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ــة  ــاف العلوي ــى الضف ــة ع ــأت أم ــم، نش ــان العظي ــهدت األرض الطوف ــد أن ش بع
للخليــج العــريب ويف الجــزء الســفيل مــن بــالد مــا بــني النهريــن، وكانــت هــذه األمــة 
ــا للعــودة إىل موطنهــا املفقــود: جنــة عــدن. فرتجمــت حنينهــا  تتــوق شــوقًا وحنيًن

لهــذا املــايض عــى شــكل مالحــم تصــور غــرق هــذه املدينــة الفاضلــة. 

وقــد تعــددت النظريــات األثرية حــول موقع جنــة عدن، 
ــات التــي حــددت حــوض  ــك النظري ــا نجــد أن تل ولكنن
الخليــج العــريب كموقــع محتملــة لهــذه الجنــة الخــراء 
املزدهــرة ترتبــط ارتباطـًـا راســًخا يف أعــامق األســاطري ولها 
مــن القــدرة عــى إثــارة قــراءة مكانيــة بديلــة للمنطقــة. 
ــة، باعتبارهــا  ــة البندقي ــإن مدين ــة أخــرى، ف ــن ناحي وم
ــة،  ــع املحلي ــة واملوان ــود اإلقليمي ــو مــن القي ــا يخل موقًع
ــا ميكــن مــن خاللــه وضــع  تشــكل محفــاًل سياســيًا دوليً
 تصــّور لهــذه الرؤيــة البديلــة لتاريــخ وتحديــد معاملهــا.

التــي  واملشــاريع  املقرتحــات  مــن  العديــد  عرضــت 
اســتهدفت املنطقــة املمتــدة مــن املغــرب إىل الهنــد 
ــدويل  ــامرة ال ــرض الع ــالل مع ــوص خ ــه الخص ــى وج ع
بــإرشاف  املقــام   ،1982 لعــام  البندقيــة  يف  الثــاين 
ــامرة  ــوان “الع ــت عن ــزي، تح ــو بورتوغي ــيق باول وتنس
ــاحة  ــذه املس ــون ه ــك تك ــالمية”. وبذل ــدول اإلس يف ال
للمنطقــة،  والغربيــة  الرشقيــة  األجــزاء  غطــت  قــد 
نجــم  الــذي  الثقــايف  التبــادل  عــى  أمثلــة  مقدمــة 
ــة.  ــامرة الحديث ــالل الع ــن خ ــالمية م ــم إس ــه مفاهي  عن

ســجلت الكويــت حضــوًرا بــارزًا يف املعــرض حيــث أعيــد 
طــرح العــامرة اإلســالمية يف إطــار املامرســات املعــارصة. 
وســوين  مكيــة،  محمــد  مــن  كاًل  أعــامل  فأســهمت 
ــب  ــي إىل جان ــزو تانغ ــورن، وكن ــني بي ــرتوم، ومال ليندس
املهنــدس املعــامري كويتــي املولــد غــازي ســلطان، برفــد 

ــة. ــدة يف مجــال العــامرة العربي ــة جدي انطــالق حرك
ونظــرًا ألن املنطقــة الكائنــة بــني الــرشق والغــرب هــي 
املســألة موضــع نقــاش، أصبحــت الكويــت محــوًرا هاًمــا 
واساســيًا يف هــذا النقــاش. ففــي هــذا الجــزء مــن العــامل، 
يبــدو أن هنــاك مواصفــات خاصــة للتنقــل والقبــول 
تتيــح التقــاء األفــكار الرشقيــة والغربيــة عــى املســتويني 

اإلقليمــي والعاملــي عــى حــٍد ســواء، وبــني ضفتــي 
الخليــج تكمــن ســمة متأصلــة يف الــروح املجتمعيــة 
التــي  الرشاعيــة  القــوارب  انعكســت يف  الكويــت  يف 
ــال  ــة يف مج ــة التقليدي ــري الثقافي ــدى املعاي ــت إح مثل
ــراض  ــاوز األغ ــوارات تتج ــارت ح ــوال وأث ــل والتج النق
هــذه  مثــل  آثــار  فســاهمت  البحتــة،  االقتصاديــة 
 اللقــاءات يف إثــراء التجربــة الثقافيــة لــكال الطرفــني.

ــة  ــة اإلقليمي ــة التحتي ــر االســتثامر يف مشــاريع البني يعت
ــي  ــة الت ــة الناعم ــل للسياس ــر مكمِّ ــداد آخ ــرد امت مج
تتبناهــا الكويــت، حيــث يعتــر االتصــال محــور للعمــل 
الدبلومــايس الثقــايف العــام. ويعتــر ذلــك مدعــاة لطــرح 
عــدة تســاؤالت: مــا الــدور الــذي يلعبــه املجــال املــدين؟ 
املنطقــة إىل وجهــة لقضــاء  تتحــول  أن  هــل ميكــن 
املــدن  يف  الفــراغ  أوقــات  تقــى  حيــث  العطــالت، 
الســاحلية والجــزر التــي تشــكل معــامل املشــهد البحــري؟ 
ــا مــن املشــاركة  هــل مــن املمكــن أن يكــون ذلــك نوًع
الفعالــة يف إعــادة تشــكيل حــس االنتــامء بالنســبة 
ــة  للحــوض يف إطــاره األشــمل؟ هــل ميكــن لتغيــري مكان
ــة أن  ــامل اإلصالحي ــكال األع ــن أش ــكل م ــياحة كش الس
تســهم بتشــكيل املعايــري املكانيــة للمنطقــة وإعــادة 
طــرح طــرق منســية منــذ زمــن بعيــد تــم محوهــا مــن 

ــي؟ ــي الجامع الوع

يف إطــار عمليــة إعــداد التمثيــل الوطنــي لهذا العــام، أكد 
الســيد شــهاب الشــهاب، نائــب األمــني العــام إلدارة اآلثار 
واملتاحــف، والصــوت الداعــم يف املؤسســة لتوجــه هــذا 
العــام، عــى رضورة مواصلــة مــا شــهدته عصــور مــا قبــل 
التاريــخ يف الخليــج. وانطالقـًـا مــن ذلــك، وصف املســاحة 
املائيــة باعتبارهــا قلــب العــامل القديــم ملــا لهــا مــن دور 
ــان  ــل رشي ــا متث ــاًل: “إنه ــايف قائ ــور الثق ــي يف التط رئي

 زهراء علي بابا

المقدمات

كلمة المفوض

Introductions

Commissioner’s 
Statement

Zahra Ali Baba

After the great flood, a nation emerged longing for their 
lost Eden on the shores of the Upper Gulf in Lower Mes-
opotamia. They translated their nostalgia into epics 
depicting the drowning of this classical utopia. Archae-
ological theories that present the basin of the Arabian/
Persian Gulf as one of the potential locations for this 
once-green and prosperous paradise are steeped in fasci-
nating mythologies that have potential to trigger an alter-
native spatial reading for the region. Venice, a location 
removed from regional constraints and local inhibitions, 
provides the international political forum through which 
this alternative perspective can be imagined and shaped. 

“Architecture in Islamic Countries,” 
curated by Paolo Portoghesi during 
the 1982 Second International Archi-
tecture Exhibition in Venice, show-
cased proposals and realized projects 
intended for the territory extending 
from Morocco to India. This area 
traversed both the eastern and west-
ern parts of the region, providing 
examples of the cultural exchange that 
produced Islamic notions through 
modern architecture. Kuwait was 
prominently present in the exhibition 
and Islamic architecture was reintro-
duced into contemporary practices. 
The works of Mohammed Makiya, 
Sune Lindstrom, Malene Bjorn, and 
Kenzo Tange as well Kuwaiti-born ar-
chitect, Ghazi Sultan, propelled a new 
movement in Arab architecture.
 
Where the middle ground between 
East and West is at question, Kuwait 
becomes central to the debate. It 
seems that in this part of the world, 
there are special qualities of mobility 
and acceptance that enable the com-
ing together of Eastern and Western 
ideas on both regional and global 
scales. Between the shores of the Gulf 
lies a trait deeply rooted in Kuwait’s 
societal psyche. The dhow, a small, la-
teen-rigged ship, was a mobile-cultur-
al institution that initiated dialogues 
that went beyond mere economics. 

Traces of such encounters enriched 
the cultural experience on both ends.

Investing in regional infrastructural 
projects is just another extension of 
the soft politics that Kuwait adopts, 
where connectivity is at the center 
of the public cultural diplomacy. It 
poses questions: What is the role of 
the civic sphere? Could the region be 
turned into a vacation destination, 
where leisure time is spent across the 
coastal and island towns that speckle 
the waterscape? Could this be a form 
of active engagement in reshaping the 
basin’s larger sense of belonging? Can 
the reposition of tourism as an act of 
reform shape the spatial parameters of 
the region and re-establish long-for-
gotten routes that have been erased 
from the collective consciousness? 

During the process of preparing this 
year’s national representation, Mr. 
Shehab Shehab, the deputy secretary 
general of antiquities and museums 
division, and a supportive voice within 
the institution of this year’s direction, 
insists on establishing continuity with 
the prehistoric Gulf. He describes 
the body of water as the heart of the 
ancient world that played a major 
role in cultural evolution: “It is the 
artery of interaction between societies 
settling in the region since the dawn 
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التفاعــل بــني املجتمعــات املســتقرة يف املنطقــة منذ فجر 
التاريــخ، وقــد لعــب هــذا الرشيــان دوًرا بــارزًا يف نــرش 
ــارج  ــة خ ــارات القامئ ــال الحض ــة لتط ــريات الثقافي التأث
 املنطقــة، وال تــزال تلعــب الــدور ذاتــه يف وقتنــا الحــايل”.

وعنــد ســؤاله عــن رأيــه، بصفتــه عــامل آثــار، فيــام يتعلــق 
بالنظريــات القائلــة بــأن الخليــج هــو موقــع الجنــة 
املفقــودة أوضــح معارًضــا: “إن جنــة عــدن والجنــة 
والخلــود مرادفــات للنعيــم الــذي يشــكل كل مــا تحتاجه 
املجتمعــات، ولكــن النعيــم مل يكــن لــه حــدود جغرافيــة 
وال أعتقــد أنــه اتخــذ موقًعــا وأبعاًدا حقيقيــًة يف أي وقت 
مــى، فجنــة عــدن مدينــة روحيــة وميــزة فطريــة. كيف 
باإلمــكان اســتحضار جنــة عــدن يف حياتنــا؟ يتحقــق 
والبحــث  االختالفــات  قبــول  يف  اآلخــر  مــع  النعيــم 
 عــن نقــاط االلتقــاء واالتصــال والتعايــش الســلمي”.
بتكليــف مــن املجلس الوطنــي للثقافة والفنــون واآلداب، 

ســجلت الكويــت حضورهــا يف مدينــة البندقيــة، وذلــك 
ــب يف إطــار  ــايض القري ــن الحــارض وامل باستكشــافات م
دراســة لفــرتة مــا بعــد االســتعامر تســلط الضــوء عــى 
ــة  ــي بتشــكيل مدين ــال االجتامع ــهام رأس امل ــة إس كيفي
الكويــت مــن خــالل مــرشوع )كــرة(، إضافــة إىل عمليــة 
اكتســاب الحداثــة للمشــاركة الثانيــة يف عــام 2014. يــأيت 
متثيــل الكويــت يف عــام 2016 اســتجابًة للتوجــه املعلــن 
ــن  ــرش م ــس ع ــدويل الخام ــامرة ال ــرض الع ــه يف مع عن
خــالل تصميــم آفــاق جديــدة للحــوار والتبــادل تشــري إىل 
أن الخــط األســايس للعــامرة يكمــن يف تخيــل جامعــات 
مجتمعيــة مســتقبلية تطالــب باســتعادة مشــاهد بحريــة 
غــري مجــزأة واســتمرارية التواصــل املحــوري يف ظــل 

ــة. إدراك الحاجــة امللحــة إىل املامرســات املعامري

المقدمات

كلمة المفوض

زهــراء علــي بابــا مهندســة معماريــة شــاركت فــي تأســيس مدرســة 
أحــد  تعتبــر  أنهــا  كمــا   ،2011 عــام  فــي  الشــتوية  األوســط  الشــرق 
مؤسســي فــرع الكويــت لمنظمــة دوكومومــو الدوليــة. عــاوة علــى 
كونهــا عضــو فــي وفــد دولــة الكويــت فــي لجنــة التــراث العالمــي التابعــة 
لليونســكو )منــذ عــام 2011(، ورئيســة الباحثيــن القائميــن علــى ترشــيح 
ــا  ملــف أبــراج الكويــت إلــى قائمــة التــراث العالمــي، تشــارك زهــرة حالًي
المعمــاري والعمرانــي،  الطــراز  الحفــاظ علــى  فــي مختلــف مشــاريع 
إضافــًة إلــى تنســيق البرامــج الثقافيــة التــي يقدمهــا المجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون واآلداب. وعملــت زهــرة علــى تمثيــل الكويــت فــي 
معــرض بينالــي فينيســيا الدولــي للعمــارة )منــذ عــام 2012(، حيــث 
الكويــت  اضطلعــت بعــدة أدوار كان آخرهــا تفويضهــا بتمثيــل جنــاح 

.2016 2014 و  لعامــي 

Introductions

Commissioner’s 
Statement

of history. This artery played a major 
role in spreading cultural influences 
to civilizations beyond the region, and 
continues to play the same role in our 
current time.”
 
When I ask him about his opinion as 
an archaeologist regarding theories 
that are supportive of the Gulf as 
the lost paradise he argues against 
it explaining that “Eden, Paradise, 
immortality, is translated as bliss, it 
is all that societies need, it never had 
a geographical boundary and I don’t 
believe that it ever had a real location 
and dimensions, Eden is spiritual, it is 
immanence. How to evoke Eden in our 
lives? Bliss is realized with the other, 
in accepting differences, in searching 
for meeting points and connections, 
in peaceful coexistence.”

Commissioned by the National Coun-
cil for Culture, Art, and Letters, Kuwait 
has been present in Venice often, with 
explorations of the current and recent 
past, a post-occupancy investigation 
examining how social capital shaped 
Kuwait City in Kethra project, and the 
process of acquiring modernity for the 
second participation in 2014. Kuwait’s 
representation in 2016 responds to the 
announced theme of the 15th Inter-
national Architecture Exhibition by 
designing new frontiers of dialogue 
and exchange, which suggest that the 
frontline of architecture is in imagin-
ing a future collectivity that reclaims 
an undivided seascape and vital con-
tinuity, while recognizing the urgency 
of architectural practices.

Zahra Ali Baba (Ahmadi, Kuwait) is an architect that has 
co-curated The Winter School Middle East in 2011, and 
is the co-founder of the Kuwait Chapter of Docomomo 
International, a member of the Kuwait Delegation at The 
UNESCO World Heritage Committee (since 2011), and the 
chief researcher of the Abraj Al Kuwait nomination dossier 
to the World Heritage List. She is currently involved in 
various architectural and urban conservation projects, as 
well as curating cultural programs at the National Council 
for Culture, Art, and Letters. Her work includes Kuwait’s 
presence at the International Architecture Exhibition of 
La Biennale di Venezia (since 2012), with roles shifting to 
commissioner representation for Kuwait Pavilion in 2014 
and 2016.
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علي كريمي
حامد بوخمسين

المقدمات

كلمة المنسقين

ــرح مــرشوع “الخليــج و محيطــه” يف البدايــة كسلســلة مــن األســئلة تستكشــف  طُ
نقاطـًـا ومســاحات يف الخليــج العــريب وتتمحــور حــول قــدرة املهنــدس املعــامري عى 
تخيــل مــا يتجــاوز الحــدود الوطنيــة عــن طريــق تصوراته لجــزر املنطقــة ليصحبنا إىل 
عــامل منــي مــا بــني الضفتني. تشــكل ميــاه الخليــج اليــوم الحــدود الطبيعيــة الفاصلة 
مــا بــني الــدول الواقعــة عــى ضفتيــه، هــو الــذي حــدد مــع جــزره الهويــات األوىل 
للســواحل املحيطــة بــه. فقبــل اكتشــاف النفــط، كانــت ميــاه الخليــج مصــدر الــرزق 
األســايس لســكان املنطقــة الذيــن تواصلــوا فيام بينهــم عر التبــادل التجــاري والثقايف. 
ــة االرتفــاع التــي شــكلت جــزره إىل  وأدت مياهــه الضحلــة وحواجــزه الرمليــة قليل
إنشــاء شــبكًة متحركــة مــن النقــاط املنعزلة واملرتابطــة فيام بينهــا، فاتصلــت الجزيرة 
الخليجيــة اتصــااًل وثيًقــا بحركــة الســكان واملــوارد، ولكــن ظــّل ذلــك عــى مســتوى 
ودرجــة مــن االحتــواء أتاحــا مجــااًل للتخطيــط والتجربــة عــى مــّر التاريــخ. مــا يعني 
ــط يف املنطقــة. ــة للتخطي ــة قابل ــت أصغــر مســاحة سياســية وبيئي ــرة كان  أن الجزي

ــس  ــج لي ــول إن الخلي ــا الق ــق، ميكنن ــذا املنطل ــن ه وم
مجــرد جســم مايئ بــل ميــدان للتجربــة وإنشــاء الهويات 
 والثقافــات والفضــاءات البيئيــة منــذ العصــور القدميــة.

يف املــايض، اســتخدمت الجــزر مــن قبــل ســكانها ومــن 
قبــل أولئــك الذيــن ملحوهــا عــن الســواحل، فكانــت لهــم 
ــوارد.  ــد واســتخراج امل ــا للتجــارة والصي ــا ومنطلًق مصيًف
وبنيــت هنــاك األرضحــة وخيضــت الحــروب ونفــي 
ــا  ــا الســجناء. وبســبب حجــم هــذه الجــزر واتكاله إليه
عــى األرايض الداخليــة للجزيــرة العربيــة وبــالد فــارس، 
أو الســواحل البعيــدة مثــل الهنــد ورشقــي أفريقيــا، 
 ظلّــت تحــت التأثــري التنظيمــي للــّر املحيــط بهــا. 

ــة  ــع جــزره صــورة طبيعي ــج م ــع، يشــكل الخلي يف الواق
متجانســة يتغــري فيهــا مفهومــا الحافــة والحــّد باســتمرار. 
ــى  ــزر ع ــّد والج ــمها امل ــة رس ــورة طبيعي ــة ص والنتيج
ملمــوس  عــامل  إىل  فتحولــت  الســكان،  حركــة  وقــع 
ارتبطــت فائدتــه مبــدى القــدرة عــى تخيــل هــدف 

ــزر. ــود الج لوج

ومــع بــدء تطــور الــدول الكائنــة عــى الســاحل الغــريب 
للخليــج يف القــرن العرشيــن، بــدأ الــدور التاريخــي 
لهــذه املســاحة املائيــة باالنحســار. ومــا كان يف الســابق 

ــاحة  ــى مس ــري، أضح ــادل البح ــة والتب ــاحة للحرك مس
ــاه  ــا الجــزر املفرتشــة ملي ــة مــا بــني دول كــرى. أّم فاصل
الخليــج، مــا عــادت اليــوم جــزًءا مــن شــبكة، بــل 
مناطــق  تشــكل  منعزلــة  مبلكيــات  أشــبه  أصبحــت 
ــك  ــدويل. إال أن ذل ــم ال ــع للتحكي ــا تخض ــازع عليه متن
مل يضــع حــًدا لحلــم الجزيــرة التــي باتــت مفهوًمــا 
 شــموليًا يؤثــر يف الهندســة والتطويــر املــدين يف املنطقــة.

ومناطــق  اصطناعيــة  جــزر  بنــاء  يف  ذلــك  ويتمثــل 
تجــارة حــرة ومشــاريع عقاريــة منعزلــة ومشــاريع 
مدنيــة منغلقــة ذات اعتــامد ذايت، مــا يعكــس االنبهــار 
ــرة  املســتمر بالتخطيــط املســتوحى مــن الجــزر. فالجزي
ــام  ــد، ك ــمولية يف آن واح ــذايت والش ــتقالل ال ــر االس توف
تشــكل مســاحة تفصلنــا عــن الوضــع الراهــن. وتســتمر 
هــذه النزعــة اليــوم ســواء عــر جزيــرة النخيــل أو 
جــزر العــامل يف ديب، وجــزر اإلســكان يف البحريــن، إىل 
 جانــب مشــاريع تطويــر الجــزر الكويتيــة، وغريهــا.

املســاحة  الخليــج  يف  الجزيــرة  أصبحــت  هكــذا، 
ــدود  ــاوز ح ــاق يتج ــل نط ــمح بتخي ــي تس ــدة الت الوحي
التجربــة. أو  للنقــاش  الوحيــدة  واملــكان   الوطــن، 

ويف ظــّل تصاعــد التوتــر بــني الــدول اإلقليميــة، أجريــت 

Ali Karimi
Hamed Bukhamseen

Between East and West: A Gulf (BEWAG) began as series 
of questions - an exploration of points and territories 
that asks how the architect can imagine a scale beyond 
the national. The investigation of the hydrography of 
the Arabian/Persian Gulf and its islands reveals a realm 
forgotten between two coasts. Acting now as the liquid 
boundary between nations, the Gulf and its islands are 
the territories in which the identities of the coasts were 
initially formed. Prior to the discovery of oil, its waters 
were the source of livelihood for the region which was 
connected through trade, cultural exchange and com-
merce. The shallow body of water and the low sandbars 
that form its islands, create a shifting network of isolated 
and interconnected nodes. The Gulf island was inextri-
cably linked to the movement of people and resources, 
yet of a scale and possible containment that allowed it to 
be planned and experimented upon throughout history. 
This meant that the island was the smallest plannable 
political and ecological space in the region.

As such, the Gulf is not a body of 
water, but a field site for the experi-
mentation and creation of identity, 
culture, and ecology since antiqui-
ty. Its islands were utilized by their 
inhabitants, as well as those who 
viewed them from the coasts for the 
purposes of tourism, trade, hunting, 
and resource extraction. Shrines were 
built, wars were fought, and prisoners 
were exiled within their shores. Their 
scale and reliance on the hinterland 
of Arabia/Persia, or the distant coasts 
of India and East Africa, meant that 
these grounds were continually under 
the entrepreneurial gaze of the sur-
rounding continents. The Gulf and 
its islands are part of one consistent 
landscape in which the edge condition 
and the notion of the limit are in flux. 
The result is a landscape defined by 
the ebb and flow of water and people, 
a conceivable realm whose utility was 
derived from the ability to imagine a 
purpose for islands.

As the states along the western coast 
of the Gulf developed in the twentieth 
century, the historical role of the body 
of water ceased to exist. Formerly 
a space of fluid movement and ex-
change, the Gulf became the dividing 
space between larger nation-states. 
The islands that dot this body of water 
are no longer part of a network, rather, 
they are isolated properties that serve 
only as divisive points of contestation, 
resolved by international arbitration. 
Yet the imaginary of the island did not 
end, and the logic of the island be-
came so totalizing that it would go on 
to influence architectural and urban 
development within the region. The 
creation of artificial islands, free trade 
zones, isolated real estate ventures, or 
autonomous urban enclosures exhibit 
the ongoing fascination with the plan-
nable. The island offers autonomy and 
totality but also a space of separation 
for reimagining the status quo. This 
trend continues today with the cre-
ation of the Palm and World islands in 
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دراســات حــول احتامل أن تســهم جزر الخليــج يف تقديم 
إطــار يختلــف عــن اإلطــار الوطنــي الحــايل. وانطالقـًـا من 
ــذه  ــه “ ه ــج و محيط ــرشوع “ الخلي ــف م ــك، يصن ذل
الجــزر كنقــاط محتملــة ضمــن خطــة أوســع للمنطقــة.

ــذا  ــاركتها ه ــالل مش ــفت خ ــد كش ــت ق ــت الكوي وكان
العــام يف املعــرض الــدويل للعــامرة ضمــن فعاليــات 
معــرض بينــايل البندقيــة عــن وثائــق تتنــاول هــذه 
ــة  ــورة الطبيعي ــم الص ــعى لفه ــا يف مس ــزر وتاريخه الج
ــخ  ــد التاري ــح تجدي ــد يتي ــا ق ــج، م ــي يشــكلها الخلي الت
ــة.  ــة االنســيابية البحري ــادالت والحرك ــن التب ــل م الطوي
ــة  ــث يف كيفي ــي للبح ــاح الكويت ــو الجن ــا، يدع ــن هن م
إعــادة التخطيــط للخليــج كمســاحة سياســية واقتصاديــة 
ــادل  ــاحة للتب ــه كمس ــر إلي ــزره، والنظ ــن ج ــا م انطالقً
بــدل عنــوان االنقســام. والنتيجــة خطــة رئيســية تســتند 
 إىل الجــزر ســواء باملعنــى الحــريف أو كمفهــوم عــام. 

يف هــذا اإلطــار، ُوجهــت دعــوة إىل عــدد مــن املكاتــب 
ــاول  ــرتاح يتن ــم اق ــب تقدي ــة لطل ــية يف املنطق الهندس
مثــااًل معيًنــا ضمــن اإلطــار األوســع للمخطــط الرئيــي. 
فمجــرد التفكــري بإعــداد مخطــط رئيــي لهــذه الجــزر، 
مــن خــالل مســاهامت معامريــة متنوعــة، يشــري إىل 
إمكانيــة إعــادة تخيــل املنطقــة عــر هيكلــة نقــاط 
ــر. إذ إن  ــز باإلب ــة الوخ ــى طريق ــادل ع ــل والتب التواص
ــط  ــة التخطي ــع منهجي ــا م ــارض متاًم ــوم يتع ــذا املفه ه
التــي تتــدرج مــن اإلطــار الواســع إىل اإلطــار التفصيــيل، 

واملتبعــة يف مــدن ودول الخليــج، لكن مثل هــذا االنقالب 
 يصبــح رضوريًــا حــني يتعــذر التوصــل إىل جهــد موحــد.

ليــس  التدريجــي  الرئيــي  املخطــط  هــذا  إن 
خــاص  بشــكل  مبتكــرًا  أو  شــاماًل  أو  متجانًســا 
األفــراد  يــرتك  بــل  واحــدة.  رؤيــة  عــن  يعــر  وال 
واملكاتــب الناشــئة يف املنطقــة أمــام ســؤالني يجــب 
املخطــط  يتكــون  مــاذا  مــن  عليهــام:  اإلجابــة 
 الرئيــي وكيــف ميكننــا التخطيــط ملنطقــة جديــدة؟ 

بــني  مــا  فرتاوحــت  املقدمــة  التصاميــم  أّمــا 
لتلقــي  بيئيــة،  وأخــرى  الرياديــة  التصاميــم 
طــوارئ  حالــة  اعتبــاره  ميكــن  مــا  عــى  الضــوء 
العــامرة.  فــّن  خــالل  مــن  للمعالجــة   قابلــة 

ــي  ــط الرئي ــح املخط ــم، مين ــج املقس ــبة إىل الخلي بالنس
التدريجــي لجــزره اســتقالاًل ذاتيًــا ذا وجــدان حــّي، 
 يُعتــر األمــل الوحيــد لتحقيــق االســتقرار الســيايس.

ومــن خــالل عــرض مــاٍض ومســتقبٍل مختلفــني للمنطقة، 
يتجــاوز جنــاح الكويــت الوضــع الراهــن عــى املســتوى 
ــم  ــذي يعتــر إطــاًرا غــري مثمــر للســالم. ويت الوطنــي ال
التفــاوض عــى الشــؤون السياســية املتصلــة بهــذا الشــأن 
مــن خــالل صــورة تســتند إىل التبــادل والتواصــل ال عــى 

ســاحلني يفصلهــام خليــج.

الهندســة  فــي  الماجســتير  لدراســة  بحرينــي  ــح  مرشَّ كريمــي  علــي 
ــز  ــم بجامعــة هارفــارد. تترك ــا للتصمي ــة الدراســات العلي ــة بكلي المعماري
ــة، والمســاحات العامــة،  ــه علــى مشــاريع اإلســكان االجتماعي اهتمامات
وإعــادة تصميــم البنيــة التحتيــة فــي دول الخليــج. عمــل فــي دبــي مــع 
شــركة HOK، وفــي تشــيلي مــع Elemental، واكتســب خبــرة إقليميــة 
مــن العمــل علــى مشــروعات القطاعيــن العــام والخــاص خــال فتــرة 
ــن. كمــا أجــرى علــي  ــج للهندســة فــي البحري ــه مــع شــركة دار الخلي عمل
العربيــة  الخليــج  الحكوميــة فــي دول  أبحاًثــا علــى مشــاريع اإلســكان 
بالتعــاون مــع معهــد اإلســكان الميّســر فــي بوســطن، حيــث كان يشــغل 
منصــب زميــل للمركــز المشــترك لدراســات اإلســكان، وفــي هافانــا 
ــة  ــر للدراســات األمريكي ــد روكفيل ــز ديفي ــة مرك ــى منح ــه عل ــد حصول بع
Wall- و CLOGو San Rocco  الاتينيــة. ُنشــرت أعمالــه فــي مجــات
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حامــد بوخمســين تخــّرج مــن كليــة الدراســات العليــا للتصميــم بجامعــة 
هارفــارد حيــث حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الهندســة المعماريــة 
ــوس الهندســة  ــم الحضــري. يحمــل بوخمســين درجــة بكالوري والتصمي
آيانــد  رود  كليــة  مــن  الجميلــة  الفنــون  وبكالوريــوس  المعماريــة 
للتصميــم، كمــا حــاز علــى جائــزة الســفر لخريجــي الهندســة المعماريــة، 
التحتيــة  البنيــة  الدراســات والتعديــات علــى  عــدًدا مــن  أجــرى  حيــث 
العامــة للميــاه. كمــا شــارك فــي العديــد مــن المشــروعات الدوليــة 
ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــون فــي الوالي ــة والفن فــي الهندســة المعماري
وألمانيــا والكويــت. ومــن منطلــق حرصــه علــى الدمــج بيــن اهتماماتــه 
بالفــن والعمــارة فــي المجــال العمرانــي، ُنشــرت أعمالــه فــي العديــد مــن 
المنافــذ اإلعاميــة المرموقــة وُعرضــت فــي كلٍّ مــن كامبريــدج، ورومــا، 

والبندقيــة، ودبلــن. 

Dubai, the housing islands in Bahrain, 
and the new plan for Kuwait’s offshore 
territories, to name a few. The island 
in the Gulf has become the only space 
for imagining a scale beyond to the  
national, the only space for discourse 
or experimentation.
 
Tensions between regional countries 
have led to the investigation and the 
possibility that the Gulf islands hold 
an alternative to the current nation-
al framework. BEWAG takes these 
islands as possible points in a larger 
plan for the region. This year’s Kuwaiti 
participation at the 15th International 
Architecture Exhibition – La Biennale 
di Venezia documents these islands 
and their histories, looking to under-
stand the landscape that forms the 
Gulf, allowing the history of exchange 
and maritime fluidity to occur. It 
asks how the Gulf as a political and 
economic space can be re-planned 
through its islands, and reimagined 
as a space of exchange rather than 
division. The result is a master plan of 
islands - literally and conceptually. 

An invitation was sent out and asked 
different architectural offices in the 
region to propose an instance within 
the larger framework of a masterplan. 
The notion of ‘masterplanning’ these 
islands, through variant architectural 
contributions, suggests that a territo-

rial reimagining of a region can occur 
through the acupunctural structuring 
of points of contact and exchange. 
Such a concept runs precisely counter 
to the top-down planning approach  
of cities and countries in the Gulf, 
however such a subversion is neces-
sary where a united effort is an  
unlikely proposition.

This “piecemeal masterplan,” is not 
consistent, it is not holistic, it is not 
authored, nor is it a single vision. It 
leaves individuals and young offices 
from the region with two questions—
what constitutes a masterplan and 
how can we plan for a new region? 
The design submissions received 
range from the entrepreneurial to the 
ecological providing an insight into 
what is deemed an urgency that can 
be addressed by architectural agency. 
For a divided Gulf, a piecemeal mas-
terplan of its islands offers the consci-
entious autonomy which is the only 
hope for political stability. By show-
casing an alternate past and future for 
the region, the Kuwaiti Pavilion looks 
beyond the status quo of the nation-
al as unproductive framework for 
peace. The political issues associated 
with that framework are negotiated 
through an imaginary focused on 
exchange and connectivity rather than 
two coasts and the gulf between them.
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re-imaginings of the Gulf. Ali has worked in Dubai with 
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experience in public and private projects through his 
time in Bahrain with Gulf House Engineering. Ali has also 
conducted research on government-built housing in the 
GCC with the Affordable Housing Institute in Boston as a 
Joint Center for Housing Studies Fellow; and in Havana 
with a grant from the David Rockefeller Center for Latin 
American Studies. His work has been published in San 
Rocco, CLOG, Wallpaper Magazine and the GSD  
Platform Books.

Hamed Bukhamseen is a graduate of the Harvard 
University Graduate School of Design where he earned a 
Master of Architecture in Urban Design. With a Bachelor 
of Architecture and Bachelor of Fine Arts from the Rhode 
Island School of Design, he was awarded the Architecture 
Alumni Travel Award where he undertook studies and in-
terventions on public water infrastructure. He has worked 
internationally within the US, Germany and Kuwait on 
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at the merger of interests in art and architecture across 
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»الخليــج و محيطــه« هــو عنــوان ملــرشوع إقليمــي جديــد يعيــد تشــكيل وضعيــة 
الخليــج العــريب بهــدف تســوية الخالفــات بــني دولــة واقعــة عــى الســاحل الرشقــي 

الفــاريس ونظريتهــا الواقعــة عــى الســاحل الغــريب العــريب منــه. 

ويركــز املــرشوع عــى الجــزر اإلقليميــة وإمكانياتهــا 
االســرتاتيجية مــن أجــل الكشــف عــن بعــد جديــد 
ــتخدام  ــا، باس ــازع عليه ــة املتن ــة الهائل ــاحة املائي للمس
الجــزر كموقــع للدراســة. ويتنــاول هــذا املــرشوع تاريــخ 
ــط  ــاط ملخط ــا كنق ــادة تصوره ــة إع ــج بغي ــزر الخلي ج
ــدة  ــق الوح ــو تحقي ــدف نح ــد يه ــج جدي ــي لخلي رئي

السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة للمنطقــة. 

يســتند هــذا الكتيــب عــى مبــدأ الجزيــرة كوحــدة فردية 
متثــل نقطــة ينطلــق منهــا الطــالع القــارئ ولفــت انتباهه 
عــى املراحــل املتداخلــة مــن تاريــخ املنطقــة املشــرتك. 
ــعة  ــاحات الشاس ــق املس ــجيل وتوثي ــى تس ــل ع ويعم
ــرة و  ــن 300 جزي ــر م ــتغلة ألك ــري املس ــن األرايض غ م
أرخبيــل واقعــة يف الخليــج، وذلــك بهــدف اســتقصاء 

ــدة ملســتقبل أكــر اســتقراًرا.  ــل جدي ودراســة بدائ

وقــد تــم تقســيم هــذا الكتيــب اىل ثــالث اجــزاء. القســم 
األول منــه، الــذي يحمــل عنــوان »الروايــات«، فهــو 
ــزر  ــة للج ــة املتداخل ــات التاريخي ــة الرواي ــد صياغ يعي
والظواهريــة،  واملكانيــة،  الهويــة،  مفاهيــم  يف  بحثًــا 
ــودة  ــية املوج ــة والسياس ــة االقتصادي ــى االجتامعي والبن
القســم خــرات  الجــزر. وقــد جمــع هــذا  تلــك  يف 
مؤرخــني ومهندســني معامريــني وفنانــني مــن أجــل 
عــرض هــذه الروايــات عــى أمــل الكشــف عــن بدايــات 
مــن  محــددة  أجــزاء  يف  القامئــة  القوميــة  الهويــات 
ــات  ــم العالق ــا لفه ــا رضوريً ــت أساًس ــي بات  الجــزر، والت

املعارصة املعقدة. 

أمــا القســم الثــاين، فهــو عبــارة عــن دليــل لجــزر الخليج. 
املتجــاوز  الجــزر  أرشــفة  إىل  القســم  هــذا  يســعى 
مصــور،  دليــل  يف  جزيــرة  الثالمثائــة  فــوق  عددهــا 
تــم إنشــاؤه كأداة للدراســة مــن شــأنها أن تســرتعي 
ــاط  ــع أمن ــالت، وتجمي ــدات والتداخ ــاه إىل التعقي  االنتب

الجزيرة املختلفة.

ــل  ــذي يحم ــب، ال ــن الكتي ــري م ــم األخ ــون القس  ويتك
التخيــالت  آفــاق  يف  بالدخــول  »تصــورات«،  اســم 
للمســتقبل.  محتملــة  رؤيــة  فيتصــور  االســترشافية، 

ويوضــح هــذا القســم مــدى أهميــة ورضورة قيــام 
تصــور  بوضــع  واملصممــني  املعامريــني  املهندســني 
ــدة  ــرشوع للوح ــج كم ــة الخلي ــزر ومنطق ــر إىل الج  ينظ

وليس االنقسام. 

ــق  ــه منط ــد ذات ــب بح ــزأ للكتي ــم املج ــس التصمي يعك
الجــزر إىل وحــدات فرديــة، حيــث يجمــع  تقســيم 
ــة  ــن لقطــات تاريخي ــري للجــزر مقاطــع م ــرسد الب ال
ــالت  ــة والتمثي ــات فوتوغرافي ــن الرواي ــة م ــع مجموع م
البيانيــة للجــزر املتناثــرة، ويســلط الدليــل البــري 
ــك  ــة يف تل ــة والظواهري ــالت الجغرافي ــى الص ــوء ع الض
الجــزر املجــزأة ســعيًا لتوضيــح أوجــه التشــابه غــري 
ــزر  ــرية للج ــة كب ــل كقامئ ــث يعم ــا، بحي ــة بينه امللحوظ
ــا  ــزر بوصفه ــل الج ــص دلي ــيدة. ويلخ ــة واملش الطبيعي
أراض حيويــة ذات موقــع اســرتاتيجي متــوزع يف جميــع 
أنحــاء منطقــة الخليــج، يف ســبيل إتاحــة املجــال لقــراءة 
شــاملة ملنطقــة الخليــج، كمــرشوع إقليمــي. فيــام تتيــح 
املقــاالت النصيــة املجــال أمــام التفســريات الفرديــة 
وقــت  فهمهــا ضمــن  يتــم  بحيــث  الجــزر،   ألجــزاء 

وحيز معينني. 

عموًمــا، يــأيت هــذا الكتيــب اســتجابة ألهميــة اســترشاف 
مســتقبل بديــل للمنطقــة يســتمد مــن ماٍضيهــا املُتصــّور. 
ومل يقصــد هــذا الكتيــب حــر نفســه داخــل بنيــة ثابتة، 
بــل تبلــور نتيجــة إلرشاك مؤرخــني ومهندســني معامريــني 
وفنانــني مــن جميــع أنحــاء املنطقــة للمشــاركة يف إعــادة 
ــع،  ــتقبل املتوق ــي واملس ــايض التاريخ ــم امل ــور ورس تص

مــن خــالل منظــور هــذه الجــزر. 
 ،)MIT( منيــرة الربعــي طالبــة فــي جامعــة ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
و هــي حاليــا˝ مرشــحة للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم 
الهندســية المعماريــة فــي برنامــج اآلغــا خــان للعمــارة اإلســامية. وقــد 
مــن  المعماريــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  علــى شــهادة  حصلــت 
جامعــة ســيراكيوز ولديهــا خبــرة مهنيــة فــي مجــال الهندســة المعماريــة 
و التصميــم فــي مدينــة الكويــت و هامــرج، ألمانيــا. وهــي مهتمــة فــي 
تقاطــع العمــارة بالسياســة واالقتصــاد و الفــن فــي العالــم العربــي. 
ــا˝ فــي مشــاريع الهندســة المدنيــة،  وقــد أجــرت كطالبــة فــي MIT بحوث
ــس  ــة قــوة مجل ــى تنمي ــي تعمــل عل ــة الت ــة الخليجي كالشــبكة الكهربائي
التعــاون الخليجــي وبنــاء هويــة خليجيــة إقليميــة. وباإلضافــة، فهــي 
تبحــث اســتخدامات الحــركات االجتماعيــة السياســية الحاليــة والتاريخيــة 
الكويــت  فــي  المدنيــة  والحيــاة  المدنــي  الشــكل  علــى  الكويــت  فــي 
والخليــج العربــي. حاليــا˝، هــي تــدرس تأثيــر الحــركات االجتماعيــة فــي 
األماكــن العامــة داخــل مدينــة الكويــت امــا˝ فــي تكويــن اساســا˝ لفهــم 
دور اســتخدامات األماكــن العامــة فــي مدينــة الكويــت و أثرهــا علــى 

ــاة العامــة. الحي

Introductions

Editor’s Note

Muneerah AlRabe

Between East and West, A Gulf is a new territorial project 
that recasts the positioning of the Gulf with the aim to 
reconcile the eastern Persian shoreline with its western 
Arabian counterpart. 

In order to reveal a new dimension to 
the highly contested body of water, 
the project focuses on the regional 
islands and their strategic potential 
for implementing a new master plan. 
The intention is to create more politi-
cal, social, and economic unity for the 
entire Gulf region.

Taking the fragmented, single entity 
of the island as a starting point, this 
publication communicates and en-
gages the overlapping layers of shared 
history and documents the vast, un-
tapped territories of the 300+ islands 
located within the Gulf. The aim is to 
explore new alternatives for a less vol-
atile future. Each of the three sections 
within the publication correlates with 
each of these narratives. 

The first section, “Narratives,” recasts 
the overlapping historical descriptions 
of the islands, exploring notions of 
identity, spatiality, phenomenolo-
gy, and the acquired socioeconomic 
and political constructs that persist. 
This section utilizes the expertise of 
historians, architects, and artists to 
trace these narratives with the hope of 
identifying the beginnings of national 
identities through specific fragments 
of the Gulf islands. This acts as a 
backdrop to understanding the con-
temporary complexity of the region’s 
geopolitical relations. 

The second section, titled “Represen-
tations,” seeks to archive the 300+ 
islands and archipelagos into a tool of 
investigation that calls attention to the 
intricacies, overlaps, and aggregations 
of the varying island typologies. 

Leaping from historical accounts 
into foreseeable imaginaries, the last 
section of the publication, “Projec-
tions” envisions a possible vision of 
the future. This section portrays the 
urgency for architecture and design 
practitioners to envision the islands, 
and the Gulf more generally, as a proj-
ect of unity rather than division. 

