

ابتكاري؛ وتعترب سبعة منها »قطاعات حرضية«. جميع 

القطاعات الحرضية مناطق حرة تغطي عدة مجاالت 

من التصميم إىل العلوم إىل اإلعالم والتكنولوجيا. بالنظر 

إىل املشهد الثقايف يف ديب، يظهر تأثري الحكومة يف تطوير 

الحيوية الثقافية للمدينة واضحاً بدءاً من تعزيز قطاع 

السياحة إىل تطوير اسرتاتيجية ثقافية مدتها خمس 

سنوات، حيث أن دور حكومة ديب أساسياً يف تعزيز 

ثقافة اإلمارة. 

in the creative and cultural fields. The 
city is also home to 14 “libraries”, 
eight of which are public libraries that 
are owned and managed by Dubai 
Culture. With 24 percent of the cultural 
infrastructure divided between “libraries” 
and “universities”, it is evident that the 
government of Dubai is committed to 
achieving a sustainable knowledge-based 
economy. 

The city hosts 13 “fairs and festivals” a 
year, about thirty percent of them are 
dedicated to art and design. Art Dubai 
and Design Days, both of which have 
Dubai Culture as a strategic partner, 
alone brought in around USD 35 million 
in 2015 to Dubai86. Although Dubai has 
26 “galleries” and is a hub for “fairs 
and festivals”, according to Saeed Al 
Nabouda, director of Dubai Culture, 
“there [has] been culture and art in Dubai 
for decades, [yet] the infrastructure had 
not always been in place to give artists 
the best possible platform to make a 
living from it.”87 In order to combat that 
obstacle, in January 2019, Dubai unveiled 

a five-year strategy with an objective to 
bolster the city’s cultural landscape.

The ‘Dubai Model’ is also used to describe 
the ‘free zone’ policy that has been 
enacted by the Dubai government as a 
way to attract foreign investment. The city 
has a total of 23 innovation cluster points; 
where seven of them are “urban districts”. 
The “urban districts”, all of which are free 
zones, cover multiple fields from design 
to science, to media and tech. Looking 
at the cultural landscape of Dubai, it is 
evident the impact that the government 
has had in developing the city’s cultural 
vibrancy. From strengthening the tourism 
sector to developing a five-year cultural 
strategy, the Dubai government is a key 
player when it comes to enhancing culture 
in the Emirate.

Dubai City 
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Al Balad, otherwise known today as Old 
Jeddah, was built in 646AD, as a waterway 
entrance for Mecca. Being a port city 
and a neighbor to Mecca, Jeddah is home 
to a diverse population from Arabs to 
non-Arabs. Jeddah’s urban sprawl started 
expanding during the oil boom, around 
the 1930’s, to accommodate the growing 
population92. This led to the creation of 
Northern and Southern Jeddah, where the 
North of Al Balad being the most recent 
addition to Jeddah’s urban landscape. 
There is a distinct difference between the 
cultural landscape of the South and North 
of Jeddah; the South being less culturally 
vibrant and the North being more93. 
Jeddah’s geographic location and diverse 
population has had a significant impact on 
the cultural liveliness of the city.

Jeddah is home to a total of 80 cultural 
infrastructure points. The city’s location 
and history are two factors that had 
and still have a vital impact on Jeddah’s 
cultural vibrancy. Situated on the Red 
Sea, “Jeddah was an important trading 
port, and thus a cross-cultural agent 
between the Middle-Eastern, Asian, and 
Europeans traders, it contributed to 
forming a special version of the Hejazi 
style and urban form of old Jeddah.”94 
All nine “museums” in Jeddah are found 
in Al Balad, some of which date back to 
the 19th century95. While Jeddah’s rich 
history translates in its “museums”, the 
city’s “sites and landmarks” have a more 
complex relationship with the past. Out of 
the 37 “sites and landmarks” only five of 
them are historical monuments, while the 
other 32 are sculptures. The five historical 
“sites and landmarks” are one of the few 
last old heritage sites because “since 
the mid-1970’s people have not been 
allowed to demolish traditional buildings 

JEDDAH  
جـــــّدة

بُنيت البلد، والتي تُعرف أيضاً باسم جدة 

القدمية، عام 646م لتصبح ممراً مائياً ملكة. 

لكونها ميناء يقع بجوار مكة، أصبحت جدة 

موطناً لسكان متنوعني من العرب وغريهم. 

وبدأ التوسع الحرضي فيها أثناء االزدهاء 

النفطي يف حوايل ثالثينيات القرن املايض 

الستيعاب أعداد السكان املتزايدة92. وقد أدى 

هذا إىل إنشاء جدة الشاملية وجدة الجنوبية، 

حيث كانت الشاملية أحدث إضافة إىل مشهد 

املدينة الحرضي. وهناك فرق واضح بني املشهد 

الثقايف لجنوب وشامل جدة؛ فالجنوب أقل 

حيوية ثقافياً من الشامل93. وقد كان تأثري 

موقع جدة الجغرايف وتنوع سكانها كبرياً عىل 

حيويتها الثقافية. 

تضم جدة 80 نقطة من نقاط البنية التحتية 

الثقافية. ومن العوامل ذات التأثري الكبري عىل 

حيوية جدة الثقافية هي موقعها الجغرايف 

وتاريخها، حيث جعل منها موقعها عىل البحر 

األحمر »ميناًء تجارياً مهامً وبالتايل وسيطاً 

ثقافياً بني تجار الرشق األوسط وآسيا وأوروبا، 

وقد ساهم هذا يف تشكيل نسخة مميزة من 

األسلوب الحجازي والشكل الحرضي لجدة 

القدمية«94. تقع جميع »متاحف« جدة التسعة 

يف البلد، ويرجع تاريخ بعضها إىل القرن التاسع 

عرش95. وبينام توضح »املتاحف« تاريخ جدة 

الغني، تربط »املواقع واملعامل« يف املدينة عالقة 

أكرث تعقيداً باملايض. فخمسة من أصل 37 

»موقع ومعلم« هي أنصاب تاريخية، و32 منها 

منحوتات. وتعترب »املواقع واملعامل« الخمسة 

التاريخية من آخر املواقع الرتاثية القدمية 

بسبب »عدم السامح بهدم املباين التقليدية 

داخل حدود ]البلد[ منذ منتصف السبعينيات. 