The logic of the fragmented islands 
is reflected in the disjointed format 
of the publication itself. The visual 
narrative collects pieces of historical 
snapshots with an assemblage of pho-
tographic accounts and diagrammatic 
representations of the dispersed isles. 
The visual catalog illuminates geo-
graphic and phenomenological con-
nections of these fragmented islands, 
to illustrate the once-unnoticeable 
similarities. It acts as a large inventory 
of natural and constructed islands. 
The catalog epitomizes the islands as 
vital territories, strategically located 
throughout the Gulf, to allow for a 
comprehensive regional project. While 
at the same time, the textual essays 
enable individual interpretations to be 
understood within a particular time 
and space. 

Overall, the publication is a respon-
sive call for urgency, to envision an 
alternative future derived from a 
conceived past. It did not seek to limit 
itself within a fixed structure, but 
rather emerged as a result of engaging 
historians, architects, and artists from 
across the region to participate in re-
imagining and recasting the historical 
past and the projective future, through 
an island lens. 

Muneerah Alrabe is a Master of Science of Architecture 
candidate in the Aga Khan Program for Islamic Architec-
ture (AKPIA) at Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). She holds a Bachelor of Architecture from Syracuse 
University and has professional experience in the field of 
architecture and design in Kuwait and Germany. Her inter-
ests lie in the intersection of politics, sociology, economics 
and design in the Arab World. As a student of AKPIA, 
she has conducted research on the transnational power 
relations of the Gulf Cooperative Council’s interconnec-
tion grid as a tool for regional power and nation building. 
In addition, she has investigated the current and past 
socio-political movements in Kuwait to understand their 
impact on urban form and urban life within Kuwait and the 
Arabian Gulf. Currently, she is investigating the socio-spa-
tial politics of public space within Kuwait City in the hopes 
of achieving a new understating of public spaces within 
Kuwait City, in order to enhance and develop public life 
within Kuwait. 
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تطور مفهوم الحدود

إعادة النظر في مفهوم 
الحدود ورسمها بشكل 

أفضل

استوديو باوند 
 بالتعاون مع

فورتونيه بينيمان

تُرســم الخطــوط بشــكل عــام إمــا للتمييــز بــني مســاحتني وفصلهــام عــن بعضهــام 
البعــض أو لوصــل نقطــة بأخــرى.

ــه  ــى أن ــط ع ــف الخ ــني إىل تعري ــا الحالت ــا كلت وتقودن
ــان  ــا تجتمع ــني أيًض ــا الحالت ــني مســاحتني، وكلت ــد ب الح
ــل  ــد البدي ــي أن البع ــدة وه ــرتكة واح ــة مش ــى نقط ع
الــذي أنشــأه هــذا الخــط إمنــا يشــكل مســاحة فاصلــة 
ميكــن تعريفهــا عــى أنهــا عتبــة أو نقطــة لالنتقــال مــن 
ــة  ــيتم دراس ــث، س ــذا البح ــرى. ويف ه ــاحة إىل أخ مس
الحدوديــة، مــع  الخطــوط  تعيــني  تاريــخ  ومناقشــة 
ــة  ــا نقط ــط باعتباره ــاه املحي ــاحة مي ــى مس ــز ع الرتكي
إلعــادة النظــر يف مفهــوم “الخــط” وتعريفــه، كــام ســتتم 
اإلشــارة إىل الخليــج العــريب )الفــاريس( وجزيــريت العربيــة 
وفــاريس كأمثلــة عــى موضــوع تطــور مفهــوم الخطــوط 
وسياســية  اقتصاديــة  وســائط  باعتبارهــا  الحدوديــة، 

ــيطرة. ــو الس ــعي نح ــتخدم يف الس تس

وميكــن تعريــف الحــدود عــى أنهــا خطــوط مرســومة يف 
حيــز املــكان لتحديــد محيــط دولــة أو منطقــة1. وميكــن 
ــواع: 1( حــدود  ــة إىل أربعــة أن تصنيــف الحــدود الدولي
وظيفية/عامــة، 2( حــدود ســابقة 3( حــدود الحقــة 4( 
حــدود أثريــة. ويعتمــد النــوع األول مــن الحــدود، وهــي 
الحــدود الوظيفيــة، عــى الظــروف الجغرافية التي ترســم 
ــة املوجــودة  ــامد عــى الحــدود الفيزيائي الحــدود باالعت
)الظــروف( واملوضوعــة مــن قبــل الطبيعــة، كاألنهــار أو 
سالســل الجبــال. أمــا النــوع الثــاين مــن الحــدود، وهــي 
ــائع يف  ــكل ش ــتخدمة بش ــي مس ــابقة، فه ــدود الس الح
عاملنــا املعــارص، وتتكــون عــادة مــن خطــوط مســتقيمة 
أو هندســية يتــم رســمها وتحديدهــا عــى الخرائــط 
ــاء عقــد االجتامعــات واملؤمتــرات، دون األخــذ بعــني  أثن
االعتبــار لتضاريــس األرض. ويتــم تكويــن هــذه الحــدود 
غالبًــا مــن خــالل اتفاقيــات رســمية بــني دولتــني أو 
ــدود،  ــن الح ــث م ــوع الثال ــث عــن الن ــر. وبالحدي أك
وهــي الحــدود الالحقــة، فهــي تعتمــد عــى التقســيامت 
ــن أو  ــب الدي ــا بحس ــم تحديده ــة ويت ــة العرقي الثقافي
اللغــة. أمــا النــوع الرابــع، وهــي الحــدود األثريــة، فهــي 
ــك  ــا السياســية وذل ــارة عــن حــدود فقــدت وظيفته عب
ــة أخــرى صغــرية، أو  ــرية لدول ــة كب ــالل دول بســبب احت
نتيجــة نبــذ أو إعــادة رســم حــدود معينــة بــني دولتــني.2

ذلــك  ويبــدو  بطبيعتهــا،  معّقــدة  الحــدود  وتعتــر 
ــااًل  ــد مث ــي تع ــريب، والت ــج الع ــة الخلي ــا يف منطق واضًح
مثــريًا لالهتــامم للحــدود البحريــة، وذلــك بســبب غناهــا 
وتكوينهــا  والغــاز،  النفــط  مثــل  الطبيعيــة  باملــوارد 

ــرف  ــدود الج ــبع دول بح ــارك س ــث تتش ــرايف، حي الجغ
القــاري فيهــا. وتعــد ميــاه املحيــط يف هــذه الحالــة 
الوســط الــذي يصــل الــدول املحيطــة بهــا ويفصلهــا عــن 
ــاء حــدوًدا  ــار امل ــا يف ذات الوقــت، إذ ميكــن اعتب بعضه
ومنطقــة تواصــل يف آن واحــد، تطــورت بعــد ذلــك 
ــاط  ــود نق ــة لوج ــت الحاج ــا دع ــدوًدا عندم ــح ح لتصب
ــة  ــك نتيج ــاورة، وذل ــدول املج ــني ال ــددة ب ــل مح تواص
الــدول.  لهــذه  والسياســية  االقتصاديــة  للطموحــات 
ــن  ــددة م ــا متع ــريب أنواًع ــج الع ــة الخلي ــك منطق ومتتل
الحــدود، حيــث تتواجــد الحدود الســابقة ضمــن الحدود 
البحريــة التــي تــّم رســمها واملوافقــة عــى تقســيمها مــن 
قبــل دول مختلفــة، باإلضافــة إىل الحــدود الوظيفيــة 
ــدود  ــى الح ــيطر ع ــذي يس ــاري، وال ــرف الق ــي الج وه
ــدة، إذ  الســابقة. وتعــد الحــدود يف هــذه املنطقــة معّق
ــة  ــادات الحدودي ــن االجته ــة م ــة مختلف ميكــن ملجموع
أن تتداخــل مــع بعضهــا ضمــن نفــس الســياق، وتكــون 
ــية  ــاطات السياس ــة للنش ــادة نتيج ــدات ع ــذه التعقي ه

ــدول. ــني ال ب

األطــراف  مفهــوم  يعــد  التاريخيــة،  الناحيــة  ومــن   
ــن  ــداًل م ــتخدمة ب ــابقة املس ــة الس )Frontiers( الكلم
كان  القديــم،  العــامل  ففــي   ،)Boundaries( الحــدود 
ــه؛  ــة بعامل ــراف” الخاص ــد “األط ــغواًل بتحدي ــرد مش الف
بينــام يهتــم اإلنســان املعــارص بتشــكيل “الحــدود” 
ــح  ــلطاته.3 ولتوضي ــوذه وس ــة نف ــا ملنطق ــون محيطً لتك
ــا تتبــع  الفــرق مــا بــني املفهومــني بشــكل أعمــق، ميكنن
ــذور  ــث أن ج ــتقاقي، حي ــكل اش ــني بش ــن املفهوم هذي
كال املفهومــني مختلفــة كــام يــرشح بيــرت. جــي. تايلــور 
بــأن   ،)1959( كريســتوف  بقــول  مستشــهًدا   )1989(
األطــراف )Frontiers( تــأيت مــن التواجــد يف “املقدمــة” 
)In front( مبعنــى يف “طليعــة الحضــارة”، أمــا الحــدود 
ــد أو  ــة “ الح ــن كلم ــتقة م ــي مش )Boundaries(، فه
املحيــط )Bounds(، والتــي تعنــي حــدود املنطقــة. 
ويفــرّق تايلــور بــني املفهومــني، حيــث يعــرّف األطــراف 
ــي  ــا الحــدود فه ــة نحــو الخــارج” أم ــا “متجه عــى أنه
“متوجهــة نحــو الداخــل”، وبينــام تعــد الحــدود خطوطـًـا 
فاصلــة وواضحــة، تشــّكل األطــراف منطقــة االتصــال”.4

يف املــايض، وبالنســبة ألي منطقــة محصــورة، كانــت 
األطــراف تعــنّي حــدود ســيطرة الدولــة ونفوذهــا، وذلــك 
ألنهــا تجمــع مــا بــني دولتــني كان بينهــام رصاع ســيايس 
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In both instances, the line is defined 
as a boundary, and the commonality 
in both is that an alternative dimen-
sion is constructed that is essential-
ly an in-between space that can be 
defined as a threshold. The history 
of drawing boundary lines is exam-
ined in this paper, with an emphasis 
on ocean space as the threshold for 
reconsidering the anatomy and defini-
tion of a “line.” The Arabian (Persian) 
Gulf and the islands of Al-‘Arabiyah 
and Farsi are utilized as examples to 
bring forth the case of the evolving na-
ture of the boundary line, as a political 
and economic medium in the quest 
for dominance.

A boundary can be defined as a line 
drawn in space to mark the peripher-
ies of a state or a territory.1 Interna-
tional boundaries can be classified in 
four types: 1) functional/genetic, 2) an-
tecedent, 3) subsequent, and 4) relict 
boundaries. The first type, functional, 
is based upon geographical conditions 
where borders are defined following 
existing physical boundaries (con-
ditions) manifested by nature, such 
as a river or a mountain range. The 
second type of boundary, antecedent, 
is commonly used today in the New 
World. This type of boundary usually 
comprises straight or geometric lines 
that are drawn and defined on a map 
around a conference table, without 
full consideration of the land condi-
tions. These boundaries are usually 
defined through formal agreements 
between two or more states. The third 
type of boundary is the subsequent 
boundary, and this is based upon 
ethnic-cultural divisions, whereby de-
lineations are set according to either 
religion or language. The fourth type 
of boundary is known as relict, and 

these are boundary lines that have 
lost their political function, whereby a 
bigger state absorbs a smaller state, or 
when boundaries between two states 
are abandoned or redrawn.2

Boundaries are complex in their 
nature as is evident in the case of the 
Arabian Gulf. The Gulf presents an in-
teresting example regarding maritime 
boundary conditions, due to its wealth 
in natural resources such as gas and 
oil, and its geographical form, where a 
continental shelf boundary is located 
and shared between seven states. Here 
the water is the medium that simulta-
neously connects and divides the sur-
rounding states. In a sense, the water 
is the frontier and the connecting zone, 
which as a result of economic and po-
litical aspirations of the surrounding 
states, evolves into a boundary where 
the need for defining points of con-
tact becomes imminent. In the Ara-
bian Gulf, there are multiple types of 
boundaries present, whereby the an-
tecedent periphery is present through 
the marine boundaries drawn and 
agreed upon by the different states in 
the way in which the waters are shared. 
Simultaneously, the functional bound-
ary is the continental shelf, which 
imposes on the contrived antecedent 
boundaries. Boundaries are complex 
as there may be a series of different 
interpretations of borders within the 
same context. This complexity is often 
a result of politicization. 

Historically, the predecessor to the 
concept of the boundary is the fron-
tier. In the ancient world, man was 
preoccupied with defining the “‘fron-
tiers’ of his realm; the modern man’s 
main concern regarding the periph-
eries of his dominion is to define its 

To draw a line is to draw a distinction—a separation  
between one space and another. On the other hand, to 
draw a line is to draw a connection between one point 
and another. 
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الحدود ورسمها بشكل 

أفضل

ــة واحــدة.  ــان ضمــن منطق ــا تقع أو اجتامعــي وأصبحت
ــني  ــا ب ــال م ــاحة لالتص ــراف مس ــح األط ــايل، تصب وبالت
كيانــني تتواجــه فيهــا القــوى العســكرية والسياســية 
للدولتــني، أمــا الحــدود فهــي أكــر تقســياًم وتعــّد الحــد 
الفاصــل لقــوة ونفــوذ الدولــة. فعــى ســبيل املثــال، 
ويف حالــة منطقــة الخليــج العــريب )الفــاريس(، تعــد 
ــني  ــذي ُوجــد ب ــزاع الســيايس ال ــريًا عــن الن الحــدود تعب
اإلمراطوريتــني الفارســية والعثامنيــة يف بدايــة األمــر، 

ــا.5 ــة الحًق ــة واإليراني ــني الريطاني ــني الدولت ــا ب وم

ــرن  ــرة يف الق ــدود ألول م ــوم الح ــكار مفه ــّم ابت ــد ت وق
التاســع عــرش، وقبــل تلك الفــرتة، كان مفهــوم “األطراف” 
ــذي يحــدد  ــث كان املــكان ال ــوم الســائد، حي هــو املفه
ــإن  ــايل، “ف ــه. وبالت ــاء غزوات ــم انته ــان القدي ــه اإلنس في
األطــراف هــي مفهــوم قديــم والحــدود مفهــوم جديد.”6 
وكان تشــكيل الحــدود أمــرًا رضوريًــا خــالل القــرن 
ــو  ــات من ــع عملي ــامىش م ــه يت ــرًا ألن ــرش، نظ ــع ع التاس
ــة  ــت أول خطــوط حدودي ــامل، وكان وتطــور اقتصــاد الع
وأوروبــا  الشــاملية  أمريــكا  مــن  كل  رســمها يف  تــم 
ــد  ــني الهن ــة، ومــع حــدود ب ــا الجنوبي وأســرتاليا وإفريقي
الريطانيــة وإيــران. وكان تشــكيل هــذه الحــدود أساســيًا 
يف عمليــة تأســيس قانــون اقتصــادي عاملــي جديــد، وكان 
ــدول  ــني ال ــددة ب ــال مح ــاط اتص ــر نق ــم توف ــن امله م
ــام نشــأ  ــار، في ــن االزده ــة م ــة التجاري ــن األنظم لتتمك

ــدول. ــوم حــدود ال ــك والدة مفه ــن ذل ع

ــل  ــور تأوي ــا تط ــدأ أيًض ــوم، ب ــذا املفه ــالق ه ــع انط وم
ــالل  ــة. وخ ــدود البحري ــيام الح ــدود، ال س ــري الح وتفس
ــد لالنتقــال مــن مفهــوم  ــك الفــرتة ظهــر توجــه جدي تل
الحوكمــة واإلدارة نحــو امللكيــة، وهــو مفهــوم بــدا 
ــج  ــا يف الخلي ــازع عليه ــاه املتن ــيم املي ــالل تقس ــا خ جليً
العــريب. وبســبب طبيعــة املــاء الســائلة، ســمحت عمليــة 
تقســيم ميــاه املحيــط للــدول بامتــالك مــوارد املنطقــة، 
ــي متــر عــر هــذه  ــت إدارة البواخــر الت ويف نفــس الوق
املناطــق والتحكــم بهــا، حيــث أن هــذا النــوع مــن 
ــد  ــا أبع ــة إىل م ــيطرة الدول ــاق س ــع نط ــة يوس الحوكم
أراضيهــا الريــة، لتمتــد إىل مواقــع ال تقــع ضمــن إطــار 
ــة  ــرات بحري ــر مم ــبب رضورة توف ــن بس ــا. ولك ملكيته
آمنــة، فــإن الســيطرة عــى مناطــق بحريــة رفعــت 
بشــكل كبــري النفــوذ الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي 
ــي  ــاج الرأســاميل التناف ــززه اإلنت ــر ع ــة، وهــو أم للدول
ــة  ــط يف هــذه املنطق ــاه املحي ــدول7. ويحكــم مي ــني ال ب
عــدد مــن الــدول املســتقلة ذات الســيادة، “باعتبــار 
ميــاه املحيــط وســيلة لتجــارة البضائــع والحصــول عــى 
العوائــد مــن املــوارد املوجــودة داخلهــا، حيــث أن عرنا 
الحــايل يحكمــه عــدد مــن األحــداث والتريحــات التــي 
ــي  ــة لتبن ــا حــدود مصمم ــى أنه ــا ع ــن النظــر إليه ميك
مناطــق معينــة أو ممتلــكات او إدارة مســاحة املحيط.”8

بقيــت جزيرتــا الفــاريس والعربيــة الواقعتــان يف الخليــج 
العــريب بــدون ســيطرة مــن قبــل الــدول املجــاورة حتــى 
ــة  ــني لكيفي ــني قوي ــام مثال ــن اعتباره ــام 1929، وميك ع
هاتــان  ومتتلــك  املعــارصة.  الحــدود  مفهــوم  تطــور 
وسياســية  تاريخيــة  تأثــريات  بالتحديــد  الجزيرتــان 
عميقــة ألنهــام تســلطان الضــوء عــى كيفيــة تعيــني 
ــالل  ــران خ ــعودية وإي ــني الس ــا ب ــة م ــدود البحري الح
القــرن العرشيــن، وذلــك يف ظــل منــو وتطــور االقتصــاد 
العاملــي، حيــث تتمتــع هــذه الحــدود بقيمــة اقتصاديــة 
وسياســية عظيمــة تتمثــل يف الســيطرة والتحكــم بحقــول 
ــف  ــط املوجــودة يف البحــر. والســتيعاب كي ــاز والنف الغ
تــم تشــكيل هــذه الحــدود، مــن الــروري دراســة 

ــق.9 ــكل أعم ــني بش ــني الجزيرت ــخ هات تاري

مل تـُـَر مســألة ملكيــة هاتــني الجزيرتــني مــن قبــل الــدول 
املجــاورة حتــى بــدأت هيئــات الحكومــة الريطانيــة 
بطــرح استفســارات حــول عــن هــذا املوضــوع يف عــام 
ــت  ــن الكوي ــت كل م ــخ، كان ــذا التاري ــل ه 1929. وقب
والســعودية وإيــران قــد أعلنــت جميعهــا ملكيتهــا 
للجزيرتــني. وتنبــع أهميــة هاتــني الجزيرتــني مــن كونهــام 
غنيتــني باملــوارد الطبيعيــة )الشــكل 1(، ويف تلــك الفــرتة، 
ــني  ــات ب ــرتأس املفاوض ــة ب ــة الريطاني ــت الحكوم قام
ــوع  ــذا املوض ــول ه ــاله ح ــورة أع ــة املذك ــدول الثالث ال
وملعرفــة املزايــا التــي مــن املمكــن أن تثمــر عنهــا 
ــول  ــن حق ــتفادة م ــث االس ــن حي ــا م ــبة لريطاني بالنس
النفــط يف املنطقــة10. ويف منتصــف األربعينيــات مــن 
ــييد  ــت بتش ــط الكوي ــة نف ــت رشك ــايض، قام ــرن امل الق
منــارة يف جزيــرة فــاريس، احتجــت عــى إثرهــا كل 
ــادت  ــتينيات، أع ــالل الس ــران. وخ ــعودية وإي ــن الس م
الدولتــان فتــح املفاوضــات املتعلقــة مبلكيــة هاتــني 
الجزيرتــني، وذلــك بســبب طبيعتيهــام الجغرافيــة وغنــى 
ــإن  ــك ف ــة، كذل ــوارد الطبيعي ــام بامل ــط فيه ــاع املحي ق
احتامليــة وجــود حقــول للنفــط يف املحيــط بالقــرب 
ــدول  ــاه ال ــت انتب ــج جذب ــاملية للخلي ــق الش يف املناط
املجــاورة.11 واصلــت الــدول مفاوضاتهــا حتــى توصلــت 
إىل اتفــاق يف عــام 1965، ينــص عــى ملكيــة الســعودية 
ــاريس12، ويف  ــرة ف ــران لجزي ــة إي ــة وملكي ــرة العربي لجزي
ذات الســياق، فــإن تشــكيل حــدود الجــرف القــاري 
ــم  ــى الرغ ــدود ع ــذه الح ــى ه ــد ع ــام 1968 أكّ يف ع
ــة  ــيم ملكي ــل لتقس ــط الفاص ــل الخ ــوب تعدي ــن وج م

ــران.13 ــعودية وإي ــني الس ــني ب الجزيرت

ــب  ــكيلها مبوج ــم تش ــي ت ــدود الت ــص الح ــد خصائ وتع
االتفاقيــة املتعلقــة بجزيــريت الفــاريس والعربيــة مــن 
ــّم  ــد ت ــة، وق ــوع الحــدود الســابقة والحــدود الوظيفي ن
تشــكيل هــذه الحــدود مــن خــالل مجموعــة مــن 
ــة  ــرام االتفاقي ــة املطــاف إب ــا يف نهاي ــج عنه األحــرف نت
ــة  ــني اململك ــة ب ــرف بـــ “االتفاقي ــي تع ــة، والت املكتوب
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‘boundaries.’”3 To elaborate further 
on the distinction between the two 
notions, we can trace the two terms et-
ymologically. Their roots are distinct-
ly different, as Peter J. Taylor (1989) 
explains while citing Kristof (1959), 
the frontier comes from the notion 
of being “in front” as the “spearhead 
of the civilization.” Boundary, on the 
other hand, comes from “bounds” 
implying territorial limits. Taylor 
distinguishes the two notions defining 
the frontier to be “outward-oriented” 
whilst boundary is “inward-oriented”. 

. .whereas a boundary is a definite line 
of separation, a frontier is a zone  
of contact.”4

As a zone, the frontier suggested  
the limits of a state’s power and  
influence, and it brought together two 
entities that were in conflict whether, 
politically or socially, as they pushed 
towards each other. Therefore, the 
frontier becomes a space of contact 
between two entities, where one 
political and military power of the two 
states faces each other. The boundary 
on the other hand is more divisive and 
is regarded as the limiting edge of a 
state’s influence. For instance, in the 
case of the Arabian (Persian) Gulf,  
the boundaries are a manifestation  
of a political push, initially between 
the Persian and Ottoman Empires, 
and later between the British and  
the Iranians.5

The notion of the boundary is an 
invention of the nineteenth centu-
ry. Prior to that, the concept of the 
frontier was dominant, regarded by 
the ancient man to mark the end of 
his conquest. “Frontier is, therefore, 
ancient and boundary is new.”6 Defin-
ing boundaries was a necessity during 
the nineteenth century; it came hand 
in hand with the development of the 
world-economy. The first borderlines 
were established in North America, 
Europe, Australia, South Africa, and 
with the boundaries between British 
India and Iran. Drawing these margins 
was fundamental to the establishment 

of the new world economic order, 
which meant that precise points of 
contacts between states was necessary 
for trade systems to prosper, thus the 
birth of state boundaries.

Upon the establishment of boundaries, 
an evolution in their interpretation 
also occurs, most notably in the seas. 
There is a shift from an act of steward-
ship and governance towards owner-
ship, as is evident in the contested wa-
ters of the Arabian Gulf. The territory 
of ocean space, due to its fluid nature, 
allows sovereign states to not only 
own the resources of that area but also 
have the ability to control and manage 
the sea vessels that traverse the delin-
eated area. This form of governance 
extends the country’s control beyond 
its territorial land and spreads its 
sphere of influence onto places that it 
does not posses. However, due to the 
necessity of safe passage, claiming wa-
ter like territory ultimately increases 
political, economic, and social power. 
This has been encouraged by com-
petitive capitalist production.7 Water 
is governed by sovereign states “as 
a means of commodifying and guar-
anteeing rents from resources, the 
modern era has been characterized by 
a number of proclamations and events 
that generally are perceived as draw-
ing lines designed to foster the enclo-
sure, possession, and management of  
ocean space.”8

The Arabian Gulf islands of Farsi and 
Al-‘Arabiyah were unclaimed until 
1929, and offer a poignant example 
of the way modern boundaries have 
evolved to be drawn. This particular 
case had a profound historical and 
political impact as it shed light on the 
construction of maritime boundaries 
between Saudi Arabia and Iran. This 
was significant during the twentieth 
century due to the development of 
the world-economy as these bound-
aries had great economic and po-
litical impact on the control of the 
offshore oil and gas reserves. In order 
to understand the nature in which 
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these boundaries were shaped, it is 
necessary to study the history of these 
islands further.10

It wasn’t until 1929, when the question 
of ownership was raised by the agen-
cies of the British government. Until 
then, Kuwait, Saudi Arabia, and Iran 
all claimed possession. These islands 
are particularly significant due to 
their location in a zone that is rich in 
natural resources (fig. 1). The British 
presided over the disputes between 
the three countries and what it might 
mean for Britain in terms of access to 
any oil reserves.10 In the mid 1940s the 
Kuwait Oil Company erected a beacon 
on Farsi Island and Saudi Arabia and 
Iran protested. During the 1960s, Iran 
and Saudi Arabia reopened talks re-
garding the ownership of these islands, 
due mostly to the geological nature of 
the seabed and the wealth of natural 
resources therein. Furthermore, the 
possibility of offshore oil deposits in 
the north of the Gulf attracted the 
attention of these neighboring coun-
tries.11 The countries resumed talks 
and came to an agreement in 1965 
whereby Saudi Arabia claimed Al-‘Ara-
biyah and Iran claimed Farsi Island.12 
However, the demarcation of the con-
tinental shelf boundary in 1968 meant 
the borders were further confirmed, 
although the median line had to be 
adjusted to account for the split in 
ownership of the two islands.13

The characteristics of the formed 
boundary agreement between Al-‘Ara-
biyah and Farsi islands were simul-
taneously antecedent and functional 
boundary types. The mechanism 
by which the boundary lines were 
established was through a series of 
letters that finally resulted in a written 
agreement, known as the “Agreement 
concerning the sovereignty over the 
Islands of Al-‘Arabiyah and Farsi and 
the delimitation of the boundary 
line separating the submarine areas 
between the Kingdom of Saudi Ara-
bia and Iran.”14 The dividing line was 
based on connecting the specified 

latitude and longitude points of the 
submarine areas, which related to 
each nation. The agreement relays a 
series of coordinates that—when a 
line is drawn between them—identify 
the dividing boundary between  
both states.15

As the two islands were predominantly 
left unoccupied prior to the agree-
ment, what became evident is that the 
ocean space had greater significance 
than the islands themselves. There-
fore, it was less about the islands than 
it was about the control over the ocean 
space, and its subsequent economic 
value, that made this demarcation 
so significant. What was beneath the 
seabed had great economic value and 
by shifting the line in either direction, 
an oil deposit could be claimed by 
one state or the other. Therefore the 
agreement was based upon the estab-
lishment of marine boundaries rather 
than ownership of the land, and the 
result of this agreement significantly 
shaped the Saudi-Iranian maritime 
boundaries in relation to offshore oil 
and gas deposits.

The territorializing of the ocean space 
is ultimately related to its stewardship. 
And although resources found with-
in the seabed provide a great deal of 
incentive, the control and movement 
of seafaring vessels also enables an 
increased economic gain. 

Ultimately, it is not merely how these 
borders are drawn on maps, but more 
so their spatial realization once the 
agreements have been made. The 
translation of boundaries from vectors 
on maps into demarcations of sov-
ereignty can lead to points of con-
frontation. The borderline is a highly 
protected territory in most cases, and 
infringement upon a boundary can 
cause significant political unrest, as 
was the case with the American Navy 
crew that crossed into Iranian marine 
space near Farsi Island in January of 
2016. Although the Navy claimed that 
it had crossed into Iranian waters by 

بشــأن  اإليرانيــة  واإلمراطوريــة  الســعودية  العربيــة 
الســيادة عــى جزيــريت العربيــة والفــاريس وتعيــني خــط 
الحــدود الــذي يفصــل املســاحات املغمــورة”14. وقــد تــّم 
رســم الخــط الفاصــل مــن خــالل الوصــل مــا بــني نقــاط 
ــة محــددة ضمــن املســاحات املغمــورة،  ــة وعرضي طولي
االتفاقيــة  وضعــت  حيــث  دولــة،  بــكل  والخاصــة 
ــم رســم خــط  ــث إذا ت ــات بحي مجموعــة مــن اإلحداثي

ــني.15 ــني الدولت ــل ب ــد الفاص ــكلت الح ــا ش ــام بينه في

كانــت الجزيرتــان غــري مأهولتــني قبــل إبــرام االتفاقيــة، 
الواضــح أن ميــاه املحيــط هــي ذات  وبالتــايل مــن 
ــت  ــث نبع ــيهام، حي ــني نفس ــن الجزيرت ــر م ــة أك أهمي
أهميــة تشــكيل الحــدود لهاتــني الجزيرتــني مــن الرغبــة 
بالســيطرة عــى ميــاه املحيــط وعــى قيمتهــا االقتصاديــة 
ــاع  ــودة يف ق ــروة املوج ــها، فال ــن األرايض نفس ــر م أك
ــك  ــع تحري ــة. وم ــة هائل ــة اقتصادي ــع بقيم ــط متت املحي
الخــط الحــدودي يف أي اتجــاه مــن االتجاهــني، يتواجــد 
هنالــك حقــل نفــط ميكــن ألي دولــة مــن الدولتــني 
االســتيالء عليــه. ولهــذا الســبب، ارتكــزت االتفاقيــة عــى 
ــيطرة  ــة الس ــن محاول ــداًل م ــة ب ــدود بحري ــيس ح تأس
عــى األرض، حيــث ســاهمت نتائــج هــذه االتفاقيــة 
ــة الســعودية- ــري يف تشــكيل الحــدود البحري بشــكل كب

اإليرانيــة فيــام يتعلــق بحقــول الغــاز والنفــط البعيــدة 
ــن الشــواطئ. ع

 
يرتبــط تقســيم مســاحة املحيــط بــني الجزيرتــني بشــكل 
وثيــق بإدارتهــا، وعــى الرغــم مــن أن املــوارد التــي تــّم 
ــريًا، إال  ــزًا كب ــر حاف ــط توف ــاع املحي ــا يف ق ــور عليه العث
أن حركــة البواخــر والســيطرة عليهــا ســاهمت يف زيــادة 

الفائــدة االقتصاديــة منهــا.

ــوط  ــرد خط ــت مج ــدود ليس ــإن الح ــام، ف ــكل ع وبش
مرســومة عــى الخرائــط، وإمنــا هــي إدراك ملواقعهــا 
مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات متعلقــة بهــا، إال أن ترجمــة 
ــط  ــى الخرائ ــات ع ــا إحداثي ــرد كونه ــن مج ــدود م الح
ــؤدي إىل  ــن أن ت ــددة ميك ــيادة مح ــق ذات س إىل مناط
بعــض املواجهــات بــني الــدول. ويعــد الخــط الحــدودي 
ــا  ــٍد عليه ــة وإي تع ــة محمي ــاالت منطق ــم الح يف معظ
ــرية،  ــية كب ــات سياس ــؤدي إىل نزاع ــن أن ي ــدود ميك الح
كــام حــدث مــع طاقــم البحريــة األمريكيــة الــذي تخطى 
الحــدود البحريــة اإليرانيــة بالقــرب مــن جزيــرة فــاريس 
خــالل شــهر ديســمر مــن عــام 2016. وعــى الرغــم مــن 
ــا تخطــت الحــدود عــن  ــة أنه ــة األمريكي ــاء البحري ادع
طريــق الخطــأ، إال أن إيــران قامــت باحتجــاز األمريكيــني 
فــاريس”.16  جزيــرة  يف  األرس  يف  واحــدة  ليلــة  “ملــدة 
وبعــد إجــراء التحقيقــات مــع البحــارة األمريكيــني، 
ــم  ــات التابعــة له ــوارب الدوري ــاًل أن دخــول ق ــنّي فع تب
ــك  ــأ، وذل ــق الخط ــن طري ــة كان ع ــدود اإليراني إىل الح

ــد  ــة. وتع ــة ومالحي ــال ميكانيكي ــدوث أعط ــبب ح بس
جزيــرة فــاريس الجنــاح البحــري لفيلــق الحــرس الثــوري 
ــاه  اإليــراين، وعندمــا دخلــت القــوارب األمريكيــة يف املي
التابعــة إليــران، تــّم أرس البحــارة عــى الجزيــرة. وميكــن 
لتبعــات مثــل هــذه الحركــة أن تكــون ضخمــة وجذريــة 
وسياســية بحتــة، فمثــاًل، يف هــذه الحالــة قــام قائــد 
ــة  ــذه الحادث ــن ه ــالن ع ــراين باإلع ــوري اإلي ــرس الث الح

ــراين. ــاز اإلي عــر شاشــات التلف

ــة مشــابه عندمــا دخلــت  يف عــام 2007، حصلــت حادث
البحريــة الريطانيــة امليــاه اإليرانيــة دون الحصــول عــى 
ــة  ــراد البحري ــّم أرس أف ــك ت ــر ذل ــبقة، وإث ــة مس موافق
ــا أطلــق رساحهــم بعدهــا ضمــن احتفــال  ملــدة 12 يوًم
بــارز، يف حــني مل تتــم إعــادة قــوارب الدوريــة الريطانيــة 
التــي تــّم إلقــاء القبــض عليهــا إىل البحريــة الريطانيــة17. 

ومــن خــالل هــذه القضايــا التــي عرضناهــا ســابًقا، 
ميكننــا وبوضــوح مالحظــة املفاوضــات والنزاعــات التــي 
حصلــت عــى ملكيــة الخطــوط الحدوديــة، والتــي تجعل 
أجــزاًء مــن األطــراف محظــورة )مســاحة املحيــط(. 
ــة وكل مــن  ويعــد الحــد نقطــة مواجهــة مــا بــني الدول
يحــاول تخطــي أراضيهــا، ومــن خــالل الخــط الحــدودي، 
تعمــل الــدول عــى تحديــد ســلطاتها وحاميــة أراضيهــا 
التــي وجــدت فيهــا حقــول الغــاز والنفــط. ويف الحقيقــة، 
ــرى  ــة ك ــي منحــت أهمي ــول هــي الت ــإن هــذه الحق ف
وواســعة ملنطقــة الخليــج العــريب مــن قبــل الــدول 
ــة املتحــدة  ــل اململك ــدة مث ــدول البعي ــه وال املحيطــة ب
والواليــات املتحــدة األمريكيــة. ومــن هنــا، نــدرك كيــف 
ميكــن لتقســيم مســاحة ميــاه املحيــط أن تتطــور بشــكل 
أكــر مــا بــني الــدول التــي تفصــل بينهــا، بهــدف تبنــى 
واقــع اقتصــادي وســيايس رسيــع التغــري. وألنهــا منطقــة 
ــإن  ــامل، ف ــول الع ــدول ح ــن ال ــد م ــا العدي ــازع عليه تتن
ــدول  ــى ال ــًرا ع ــد ح ــدود مل يع ــعيب الح ــوم تش مفه
التــي تفصــل بينهــا هــذه الحــدود، ولكــن ومبــا إن هــذه 
ــة  ــة اقتصادي ــا قيم ــل يف طياته ــة تحم ــدود البحري الح
كبــرية ســاهمت يف العديــد مــن التأثــريات العامليــة 
)كســعر النفــط يف الســوق العاملــي(، فــإن هــذه الحــدود 
تصبــح بشــكل تدريجــي مجــااًل دوليًــا، فيــام يؤكــد 
وجــود الحاجــة إلعــادة فحــص مفهــوم “الحــدود” ومــا 

ــري. ــط بشــكل كب ــه بالنســبة لعــامل مرتاب تعني

وبشــكل عــام، فــإن مفهــوم “الحــدود” قــد تطــور وتغــري 
منــذ نشــأته، ســواء أكان ذلــك عــر االنتقــال مــن مفهــوم 
األطــراف )frontiers( إىل الحــدود )Boundaries(، أو 
تطــوره إىل العديــد مــن التعريفــات والتصنيفــات ضمــن 
املفهــوم املعــارص. وهــذا يقودنــا إىل التأمــل يف مســتقبل 
الحــدود وكيــف ميكــن إعــادة تعريفهــا الحًقــا، وخاصــة 
مــع التقلبــات والتوتــرات السياســية التــي تشــهدها 

Map of the vast oil and gas reserves spread across the Arabian Gulf.  
Drawn by Studio Bound
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these boundaries were shaped, it is 
necessary to study the history of these 
islands further.10

It wasn’t until 1929, when the question 
of ownership was raised by the agen-
cies of the British government. Until 
then, Kuwait, Saudi Arabia, and Iran 
all claimed possession. These islands 
are particularly significant due to 
their location in a zone that is rich in 
natural resources (fig. 1). The British 
presided over the disputes between 
the three countries and what it might 
mean for Britain in terms of access to 
any oil reserves.10 In the mid 1940s the 
Kuwait Oil Company erected a beacon 
on Farsi Island and Saudi Arabia and 
Iran protested. During the 1960s, Iran 
and Saudi Arabia reopened talks re-
garding the ownership of these islands, 
due mostly to the geological nature of 
the seabed and the wealth of natural 
resources therein. Furthermore, the 
possibility of offshore oil deposits in 
the north of the Gulf attracted the 
attention of these neighboring coun-
tries.11 The countries resumed talks 
and came to an agreement in 1965 
whereby Saudi Arabia claimed Al-‘Ara-
biyah and Iran claimed Farsi Island.12 
However, the demarcation of the con-
tinental shelf boundary in 1968 meant 
the borders were further confirmed, 
although the median line had to be 
adjusted to account for the split in 
ownership of the two islands.13

The characteristics of the formed 
boundary agreement between Al-‘Ara-
biyah and Farsi islands were simul-
taneously antecedent and functional 
boundary types. The mechanism 
by which the boundary lines were 
established was through a series of 
letters that finally resulted in a written 
agreement, known as the “Agreement 
concerning the sovereignty over the 
Islands of Al-‘Arabiyah and Farsi and 
the delimitation of the boundary 
line separating the submarine areas 
between the Kingdom of Saudi Ara-
bia and Iran.”14 The dividing line was 
based on connecting the specified 

latitude and longitude points of the 
submarine areas, which related to 
each nation. The agreement relays a 
series of coordinates that—when a 
line is drawn between them—identify 
the dividing boundary between  
both states.15

As the two islands were predominantly 
left unoccupied prior to the agree-
ment, what became evident is that the 
ocean space had greater significance 
than the islands themselves. There-
fore, it was less about the islands than 
it was about the control over the ocean 
space, and its subsequent economic 
value, that made this demarcation 
so significant. What was beneath the 
seabed had great economic value and 
by shifting the line in either direction, 
an oil deposit could be claimed by 
one state or the other. Therefore the 
agreement was based upon the estab-
lishment of marine boundaries rather 
than ownership of the land, and the 
result of this agreement significantly 
shaped the Saudi-Iranian maritime 
boundaries in relation to offshore oil 
and gas deposits.

The territorializing of the ocean space 
is ultimately related to its stewardship. 
And although resources found with-
in the seabed provide a great deal of 
incentive, the control and movement 
of seafaring vessels also enables an 
increased economic gain. 

Ultimately, it is not merely how these 
borders are drawn on maps, but more 
so their spatial realization once the 
agreements have been made. The 
translation of boundaries from vectors 
on maps into demarcations of sov-
ereignty can lead to points of con-
frontation. The borderline is a highly 
protected territory in most cases, and 
infringement upon a boundary can 
cause significant political unrest, as 
was the case with the American Navy 
crew that crossed into Iranian marine 
space near Farsi Island in January of 
2016. Although the Navy claimed that 
it had crossed into Iranian waters by 

بشــأن  اإليرانيــة  واإلمراطوريــة  الســعودية  العربيــة 
الســيادة عــى جزيــريت العربيــة والفــاريس وتعيــني خــط 
الحــدود الــذي يفصــل املســاحات املغمــورة”14. وقــد تــّم 
رســم الخــط الفاصــل مــن خــالل الوصــل مــا بــني نقــاط 
ــة محــددة ضمــن املســاحات املغمــورة،  ــة وعرضي طولي
االتفاقيــة  وضعــت  حيــث  دولــة،  بــكل  والخاصــة 
ــم رســم خــط  ــث إذا ت ــات بحي مجموعــة مــن اإلحداثي

ــني.15 ــني الدولت ــد الفاصــل ب ــا شــكلت الح ــام بينه في

كانــت الجزيرتــان غــري مأهولتــني قبــل إبــرام االتفاقيــة، 
الواضــح أن ميــاه املحيــط هــي ذات  وبالتــايل مــن 
ــت  ــث نبع ــيهام، حي ــني نفس ــن الجزيرت ــر م ــة أك أهمي
أهميــة تشــكيل الحــدود لهاتــني الجزيرتــني مــن الرغبــة 
بالســيطرة عــى ميــاه املحيــط وعــى قيمتهــا االقتصاديــة 
ــاع  ــودة يف ق ــروة املوج ــها، فال ــن األرايض نفس ــر م أك
ــك  ــع تحري ــة. وم ــة هائل ــة اقتصادي ــع بقيم ــط متت املحي
الخــط الحــدودي يف أي اتجــاه مــن االتجاهــني، يتواجــد 
هنالــك حقــل نفــط ميكــن ألي دولــة مــن الدولتــني 
االســتيالء عليــه. ولهــذا الســبب، ارتكــزت االتفاقيــة عــى 
ــيطرة  ــة الس ــن محاول ــداًل م ــة ب ــدود بحري ــيس ح تأس
عــى األرض، حيــث ســاهمت نتائــج هــذه االتفاقيــة 
ــة الســعودية- ــري يف تشــكيل الحــدود البحري بشــكل كب

اإليرانيــة فيــام يتعلــق بحقــول الغــاز والنفــط البعيــدة 
ــن الشــواطئ. ع

 
يرتبــط تقســيم مســاحة املحيــط بــني الجزيرتــني بشــكل 
وثيــق بإدارتهــا، وعــى الرغــم مــن أن املــوارد التــي تــّم 
ــريًا، إال  ــزًا كب ــر حاف ــط توف ــاع املحي ــا يف ق ــور عليه العث
أن حركــة البواخــر والســيطرة عليهــا ســاهمت يف زيــادة 

الفائــدة االقتصاديــة منهــا.

ــوط  ــرد خط ــت مج ــدود ليس ــإن الح ــام، ف ــكل ع وبش
مرســومة عــى الخرائــط، وإمنــا هــي إدراك ملواقعهــا 
مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات متعلقــة بهــا، إال أن ترجمــة 
ــط  ــى الخرائ ــات ع ــا إحداثي ــرد كونه ــن مج ــدود م الح
ــؤدي إىل  ــن أن ت ــددة ميك ــيادة مح ــق ذات س إىل مناط
بعــض املواجهــات بــني الــدول. ويعــد الخــط الحــدودي 
ــا  ــٍد عليه ــة وإي تع ــة محمي ــاالت منطق ــم الح يف معظ
ــرية،  ــية كب ــات سياس ــؤدي إىل نزاع ــن أن ي ــدود ميك الح
كــام حــدث مــع طاقــم البحريــة األمريكيــة الــذي تخطى 
الحــدود البحريــة اإليرانيــة بالقــرب مــن جزيــرة فــاريس 
خــالل شــهر ديســمر مــن عــام 2016. وعــى الرغــم مــن 
ــا تخطــت الحــدود عــن  ــة أنه ــة األمريكي ــاء البحري ادع
طريــق الخطــأ، إال أن إيــران قامــت باحتجــاز األمريكيــني 
فــاريس”.16  جزيــرة  يف  األرس  يف  واحــدة  ليلــة  “ملــدة 
وبعــد إجــراء التحقيقــات مــع البحــارة األمريكيــني، 
ــم  ــات التابعــة له ــوارب الدوري ــاًل أن دخــول ق ــنّي فع تب
ــك  ــأ، وذل ــق الخط ــن طري ــة كان ع ــدود اإليراني إىل الح

ــد  ــة. وتع ــة ومالحي ــال ميكانيكي ــدوث أعط ــبب ح بس
جزيــرة فــاريس الجنــاح البحــري لفيلــق الحــرس الثــوري 
ــاه  اإليــراين، وعندمــا دخلــت القــوارب األمريكيــة يف املي
التابعــة إليــران، تــّم أرس البحــارة عــى الجزيــرة. وميكــن 
لتبعــات مثــل هــذه الحركــة أن تكــون ضخمــة وجذريــة 
وسياســية بحتــة، فمثــاًل، يف هــذه الحالــة قــام قائــد 
ــة  ــذه الحادث ــن ه ــالن ع ــراين باإلع ــوري اإلي ــرس الث الح

ــراين. ــاز اإلي عــر شاشــات التلف

ــة مشــابه عندمــا دخلــت  يف عــام 2007، حصلــت حادث
البحريــة الريطانيــة امليــاه اإليرانيــة دون الحصــول عــى 
ــة  ــراد البحري ــّم أرس أف ــك ت ــر ذل ــبقة، وإث ــة مس موافق
ــا أطلــق رساحهــم بعدهــا ضمــن احتفــال  ملــدة 12 يوًم
بــارز، يف حــني مل تتــم إعــادة قــوارب الدوريــة الريطانيــة 
التــي تــّم إلقــاء القبــض عليهــا إىل البحريــة الريطانيــة17. 

ومــن خــالل هــذه القضايــا التــي عرضناهــا ســابًقا، 
ميكننــا وبوضــوح مالحظــة املفاوضــات والنزاعــات التــي 
حصلــت عــى ملكيــة الخطــوط الحدوديــة، والتــي تجعل 
أجــزاًء مــن األطــراف محظــورة )مســاحة املحيــط(. 
ــة وكل مــن  ويعــد الحــد نقطــة مواجهــة مــا بــني الدول
يحــاول تخطــي أراضيهــا، ومــن خــالل الخــط الحــدودي، 
تعمــل الــدول عــى تحديــد ســلطاتها وحاميــة أراضيهــا 
التــي وجــدت فيهــا حقــول الغــاز والنفــط. ويف الحقيقــة، 
ــرى  ــة ك ــي منحــت أهمي ــول هــي الت ــإن هــذه الحق ف
وواســعة ملنطقــة الخليــج العــريب مــن قبــل الــدول 
ــة املتحــدة  ــل اململك ــدة مث ــدول البعي ــه وال املحيطــة ب
والواليــات املتحــدة األمريكيــة. ومــن هنــا، نــدرك كيــف 
ميكــن لتقســيم مســاحة ميــاه املحيــط أن تتطــور بشــكل 
أكــر مــا بــني الــدول التــي تفصــل بينهــا، بهــدف تبنــى 
واقــع اقتصــادي وســيايس رسيــع التغــري. وألنهــا منطقــة 
ــإن  ــامل، ف ــول الع ــدول ح ــن ال ــد م ــا العدي ــازع عليه تتن
ــدول  ــى ال ــًرا ع ــد ح ــدود مل يع ــعيب الح ــوم تش مفه
التــي تفصــل بينهــا هــذه الحــدود، ولكــن ومبــا إن هــذه 
ــة  ــة اقتصادي ــا قيم ــل يف طياته ــة تحم ــدود البحري الح
كبــرية ســاهمت يف العديــد مــن التأثــريات العامليــة 
)كســعر النفــط يف الســوق العاملــي(، فــإن هــذه الحــدود 
تصبــح بشــكل تدريجــي مجــااًل دوليًــا، فيــام يؤكــد 
وجــود الحاجــة إلعــادة فحــص مفهــوم “الحــدود” ومــا 

ــري. ــط بشــكل كب ــه بالنســبة لعــامل مرتاب تعني

وبشــكل عــام، فــإن مفهــوم “الحــدود” قــد تطــور وتغــري 
منــذ نشــأته، ســواء أكان ذلــك عــر االنتقــال مــن مفهــوم 
األطــراف )frontiers( إىل الحــدود )Boundaries(، أو 
تطــوره إىل العديــد مــن التعريفــات والتصنيفــات ضمــن 
املفهــوم املعــارص. وهــذا يقودنــا إىل التأمــل يف مســتقبل 
الحــدود وكيــف ميكــن إعــادة تعريفهــا الحًقــا، وخاصــة 

مــع التقلبــات والتوتــرات السياســية التــي تشــهدها 

Map of the Saudi Arabia and Iran Continental Shelf Boundary which was agreed 
and put into charter in 1969 defining the first marine boundaries separating Saudi 
Arabia and Iran. Drawn by Fortuné Penniman and Studio Bound
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منطقــة الخليــج العــريب، مــام يقودنــا إىل الشــك يف 
تفســري هــذه الحــدود. ورمبــا بــداًل مــن اعتبــار الحــدود 
منطقــة محظــورة وعدائيــة، ميكــن ملســاحة املحيــط أن 
ــادة  ــالل إع ــن خ ــك م ــة، وذل ــذه الحال ــل له ــر بدائ توف
ــّم  ــرة ت ــي فك ــدة، وه ــق محاي ــح مناط ــا لتصب تعريفه
ــم  ــة األم اعتبارهــا خــالل الســتينيات مــن خــالل اتفاقي
ــت  ــن الكوي ــني كل م ــا ب ــا م ــّم إبرامه ــي ت ــدة الت املتح
ــة، وافقــت  ــران والســعودية. وضمــن هــذه االتفاقي وإي
الكويــت عــى تعيــني حدودهــا عــى الشــاطئ يف حــال 
موافقــة إيــران عــى القيــام بــذات الــيء، إال أن إيــران 
وافقــت عــى القيــام بذلــك بــرشط أن تتخــى الســعودية 
هــذه  مــن  الهــدف  وكان  البحريــة.  حدودهــا  عــن 
ــة  ــريب منطق ــج الع ــة الخلي ــل منطق ــو جع ــة ه االتفاقي
محايــدة مــا بــني الــدول الثالثــة، ولكــن الــدول الثــالث 

مل تتفــق عــى هــذه الفكــرة.18

ــاه مشــرتكة  ــة تواجــد مي ومــن الشــيق التأمــل باحتاملي
بــني الــدول ومــا ميكــن أن ينتــج عنــه مــن تبعــات، ومــن 
ــا  ــان نقاطً ــح الجزيرت ــة أن تصب ــذه الطريق ــل به املحتم
للتواصــل والتفاعــل بــني املواطنــني مــن الــدول املحيطــة، 

ــة  ــيادة دول ــان إىل س ــان املنطقت ــي هات ــث ال تنتم بحي
ــن خــالل  ــه. وم ــان إىل الشــعب ذات ــا تنتمي ــة وإمن معين
للتبــادل  نقطتــان  الجزيرتــان  تصبــح  الرؤيــة،  هــذه 
التجــاري مبــا يســاهم يف ازدهــار اقتصاداتهــام بعيــًدا عــن 
ــة،  ــة مثالي ــن ناحي ــني، وم ــية للدولت ــدات السياس األجن
ميكــن مــن خــالل هــذه الرؤيــة تســهيل العمليــات 
ــن  ــاري ضم ــادل التج ــات التب ــة لعملي ــة والصارم الصعب

ــريب. ــج الع ــة الخلي ــة منطق كاف

وتشــري األحــداث الســابقة أن الرتكيــز عــى منــط أو 
ــيل،  ــري عم ــد وغ ــر بائ ــو أم ــدود ه ــد للح ــوم واح مفه
ــرأ عــى  ــريات الرسيعــة التــي تط ــبب التغ وذلــك بس
الظــروف الجغرافيــة، وبالتــايل، مــن املهــم االطــالع عــى 
املناطــق واألمنــاط ذات املنظــور الواحــد بطريقــة أكــر 
شــفافية ومرونــة وازدهــاًرا. مــن جهــة أخــرى، ميكــن أن 
تصبــح الحــدود غــري مرئيــة وغــري محــددة، إمنــا تكــون 
جــزًءا مــن بعــد بديــل يتمحــور حــول التجــارة واألعــراف 
والتواصــل االجتامعــي، مبــا مينــح هــذه النشــاطات طابًعا 

ــة ضمــن كافــة الحــدود املحيطــة. أكــر مرون

تطور مفهوم الحدود

إعادة النظر في مفهوم 
الحدود ورسمها بشكل 

أفضل

mistake, Iran held the Americans “one 
night in captivity on Farsi.”16 After 
questioning the sailors, it was appar-
ent that their patrol boats entered the 
Iranian territory mistakenly, due to 
mechanical and navigational fail-
ures. Farsi Island currently serves 
as a base for the naval wing of Iran’s 
Revolutionary Guard Corps, and as 
the US boats were intercepted at sea, 
they were taken into custody on the 
island. The repercussions of such a 
move can be drastic and are highly 
politicized. For instance, in this case, 
the commander of the naval branch of 
the Revolutionary Guard gave a public 
account of the incident on television.

In 2007 a similar incident occurred 
when the British Navy entered Iranian 
waters without prior consent. They 
were held captive for twelve days and 
released in a high profile ceremony, 
the British patrol boats that were 
captured were never returned to the 
British Navy.17

Through the presented cases, contest-
ed debates of ownership regarding 
boundary lines are evident and they 
ultimately restrict portions of the 
frontier (the ocean space). The border 
is the point of confrontation between 
the state and whoever tries to trespass 
its territories. Through the boundary 
line, the state internalizes itself and 
protects its territory on which gas and 
oil deposits are found. In fact, it is 
due to these deposits that the Arabian 
Gulf has gained vast attention, not 
just by the countries that surround 
it, but also distant countries such as 
the United Kingdom and the United 
States. This brings into question how 
delineation of the ocean space could 
further evolve between the states they 
separate, to adapt to a rapidly chang-
ing economic and political realm. As a 
zone whose border interests are con-
tested globally, border ramifications 
are no longer exclusive to the states 
they separate. Rather, as economic 
values create worldwide ripple effects 
(such as the price of oil in the world 

market), these maritime borders are 
more and more a matter of universal 
domain, bringing forth the need to 
critically re-examine the notion of a 

“boundary” and what it means in an 
ever-connected world. 

The boundary itself has evolved since 
its inception, whether from a fron-
tier to a boundary, or to the multiple 
definitions and classifications within 
its modernized typology. It leads us 
to speculate on the future of boundar-
ies and what they could be redefined 
as moving forward. Specifically, the 
political tensions and volatility in the 
Gulf region lead us to question the 
current interpretations. Perhaps in-
stead of shutting away and seeing the 
boundaries as highly hostile spaces, 
the ocean space could foster an alter-
native. Whether through redefining 
it to become a neutral zone, which is 
a notion that was considered during 
the 1960s UN agreement between 
Kuwait, Iran, and Saudi Arabia. In 
that instance, Kuwait was willing to 
define its boundary at the shoreline if 
Iran agreed to do the same. However, 
Iran was only willing to do so if Saudi 
Arabia was also willing to give away 
its marine boundary. The idea was to 
make the Arabian Gulf a neutral zone 
between the three countries. This 
notion was not agreed upon.18

It is interesting to speculate on  
the possibility of a shared maritime 
commons and the implications that 
this might put forward. Perhaps in 
this way, the islands could become 
moments of interaction between the 
citizens of the surrounding states. 
Not belonging to any old-notion of 
state-based sovereignty, but rather 
belonging to the people. In this vision, 
the islands would be points of trade, 
whereby the economies could prosper, 
free from the political agendas of the 
state. Ideally, this might ease the  
strict and sometimes difficult  
process of trade common across the  
Gulf region.

Evolving Boundaries

Rethinking Borders and 
Drawing a Better Line

ــة  ــن مــن كلي ــد خريجي ــى ي ــام 2015 عل ــد تأســس فــي ع اســتوديو باون
الرابطــة المعماريــة للهندســة المعماريــة: حصــة البــدر، وبســمة كعكــي، 
وحســام الدقــاق. وهــو اســتوديو تصميــم متعــدد التخصصــات يمــارس 
أنشــطته فيمــا بيــن لنــدن وجــدة والكويــت. ويعــد بمثابــة مختبــر تصميــم 
ــد بتصميــم  وأبحــاث علــى حــٍد ســواء ســتوديو. يضطلــع اســتوديو باون
مشــاريع فــي منطقــة الشــرق األوســط وأوروبــا، ويعمــل حالًيــا علــى 
بحــث مخطوطــة أرشــيفية لمكــة المكرمــة بالتعــاون مــع كليــة الرابطــة 

المعماريــة فــي لنــدن.

فورتشــنيه بينيمــان مهنــدس معمــاري مقيــم فــي دبــي تخــرج مــع مرتبة 
الشــرف مــن كليــة الرابطــة المعماريــة للهندســة المعماريــة فــي لنــدن، 

ويعمــل حالًيــا علــى مشــاريع بحــث وتصميــم فــي منطقــة الخليــج.
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Precedent suggests that fixating on 
one typology or one definition of a 
boundary is impractical and obsolete 
due to the rapidly changing geopolit-
ical conditions. Given this reality, it is 
important to view once-prescriptive 
zones or typologies in more fluid, tran-
sient, and potentially more prosperous 

ways. The boundary may no longer be 
visible and enforced. It would instead 
be part of an alternative dimension 
that evolves out of custom, trade, and 
social interaction, allowing for the 
flexibility to repurpose itself as it dif-
fuses across the surrounding frontiers. 

Evolving Boundaries

Rethinking Borders and 
Drawing a Better Line

Studio Bound founded in 2015, by AA alumni Hessa Al 
Bader, Basmah Kaki and Hussam Dakkak, is a multidis-
ciplinary design studio based between London, Jeddah 
and Kuwait. Operating as both a design and research lab, 
Studio Bound is working on design projects in the Middle 
East and Europe, and is currently working on an archival 
manuscript researching Makkah in collaboration with the 
AA in London. 

Fortuné Penniman is an architect based in Dubai. He 
graduated with honors from the AA School of Architecture 
in London, and is currently working on research & design 
projects in the Gulf region.
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المستندات والوثائق 
الخطية الخاصة بالماحة 

في مياه الخليج والمحيط 
الهندي

فهد أحمد بشارة

نــرشت جريــدة زنجبــار الرســمية “Zanzibar Gazette” يف الثــاين عــرش مــن أبريــل 
لعــام 1893 حادثــة وقعــت بعــد ظهــر يــوم األحــد الســابق لنــرش املقالــة. وأكــدت 
ــا  فيهــا أن عــدًدا مــن الضبــاط الريطانيــني املتواجديــن عــى الجزيــرة رصــدوا مركبً
رشاعيًــا يرفــع العلــم الفرنــي مبحــرًا بهدوء بعيــًدا عن املينــاء. ونظــرًا إىل أن “ظروف 
مغادرتهــا تســتدعي البحــث والتقــي”، صعــد مســؤولون عــى مــن املركــب الــذي 
ــا لالتجــار بهــم. وتابــع  لــني تهريبً عــروا عليــه أكــر مــن خمســني مــن الرقيــق املرحَّ
املقــال مردفـًـا: “إن أصحــاب املركــب هــم من العــرب الُعامنيــني، والوجهــة إىل الخليج 
العــريب”. وعــى الرغــم مــن اكتشــاف الرقيــق املشــتبه بهــم عــى مــن املركــب، فــإن 
املســؤولني القامئــني عــى التفتيــش وقفــوا مكتــويف األيــدي حيــال ذلــك ألن “املركــب 
كان يرفــع العلــم الفرنــي”، كــام جــاء عــى حــد تعبــري كاتــب الخــر آســًفا، مــا دفــع 
ضابــط البحريــة بتوجيــه األمــر لقبطــان املركــب “بالتوجــه إىل القنصليــة الفرنســية 

وتســليم املركــب إىل للقنصــل الفرنــي”1.

ــار  ــة زنجب ــورة يف صحيف ــة املنش ــذه الحادث ــن ه ومل تك
ــا، فقــد شــهد غــرب املحيــط  الرســمية األوىل مــن نوعه
الهنــدي العديــد مــن الحــوادث املشــابهة، فعــى مــدى 
ــن مــن القــرن التاســع عــرش، صــادف  ــن األخريي العقدي
الضبــاط الريطانيــني بشــكل منتظــم حــاالت اشــتباه 
بتجــار رقيــق عــرب يف كاًل مــن زنجبــار وعــدن ومســقط 
ــم  ــع العل ــب ترف ــن مبراك ــٍد ســواء، مبحري ــى ح وديب ع
ــا ثبوتيــة صــادرة عــن جهــات  الفرنــي، وحاملــني أوراقً
فرنســية. أمــا يف لنــدن، فقــد اســتحوذت ظاهــرة املراكب 
املخصصــة لتهريــب الرقيــق املتخفيــة وراء أوراق ثبوتيــة 
رســمية عــى اهتــامم املســؤولني الريطانيــني والــرأي 
ــة  ــة اإلنجليزي ــام الصحيف ــة قي ــاين، لدرج ــام الريط الع
 The Illustrated London“ املصــورة  لنــدن  أخبــار 
News” يف شــهر فرايــر مــن العــام 1889، بنــرش مقالــة 
ــا تضمنــت  قصــرية حــول تجــارة الرقيــق يف رشق إفريقي
صــورة ضخمــة مطبوعــة عــى صفحتــني لضبــاط البحرية 
ــت  ــي تح ــب رشاع ــن مرك ــون م ــم يرتق ــة وه الريطاني
عنــوان “الحصــار املفــروض عــى الســاحل الرشقــي 
ــتبه  ــب املش ــة للمراك ــص األوراق الثبوتي ــا: تفح إلفريقي

ــم “1”(2. ــة” )صــورة رق ــا بدق به

ــب  ــذه املراك ــن ه ــى م ــة العظم ــا أن األغلبي ــدا جليً ب
ــري  ــأ صغ ــو مرف ــور – وه ــاء ص ــن مين ــة م ــر قادم تبح
للمراكــب الرشاعيــة يقــع يف الركــن الجنــويب الرشقــي من 
ــا  شــبه الجزيــرة العربيــة، ويبعــد نحــو 100 ميــل تقريبً
عــن مســقط3. ورسعــان مــا ذاع صيــت مينــاء صــور 
الصغــري باعتبــاره حلقــة الوصــل للرقيــق القادمــني مــن 
ــت  ــة. واضطلع ــرة العربي ــبه الجزي ــا إىل ش رشق إفريقي
ــة  ــة املنطلق ــة الريطاني ــافية البحري ــالت االستكش الرح

ــرن التاســع عــرش مبطــاردة  ــن الق ــود األخــرية م يف العق
املراكــب املبحــرة مــن مينــاء صــور، إال أنهــا أخفقــت يف 
القبــض عليهــا، وغالبًــا مــا يعــود الســبب إىل رفعهــا العلم 
الفرنــي بهــدف الحيلولــة دون قيــام الضبــاط بتفتيشــها. 
ففــي مطلــع القــرن العرشيــن، أصبحــت هــذه القضيــة 
ــة،  ــة الريطاني ــع الحكوم ــا دف ــكان م ــورة مب ــن الخط م
ــاع القنصــل الفرنــي  بعــد عــدة محــاوالت فاشــلة إلقن
ــية  ــة الفرنس ــدار األوراق الثبوتي ــف إص ــقط بوق يف مس
للمراكــب الرشاعيــة يف مينــاء صــور، إىل أن اتخــذت قــراًرا 
ــكَّلة  ــة املش ــم الدامئ ــة التحكي ــة إىل محكم ــع القضي برف
حديثًــا يف الهــاي. واحتجــت الحكومــة الريطانيــة أمــام 
املحكمــة أن فرنســا تجاهلــت باســتخفاف كافــة مبــادئ 

ــة. ــة اإلمراطوري ــدويل والســلطة القضائي ــون ال القان

اســتعانًة بالقضيــة املرفوعــة بخصــوص البحــارة الصوريني 
ــادة  ــة إع ــاول هــذا الفصــل محاول كنقطــة انطــالق، يتن
التفكــري يف العالقــات بــني الخليــج واملحيــط الهنــدي يف 
ــر  ــري يف البح ــن التفك ــداًل م ــات”. وب ــد االمراطوري “عه
باعتبــاره ظاهــرة طبيعيــة فقــط، قــد يكــون مــن األفضــل 
التفكــري يف الجهــات الفاعلــة والوثائــق واملســتندات 
واألفــكار التــي ســاهمت بتشــكيل ســياق الطبيعــة 
االمراطوريــة  ادعــت  تلــك حقبــًة  كانــت  البحريــة. 
البحريــة  املســاحات  عــى  القضــايئ  باالختصــاص 
الشاســعة، ولكنهــا فعلــت ذلــك مــن خــالل وســائل 
ــتندات،  ــق واملس ــالل الوثائ ــن خ ــًدا – أي م ــيطة ج بس
ملكيتهــا  وادعــاء  أخذهــا  البحــارة  مبقــدور  والتــي 
وباإلمــكان تضمينهــا يف وثائــق مرجعيــة اســتندوا إليهــا 
يف صياغــة ســياق الطبيعــة البحريــة الخاصــة بهــم. 
ــك  ــد ذل ــر بع ــرض البح ــاة يف ع ــت الحي ــك أصبح وبذل

Writing Across the  
Waters of the Gulf and 
Indian Ocean

Fahad Ahmad Bishara The incident reported in the Zanzi-
bar Gazette was but one of many that 
occurred around the Western Indian 
Ocean. Over the course of the last 
two decades of the nineteenth centu-
ry, British officers in Zanzibar, Aden, 
Muscat, and Dubai would regularly 
encounter suspected Arab slave traders, 
sailing under the French flag and who 
possessed French papers. In London, 
the phenomenon of slaving dhows hid-
ing behind official papers had captured 
the attention of British officials and the 
British public so much that by Febru-
ary 1889 the English newspaper The 
Illustrated London News, in a short 
and otherwise perfunctory article on 
the East African slave trade, printed 
a massive two-page image of British 
naval officers boarding a dhow with 
the caption “The Blockade of the East 
Coast of Africa: Overhauling the Papers 
of a Suspicious Dhow” [See Figure 1].2

The overwhelming majority of these 
dhows, it became clear, hailed from 
the port of Sur – a small dhow port on 
the southeast corner of the Arabian 
Peninsula, roughly 100 miles away 
from Muscat.3 A small port, Sur had 
quickly developed an oversized repu-
tation as an entrepôt for slaves coming 
to Arabia from East Africa. British 

naval expeditions in last decades of 
the nineteenth century often consist-
ed of chasing Suri dhows but failing 
to apprehend them, often because 
they raised the French flag to prevent 
the officers from searching the ship. 
By the beginning of the twentieth 
century, the issue had reached such 
proportions that the British Govern-
ment, after several failed attempts to 
convince the French Consul in Muscat 
to stop issuing French papers to Suri 
dhows, decided to take the matter to 
the newly-formed Permanent Court 
of Arbitration in The Hague. At the 
court, the British government argued 
that France was flippantly ignoring all 
established principles of international 
law and imperial jurisdiction. 

Using the case of the Suri mariners as 
a springboard, his chapter will attempt 
to rethink the connections between 
the Gulf and Indian Ocean in the age 
of empires. Rather than thinking about 
the sea as a strictly natural phenome-
non, it might be useful to think about 
the assemblages of actors, texts, in-
struments, and ideas that shaped the 
seascape. This was a world in which 
empires claimed jurisdiction over vast 
maritime spaces, but did so in very 
small ways – through pieces of paper, 

On April 12, 1893, the Zanzibar Gazette described an inci-
dent that had taken place the previous Sunday afternoon. 
British officers in on the island had spotted a dhow qui-
etly sailing away from the harbor under the French flag. 
Because the “circumstances of her departure warranted 
a search” officials boarded the vessel, where they found 
more than fifty slaves stowed away. “The owners of the 
dhow,” the article continued, “were Arabs from Oman, 
and the destination was to be the Persian Gulf.” But  
despite the discovery of suspected slaves on board the 
vessel, the search party’s hands were tied: “As the dhow 
sailed under the French flag,” the author of the piece 
lamented, the naval officer “proceeded to the French con-
sulate and surrendered the dhow to the French consul.”1 
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أكــر بكثــري مــن مجــرد مراكــب وريــاح موســمية ومــدن 
ســاحلية، بــل تجــاوزت ذلــك إىل وثائــق ومســتندات 
ــكل  ــت بش ــارة عمل ــن البح ــج م ــادي الخلي ــوزة مرت بح
فّعــال عــى تشــكيل املناطــق الجغرافيــة التــي أدت 

ــرية. ــة متغ ــل حقب ــام يف ظ ــل النظ ــا إىل تفعي بدوره

أوًل
بنــاًء عــى طلــب مقــدم مــن الريطانيــني، ســافر ســلطان 
مســقط الســيد فيصــل بــن تــريك إىل صــور يف شــهر 
يونيــو للعــام 1900 للقــاء الربابنــة الحاصلــني عــى أوراق 
ثبوتيــة صــادرة عــن جهــات فرنســية، والتــي يطلــق عليها 
ــا  ــد به ــردة، ويقص ــا املف ــول” بصيغته ــوال” )أو “ق “أق
“التريــح”(. ويف إطــار لقــاءه بالبحــارة، قــام الســلطان 
وأتباعــه املســلحون مبصــادرة األقــوال املوجــودة بحــوزة 
الربابنــة الصوريــني عنــوًة، وأصــدر بيانـًـا مينعهــم مبوجبــه 
ــز  ــداًل مــن تعزي ــك، وب مــن أخذهــا مســتقباًل. ومــع ذل
التنــازل الفــوري عــن الحاميــة الفرنســية، كان للمصــادرة 
الوثائــق تأثــريًا متوقًعــا؛ فقــد توجــه الربابنــة الصوريــني 
إىل القنصليــة الفرنســية عــى الفــور ملتمســني اســتعادة 
األقــوال الخاصــة بهــم4. وباالطــالع عــى االلتامســات 
ــن البحــارة، يســتطيع املؤرخــون استشــفاف  ــة م املقدم
اعتقــاد الربابنــة الصوريــني أنفســهم تحــت وصايــة 
ــروا األوراق  ــام اعت ــة الفرنســية، في ــة اإلمراطوري وحامي
ــوع  ــا ن ــات الفرنســية بأنه ــن الجه ــة الصــادرة ع الثبوتي
ــني،  ــد النظــم والقوان ــواع الرتاخيــص يف ظــل تزاي مــن أن
وقــد متلكهــم شــعور عــام مشــرتك بــأن الفرنســيني 
ســيوفرون لهــم الحاميــة “بــرًا وبحــرًا”، وهــو مــا شــكل 
نظــام حاميــة متــني وواســع النطــاق مشــبًَّعا مبــراد 

ــة. ــع الربابن مجتم

الســجالت  املحفوظــة يف  االلتامســات  أكــر  أحــد  إن 
الفرنســية التــي كشــفت هــذا الجانــب، هــو االلتــامس 
ــد  ــود، واملقي ــن عب ــليم ب ــن س ــد ب ــه محم ــذي قدم ال
يف يوليــو 1900، حيــث أفصــح بوضــوح عــن تســبب 
مصــادرة الســلطان لــأوراق الثبوتيــة الصــادرة عــن 
جهــات فرنســية عنــوًة يف رســم تصــور فكــري مناهــض 
لريطانيــا. فحينــام أوضــح الســلطان لــه بــأن الفرنســيني 
لــن يقفــوا داعمــني يف صــف الربابنــة الصوريــني يف 
موقــف مناهــض للريطانيــني، جــاء رد املــالح “يــا ســيد، 
ال تســتخف بالدولــة الفرنســية إن كنــت ال تعرفهــا متــام 
ــن  ــف م ــت أضع ــا ليس ــم أنه ــا نعل ــك ألنن ــة، ذل املعرف
الدولــة التــي جئــت معهــا ]الريطانيــني[، وتعتــر أقــوى 
مبــا متتلكــه مــن مدافــع ومناويــر وجنــود”، ومن ثــم تابع 
ــا للســلطان تســاؤاًل حــول مــدى علمــه “بالدولــة  موجًه
الســلطان عــى تســاؤله  الرتكيــة؟”، وعندمــا أجــاب 
باإليجــاب، أخــره بــن عبــود بـــ “أنهــا ]الدولة الفرنســية[ 
تبلــغ مــن القــوة مــا تبلغــه الدولــة الرتكيــة بــل وتفوقهــا 
قــوة”5. فمــن خــالل التطــرق إىل القــوة التــي تتمتــع بهــا 

اإلمراطوريــة العثامنيــة، التــي بلغــت ســيادتها لســنوات 
ــدي يف  ــط الهن ــة يف املحي ــات البحري ــا يطــال املجتمع مب
ــود  ــن عب ــة6، ســلط ب ــز ســيادتها اإلقليمي ــة لتعزي محاول
الضــوء عــى أملــه يف أن يســفر التحالــف مــع الفرنســيني 
ــا للهيمنــة الريطانيــة،  عــن تشــكيل البحــارة ثقــاًل موازنً

ــدي عــى حــٍد ســواء. ــط الهن ــامن وغــرب املحي يف ُع

وشــكلت فكــرة بــن عبــود املتعلقــة باملــكان نقطــة 
محوريــة ملزعمــه بكونــه خاضًعــا للســيادة الفرنســية. يف 
إطــار حديثــه مــع ســلطان مســقط، رصح بــن عبــود أنــه 
وعائلتــه “ميتلكــون يف بوكــني ]مدغشــقر[ الــروة واألوالد 
ــدي،  ــت أش ــذ أن بلغ ــه “من ــى أن ــًدا ع ــازل”، مؤك واملن
ومحــل  الفرنســية،  الحاميــة  تحــت  نفــي  وجــدت 
إقامتــي يف بوكــني”7 وعــى الرغــم مــن وجــوده يف صــور، 
فقــد أفــاد بــن عبــود أنــه يعتــر نفســه وعائلتــه بأنهــم 
خاضعــني للســيادة الفرنســية يف املحيــط الهنــدي بشــكل 
رصيــح دون حيــاد. ومل يكــن هــذا مجــرد موقــف، 
ــع بتاريــخ طويــل مــن التنقــل بــني صــور  ــان يتمت فالرب

ــدي8. ــط الهن ــية يف املحي ــزر الفرنس ــار والج وزنجب

مل يكــن بــن عبــود وحيــًدا يف زعمــه الخضــوع للســيادة 
الفرنســية يف أي مــكان آخــر، فقــد أدىل ربابنــة صوريــني 
آخريــن مبزاعــم مامثلــة خــالل ذلــك الشــهر، حيــث زعــم 
ــاش  ــه ع ــن مســلم، أن ــس ب ــو خمي ــارة املدع أحــد البح
ــذ أن كان  ــا من ــني عاًم ــا يقــرب مــن ثالث يف مدغشــقر مل
طفــاًل صغــريًا، وأن والــده وافتــه املنيــة هنــاك. وأضــاف 
أنــه عمــل لصالــح الفرنســيني يف موريشــيوس ونــويس يب 
ــارات أو  ــم عق ــرون امتالكه ــى آخ ــام ادع ــوت9. في وماي
ــى  ــويت10. وع ــر أو جيب ــزر القم ــل يف ج ــم عوائ أن لديه
النقيــض مــن ذلــك، مل يــرح أيـًـا مــن البحــارة الصوريــني 
عــن أي نــوع مــن أنــواع الــوالء لســلطان مســقط، الــذي 

مــارس الســلطة اســميًا عــى مينــاء صــور.

شــكلت مزاعــم وتريحــات البحــارة الصوريــني املتعلقــة 
ــية يف  ــزر الفرنس ــم يف الج ــم وثرواته ــم وعوائله بإقامته
ــيادة  ــم للس ــدة إلخضاعه ــة جي ــدي محاول ــط الهن املحي
الفرنســية. وأشــاروا جزئيـًـا إىل تاريــخ مــن االنتــامء العــر 
إقليمــي، وهــو جــزء مــن حيــاة بحريــة شــملت شــبكة 
مــن الجــزر واملــدن الســاحلية يف غــرب املحيــط الهنــدي. 
وباعتبارهــم جــزء مــن مجتمــع التجــار املتجولــني الذيــن 
عملــوا عــى نقــل التمــور وجــذوع أشــجار القــرم وغريهــا 
مــن الســلع عــر أنحــاء غــرب املحيــط الهنــدي، حظــي 
ــم يف  ــيخ مكانته ــرص لرتس ــن الف ــري م ــون بالكث الصوري
هــذه الجــزر الفرنســية. فقــد هاجــر البعــض إىل هنــاك 
منــذ زمــن، وقامــوا بإنشــاء مــزارع قصــب الســكر 
الصوريــون  البحــارة  ســجل  كــام  والــن.  والفانيليــا 
ــام  ــاوز ع ــرة ال تتج ــة مبك ــوت يف مرحل ــهم يف ماي أنفس
1863، فيــام تــرك آخــرون زوجاتهــم يف جــزر القمــر 

المستندات والوثائق 
الخطية الخاصة بالماحة 

في مياه الخليج والمحيط 
الهندي

which mariners could then take and 
make claims of their own to and could 
fit within a documentary repertoire 
that they drew on in crafting their own 
seascapes. Life at sea, then, was much 
more than dhows, monsoons, and port 
cities: it was in the geographies that 
Gulf mariners actively created through 
the texts and instruments they mobi-
lized to bring order to a changing world.

I
At the behest of the British, the Sultan 
of Muscat, Sayyid Faisal bin Turki, 
traveled to Sur in June 1900 to meet 
with captains who had taken French 
papers, which they called aqwāl (sing. 
qōl, or declaration). When he met the 
mariners, the Sultan and his armed 
retainers forcefully confiscated the Suri 
captains’ aqwāl, and issued a declara-
tion forbidding them from taking them 
in the future. However, rather than 
prompting the immediate surrender 
of French protection, the confiscation 
had a more predictable effect: Suri 
captains immediately went to the 
French consular and petitioned him for 
the restitution of their aqwāl.4 Through 
their petitions, historians can glean a 
sense of how and why Suri captains 
imagined themselves as protégés of the 
French Empire, and what work they 
imagined French papers as doing for 
them in a world of increasing regula-
tion. And all but the tersest of petitions 
mobilized at least one of two notions: 
that the French would protect them 

“on land and at sea” – a capacious and 
robust protection regime that was in-
fused with (trans?) local meaning. 

One of the more revealing petitions in 
the collection preserved in the French 
record was by Mohammed bin Sulaim 
bin ‘Abood, recorded in July 1900. His 
exchange with the Sultan forcefully 
articulated this anti-British imaginary. 
When the Sultan’s suggested to him 
that the French would not stand up for 
the Suris against the British, the mari-
ner retorted “O Sayyid, do not belittle 
the French state if you do not know it, 
for we know that it is not weaker than 

that state that you came with [i.e. the 
British], and it is stronger in its can-
nons and manāwir and soldiers.” He 
then asked the Sultan if he knew of 

“the Turkish state”; when the Sultan 
replied in the affirmative, Bin ‘Abood 
told him that “it [i.e. the French state] 
is of that strength and more.”5 Through 
an invocation of the strength of the 
Ottoman Empire, which had for years 
reached out to maritime communities 
around the Indian Ocean in an attempt 
to establish a regional meta-sover-
eignty,6 Bin ‘Abood highlighted the 
mariners’ hope that by allying with 
the French they might form a counter-
weight to British hegemony, both in 
Oman and in the Western Indian Ocean 
more broadly.

Central to Bin ‘Abood’s claim to French 
subjecthood was his notion of place. 
In his conversation with the Sultan of 
Muscat, Bin ‘Abood declared that he 
and his family “have in Bukīn [Mad-
agascar] wealth and children and 
homes”, emphasizing that “since I have 
been of sound mind I have been under 
French protection, and my residence is 
in Bukīn.”7 Despite his presence in Sur, 
Bin ‘Abood could locate himself and 
his family squarely within a French 
possession in the Indian Ocean. This 
was not merely posturing: the captain 
did have a long history of movement 
between Sur, Zanzibar, and the French 
islands in the Indian Ocean.8

Bin ‘Abood was not alone in claiming 
a connection to a French possession 
elsewhere. During that same month, a 
number of other Suri dhow captains 
made similar claims. One mariner, 
Khamis bin Musallam, claimed that he 
lived in Madagascar for nearly thirty 
years as a child and that his father 
had passed away there; he added that 
he had been employed by the French 
in Mauritius, Nosy Be, and Mayotte.9 
Still others claimed to own property 
or have family in the Comoros Islands 
or Djibouti.10 By contrast, not one of 
the Suri mariners claimed any sort of 
allegiance to the Sultan of Muscat, who 
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باإلضافــة   .1880 عــام  يف  هنــاك  أنفســهم  وســجلوا 
ــراد  ــني أف ــا ب ــل م ــم يف التنق ــوا حياته ــن قض إىل آخري
ــج.11 ــا ومدغشــقر والخلي  أرسهــم يف جــزر القمــر وبيمب

قــد تكــون تحركاتهــم قــد اتخــذت موضًعــا بصــورة 
مثمــرة يف ســياق تاريخــي أشــمل، حيــث أن أحــد أبــرز 
نواقــل الهجــرة اإلقليميــة هــي بــني ُعــامن ورشق إفريقيا. 
ــدة  ــا لع ــني يف رشق إفريقي ــام اســتقر العــرب الُعامني في
ــاج  ــارة الع ــهدتها تج ــي ش ــرة الت ــت الطف ــرون، دفع ق
خــالل أوائــل القــرن التاســع عــرش مئــات الُعامنيــني 
ــا ســعيًا وراء  ــار وســواحل رشق إفريقي ــل إىل زنجب للرحي
تحقيــق الــروة. فاســتثمر الكثــري عوائدهــم املتحققــة يف 
مجــال الزراعــة الــذي شــهد تناميًــا عــى الســاحل، حيــث 
اســتقروا ألجيــال، مــا مكنهــم مــن جنــي مثــار االندمــاج 

ــي. ــا يف االقتصــاد العامل ــرشق إفريقي ــد ل املتزاي

مل تقتــر الطفــرة التجاريــة عــى ُعــامن ورشق إفريقيــا. 
ــرش  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاين م ــف الث ــهد النص ــد ش فق
جنــي التجــار يف الخليــج مثــار التحــوالت التــي حدثــت يف 
غــرب املحيــط الهنــدي. كــام أســهم ازدهــار الطلــب عى 
ــرن التاســع  ــج يف أواخــر الق ــن الخلي ــؤ م ــور واللؤل التم
عــرش يف تعزيــز تجارتــه عــى نطــاق أوســع مــع املحيــط 
الهنــدي. أمــا يف أواخــر القــرن الثامــن عــرش، فقــد كان 
ــارة  ــة بالتج ــة العامل ــالت الكويتي ــن العائ ــدد م ــة ع مث
التــي بــارشت تجارتهــا انطالقـًـا مــن صــور – التــي كانــت 
ــد.  ــرب الهن ــي لغ ــايل الرئي ــاري وامل ــز التج ــد املرك تع
ومــع ذلــك، بحلــول منتصــف القــرن التاســع عــرش، 
ويف أعقــاب تراجــع الــدور الرئيــي لصــور، فقــد انتقــل 
وكاليكــوت  وكراتــي  بومبــاي  موانــئ  إىل  الكثــريون 
ومانجالــور وموانــئ أخــرى عــى الســاحل الغــريب للهنــد.