ولألسف، كانت قد استُبدلت بعض الهياكل 

القدمية مبباٍن حديثة بالفعل«96. بوجود 32 

منحوتة منترشة حول املشهد الحرضي، تضم 

جدة واحدة من أكرب مجموعات املنحوتات الخارجية يف 

العامل97. ويعود هذا إىل السبعينيات حني وكّل العمدة 

الراحل محمد فاريس كبار الفنانني، واملعروفني باألسياد 

القدماء، بإنشاء املنحوتات لعرضها يف جميع أنحاء 

جدة98. 

وإن االختالفات يف املشهد الثقايف بني جدة الجنوبية 

والشاملية واضحة حيث تقع »السينام« الوحيدة يف 

املدينة و »الجامعات« الست يف الشامل أو عىل حدود 

البلد. أما بالنسبة إىل »املكتبات« فتقع مكتبتان فقط 

يف الجنوب من أصل ست مكتبات. ويعكس التباين يف 

التكوين الثقايف للجنوب والشامل »انقسامات اجتامعية 

وعرقية: حيث يعيش الفقراء يف الجنوب واألثرياء يف 

الشامل«99. 

أما بالنسبة للتجمعات االبتكارية، فيصل مجموعها يف 

جدة إىل تسعة، وال توجد أية »قطاعات حرضية« فيها 

عىل الرغم من أن مساحتها تبلغ 1686 كم100. وتوجد 

سبع »مساحات للعمل التعاوين« و »حاضنتني« وتقع 

جميعها يف شامل جدة. ومع أن تأثري تاريخ جدة الغني 

إيجايٌب عىل جزٍء من البنية التحتية الثقافية للمدينة، إال 

أن العجز يف البنية الثقافية والتجمعات االبتكارية يف 

الشامل يعرقل الحيوية الثقافية يف جدة.

within the boundaries of [Al Balad]. 
Unfortunately, a number of traditional 
structures had already been replaced 
by modern ones.”96 With a total of 32 
sculptures scattered around the urban 
landscape, Jeddah is home to one of the 
largest collections of open-air sculptures 
in the world97. This dates back to the 
1970’s when some of the big names 
in art, Old Masters as they are called, 
were commissioned by the late Mayor 
Mohamed Farsi to create sculptures that 
would be displayed around Jeddah98. 

In terms of the difference in the cultural 
landscape between Southern and 
Northern Jeddah, it is evident. The one 
“cinema” in Jeddah, as well as the six 
“universities” are all located in the North 
or on the periphery of Al Balad. As for 
“libraries” out of the six, two are situated 
in the South. The disparity in the cultural 
make-up of the South and the North 
“reflect[s] social and ethnic divisions: the 
poor live in the South and the affluent live 
in the North.”99

For the innovation clusters, Jeddah has 
a total of nine, and although Jeddah is 
1,686 square km100, it does not have 
any “urban districts”. The city has seven 
“co-working spaces” and two “incubators 
and accelerators” all of which are located 
in the North of Jeddah. While Jeddah’s 
rich history has had a positive impact on 
some of the cultural infrastructure of the 
city, the lack of cultural infrastructure and 
innovation clusters in the South hinders 
the overall cultural vibrancy of Jeddah. 
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After the discovery of oil in 1938, Kuwait 
entered an era where major social, 
economic and cultural developments took 
place. Although the period from 1946 to 
1982, referred to as the Golden Era104 
in Kuwait, had an effect on the cultural 
infrastructure, the impact of the foreign 
powers before that time has also shaped 
the cultural landscape of Kuwait. The 
change in socio-economic standards 
meant that Kuwaitis were able to leave 
behind the hardships of pearl-diving 
and craftsmanship and enter a new age 
of development. One of the changes 
included the increased involvement of the 
state in enhancing the cultural landscape 
of Kuwait City, through state sponsored 
programs and policies. The combination 
of state sponsored programs and policies, 
along with the significant impact that the 
foreign powers and the Golden Era had 
on Kuwait, have all had a critical effect on 
the cultural vibrancy of Kuwait City. 

Kuwait City is home to a total of 71 
cultural infrastructure points.  A wide 
range of governmental policies have had 
an influence on the cultural vibrancy of 
Kuwait City, mainly affecting “libraries” 
and “culture and art centers”. A 
governmental policy ordered that all the 
books from the Central Library be spread 
out throughout various neighborhoods 
as the “central libraries in Kuwait were 
subjected to destruction and looting 
during the Iraqi invasion of Kuwait in 
1990.”105 This policy resulted in the 
creation of 14 “libraries” throughout 
Kuwait City. One of the “culture and 
art centers”106, Jaber Al Ahmad Culture 
Center (JACC), falls under the jurisdiction 
of the Diwan Al Amiri, which serves as 
the royal palace of the Amir of Kuwait, 
and carries out projects in his name. 

KUWAIT  
الكــــويت

بعد اكتشاف النفط يف عام 1938، دخلت 

الكويت حقبة من التطورات االجتامعية 

واالقتصادية والثقافية الكربى. عىل الرغم من 

تأثري الفرتة ما بني عامي 1946 و 1982، والتي 

يشار إليها باسم العرص الذهبي104 يف الكويت، 

عىل البنية التحتية الثقافية، إال أن املشهد 

الثقايف يف الكويت قد خضع أيضاً لتأثري القوى 

األجنبية قبل ذلك الوقت. وقد منح التغيري 

يف املعايري االجتامعية واالقتصادية الكويتيني 

القدرة عىل ترك مشاق الغوص بحثاً عن اللؤلؤ 

والحرفية والدخول يف عرص جديد من التنمية. 

شملت إحدى التغيريات زيادة مشاركة الدولة 

يف تعزيز املشهد الثقايف ملدينة الكويت من 

خالل السياسات ورعاية الربامج. لقد كان 

للجمع بني السياسات والربامج التي ترعاها 

الدولة تأثري كبري عىل الحيوية الثقافية ملدينة 

الكويت إىل جانب التأثري الكبري الذي أحدثته 

القوى األجنبية والعرص الذهبي.

تضم مدينة الكويت 71 نقطة من نقاط البنية 

التحتية الثقافية. وقد أثرت مجموعة واسعة 

من السياسات الحكومية عىل حيويتها الثقافية، 

حيث أثرت بشكل رئييس عىل »املكتبات« و 

»مراكز الثقافة والفن«. أمرت سياسة حكومية 

بنرش جميع الكتب من املكتبة املركزية يف 

مختلف األحياء حيث »تعرضت املكتبات 

املركزية يف الكويت للتدمري والنهب خالل 

الغزو العراقي للكويت يف عام 1990«105. 