اشــتغل تجــار الخليــج يف بومبــاي وغريهــا مــن املوانــئ 
ــر  ــذي يعت ــؤ بشــكل أســايس، وال ــة بتجــارة اللؤل الهندي
مــن أهــم صــادرات الخليــج مــن حيــث القيمــة، إال 
أنهــم اشــتغلوا أيًضــا بتجــارة التمــور، وذلــك إمــا بشــكل 
مبــارش أو عــن طريــق وســطاء محليــني. يف الواقــع، عمــل 
ــن  ــور م ــحنات التم ــل ش ــى تحمي ــب ع ــة املراك ربابن
مــزارع التجــار اململوكــة يف البــرة، ومــن ثــم نقلهــا إىل 
ــم  ــى الرغ ــه. وع ــاحل بأكمل ــول الس ــى ط ــطاء ع الوس
ــج،  ــوع الســلع املســتوردة مــن الخلي ــة تن مــن محدودي
إال أن مجموعــة الســلع التــي كانــوا يقومــون بتصديرهــا 
إىل موانئهــم تثــري الذهــول، فقــد اشــتملت قوائــم خاصــة 
بتجــار كويتيــني يف بومبــاي وكراتــي خــالل عرشينيــات 
ــات والســكر  ــة للبقولي ــعاًرا مختلف ــن أس ــرن العرشي الق
ــواد  ــة وأع ــة واألحذي ــح واألقمش ــق القم ــاي ودقي والش
الثقــاب. وأســهم تواجدهــم يف الهنــد، إىل جانــب وجــود 
الهنــود الطاغــي يف الخليــج، بتوثيــق عــرى التواصــل 
الفعــال بــني املنطقتــني إىل جانــب التجــارة املتبادلــة 

ــامن. ــة والســلع واالئت للمــواد الغذائي

ولكــن تاريــخ التنقــل واالســتقرار العر إقليمــي يف الخليج 
واملحيــط الهنــدي كان ال يــكاد يخلــو مــن التدخــل 
ــا تريحــه باإلشــارة إىل  الخارجــي. بــدأ كل بحــار تقريبً
التهديــد الــذي شــكله مجنديــن البحريــة الريطانيــني – 
املعروفــني باللغــة العربيــة باملناويــر – الذيــن حــّدوا مــن 
قدرتهــم عــى الحركــة، فقــد أفــاد أحــد الربابنــة املدعــو 
عبــد اللــه بــن خميــس: “حــدث كل هــذا بســبب الخوف 
مــن املناويــر الريطانيــني”، فيــام ذكــر آخــر يدعــى ســامل 
بــن مســلم أنهــم “يخشــون مــن املناويــر اإلنجليــز، وكل 
ــحة  ــا فس ــني لن ــا تارك ــًدا عن ــوا بعي ــده أن يرحل ــا نري م
مــن الحريــة”12. كــام عــر آخريــن عــن مخاوفهــم مــن 
املناويــر اإلنجليــز “املقبلــني علينــا” بطــرق مختلفــة13. إن 
اســتخدام لفظــة “مناويــر” يفســح املجــال أمــام تاريــخ 
أطــول بكثــري مــن ســفن الدوريــات األوروبيــة يف البحــر، 
بــدًءا مــن مجنديــن البحريــة الرتغاليــني الذيــن حاولــوا 
فــرض ســيادة الرتغــال عــى املحيــط الهنــدي مــن خــالل 
ــحنات  ــى الش ــة )cartazes( ع ــة البحري ــرض الرخص ف
ــم،  ــر عليه ــمى املناوي ــالق مس ــوص إط ــة14. بخص املحلي
الطــرادات  الصوريــني عــن دخــول  البحــارة  تحــدث 
ــع  ــة م ــاءات الُعامني ــرب للق ــخ املضط ــة للتاري الريطاني
األوروبيــني يف البحــر. يف نــواٍح كثــرية، دلَّ هــذا املســمى 
ــة  ــات واألنظمــة اإلمراطوري عــى شــبكات مــن التحالف
التــي أســهمت يف تشــكيل الخطــوط املالحيــة للمراكــب 

يف املحيــط الهنــدي.

ــرًا  ــة الفرنســية “ب يف خضــم ادعاءهــم الخضــوع للحامي
وبحــرًا”، حــاول الربابنــة الصوريــني تشــكيل مالمــح 
ــه  ــالل ترجمت ــن خ ــك م ــدويل، وذل ــوين ال ــام القان النظ
إىل مســميات متداولــة عــى الصعيــد املحــيل. فاألقــوال، 
عــى ســبيل املثــال، تعتــر إحــدى املظاهــر املاديــة 
ــي  ــة الت ــني الدولي ــتمر يف القوان ــري املس ــة للتغ امللموس
أســهمت يف تحديــد معــامل النشــاط التجــاري املــامرس يف 
إطــار األنظمــة املحليــة خــالل خضوعهــم لتلــك الحاميــة. 
وباســتخدامهم األقــوال لتأكيــد عضويتهــم يف شــبكة مــن 
الجــزر واملــدن الســاحلية التــي تربــط جنــوب شــبه 
ــر  ــر بح ــية ع ــتعمرات الفرنس ــة باملس ــرة العربي الجزي
ــخ  ــة يف تاري ــك العضوي ــام تل ــالل إقح ــن خ ــرب، وم الع
املنافســة بــني اإلمراطوريــات، ســاهم الربابنــة الصوريــني 
برســم الخطــوط العريضــة للجغرافيــا القانونيــة عــر 
املحيطــات بطريقــة عشــوائية غــري دقيقــة، وذلــك وفًقــا 
لفهمهــم لهــا. وبقيــام مســؤولني لــدى اإلمراطوريــة 
تنظيميــة  بحريــة  طبيعــة  باســتحداث  املســتعمرة 
جديــدة قامئــة عــى االتصــال بــاألرايض والــدول الخاضعة 
لســيادتها، لجــأ هــؤالء الربابنــة إىل اســتخدام هــذه 
الوثائــق املتوافقــة لتقديــم مطالباتهــم بامللكيــة املكانيــة 
والقانونيــة. فقــد تــم الســعي الســتخدام األقــوال إليجــاد 

المستندات والوثائق 
الخطية الخاصة بالماحة 

في مياه الخليج والمحيط 
الهندي

exercised nominal jurisdiction over the 
port of Sur.

Suri claims to residence, family, and 
wealth in French islands around the 
Indian Ocean, then, constituted more 
than a cheap attempt to place them-
selves under French jurisdiction. In 
part, they signaled a history of tran-
sregional belonging – that they were 
part of a maritime world that included 
a network of islands and port cities in 
the Western Indian Ocean. And there 
is much to back it up: as part of an 
itinerant commercial community that 
moved dates, mangrove poles, and 
other goods around the Western Indian 
Ocean, Suris had plenty of opportunity 
to embed themselves within French 
islands. Some had migrated there 
from very early on, establishing sugar, 
vanilla, and coffee plantations. Suri 
mariners had registered themselves in 
Mayotte from as early as 1863; another 
kept a wife in the Comoros and had 
registered himself there in 1880. Still 
another spent his life shuttling be-
tween family members in the Comoros, 
Pemba, Madagascar, and the Gulf.11 

Their movements might fruitfully be 
placed in a broader historical context. 
One of the most prominent vectors of 
regional migration was between Oman 
and East Africa. While Arabs from 
Oman had been settling in East Africa 
for centuries, a boom in the ivory trade 
during the early nineteenth century 
prompted hundreds of Omanis to trav-
el to Zanzibar and coastal East Africa in 
pursuit of fortune. Many invested their 
earnings in a growing plantation econ-
omy on the coast, where they settled 
for generations, reaping the benefits of 
East Africa’s growing integration into 
the world economy.

The commercial bonanza was not 
limited to Oman and East Africa: by 
the second half of the 19th, merchants 
in the Gulf were reaping the rewards 
of the transformations that had tak-
en place around the Western Indian 
Ocean. A late-nineteenth century 

boom in demand for dates and pearls 
from the Gulf gave a boost to its trade 
with the broader Indian Ocean. In the 
late eighteenth century there were a 
number of Kuwaiti merchant families 
operating out of Surat – once the prin-
cipal commercial and financial center 
of Western India; however, by the mid-
19th, after Surat’s decline, many more 
had moved to Bombay, Karachi, Cali-
cut, Mangalore and other ports on the 
West Coast of India.

Gulf merchants in Bombay and other 
Indian ports primarily dealt in pearls, 
the Gulf’s most valuable export, but 
also sold dates, either directly or 
through local brokers: dhow captains 
would pick up shipments of dates from 
farms the merchants owned in Basra 
and would transport them to brokers’ 
offices along the entire coast. Although 
the goods they imported from the Gulf 
were limited in their variety, the range 
of goods they sent back to their home 
ports was dizzying: lists from Kuwaiti 
merchants in Bombay and Karachi 
during the 1920s include prices for 
different legumes, sugar, tea, wheat 
flour, cloth, shoes and even matches. 
Their presence in India, coupled with a 
substantial Indian presence in the Gulf, 
effectively tied the two regions together 
in a reciprocal commerce in food, com-
modities, and credit.

But the history of trans-regional mobil-
ity and settlement in the Gulf and In-
dian Ocean was hardly free of outside 
intervention. Virtually every mariner 
began his statement with a reference 
to the threat that British men-of-war – 
Arabized as manāwir – posed to their 
mobility. “All of this happened because 
of fear of British manāwir”, claimed 
one captain, ‘Abdullah bin Khamis; 
another, Salim bin Musallam, stated 
that they were “afraid of the English 
manāwir and we wanted them to go 
away and give us breathing room.”12 
Others articulated the fear of British 
manāwir “coming up on us” in differ-
ent ways.13 The captains’ usage of term 
manāwir opens the doors to a much 
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باإلضافــة   .1880 عــام  يف  هنــاك  أنفســهم  وســجلوا 
ــراد  ــني أف ــا ب ــل م ــم يف التنق ــوا حياته ــن قض إىل آخري
ــج.11 ــا ومدغشــقر والخلي  أرسهــم يف جــزر القمــر وبيمب

قــد تكــون تحركاتهــم قــد اتخــذت موضًعــا بصــورة 
مثمــرة يف ســياق تاريخــي أشــمل، حيــث أن أحــد أبــرز 
نواقــل الهجــرة اإلقليميــة هــي بــني ُعــامن ورشق إفريقيا. 
ــدة  ــا لع ــني يف رشق إفريقي ــام اســتقر العــرب الُعامني في
ــاج  ــارة الع ــهدتها تج ــي ش ــرة الت ــت الطف ــرون، دفع ق
خــالل أوائــل القــرن التاســع عــرش مئــات الُعامنيــني 
ــا ســعيًا وراء  ــار وســواحل رشق إفريقي ــل إىل زنجب للرحي
تحقيــق الــروة. فاســتثمر الكثــري عوائدهــم املتحققــة يف 
مجــال الزراعــة الــذي شــهد تناميًــا عــى الســاحل، حيــث 
اســتقروا ألجيــال، مــا مكنهــم مــن جنــي مثــار االندمــاج 

ــي. ــا يف االقتصــاد العامل ــرشق إفريقي ــد ل املتزاي

مل تقتــر الطفــرة التجاريــة عــى ُعــامن ورشق إفريقيــا. 
ــرش  ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاين م ــف الث ــهد النص ــد ش فق
جنــي التجــار يف الخليــج مثــار التحــوالت التــي حدثــت يف 
غــرب املحيــط الهنــدي. كــام أســهم ازدهــار الطلــب عى 
ــرن التاســع  ــج يف أواخــر الق ــن الخلي ــؤ م ــور واللؤل التم
عــرش يف تعزيــز تجارتــه عــى نطــاق أوســع مــع املحيــط 
الهنــدي. أمــا يف أواخــر القــرن الثامــن عــرش، فقــد كان 
ــارة  ــة بالتج ــة العامل ــالت الكويتي ــن العائ ــدد م ــة ع مث
التــي بــارشت تجارتهــا انطالقـًـا مــن صــور – التــي كانــت 
ــد.  ــرب الهن ــي لغ ــايل الرئي ــاري وامل ــز التج ــد املرك تع
ومــع ذلــك، بحلــول منتصــف القــرن التاســع عــرش، 
ويف أعقــاب تراجــع الــدور الرئيــي لصــور، فقــد انتقــل 
وكاليكــوت  وكراتــي  بومبــاي  موانــئ  إىل  الكثــريون 
ومانجالــور وموانــئ أخــرى عــى الســاحل الغــريب للهنــد.

اشــتغل تجــار الخليــج يف بومبــاي وغريهــا مــن املوانــئ 
ــر  ــذي يعت ــؤ بشــكل أســايس، وال ــة بتجــارة اللؤل الهندي
مــن أهــم صــادرات الخليــج مــن حيــث القيمــة، إال 
أنهــم اشــتغلوا أيًضــا بتجــارة التمــور، وذلــك إمــا بشــكل 
مبــارش أو عــن طريــق وســطاء محليــني. يف الواقــع، عمــل 
ــن  ــور م ــحنات التم ــل ش ــى تحمي ــب ع ــة املراك ربابن
مــزارع التجــار اململوكــة يف البــرة، ومــن ثــم نقلهــا إىل 
ــم  ــى الرغ ــه. وع ــاحل بأكمل ــول الس ــى ط ــطاء ع الوس
ــج،  ــوع الســلع املســتوردة مــن الخلي ــة تن مــن محدودي
إال أن مجموعــة الســلع التــي كانــوا يقومــون بتصديرهــا 
إىل موانئهــم تثــري الذهــول، فقــد اشــتملت قوائــم خاصــة 
بتجــار كويتيــني يف بومبــاي وكراتــي خــالل عرشينيــات 
ــات والســكر  ــة للبقولي ــعاًرا مختلف ــن أس ــرن العرشي الق
ــواد  ــة وأع ــة واألحذي ــح واألقمش ــق القم ــاي ودقي والش
الثقــاب. وأســهم تواجدهــم يف الهنــد، إىل جانــب وجــود 
الهنــود الطاغــي يف الخليــج، بتوثيــق عــرى التواصــل 
الفعــال بــني املنطقتــني إىل جانــب التجــارة املتبادلــة 

ــامن. ــة والســلع واالئت للمــواد الغذائي

ولكــن تاريــخ التنقــل واالســتقرار العر إقليمــي يف الخليج 
واملحيــط الهنــدي كان ال يــكاد يخلــو مــن التدخــل 
ــا تريحــه باإلشــارة إىل  الخارجــي. بــدأ كل بحــار تقريبً
التهديــد الــذي شــكله مجنديــن البحريــة الريطانيــني – 
املعروفــني باللغــة العربيــة باملناويــر – الذيــن حــّدوا مــن 
قدرتهــم عــى الحركــة، فقــد أفــاد أحــد الربابنــة املدعــو 
عبــد اللــه بــن خميــس: “حــدث كل هــذا بســبب الخوف 
مــن املناويــر الريطانيــني”، فيــام ذكــر آخــر يدعــى ســامل 
بــن مســلم أنهــم “يخشــون مــن املناويــر اإلنجليــز، وكل 
ــحة  ــا فس ــني لن ــا تارك ــًدا عن ــوا بعي ــده أن يرحل ــا نري م
مــن الحريــة”12. كــام عــر آخريــن عــن مخاوفهــم مــن 
املناويــر اإلنجليــز “املقبلــني علينــا” بطــرق مختلفــة13. إن 
اســتخدام لفظــة “مناويــر” يفســح املجــال أمــام تاريــخ 
أطــول بكثــري مــن ســفن الدوريــات األوروبيــة يف البحــر، 
بــدًءا مــن مجنديــن البحريــة الرتغاليــني الذيــن حاولــوا 
فــرض ســيادة الرتغــال عــى املحيــط الهنــدي مــن خــالل 
ــحنات  ــى الش ــة )cartazes( ع ــة البحري ــرض الرخص ف
ــم،  ــر عليه ــمى املناوي ــالق مس ــوص إط ــة14. بخص املحلي
الطــرادات  الصوريــني عــن دخــول  البحــارة  تحــدث 
ــع  ــة م ــاءات الُعامني ــرب للق ــخ املضط ــة للتاري الريطاني
األوروبيــني يف البحــر. يف نــواٍح كثــرية، دلَّ هــذا املســمى 
ــة  ــات واألنظمــة اإلمراطوري عــى شــبكات مــن التحالف
التــي أســهمت يف تشــكيل الخطــوط املالحيــة للمراكــب 

يف املحيــط الهنــدي.

ــرًا  ــة الفرنســية “ب يف خضــم ادعاءهــم الخضــوع للحامي
وبحــرًا”، حــاول الربابنــة الصوريــني تشــكيل مالمــح 
ــه  ــالل ترجمت ــن خ ــك م ــدويل، وذل ــوين ال ــام القان النظ
إىل مســميات متداولــة عــى الصعيــد املحــيل. فاألقــوال، 
عــى ســبيل املثــال، تعتــر إحــدى املظاهــر املاديــة 
ــي  ــة الت ــني الدولي ــتمر يف القوان ــري املس ــة للتغ امللموس
أســهمت يف تحديــد معــامل النشــاط التجــاري املــامرس يف 
إطــار األنظمــة املحليــة خــالل خضوعهــم لتلــك الحاميــة. 
وباســتخدامهم األقــوال لتأكيــد عضويتهــم يف شــبكة مــن 
الجــزر واملــدن الســاحلية التــي تربــط جنــوب شــبه 
ــر  ــر بح ــية ع ــتعمرات الفرنس ــة باملس ــرة العربي الجزي
ــخ  ــة يف تاري ــك العضوي ــام تل ــالل إقح ــن خ ــرب، وم الع
املنافســة بــني اإلمراطوريــات، ســاهم الربابنــة الصوريــني 
برســم الخطــوط العريضــة للجغرافيــا القانونيــة عــر 
املحيطــات بطريقــة عشــوائية غــري دقيقــة، وذلــك وفًقــا 
لفهمهــم لهــا. وبقيــام مســؤولني لــدى اإلمراطوريــة 
تنظيميــة  بحريــة  طبيعــة  باســتحداث  املســتعمرة 
جديــدة قامئــة عــى االتصــال بــاألرايض والــدول الخاضعة 
لســيادتها، لجــأ هــؤالء الربابنــة إىل اســتخدام هــذه 
الوثائــق املتوافقــة لتقديــم مطالباتهــم بامللكيــة املكانيــة 
والقانونيــة. فقــد تــم الســعي الســتخدام األقــوال إليجــاد 
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exercised nominal jurisdiction over the 
port of Sur.

Suri claims to residence, family, and 
wealth in French islands around the 
Indian Ocean, then, constituted more 
than a cheap attempt to place them-
selves under French jurisdiction. In 
part, they signaled a history of tran-
sregional belonging – that they were 
part of a maritime world that included 
a network of islands and port cities in 
the Western Indian Ocean. And there 
is much to back it up: as part of an 
itinerant commercial community that 
moved dates, mangrove poles, and 
other goods around the Western Indian 
Ocean, Suris had plenty of opportunity 
to embed themselves within French 
islands. Some had migrated there 
from very early on, establishing sugar, 
vanilla, and coffee plantations. Suri 
mariners had registered themselves in 
Mayotte from as early as 1863; another 
kept a wife in the Comoros and had 
registered himself there in 1880. Still 
another spent his life shuttling be-
tween family members in the Comoros, 
Pemba, Madagascar, and the Gulf.11 

Their movements might fruitfully be 
placed in a broader historical context. 
One of the most prominent vectors of 
regional migration was between Oman 
and East Africa. While Arabs from 
Oman had been settling in East Africa 
for centuries, a boom in the ivory trade 
during the early nineteenth century 
prompted hundreds of Omanis to trav-
el to Zanzibar and coastal East Africa in 
pursuit of fortune. Many invested their 
earnings in a growing plantation econ-
omy on the coast, where they settled 
for generations, reaping the benefits of 
East Africa’s growing integration into 
the world economy.

The commercial bonanza was not 
limited to Oman and East Africa: by 
the second half of the 19th, merchants 
in the Gulf were reaping the rewards 
of the transformations that had tak-
en place around the Western Indian 
Ocean. A late-nineteenth century 

boom in demand for dates and pearls 
from the Gulf gave a boost to its trade 
with the broader Indian Ocean. In the 
late eighteenth century there were a 
number of Kuwaiti merchant families 
operating out of Surat – once the prin-
cipal commercial and financial center 
of Western India; however, by the mid-
19th, after Surat’s decline, many more 
had moved to Bombay, Karachi, Cali-
cut, Mangalore and other ports on the 
West Coast of India.

Gulf merchants in Bombay and other 
Indian ports primarily dealt in pearls, 
the Gulf’s most valuable export, but 
also sold dates, either directly or 
through local brokers: dhow captains 
would pick up shipments of dates from 
farms the merchants owned in Basra 
and would transport them to brokers’ 
offices along the entire coast. Although 
the goods they imported from the Gulf 
were limited in their variety, the range 
of goods they sent back to their home 
ports was dizzying: lists from Kuwaiti 
merchants in Bombay and Karachi 
during the 1920s include prices for 
different legumes, sugar, tea, wheat 
flour, cloth, shoes and even matches. 
Their presence in India, coupled with a 
substantial Indian presence in the Gulf, 
effectively tied the two regions together 
in a reciprocal commerce in food, com-
modities, and credit.

But the history of trans-regional mobil-
ity and settlement in the Gulf and In-
dian Ocean was hardly free of outside 
intervention. Virtually every mariner 
began his statement with a reference 
to the threat that British men-of-war – 
Arabized as manāwir – posed to their 
mobility. “All of this happened because 
of fear of British manāwir”, claimed 
one captain, ‘Abdullah bin Khamis; 
another, Salim bin Musallam, stated 
that they were “afraid of the English 
manāwir and we wanted them to go 
away and give us breathing room.”12 
Others articulated the fear of British 
manāwir “coming up on us” in differ-
ent ways.13 The captains’ usage of term 
manāwir opens the doors to a much 
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longer history of European patrol ships 
at sea, starting with the Portuguese 
men-of-war that tried to assert their 
sovereignty over the Indian Ocean by 
forcing cartazes onto local shipping.14 
In calling them manāwir, Suri mariners 
brought British cruisers into a turbu-
lent history of Omani encounters with 
Europeans at sea, and of the crisscross-
ing webs of imperial alliances and reg-
ulations that shaped dhow itineraries 
in the Indian Ocean.

In claiming French protection “on land 
and at sea”, Suri captains were trying 
to shape the contours of an interna-
tional legal order, translating it into 
terms that had more meaning to them 
locally. The aqwāl, as the material 
manifestation of international legal 
regime, constituted the basic artifact 
by which they understood a changing 
body of international law as taking 
shape locally, but also acted as a tool 
by which they could make that regime 
work for them. By using the aqwāl to 
assert their membership in a network 
of islands and port cities connecting 
South Arabia to French possessions 
across the Arabian Sea, and by infusing 
that membership with a history of in-
ter-imperial competition, Suri captains 
crudely sketched out the contours of a 
transoceanic legal geography as they 
would have understood it. As imperial 
officials constructed a new regulatory 
seascape based on attachments to land 
and sovereign states, these mariners 
used the instruments of that order to 
make spatial and legal claims of their 
own. Their consumption of the aqwāl 
sought to produce realities that were 
separate from the processes and struc-
tures that produced them – realities 
that ran below their winds, rather than 
against them. 

II
As a set of papers, the aqwāl were a 
written manifestation of the forms of 
protection that mariners sought, and of 
the legal geographies that they imag-
ined themselves as inhabiting. But 
also because they were a set of papers, 

the aqwal took on a material form that 
protection itself could not. They could 
thus be transferred from one person to 
another, or included as part of a sale 
contract. In the captains’ use of the 
aqwāl in moments we can see a sense 
of how that status, instantiated as it 
was in a set of documents, could trans-
fer between people and possessions. In 
a legal world of hardening jurisdictions, 
their fluid use of French papers and the 
flag enacted a community around the 
documents themselves and the protec-
tions they involved. But of course, the 
aqwāl themselves were only one part of 
a much broader documentary reper-
toire that Gulf captains and sailors 
utilized to navigate the uncertainties of 
a changing imperial seascape. Images 
of Arab dhows being searched by Brit-
ish officials depicted officers looking 
through several papers, not just one. 
And to be sure, Gulf captains made use 
of a dizzying variety of instruments 
and texts to navigate the waters.

As they sailed around the Indian Ocean, 
captains from Kuwait and Oman 
recorded their journeys in logbooks 
(called rōznāmahs) in which they made 
note of their location, the calendar date 
(according to three calendars: Hijri, 
Gregorian, and Nawruz), the condition 
of the water, other dhows they came 
into contact with, and general observa-
tions on trade. These, combined with 
the nautical manuals that a number of 
captains published, rendered an ocean-
ic seascape legible and navigable – in a 
sense, it made them familiar. Through 
reliance on past rōznamahs and 
manuals, those traveling around the 
Indian Ocean could picture themselves 
navigating a seascape that many others 
had traversed before them. These texts 
took the uncertain furies of nature 
that could have made for a disastrous 
voyage and rendered them into known 
itineraries and routes – sea lanes that 
were secure, safe, and predictable.

And Gulf crews never ambled along 
aimlessly; they traveled through 
networks of merchants and brokers, 
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حقائــق ال متــت بصلــة للعمليــات واألســس التــي 
صــدرت ألجلهــا بالواقــع – الحقائــق التــي مل تجــِر وفًقــا 

ــم. ــون مناهضــة له ــأِت لتك ــام مل ت ــم، ك ألهوائه

ثانًيا
شــكلت األقــوال، باعتبارهــا مجموعــة مــن األوراق 
الثبوتيــة، إثباتــات خطيــة لشــكل مــن أشــكال الحاميــة 
التــي ســعى البحــارة للحصــول عليهــا، فضــاًل عــن 
تحديدهــا املناطــق الجغرافيــة القانونيــة التــي تصــوروا 
أنفســهم يســكنونها. وعــالوة عــى ذلــك، اتخــذت 
ــة  ــكال الحامي ــن أش ــا م ــا ملموًس ــكاًل ماديً ــوال ش األق
ــذا  ــرت يف ه ــي أمث ــن األوراق الت ــة م ــا مجموع كونه
ــا مــن شــخص إىل آخــر، أو  ــة نقله اإلطــار عــن إمكاني
ــك يف  ــع، مســاهمًة بذل ــد بي ــن عق ــا كجــزء م تضمينه
تقديــم وســيلة لحالــة قابلــة للتحويــل. ويف ظــل فضــاء 
قانــوين يتألــف مــن ســلطات قضائيــة مشــددة، أســهم 
ــة الصــادرة عــن  ــأوراق الثبوتي اســتخدامهم الواســع ل
جهــات فرنســية ورفــع العلــم الفرنــي يف فــرض اتفــاق 
ــا. ــة مبوجبه ــة املمنوح ــها والحامي ــول األوراق نفس ح

ولكــن بطبيعــة الحــال، شــكلت األقــوال جــزًءا واحــًدا 
فقــط مــن مجموعــة أوســع بكثــري مــن الوثائــق 
والبحــارة  الربابنــة  اســتخدمها  التــي  املرجعيــة 
مــن  اليقــني  عــدم  عــامل  يف  للمالحــة  الخليجيــني 
اإلمراطوريــة  للســيادة  الخاضــع  املالحــي  املشــهد 
ودائــم التغــري. إن الصــور املأخــوذة للمراكــب العربيــة 
ــور  ــها تص ــون بتفتيش ــؤولون بريطاني ــوم مس ــي يق الت
ضبــاط يدققــون عــدة أوراق وليــس ورقــة واحــدة 
ــة  ــتخدام ربابن ــإن اس ــه، ف ــام ال شــك في فحســب. وم
الخليــج ملجموعــة متنوعــة تثــري الذهــول مــن الوثائــق 

البحريــة. واملســتندات للمالحــة 

ــة  ــد ربابن ــدي، عم ــط الهن ــم يف املحي يف إطــار مالحته
ــم  ــجيل رحالته ــامن إىل تس ــلطنة ُع ــت وس ــن الكوي م
يف ســجالت )وتســمى “روزنامــة”(، وتحتــوي هــذه 
الســجالت عــى مالحظــات متعلقــة مبواقــع تواجدهــم، 
ــة تقوميــات: الهجــري  ــا لثالث ــخ )وفًق ــم بالتواري وتقوي
ــاه، ومراكــب أخــرى  ــة املي وامليــالدي والفــاريس(، وحال
تــم االتصــال معهــا ومالحظــات عامــة حــول التجــارة. 
ــام  ــة ق ــة بحري ــة ألدل ــجالت مرافق ــذه الس ــأيت ه وت
عــدد مــن الربابنــة بإصدارهــا، تضمنــت الطبيعــة 
البحريــة للمحيــط بشــكل واضــح ومفهــوم وقابــل 
للمالحــة – أي بشــكل يجعلهــا معروفــة ومألوفــة. 
اســتناًدا إىل الروزنامــات واألدلــة املاضيــة، تعــززت 
معرفــة هــؤالء املســافرين عــر أنحــاء املحيــط الهنــدي 
باملالحــة عــر الطبيعــة البحريــة. تناولــت هــذه املــواد 
املكتوبــة رضاوة الطبيعــة غــري املؤكــدة التــي مــن 
ــب،  ــة العواق ــالت وخيم ــا رح ــم عنه ــن أن ينج املمك

 كــام ألقــت الضــوء عــى املمــرات البحريــة األكــر 
أمًنا وسالمًة وميكن التنبؤ بها.

مل يبحــر طواقــم الخليــج أبــًدا عــى غــري هــدى، 
ــطاء  ــار والوس ــن التج ــبكات م ــر ش ــافروا ع ــث س حي
ــم  ــدة محــددة لرحالته ــرت قاع ــي وف واالتصــاالت الت
تبادلهــا  التــي  الرســائل  أســهمت  فقــد  الســنوية. 
ــط  ــج واملحي ــني الخلي ــام بينهــم ب ــة والتجــار في الربابن
األســعار،  وقوائــم  املرســلة،  والتلغرافــات  الهنــدي، 
وأمنــاط التحيــات املوجهــة مــن خــالل مراســالتهم، يف 
ــة عــر البحــر.  ــة واالجتامعي ــط التجاري تشــكيل الرواب
وكان لذلــك أهميــة خاصــة يف عر انتشــار الرأســاملية 
الحديثــة، حيــث جــرى تهميــش تجــار الخليــج وربابنــة 
املراكــب الرشاعيــة بوتــرية متزايــدة عــى يــد الجهــات 
الفاعلــة املهيمنــة عــى االقتصــاد العاملــي. فمــن خــالل 
شــبكات االتصــاالت هــذه التــي عملــوا عــى تشــكيلها، 
انتــزع تجــار الخليــج وربابنــة املراكــب أرباحهــم عــى 
هامــش االقتصــاد اإلقليمــي املتغــري. وعــى الرغــم مــن 
أن تجارتهــم قــد ال ترقــى إىل املســتوى العاملــي يف 
ــوا  ــم مبقدورهــم أن يضمن ــة، إال أنه ــل والصناع التموي
إمســاكهم بزمــام األمــور يف تجــارة اللؤلــؤ والتمــور 
ــن  ــرج ع ــن تخ ــي ل ــة الت ــواد الغذائي ــاب وامل واألخش

ــيطرتهم. ــاق س نط

احتلــت الوثائــق واملســتندات املاليــة الخطيــة مكانــة 
هامــة ملــا تحتويــه مــن معلومــات حــول كيفيــة 
وإذا  الرحلــة.  وإبحــاره يف  املركــب  طاقــم  تجميــع 
كانــت التجــارة عــر املراكــب قــادرة عــى الحفــاظ عى 
اســتقاللها الــذايت جزئيًــا خــالل حشــود اإلمراطوريــات 
عــى اختالفهــا يف املحيــط الهنــدي، فــإن ذلــك يعــزى 
ــة للتجــارة والنظــم  ــري إىل األعــامل الداخلي بشــكل كب
القانونيــة التــي وضعهــا التجــار والربابنــة والغواصــني 
ــذا  ــي ه ــم. فف ــام بينه ــة في ــات القامئ ــم العالق لتنظي
اإلطــار، شــّكل ذلــك يف حــد ذاتــه منطًــا لإلنتــاج، 
ــى  ــبه ذايت، وع ــم ش ــط بحك ــذا النم ــع ه ــث متت حي
الرغــم مــن لجــوء املشــاركني يف بعــض األحيــان إىل 
الســلطات القضائيــة عــى اختالفهــا يف املنطقــة، مبــا يف 
ذلــك الحــكام املحليــني وأحيانـًـا املحاكــم األوروبية، كان 
ــة، ومل  ــار والربابن ــه التج ــًدا، يحكم ــزواًل ج النظــام مع
يكــن مبقــدور القضــاة املســلمني )املحكمــني( التدخــل 
ــارشة يف إطــار هــذا النظــام. فقــد كان  يف األعــامل املب
البحــارة املثقلــني بالديــون ملزمــني تجــاه املراكــب، 
والربابنــة ملزمــني تجــاه التجــار. ونظــرًا لتميز األنشــطة 
االقتصاديــة باملخاطــر وعــدم اليقــني، أســهمت صكــوك 
الناجمــة عــن الديــون مبنــح الجهــات  االلتزامــات 
ــا  ــي تحتاجه ــة الت ــة يف االقتصــاد اليقــني واملرون الفاعل
لالســتمرار يف إنتــاج الســلع التــي تعتمــد عليهــا أثنــاء 
التكيــف مــع الظــروف املتغــرية عــر املحيــط الهنــدي. 
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واشــتملت دفاتــر الحســابات التــي كان يحملهــا الربابنــة 
ــة املســتند  ــق املالي ــاف الوثائ ــم –وهــي أحــد أصن معه
ــون –  ــدة للدي ــق املقي ــن والوثائ ــى م ــدد ال يح إىل ع

ــات. ــذه االلتزام ــداد ه ــات س عملي
ويف أعقــاب ذلــك، مثَّلــت األقــوال عنــًرا واحًدا فحســب 
مــن األســاس األشــمل املُشــكِّل للوثائــق املســتخدمة فيام 
ــي اســتغلها  ــق الت ــن الوثائ ــة م ــة – مجموع ــني الربابن ب
ــني  ــم املجال ــم بســهولة لتنظي ــة والتجــار والطواق الربابن
االقتصــادي والســيايس املتغرييــن مــن حولهــم. لقــد 
ــة تعــزى  شــهد املجــال البحــري يف الخليــج حركــة جزئي
إىل الســفن واملــدن الســاحلية التــي عملــت عــى ربطهــا 
باملحيــط الهنــدي؛ كــام كان املجــال البحــري يف الخليــج 
ــج  ــي أعدهــا بحــارة الخلي ــة الت حــارًضا يف أمنــاط الكتاب
القتنــاص الفــرص ووضــع املســارات املالحيــة واإلبحــار يف 

ظــل طبيعــة بحريــة إمراطوريــة وتجاريــة متغــرية.

ثالًثا
مــا الــذي يبــدو عليــه تاريــخ منطقــة الخليــج مــن 
الناحيــة البحريــة؟ كيــف ميكــن وصــف وتصويــر مجــال 
التجــارة والســفر يف املحيــط الهنــدي مــن منظــور بحــارة 

الخليــج؟ كيــف نكتــب التاريــخ مــع تجنــب فئــات 
جغرافيــة وسياســية قامئــة مبــا يتوافــق والتصــورات 
الجيوسياســية والقانونيــة؟ وقــد حــاول هــذا الفصــل 
تنــاول هــذه املســائل مــن خــالل التفكــري يف الجغرافيــا 
والتنقــل عــر املحيطــات باالســتعانة بالوثائــق. بــدًءا 
عملــت  التــي  البســيطة،  والوثائــق  بالتريحــات 
ــج  ــارة الخلي ــف بح ــق لوص ــمل وأعم ــم أش ــز فه تعزي
وكيــف  املحيطــات،  عــامل  يف  ملكانتهــم  )وتدوينهــم( 
أمكنهــم املالحــة يف ســياق طبيعــة بحريــة متغــرية 
خاضعــة لســيادة إمراطوريــة. إذا مــا ســعت الســلطات 
ــل  ــن أج ــوال م ــتخدام األق ــم اس ــة إىل تنظي اإلمراطوري
رســم حــدود واضحــة تفصــل مــا بــني الحركــة املرشوعــة 
وغــري املرشوعــة يف املحيــط الهنــدي، فإنهــم قــد فشــلوا 
يف فهــم كيــف تناســبت هــذه الوثائــق مــع إطــار أوســع 
مــن الوثائــق املرجعيــة املوجــودة بحــوزة الربابنــة منــذ 
زمــن طويــل لتنظيــم املجــال البحــري املتغــري باســتمرار.

المستندات والوثائق 
الخطية الخاصة بالماحة 

في مياه الخليج والمحيط 
الهندي

القانونيــة  الدراســات  فــي  مســاعد  أســتاذ  بشــارة  أحمــد  فهــد 
أوســطية  والشــرق  اإلســامية  الدراســات  قســم  فــي  والمجتمعيــة 
الشــريعة  فــي  كتــاب  تأليــف  مؤخــًرا  أنهــى  نيويــورك.  جامعــة  فــي 
اإلســامية والرأســمالية فــي ُعمــان وشــرق أفريقيــا فــي القــرن التاســع 
ــا فــي التفكيــر عــن المراكــب الشــراعية  عشــر، ويقضــي فهــد وقتــه حالًي

ودراســتها.

communication with whom gave a 
particular structure to the annual 
voyages. The letters that captains 
and merchants wrote to one another 
between the Gulf and Indian Ocean; 
the telegraphs they sent, the price lists 
they circulated, and the salutations 
that echoed through their correspon-
dences forged commercial and social 
links across the sea. And these were 
particularly important in an age of 
emerging modern capitalism, where 
Gulf merchants and dhow captains 
became increasingly marginalized 
as global economic actors. Through 
the networks they forged – networks 
underpinned by a constant flow of 
letters and other forms of written 
communication – Gulf merchants and 
captains eked out profits at the mar-
gins of a changing regional economy. 
Their world might not have been one 
of global finance and industry, but they 
could ensure that the trade in pearls, 
dates, timber, and foodstuffs wouldn’t 
slip beyond their grasp.

And finally, written financial instru-
ments were crucial to how the dhow 
crew itself was assembled and bound 
to the voyage. If the dhow trade was 
able to maintain a partial autonomy 
throughout the different waves of em-
pires in the Indian Ocean, it was in no 
small part due to the internal workings 
of the dhow trade, the institutions 
that merchants, captains, and divers 
developed to regulate their relations 
with one another – in a sense, the very 
architecture of the dhows’ mode of 
production. These were largely auton-
omous: though participants at times 
appealed to different juridical author-
ities in the region, including local 
rulers and sometimes European courts, 
the system was a highly insular one, 
governed by merchants and captains; 
not even Muslim qadis or jurists were 
able to intervene in its operation. Debt 
bound mariners to dhows, captains 
to merchants. In economic activities 
characterized by risk and uncertain-
ty, the bonds of obligation that credit 
created gave Indian Ocean economic 

actors the certainty and flexibility they 
needed to continue to produce the 
commodities they depended on while 
adapting to changing circumstances. 
And it was in the account ledgers that 
captains carried with them – a genre of 
financial writing that itself was built on 
countless debt instruments – that all of 
these debts and obligations met. The 
aqwāl, then, formed only one compo-
nent of a broader documentary arsenal 
among captains – a set of texts that the 
captains, merchants, and crews readily 
deployed to bring order to a changing 
economic and political world around 
them. The maritime world of the Gulf 
was only in part animated by the ships 
and port cities that linked it to the Indi-
an Ocean; it also resided in the forms of 
writing that Gulf mariners mobilized to 
capture opportunities, to craft itinerar-
ies, and to navigate a changing imperi-
al and commercial seascape.

III
What does the Gulf’s history look like 
from the perspective of the water? 
How might we capture the world of 
Indian Ocean trade and travel as Gulf 
mariners might have seen it? How do 
we write a history that eschews prefab-
ricated geographical and political cate-
gories in favor of geopolitical and legal 
imaginaries? This chapter has attempt-
ed to address these questions by think-
ing about geography and trans-oceanic 
mobility through the medium of texts. 
Starting with small statements and 
mundane instruments, it has worked 
its way upward into a larger, more en-
compassing understanding of how Gulf 
mariners articulated (and inscribed) 
their place in an oceanic world, and 
how they navigated a changing impe-
rial seascape. If imperial authorities 
sought to regulate the captains’ use of 
aqwāl in order to inscribe clear bound-
aries between licit and illicit movement 
in the Indian Ocean, they failed to 
grasp at how the aqwāl fit into a broad-
er documentary and textual repertoire 
that captains had long been mobilizing 
to bring order to a ever-changing mari-
time world.

Writing Across the  
Waters of the Gulf and 
Indian Ocean
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 جزيرة التلغراف
 في مسندم

أحمد مكية

ــي  ــرة مســندم الت ــة شــبه جزي ــل واحــد قبال ــرة التلغــراف عــى بعــد مي تقــع جزي
انحــازت قبائلهــا تاريخيًــا إىل حكــم ســلطان ُعــامن، وليــس الشــيخ زايــد، حاكــم إمارة 
أبوظبــي املولــود يف العــني، ومؤســس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وحتــى يومنــا 
ــرة جــزًءا مــن أرايض ســلطنة ُعــامن ولكــن تفصلهــا عنهــا  هــذا، تعتــر شــبه الجزي
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وتتمتــع مســندم مبوقــع اســرتاتيجي نظــرًا ملــرور 
مــا نســبته ٪35 تقريبًــا مــن النفــط املنقــول بحــرًا يف العــامل، وتحكــم دولــة اإلمــارات 
وإيــران بعًضــا مــن أجزائهــا1. أمــا مــن الناحيــة الجغرافيــة، تحتــل املنطقــة موقًعــا 
اســرتاتيجيًا عــى طــرف الصفيحــة التكتونيــة العربيــة محاطــة باملضائــق، ويقــع عــدد 

قليــل مــن املــدن واملوانــئ عــى حدودهــا.

ــني  ــتعمرين الريطاني ــراف باملس ــرة التلغ ــتهرت جزي اش
ــة  ــة التقوي ــة ملحط ــدة دامئ ــا قاع ــوا جعله ــن حاول الذي
التلغرافيــة يف الخليــج العــريب مــن أجل تعزيــز االتصاالت 
مــع شــبه القــارة الهنديــة واســرتاليا ونيوزيلنــدا. وللوهلة 
األوىل، تبــدو جزيــرة التلغــراف جزيــرة صغــرية وليســت 
ــع  ــت يف الواق ــا نبع ــن أهميته ــر، ولك ــة تذك ذات أهمي
مــن ملكيتهــا لرشكــة التلغــراف الرشقيــة املشــهورة 
ــة التــي  ــا املنبثقــة عــن شــبكة التلغــراف الريطاني عامليً
بالتلغــراف  االتصــال  إشــارات  إرســال  عــى  عملــت 
 إىل أمريــكا الشــاملية عــر الكابــالت املمتــدة يف قــاع 

املحيط األطلي2.

ــم  ــذكاء املصم ــة ال ــراف لخدم ــر التلغ ــم تطوي ــد ت وق
باالســتعانة باإلشــارات والرمــوز البرشيــة. وجــاءت فكــرة 
تقنيــة التلغــراف مــن أنظمــة أعمــدة اإلشــارة ذات 
ــا  ــة ذات الزواي ــالم امللون ــتخدم األع ــي تس ــالم، والت األع
ــف هــذا  ــة. ويختل ــر مســافات طويل ــائل ع ــل الرس لنق
ــم  ــريه يف أن يت ــن غ ــة ع ــارات املنقول ــن اإلش ــوع م الن
ــاب  ــى خط ــي ع ــول املتلق ــارات دون حص ــال اإلش إيص
ــة  ــالل املراقب ــن خ ــاطة م ــا ببس ــالة، وإمن ــيل أو رس  فع

أو االستامع3.

ــال العلمــي  وأوضــح مســترشف املســتقبل وكاتــب الخي
التلغــراف  أصبــح  عــام،  مائــة  “قبــل  كالرك،  آرثــر 
ــات  ــه يف الوالي ــر من ــرًا ال مف ــل أم ــا ب ــايئ متاًح الكهرب
الصناعيــة  األقــامر  وســتؤدي  األمريكيــة.  املتحــدة 
لالتصــاالت بشــكل حتمــي أيًضــا إىل نشــأة ‘أمــم األرض 
ــة ســتكون أفضــل  املتحــدة’. فلنأمــل أن الفــرتة االنتقالي
مــن اآلن”.4 وبعبــارة أخــرى، نتــج عــن اخــرتاع التلغــراف 
ثــورة يف كيفيــة التواصــل عــى صعيــد العــامل، أو باألحــرى 
عــى صعيــد عــامل االمراطوريــة. وقبــل اخــرتاع التلغراف، 

كانــت الكابــالت تصنــع مــن النحــاس، وخيــوط القنــب 
ــدي، وكان إرســال رســالة  املغلفــة بالقــار، واملطــاط الهن
مــن لنــدن إىل نيويــورك تســتغرق 12 يوًمــا، وإىل ســيدين 
ــا.  ــني 57 يوًم ــنغهاي يف الص ــا، وإىل ش ــرتاليا 73 يوًم باس
وبحلــول منتصــف الخمســينات مــن القــرن التاســع 
عــرش، أمكــن مــن خــالل النظــام التلغــرايف نقــل 15 
كلمــة يف الدقيقــة مــن لنــدن إىل أمريــكا الشــاملية5. تــم 
نقــل تاريــخ التلغــراف كامــاًل بوصفــه اخرتاًعــا بريطانيًــا. 
وقــد أســهم هــذا االنضغــاط يف الزمــن والحيــز إلرســال 
ــامس  ــن الح ــري م ــدر كب ــارة ق ــائل يف إث ــتقبال الرس واس
ــع  ــق بالتحــول الرسي ــام يتعل ــز في ــدى اإلنجلي ــق ل والقل
للحــارض نحــو املســتقبل. )وهــو مــا أصبــح شــعوًرا 
طبيعيًــا يف إطــار عــامل شــهد ثــورة صناعيــة وأتيحــت لــه 
وســائل اتصــال آنيــة مــن خــالل الفيديــو عــر اإلنرتنــت(.

ــًذا  ــرًا ف ــار أم ــاع البح ــدودة يف ق ــالت املم ــت الكاب كان
املســتقبلة،  التلغــراف  محطــة  توصيــل  يتــم  رائًعــا. 
والتــي عــادًة مــا كان يتــم بنائهــا عــى شــواطئ محــددة، 
بالكابــالت املنتــرشة يف البحــر. عملــت ســفن متخصصــة 
عــى حمــل هــذه الكابــالت مــن أجــل متديدهــا يف قــاع 
البحــر بنــاًء عــى تفويــض ممنــوح مــن ســلطات املوانــئ 
والعامليــة  املحليــة  والحكومــات  والدوليــة  الوطنيــة 
ومــزودي خدمــات االتصــاالت التابعــني للقطــاع الخاص6. 
)تعــود ملكيــة هــذه الكابــالت إىل رشكات خاصــة تنتمــي 
ــن  ــة م ــية، ومرخص ــات سياس ــيات وتحالف ــدة جنس لع

ــة(. ــل ســلطات محلي قب

يف ظــل تزايــد اإلقبــال عــى التلغــراف يف شــامل املحيــط 
ــا،  ــا رشقً ــه أنظاره ــا يف توجي ــدأت بريطاني ــي، ب األطل
ــي  ــد الت ــية بالهن ــورة أساس ــال بص ــة االتص ــك إلتاح وذل
ــذاك.  ــة آن ــة الريطاني كانــت تعتــر جوهــرة اإلمراطوري
وتــم حفــر شــبكة التلغــراف الهنــدو أوروبيــة عــر قنــاة 

Musandam’s  
Telegraph Island

Ahmad Makia Telegraph Island is well known for 
the British colonialists who attempt-
ed to make a permanent base for a 
telegraphic repeater station in the 
Persian Gulf. Their aim was to estab-
lish better communications with the 
subcontinent, Australia, and New 
Zealand. At first glance, the island 
might appear inconsequential and 
minuscule, but it belonged to the glob-
ally extensive Eastern Telegraph Com-
pany, which derived from the British 
telegraphic network that sent commu-
nicative signals to North America via 
cables under the Atlantic Ocean.2

The telegraph was developed for 
engineered intelligence using human 
semiotics. The idea for the telegraph 
technology came from flag semaphore 
systems that used colored and angled 
flags to convey messages over long 
distances. This type of signaling trans-
fer differentiates from others in that 
signals are communicated without the 
recipient obtaining an object or  
message, but simply by observing  
or listening.3 

Futurist and science fiction writer 
Arthur C. Clarke explained, “A hun-
dred years ago, the electric telegraph 
made possible—indeed, inevitable—
the United States of America. The 
communications satellite will make 

equally inevitable a United Nations of 
Earth; let us hope that the transition 
period will not be equally bloody.”4 In 
other words, when the telegraph was 
invented, it revolutionized how the 
world—or rather how the imperial 
world—communicated. Prior to the 
telegraph, cables were initially made 
from copper, tarred hemp, and India 
rubber and a message from London to 
New York took 12 days; 73 days to Syd-
ney, Australia; and 57 days to Shang-
hai, China. By the mid-1850s, the 
telegraphic system was able to trans-
mit 15 words a minute from London to 
North America.5 

The entire history of the telegraph is 
conveyed as a British invention. This 
time-space compression of sending 
and receiving messages provided the 
English world with tremendous en-
thusiasm and anxiety in terms of the 
present shifting far more quickly into 
the future. (A now normalized feeling 
in a world that has experienced the In-
dustrial Revolution and has the means 
for real-time video communications 
via the Internet.)

The laying of submarine cables was a 
marvelous feat. A landing-telegraph 
station, usually built at specific shores, 
would be connected to a cable that 
spread out into the sea. A specialized 

Telegraph Island is situated a mile off the Musandam 
Peninsula. Historically, the tribes of Musandam aligned 
themselves with the Sultan of Oman, instead of Sheikh 
Zayed, the ruler born in Al Ain, who later formed the 
United Arab Emirates. To this day, the peninsula is an 
Omani exclave, separated from its motherland by the 
United Arab Emirates (UAE). It is a strategic location, 
known for the passage of approximately 35% of the 
world’s seaborne oil, partially controlled by the UAE and 
Iran.1 Geographically, the area sits at the edge of the Ara-
bian tectonic plate and is surrounded by fjords, while a 
few towns and ports populate its boundaries.
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ــرن  ــرشت مــن الق الســويس والبحــر األحمــر، ثــم انت
األفريقــي يف املحيــط الهنــدي، لتحــط أخــريًا يف مومبــاي. 
وشــهد هــذا الكابــل يف وقــت الحــق تحســينات مكنتــه 

ــن الوصــول اىل مناطــق رشق آســيا واســرتاليا7. م

املســافات،  لبعــد  التلغــراف  إشــارات  لتــاليش  نظــرًا 
فقــد وقــع االختيــار عــى عــدة محطــات حــول املســار 
لتكــرار الرســائل أو “تقويتهــا”. وعــى الرغــم مــن متديــد 
الكابــالت التــي تربــط لنــدن ببومبــاي عــر البحــر 
األحمــر وخليــج عــدن، إال أن جــودة النقــل كانــت 
ضعيفــة، مــا أدى إىل إجــراء دراســات تجريبيــة عــى 
مســارات جديــدة يف قــاع البحــار، وأشــارت املســوحات 
الجيولوجيــة إىل الخليــج العــريب كمســار بديــل مــن 
لنــدن إىل شــبه القــارة الهنديــة. ويف نهايــة املطــاف، 
ــد كابــل عــر الخليــج  ــة متدي قــررت الحكومــة الريطاني
العــريب مــن خــالل الخطــوط التلغرافيــة العثامنيــة، مــام 
اســتلزم إنشــاء محطــات تقويــة متعــددة يف جميــع 
أنحــاء الخليــج8. اتخــذت محطــات التلغــراف الرئيســية 
ــرش  ــع ع ــرن التاس ــف الق ــة يف منتص ــت قامئ ــي كان الت
مــن بوشــهر بإيــران وجــوادر بباكســتان مقــرًا لهــا، 
وبالتــايل تــم اختيــار جزيــرة املقلــب الواقعــة بــني هذيــن 
ــة  ــاء محط ــندم إلنش ــرة مس ــبه جزي ــة ش ــني قبال املوقع
 التقويــة، والتــي تطــورت لتصبــح مــا نعرفــه اليــوم باســم 

جزيرة التلغراف9.

تحقــق االتصــال املنشــود يف عــام 1865، ولكــن الحفــاظ 
عــى اســتمرارية العمليــات يف املحطــة صعبًــا جــًدا، 
وذلــك نظــرًا إىل عــدة عوامــل ســاهمت يف فشــلها. فقــد 
واجــه العثامنيــون صعوبــة الحفــاظ عــى أمــن الخــط يف 
منطقــة مــا بــني النهريــن التــي احتجــت القبائــل فيهــا 
ــل  ــت القبائ ــام عارض ــل. ك ــاء الكاب ــد إنش ــت ض وحارب
أيًضــا إنشــاء محطــة  التــي كانــت تقطــن مســندم 
ــا  ــتعامًرا بريطانيً ــزًوا واس ــا غ ــث اعتروه ــة، حي التقوي
ــا  ألراضيهــم. عــالوة عــى كــون موقــع الجزيــرة مقطوًع
ــي أدت إىل  ومعــزواًل، فضــاًل عــن الحــرارة الشــديدة الت
مــرع اثنــني مــن املشــغلني الريطانيني يف عدة ســنوات. 
ــون  ــا بالجن ــغلني أصيب ــأن املش ــول ب ــاطري تق ــك أس هنال
ــريًا، كان  ــية. وأخ ــة ومنس ــرة معزول ــأن الجزي ــعور ب للش
ــادًرا  ــرًا ن ــة( أم ــائل واألطعم ــل الرس ــلع )مث ــال الس إيص

ــرة10. ــة عــى الجزي ــة خــالل اإلقام ــغ الصعوب وبال

وكانــت النتيجــة أن الجزيــرة أخليــت بعــد مــرور بضــع 
ســنوات عــى تطويرهــا، ولكنهــا مــع ذلــك، ظلــت موقًعــا 
ــزور  ــا ن ــة. وعندم ــة يف املنطق ــاًم للســيطرة الريطاني مه
ــى  ــالع ع ــكان االط ــة، باإلم ــر الرقمي ــة قط ــع مكتب موق
ــدن إىل  ــة مــن لن ــرية مــن الرســائل املوجه مجموعــة كب
ــة  ــات حــول عــدم إمكاني ــة توجيه مســتعمراتها متضمن
اتخــاذ قــرار بشــأن العلــم الواجــب رفعــه عــى جزيــرة 

التلغــراف بعــد إخالئهــا: هــل ســيكون العلــم الريطــاين 
أو الرايــة الزرقــاء للبحريــة الهنديــة امللكيــة؟11 فالخيــار 
ــو  ــرة، وه ــى الجزي ــة ع ــيادة الريطاني ــي الس األول يعن
مــا مل تكــن تتمتــع بــه بريطانيــا، بينــام قــد يعنــي 
الخيــار الثــاين املســؤولية الريطانيــة تجــاه الجزيــرة 
 بالدفــاع عنهــا، وهــو مــا مل تكــن ترغــب الحكومــة 

الريطانية به12. 

التلغــراف  جزيــرة  مــن  تطمــع  بريطانيــا  كانــت 
ــبكتها  ــن ش ــرى ضم ــع أخ ــة تقاط ــن نقط ــتغناء ع االس
االســتعامرية يف املحيــط الهنــدي الســتخراج وتجميــع 
املــوارد واملعلومــات واألرايض. واألهــم مــن ذلــك أن 
ــل األورويب  ــن التدخ ــزًءا م ــراف ج ــرة التلغ ــى جزي تبق
ــى  ــالل البن ــن خ ــس م ــج، لي ــى أرض الخلي ــق ع املتالح
التحتيــة املبــارشة الباديــة للعيــان، وإمنــا مــن خــالل 
البنــى التحتيــة النائيــة وغــري الباديــة للعيــان وخطــوط 
االتصــال باملراكــز امللكيــة األوروبيــة أو حتــى الحكومــات 
الرسيــة. ورمبــا هــذا مــا متــت محاكاتــه يف هندســة 
الكابــالت البحريــة، والتــي صممــت لتكــون بعيــدة عــن 
ــاع  ــالت يف ق ــن الكاب ــم دف ــا يت ــادة م ــرش، فع ــني الب أع

ــار. ــن األنظ ــًدا ع ــار بعي البح

وبعــد ذلــك، ميكــن القــول بــأن املطامــع االســتعامرية يف 
دول الخليــج العــريب القامئــة حاليًــا عى مســاحات صغرية 
ــاف  ــابقة الكتش ــت س ــوذ كان ــلطة والنف ــة بالس متمتع
ــارات  ــط ملس ــم خرائ ــا يف رس ــت أيًض ــل ومتثل ــط، ب النف
أو نقــاط االتصــال لخدمــة الهيمنــة الريطانيــة ومواقــع 
التحكــم والســيطرة األمثــل عــى مســتوى العــامل13. 
االســتعامرية  السياســة  صنــاع  أهــداف  تتوقــف  ومل 
ــل تجاوزتهــا إىل مامرســة  ــد التلغــراف، ب الريطانيــني عن
يف  الُعامنيــة  البحريــة  الصناعــات  عــى  الضغوطــات 
املحيــط الهنــدي وفــرض الســيطرة عــى تجــارة الرقيــق 
باالســتعانة بحــكام الــدول املجــاورة لُعــامن، كالقاســمي 
ــة(.  ــارقة ورأس الخيم ــاريت الش ــا إم ــم حاليً ــذي يحك )ال
ــح  ــن، أصب ــل القــرن العرشي ــك، يف أوائ وعــالوة عــى ذل
الخليــج العــريب ميثــل موقًعــا اســرتاتيجيًا ملهابــط طائــرات 
ــوي  ــل ج ــة نق ــي رشك ــة، وه ــة امللكي ــوط الجوي الخط
مقرهــا بريطانيــا. وبالنتيجــة، مــا تقولــه هــذه الســجالت 
التاريخيــة هــو أن الغالبيــة العظمــى مــن الخليــج العريب 
مثــل موقًعــا مغريـًـا بالنســبة للريطانيــني، يف ظــل وجــود 

النفــط أو عــدم وجــوده.

ــي  ــة الت ــا كالتقني ــية، متاًم ــرة منس ــوم الجزي ــر الي وتعت
اســتضافتها يوًمــا فيــام مــى، وتشــتهر يف وقتنــا الحــايل 
بالســياحة بشــكل أســايس. ومــع ذلــك، فقــد مثلــت 
ــد  ــن أح ــزًءا م ــة ج ــتعامرية التاريخي ــؤرة االس ــذه الب ه
مشــاريع البحــار الحريــة األكــر شــمواًل منــذ التبــادل 
الكولومبــي وهــي: شــبكة الكابــالت البحريــة التلغرافيــة. 

 جزيرة التلغراف
 في مسندم

Musandam’s  
Telegraph Island

ship carried these cables in order to 
lay them down as delegated by nation-
al and international port authorities, 
local and global governments, and pri-
vate telecommunication providers.6 
(Private companies, enabled by local 
powers, spanning numerous nation-
alities and political alliances, owned 
these cables.)As the telegraph gained 
momentum in the North Atlantic, 
Britain started to look eastward, main-
ly to establish a connection to the 
Empire’s jewel, India. The Indo-Eu-
ropean Telegraph Network carved 
through the Suez Canal and Red Sea, 
then spread out from the Horn of Af-
rica into the Indian Ocean, and finally 
landed in Mumbai. This cable later 
evolved to reach the eastern Asian 
regions and Australia.7

Since telegraphic signals faded with 
distance, multiple stations around the 
route were selected to repeat mes-
sages or “boost” them. And although 
a submarine cable connecting Lon-
don to Bombay was established in 
the Red Sea and Aden, the quality 
of transmission was poor. This led 
to pilot studies on new telegraphic 
submarine routes. Geological surveys 
pointed towards the Persian Gulf as an 
alternative route from London to the 
subcontinent. Eventually, the British 
government decided to lay a cable 
through the Persian Gulf via Ottoman 
telegraphic lines. This necessitated 
the establishment of multiple repeater 
stations across the Gulf.8 The main 
telegram stations that existed during 
the mid-nineteenth century were in 
Bushire, Iran and Gwadar, Pakistan, 
and, consequently, the booster cho-
sen between these two locations was 
Jazirat al-Maqlab, the island off the 
Musandam Peninsula, which evolved 
to become what we know today as 
Telegraph Island.9

The built connection was achieved 
in 1865, except it was very difficult 
to sustain operations at the station. 
There were several factors that con-
tributed to its failure. The Ottomans 

had difficulty securing the line in 
Mesopotamia, whose tribes protested 
and fought against the building of 
the cable. Tribes who lived in Mu-
sandam also opposed the repeater 
station since they perceived it to be a 
British invasion and colonization of 
their lands. Moreover, the ominous, 
disconnected, and isolated location 
of the island, as well as the extreme 
heat it experienced led to the death of 
two British operators in as many years. 
There are myths that operators were 
driven towards insanity because the 
island felt so detached and forgotten. 
Finally, the delivery of goods (such 
as letters and foods) were rare and 
extremely difficult to come by while 
living on the island.10

It was evacuated a few years after it 
was developed. However, it remained 
an important site for British control in 
the region. When you visit the Qatar 
Digital Library, you’ll find a plethora 
of letters sent between London and 
its colonies dictating how a decision 
could not be met regarding which 
flag to erect on Telegraph Island after 
evacuation: would it be the Union 
Jack or the Blue Ensign of the Royal 
India Marine?11 The former would im-
ply sovereignty over the island, which 
Britain did not have, while the latter 
might imply British responsibility to 
defend it, which the government did 
not want.12

The British goal for Telegraph Island 
was to dispense another node within 
its Indian Ocean colonial network for 
the extraction and accumulation of 
resources, intelligence, and territo-
ry. More critically, Telegraph Island 
remains a part of the consequential 
European intrusion on Gulf soil, not 
through visible direct infrastructures, 
but through terminal, invisible infra-
structures and connective pathways 
to European imperial centers or even 
shadow governments. This is, perhaps, 
ironically mimicked in the engineer-
ing of submarine cables, which are 
designed to be invisible to humans. 
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ــج  ــن الخلي ــخ ع ــذا التاري ــه ه ــا يدون ــة إىل م وباإلضاف
العــريب، فإنــه يفتــح املجــال أمــام أســئلة مثــرية لالهتــامم 
حــول بنــاء العــامل والفضــاء. فعــى الرغــم مــن االختــالف 
الشاســع يف تقنيــة التلغــراف يف أيامنــا الحاليــة عــام 
ــالت  ــكل الكاب ــرش، تش ــع ع ــرن التاس ــه يف الق كان علي
ــاف  ــات األلي ــية لتقني ــة الرئيس ــة التحتي ــة البني البحري
ــه،  ــت. وعلي ــي تعمــل عــى تشــغيل اإلنرتن ــة الت الضوئي
ــت  ــبكة اإلنرتن ــالل ش ــن خ ــتقبل م ــأ باملس ــم التنب إذا ت
يف ظــل تواجــد أجهــزة اإلنرتنــت تحــت املــاء، فهــل 
يعنــي ذلــك احتفــاظ البنيــة التحتيــة لالتصــاالت يف 
 املســتقبل بخصائــص املــايض، ببقائهــا مغمــورة متاًمــا يف 

نطاق املاء؟

ــة  ــزوغ فجــر الحقب ــان مــن خــالل “ب عكــف تشــارلز م
الحديثــة للتوالــد املتجانــس” عــى مناقشــة نظريــة 
علميــة تفــرس كان يجــب عــى التبــادل الكولومبــي 
إعــادة تعريــف مــا نعتــره منطقــة أو إقليــم14. يف هــذه 
للتوالــد  الحديثــة  الحقبــة  النظريــة، يوصــف عــر 
املتجانــس باعتبــاره عــًرا بيئيًــا ترتاجــع وتتجانــس 
ــرد  ــي تتف ــزة الت ــة املمي ــات البيولوجي ــه الصف مــن خالل
ــرية الرأســاملية  ــرًا لتســارع وت ــة نظ ــات الحي ــا الكائن به
هــذه  يف  والهجــرة.  للتجــارة  املعــارصة  والتدفقــات 
ــات  ــن فئ ــواع املنحــدرة م ــة، يتســع انتشــار األن النظري
نباتيــة عــى أجــزاء كبــرية مــن الكــرة األرضيــة، مــا يعــزز 
ظهــور أنــواع متخصصــة نتجــت يف بيئــة منعزلــة. يعتــر 
التبــادل الكولومبــي، إىل جانــب اجتــامع اســبانيا والصــني 
يف مانيــال يف عــام 1492، بدايــة هــذه املرحلــة البيولوجية 

متنوعــة  مجموعــة  اختــالط  تــم  حيــث  العامليــة، 
 مــن األنــواع الفريــدة ظهــرت يف صــورة امتزاجــات 

عاملية موحد15.

إذا مــا اتبعنــا هــذا النمــط مــن التفكــري، فهــل باإلمــكان 
افــرتاض وجــود عالقــة بــني هــذا االمتــزاج الحيــوي 
الكابــالت  وصناعــة  العاملــي  الصعيــد  عــى  املوحــد 
البحريــة؟ الســيام منــذ أن شــهد عــام 2010 إنجــازًا عامليًــا 
بالــغ األهميــة متثــل يف اتصــال قــارات العــامل )باســتثناء 
القــارة القطبيــة الجنوبيــة( عــر الكابــالت البحريــة. 
وهــل مــن املمكــن أن تكــون ظاهــرة الحقبــة الحديثــة 
للتوالــد املتجانــس تصــور ســابق ملــا يطلــق عليــه اليــوم 

ــحابة”؟ ــة” أو “الس “الحزم

التاريــخ  عــر  االكتشــافات  هــذه  تراكــامت  ظــل  يف 
املــدى،  بعيــدة  املفاهيــم  أو  واملعلومــات  والتجــارة 
ــاب  ــا كت ــم وصفه ــام ت ــة”- ك ــة العميق ــت “البني أصبح
إىل  العــودة  إىل  الحاجــة  بشــأن  التاريخــي”  “البيــان 
الروايــات بعيــدة املــدى-16 تشــكل اإلطــار الــذيك الــذي 
ــارًصا أو  ــره مع ــا نعت ــم م ــادة تقيي ــم وإع ــا بتقيي يذكرن
حضاريـًـا أو عامليًــا عنــد النظــر والبحــث يف هــذه الجزيرة 
بالــذات. فعنــد مصادفــة هــذه البنــى التحتيــة العميقــة، 
نحتــاج إىل إعــادة النظــر فيــام يــرسده أبنــاء القبائــل غــري 
الســاحليني الذيــن ظهــروا بعــد ذلــك بصــورة مفاجــأة يف 
طليعــة الحوكمــة العامليــة تزامًنــا مــع اكتشــاف النفــط. 
ــا يســتفاد مــن جزيــرة التلغــراف يف النظــر  يتمثــل درًس

ــج. ــر إىل الخلي ــد النظ ــاه أواًل عن إىل املي

 جزيرة التلغراف
 في مسندم

Musandam’s  
Telegraph Island

The cables are usually buried under 
the sea ground, away from sight.

ow, what this says about today’s small 
yet powerful Gulf countries is that 
colonial interests did not occur only 
upon the discovery of oil, but also in 
creating a cartography of pathways 
or points of connectivity for British 
global hegemony and vantage.13 More 
than just appearing with the tele-
graph, Britain’s colonial engineers 
were also lobbying Omani maritime 
industries in the Indian Ocean and 
seizing control over its slave trade 
by appealing to Oman’s immediate 
neighbors, the Al Qasimis (who today 
rule over the emirates of Sharjah and 
Ras al-Khaimah). Moreover, in the 
early twentieth century, the Gulf grew 
into strategic locales for the landings 
and alights of Imperial Airways, an 
air transport company from Britain. 
Ultimately, what these histories say is 
that a majority of the Persian Gulf has 
been an enticing place for the British, 
with and without oil.

Today, the island is forgotten, much 
like the technology it once hosted. It is 
now known mainly for tourism. This 
historic colonial outpost, however, 
belonged to one of the most extensive 
urban seas projects since the Columbi-
an Exchange: the telegraphic subma-
rine cable network. Yet, more than just 
what it says about the Gulf, this his-
tory leaves us with some interesting 
questions about the constructs of the 
world and space: although telegraph 
technology of today differs greatly 
from that of the nineteenth century, 
the submarine cables provide the 
main infrastructure for the fiber-optic 
technologies that enable the internet. 
So, if the future is projected through 
the Internet and the entire hardware of 
the Internet is found underwater, does 
that mean our future communication 
infrastructure retains the characteris-
tics of the past, completely submerged 
within the realm of hydrology?

In “The Dawn of the Homogenocene,” 

Charles C. Mann discusses a scien-
tific theory that explains how the 
Columbian Exchange should have 
redefined what we consider territo-
ry.14 In this theory, the Homogeno-
cene is described as an ecological era 
during which the distinct and unique 
biological traits of species dissolve 
and homogenize due to accelerated 
capitalism and contemporary flows 
of trade and migration. In this theory, 
weedy generalized species take over 
large portions of the globe, pushing 
out specialized species that developed 
in isolation. The Columbian Exchange, 
along with the meeting of Spain and 
China at Manila in 1492, is consid-
ered the beginning of this globalized, 
biological leveling, where a variety 
of unique species mixed and then 
emerged as global uniform blends.15 If 
we follow this form of thinking, could 
we propose a correlation between this 
globally uniform biological blend and 
the industry of submarine cables? 
Especially since 2010 marked a mo-
mentous global achievement where 
all of the world’s continents (except 
for Antarctica) were connected via 
submarine cables. And is it possible 
that the Homogenocene is an earlier 
ideation for what we today call “the 
Stack” or “the Cloud?”

In these accumulations of configu-
rations through history, trade, infor-
mation, or long-term concepts the 

“deep structure,” as proposed in The 
History Manifesto regarding the need 
to return to longer-term narratives,16 
becomes an intelligent frame that re-
minds us to assess and reassess what 
we consider modern, urban, or global 
while looking at this particular island. 
When you encounter these deep in-
frastructures, you need to rethink the 
narrative of a tribal people who are 
landlocked and then suddenly appear 
at the forefront of global governance 
with the discovery of oil. What Tele-
graph Island teaches us is that when 
we look at the Gulf; we must first look 
to its water.

Ahmad Makia is co-founder of THE STATE and a fiction 
reader for Structo magazine. He is currently researching 
“The Pan-Arab Hangover,” and “The Gulf Turn,” while 
living in Dubai.
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الدوحة، قطر

فاطمة السهاوي و
راشد بن شبيب 
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Doha, Qatar
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Banana Island competes in the re-
gional tourism scene by importing 
and replicating exotic international 
destinations. This formula offers 
an alternative to the local tourism 
scene. Marketed as the Gulf’s “Maldiv-
ian experience,” the resort promises 
to match the likes of the Seychelles, 
Sri-Lanka, and Barbados.1

The story of Banana Island started in 
1976 when the coastline of Doha was 
redefined through dredging and land 
reclamation. The Sabkhas (marsh-
lands) and shallow waters were made 
deeper in some areas while land 
reclamation took place in others. The 
spoils from dredging formed remnant 
islands in various selected locations 
within the eastern Qatari waters.2 
These desolate islands were rapidly 
populated with beautiful native flora 
and scenic fauna, through the natural 
courses of migration and displace-
ment from the mainland. Two islands 
were created near Doha, which were 
later named the “Palm Tree Island” 
and “Banana Island” (fig. 1).

“Jazirat Albanana” (Banana Island) 
fostered diverse native wildlife further 
south of Doha. As one of Qatar’s pop-
ular spots for breeding and migrating 
birds, the indigenous wildlife con-
tinues to grow. The 13-hectare island, 
accessible to the public, was consid-
ered a passive recreation site by the 
state; intended for simpler activities, 
visits, and light structures, not major 
developments (fig. 2&3).  However, as 
Qatar re-embarked on the wave of rec-

reational island development, Banana 
Island was closed to the general public 
in 2011 in preparation for a new  
island resort.   

The concept of recreational islands 
may seem to be a relatively new form 
of development in the Qatari tourism 
market. Nevertheless, both Qatar spe-
cifically and the Gulf more generally 
have witnessed a comparable upsurge 
in realized and unrealized projects. 
The notion of recreational islands be-
gan well into the early 1970s. In Dubai, 
Reima and Raili Pietilä proposed an is-
land themed around “Arabian Nights” 
for the Deira Sea Corniche competi-
tion of 1974.3 While in Abu Dhabi, the 
city’s archipelagos were potential 
sites for Cedric Price’s suggested “Sea 
Garden” in 19734 and Oscar Niemey-
er’s proposed “Lulu Island” in 1977.5 
Jeddah, too, participated in the trend 
with Kiyonori Kikutake’s 1976 floating 
island idea, which berthed and moved 
along the city’s shorelines.6 And in Qa-
tar, Kenzo Tange proposed a marginal 
recreational compound on Doha’s Al 
Aliyah Island. 

It is fair to say that this last-men-
tioned, unrealized proposal by Kenzo 
Tange for Jazirat Al Aliyah was the 
conceptual beginning of recreational 
islands in Doha. In 1977, the Japa-
nese architect was commissioned to 
suggest four different schemes for a 
recreational island northeast of Doha.7 
This peripheral island was inten-
tionally chosen to create a remote 
attraction that was removed from the 

Entering the region’s growing tourism scene in 2014,  
Banana Island is Doha’s newest leisure destination.  
As a state-owned site and development, the popular pub-
lic beaches of the island have been transformed into an 
exclusive resort. Limited to hotel and restaurant guests, 
the lavish destination targets families of the Gulf that 
seek a rather conformist setting in accordance with their 
traditions and beliefs.

ــا إىل املشــهد الســياحي املتنامــي يف املنطقــة يف عــام 2014،  ــرة البنان انضمــت جزي
لتصبــح بذلــك أحــدث وجهــة ترفيهيــة يف العاصمــة القطريــة الدوحــة، وتعــد هــذه 
ــل  ــن تحوي ــر ع ــة أمث ــة القطري ــوكًا للدول ــياحيًا ممل ــا س ــا ومرشوًع ــرة موقًع الجزي
الشــواطئ العامــة الشــهرية إىل منتجــع حــري فاخــر يقتــر عــى اســتقبال ضيــوف 
ــالت  ــة الســياحية الفخمــة العائ ــدق واملطعــم فقــط. وتســتهدف هــذه الوجه الفن
الخليجيــة التــي تســعى إىل االســتمتاع ببيئــة محافظــة متوافقــة مــع عاداتهــا 

ــا. ــا ومعتقداته وتقاليده

ــن  ــة ضم ــية قوي ــة تنافس ــا مبكان ــرة البانان ــع جزي تتمت
املشــهد الســياحي يف املنطقــة حــازت عليهــا مــن خــالل 
إحضــار تجربــة الوجهــات الســياحية االســتوائية العامليــة 
إىل املنطقــة وتوفــري نســخة بديلــة عنهــا يف إطــار املشــهد 
الســياحي املحــيل، حيــث يعــد املنتجــع الــذي تــم 
التســويق لــه عــى أنــه “التجربــة املالديفيــة” يف الخليــج 
للوجهــات  أمنــاط مامثلــة  بتقديــم  العــريب، ضيوفــه 

ــادوس.1 ــكا وبارب ــيل ورسي الن ــتيوائية سيش االس
 

ــم  ــا ت ــام 1976 عندم ــا يف ع ــرة البانان ــدأت قصــة جزي ب
تجديــد ســاحل الدوحــة مــن خــالل أعــامل الحفــر 
واســتصالح األرايض، حيــث تــم تعزيــز عمــق الســبخات 
ــتصالح األرايض  ــق واس ــض املناط ــة يف بع ــاه الضحل واملي
يف مناطــق أخــرى. فشــكلت أنقــاض عمليــات التجريــف 
امليــاه  يف  متعــددة  مختــارة  مواقــع  يف  لجــزر  آثــاًرا 
اإلقليميــة القطريــة مــن جهــة الــرشق2. رسعــان مــا 
ــات  ــاًرا للنبات ــًوا وانتش ــة من ــزر النائي ــذه الج ــهدت ه ش
الجميلــة والحيوانــات املحليــة التــي ســاهمت بتشــكيل 
ــدورات  ــالل ال ــن خ ــك م ــة، وذل ــة خالب ــرًا طبيعي مناظ
الطبيعيــة للهجــرة والنــزوح مــن الــر الرئيــى. ونتيجــًة 
لذلــك، تــم إنشــاء جزيرتــني بالقــرب مــن الدوحــة، 
أطلــق عليهــام “جزيــرة النخيــل” و “جزيــرة البنانــا” 

ــم 1(. ــكل رق )الش

تحتضــن “جزيــرة البنانــا” أشــكااًل متنوعــة مــن الحيــاة 
ــا  ــة، وباعتباره ــن الدوح ــوب م ــة إىل الجن ــة املحلي الري
إحــدى مناطــق قطــر األكــر مالمئــة لظــروف تكاثــر 
ــاة  ــتمر الحي ــرة، تس ــور املهاج ــذاب الطي ــور واجت الطي
ــي والتزايــد. وقــد اتخــذت  الريــة الطبيعيــة يف التنام
الدولــة مــن هــذه الجزيــرة املمتــدة عــى مســاحة تبلــغ 
ــا  ــا ترفيهيً ــور، موقًع ــوم الجمه ــار، املتاحــة لعم 13 هكت
غــري نشــط مببــاين متواضعــة يهــدف إىل تنظيــم أنشــطة 
وزيــارات بســيطة وليــس مشــاريع عمرانيــة ضخمــة 
ــررت  ــر ق ــة القط ــن الحكوم ــم 2 و3(. ولك ــكل رق )الش
للجــزر  الرتفيهيــة  التطويــر  ركــوب موجــة مشــاريع 
ومنــع العامــة مــن دخــول الجزيــرة يف عــام 2011، وذلك 

ــد. ــرة الجدي ــع الجزي ــاء منتج ــتعداًدا إلنش اس
قــد يبــدو مفهــوم الجــزر الرتفيهيــة شــكاًل جديــًدا نســبيًا 
مــن املشــاريع يف ســوق الســياحة القطريــة. ومــع ذلــك، 
شــهدت كاًل مــن قطــر تحديــًدا ومنطقــة الخليــج بشــكل 
عــام طفــرة مامثلــة يف املشــاريع املنفــذة وغــري املنفــذة. 
وكان مفهــوم الجــزر الرتفيهيــة قــد بــدأ بالتبلــور يف 
مطلــع ســبعينات القــرن املنــرم. ففــي ديب، اقــرتح كاًل 
ــع  ــل طاب ــرة تحم ــاء جزي ــال إنش ــيل بيتي ــا وري ــن رمي م
“الليــايل العربيــة” للمســابقة املقامــة عــى كورنيــش 
ــد  ــي، فق ــا بالنســبة ألبوظب ــام1974. 3 أم ــرة لع بحــر دي
ــة  ــة إلقام ــع محتمل ــة مواق ــزر املدين ــل ج ــكل أرخبي ش
كاًل مــن “حديقــة البحــر” املقرتحــة مــن قبــل ســيدريك 
برايــس يف العــام 19734 و”جزيــرة اللولــو” املقرتحــة مــن 
ــاركت  ــام ش ــام 1977 5. ك ــر يف الع ــكار نيامي ــل أوس قب
جــدة أيًضــا يف هــذا التوجــه مــن خــالل فكــرة الجزيــرة 
العامئــة املقرتحــة مــن قبــل كيونــوري كيكوتيــك يف العــام 
ــاحل  ــى طــول س ــا ع ــا له ــي اتخــذت موقًع 1976، والت
املدينــة6. ويف قطــر، اقــرتح كنــزو تانغــي إقامــة مجمــع 

ــة يف الدوحــة.  ــرة العالي ترفيهــي ســاحيل عــى جزي

ومــن اإلنصــاف أن نقــول إن املقــرتح األخــري غــري املنفــذ 
لكنــزو تانغــي لجزيــرة العاليــة كانــت مبثابــة بدايــة 
انطــالق مفهــوم الجــزر الرتفيهيــة يف الدوحــة. ففــي 
ــاين باقــرتاح  ــدس املعــامري الياب ــف املهن عــام 1977، كُلّ
أربعــة مخططــات مختلفــة إلقامــة جزيــرة ترفيهيــة إىل 
ــار عــى هــذه  شــامل رشق الدوحــة7. وقــد وقــع االختي
الجزيــرة املتطرفــة عمــًدا بغيــة تحويــل وتعزيــز الجــذب 
واالســتقطاب لأماكــن النائيــة وهــو مــا يفتقــده الرتكيــز 
الــذي يــدور حــول مشــاريع التطويــر املقامــة يف املدينــة. 
اشــتمل املــرشوع عــى إقامــة نــاٍد ريــايض ومتحــف 
بحــري ومعــارض فنيــة حــوض أســامك وحديقــة نباتيــة 
ومطاعــم ومحــالت تجاريــة وشــاليهات )الشــكل رقم 4(. 

وعــى الرغــم مــن عــدم تنفيــذ مقــرتح تانغــي، فقــد تــم 
ــل يف منتصــف تســعينيات القــرن  ــرة النخي ــر جزي تطوي
املنــرم باعتبارهــا أول جزيــرة ترفيهيــة مقامــة يف قطــر، 
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وذلــك كــام جــاء عــى حــد تعبــري جاســم النصــف، 
الرئيــس الســابق ملجلــس إدارة رشكــة قطــر الوطنيــة 
للفنــادق: “ســعينا يف قطــر الوطنيــة للفنــادق إىل تطويــر 
جزيــرة النخلــة يف املرتبــة األوىل نظــرًا ملوقعهــا املركــزي 
ــه  ــة إىل أن ــة. باإلضاف ــش الدوح ــى كورني ــا ع وإطاللته
ــدة  ــدة فري ــياحية جدي ــة س ــاد وجه ــش إليج ــة تعطُّ مث
ــا تجــده يف  ــري كل م ــريت يف توف ــت فك ــا. متثل ــن نوعه م
ــة  ــامل غريب ــة مبع ــرة ترفيهي ــن جزي ــف، م ــزر املالدي ج
مدهشــة تتضمــن فلــل مقامــة عــى امليــاه يديرهــا 
ُمشــّغل الفنــادق”8. وبنــاًء عــى ذلــك تــم تكليــف رشكــة 
ســيكو لالستشــارات الهندســية، والتــي عملــت عــى 
ــر الجزيــرة عــى مرحلتــني، حيــث  تقديــم مقــرتح تطوي
تــم تنفيــذ املرحلــة األوىل املتعلقــة بتطويــر املرافــق 
ــي  ــة الت ــة الثاني ــذ املرحل ــرك تنفي ــني تُ ــة، يف ح الرتفيهي
تضــم تطويــر شــاليهات ذات طــراز اســتوايئ. وعــى 
الرغــم مــن دعــم جاســم النصــف للمــرشوع، إال أن 
تبنــي األمنــاط األجنبيــة مل يلــَق دعــاًم مــن بقيــة أفــراد 
فريــق اإلدارة مــن صنــاع القــرار يف رشكــة قطــر الوطنيــة 

ــم 5و6(. ــكل رق ــادق )الش للفن

اســتمرت تجربــة تطويــر جــزر الدوحــة بشــكل جيــد يف 
مطلــع القــرن الحــايل، حيــث تــم إرشاك جزيــرة النخيــل 
مــرة أخــرى يف منافســة بخصــوص الخطــة الرئيســية 
الشــاملة لكورنيــش الدوحــة يف عــام 2003. حيــث اقــرتح 
جــان نوفيــل جعــل الجزيــرة شــاطئ عــام مفتــوح، 
ــة  ــن ناحي ــق. وم ــض املناط ــالت يف بع ــة مظ ــع إضاف م
ــزر  ــل “ج ــة أرخبي ــوارتز إقام ــا ش ــت مارث ــرى، اقرتح أخ
البهجــة والــرسور”، وتحويــل جزيــرة النخيــل بذلــك إىل 
مــالذ ملراقبــة الطيــور، مــع الحــد مــن األبنيــة العمرانيــة 

ــم 7و8(.9 ــكل رق ــايت )الش ــاء النب ــاق الغط ــيع نط وتوس

متعــددة،  مداخــالت  خــالل  مــن  التوصيــة،  متــت 
بالبنــاء والتشــييد عــى نطــاق ضيــق جــًدا عــى جزيــرة 
النخيــل، لتكــون بذلــك مــالًذا طبيعيًــا للجمهــور يف 
ــا  ــذ أيً ــدم تنفي ــن ع ــم م ــج. وعــى الرغ منتصــف الخلي
مــن التوصيــات، فقــد تــم هــدم املرافــق الرتفيهيــة 
املتواضعــة املقامــة يف تســعينيات القــرن املنــرم يف عــام 
ــة،  ــرة خالي ــت الجزي ــة. بقي ــري معروف ــباب غ 2006 ألس
إال مــن أشــجار الســدر املزروعــة مؤخــرًا، وآثــار املرافــق 

ــبًقا. ــة مس املهدوم

الجــزر  مشــاريع  بشــأن  عديــدة  محــاوالت  وبعــد 
الرتفيهيــة، تحــول اهتــامم الدولــة إىل جزيــرة البنانــا 
ــياحة.  ــات الس ــم الخدم ــع لتقدي ــافة كموق ــد مس األبع
تحولــت الجزيــرة إىل منتجــع خــاص يعتــر مبثابــة وجهــة 
راقيــة، بــإدارة أنانتــارا للفنــادق واملنتجعــات. ووفًقــا 
ملســؤولني يف قطــاع الســياحة، يعمــل هــذا املنتجــع 
الضيافــة يف  الفجــوة يف قطــاع  عــى ســد  الرتفيهــي 

الدوحــة. وبهــدف جــذب الســياحة املحليــة واإلقليميــة، 
تــم تقدميهــا كاســتجابة مــن قطــر لســياحة الجــزر 
ــار  ــي كمعي ــات املنافســة يف ديب وأبوظب ووضــع املنتجع

ــا.  ــايس له قي

لتطويــر  املتطلعــة  املســتمرة  الطموحــات  أصبحــت 
جزيــرة ضمــن البنيــة التحتيــة لخدمــات الضيافــة يف 
ــق  ــياحة وتحقي ــز الس ــة لتعزي ــة، يف محاول ــر أولوي قط
ــى  ــب ع ــد يف الغال ــاد يعتم ــار اقتص ــارج إط ــو خ النم
النفــط. ويــوىل الســياح يف املنطقــة اهتامًمــا، الســيام 
الســعوديني، الذيــن توافــدوا فيــام مــى إىل مــدن مثــل 
القاهــرة ودمشــق وبــريوت. أمــا اليــوم، ومــع مــا تشــهده 
منطقــة الــرشق األوســط مــن اضطرابــات مؤســفة، 
ــا  ــر أمًن ــق أك ــم إىل مناط ــياح وجهته ــؤالء الس ــّول ه ح
مثــل ديب والدوحــة والكويــت، وهــذا أدى إىل قيــام 
ــي  ــع أجنب ــق بطاب ــري مراف ــرة الســياحة يف قطــر توف دائ
عــى أراضيهــا الســتيعاب املزيــد مــن الســياح املحافظــني 
الذيــن يفضلــون قربهــا، مــا أدى إىل إطــالق منتجــع 

ــارا.  ــإدارة أنانت ــا ب ــرة البنان جزي

ــة،  ــدي مبواقعــه الغريب ــادق التايالن يشــتهر مشــغل الفن
مثــل زامبيــا وموزامبيــق، وجــزر املالديــف، وقــد امتــدت 
ــك  ــج، وذل ــال دول الخلي ــرًا لتط ــارة مؤخ ــه املخت مواقع
بتشــغيل فنــادق حاليًــا يف كاًل مــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة وســلطنة عــامن وقطــر. يقــدم املنتجــع 
ــه  ــوم لضيوف ــوم الي ــس نج ــة الخم ــن فئ ــف ضم املصن
“جزيــرة أشــبه بالجنــة لتفردهــا الطبيعــي” مــن خــالل 
والشــواطئ  امليــاه  عــى  املقامــة  والفلــل  املســابح 
ــم،  ــينام واملطاع ــج ودور الس ــاالت البولين ــة وص الخاص
وبــرك ركــوب األمــواج. ينقــل املنتجــع ضيوفــه املنقولــني 
بالــزوارق إىل “جــزر املالديــف يف قطــر” مــن خــالل 
البديــل  تقمــص أجوائهــا وجامليتهــا، وتعتــر حاليًــا 

ــة. ــف الفعلي ــزر املالدي ــة لج ــر مالمئ ــرب واألك األق

ــغيلية  ــري التش ــف املعاي ــارا يف تكيي ــع أنانت ــح منتج نج
أواًل،  تدابــري مختلفــة.  بعنايــة مــن خــالل  للجزيــرة 
الرتكيــز  مــع  املحافظــني  للــزوار  الخصوصيــة  حفــظ 
ــدف  ــا، ته ــج. ثانيً ــي دول الخلي ــتهداف مواطن ــى اس ع
والعزلــة  التامــة  الخصوصيــة  توفــري  إىل  الشــاليهات 
ــات  ــا، ال يقــدم الفنــدق مرشوب ــة. ثالثً ــة نزيل ــكل عائل ل
ــه  ــن نوع ــذا املــرشوع األول م ــل ه ــام يجع ــة، م كحولي
ــاس  ــاق اللب ــق ميث ــم تطبي ــا، يت ــارا. رابًع ــبة ألنانت بالنس
اإلنــاث  الفنــدق ومنــع ظهــور  نــزالء  الصــارم عــى 
مبالبــس الســباحة باســتثناء شــواطئ محــدودة. وأخــريًا، 
يقتــر دخــول الجزيــرة عــى نــزالء الفنــدق فقــط 

والــزوار املســتوفني للرســوم املطبقــة.