ونتيجة لهذه السياسة، تأسست 14 »مكتبات 

» يف جميع أنحاء مدينة الكويت. يقع مركز 

جابر األحمد الثقايف، وهو أحد »مراكز الثقافة 

والفن«106، ضمن اختصاص الديوان األمريي 

الذي ينفذ مشاريع باسم أمري الكويت. كام 

ويوضح إنشاء املركز أن سياسة حكومة قد 

طّورت جزءاً من الحيوية الثقافية للمدينة. 

ويعترب املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب نتيجة سياسة حكومية أخرى لها تأثري مستمر 

عىل مشهد مدينة الكويت الثقايف حيث أن املجلس 

كيان حكومي يعمل مبثابة وزارة الثقافة. تأسس املجلس 

يف عام 1973 بهدف تعزيز »السياسات الثقافية يف 

الكويت من خالل تنفيذ الربامج والفعاليات الثقافية 

املختلفة بالتعاون والتنسيق مع املؤسسات الفنية 

واألدبية والعلمية والثقافية محلياً ودولياً«107.

يوجد 14 »متاحف« يف الكويت، حيث تأسست ستة 

منها يف العرص الذهبي. وأنشئ بيت السدو، وهو أحد 

املتاحف الستة، احتفاالً بالثقافة الكويتية وحفاظاً 

عىل أساليب الحياكة والحرفة البدوية108. وهناك ستة 

»متاحف« أخرى عبارة عن مباٍن بارزة بناها وأسسها 

األمريكان أو الربيطانيون قبل استقالل الكويت عام 

1961. ويرجع تاريخ أحد املتاحف، »بيت ديكسون«، 

إىل بدايات القرن التاسع عرش، حيث كان منزل املقيم 

السيايس الربيطاين العقيد هارولد ديكسون109. 

فيام يتعلق بالتجمعات االبتكارية، فيصل مجموعها يف 

الكويت إىل 13. يوجد مثاين »مساحات للعمل التعاوين« 

يف مدينة الكويت وخمس »حاضنات ومرسعات«. 

وتعمل الحكومة عىل بناء نظام نابض بالحياة لريادة 

األعامل واالبتكار. ويف عام 2013، أصدرت الحكومة 

الكويتية الصندوق الوطني »ملساعدة الدولة عىل 

تحقيق تقدم كبري يف دعم الشباب ومكافحة البطالة 

ومتكني القطاع الخاص لدفع النمو االقتصادي.«110 تدين 

حيوية مدينة الكويت الثقافية بالكثري ملاضيها وتأثري 

العرص الذهبي والقوى األجنبية ولحكومتها عىل تدابريها 

االستباقية ودورها األسايس بعد عام 1938.

The establishment of JACC further goes 
to show how part of the city’s cultural 
vibrancy was developed by governmental 
policy.  Another governmental policy 
that has an ongoing effect on the 
cultural landscape of Kuwait City is the 
establishment of the National Council 
for Culture, Arts and Letters (NCCAL), 
a governmental body that operates at 
a capacity of the ministry of culture. 
The NCCAL was established in 1973 
to enhance Kuwait’s “cultural policies 
through implementing different cultural 
programs and events in cooperation 
and coordination with artistic, literary, 
scientific and cultural institutions locally 
and internationally.”107   

There is a total of 14 “museums” in 
Kuwait, six of which were established 
during the Golden Era. One of the six, 
Sadu House, was founded to celebrate the 
Kuwaiti culture and preserve the Bedouin 
weaving technique and craft108. Another 
six “museums” are prominent buildings 
that were built and established by either 
the Americans or British before the 

independence of Kuwait in 1961. Dickson 
House, one of the “museums”, dates back 
to the beginning of the 19th century as 
it was the residence of a British political 
Commission, Colonel Harold Dixon109. 

In terms of innovation clusters, Kuwait 
has a total of 13. There are eight “co-
working spaces” in Kuwait City and 
five “incubators and accelerators”. The 
government is working towards building a 
vibrant entrepreneurship and innovation 
ecosystem. In 2013, the Kuwaiti 
government decreed The National Fund 
as a way “to help the country make a 
major stride in the efforts to support the 
youth, combat unemployment, and enable 
the private sector to drive economic 
growth.”110 With the government playing a 
crucial role post 1938, the impact of the 
Golden Era and the influence of foreign 
powers, Kuwait city’s cultural vibrancy 
has a lot to owe to its past as well as the 
proactive measures taken by the Kuwaiti 
government.
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Situated in the middle of the Arabian 
Peninsula, Manama has a rich culture and 
old history which has been influenced by 
the trading route 114. The city’s history 
has allowed Manama to become a 
culturally diverse city, home to multiple 
religions and ethnicities, influencing 
everything from music to cultural sites. 
Within the mandate of the Culture 
the Bahrain Authority for Culture and 
Antiquities (BACA), an affiliate of the 
Ministry of Culture, is the responsibility to 
develop and support the existing cultural 
infrastructure, but also to broaden the 
cultural engagement. Although small in 
size, Manama has a thriving financial 
technology (FinTech) industry115, allowing 
innovation to become a driving factor on 
the cultural vibrancy of the city. 

Manama, the capital of Asia’s smallest 
country116, is home to a total of 53 
cultural infrastructure points. There 
are 10 “sites and landmarks” seven of 
which are religious institutions, ranging 
from temples to mosques; including 
one synagogue. The city is home to one 
of the largest mosques in the world, Al 
Fateh Mosque117.  Manama has a small 
Jewish community, around 50 people, 
whom were traders from Iraq and Iran 
that began to settle on the island around 
the 1990s118. Also, as part of the city’s 
cultural landscape, is a 200-year-old 
Hindu temple. The Jewish and Hindu 
presence is a further testament to the 
impact that the trading route had on the 
cultural make-up of the city. Manama has 
a total of nine “fairs and festivals”, six of 
which are either purely focused on music 
or have a music element to their program. 
The history of music on the island stems 
from the rich folk music that was popular 
amongst pearl divers in the past119, 

MANAMA  
املنـــــامة

تقع املنامة يف منتصف شبه الجزيرة العربية 

ولديها تاريخ قديم وثقافة غنية خضعا لتأثري 

الطريق التجاري114. وقد سمح لها تاريخها 

الغني بأن تصبح مدينة متنوعة ثقافياً وموطناً 

لعدة ديانات وعرقيات تؤثر بكل املجاالت من 

املوسيقى إىل املواقع الثقافية. وتحمل هيئة 

بحرين للثقافة واآلثار التابعة لوزارة الثقافة 

مسؤولية تطوير ودعم البنية الثقافية املوجودة 

وزيادة املشاركة الثقافية. وعىل الرغم من 

صغر مساحتها، إال أن صناعة التكنولوجيا 

املالية يف املنامة مزدهرة115، مام يسمح لالبتكار 

بأن يصبح عامالً محركاً للحيوية الثقافية يف 

املدينة. 