باألصــل  البنانــا  جزيــرة  اشــتهار  املفارقــات،  ومــن 

جزيرة البنانا
الدوحة، قطر

Jazirat Albanana
Doha, Qatar

centralized concentration of devel-
opments in the city. The scheme was 
to include an athletic club, a marine 
museum, art galleries, an aquarium, a 
botanical garden, restaurants, shops, 
and bungalows (fig. 4).

Although Tange’s proposal was never 
realized, in the mid-1990s the Palm 
Tree Island was developed as Qatar’s 
first recreational island. As Jassim 
Al-Nesf, former Chairman of the Qatar 
National Hotels (QNH) stated, “We 
at QNH first sought after Palm Tree 
Island due to its centrality and visibil-
ity from Doha’s Corniche. There was 
a thirst for new, unique leisure desti-
nations. My idea was to recreate what 
you would find at the Maldives, an 
exotic recreational island with water 
villas run by a hotel operator.”8 This 
led to the commissioning of the Brit-
ish-Lebanese architects, Triad-CICO, 
who proposed two phases for the is-
land’s development. The first phase of 
entertainment facilities was realized, 
while the second phase comprising 
tropical-type bungalows was aban-
doned. Although Al-Nesf was support-
ive of the project, the remainder of the 
decision-making team at QNH did not 
support the foreign typology (fig. 5&6).

The experimentation of Doha’s island 
development continued well into the 
early 2000s. Palm Tree Island was 
again included in a competition for 
a comprehensive master plan of the 
Doha Corniche in 2003. Jean Nou-
vel proposed to designate the isle as 
an open public beach, with shading 
structures in some areas. On the other 
hand, Martha Schwartz suggested 
creating an archipelago of “pleasure 
islands,” transforming the Palm Tree 
Island into a bird-watching haven, 
with minimal structures and extensive 
vegetation (fig. 7&8).9 

In the multiple entries, it was advised 
to add and construct very little on 
Palm Tree Island, allowing it to exist 
as a public nature refuge in the mid-
dle of the bay. Though none of the 

entries were materialized, the humble 
entertainment facilities of the 1990s 
were demolished in 2006 for unknown 
reasons. The island remains vacant, 
except for a newly planted Sidra tree,  
a remnant of the previously demol-
ished development. 

Following the multiple attempts of 
recreational island developments, 
the state’s attention shifted to the 
more distant Banana Island as a site 
for tourism offerings. The island 
was transformed into an exclusive 
high-end destination resort, operat-
ed by Anantara Hotels and Resorts. 
According to tourism officials, this 
resort-style facility fills a gap in Doha’s 
hospitality offerings. With a target to 
attract local and regional tourism, it 
was promoted as Qatar’s answer to 
island tourism and was benchmarked 
with competing resorts in Dubai  
and Abu Dhabi.

The continued ambitions of island 
development within Qatar’s hospital-
ity infrastructure became a priority 
in an attempt to increase tourism and 
grow beyond a predominately oil-
based economy. Attention is given to 
regional tourists, mainly Saudis, who 
formerly flocked to cities such as Cairo, 
Damascus, and Beirut. Today, with the 
unfortunate commotion in the Middle 
East, such tourists have diverged to 
safer grounds such as Dubai, Doha, 
and Kuwait. This led Qatar’s tourism 
arm to recreate foreign settings within 
its boarders to accommodate more 
conservative tourists who prefer its 
proximity, leading to the launch of 
Banana Island Resort by Anantara. 

The Thai hotel operator is well known 
for its particular exotic locations, 
such as Zambia, Mozambique, and 
the Maldives. Its selected locations 
have recently extended into the Gulf 
countries, with hotels now in the UAE, 
Oman, and Qatar. Today, the five-star 
resort offers its guests “an island par-
adise of natural exclusivity” through 
pools and water villas, private beaches, 
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Fig. 1

Fig. 2
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وذلــك كــام جــاء عــى حــد تعبــري جاســم النصــف، 
الرئيــس الســابق ملجلــس إدارة رشكــة قطــر الوطنيــة 
للفنــادق: “ســعينا يف قطــر الوطنيــة للفنــادق إىل تطويــر 
جزيــرة النخلــة يف املرتبــة األوىل نظــرًا ملوقعهــا املركــزي 
ــه  ــة إىل أن ــة. باإلضاف ــش الدوح ــى كورني ــا ع وإطاللته
ــدة  ــدة فري ــياحية جدي ــة س ــاد وجه ــش إليج ــة تعطُّ مث
ــا تجــده يف  ــري كل م ــريت يف توف ــت فك ــا. متثل ــن نوعه م
ــة  ــامل غريب ــة مبع ــرة ترفيهي ــن جزي ــف، م ــزر املالدي ج
مدهشــة تتضمــن فلــل مقامــة عــى امليــاه يديرهــا 
ُمشــّغل الفنــادق”8. وبنــاًء عــى ذلــك تــم تكليــف رشكــة 
ســيكو لالستشــارات الهندســية، والتــي عملــت عــى 
ــر الجزيــرة عــى مرحلتــني، حيــث  تقديــم مقــرتح تطوي
تــم تنفيــذ املرحلــة األوىل املتعلقــة بتطويــر املرافــق 
ــي  ــة الت ــة الثاني ــذ املرحل ــرك تنفي ــني تُ ــة، يف ح الرتفيهي
تضــم تطويــر شــاليهات ذات طــراز اســتوايئ. وعــى 
الرغــم مــن دعــم جاســم النصــف للمــرشوع، إال أن 
تبنــي األمنــاط األجنبيــة مل يلــَق دعــاًم مــن بقيــة أفــراد 
فريــق اإلدارة مــن صنــاع القــرار يف رشكــة قطــر الوطنيــة 

ــم 5و6(. ــكل رق ــادق )الش للفن

اســتمرت تجربــة تطويــر جــزر الدوحــة بشــكل جيــد يف 
مطلــع القــرن الحــايل، حيــث تــم إرشاك جزيــرة النخيــل 
مــرة أخــرى يف منافســة بخصــوص الخطــة الرئيســية 
الشــاملة لكورنيــش الدوحــة يف عــام 2003. حيــث اقــرتح 
جــان نوفيــل جعــل الجزيــرة شــاطئ عــام مفتــوح، 
ــة  ــن ناحي ــق. وم ــض املناط ــالت يف بع ــة مظ ــع إضاف م
ــزر  ــل “ج ــة أرخبي ــوارتز إقام ــا ش ــت مارث ــرى، اقرتح أخ
البهجــة والــرسور”، وتحويــل جزيــرة النخيــل بذلــك إىل 
مــالذ ملراقبــة الطيــور، مــع الحــد مــن األبنيــة العمرانيــة 

ــم 7و8(.9 ــكل رق ــايت )الش ــاء النب ــاق الغط ــيع نط وتوس

متعــددة،  مداخــالت  خــالل  مــن  التوصيــة،  متــت 
بالبنــاء والتشــييد عــى نطــاق ضيــق جــًدا عــى جزيــرة 
النخيــل، لتكــون بذلــك مــالًذا طبيعيًــا للجمهــور يف 
ــا  ــذ أيً ــدم تنفي ــن ع ــم م ــج. وعــى الرغ منتصــف الخلي
مــن التوصيــات، فقــد تــم هــدم املرافــق الرتفيهيــة 
املتواضعــة املقامــة يف تســعينيات القــرن املنــرم يف عــام 
ــة،  ــرة خالي ــت الجزي ــة. بقي ــري معروف ــباب غ 2006 ألس
إال مــن أشــجار الســدر املزروعــة مؤخــرًا، وآثــار املرافــق 

ــبًقا. ــة مس املهدوم

الجــزر  مشــاريع  بشــأن  عديــدة  محــاوالت  وبعــد 
الرتفيهيــة، تحــول اهتــامم الدولــة إىل جزيــرة البنانــا 
ــياحة.  ــات الس ــم الخدم ــع لتقدي ــافة كموق ــد مس األبع
تحولــت الجزيــرة إىل منتجــع خــاص يعتــر مبثابــة وجهــة 
راقيــة، بــإدارة أنانتــارا للفنــادق واملنتجعــات. ووفًقــا 
ملســؤولني يف قطــاع الســياحة، يعمــل هــذا املنتجــع 
الضيافــة يف  الفجــوة يف قطــاع  عــى ســد  الرتفيهــي 

الدوحــة. وبهــدف جــذب الســياحة املحليــة واإلقليميــة، 
تــم تقدميهــا كاســتجابة مــن قطــر لســياحة الجــزر 
ــار  ــي كمعي ــات املنافســة يف ديب وأبوظب ووضــع املنتجع

ــا.  ــايس له قي

لتطويــر  املتطلعــة  املســتمرة  الطموحــات  أصبحــت 
جزيــرة ضمــن البنيــة التحتيــة لخدمــات الضيافــة يف 
ــق  ــياحة وتحقي ــز الس ــة لتعزي ــة، يف محاول ــر أولوي قط
ــى  ــب ع ــد يف الغال ــاد يعتم ــار اقتص ــارج إط ــو خ النم
النفــط. ويــوىل الســياح يف املنطقــة اهتامًمــا، الســيام 
الســعوديني، الذيــن توافــدوا فيــام مــى إىل مــدن مثــل 
القاهــرة ودمشــق وبــريوت. أمــا اليــوم، ومــع مــا تشــهده 
منطقــة الــرشق األوســط مــن اضطرابــات مؤســفة، 
ــا  ــر أمًن ــق أك ــم إىل مناط ــياح وجهته ــؤالء الس ــّول ه ح
مثــل ديب والدوحــة والكويــت، وهــذا أدى إىل قيــام 
ــي  ــع أجنب ــق بطاب ــري مراف ــرة الســياحة يف قطــر توف دائ
عــى أراضيهــا الســتيعاب املزيــد مــن الســياح املحافظــني 
الذيــن يفضلــون قربهــا، مــا أدى إىل إطــالق منتجــع 

ــارا.  ــإدارة أنانت ــا ب ــرة البنان جزي

ــة،  ــدي مبواقعــه الغريب ــادق التايالن يشــتهر مشــغل الفن
مثــل زامبيــا وموزامبيــق، وجــزر املالديــف، وقــد امتــدت 
ــك  ــج، وذل ــال دول الخلي ــرًا لتط ــارة مؤخ ــه املخت مواقع
بتشــغيل فنــادق حاليًــا يف كاًل مــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة وســلطنة عــامن وقطــر. يقــدم املنتجــع 
ــه  ــوم لضيوف ــوم الي ــس نج ــة الخم ــن فئ ــف ضم املصن
“جزيــرة أشــبه بالجنــة لتفردهــا الطبيعــي” مــن خــالل 
والشــواطئ  امليــاه  عــى  املقامــة  والفلــل  املســابح 
ــم،  ــينام واملطاع ــج ودور الس ــاالت البولين ــة وص الخاص
وبــرك ركــوب األمــواج. ينقــل املنتجــع ضيوفــه املنقولــني 
بالــزوارق إىل “جــزر املالديــف يف قطــر” مــن خــالل 
البديــل  تقمــص أجوائهــا وجامليتهــا، وتعتــر حاليًــا 

ــة. ــف الفعلي ــزر املالدي ــة لج ــر مالمئ ــرب واألك األق

ــغيلية  ــري التش ــف املعاي ــارا يف تكيي ــع أنانت ــح منتج نج
أواًل،  تدابــري مختلفــة.  بعنايــة مــن خــالل  للجزيــرة 
الرتكيــز  مــع  املحافظــني  للــزوار  الخصوصيــة  حفــظ 
ــدف  ــا، ته ــج. ثانيً ــي دول الخلي ــتهداف مواطن ــى اس ع
والعزلــة  التامــة  الخصوصيــة  توفــري  إىل  الشــاليهات 
ــات  ــا، ال يقــدم الفنــدق مرشوب ــة. ثالثً ــة نزيل ــكل عائل ل
ــه  ــن نوع ــذا املــرشوع األول م ــل ه ــام يجع ــة، م كحولي
ــاس  ــاق اللب ــق ميث ــم تطبي ــا، يت ــارا. رابًع ــبة ألنانت بالنس
اإلنــاث  الفنــدق ومنــع ظهــور  نــزالء  الصــارم عــى 
مبالبــس الســباحة باســتثناء شــواطئ محــدودة. وأخــريًا، 
يقتــر دخــول الجزيــرة عــى نــزالء الفنــدق فقــط 

والــزوار املســتوفني للرســوم املطبقــة.

ومن املفارقات، اشتهار جزيرة البنانا باألصل 

جزيرة البنانا
الدوحة، قطر

Jazirat Albanana
Doha, Qatar

centralized concentration of devel-
opments in the city. The scheme was 
to include an athletic club, a marine 
museum, art galleries, an aquarium, a 
botanical garden, restaurants, shops, 
and bungalows (fig. 4).

Although Tange’s proposal was never 
realized, in the mid-1990s the Palm 
Tree Island was developed as Qatar’s 
first recreational island. As Jassim 
Al-Nesf, former Chairman of the Qatar 
National Hotels (QNH) stated, “We 
at QNH first sought after Palm Tree 
Island due to its centrality and visibil-
ity from Doha’s Corniche. There was 
a thirst for new, unique leisure desti-
nations. My idea was to recreate what 
you would find at the Maldives, an 
exotic recreational island with water 
villas run by a hotel operator.”8 This 
led to the commissioning of the Brit-
ish-Lebanese architects, Triad-CICO, 
who proposed two phases for the is-
land’s development. The first phase of 
entertainment facilities was realized, 
while the second phase comprising 
tropical-type bungalows was aban-
doned. Although Al-Nesf was support-
ive of the project, the remainder of the 
decision-making team at QNH did not 
support the foreign typology (fig. 5&6).

The experimentation of Doha’s island 
development continued well into the 
early 2000s. Palm Tree Island was 
again included in a competition for 
a comprehensive master plan of the 
Doha Corniche in 2003. Jean Nou-
vel proposed to designate the isle as 
an open public beach, with shading 
structures in some areas. On the other 
hand, Martha Schwartz suggested 
creating an archipelago of “pleasure 
islands,” transforming the Palm Tree 
Island into a bird-watching haven, 
with minimal structures and extensive 
vegetation (fig. 7&8).9 

In the multiple entries, it was advised 
to add and construct very little on 
Palm Tree Island, allowing it to exist 
as a public nature refuge in the mid-
dle of the bay. Though none of the 

entries were materialized, the humble 
entertainment facilities of the 1990s 
were demolished in 2006 for unknown 
reasons. The island remains vacant, 
except for a newly planted Sidra tree,  
a remnant of the previously demol-
ished development. 

Following the multiple attempts of 
recreational island developments, 
the state’s attention shifted to the 
more distant Banana Island as a site 
for tourism offerings. The island 
was transformed into an exclusive 
high-end destination resort, operat-
ed by Anantara Hotels and Resorts. 
According to tourism officials, this 
resort-style facility fills a gap in Doha’s 
hospitality offerings. With a target to 
attract local and regional tourism, it 
was promoted as Qatar’s answer to 
island tourism and was benchmarked 
with competing resorts in Dubai  
and Abu Dhabi.

The continued ambitions of island 
development within Qatar’s hospital-
ity infrastructure became a priority 
in an attempt to increase tourism and 
grow beyond a predominately oil-
based economy. Attention is given to 
regional tourists, mainly Saudis, who 
formerly flocked to cities such as Cairo, 
Damascus, and Beirut. Today, with the 
unfortunate commotion in the Middle 
East, such tourists have diverged to 
safer grounds such as Dubai, Doha, 
and Kuwait. This led Qatar’s tourism 
arm to recreate foreign settings within 
its boarders to accommodate more 
conservative tourists who prefer its 
proximity, leading to the launch of 
Banana Island Resort by Anantara. 

The Thai hotel operator is well known 
for its particular exotic locations, 
such as Zambia, Mozambique, and 
the Maldives. Its selected locations 
have recently extended into the Gulf 
countries, with hotels now in the UAE, 
Oman, and Qatar. Today, the five-star 
resort offers its guests “an island par-
adise of natural exclusivity” through 
pools and water villas, private beaches, 
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Fig. 6
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bowling alleys, cinemas, restaurants, 
and surf pools. The resort transports 
its ferried guests to the “Maldives in 
Qatar” through its atmospheric and 
aesthetic depiction and is now being 
dubbed as the closer, more convenient 
alternative to the actual Maldivian 
islands.

The Anantara resort has succeeded  
by carefully tailoring the island’s  
operational parameters through 
various measures. First, the private 
retreat is aimed at a more conserva-
tive population with an emphasis on 
targeting Gulf nationals. Secondly, the 
hotel bungalows are laid out to offer 
ultimate privacy and seclusion to each 
residing family. Thirdly, the hotel 
offers no alcohol, making this project 
Anantara’s first “dry hotel.” Fourth, a 
strict dress code is applied on hotel 
guests, banning public appearances  
of females in swimming suits except 
for limited beaches. And lastly, the 
strict physical access to the island is 
 limited to only hotel guests and  
paying visitors.

Paradoxically, Banana Island was orig-
inally known for its public beaches 
and camping sites, otherwise seldom 
found on Doha’s privatized shoreline. 
The island was visited for its natural 
and untouched character as an out-
door get-away from the heavily con-
gested city. Today, most of the outdoor 
spaces within the island feel aban-
doned, with very little life or people in 
public areas. Although the resort is of-
ten fully booked during weekends, it is 
in the indoor entertainment facilities 
that one feels the occupancy of the 
space. Visitors lean towards the indoor 
spaces and private rooms rather than 
the outdoor areas and beaches. While 
formerly a public place in a pure nat-
ural environment, it is now a private 
and exclusive island development. 

Looking back on such a project, the 
implications of both the social and 
architectural dynamics of the island 
within a larger context of the Gulf can 

begin to be explored. The social and 
spatial constructs of Tange’s Jazirat 
Al Aliyah plan in contrast to Banana 
island, bring about a range of issues 
through which each island can be 
understood – the first of which  
is accessibility. 

While Jazirat Al Aliyah’s program al-
lowed for public access, Banana Island 
is exclusive and limited to paying vis-
itors. Moreover, the scale of develop-
ment allowed for wildlife and nature 
to dominate within Jazirat Al Aliyah, 
while the aim of the Banana Island de-
velopment is purely recreational and 
service based. Additionally, the archi-
tecture of Tange’s modernist approach 
is clearly more abstract and embed-
ded within the actual landscape. In 
many ways, this is juxtaposed with 
the imported bungalow architecture, 
which mimics a form of East Asian 
island atoll. 

The different architectural strategies 
employed on both islands leads to 
the question of whether or not this 
implies a change in the Gulf’s urban 
language, or rather represents a sim-
ple addition to a tourism mandate. In 
the case of Banana Island, the latter 
seems to be the case, with developers 
influenced by the nation’s new tour-
ism directive which has set a prec-
edent within Doha’s economy. The 
scale, thematic architecture, imposed 
typology, and exclusivity has become 
a main agenda within this new eco-
nomic sector. These values seem to 
contrast the planning measures of 
older island developments, which 
considered an inclusive civic context 
and communal advantages as more es-
sential than tourism cultivation. What 
is surprising is the shift in comparison 
throughout the decades and scale that 
has now made Banana Island exclu-
sive and totally independent from a 
city that is five kilometers away.10 

 Independence from mainland Doha 
is the strategic appeal to the guests. 
These visitors are taken through a de-

Jazirat Albanana
Doha, Qatar
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بالشــواطئ العامــة ومواقــع التخييــم، التــي قلــام توفــرت 
وجهــة  واعتــرت  الخاصــة.  الدوحــة  شــواطئ  عــى 
يقصدهــا الــزوار نظــرًا لطبيعتهــا باعتبارهــا منطقــة 
ــا  ــة. أم ــق للمدين ــام الخان ــن االزدح ــًدا ع ــة بعي مفتوح
ــة  ــاحات الخارجي ــم املس ــإن معظ ــايل، ف ــت الح يف الوق
داخــل الجزيــرة توحــي بأنهــا مهملة، مــع ضئالــة مظاهر 
الحيــاة أو قلــة تواجــد النــاس يف املناطــق العامــة. وعــى 
الرغــم مــن أن املنتجــع يكــون محجــوزًا بالكامــل خــالل 
عطلــة نهايــة األســبوع، إال أنــه يف املرافــق الرتفيهيــة 
الداخليــة ميكــن مالحظــة االكتظــاظ بالــزوار. مييــل 
ــة والغــرف الخاصــة أكــر  ــزوار نحــو األماكــن الداخلي ال
مــن املناطــق الخارجيــة والشــواطئ. عــى قــدر مــا كان 
املوقــع عاًمــا يف بيئــة طبيعيــة نقيــة فيــام مــى، أضحــى 

ــة.  ــة وحري ــرة خاص ــر لجزي اآلن تطوي

إذا مــا نظرنــا إىل الــوراء يف هــذا املرشوع، أمكن اكتشــاف 
االجتامعيــة  الدوافــع  مــن  كل  عــى  املرتتبــة  اآلثــار 
ــج. إن  ــن ســياق أوســع للخلي ــرة ضم ــة للجزي واملعامري
ــة ملخطــط تانغــي  ــة واملكاني ــات االجتامعي ــة البني مقارن
لجزيــرة العاليــة بجزيــرة البنانــا، يضعنــا أمــام مجموعــة 
مــن القضايــا التــي ميكــن مــن خاللهــا فهــم كل جزيــرة – 
وعــى رأســها إمكانيــة الدخــول. يف حــني يســمح برنامــج 
جزيــرة العاليــة بالدخــول العــام للجمهــور، تعتــر جزيرة 
البنانــا حريــة ويقتــر دخولهــا عــى الــزوار املســتوفني 
ــاق  ــمح نط ــك، س ــى ذل ــالوة ع ــة. وع ــوم املطبق للرس
التطويــر بهيمنــة الحيــاة الريــة والطبيعــة عــى جزيــرة 
العاليــة، يف حــني أن الهــدف مــن تطويــر جزيــرة البنانــا 
هــو ترفيهــي بحــت وقائــم عــى الخدمــات. باإلضافــة إىل 
ذلــك، يتبــع التصميــم املعــامري لتانغــي منهــج الحداثــة 
الــذي يعتــر أكــر تجريــًدا وجــزًءا ال يتجــزأ مــن داخــل 
ــع  ــك م ــق ذل ــرية، يتواف ــواٍح كث ــيل. ويف ن ــهد الفع املش
األســلوب املعــامري املســتورد للشــاليهات، الــذي يحــايك 

شــكل مــن أشــكال الجــزر املرجانيــة يف رشق آســيا.

تــؤدي االســرتاتيجيات املعامريــة املختلفــة املتبعــة لــكال 
الجزيرتــني إىل التســاؤل إذا مــا كان هــذا يعنــي إحــداث 
ــه  ــج، أو أن ــة الخلي ــة يف منطق ــة املعامري ــري يف اللغ تغي
ميثــل إضافــة بســيطة ملواكبــة املتطلبــات الســياحية. 
البنانــا، وينطبــق عليهــا االحتــامل  يف حالــة جزيــرة 
ــن بالتوجهــات  ــر املطوري ــدو مــع تأث ــا يب ــاين عــى م الث
الســياحية الجديــدة للبــالد التــي شــكلت ســابقة يف 

اقتصــاد الدوحــة. أصبــح النطــاق والعــامرة بطابــع معــني 
ــذا  ــع يف ه ــاج متب ــة منه ــة والحري ــة املفروض والنوعي
ــم  ــذه القي ــدو أن ه ــد. ويب ــادي الجدي ــاع االقتص القط
مناقضــة لتدابــري التخطيــط لتطويــرات الجــزر القدميــة، 
التــي تعتــر ســياق مــدين شــامل ومزايــا مجتمعيــة أكــر 
إلحاًحــا مــن الثقافــة الســياحية. مــا يثــري الدهشــة هــو 
التحــول مقارنــة بالعقــود املاضيــة، والنطــاق الحــايل 
الــذي جعــل مــن جزيــرة البنانــا حريــة ومســتقلة متاًما 
ــرتات10.  ــا خمســة كيلوم ــد عنه ــي تبع ــة الت ــن املدين ع

إن االســتقاللية عــن الــر الرئيــى للدوحــة هــو املطلــب 
االســرتاتيجي للضيــوف، حيــث أنهــم مؤخوذيــن بالتصــور 
ــم ال  ــدة. إال أنه ــة بعي ــرة غريب ــع جزي ــة إىل منتج لرحل
يزالــون عــى اتصــال بالســياق الثقــايف الــذي يعتــر جــزًءا 
ــرة.  ــع يف الجزي ــلوكيات املتب ــاق الس ــن ميث ــزأ م ال يتج
ويتمثــل هــذا بشــكل مقصــود مــن خــالل التطويــر 
ــزوار  ــتقطاب ال ــتهدف اس ــذي يس ــة، ال ــوك للدول اململ
مــن منطقــة الخليــج. ولذلــك، فــإن الضيــوف يســكونون 
ــارة مــا تقدمــه  قادريــن عــى الســفر عــر الدوحــة وزي
املدينــة، باإلضافــة عــى زيــارة هــذه الجزيــرة الخياليــة 
ــا الدوحــة، طاملــا أنهــم  ــي متنحه ــات الت ضمــن الصالحي
ــة. يف  ــة والديني ــدات االجتامعي ــم واملعتق ــني بالقي ملتزم
حــني ميكــن للمــرء أن يجــادل ضــد اســترياد هــذا الطــراز 
املعــامري األجنبــي، والصيغــة التــي اعتمــدت عليهــا 
ــاع  ــه قط ــك في ــام ال ش ــت م ــد جذب ــا ق ــرة البنان جزي

ــج. ــة الخلي ــد يف منطق ــياحة الجدي الس

مــع اســتمرار قطــر يف صياغــة قطــاع الســياحة بإضافــة 
وجهــات جديــدة، أســهم النجــاح امللحــوظ لجزيــرة 
ــي  ــات الت ــد للمنتجع ــري جدي ــط س ــيس خ ــا بتأس البنان
تلبــي متطلبــات الســياحة املحليــة واإلقليميــة املحافظــة. 
مزمــع  أخــرى  اصطناعيــة  جــزر  ســتة  وجــود  مــع 
تطويرهــا عــى نفــس املنــوال، يتــم تكــرار ظهــور منــوذج 
ــة،  ــياحة للدوح ــاع الس ــر يف قط ــر للتطوي ــتورد آخ مس
مــن شــأنه أن يوفــر ملجــأ مــن عــامل املناطــق الحريــة 
مــع الرتكيــز عــى املناطــق البحريــة املســتصلحة )الشــكل 
رقــم 9-12(. وخالفـًـا لتجربــة تقمــص التجربــة املالديفيــة 
لجزيــرة البنانــا، ســوف تكــون الجزيــرة املزمــع تطويرهــا 
مســتوحاة مــن العــامرة املتوســطية املتبعــة يف اليونــان، 

ــاًم. ــزام املزيــد مــن األمنــاط املتقمصــة حت مــع اعت

جزيرة البنانا
الدوحة، قطر

التخطيــط  فــي  ومختصــة  معماريــة  مهندســة  الســهالوي  فاطمــة 
العمرانــي فــي قطــر، أسســت منتــدى الدوحــة للعمــارة ومكتبــة أطلــس 
فــي الدوحــة، وتتخصــص فــي مجــال كتــب العمــارة والتخطيــط العمرانــي 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وتحمــل فاطمــة درجــة 
البكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي 
ــم  ــة فــي التصمي الشــارقة، ودرجــة الماجســتير فــي الهندســة المعماري
ــة فــي لنــدن. ــة بارتليــت للهندســة المعماري العمرانــي مــن جامعــة كلي

راشــد بــن شــبيب مختــص فــي التخطيــط العمرانــي لــدى مؤسســة 
الخليــج  منطقــة  هويــة  بتعزيــز  اضطلعــت  التــي  الثقافيــة  الهندســة 
المعاصــرة مــن خــال ثاثــة تخصصــات رئيســية: األبحــاث، والتعليــم، 
عالمًيــا  االعتــراف  تــم  فقــد  لذلــك،  ونتيجــة  العمرانــي.  والتخطيــط 
بمؤسســة الهندســة الثقافيــة مــن خــال ترشــيحها لجائــزة اآلغــا خــان 
للعمــارة فــي عــام 2010. ويحمــل راشــد درجــة الماجســتير مــن جامعــة 

أكســفورد فــي مجــال التخطيــط العمرانــي.

piction of a journey to an exotic island 
resort far away. However, they are still 
connected with the cultural context 
embedded within the island’s code of 
conduct. This is intentionally shaped 
by the state-owned development, 
which aims to attract visitors from 
the Gulf. Therefore, the guests are not 
only able to travel through Doha and 
visit what the city has to offer, they are 
also able to visit this recreated fantasy 
island within Doha’s jurisdiction, so 
long as they abide by the values of 
its socio-religious beliefs. While one 
can argue against the import of this 
foreign architectural typology, the 
formula that Banana Island adopted 
has undoubtedly attracted a new Gulf-
based tourism sector. 

As Qatar continues to shape its tour-
ism industry with new destinations, 
the perceived success of Banana 
Island has created a new pipeline of 
resorts catering to conservative local 
and regional tourism. With six more 
man-made islands to be developed in 
the same manner, the emergence of 
yet another imported model of devel-
opment is being duplicated in Doha’s 
tourism industry, one that offers an 
escape from the urban realm with a 
focus on reclaimed marine territories 
(fig. 9–12). Unlike Banana Island’s Mal-
divian-themed experience, the up-
coming island will be inspired by the 
Mediterranean architecture of Greece, 
with more themes to inevitably follow.

Jazirat Albanana
Doha, Qatar
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دور التطلعات الثقافية 
في بناء أمة حديثة

 رند عبد الجبار
وميثاء المزروعي 

ــاة  ــوان وصــف الحي ــذي يتصــدر عن ــو الشــعار ال ــك”؛ هــذا ه “الســعديات، ترفيه
ــه  ــة ل ــور املصاحب ــس الص ــام تعك ــي، في ــارة أبوظب ــعديات يف إم ــرة الس ــى جزي ع
وجوهــا فرحــة ألنــاس يعيشــون، ويعملــون، ويقضــون إجازاتهــم يف جزيــرة الثقافــة. 
وجزيــرة الســعديات ليســت مجــرد مخطــط آخــر مــن مخططــات التنميــة العقاريــة 
يف أبوظبــي؛ بــل هــي مــرشوع ميثــل تطلعــات أبوظبــي يف تعزيــز مكانتهــا كوجهــة 
رائــدة للثقافــة والفنــون عــى مســتوى العــامل، وذلــك مــن خــالل املنطقــة الثقافيــة 
ــا  ــتضيف متحًف ــا أن تس ــط له ــي يخط ــايس، والت ــكل أس ــعديات بش ــة يف الس القامئ

ــا ملتحفــي غوغنهايــم واللوفــر. ــا محليً ــا، وفرًع ــا وطنيً ــا ودار لأوبــرا، ومتحًف بحريً

ــدس  ــع املهن ــرن، وض ــف ق ــوايل نص ــعديات بح ــرة الس ــرشوع جزي ــالق م ــل إط قب
ــرة  ــة بغــداد يف جزي ــاًل ملدين ــا مامث ــد رايــت، مخططً املعــامري األمــرييك فرانــك لوي
ــم  ــل بتصمي ــت يف األص ــف راي ــم تكلي ــر. وت ــم أم الخنازي ــا اس ــق عليه ــرى يطل أخ
مجمــع يحتــوي دار أوبــرا ومــرسح يف وســط بغــداد، ولكــن رايــت كان لديــه 
ــا أكــر طموًحــا، ويف نهايــة املطــاف، متكــن مــن إقنــاع امللــك فيصــل الثــاين،  مخططً
بالســامح لــه بتطويــر مخطــط رئيــي يف الجزيــرة ملركــز بغــداد الثقــايف، والــذي ضــم 
داًرا لأوبــرا وحدائــق مبناظــر طبيعيــة وحديقــة نباتيــة ومتاحــف للفنــون القدميــة 

ــدرج. ــو وم ــرية وكازين ــة كب ــارصة، وســوق تقليدي واملع

ــة يف  ــه املشــاريع الثقافي ــذي تؤدي ــدور ال ســنبحث يف ال
ســياقات العــراق واإلمــارات العربيــة املتحــدة بوصفهــام 
بــارزة  مكانــة  تبــوأ  إىل  تســعيان  نســبيًا  فتيــًة  دواًل 
ــا  ــندرس أيًض ــام س ــة. ك ــة العاملي ــاحة الثقافي ــى الس ع
ــني  ــة ب ــة واملعامري ــة واالقتصادي ــبه التاريخي ــه الش أوج
املخططــني، فضــاًل عــن الــرشاكات السياســية واملؤسســية 
التــي ســهلت تطويرهــام. وأخــريًا، ســنناقش أهميــة 
املوقــع املــادي لهــذه املشــاريع عــى الجــزر وكيــف 
ــة والســحر  ــة املثالي ــري عــى الهال ــك يف التأث يســاهم ذل

ــزر.  ــذه الج ــان به ــن يحيط ــايل اللذي الخي

الثقــايف  بغــداد  مركــز  مــن  لــكل  التخطيــط  جــاء 
خــالل  الســعديات  يف  الثقافيــة  املنطقــة  ومشــاريع 
ــارات  ــراق واإلم ــي الع ــيس دولت ــن تأس ــا م ــني عاًم ثالث
العربيــة املتحــدة، كــدول قوميــة حديثــة، خضعــت 
ــات  ــة إىل عملي ــة واإلماراتي ــني العراقي ــا العاصمت خالله

توســع وتحــر رسيعــة. وقــد اســتعادت بغــداد مكانتهــا 
كمركــز للســلطة السياســية والثقافيــة يف عــام 1921 
ــراق،  ــمي للع ــم الهاش ــة الحك ــت عاصم ــا أصبح عندم
ــبوقة  ــري مس ــة غ ــرتة مرحل ــذه الف ــهدت يف ه ــث ش حي
مــن النمــو يف الحجــم وعــدد الســكان عــى حــد ســواء. 
يف  أســايس  بشــكل  الحكوميــة  االســتثامرات  وركــزت 
العقــود األوىل مــن تأســيس اململكــة العراقيــة عــى 
ــينات،  ــول الخمس ــن بحل ــة. ولك ــة التحتي ــث البني تحدي
القواعــد  أرســت  قــد  العراقيــة  الحكومــة  كانــت 
املؤسســية ألنظمــة البــالد الزراعيــة والتعليميــة وقطــاع 
النقــل وأنظمــة الدفــاع، فحولــت انتباههــا نحــو مشــاريع 
التنميــة العمرانيــة واســعة النطــاق. وتزامــن ذلــك مــع 
إعــادة التفــاوض بشــأن اتفــاق النفــط مــع الريطانيــني 
ــط  ــدات النف ــف عائ ــذي ضاع ــر ال ــام 1951، األم يف ع

ــا1. ــاف تقريبً ــرشة أضع ــة ع الحكومي
الصــادرات  مــن  األوىل  أبوظبــي  إيــرادات  ســاهمت 

Cultural Aspirations  
in the Construct of a 
Modern Nation

Rand Abdul Jabbar & 
Meitha Al Mazrooei

This chapter will explore the role that 
cultural development plays within the 
context of Iraq and the United Arab 
Emirates as relatively young nations 
aspiring to emerge onto the world 
stage. It will examine the historic, 
economic, and architectural parallels 
between the two schemes as well as 
the political and institutional part-
nerships that facilitated their devel-
opment. Finally, it will discuss the 
significance of the physical location of 
these projects on islands and how that 
contributes to their utopian aura  
and fantasy. 

The Greater Baghdad Cultural Cen-
ter and the Saadiyat Cultural District 

projects were planned within thirty 
years of the establishment of Iraq and 
the UAE as modern nation states. In 
this time, both nation’s capital cities 
underwent rapid expansion and ur-
banization. Baghdad was reinstated as 
a center of political and cultural power 
in 1921, when it became the capital of 
the Hashemite ruled Iraq. During this 
era, Iraq witnessed unprecedented 
growth in both size and population. 
The first decades of governmental 
investment revolved primarily around 
modernizing infrastructure. However, 
by the 1950s, the Iraqi government, 
having set up the institutional founda-
tions for the country’s agricultural, ed-
ucational, transportation, and defense 

“Your Saadiyat, Your Leisure,” is the slogan plastered on 
renderings depicting life on Saadiyat Island in Abu Dha-
bi. The vignettes present joyous faces living, working, 
and being entertained on the “island of enlightenment.”
Saadiyat Island isn’t merely another real estate devel-
opment scheme; it represents Abu Dhabi’s aspirations 
towards becoming a major international cultural hub, 
primarily through the Saadiyat Cultural District, which 
plans to house a maritime museum, an opera house, a 
national museum, and satellites of the Louvre and  
Guggenheim museums.

Approximately half a century prior to the launch of the 
Saadiyat Island project, the American architect Frank 
Lloyd Wright drew up a similar scheme for Baghdad 
on another island named Um Al-Khanazeer, translated 
to English as “Pig Island.” Originally commissioned to 
design a combined opera house and theater in central 
Baghdad, Wright had more ambitious ideas and eventu-
ally convinced King Faisal II to allow him to develop a 
master plan on the island for a Greater Baghdad Cultur-
al Center, which included an opera house, landscaped 
parks, a botanical garden, museums for both ancient  
and contemporary art, a grand bazaar, a casino, and  
an amphitheater.
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دور التطلعات الثقافية 
في بناء أمة حديثة

النفطيــة يف عــام 1962 كذلــك بتيســري مشــاريع التنميــة 
الهيكلــة  إعــادة  جهــود  ولكــن  اإلمــارة.  يف  األوليــة 
الحريــة الرئيســية يف املدينــة ومل تحــدث إال بعــد عــام 
1971، حــني أصبحــت عاصمــة دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة  ــاريع األولي ــملت املش ــا. وش ــأة حديثً ــدة املنش املتح
رســم خرائــط للنســيج الحــري القائــم، وتحديــد طــرق 
ــورت  ــة. تط ــاكن الحديث ــري املس ــية، وتوف ــل الرئيس النق
ــا، إال  ــني عاًم ــن ثالث ــر م ــدى أك ــى م ــة ببطــئ ع املدين
أن معــدل عجلــة الترسيــع وصــل قوتــه الكاملــة يف 
مطلــع األلفيــة الثانيــة، حيــث أمثــرت النتائــج الواضحــة 
لزيــادة معــدل الســياحة يف دول الخليــج األخــرى إىل 
ــة، مــام أدى بــدوره إىل إطــالق  التحــول يف وتــرية التنمي
مــرشوع جزيــرة الســعديات الــذي يعطــي األولويــة 
 للســياحة كنمــوذج للتنويــع االقتصــادي يف اإلمــارات 

العربية املتحدة. 