املنامة، عاصمة أصغر دولة يف آسيا116، تضم 

53 نقطة من نقاط البنية التحتية الثقافية. 

تحتوي عىل 10 »مواقع ومعامل«، وسبعة 

منها عبارة عن مؤسسات دينية متنوعة من 

املعابد إىل املساجد؛ وتشمل معبداً يهودياً. 

ويقع مسجد الفاتح يف املنامة وهو من أكرب 

املساجد يف العامل117. كام ويوجد يف املدينة 

جالية يهودية صغرية من 50 شخص تقريباً 

كانوا من تجار العراق وإيران وبدأوا باالستقرار 

يف الجزيرة يف حوايل التسعينيات118. ويضم 

املشهد الثقايف أيضاً معبداً هندوسياً عمره 200 

عام، فيربز الحضور اليهودي والهندويس تأثري 

الطريق التجاري عىل التكوين الثقايف للمدينة. 

توجد يف املدينة تسعة »معارض ومهرجانات«، 

وستة منها إما تركز عىل املوسيقى بالكامل أو 

تشمل عنرصاً موسيقياً يف برامجها. وينبع تاريخ 

املوسيقى يف الجزيرة من املوسيقى الشعبية 

الغنية والتي كانت شائعة بني غوايص اللؤلؤ يف 

املايض119، ويظهر هذا تأثري الطريق التجاري 

عىل املشهد الثقايف. 

كان للسياسات الحكومية تأثري كبري عىل حيوية 

املنامة الثقافية. تدير هيئة الثقافة واآلثار 

التي تأسست عام 2015 وترعى ست من نقاط البنية 

التحتية الثقافية يف املنامة. »تشمل مهمتها اإلرشاف 

عىل قطاع الثقافة والرتاث الوطني يف اململكة وتتوىل 

مسؤولية وضع جميع الخطط والربامج املتعلقة بالثقافة 

والفنون والرتاث يف مملكة البحرين برؤية تحديث 

وتطوير البنية التحتية الثقافية وتفعيل دور الثقافة يف 

التنمية االجتامعية واالقتصادية.«120 باإلضافة إىل ذلك، 

تهدف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إىل تعزيز تأثري 

القطاع السياحي عىل اقتصاد البالد، مام أدى بنجاح إىل 

منح املنامة لقب عاصمة السياحة العربية ألول مرة عام 

2013 ومرة أخرى يف عام 2020 121. 

أما بالنسبة للتجمعات االبتكارية، فيصل مجموعها يف 

املنامة إىل 22. عىل الرغم من أن املنامة تبلغ مساحتها 

38 كيلومرتاً مربعاً 122 إال أنها تضم »قطاع حرضي« 

واحد فقط، ويبلغ عدد سكانها 329،510 123 نسمة 

وبها 11 »حاضنة ومرسعة« وعرش »مساحات للعمل 

التعاوين«. يوضح العدد الكبري من »مساحات العمل 

التعاوين« و »الحاضنات واملرسعات« مقارنًة بعدد 

السكان الصغري دور املنامة كمركز مايل إقليمي، وخاصًة 

يف مجال التكنولوجيا املالية. »يف نوفمرب من عام 2017، 

أطلق مجلس البحرين للتطوير االقتصادي فينتيك باي 

البحرين مع حاضنة فينتيك كونسورتيوم بزعم أنه 

سيكون أكرب مركز للتكنولوجيا املالية يف الرشق األوسط 

وأفريقيا.«124 بني مشاركة الحكومة يف تعزيز القطاع 

الثقايف واملوقع الجغرايف للمدينة وصناعة التكنولوجيا 

املالية املزدهرة، تعكس الحيوية الثقافية يف املنامة تنوع 

سكان املدينة وشبابها.

further exhibiting the effect that the trade 
route has on the cultural landscape of 
the city. 

Governmental policies have also had a 
significant impact on the cultural vibrancy 
of Manama. Established in 2015, BACA 
manages and promotes a total of six 
cultural infrastructure points in Manama. 
Its “mandate includes overseeing the 
culture sector in the Kingdom, the 
Culture and National Heritage Sector 
[and] is responsible for setting all plans 
and programs related to culture, arts, 
and heritage in the Kingdom of Bahrain, 
with a vision to update and develop the 
cultural infrastructure, and activate the 
role of culture in social and economic 
development.”120 In addition, the Ministry 
of Industry Commerce and Tourism aims 
at enhancing the tourism sector’s effect 
on the country’s economy, which has 
successfully resulted in Manama being 
awarded the Capital of Arab Tourism for 
the second time, first in 2013 and again 
in 2020121.  

As for the innovation clusters, Manama 
has a total of 22. Although Manama is 38 
square kilometers122, it has one “urban 
district”. With a population of 329,510123, 
the city has eleven “incubators and 
accelerator” and ten “co-working spaces”. 
The significant number of “co-working 
spaces” as well as “incubators and 
accelerators” in comparison to the small 
population size illustrates Manama’s role 
as a regional financial center, specifically 
in fintech. “In November 2017, the 
Bahrain Economic Development Board, 
and Fintech Consortium, launched 
Bahrain FinTech Bay (BFB) claiming that 
it will be the largest fintech hub in the 
Middle East and Africa.”124 Between 
the involvement of the government in 
enhancing the cultural sector, the city’s 
geographical location and the thriving 
fintech industry, Manama’s cultural 
vibrancy reflects the city’s diverse and 
young population.  
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The city of Muscat is known for its natural 
and historical beauty, as it has a diverse 
cultural landscape ranging from national 
parks to historical forts. Serving as home 
to first the Persian dynasty and then the 
Portuguese empire 128, Muscat’s culture 
makeup is a testament to the presence 
and impact of the former foreign powers. 
Prioritizing education for all citizens and 
understand the value of the tourism 
sector, the late Sultan Qaboos bin Said Al 
Said transformed the cultural landscape 
of the city. As a result of Oman’s rich 
history and the late Sultan Qaboos’s 
modern vision, Muscat is a city that has 
“tradition-steeped past and [an] optimistic 
present.”129

Muscat, the capital of the oldest 
independent state in the Arab World130,  
is home to a total of 65 cultural 
infrastructure points. The city has a 
total of 14 “sites and landmarks”, of 
which three are forts that were built 
around the 1580s by the Portuguese131. 
The Portuguese ruled over Muscat for 
about 150 years, making it “one of the 
most important Portuguese strongholds 
in the Indian Ocean.”132 Muscat has 
12 “museums” half of which celebrate 
Oman’s traditions and history, while 
the other half were inaugurated by the 
late Sultan Qaboos to further enhance 
the cultural landscape of Muscat. The 
“museums” of Muscat are an accurate 
depiction of the city as it illustrates the 
dichotomy between the city’s history and 
the effect of the late Sultan Qaboos. 

The contribution that the late Sultan 
Qaboos had on the cultural infrastructure 
of the city is clearly visible. In 1970, 
Sultan Qaboos became the de facto 
ruler of Oman, making him the longest-
serving leader in the Arab World133. All 10 

MUSCAT  
مسقـــط

تشتهر مدينة مسقط بجاملها الطبيعي 

والتاريخي حيث تتميز مبشهدها الثقايف 

املتنوع من الحدائق الوطنية إىل القالع 

التاريخية. استضافت مسقط أول ساللة 

إمرباطورية فارسية ومن ثم اإلمرباطورية 

الربتغالية129، ويعترب تكوينها الثقايف هو شهادة 

عىل وجود وتأثري القوى األجنبية السابقة. وقد 

حّول السلطان الراحل قابوس بن سعيد آل 

سعيد املشهد الثقايف للمدينة عرب منح تعليم 

جميع املواطنني أولويًة وفهم قيمة القطاع 

السياحي. وبفضل تاريخ ُعامن الغني ورؤية 

السلطان الراحل الحديثة، أصبحت مسقط 

مدينة »مباٍض ميلء بالتقاليد وحارض ميلء 

بالتفاؤل«129. 

تضم مسقط، عاصمة أقدم دولة مستقلة 

يف العامل العريب130، ما يصل مجموعه إىل 

65 نقطة من نقاط البنية التحتية الثقافية. 

يوجد يف املدينة 14 »موقع ومعامل« ومنها 

ثالثة قالع بناها الربتغاليون يف حوايل 

الثامنينيات من القرن السادس عرش131. حكم 

الربتغاليون مسقط ملدة 150 عاماً تقريباً، 

مام جعلها »واحدة من أهم حصون الربتغال 

يف املحيط الهندي«132. وتحتوي مسقط عىل 

12 »متحف«، نصفها يحتفل بتقاليد ُعامن 

وتاريخها، والنصف اآلخر افتتحه السلطان 

قابوس لتعزيز املشهد الثقايف يف املدينة. 

تعكس »متاحف« مسقط صورة دقيقة عن 

املدينة حيث توضح االنقسام بني تاريخ املدينة 

وتأثري السلطان قابوس الراحل.

إن مساهمة السلطان قابوس الراحل يف البنية 

التحتية الثقافية للمدينة واضحة جداً. أصبح 

السلطان قابوس الحاكم الفعيل لسلطنة 

ُعامن يف عام 1970، وبهذا أصبح الزعيم ذا 

أطول حكم يف العامل العريب6. تأسست جميع 

»الجامعات« العرشة يف مسقط بعد تويل 

السلطان قابوس الحكم، حيث امتثلت رؤيته يف »تثقيف 

مواطني ُعامن من خالل برامج عالية الجودة يف مختلف 

املجاالت«134. وتحتفل املدينة بـ »جائزة« واحدة، وهي 

جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واألدب، والتي 

صدرت مبوجب مرسوم مليك يف عام 2011 135 لالحتفال 

بالفن والثقافة واإلبداع وتعزيزهم. ال يوجد يف املدينة 

»مرسح« مستقل، ولكن أحد »مراكز الثقافة والفن« 

السبعة يف مسقط هو دار األوبرا امللكية، التي تضم 

»مرسح«. تتبع األوبرا امللكية رؤية السلطان قابوس 

الراحل، وهذا يربز تأثريه عىل الحيوية الثقافية للمدينة.

أما بالنسبة للتجمعات االبتكارية، فيصل مجموعها يف 

مسقط إىل تسعة، وستة منها »حاضنات ومرسعات«. 

وتأسست هيئة ريادة العامة لتنمية املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة يف عام 2013 تحت حكم السلطان قابوس 

الراحل136، حيث شدد عىل »األهمية االقتصادية 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية الوطنية«137. 

ومبساحة تبلغ 3500 كيلومرت مربع138، تحتوي مسقط 

عىل »قطاعني حرضيني« يركز كالهام بشكل أسايس عىل 

التكنولوجيا. عالوة عىل ذلك، تروي الحيوية الثقافية يف 

مسقط حكاية عرصين، األول عرص من التقاليد والتاريخ 

واآلخر من التقدم والتنمية بقيادة رؤية الحاكم الراحل 

السلطان قابوس.

“universities” in Muscat were established 
after the late Sultan Qaboos took power, 
as his vision was to “educate the citizens 
of Oman by implementing high quality 
programs in various fields.”134 The city has 
one “award”, the Sultan Qaboos Award 
for culture, Arts and Literature, that was 
established by a royal decree in 2011135, 
as a way to celebrate and promote art, 
culture and creativity. The city does not 
have a standalone “theater”, yet one of 
the of the seven “culture and art centers” 
in Muscat is the Royal Opera House, 
which is home to a “theater”. The Royal 
Opera is guided by the vision of the late 
Sultan Qaboos136, further proving the 
effect that he had on the cultural vibrancy 
of the city. 

In terms of innovation clusters, Muscat 
has a total of nine, six of which are 
“incubators and accelerators”. Riyada, 

otherwise known as the Public Authority 
for Small and Medium Enterprises 
Development, was founded in 2013 
under the directorate of the late 
Sultan Qaboos, as he “stressed on 
the economic importance of SMEs in 
national development.”137 Given that 
Muscat is 3,500 square kilometers138, 
the city is home to two “urban districts”, 
both primarily focused on technology. 
Moreover, the cultural vibrancy of Muscat 
is a tale of two eras, one being of tradition 
and history and the other of progress and 
development spearheaded by the vision of 
the late ruler Sultan Qaboos. 
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Although Riyadh is a modern city home 
to about 7.7 million people143, over the 
past few centuries it underwent a rapid 
transformation, developing from a small 
fortified desert village that dates back 
to the 17th century to an urban city. As 
the capital of Saudi Arabia, Riyadh hosts 
a variation of historical landmarks that 
were built over the years to protect the 
city from foreign powers, as well as serve 
as home to the ruling family, Al Saud. 
While the city has a rich history, it wasn’t 
until recently that there was a push to 
enhance the cultural landscape. In 2018, 
the government announced that it would 
invest $64 billion144 to develop and grow 
the cultural infrastructure, as a part of 
Vision 2030. The main factor that has 
contributed to the cultural vibrancy of 
Riyadh is the contrast between the city’s 
preservation of its history, hand in hand 
with the country’s forward-looking vision 
for 2030. 