إن خيــار االســتثامر يف التنميــة الثقافيــة هــو أمــر بالــغ 
ــراق  ــبة للع ــار بالنس ــذا الخي ــر ه ــث اعت ــة، حي األهمي
كقــوة موحــدة يف تشــكيل هويــة وطنيــة مشــرتكة بــني 
الســكان املتنوعــني عرقيًــا ويشــرتكون مبــاض ثقــايف عريق. 
ــى  ــني ع ــني العراقي ــف املواطن ــد ص ــت توحي ــد أثب وق
الثقافــة التــي جمعــت بــني أجدادهــم يف بــالد مــا بــني 
النهريــن أنــه اســرتاتيجية قوميــة بالغــة األهميــة، وتجــى 
بأبــرز آياتــه يف تطــور الحــس املعــامري العراقــي يف 
فــرتة مــا بعــد االســتعامر. أمــا بالنســبة لدولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، فقــد كانــت تفكــر وتخطــط ملســتقبل 
الدولــة بعــد نضــوب املــوارد النفطيــة، وقــد تــم اعتبــار 
تنفيــذ  مثاليــة الختبــار  الســعديات خطــوة  جزيــرة 
االتجــاه الجديــد لالســتثامر يف مرحلــة مــا بعــد النفــط، 
فهــي عبــارة عــن أداة مثاليــة للتنويــع اقتصــادي الــذي 
ــوق  ــن س ــتفادة م ــه، باالس ــارات إىل تحقيق ــعى اإلم تس
ــياحة  ــي للس ــاه العامل ــر واالتج ــدويل املزده ــون ال الفن
الثقافيــة مــن خــالل إنشــاء املتاحــف عــى أرضهــا. 
ــر  ــة أك ــاء منص ــة إلنش ــك محاول ــا كذل ــن اعتباره وميك
لتعزيــز التواصــل بــني املواطنــني اإلماراتيــني والعــامل 
ــادل  ــالل التب ــن خ ــم م ــني األم ــد الفجــوة ب ــع، وس أجم
 املقــرتح للمعرفــة، وتبــادل مــا ميكــن اعتبــاره لغــة 

فنية عاملية. 

ــا  ــة تشــكل محــركًا اقتصاديً ــدات النفطي ونظــرًا أن العائ
الحكومتــان  أنشــأت  العاصمتــني،  لتطويــر  رئيســيًا 
وكلفتهــا  مؤسســية  هيئــات  واالماراتيــة  العراقيــة 
بتحديــد مواطــن االســتثامر وســبله. فــرشع كل مــن 
ــتثامر  ــر واالس ــة التطوي ــي ورشك ــامر العراق ــس اإلع مجل
الســياحي يف أبوظبــي بتنفيــذ مشــاريع واســعة النطــاق 
ُدعــي لتصميمهــا عــدٌد مــن أبــرز املهندســني املعامريــني 
الغربيــني يف العــامل للعمــل عــى خلــق هويــة معامريــة 
جديــدة لكلتــا املدينتــني. ومــع إرســاء وتحديــد اآلليــات 

ــي  ــداد وأبوظب ــت بغ ــبة، كان ــية املناس ــة واملؤسس املالي
الســاحة  عــى  حضورهــام  تأكيــد  عــى  مصممتــني 
العامليــة، مــام جعــل منهــام املوقــع املالئــم الختبــار 

التجــارب الطموحــة.

ــة  تأســس مجلــس اإلعــامر العراقــي يف عــام 1950 كهيئ
ــى إدارة  ــل ع ــة بالعم ــاء مكلف ــتة أعض ــن س ــف م تتأل
اســتثامر العائــدات النفطيــة للدولــة وتوجيهــه نحــو 
إعــادة هيكلــة املشــهد العمــراين يف العــراق. وقــد عمــل 
املجلــس كجــزء مــن خطتــه السداســية الثانيــة )-1955

1960(، عــى تخصيــص حــوايل 700 مليــون دوالر بهــدف 
ــي،  ــرم الجامع ــك الح ــا يف ذل ــة، مب ــاين العام ــييد املب تش
واملتحــف الوطنــي، ومعــرض الفنــون الجميلــة، ودار 
القــدم،  كــرة  واســتاد  الســمفونية،  وقاعــة  األوبــرا، 

ــرق2.  ــد وال ــب للري ومكت

وأشــار نــزار عــيل جــودت- وهــو مهنــدس معــامري 
جامعــة  وتدريبــه يف  دراســته  تلقــى  شــاب  عراقــي 
هارفــارد، وكانــت لــه اتصــاالت وثيقــة يف املجال الســيايس 
كونــه ابــن رئيــس الــوزراء، عــيل جــودت األيــويب- عــى 
مجلــس اإلعــامر العراقــي بــأن “إرشاك بعــض أهــم 
تنفيــذ مشــاريع  العــامل يف  املعامريــني يف  املهندســني 
املجلــس ســيكون مفيــًدا جــًدا للعــراق”3. وبهــذا كلــف 
املجلــس عــدًدا مــن أبــرز املهندســني املعامريــني الدوليني 
يف ذلــك الوقــت بتنفيــذ املشــاريع. فــإىل جانــب تكليــف 
فرانــك لويــد رايــت بتصميــم مــرشوع دار األوبــرا، فقــد 
تــم تكليــف لــو كوربوزييــه بتصميــم اســتاد كــرة القــدم. 
أمــا الحــرم الجامعــي الجديــد لجامعــة بغــداد فقــد تــم 
ُدعــي املهنــدس املعــامري والــرت غروبيــوس إىل تصميمــه، 
فيــام تــم تكليــف ألفــار ألتــو بتصميــم معــرض الفنــون 
الجميلــة، وجيــو بونتــي لتصميــم مقــر مجلــس التنميــة 

ــط.  ووزارة التخطي

كان فرانــك لويــد رايــت املهنــدس املعــامري الــدويل 
األول الــذي قبــل دعــوة مجلــس اإلعــامر العراقــي، 
ــد  ــة بع ــة إىل املدين ــام برحل ــم ق ــة ث ــا بحامس ورّد عليه
وقــت قصــري مــن تعيينــه يف منصــب “مستشــار تصاميــم 
إعطــاؤه  وتــم  بغــداد”.  يف  األوبــرا  دار  ومواصفــات 
ــع املقــرر  ــع داخــل املوق مســاحة عــرشة آالف مــرت مرب
إلنشــاء مركــز املدنيــة4. ولــدى وصولــه، رصح رايــت 
أنــه لــن “يحــدد نفســه بتصميــم دار األوبــرا فقــط، بــل 
ــة  ــق بالخلفي ــا يلي ــزًا ثقافيً ــم مرك ــى تصمي ــيعمل ع س
ــاًل  ــداد، فض ــا بغ ــع به ــي تتمت ــة الت ــة والثقافي التاريخي
عــن طابعهــا كمدينــة”5. واســتطاع رايــت أن يقنــع امللــك 
فيصــل الثــاين أن جزيــرة أم الخنازيــر، وهــي جزيــرة 
تابعــة لــأرايض امللكيــة تقــع عــى يف نهــر دجلــة الــذي 
يتدفــق عــر بغــداد، هــي املوقــع املناســب ليــس فقــط 
مــن أجــل إنشــاء دار األوبــرا فقــط، بــل مــن أجــل إنشــاء 

systems, turned its attention to large-
scale urban development projects. 
This coincided with the 1951 renego-
tiation of the oil agreement with the 
British that increased governmental 
oil revenues by almost tenfold.1 

Revenue from Abu Dhabi’s first oil 
exports in 1962 also facilitated initial 
development projects in the emir-
ate. It was not until after 1971, once it 
became the capital of the newly es-
tablished United Arab Emirates, that 
citywide urban restructuring occurred. 
Initial projects included mapping out 
the existing urban fabric, identifying 
major transportation arteries, and en-
abling the provision of modern hous-
ing. The city slowly developed over 
30 years, however, the expedited rate 
shot to full force in the early 2000s. 
The obvious results of hyper-tourism 
in neighboring Gulf States triggered a 
shift in pace that lead to the Saadiyat 
Island project and the prioritization of 
tourism as a form of economic diversi-
fication within the UAE. 

The choice of investing in cultural 
development is significant. For Iraq, it 
was seen as a unifying force in forging 
a common national identity amongst 
an ethnically diverse population with 
a shared, ancient cultural past. Unit-
ing Iraqi citizens around a common 
Mesopotamian ancestry proved to be 
a crucial nationalistic strategy and is 
clearly palpable in the evolution of 
the post-colonial Iraqi architectural 
sensibility. As for the UAE, a future 
of depleted oil resources was contem-
plated and Saadiyat Island was seen as 
an ideal first step towards a post-oil in-
vestment agenda. It is a much sought 
after economic diversification tool, 
capitalizing on a booming interna-
tional art market and a global trend of 
cultural tourism through the inclusion 
of museums. It could also be seen as 
an attempt to create a larger platform 
for communication between the local 
population and the world, bridging 
the gap between nations through a 
proposed exchange of knowledge 

through what can be considered the 
universal language of art. 

With oil profits constituting the main 
economic driver for development, 
both the Iraqi and Emirati govern-
ments established institutional bodies 
that were tasked with determining 
where and how to invest. The Iraq 
Development Board (IDB) and Abu 
Dhabi’s Tourism Development and In-
vestment Company (TDIC) embarked 
on large-scale projects in which the 
world’s leading Western architects 
were invited to forge new architec-
tural identities in each city. With the 
appropriate financial and institutional 
mechanisms set firmly in place, Bagh-
dad and Abu Dhabi were determined 
to assert their presence on the world 
stage, becoming ideal sites for ambi-
tious experiments. 

The IDB was established in 1950 as a 
six-member panel whose mandate 
was to direct the investment of the 
country’s oil revenues towards re-
structuring the urban landscape of 
the country. As part of their second 
six-year plan (1955-60), approximately 
$700 million was set aside for the con-
struction of public buildings, includ-
ing a university campus, a national 
museum, a gallery of fine arts, an 
opera house, a symphony hall, a soc-
cer stadium, and a post and telegraph 
office.2 A young, Harvard-trained Iraqi 
architect named Nizar Ali Jawdat, 
who as the son of prime minister Ali 
Jawdat Al Ayyubi was well connected 
within the political sphere, suggested 
to the IDB that it would be more “ad-
vantageous to the country to engage 
some of the world’s great architects 
to do their projects.”3 Thus, they set 
about distributing the commissions 
amongst the leading architectural 
figures of the time. In addition to the 
opera house assigned to Frank Lloyd 
Wright, the soccer stadium went to Le 
Corbusier, the new campus for Bagh-
dad University to Walter Gropius, the 
Gallery of Fine Arts to Alvar Aalto, and 
the headquarters for the Development 
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Board and Ministry of Planning went 
to Gio Ponti. 

Frank Lloyd Wright was the first 
international architect to accept the 
Iraq Development Board’s invitation. 
Wright responded enthusiastically, 
making the trip to the city shortly 
after his appointment as “Consultant 
on Designs and Specifications for the 
Baghdad Opera House.” He was given 
a site of 10,000 square meters within 
what was planned to be the city’s civic 
center.4 Upon his arrival, Wright stat-
ed that he was “not limiting himself 
to the design of an opera house only, 
but a sort of cultural center suited 
to Baghdad’s historical and cultural 
background as well as its character.”5 
He was able to convince King Faisal II 
that Um Al Khanazeer, an imperially 
owned island located within the Tigris 
River that flows through the heart of 
Baghdad, would not only be a more 
suitable site for the opera house, but 
an ideal location for a much larger 
cultural center that encompassed 
an extensive public program geared 
towards leisure and tourism.

Similar to the IDB in purpose, however 
with a more specific mandate focused 
on promoting tourism through urban 
development, the TDIC, established 
in 2006, is a public sector enterprise 
founded and owned by the Abu Dhabi 
Government. Since its inception, the 
TDIC has been actively investing in 
the growth of the Emirate’s tourism 
sector by developing its physical in-
frastructure in parallel with its public 
profile. Responsible for all cultural 
and commercial projects on Saadiyat 
Island, the entity oversees construc-
tion, designates contractors, contacts 
potential corporate partners, and 
schedules the phases of deliverables 
for all ongoing projects. 

The museum strategy for the Saadiyat 
Cultural District unfolded in 2005 
when the Government of Abu Dha-
bi approached Thomas Krens, the 
Director of the Solomon R. Guggen-

heim Foundation in New York from 
1988-2008 and the mastermind behind 
the Guggenheim Bilbao, to consult 
on what was initially intended to be 
a new branch of the museum in Abu 
Dhabi. However, it became clear very 
quickly that the ambition to a build 
a tourism economy surpassed Bil-
bao and he was hired to consult on a 
larger cultural district for the island. 
As Krens describes it, “I went to Abu 
Dhabi. . . They had the gigantic Saadi-
yat Island site; roughly one-sixth of it 
was to be cultural district, and a big 
hotel was planned on the point where 
the Guggenheim was eventually to 
be sited. . . I did a drawing on a nap-
kin. . . I said, “Here’s the Guggenheim; 
here’s the Louvre; here’s the maritime 
museum; here’s the national museum; 
here’s the opera house.”6 Krens was 
heavily involved during the concept 
phase and spent time with the archi-
tects to develop a specific framework 
for each project. His preliminary nap-
kin sketch did not stray too far from 
the current process of construction, 
where three colossal museums plan to 
call Abu Dhabi home—the 800 Million 
Dollar Frank Gehry designed Guggen-
heim, the 500 Billion Dollar Louvre by 
Jean Nouvel, and the Zayed National 
Museum by Foster and Partners.

Architecturally, there is a common de-
sire for cutting-edge, flashy, and icon-
ic buildings that attempt to capture 
a “regional character.” This approach 
to architecture, although embodying 
modernity through the use of state-of-
the-art building technology, is expect-
ed to represent and allude to qualities 
drawn from the local-cultural context. 

In Baghdad, Wright’s proposal was 
to utilize the country’s unique medi-
eval legacy with an architecture that 
evoked his spirit of his childhood fan-
tasies based on the classic story of One 
Thousand and One Nights.7 Running 
counter to the internationalist style 
prevalent amongst his contemporar-
ies, Wright embraced historic refer-
ences and drew heavily from Islamic 
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مركــزًا ثقافيًــا أكــر يشــمل برنامًجــا عاًمــا واســع النطــاق، 
ــه والســياحة. ــه نحــو الرتفي ــم توجيه ويت

وكــام هــو الحــال مــن غــرض تأســيس الحكومــة العراقيــة 
ــتثامر  ــر واالس ــة التطوي ــت رشك ــامر، تأسس ــس اإلع ملجل
أبوظبــي يف عــام 2006 كرشكــة  إمــارة  الســياحي يف 
أكــر  بتكليــف  ولكــن  أبوظبــي،  لحكومــة  مملوكــة 
تحديــًدا يهــدف إىل تشــجيع الســياحة مــن خــالل التنمية 
ــها  ــذ تأسيس ــة من ــطت الرشك ــة. نش ــة الحري املعامري
يف االســتثامر يف تنميــة القطــاع الســياحي يف اإلمــارة، 
وتطويــر بنيتهــا التحتيــة املاديــة بالتــوازي مــع صورتهــا 
العامــة. وبصفتهــا الرشكــة املســؤولة عــن تنفيــذ جميــع 
املشــاريع التجاريــة والثقافيــة يف جزيــرة الســعديات، 
تــرشف رشكــة التطويــر واالســتثامر الســياحي عــى أعامل 
البنــاء واملقاولــني والــرشكات الرشيكــة املحتملــة، وتحــدد 

ــة.  ــة املشــاريع الجاري ــد مراحــل إنجــاز كاف مواعي

ــة  ــف يف املنطق ــييد املتاح ــرتاتيجية تش ــن اس ــف ع كُش
ــت  ــا خاطب ــة يف الســعديات يف عــام 2005 عندم الثقافي
ــرًا  ــل مدي ــذي عم ــز، ال ــاس كرين ــي توم ــة أبوظب حكوم
ملؤسســة ســولومون آر. غوغنهايــم، يف نيويــورك، مــا بــني 
2008-1988 وكان العقــل املدبــر وراء إنشــاء متحــف 
غوغنهايــم بلبــاو، للتشــاور معــه بشــأن مــا كان يف 
ــف  ــد للمتح ــرع جدي ــاح ف ــرة الفتت ــرد فك ــة مج البداي
يف أبوظبــي. بيــد أنــه أصبــح واضًحــا برسعــة أن طمــوح 
اإلمــارة الرامــي إىل إرســاء دعائــم قويــة لقطــاع ســياحي 
ضخــم ال يقــف عنــد حــد إنشــاء فــرع ملتحــف غوغنهايم 
بلبــاو فقــط، وبــات التشــاور معه يتنــاول تطويــر منطقة 
ثقافيــة أكــر للجزيــرة. ويصــف كرينــز مــا حــدث قائــاًل: 
“ذهبــت إىل أبوظبــي... كان لديهــم موقًعــا عمالقـًـا عــى 
ــة  ــا للمنطق ــه تقريبً ــص سدس ــعديات خص ــرة الس جزي
الثقافيــة، باإلضافــة إىل فنــدق ضخــم كان مــن املقــرر أن 
ــة موقــع  ــح يف النهاي ــذي أصب ــم إنشــاؤه يف املــكان ال يت
منديــل...  عــى  رســمة  غوغنهايم...رســمت  متحــف 
ــا؛  ــا؛ ومتحــف اللوفــر هن وقلــت: ’يشــيد غوغنهايــم هن
ــا دار  ــي؛ وهن ــا؛ واملتحــف الوطن واملتحــف البحــري هن
األوبــرا‘“6. شــارك كرينــز بشــكل كبــري يف مرحلــة تحديــد 
املفهــوم وقــى وقتًــا مــع املهندســني املعامريــني لوضــع 
ــى  ــم ع ــف الرس ــرشوع. مل يختل ــكل م ــدد ل ــار مح إط
منديلــه كثــريًا عــن التصميــم الحــايل قيــد التشــييد الــذي 
ــة متاحــف شــهرية، وهــي: متحــف  يتضمــن إنشــاء ثالث
غوغنهايــم مــن تصميــم فرانــك جــريي بتكلفــة 800 
مليــون دوالر، ومتحــف اللوفــر مــن تصميــم جــان نوفيل 
بتكلفــة 500 مليــار دوالر، ومتحــف زايــد الوطنــي مــن 

ــد بارتــرز.  تصميــم رشكــة فوســرت أن

هنــاك رغبــة مشــرتكة مــن الناحيــة املعامريــة يف تصميــم 
ــغ  ــعى أن تصب ــة تس ــري عادي ــة وغ ــة رائع ــان حديث مب

املعــامري  النهــج  إقليميــة. ورغــم أن هــذا  بلمســة 
يجســد التطــور والحداثــة مــن خــالل اســتخدام التقنيات 
املتطــورة يف البنــاء، لكــن يتوقــع منــه أن يعكــس ويظهــر 

ســامت مســتمدة مــن الســياق الثقــايف املحــيل. 

ــم املقــرتح مــن رايــت مســتلهاًم  يف بغــداد، كان التصمي
مــن اإلرث الحضــاري للعــراق يف العصــور الوســطى 
املمــزوج بخيــال رايــت املســتمد مــن قصــة “ألــف ليلــة 
ــه7.  ــاء طفولت ــا أثن ــرم به ــي أغ ــيكية الت ــة” الكالس وليل
ــني  ــدويل الســائد ب ــع النمــط ال ــت م تعــارض عمــل راي
ــث احتضــن  ــني، حي ــني املعامري ــن املهندس ــه م معارصي
املراجــع التاريخيــة معتمــًدا بشــكل كبــري عــى تصميامت 
ــري  ــية. ويش ــالمية والفارس ــامرة اإلس ــن الع ــتوحاة م مس
ــرا الدائــري إىل أصــول مدينــة بغــداد،  تصميــم دار األوب
ــدرة  ــة املنح ــا األرضي ــا وتالله ــة وقبابه ــا اللولبي وهياكله
مــن العــامرة الزقوريــة القدميــة يف حضــارة بــالد مــا 
ــب،  ــاب واللوال ــامد القب ــة إىل اعت ــن. باإلضاف ــني النهري ب
واألمنــاط التاريخيــة الشــائعة يف جميــع أنحــاء املنطقــة، 
اختــار رايــت أيًضــا أن يغطــي املبنــى كلــه بالســرياميك، 
إحيــاًء لفــن الفخــار العــريب التقليــدي. ويوفــر التصميــم 

ــه8. ــراق وثقافت ــت لحضــارة الع ــة راي فكــرة عــن رؤي

املدعويــن  املهندســني  جميــع  اقــرتح  أبوظبــي،  ويف 
ــز  ــن رم ــتوحاة م ــرة مس ــى الجزي ــاين ع ــم للمب تصامي
للثقافــة املحليــة، فعــى ســبيل املثــال، اقــرتح جــان 
نوفيــل قبــة ضخمــة ملتحــف اللوفــر، الــذي اســتوحيت 
فتحاتــه الهندســية مــن ســعف النخيــل املتداخلــة. 
للعــرض  مخصصــة  مســاحات  تقــع  القبــة،  وتحــت 
ــا  ــعبية”9. أم ــواقها الش ــة وأس ــة العربي ــا باملدين “تذكرن
ــن  ــارص م ــتعار عن ــد اس ــف، فق ــريي للمتح ــم ج تصمي
بلبــاو وأدخــل معهــا تفاصيــل تحــايك برأيــه أبــراج الريــاح 
املعروفــة يف فــن العــامرة الخليجيــة. ونظــرًا لخصوصيــة 
وعمــق طبيعــة الثقافــة يف الخليــج العــريب، فــإن العديــد 
مــن املقرتحــات التــي قدمــت ملبــاين جزيــرة الســعديات، 
ــع  ــن املراج ــتوحاة م ــطحية مس ــراءة س ــرت ق ــد أظه ق
البيئيــة الواضحــة، مثــل أبــراج الريــاح والكثبــان الرمليــة، 
األرض  باطــن  يف  محفــورة  قنــوات  )وهــي  واألفــالج 
ــريي،  ــر ج ــد أق ــات. وق ــة( والواح ــاه الجوفي ــع املي لجم
ــج  ــوغ بشــأن النه ــه مؤسســة كل ــا مع ــة أجرته يف مقابل
ــي  ــات الت ــي، بالصعوب ــه يف أبوظب ــذي اتبع ــديس ال الهن
ــد  ــل يف أي بل ــاًل: “مل أعم ــياق قائ ــم الس ــا يف فه واجهه
ــيل يك  ــياق املح ــرف الس ــن أع ــل. ومل أك ــن قب ــريب م ع
ــع  ــة تتمت ــة ثقاف ــة العربي ــم، فالثقاف ــب بالتصمي اتالع
ــم  ــوين إىل منازله ــوا ليدع ــديدة، ومل يكون ــة ش بخصوصي

ــا”10. ــرف عليه ــى اتع ــاء حت ــاول العش لتن

وفيــام يتعلــق بالتوجــه الفكــري، أوضحــت كلتــا الحالتني 
املهندســني  لــدى  كانــت  التــي  املســبقة  املفاهيــم 

Plan of Greater Baghdad, 
1957, Frank Lloyd Wright.

Plan, opera house on the Isle 
of Edena, Baghdad, 1957, 
Frank Lloyd Wright.
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Board and Ministry of Planning went 
to Gio Ponti. 

Frank Lloyd Wright was the first 
international architect to accept the 
Iraq Development Board’s invitation. 
Wright responded enthusiastically, 
making the trip to the city shortly 
after his appointment as “Consultant 
on Designs and Specifications for the 
Baghdad Opera House.” He was given 
a site of 10,000 square meters within 
what was planned to be the city’s civic 
center.4 Upon his arrival, Wright stat-
ed that he was “not limiting himself 
to the design of an opera house only, 
but a sort of cultural center suited 
to Baghdad’s historical and cultural 
background as well as its character.”5 
He was able to convince King Faisal II 
that Um Al Khanazeer, an imperially 
owned island located within the Tigris 
River that flows through the heart of 
Baghdad, would not only be a more 
suitable site for the opera house, but 
an ideal location for a much larger 
cultural center that encompassed 
an extensive public program geared 
towards leisure and tourism.

Similar to the IDB in purpose, however 
with a more specific mandate focused 
on promoting tourism through urban 
development, the TDIC, established 
in 2006, is a public sector enterprise 
founded and owned by the Abu Dhabi 
Government. Since its inception, the 
TDIC has been actively investing in 
the growth of the Emirate’s tourism 
sector by developing its physical in-
frastructure in parallel with its public 
profile. Responsible for all cultural 
and commercial projects on Saadiyat 
Island, the entity oversees construc-
tion, designates contractors, contacts 
potential corporate partners, and 
schedules the phases of deliverables 
for all ongoing projects. 

The museum strategy for the Saadiyat 
Cultural District unfolded in 2005 
when the Government of Abu Dha-
bi approached Thomas Krens, the 
Director of the Solomon R. Guggen-

heim Foundation in New York from 
1988-2008 and the mastermind behind 
the Guggenheim Bilbao, to consult 
on what was initially intended to be 
a new branch of the museum in Abu 
Dhabi. However, it became clear very 
quickly that the ambition to a build 
a tourism economy surpassed Bil-
bao and he was hired to consult on a 
larger cultural district for the island. 
As Krens describes it, “I went to Abu 
Dhabi. . . They had the gigantic Saadi-
yat Island site; roughly one-sixth of it 
was to be cultural district, and a big 
hotel was planned on the point where 
the Guggenheim was eventually to 
be sited. . . I did a drawing on a nap-
kin. . . I said, “Here’s the Guggenheim; 
here’s the Louvre; here’s the maritime 
museum; here’s the national museum; 
here’s the opera house.”6 Krens was 
heavily involved during the concept 
phase and spent time with the archi-
tects to develop a specific framework 
for each project. His preliminary nap-
kin sketch did not stray too far from 
the current process of construction, 
where three colossal museums plan to 
call Abu Dhabi home—the 800 Million 
Dollar Frank Gehry designed Guggen-
heim, the 500 Billion Dollar Louvre by 
Jean Nouvel, and the Zayed National 
Museum by Foster and Partners.

Architecturally, there is a common de-
sire for cutting-edge, flashy, and icon-
ic buildings that attempt to capture 
a “regional character.” This approach 
to architecture, although embodying 
modernity through the use of state-of-
the-art building technology, is expect-
ed to represent and allude to qualities 
drawn from the local-cultural context. 

In Baghdad, Wright’s proposal was 
to utilize the country’s unique medi-
eval legacy with an architecture that 
evoked his spirit of his childhood fan-
tasies based on the classic story of One 
Thousand and One Nights.7 Running 
counter to the internationalist style 
prevalent amongst his contemporaries, 
Wright embraced historic references 
and drew heavily from Islamic 

Cultural Aspirations  
in the Construct of a 
Modern Nation

مركــزًا ثقافيًــا أكــر يشــمل برنامًجــا عاًمــا واســع النطــاق، 
ويتــم توجيهــه نحــو الرتفيــه والســياحة.

وكــام هــو الحــال مــن غــرض تأســيس الحكومــة العراقيــة 
ــتثامر  ــر واالس ــة التطوي ــت رشك ــامر، تأسس ــس اإلع ملجل
أبوظبــي يف عــام 2006 كرشكــة  إمــارة  الســياحي يف 
أكــر  بتكليــف  ولكــن  أبوظبــي،  لحكومــة  مملوكــة 
تحديــًدا يهــدف إىل تشــجيع الســياحة مــن خــالل التنمية 
ــها  ــذ تأسيس ــة من ــطت الرشك ــة. نش ــة الحري املعامري
يف االســتثامر يف تنميــة القطــاع الســياحي يف اإلمــارة، 
وتطويــر بنيتهــا التحتيــة املاديــة بالتــوازي مــع صورتهــا 
العامــة. وبصفتهــا الرشكــة املســؤولة عــن تنفيــذ جميــع 
املشــاريع التجاريــة والثقافيــة يف جزيــرة الســعديات، 
تــرشف رشكــة التطويــر واالســتثامر الســياحي عــى أعامل 
البنــاء واملقاولــني والــرشكات الرشيكــة املحتملــة، وتحــدد 

ــة.  ــة املشــاريع الجاري ــد مراحــل إنجــاز كاف مواعي

ــة  ــف يف املنطق ــييد املتاح ــرتاتيجية تش ــن اس ــف ع كُش
ــت  ــا خاطب ــة يف الســعديات يف عــام 2005 عندم الثقافي
ــرًا  ــل مدي ــذي عم ــز، ال ــاس كرين ــي توم ــة أبوظب حكوم
ملؤسســة ســولومون آر. غوغنهايــم، يف نيويــورك، مــا بــني 
2008-1988 وكان العقــل املدبــر وراء إنشــاء متحــف 
غوغنهايــم بلبــاو، للتشــاور معــه بشــأن مــا كان يف 
ــف  ــد للمتح ــرع جدي ــاح ف ــرة الفتت ــرد فك ــة مج البداي
يف أبوظبــي. بيــد أنــه أصبــح واضًحــا برسعــة أن طمــوح 
اإلمــارة الرامــي إىل إرســاء دعائــم قويــة لقطــاع ســياحي 
ضخــم ال يقــف عنــد حــد إنشــاء فــرع ملتحــف غوغنهايم 
بلبــاو فقــط، وبــات التشــاور معه يتنــاول تطويــر منطقة 
ثقافيــة أكــر للجزيــرة. ويصــف كرينــز مــا حــدث قائــاًل: 
“ذهبــت إىل أبوظبــي... كان لديهــم موقًعــا عمالقـًـا عــى 
ــة  ــا للمنطق ــه تقريبً ــص سدس ــعديات خص ــرة الس جزي
الثقافيــة، باإلضافــة إىل فنــدق ضخــم كان مــن املقــرر أن 
ــة موقــع  ــح يف النهاي ــذي أصب ــم إنشــاؤه يف املــكان ال يت
منديــل...  عــى  رســمة  غوغنهايم...رســمت  متحــف 
ــا؛  ــا؛ ومتحــف اللوفــر هن وقلــت: ’يشــيد غوغنهايــم هن
ــا دار  ــي؛ وهن ــا؛ واملتحــف الوطن واملتحــف البحــري هن
األوبــرا‘“6. شــارك كرينــز بشــكل كبــري يف مرحلــة تحديــد 
املفهــوم وقــى وقتًــا مــع املهندســني املعامريــني لوضــع 
ــى  ــم ع ــف الرس ــرشوع. مل يختل ــكل م ــدد ل ــار مح إط
منديلــه كثــريًا عــن التصميــم الحــايل قيــد التشــييد الــذي 
ــة متاحــف شــهرية، وهــي: متحــف  يتضمــن إنشــاء ثالث
غوغنهايــم مــن تصميــم فرانــك جــريي بتكلفــة 800 
مليــون دوالر، ومتحــف اللوفــر مــن تصميــم جــان نوفيل 
بتكلفــة 500 مليــار دوالر، ومتحــف زايــد الوطنــي مــن 

ــد بارتــرز.  تصميــم رشكــة فوســرت أن

هنــاك رغبــة مشــرتكة مــن الناحيــة املعامريــة يف تصميــم 
ــغ  ــعى أن تصب ــة تس ــري عادي ــة وغ ــة رائع ــان حديث مب

املعــامري  النهــج  إقليميــة. ورغــم أن هــذا  بلمســة 
يجســد التطــور والحداثــة مــن خــالل اســتخدام التقنيات 
املتطــورة يف البنــاء، لكــن يتوقــع منــه أن يعكــس ويظهــر 

ســامت مســتمدة مــن الســياق الثقــايف املحــيل. 

ــم املقــرتح مــن رايــت مســتلهاًم  يف بغــداد، كان التصمي
مــن اإلرث الحضــاري للعــراق يف العصــور الوســطى 
املمــزوج بخيــال رايــت املســتمد مــن قصــة “ألــف ليلــة 
ــه7.  ــاء طفولت ــا أثن ــرم به ــي أغ ــيكية الت ــة” الكالس وليل
ــني  ــدويل الســائد ب ــع النمــط ال ــت م تعــارض عمــل راي
ــث احتضــن  ــني، حي ــني املعامري ــن املهندس ــه م معارصي
املراجــع التاريخيــة معتمــًدا بشــكل كبــري عــى تصميامت 
ــري  ــية. ويش ــالمية والفارس ــامرة اإلس ــن الع ــتوحاة م مس
ــرا الدائــري إىل أصــول مدينــة بغــداد،  تصميــم دار األوب
ــدرة  ــة املنح ــا األرضي ــا وتالله ــة وقبابه ــا اللولبي وهياكله
مــن العــامرة الزقوريــة القدميــة يف حضــارة بــالد مــا 
ــب،  ــاب واللوال ــامد القب ــة إىل اعت ــن. باإلضاف ــني النهري ب
واألمنــاط التاريخيــة الشــائعة يف جميــع أنحــاء املنطقــة، 
اختــار رايــت أيًضــا أن يغطــي املبنــى كلــه بالســرياميك، 
إحيــاًء لفــن الفخــار العــريب التقليــدي. ويوفــر التصميــم 

ــه8. ــراق وثقافت ــت لحضــارة الع ــة راي فكــرة عــن رؤي

املدعويــن  املهندســني  جميــع  اقــرتح  أبوظبــي،  ويف 
ــز  ــن رم ــتوحاة م ــرة مس ــى الجزي ــاين ع ــم للمب تصامي
للثقافــة املحليــة، فعــى ســبيل املثــال، اقــرتح جــان 
نوفيــل قبــة ضخمــة ملتحــف اللوفــر، الــذي اســتوحيت 
فتحاتــه الهندســية مــن ســعف النخيــل املتداخلــة. 
للعــرض  مخصصــة  مســاحات  تقــع  القبــة،  وتحــت 
ــا  ــعبية”9. أم ــواقها الش ــة وأس ــة العربي ــا باملدين “تذكرن
ــن  ــارص م ــتعار عن ــد اس ــف، فق ــريي للمتح ــم ج تصمي
بلبــاو وأدخــل معهــا تفاصيــل تحــايك برأيــه أبــراج الريــاح 
املعروفــة يف فــن العــامرة الخليجيــة. ونظــرًا لخصوصيــة 
وعمــق طبيعــة الثقافــة يف الخليــج العــريب، فــإن العديــد 
مــن املقرتحــات التــي قدمــت ملبــاين جزيــرة الســعديات، 
ــع  ــن املراج ــتوحاة م ــطحية مس ــراءة س ــرت ق ــد أظه ق
البيئيــة الواضحــة، مثــل أبــراج الريــاح والكثبــان الرمليــة، 
األرض  باطــن  يف  محفــورة  قنــوات  )وهــي  واألفــالج 
ــريي،  ــر ج ــد أق ــات. وق ــة( والواح ــاه الجوفي ــع املي لجم
ــج  ــوغ بشــأن النه ــه مؤسســة كل ــا مع ــة أجرته يف مقابل
ــي  ــات الت ــي، بالصعوب ــه يف أبوظب ــذي اتبع ــديس ال الهن
ــد  ــل يف أي بل ــاًل: “مل أعم ــياق قائ ــم الس ــا يف فه واجهه
ــيل يك  ــياق املح ــرف الس ــن أع ــل. ومل أك ــن قب ــريب م ع
ــع  ــة تتمت ــة ثقاف ــة العربي ــم، فالثقاف ــب بالتصمي اتالع
ــم  ــوين إىل منازله ــوا ليدع ــديدة، ومل يكون ــة ش بخصوصي

ــا”10. ــرف عليه ــى اتع ــاء حت ــاول العش لتن

وفيــام يتعلــق بالتوجــه الفكــري، أوضحــت كلتــا الحالتني 
املفاهيــم املســبقة التــي كانــت لدى املهندســني 

Satellite image of Abu Dhabi, 2012

Satellite image of Saadiyat Island, Abu Dhabi, 2016
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Satellite image of Um Al Khanazeer Island, Baghdad, 2016

Sir William Halcrow & Partners Urban Plan, Abu Dhabi, 1963, 
 Courtesy of Dr. Abdulrahman Makhlouf archive. 

and Persian architecture. The circular 
plan of the Opera House alludes to the 
origins of Baghdad, and its spirals and 
earth mound substructures hearken 
the ancient ziggurat architecture of 
Mesopotamia. In addition to adopt-
ing domes, spirals, and prevalent 
historic typologies from across the 
region, he also chose to embellish the 
entire building with ceramics, reviv-
ing traditional Arab kiln crafts. The 
scheme provides insight into Wright’s 
own Orientalist interpretations of the 
country and its culture.8 

In Abu Dhabi, all the invited architects 
proposed structures on the island that 
referenced a contrived cultural icon. 
For example, Jean Nouvel proposed a 
massive dome for the Louvre whose 
geometry is inspired by interlaced 
palm leaves. Underneath the dome, a 
series of exhibition volumes “recall 
the Arab city and its medina.”9 Geh-
ry’s Guggenheim borrowed elements 
from Bilbao and composed them with 
details—as he perceived—that evoke 
Gulf architecture through colored 
wind towers. Due to the private and 
introspective nature of Gulf culture, 
many of the proposals on Saadiyat 
Island demonstrate a superficial read-
ing, drawing from obvious environ-
mental references such as wind towers, 
dunes, falaj (underground water chan-
nels), and oases. Gehry acknowledged 
the difficulties in understanding the 
context in a collaged interview with 
Clog regarding his approach in Abu 
Dhabi, “I had never worked in an Arab 
country. I had no context to play with, 
this was a very private culture; they 
weren’t going to invite me home  
for dinner.”10

In terms of conceptual direction, both 
cases illustrate the foreign architects’ 
preconceived notions and superficial 
understanding of local identity. Con-
fronted with unfamiliar territory, both 
culturally and environmentally, these 
architects resorted to validating their 
proposals through broad historic and/
or climatic references. For nations 

yearning for the future while strug-
gling to grasp the remnants of their 
past, they viewed this adoption as a 
reflection of themselves. 

The siting of these fantastical projects 
on islands only adds to their utopian 
feel. They offer both the authorities 
and the architects a blank slate—an 
open playground for their imagina-
tion. In Wright’s scheme, the island 
would act as a bridge connecting the 
eastern and western portions of the 
city, providing a prime locus for public 
activity. Operating outside the phys-
ical confines of the city, Wright had 
complete control over the transforma-
tion of the island and its landscape, 
eventually redrawing its borders  
and topography. 

Ironically, Saadiyat Island, which was 
poised to be a cultural hub, remained 
completely isolated and inaccessi-
ble for years after its development 
plans were unveiled. It was not until 
2009, when the Sheikh Khalifa Bridge 
connecting the island to the main-
land was completed, that TDIC was 
finally able to move forward with 
the plan laid forth by the Abu Dhabi 
Government. This isolation provided 
a breeding ground for experimenta-
tion. Islands are fantastical locations 
that offer a form of escape. Being out 
of view, their development—or lack 
thereof—can remain unnoticed. They 
are presented as heavenly retreats 
from urban life, offering the centrality 
and accessibility of the city without 
the restrictions of its urban structure, 
rhythm, and processes. It is no won-
der that Frank Lloyd Wright, chose to 
rename Um Al-Khanazeer to the “Isle 
of Edena,” referencing the Garden  
of Eden. 

 The repetition of history proves, 
through these two examples, that the 
creation of museums and educational 
outlets is seen as a social necessity in 
the development of modern nations. 
The cases put forth in Iraq and the 
United Arab Emirates demonstrate 

Cultural Aspirations  
in the Construct of a 
Modern Nation
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دور التطلعات الثقافية 
في بناء أمة حديثة

ــم  ــة، وفهمه ــة العربي ــن الثقاف ــب ع ــني األجان املعامري
الســطحي للهويــة املحليــة يف بنــاء عــامرة متثلهــا، إذ 
لجــأ املهندســون إىل التغلــب عــدم معرفتهــم باملنطقــة 
مــن ناحيــة ثقافيــة وبيئيــة مــن خــالل ربــط مقرتحاتهــم 
التصميميــة بقاعــدة عريضــة مــن العوامــل التاريخيــة و/
أو املناخيــة، والتــي شــكلت بالنســبة ألمــم تتــوق لرســم 
ــا  ــا ماضيه ــى بقاي ــاظ ع ــح للحف ــام تكاف ــتقبلها في مس

ــم.  ــا لذاته انعكاًس

وقــد جســد اختيــار الجــزر كمواقــع لتنفيــذ هــذه 
املشــاريع الخياليــة إضافــة إىل الهالــة املثاليــة التــي 
وفــرت  فهــي  األســاس،  يف  الجــزر  بهــذه  تحيــط 
للمؤسســات الحكوميــة املعنــي واملهندســني املعامريــني 
العنــان  إلطــالق  مفتوحــة  وســاحة  بيضــاء  صفحــة 
لخيالهــم فيهــا. ففــي تصميــم رايــت، ســتكون الجزيــرة 
مبثابــة جــرس يربــط بــني الجزئــني الرشقــي والغــريب مــن 
ــام. ونظــرًا  ــا رئيســيًا للنشــاط الع ــر مكانً ــة، ويوف املدين
ــة  ــة وعــى منطق ــة الفعلي للعمــل خــارج حــدود املدين
بكــر، ســيطر رايــت بشــكل كامــل عــى التحــول يف 
ــة  ــل يف نهاي ــث عم ــة، حي ــا الطبيعي ــرة ومناظره الجزي

املطــاف عــى إعــادة رســم حدودهــا وتضاريســها. 