The capital of Saudi Arabia, Riyadh, 
is home to a total of 62 cultural 
infrastructure points. Al Diriyah, one 
of the 16 “sites and landmarks”, was 
founded in 1466 CE and was the original 
home of the Saudi royal family145. Al Turaif 
District is housed within Al Diriyah, which 
is known as one of the largest clay cities 
worldwide and in 2010 it was named 
a World Heritage Site by UNESCO146. 
A more recent “site and landmark”, 
Al Faisaliah Tower was completed in 
2000147 and stands out clearly amongst 
the city’s skyline, further illustrating the 
relationship between the past and the 
future of Riyadh’s cultural landscape. 
There are 15 “museums” in Riyadh, while 
some of which were built to celebrate 
the city’s heritage and culture, others 
were royal palaces that were transformed 

RIYADH  
الريـــاض

عىل الرغم من أن الرياض اآلن مدينة عرصية 

يبلغ عدد سكانها حوايل 7.7 مليون شخص143 

إال أنها شهدت خالل القرون القليلة املاضية 

تحوالً رسيعاً، حيث انتقلت من قرية صحراوية 

صغرية محصنة يرجع تاريخها إىل القرن السابع 

عرش إىل مدينة حرضية. باعتبارها عاصمة 

اململكة العربية السعودية، تحتوي الرياض عىل 

مجموعة متنوعة من املعامل التاريخية التي 

بُنيت عىل مر األعوام لحامية املدينة من القوى 

األجنبية، فضالً عن كونها موطناً لعائلة آل 

سعود الحاكمة. ورغم تاريخ املدينة الغني إال 

أنها مل تبدأ بتعزيز املشهد الثقايف حتى وقٍت 

قريب. وقد أعلنت الحكومة يف عام 2019 أنها 

ستستثمر 64 مليار دوالر144 يف تطوير وتنمية 

البنية التحتية الثقافية جزءاً من رؤية 2030. 

العامل الرئييس الذي ساهم يف حيوية الرياض 

الثقافية هو التفاوت بني حفاظ املدينة عىل 

تاريخها ورؤية 2030 املتقدمة ملستقبل البالد. 

يصل مجموع نقاط البنية التحتية الثقافية يف 

الرياض، عاصمة اململكة العربية السعودية، 

إىل 62 نقطة. تأسست الدرعية يف عام 1466 

وتعد واحدة من 16 »معلم وموقع«، كام أنها 

املوطن األصيل للعائلة امللكية السعودية145. 

يقع حي الطريف يف منطقة الدرعية املعروفة 

بأنها واحدة من أكرب مدن الطني يف جميع 

أنحاء العامل، وسجلتها منظمة األمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة يف قامئة مواقع الرتاث 

العاملي عام 2010 146. وقد اكتمل بناء أحد 

»املواقع واملعامل« األحدث يف عام 2000 147 

وهو برج الفيصلية البارز بوضوح يف أفق 

املدينة موضحاً العالقة بني مايض املشهد 

الثقايف ومستقبله يف الرياض. هناك 15 

»متحف« يف الرياض، بُني بعضها لالحتفال 

برتاث وثقافة املدينة، والبعض اآلخر عبارة عن 

قصور ملكية تحولت إىل »متاحف«. بُني قرص 

املصمك يف عام 1902 148، وقد تم تحويله من 

قرص بارز إىل متحف، ويقدم اآلن جولة افرتاضية ثالثية 

األبعاد للمملكة. عالوة عىل ذلك ، يشرتك مركز امللك 

عبد العزيز التاريخي، وهو أحد »مراكز الثقافة والفن« 

السبعة، مبوقعه مع قرص املربع الذي بناه امللك عبد 

العزيز يف عام 1937 149. يعكس قرص املصمك ومركز 

امللك عبد العزيز التاريخي صوًرا دقيقة لكيفية بناء 

املدينة عىل بنيتها التحتية الثقافية القدمية واستخدام 

االبتكار يف رسد ماضيها لتعزيز الحيوية الثقافية للمدينة.

منح إعالن رؤية 2030 يف عام 2016 أهمية أكرب للمشهد 

الثقايف نظراً إىل أن أحد أركان الرؤية هو إنشاء مجتمع 

حيوي عرب تعزيز الثقافة والرتفيه150. يوجد يف الرياض 

»دارا سينام« تأسس كالهام بعد وضع رؤية 2030. وقد 

أسس ويل العهد محمد بن سلامن معهد مسك للفنون 

وهو أحد »مراكز الثقافة والفن« السبعة يف عام 2017 

»لتشجيع اإلنتاج الفني الشعبي يف اململكة العربية 

السعودية وتعزيز تقدير الفن السعودي والعريب ومتكني 

املشاركة والدبلوماسية الثقافية العاملية«151. وتعد هذه 

املبادرات الجديدة إضافًة عىل املشهد الثقايف املوجود 

يف املدينة، مام يوضح تأثري رؤية 2030 أكرث عىل تحسني 

الحيوية الثقافية يف الرياض. 

فيام يخص التجمعات االبتكارية، فيصل مجموعها يف 

الرياض إىل 15. فجزء من رؤية 2030 هو زيادة فرص 

العمل، وتهدف اململكة لتحقيق هذا عرب رعاية ثقافة 

االبتكار وريادة األعامل ودعمها حيث من شأنها أن 

تؤدي إىل خلق فرص العمل من خالل الرشكات الصغرية 

واملتوسطة واملؤسسات الصغرية152. تأسست منشآت يف 

عام 2016 وهي واحدة من »الحاضنات واملرسعات« 

األربعة يف الرياض، حيث تأسست بهدف »زيادة إنتاجية 

هذه الرشكات وزيادة مساهمتها يف الناتج املحيل 

اإلجاميل من 20 إىل 35 ]يف املئة[ بحلول عام 2030«153، 

ويتامىش هذا مع هدف رؤية 2030. عرب تحويل البنية 

التحتية الثقافية التاريخية يف الرياض بهدف دمج 

االبتكار الحديث ووضع رؤية 2030 التي تتبع خطة 

بأفكار تقدمية، أصبحت حيوية املدينة الثقافية مزيجاً 

من املايض واملستقبل.

into “museums”. Al Masmak fort, built in 
1902148, was a prominent fort that was 
transformed into a museum and now 
offers a 3D virtual tour of the Kingdom. 
Furthermore, King Abdul Aziz Historical 
Centre, one of the seven “culture and art 
centers”, shares the same location as the 
Murabba Palace, which was built by King 
Abdalaziz in 1937149. The Masmak fort 
and the King Abdul Aziz Historical Centre 
are accurate depictions of how the city is 
building on its old cultural infrastructure 
and using innovation to tell the story of its 
past to bolster the city’s cultural vibrancy. 

When Vision 2030 was announced in 
2016, it gave more of an importance to 
the cultural landscape considering one 
of the pillars of the vision is to create 
a vibrant society by promoting culture 
and entertainment150. There are two 
“cinemas” in Riyadh, both of which 
opened after Vision 2030 was set. One 
of the seven “culture and art centers”, 
Misk Art Institute, was founded by 
Crown Prince Mohammed Bin Salman in 
2017 “to encourage grassroots artistic 
production in Saudi Arabia, nurture the 
appreciation of Saudi and Arab art and 

enable international cultural diplomacy 
and exchange.”151 These new initiatives 
are an addition to the city’s already 
existing cultural landscape, further 
illustrating the effect Vision 2030 played 
in enhancing the cultural vibrancy of 
Riyadh. 

With regards to the innovation clusters, 
Riyadh has a total of 15. Part of Vision 
2030 is to increase employment, which 
the Kingdom aims to do by nurturing 
and supporting an innovative and 
entrepreneurial culture that will lead to 
job creation through SMEs and micro-
enterprises152. One of the four “incubators 
and accelerators” in Riyadh, Monshaat, 
was established in 2016 “to increase 
the productivity of these enterprises and 
increase their contribution to the GDP 
from 20 to 35 [percent] by 2030,”153 
which is in line with the goal of Vision 
2030. Transforming Riyadh’s historical 
cultural infrastructure to incorporate 
modern innovation, as well as enacting a 
forward-thinking plan, Vision 2030, the 
city’s cultural vibrancy is a combination of 
both the past and the future. 

Riyadh City

Photo by Hala AlGhanim Photo by Safaa Almohandis

Urban Districts
القطاعـــات الحضــرية

Co-working Spaces
مساحـــات العمـــل الجمـــاعي

Incubators and Accelerators
الحاضنـــات  واملرسعـــات

Digital Platforms
املنصـــات الرقميـــة

Population [million] 

عــدد السكــان ]مليون[

Size [km2]

الحجـــم ]كم٢[

City GDP [billion] 

الناتج املحيل اإلجاميل للمدينة ]مليار[

Country GDP [billion] 

الناتج املحيل اإلجاميل للبلد ]مليار[

Cultural Infrastructure

Innovation Clusters

City Fact Sheet ورقة حقائق املدينة

البنيــة التحتيــة الثقــافية

تجمعـــات االبتكـــار

Sites and  Landmarks
املواقـــع التـــاريخية واملعـــامل السيـــاحية

Museums
املتـــاحف

Cinemas
دور السينمـــا

Theaters
املســـارح

Concert Halls
صـــاالت الحفـــالت املوسيقيـــة

Libraries
املكتبـــات

Universities
الجامعـــات

Art Galleries
صـــاالت عـــرض األعمـــال الفنيـــة

Culture and Art Centres
مراكـــز الثقـــافة والفـــن

Fairs and Festivals
املعـــارض واملهرجانـــات

Awards
حفـــالت الجـــوائز

الحيــــوية الثقـــافية يف املــــدن العــــربية45

0

9

4

2

16

15

2

0

0

4

9

3

7

5

1

7.7 [2015] 139

1,550 140

137.64 [2014] 141

غري متوفر   

756.3 [2014] 142



46 CULTURAL VIBRANCY IN ARAB CITIES

Tunis has been the capital of Tunisia since 
the 13th century157 and was originally 
a Berber settlement158. Situated on the 
North West of Tunisia, Tunis serves as 
an important crossroad between North 
Africa and the Middle East. The city’s 
geographical location coupled with the 
influence of foreign powers, has allowed 
Tunis to flourish as a culturally diverse 
city that is home to various populations. 
With approximately 50 percent of the 
Tunisian population under the age of 25 
and more than 35 percent of that age 
group being unemployed, the youth have 
turned to entrepreneurship as a means 
of making a living159. The diversity of the 
Tunisian population along with the rise 
of innovation and entrepreneurship have 
both heavily contributed to the cultural 
vibrancy of Tunis. 

As the largest city in Tunisia, in 
terms of population, Tunis is home to 
approximately one million inhabitants160 
and has a total of 33 cultural 
infrastructure points. One of the main 
“sites and landmarks” in Tunis is the 
Medina, which “is one of the first 
Arabo-Muslim towns of the Maghreb” 
dating back to 698 A.D161. Located only 
140 kilometers away from Europe and 
physically connected to Africa, Tunis’s 
geographical location allowed for it 
to become a multiethnic city as it is 
home to Arabs, Berbers, Muslims, Jews 
and Christians162. Although there are 
only seven “sites and landmarks”, the 
Medina is home to about 700 historical 
monuments and sites ranging from 
mosques to streets163, illustrating the 
effect that the city’s diverse population 
and history has had on the cultural 
landscape of the city. One of the mosques 
in the Medina, Al Zaytouna Mosque, was 

TUNIS  
تونـــس

أصبحت مدينة تونس عاصمًة يف القرن الثالث 

عرش157 حيث كانت يف األصل مستوطنة 

أمازيغية158. تقع العاصمة يف الشامل الغريب 

من تونس، وهي مبثابة تقاطع هام بني شامل 

أفريقيا والرشق األوسط. وقد سمح املوقع 

الجغرايف للمدينة إىل جانب تأثري القوى 

األجنبية بازدهار تونس بصفتها مدينة متنوعة 

ثقافياً تضم سكاناً متنوعني. نظرًا ألن حوايل 

%50 من سكان تونس تقل أعامرهم عن 25 

عاًما وأكرث من %35 من تلك الفئة العمرية 

عاطلون عن العمل، فقد لجأ الشباب إىل 

ريادة األعامل كوسيلة لكسب لقمة العيش159. 

وساهم كل من تنوع السكان التونسيني ونهضة 

االبتكار وريادة األعامل بشكل كبري يف حيوية 

تونس الثقافية.

تعترب أكرب مدينة يف تونس من حيث عدد 

السكان الذي يبلغ حوايل مليون نسمة160، 

وتضم ما يصل مجموعه إىل 33 نقطة من 

نقاط البنية التحتية الثقافية. وتعد املدينة 

العتيقة واحدة من »املواقع واملعامل« الرئيسية 

يف تونس، كام أنها »واحدة من أوىل املدن 

العربية اإلسالمية يف املغرب العريب« و يعود 

تاريخها إىل عام 698 م161. تونس مرتبطة مادياً 

بأفريقيا وتقع عىل بعد 140 كيلومرتاً من 

أوروبا، مام سمح لها بأن تصبح مدينة متعددة 

األعراق وموطناً للعرب واألمازيغ واملسلمني 

واليهود واملسيحيني162. وعىل الرغم من أنها 

تحتوي عىل سبعة »مواقع ومعامل« فقط إال 

أن املدينة العتيقة بها حوايل 700 موقع وأثر 

تاريخي منها املساجد والشوارع163، ويشري هذا 

إىل تأثري تنوع سكان املدينة وتاريخها عىل 

مشهدها الثقايف. بُني مسجد الزيتونة، وهو 

أحد مساجد املدينة العتيقة، يف حوايل القرن 

الثامن خالل الفتح اإلسالمي164. وقد كان لعدة 

قوى أجنبية أخرى تأثريها عىل حيوية تونس 

الثقافية، حيث ُوضعت »املتاحف« األربعة يف 

 مباٍن من عرص اإلمرباطورية العثامنية أو

االنتداب الفرنيس. 

توجد يف املدينة »صالة عرض« واحدة فقط حيث تقع 

معظم »صاالت العرض« خارج حدود املدينة يف قرطاج 

املعروفة باسم مدينة اآلثار بسبب تاريخها الغني165. 

وعىل الرغم من التأثري الكبري الذي تركته اإلمرباطورية 

الرومانية عىل قرطاج، إال أن مدينة تونس متأثرة بتاريخ 

إيطاليا الحديث. فالقرتابها من صقلية، هاجر إليها 

اإليطاليون بأعداد كبرية عىل مدار القرن املايض، ويف عام 

1910 كانت تونس موطنا لحوايل 105000 إيطايل166. 

انخفض هذا العدد إىل حوايل 3000 يف يومنا هذا ولكن 

ما زال تأثري اإليطاليني واضحاً، حيث تأسست سينام قرص 

تونس، وهي واحدة من »دور السينام« الثالثة يف تونس، 

من أجل املجتمع اإليطايل167. 

أما بالنسبة للتجمعات االبتكارية، فيصل مجموعها يف 

تونس إىل 16. يوجد يف املدينة 11 »مساحة للعمل 

التعاوين« وخمس »حاضنات ومرسعات«. بوجود بعض 

الرشكات األجنبية التي تتخذ من تونس مقراً لها وبارتفاع 

معدل البطالة، تشهد املدينة »ثقافة متنامية من ريادة 

األعامل والرشكات الصغرية واملتوسطة  والناشئة - وهذه 

الرشكات هي التي تحاول اآلن انتشال الشباب من 

البطالة والفقر«168. نرش املعهد العاملي لريادة األعامل 

والتنمية يف عام 2017 فهرًسا يصنف تونس يف أول 

مرتبة عىل مستوى أفريقيا والسادسة عىل مستوى 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من حيث جودة 

وديناميكية نظامها اإليكولوجي لريادة األعامل. ميكن 

أن تعزى زيادة االبتكار إىل عوامل مختلفة ترتاوح من 

 مشاركة الحكومة بنشاط إىل مناخ ما بعد ثورة

2011 169. بني تنوع سكان تونس وتاريخها الغني ونهضة 

ريادة األعامل واالبتكار، تروي الحيوية الثقافية للمدينة 

قصة عرصين: واحد من املايض وآخر يف املستقبل.

built around the eighth century during the 
Muslim conquest of the city164. Various 
other foreign powers have also had an 
influence on the cultural vibrancy of Tunis, 
as the four “museums” are housed in 
structures that were built during either 
the era of the Ottoman Empire or the 
French mandate. 

The city is home to only one “gallery” 
as most of the “galleries” are located 
outside the city’s borders in Carthage, 
which is known as the city of antiquity 
due to its rich history165. Although the 
Roman empire had a significant impact 
on Carthage, Italy’s more recent history 
has had an effect on the city of Tunis. 
Located in proximity to Sicily, there was 
a large migration of Italians over the past 
century and in 1910 Tunis was home to 
about 105,000 Italians166. Today, that 
number decreased to about 3,000 but the 
effect of Italians is still evident as one of 
the three “cinemas” in Tunis, Cinéma Le 
Palace Tunis, was established to serve the 
Italian community167. 

In terms of innovation clusters, Tunis 
has a total of 16. The city has 11 “co-
working spaces” and five “incubators 
and accelerators”. With a few foreign 
companies based in Tunis and with the 
rise in unemployment the city is “seeing 
a growing culture of entrepreneurialism, 
SMEs and startups – and it’s these 
businesses that are now trying to help lift 
young people out of unemployment and 
poverty.”168 The Global Entrepreneurship 
and Development Institute (GEDI) in 
2017 published an index that ranks 
Tunisia as the first in Africa and sixth in 
the MENA region in terms of the quality 
and dynamics of its entrepreneurship 
ecosystem. The rise in innovation can be 
attributed to various factors ranging from 
the active involvement of the government 
to the post 2011 revolution climate169. 
Between Tunis’s diverse population 
and rich history, as well as the rise of 
entrepreneurship and innovation, the 
city’s cultural vibrancy is a tale of two 
eras: one of the past and another of 
the future.

Tunis City
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Urban Districts
القطاعـــات الحضــرية

Co-working Spaces
مساحـــات العمـــل الجمـــاعي

Incubators and Accelerators
الحاضنـــات  واملرسعـــات

Digital Platforms
املنصـــات الرقميـــة

Cultural Infrastructure

Innovation Clusters
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البنيــة التحتيــة الثقــافية
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