ولعلــه رضب مــن املفارقــة، أن جزيــرة الســعديات، 
التــي تســتعد لتصبــح “منــارًة” ثقافيــًة، ظلــت معزولــة 
متاًمــا وال ميكــن الوصــول إليهــا حتــى ســنوات بعــد رفــع 
الســتار عــن خطــط التنميــة املقــررة لهــا. إذ مل تتمكــن 
رشكــة التطويــر واالســتثامر الســياحي مــن املــي قدًمــا 
ــد  ــي، إال بع ــة أبوظب ــا حكوم ــي وضعته ــة الت يف الخط
ــة  ــاء جــرس الشــيخ خليف ــل بن ــام 2009، حــني اكتم الع
الــذي يربــط الجزيــرة بجزيــرة أبوظبــي. وقــد وفــر ذلــك 
العــزل أرًضــا خصبــة لالختبــار والتجربــة. فالجــزر يف 
العــادة هــي مواقــع خياليــة توفــر نوًعــا مــن املــالذ كونها 
بعيــدة عــن األنظــار، ولذلــك ميكــن أال يفطــن أحــٌد إىل 
مســألة تطويرهــا أو حتــى عــدم تطويرهــا. وتقــدم تلــك 
ــاة  ــن الحي ــة للراحــة م ــا واحــات هنيئ ــى أنه الجــزر ع
العريــة، فيــام توفــر يف الوقــت ذاتــه القــرب مــن مركــز 
املدينــة دون التقيــد ببنيــة املدينــة الحريــة وإيقاعهــا 
ــد  ــك لوي ــال عجــب إذن أن فران ــدة. ف ــا املعق وإجراءاته

ــرة  ــر، بـــ “جزي ــار إعــادة تســمية أم الخنازي رايــت، اخت
ــا بجنــة عــدن.  أدينــا”، تيمًن

ــالل  ــن خ ــخ، م ــر التاري ــررة ع ــارب املتك ــت التج  تثب
واملؤسســات  املتاحــف  إنشــاء  أن  املثالــني،  هذيــن 
التعليميــة أمــر ينظــر إليــه عــى أنــه رضورة اجتامعيــة 
يف تنميــة األمــم الحديثــة. وقــد أوضحــت الحــاالت 
التــي قدمناهــا يف هــذه الوثيقــة مــن العــراق واإلمــارات 
العربيــة املتحــدة أن التطلــع نحــو االعــرتاف الــدويل 
للنهــوض بالثقافــة يعتــر جــزًءا مــن تلــك العمليــة. 
ــن  ــأنها م ــن ش ــا م ــل علي ــقاط مث ــذا بإس ــق ه ويتحق
ــة مجــزأة أو قامئــة عــى فكــرة  ــة، أن تســقط هوي ناحي
ــاق  ــى نط ــه ع ــرتف ب ــو مع ــا ه ــد م ــابقة، وأن تعتم س
الصالحــة  الثقافيــة  الظــروف  يشــكل  بأنــه  عاملــي 
 )يقصــد هنــا يف إطــار الفنــون عــى وجــه التحديــد( مــن 

ناحية أخرى.

ــأة  ــف فج ــد أوق ــداد ق ــرتح بغ ــن أن مق ــم م ــى الرغ ع
مــع حــدوث االنقــالب العســكري يف عــام 1959، وعــى 
ــتقبل  ــعديات مس ــرة الس ــاح جزي ــون نج ــن ك ــم م الرغ
مل يحــدد بعــد، فــإن االحتــامالت التــي يعززهــا الســياق 
ــرس  ــاش يك ــرشوع يف نق ــى ال ــادرة ع ــي ق ــي ه اإلقليم
التجانــس الراســخ يف شــبكة الفنــون. وميكــن للمســاحة 
املشــيدة بنــاًء عــى قالــب موجــود أو عــى منــوذج 
ــم  ــا يت ــة عندم ــل طبيعي ــس ردة فع ــتورد، أن تعك مس
إتهامهــا. ومــن املهــم أن نشــري أن هــذه الظاهــرة ليســت 
ــرشق األوســط، إذ ميكــن مشــاهدتها  ــة ال خاصــة مبنطق
عــر العــامل يف العديــد مــن الــدول الناشــئة مثــل الصــني، 
عــى ســبيل املثــال. وكــام هــو الحال مــع أي جهــود تقوم 
ــز  ــال املراك ــإن انتق ــن، ف ــد الف ــى صعي ــدول ع ــا ال به
ــالت  ــه تفاع ــور عن ــوف يتبل ــر س ــكان آخ ــة إىل م الفني
جديــدة، والتــي بدورهــا ســتوفر قــراءات بديلــة تضيــف 
إىل الحــوار الهــام يف القطــاع. وهــذه العمليــة ميكــن أن 
تثمــر عــن أمنــاط ومنــاذج جديــدة مــن املتاحــف نابعــة 
مــن الســياقات الثقافيــة املتميــزة. وبالتــايل ميكننــا فهــم 
ــايف  ــهد الثق ــدة للمش ــة كمســاحة جدي ــرة الثقافي الجزي

ــد واملتطــور. العاملــي الجدي

فــي مجــال  الجبــار مهندســة معماريــة وكاتبــة متخصصــة  عبــد  رنــد 
ــة الماجســتير  ــى درج ــزة عل ــة. حائ ــة الثقافي ــي والتنمي ــط العمران التخطي
فــي الهندســة المعماريــة مــن جامعــة كولومبيــا فــي عــام 2014. وعــادًة 
ــكل  ــات، مســتمدة مــن هي ــا حــول األبحــاث والعملي مــا يتمحــور عمله

المدينــة وانســيابها بمثابــة نقطــة االنطــاق األولــى.

ميثــاء المزروعــي مؤسســة مجلــة وتــد، منصــة نصــف ســنوية فــي 
ــة  ــى األوضــاع العمراني ــا عل ــز اهتمامه ــم يترك مجــال العمــران والتصمي
فــي منطقــة الشــرق األوســط. تعمــل وتــد علــى توثيــق المســاحات 
ــة القائمــة فــي المنطقــة مــن خــال المقــاالت االســتطاعية  العمراني
واألطروحــات الهامــة. وتواصــل مهــرة بحثهــا عــن وســائل بديلــة يمكــن 

مــن خالهــا عــرض نقاشــات حــول المســاحات العمرانيــة.

that the aspiration towards inter-
national recognition for cultural 
advancement is perceived as part of 
that process. By projecting ideals that 
on one hand convey a perceived or 
fragmented identity, and on the other 
hand adopt what’s recognized on a 
global scale as valid cultural condi-
tions (here specifically under the arts), 
this recognition can be attained.

Although the proposal for Baghdad 
halted abruptly with the military coup 
in 1959, and the success of Saadiyat 
Island is a future that is yet to be 
determined, the possibilities that 
could foster from the regional context 
can initiate a discussion that breaks 
the homogeneity of the existing art 
network. The space created from the 

current template or imported model 
can proffer a natural reaction when 
finalized. It is important to note that 
this phenomenon is not specific to 
the Middle East but can be witnessed 
across the world in many emerging 
nations such as China, for example. As 
with any artistic endeavor, the transfer 
of art centers will inevitably lead to 
new reactions that will in turn provide 
alternative interpretations that add to 
the critical discourse within the indus-
try. This process has the potential 
to lead to new museum formats and 
models that are a result of the distinct 
cultural contexts. The cultural island 
can, therefore, be understood as a 
space for the new and evolving  
global-cultural landscape.

Cultural Aspirations  
in the Construct of a 
Modern Nation
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:Letterرسالة:

A visit to Kuwait City on 21st February 1960 described  
in a letter from Peter Seeberg to his wife Hanne.

During five campaigns in 1958, 1959, 1960, 1961/62  
the tells on the southwestern corner of Failaka became 
the focus of the Danish Archaeological Expedition. 
Excavation teams consisted of between 5 to 14 Danes, 
and 2 Kuwaitis from Education department, Assisted by 
up to 185 laborers.

Source: The Danish Archaeological Expedition to  
Kuwait 1958-1963; A Glimpse Into The Archives of  
Moesgard Museum, 2008. A contribution from NCCAL.

فــي إطــار وصــف زيــارة إلــى مدينــة الكويــت فــي الثانــي والعشــرين 
 مــن شــهر فبرايــر لعــام 1960 فــي رســالة وجههــا بيتــر ســيبيرغ إلــى

زوجته هان.

و1959،   ،1958 األعــوام  فــي  قائمــة  حمــات  خمــس  خــال  مــن 
الزاويــة  حــول  المرويــة  الحكايــات  أصبحــت  و1961-1962  و1960، 
األثريــة.  الدنماركيــة  البعثــة  محــور  فيلــكا  لجزيــرة  الغربيــة  الجنوبيــة 
وضمــت فــرق التنقيــب 14-5 مــن الدنماركييــن، و 2 مــن الكويتييــن 

الــى 185 عامــل. التعليــم، بمســاعدة مــا يصــل  مــن قســم 

المصــدر: البعثــة الدنماركيــة األثريــة إلــى الكويــت للفتــرة 1958-1963. 
لمحــة عــن أرشــيف متحــف موســغارد، 2008. مســاهمة مــن المجلــس 

الوطنــي للثقافــة و الفنــون اآلداب فــي الكويــت.

Dearest Hanne,

 Many thanks for your airmail letter which I received just before I was due to go 
down to the boat and sail to Kuwait. This time we were on a taxi boat, a barge-like 
dhow with no sails but equipped with motor that gave it twice the speed it was built 
for. We lounged on the deck and watched the schools of porpoises that frolicked in 
the water. The latter was of a pale bluish-green color as if shone through by the storm 
which appeared to be brewing. The sky was heavily overcast and low over the horizon 
colored by the yellowish smoke from the gas flares of the oil fields.

We passed a small jollibut boat on which the whole crew sat and cast a dice on 
the quarterdeck, were met by a small open boat with its sail flapping in the unreliable 
breeze, under the sail lay four or five men.

Our captain was a little Iranian from Abadan who piloted the boat with the aid 
of a small compass in which the liquid frothed. The compass was carried to him in 
a small square wooden box. For once, we landed in the middle of the town, by the 
customs house, where large two-masters, their masts leaning slightly forwards, heavy 
horn-like prows, booms, clumped together with the captain and his friends sitting 
by their hookahs under the upper sail on the quarter-deck terrace, while the dockers 
carried the round woven baskets of dates from Basra ashore on their heads – along 
the gangplanks. Hectic activity, strangely quit, no shouting, no screaming..

Bibby and I went for a little stroll and had a cup of Turkish coffee at one of the 
roof-top cafes where people sit and play strange games with black and white pieces 
and a pair of bone dice. They move one, two or three of the pieces from one corner to 
another, but according to rules that are not immediately apparent.

I went for a walk alone through pitch-dark alleys where I gained small glimps-
es in through gateways to where goats lay chewing on Lucerne; this is imported in 
mountains of tightly packed, rectangular bales. On street corners illuminated by a 
lantern sat children with buckets and scales and sold roasted grasshoppers.

I thought at first they were prawns. I didn›t try one. In one place a man lay by a 
wall, sleeping on a mat..

Next day I walked along the whole length of the harbor front with Glob and saw 
the ship-wrights at work, went to the fruit and vegetable market and watched the 
women who stood and washed clothes in the shallow pools between the dhows which 
rested on tall support posts, slightly leaning.

In the afternoon we drove out to an oasis where there is a fort of a slight reddish 
clay-like hue. The fort lies on the innermost part of the Gulf; here it is but a narrow 
point below a furrowed, white clay plateau, which rises here up above the plain. The 
trip out there was along broad asphalt roads. Along-side the roads lay small laborers 
towns of palm-leaf huts surrounded by woven fences, here and there a pepsi cola bar, 
in one place a petrol station.

The desert vegetation comprised rather low tufted bushes where flocks of brown 
sheep grazed in one place watched over by a little desert beauty who stood timidly  
by the road side and disappeared in over the plain when Thorkild got out to take  
a photograph.

Round about lay black Bedouin camps with small herds of camels, but the overall 
impression was of something which has almost disappeared. At the oasis, which 
consisted of a few thousand palms around a great deep pond with a petrol powered 
pump, the townspeople sprawled in their small gardens and shoals of soft-drink sell-
ers plagued the roads.

From the oasis, Jahara, we returned toward the town and took a detour in the 
direction of the oil field with anonymous pipe systems everywhere, and from where 
the oil is pumped up into clusters of shining aluminum tanks standing on ridge, and 
from there on to the export terminal where the tankers lie and are pumped full…

Dearest greetings to you, Ursula and Anna.
Yours, Peter.
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:Letterرسالة:

A visit to Kuwait City on 21st February 1960 described  
in a letter from Peter Seeberg to his wife Hanne.

During five campaigns in 1958, 1959, 1960, 1961/62  
the tells on the southwestern corner of Failaka became 
the focus of the Danish Archaeological Expedition. 
Excavation teams consisted of between 5 to 14 Danes, 
and 2 Kuwaitis from Education department, Assisted by 
up to 185 laborers.

Source: The Danish Archaeological Expedition to  
Kuwait 1958-1963; A Glimpse Into The Archives of  
Moesgard Museum, 2008. A contribution from NCCAL.

فــي إطــار وصــف زيــارة إلــى مدينــة الكويــت فــي الثانــي والعشــرين 
 مــن شــهر فبرايــر لعــام 1960 فــي رســالة وجههــا بيتــر ســيبيرغ إلــى

زوجته هان.

و1959،   ،1958 األعــوام  فــي  قائمــة  حمــات  خمــس  خــال  مــن 
الزاويــة  حــول  المرويــة  الحكايــات  أصبحــت  و1961-1962  و1960، 
األثريــة.  الدنماركيــة  البعثــة  محــور  فيلــكا  لجزيــرة  الغربيــة  الجنوبيــة 
وضمــت فــرق التنقيــب 14-5 مــن الدنماركييــن، و 2 مــن الكويتييــن 

الــى 185 عامــل. التعليــم، بمســاعدة مــا يصــل  مــن قســم 

المصــدر: البعثــة الدنماركيــة األثريــة إلــى الكويــت للفتــرة 1958-1963. 
لمحــة عــن أرشــيف متحــف موســغارد، 2008. مســاهمة مــن المجلــس 

الوطنــي للثقافــة و الفنــون اآلداب فــي الكويــت.

العزيزة الغالية هان،

أشكرك جزيل الشكر عى رسالتك التي استلمتها قبل املوعد املقرر للصعود عى من القارب واالبحار متوجًها إىل الكويت. هذه املرة 

استقلينا قارب أجرة، مركبًا أشبه ما يكون ببارجة بدون أرشعة ولكنه مجهز مبحرك ضاعف من الرسعة املفرتضة عند بناءه. تجولنا 

عى سطح القارب وشاهدنا مجموعات من الدالفني مترح يف مياه خراء مائلة للزرقة باهتة اللون تخلو من الصفاء كام لو كانت قد 

شهدت عاصفة توشك عى الركود. أما السامء فهي ملبدة بشكل كبري ومنخفضة االرتفاع يف األفق، ملونة بلون الدخان املصفر املتعايل 

من مشاعل الغاز يف حقول النفط.

مررنا بقارب صغري أشبه بالقوارب امللحقة بالسفن الكبرية، حيث يجلس طاقمه عى سطح مؤخرة القارب يتبادلون إلقاء الرد، وكان 

يف استقبالهم قارب صغري مفتوح له رشاع يرفرف يف نسيم ال يعتمد عليه يف اإلبحار، يتواجد تحته أربعة أو خمسة من الرجال.

أما الربان فهو شاب إيراين من عبادان، قاد القارب مستعيًنا ببوصلة صغرية تحول السائل املوجود بداخلها إىل ما يشبه الزبد، 

وقدمت له يف صندوق خشبي صغري مربع الشكل. وألول مرة منذ انطالق القارب، نزلنا يف وسط املدينة بالقرب من مكتب التخليص 

الجمريك، حيث تواجد قارب كبري بساريتني متيالن نحو األمام قلياًل، مقدمته وأذرعه ثقيلة عى شكل قرن، واجتمع القبطان بأصدقائه 

جلوًسا إىل جانب نرجيالتهم مستظلني بالرشاع العلوي عى رشفة سطح السفينة، يف حني يطوف عامل املوانئ حاملني سالل منسوجة 

دائرية الشكل معبأة بالتمور الواردة من البرة إىل الشاطئ عى رؤوسهم عى طول سالمل السفن. نشاط مزدحم ومكثف، يف ظل 

أجواء هادئة بشكل مثري للغرابة تخلو من الصياح والراخ.

مضينى أنا وبيبي للتنزه قلياًل، واحتساء القهوة الرتكية يف أحد املقاهي املقامة عى السطح، حيث يجلس الناس ويلعبون ألعاب 

غريبة بقطع سوداء وبيضاء وزوج من الرد العاجي، ويقومون بتحريك قطعة واحدة أو اثنتني أو ثالثة من زاوية إىل أخرى وفق 

قواعد ال ميكن فهمها من الوهلة األوىل.

مضيت وحدي يف نزهة سريًا عى األقدام خالل أزقة مظلمة، حيث ألقيت نظرات خاطفة عى بوابات يكمن خلفها ماعز ميضغ 

الرسيم، الذي يتم استرياده بكميات هائلة من الرزم مستطيلة الشكل املعبأة بإحكام. وعى نوايص الشوارع املضاءة بالفوانيس 

يجلس األطفال بحوزتهم دالء ومقاييس يبيعون الجراد املحمص.

ظننتها يف بادئ األمر قريدس. مل أحاول تناوله. ويف مكان آخر تواجد رجل يتكئ عى الجدار وينام عى حصرية.

مشيت يف اليوم التايل مبحاذاة واجهة امليناء مع غلوب ورأينا الحرفيني أثناء قيامهم ببناء السفن، ومن ثم توجهنا إىل سوق الخضار 

 والفواكه وشاهدنا النساء أثناء قيامهن بغسل املالبس يف برك ضحلة بني املراكب الرشاعية املستندة إىل دعامات طويلة بزاوية 

ميالن صغرية. 

وتوجهنا يف فرتة ما بعد الظهر إىل واحة فيها قلعة بدرجات اللون األحمر الخفيفة املقاربة للون الطني. تقع القلعة يف األجزاء 

الداخلية األكر عمًقا إىل الداخل من الخليج، والتي ليست سوى مساحة ضيقة أسفل هضبة طينية بيضاء ذات أخاديد ترتفع عن 

مستوى السهل. ومضينا يف الرحلة هناك عى طول الطرق اإلسفلتية الواسعة، عى جوانب بلدات صغرية تضم أكواًخا مصنوعة من 

جريد النخيل ومحاطة بحواجز منسوجة، حيث ينترش هنا وهناك مقاٍه للبيبي كوال، ومحطة وقود يف أحد األماكن.

تتمثل النباتات الصحراوية يف شجريات عنقودية منخفضة االرتفاع نوًعا ما، حيث ترعى قطعان من الغنم بنية اللون يف مكان واحد 

تراقبها إحدى حسناوات الصحراء الصغريات الواقفات باستحياء عى جانب الطريق التي اختفت عن األنظار خلف السهل حاملا هم 

ثوركيلد بالتقاط صورة لها.

ومضينا يف جولة حول مخيامت البدو السوداء املالزمة لقطعان صغرية من الجامل، ولكن االنطباع العام متحور حول شيئًا ما كان 

قد اختفى تقريبًا. يف واحة، التي تضم بضعة آالف من أشجار النخيل حول بركة عميقة كبرية مزودة مبضخة تعمل بطاقة البرتول، 

يستلقي اهايل البلدة يف حدائقهم الصغرية مسرتخني وفيام تعج طرقاتهم ببائعي املرشوبات الغازية.

عدنا أدراجنا من واحة الجهراء متجهني نحو املدينة سالكني منعطًفا يف اتجاه حقل للنفط مع تواجد أنظمة أنابيب مجهولة املصدر 

يف كل مكان، ومن حيث يتم ضخ النفط إىل مجموعات من خزانات األملنيوم الالمعة املوضوعة عى حواف مرتفعة، ومن هناك يتم 

نقلها إىل محطة التصدير حيث توضع الخزانات ويتم ضخ محتوياتها بالكامل.

مع أعز وأغى التحيات لك وألورسوال وآنا.

املخلص، بيرت
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Kish, an Island 
Indecisive by Design

Nasrin Tabatabai & 
Babak Afrassiabi 

Today the ship has completely rusted 
over. Every time I happen to stop by, it 
seems as if it has been pulled a little 
further into the gulf. But in reality it 
is the coastline that’s slowly wearing 
off into the sea. For 45 years the ship 
has stubbornly watched the island. 
Tourists come from all over Iran to 
view it silhouetted against the setting 
sun. With time it has merged with 
Kish’s tropical sunset. I believe that 
Kish’s modernity began at midnight 
on 25 July 1966 when the steamship 
stranded off its coast. The marooned 
ship prophesied what would become 
Kish’s awry odyssey along the map of 
the modern world. 

A Brief Introduction
For a long time Kish was a forgotten 
island in the Persian Gulf, left to its 
destiny and deprived of the riches and 
advancements that the northerly parts 
of Iran were enjoying. The islanders 
provided for themselves through 
fishing and unsteady farming – but 
most of all by importing illegal goods 
from neighbouring countries across 
the Gulf. In the island’s first official 
census in 1956, the population num-
bered a mere 760. This was less than 
half of what was registered six years 
earlier by the geographic department 

of the Iranian national army. Since 
then, poverty had forced people to 
migrate to the countries on the south 
of the Persian Gulf. Permissive trade 
and custom regulations and the easy 
ways of travelling had turned the 
Arab sheikdoms into a true ‘free-trade 
zone’ which lured many people away 
from Kish and other southern parts 
of Iran. In 1955, when visiting Iran’s 
ports in the Gulf, the newly appointed 
customs CEO also stopped at Dubai’s 
free-trade port. He was impressed by 
its many facilities. Two years later, 
when he was Minister of Customs, he 
promised to establish a free zone in 
Iran’s southern ports as well. However, 
this did not happen straight away. Not 
until the political scene in the neigh-
bouring Arab countries changed did 
the authorities in Iran really began to 
take notice of Kish.

Still, it was only a decade later that a 
plan for Kish was drawn up: Kish was 
to become a ‘modern’ and ‘progressive’ 
island for exclusive tourism. During 
the previous decade the larger cities in 
Iran had gone through an accelerated, 
almost obsessive, top-down modern-
ization and Kish was to be a showcase 
in the Persian Gulf. The government’s 
plan was to develop the island into an 

It was midnight, 25 July 1966. Misty and very humid. A 
ship had unloaded its cargo at Shahpour port and was 
heading for its homeland Greece. It drifted off course and 
was stranded just off the coast from the village Baghoo on 
the island of Kish– so close to shore in fact that it could 
have easily run aground on the island. One of the villag-
ers once told me that for seven nights the ship’s lights lit 
up the coastline and nearby village, which in those days 
didn’t have electricity. Just a boy then, he brought mel-
ons to the ship’s crew in exchange for canned fruit. On 
the eighth night, the ship ran out of fuel, its lights dim-
ming and finally going out. Much work was done to  
tow the ship back into deeper waters, it only moved a  
few centimetres.

 كيش، جزيرة 
غامضة بتصميمها

 نسرين طبطابئي 
و بابك افراسيابي

 هذا النص مقتطف من كتاب »كيش، جزيرة
 غامضة بتصميمها«، الذي كتبه ووضع تصوره 
 كل من نسرين تباتابي وباباك أفراسيابي، وتم 

نشره عن طريق ناي للنشر، ٢٠١٢.

يف منتصــف ليلــة 25 متوز/يوليــو 1966، وبينــام كان الطقــس ضبابيــاً شــديد الرطوبة، 
أفرغــت إحــدى الســفن حمولتهــا يف مينــاء شــاهپور ثــم هّمــت بالعــودة إىل موطنهــا 
اليونــان. لكــن الســفينة انحرفــت عــن مســارها وتقطعــت بهــا الســبل قبالة الســاحل 
عنــد قريــة باغــو يف جزيــرة كيــش، يف مــكان قريــب جــداً مــن الشــاطئ لدرجــة كان 
ميكنهــا معهــا االصطــدام باليابســة يف الجزيــرة. وقــد أخــرين أحــد ســكان القريــة ذات 
مــرة أن أضــواء الســفينة أنــارت الســاحل والقريــة القريبــة - التــي مل تكــن مخدومــة 
ــاً حينهــا،  ــة؛ كان هــذا الســاكن صبي ــال متواصل ــاء يف ذلــك الحــني- ســبع لي بالكهرب
وكان يحــر البطيــخ لطاقــم الســفينة مقابــل الفاكهــة املعلبــة. ويف الليلــة الثامنــة، 
نفــد الوقــود مــن الســفينة، وبــدأت أنوارهــا تخفــت، إىل أن انطفــأت متامــاً. وعــى 
الرغــم مــن العمــل الشــاق الــذي بُــذل لســحب الســفينة إىل عــرض البحــر، إال أنهــا 

مل تتحــرك ألكــر مــن بضعــة ســنتيمرتات.

واآلن، ال زالــت الســفينة مكانهــا والصــدأ يعلوهــا متامــاً، 
وكلــام مــررت مــن هنــاك يخيــل يل كــام لــو أنهــا تعرضت 
ــر  ــع األم ــن يف واق ــج، لك ــل الخلي ــالً داخ ــحب قلي للس
فالخــط الســاحيل هــو الــذي يخبــو ببــطء داخــل البحــر. 
بقيــت الســفينة مــدة ٤٥ عامــاً، تراقــب الجزيــرة بعنــاد. 
يــأيت الســياح مــن جميــع أنحــاء إيــران ملشــاهدة ظلهــا 
املنعكــس عــن الشــمس. ومــع مــرور الوقــت، امتزجــت 
الســفينة مــع غــروب الشــمس االســتوايئ يف كيــش. 
أعتقــد أن الحداثــة يف كيــش قــد بــدأت يف منتصــف ليلــة 
٢٥ متــوز 1966، عندمــا تقطعــت الســبل بهــذه الســفينة 
ــح  ــأت الســفينة املهجــورة مبــا أصب ــة ســواحلها. تنب قبال
رحلــة كيــش املتعرجــة عــى خريطــة العــامل الحديــث. 

مقدمة موجزة 
بقيــت جزيــرة كيــش بقعــة منســية يف الخليــج الفــاريس 
لفــرتة طويلــة مــن الزمــان؛ كانــت مرتوكــة ملصريهــا 
ومحرومــة مــن الــروات والتقــدم اللذيــن كانــت تتمتــع 
بهــام األجــزاء الشــاملية مــن إيــران. كان ســكان الجــزر 
ــة  ــامك والزراع ــد األس ــالل صي ــن خ ــم م ــدون رزقه يج
املتقلبــة املوســمية، لكــن الطريقــة األساســية كانــت 
ــاورة  ــدان املج ــن البل ــة م ــري املرشوع ــترياد الســلع غ اس
عــر الخليــج. وصــل عــدد ســكان الجزيــرة، يف أول 
تعــداد ســكاين رســمي تــم إجــراؤه عــام ١٩٥٦، ٧٥٠ 
شــخصاً ال غــري، وكان هــذا أقــل مــن نصــف مــا ســجلته 
اإلدارة الجغرافيــة للجيــش الوطنــي اإليــراين قبــل ســت 
ــاس عــى  ــك الحــني، أجــر الفقــر الن ــذ ذل ســنوات. ومن
ــاريس.  ــج الف ــوب الخلي ــدان القابعــة جن الهجــرة إىل البل
ــة  ــني الجــامرك، إضاف ــة وقوان ــد أدت التجــارة الداللي وق
إىل طــرق الســفر الســهلة، إىل تحويــل املشــيخات العربية 
إىل مناطــق تجــارة حــرة، دفعــت العديــد مــن الســكان 

إىل الهــرب مــن كيــش واملناطــق الجنوبيــة يف إيــران. ويف 
عــام ١٩٥٥، وأثنــاء زيارتــه للموانــئ اإليرانيــة يف الخليــج، 
توقــف رئيــس الجــامرك -الــذي كان حديــث العهــد بهــذا 
املنصــب وقتذاك-لزيــارة مينــاء ديب للتجــارة الحــرة، 
وأبــدى انبهــاره مبرافقــه املتعــددة، ومــا لبــث بعــد 
ــراً للجــامرك أن وعــد بإنشــاء  ــح وزي ــام أصب عامــني حين
منطقــة حــرة يف موانــئ جنــويب إيــران كذلــك. لكــن ذلــك 
مل يحــدث عــى الفــور؛ فلــم تلتفــت الســلطات يف إيــران 
بالشــكل املطلــوب لجزيــرة كيــش إال بعــد تغــري املشــهد 

ــاورة.  ــة املج ــدان العربي الســيايس يف البل

ــع  ــم وض ــى ت ــا، حت ــد بعده ــد واح ــوى عق ــر س ومل مي
خطــة لكيــش التــي خطــط لهــا أن تصبــح جزيــرة حديثة 
ومتقدمــة، ومخصصــة حريــاً للســياحة. وعاشــت املدن 
الكبــرية يف إيــران عــى مــدار العقــد الســابق لذلــك حالــة 
تحديــث شــمويل متســارع عــى نحــو مهــووس إىل حــد 
ــرض  ــاً للع ــش منوذج ــون كي ــة أن تك ــت الخط ــا، وكان م
ــر  ــة لتطوي ــد خططــت الحكوم ــاريس. فق ــج الف يف الخلي
الجزيــرة لتصبــح منطقــة ســياحية وتجاريــة دوليــة 
تجــذب الصفــوة الريــة مــن املشــيخات العربيــة الغنيــة 
بالنفــط، وكذلــك نظريتهــا يف الغــرب. وتــم اعتبــار كيــش 
رســمياً منطقــة حــرة عــام 1968؛ وألغيــت كافــة خطــط 
ــرة  ــق ح ــودة إىل مناط ــة املوج ــئ التجاري ــل املوان تحوي

لقطــع الطريــق عــى أي منافســة لهــذه الجزيــرة.

ــييده يف  ــم تش ــاء ت ــراين أول بن ــاه اإلي ــر الش  وكان ق
كيــش؛ فقــد قــرر أنــه يتحتــم عــى الجزيــرة أن تصبــح 
منتجعــاً يقــي فيــه فصــل الشــتاء مــع أرسته، ويســتقبل 

ضيوفــه فيــه. 
This text is an excerpt from Kish, an Island 
Indecisive by Design, written and conceptualized 
by Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi,  
published by Nai publishers, 2012. 
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international tourist and trade zone 
that would attract the wealthy elites 
from the oil-rich Arab Sheikdoms as 
well as the West. In 1968, Kish was 
officially designated a free zone; and 
to cut out any competitors, all plans 
to turn existing trade ports into free 
zones were cancelled.

The first structure that was erected on 
Kish was the Shah’s own palace. He 
had decided that the island should be 
an exclusive resort where he would 
spend the winter with his family and 
receive guests.

The island’s association with the royal 
family undoubtedly highlighted its al-
lure and granted it geopolitical signifi-
cance. It was only natural in this light 
that the royal family hosted its high-
toned inauguration, for which a select 
group of international guests were 
flown in with a Concorde airliner. The 
date was 29 October 1977; the protests 
preceding the revolution on mainland 
Iran were slowly getting underway. 

I once calculated that if I were to walk 
from the spot where the Greek ship 
was stranded all the way to the op-
posite side of the island, in a straight 
line exactly aligned with the ship’s 
axis, I would end up at a curved tip on 
the north-eastern shore renowned for 
being the best spot on the island from 
which to view the sunrise. The devel-
opment of the resort began right at the 
foot of this spot. With its sandy beach-
es it was considered the best place for 
leisure and entertainment. The site 
of the new resort was already inhabit-
ed, however, and had to be evacuated 
before the resort could be built. The 
spot used to be the administrative 
heart of the island and home to its 
largest village, Masheh, the Farsi word 
for ‘trigger’. In 1971, a governmental 
entity called The Kish Development 
Organization (KDO) was established 
to manage the new developments on 
Kish.1 KDO first built another village 
further to the west, adjacent to the 
existing village of Saffein, and moved 

the 700 inhabitants of Masheh there, 
mostly against their will. The new vil-
lage became New Saffein, and Masheh 
was renamed Old Saffein.

Walking through New Saffein is truly 
a strange experience. The architects 
painstakingly tried to simulate, both 
in use of materials and design, the 
features of the vernacular architecture 
and planning typical of southern Iran, 
as was found in Old Saffein. In an in-
formation booklet that accompanied 
the 1977 official unveiling and was 
handed out to foreign visitors, New Saf-
fein is described as a village display-
ing the genuine traditional lifestyle of 
the native inhabitants of Kish as it was 
during the time of Marco Polo.

Now, decades later, the village feels 
both old and unfinished. It’s old, but 
not necessarily because of the tradi-
tional appearance of the architecture. 
The continuous re-appropriation of 
the buildings by the villagers to adjust 
them to their traditional needs has 
given the village both a ruinous and 
an unfinished appearance. The archi-
tecture of New Saffein is exhausted, it 
is an ‘old building site’ born out of an 
initial architectural misplacement.

Once the residents of Masheh were 
moved to New Saffein, the old village 
was demolished and replaced by a 
very peculiar display of architecture. 
Among the things that were built were 
hotels, villas and apartments, royal 
palaces and mansions, parks, restau-
rants, beach clubs, a casino, shopping 
malls, sport clubs, and facilities such 
as banks, a radio and TV station and 
a clinic. The planning was developed 
by the San Francisco-based landscape 
and urban planning firm Eckbo Dean 
Austin & Williams and the architec-
ture firm Mercury Consultants from 
Tehran. The latter were responsible for 
the actual designing and development 
of 95 per cent of the buildings.

As was explained by Mahmoud Mon-
sef of Mercury Consultants, who 

وبطبيعــة الحــال، أدى ارتبــاط الجزيــرة بــاألرسة 
ــا  ــا أهميته ــا ومنحه ــز عليه ــة إىل الرتكي الحاكم
الجيوسياســية. وكان مــن الطبيعــي يف ضــوء 
ــل تدشــني  ــة حف ــم األرسة الحاكم ــك، أن تقي ذل
مجموعــة  نقلــت  الــذي  الراقــي،  الجزيــرة 
ــرة  ــى طائ ــني ع ــوف الدولي ــن الضي ــارة م مخت
كونكــورد لحضــوره. كان ذلــك يــوم ٢٩ أكتوبــر 
التــي  االحتجاجــات  كانــت  حيــث  ١٩٧٧؛ 
بالظهــور  بــدأت  إيــران  يف  الثــورة   ســبقت 

شيئا فشيئاً.

وخطــر ببــايل ذات مــرة أننــي لــو مشــيت مــن 
اليونانيــة  الســفينة  انحرفــت  التــي  النقطــة 
عــن مســارها عندهــا بخــط مســتقيم متامــاً 
ــوازي  ــرة بالت ــن الجزي ــر م ــب اآلخ ــو الجان نح
ــد  مــع محــور الســفينة، النتهــى يب املطــاف عن
ــى يقــع عــى الشــاطئ الشــاميل الرشقــي  منحن
الجزيــرة  يف  بقعــة  أفضــل  بكونــه  الشــهري 
ملشــاهدة رشوق الشــمس. ومــن هــذه النقطــة، 
ــر،  ــد تعت ــياحي؛ فق ــع الس ــر املنتج ــدأ تطوي ب
للتســلية  مــكان  أفضــل  الرمليــة،  بشــواطئها 
ــد مأهــوالً  ــع املنتجــع الجدي ــه. كان موق والرتفي
بالســكان وقــت البــدء فيــه لكــن اقتــى إخالؤه 
ــذا  ــاً. ويف ه ــراً ممكن ــع أم ــاء املنتج ــح بن ليصب
ــع  ــرة واملوق ــب اإلداري للجزي ــكان، كان القل امل
ــة ماشــيه،  ــا؛ قري ــر قراه ــه أك ــذي توجــد في ال
ويف  الزنــاد.  تعنــي  فارســية  كلمــة  وماشــيه 
ــة تدعــى  ــة حكومي ــم إنشــاء هيئ ــام١٩٧١، ت ع
ــات  ــدف إدارة عملي ــش، به ــة كي ــة تنمي منظم
التطويــر الجديــدة يف كيــش.1 وكان مــن أول 
أعــامل منظمــة تنميــة كيــش، بنــاء قريــة أخــرى 
إىل الجهــة الغربيــة، لتكــون متاخمــة لقريــة 
ســافني القامئــة، وكذلــك نقــل ســكان قريــة 
ماشــيه البالــغ عددهــم 700 نســمة إىل هنــاك، 
وهــو مــا تــم عــى الرغــم مــن إرادة معظمهــم 
القريــة  اســم  أصبــح  مكانهــم.  يف  بالبقــاء 
ــدت  ــام أعي ــدة”، بين ــافني الجدي ــدة “س الجدي

ــة”. ــافني القدمي ــيه بـ”س ــمية ماش تس

ــة  ــدة” تجرب ــافني الجدي ــر “س ــي ع ــل امل ميث
املهندســون  حــاول  فقــد  بالفعــل،  غريبــة 
املعامريــون أن يحاكــوا تصاميــم البنــاء الشــائعة 
يف جنــوب إيــران، ســواء يف اســتخدام املــواد 
املحليــة  العــامرة  مالمــح  أو  التصميــم،  أو 
ســافني  تصميــم  يف  النموذجــي،  والتخطيــط 
حفــل  رافــق  إعالمــي  كتيــب  ويف  القدميــة. 
االفتتــاح الرســمي عــام ١٩٧٧، ووزع عــى الــزوار 
األجانــب، ُوصفــت ســافني الجديــدة عــى أنهــا 

عــرض أصيــل لنمــط الحيــاة التقليديــة الحقيقي 
ــرة  ــدوا يف جزي ــن تواج ــني الذي ــكان األصلي للس

ــو. ــو بول ــن مارك ــى زم ــش ع كي

واليــوم، وبعــد عقــود، تبــدو القريــة قدميــة 
وغــري مكتملــة البنــاء يف آن واحــد؛ فهــي قدميــة، 
مظهــر  إىل  بالــرورة  يعــود  ال  ذلــك  لكــن 
ــات إعــادة  ــة إذ أعطــت عملي العــامرة التقليدي
التوســع املســتمرة للمبــاين مــن قبــل القرويــني 
ــة  ــة القري ــم التقليدي ــم احتياجاته ــا تالئ لجعله
ــة.  ــري مكتمل ــرة وغ ــدو مدم ــا تب ــراً يجعله مظه
الجديــدة  لســافني  املعامريــة  الهيكليــة  أمــا 
فهــي أقــرب مــا تكــون إىل املســتنزفة؛ فالقريــة 
عبــارة عــن موقــع بنــاء قديــم ولــد مــن مخطــط 

ــه.  ــامري أويل تائ مع

وفــور نقــل ســكان ماشــيه إىل ســافني الجديــدة، 
هدمــت الســلطات القريــة القدميــة واســتبدلتها 
ــة،  ــة املعامري ــداً للهندس ــب ج ــتعراض غري باس
وكان مــن بــني املبــاين الجديــدة فنــادق، وفيــالت 
فارهــة،  وقصــور  ملكيــة،  وقصــور  وشــقق، 
ــو،  ــاطئية، وكازين ــواٍد ش ــم ون ــق، ومطاع وحدائ
ومراكــز تســوق، ونــواٍد رياضيــة، ومرافــق مثــل 
ــادة.  ــون وعي ــة ومحطــة تلفزي املصــارف وإذاع
تــم وضــع تخطيــط املناظــر الطبيعيــة مــن 
ــد ويليامــز،  ــن أوســن آن ــو دي قبــل رشكــة إيكب
لتخطيــط املناظــر الطبيعيــة والحريــة، والتــي 
يقــع مقرهــا يف ســان فرانسيســكو، ورشكــة 
مريكــوري كونســالتنتس، لالستشــارات الهندســية 
يف طهــران وكانــت هــذه األخــرية مســؤولة عــن 
ــاين.  ــن املب ــر ٩٥% م ــيل وتطوي ــم الفع التصمي

مــن  منصــف،  محمــود  أوضــح  وحســبام 
مريكــوري كونســلتنتس، والــذي أصبــح أيضــا 
رئيــس هيئــة تطويــر كيــش، فــإن هندســة 
ــع  ــى منــط يجم ــوي ع ــة تحت املنتجــع املعامري
القدميــة  اإليرانيــة  العــامرة  عالمــات  بــني 
ــر  ــة، فالعن ــة الحديث ــاء الغربي ــات البن وتقني
الرئيــي الــذي يظهــر يف جميــع أنحــاء املنتجــع 
هــو قــوس غــري مكتمــل، أو قــوس منقســم مــن 
التمســك بشــكليات هــذه  الوســط. ويعــود 
ــران  ــة املســامرية إلي ــة النصي ــة إىل البني الهيكلي

ــدو. ــا يب ــى م ــة ع القدمي

متيــزت كل املبــاين الحديثــة التــي شــيدت يف 
كيــش يف أواخــر الســبعينيات باألســطح املنحنية، 
ــد  ــادة، فق ــاط الح ــة والنق ــتطيالت املائل واملس
كانــوا يريــدون تجســيد رحلــة الجزيــرة الحــادة 
نحــو الحداثــة، وهــي املرحلــة التــي مل تدخلهــا 

 كيش، جزيرة 
غامضة بتصميمها
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Kish, an Island 
Indecisive by Design

became also the head of the KDO, the 
architecture of the resort has a style 
that combines signs of ancient Iranian 
architecture with modern Western 
building techniques. The main ele-
ment that reappears throughout the 
resort is a ‘discontinued arch’ or an 
arch with a split in the middle. Ap-
parently, the formalism of this archi-
tecture could be traced back to the 
cuneiform script of ancient Iran.

Bent surfaces, slanting rectangles and 
sharp points are all features of the 
modern buildings constructed on Kish 
in the late 1970s. They were to embody 
the island’s steep flight into the con-
temporary. But the island never really 
took off. Instead, with the revolution 
in 1979, the top of Kish’s establishment 
fled the island, and those who couldn’t 
were arrested. After the revolution, 
the KDO practically became non-ex-
istent as 95 per cent of its employees 
were redeemed and sent away. All the 
buildings in the resort area, the palac-
es, the hotels, the villas and the casino 
were left unattended, and in no time 
much of what was inside was looted 
or auctioned off. And what remained 
of the buildings rapidly dilapidated in 
the island’s harsh climate.

Kish became a predicament for the 
new government after 1979. On the 
one hand it represented ‘Western 
decadence’ and the corrupted self-in-
dulgence of the monarchy – all of 
which the new regime despised. But 
there were also unpaid wages and 350 
million dollars of national and inter-
national debts plus a huge infrastruc-
ture that had to be dealt with. The 
post-revolutionary government sim-
ply did not have the means to absorb 
this inherited excess. Various ideas 
were proposed: turning the island into 
a museum, an exile for drug addicts, 
a maritime university with a naval 
base, an international medical centre, 
or simply returning it to the island’s 
indigenous people. Finally, in desper-
ation, the government declared Kish 
the Islamic Republic’s first free zone 

in February 1980. This would, at least 
theoretically, pave the way for the is-
land to generate income if it engaged 
in custom-free trade. However, the 
start of the Iran/Iraq war that same 
year prevented the actual realization 
of this plan.

Then a new bill was passed allowing 
the KDO to utilize the existing hotels 
and tourist facilities on Kish, and 
to organize affordable tours to the 
island and even create new leisure 
and sports amenities – all in compli-
ance with Islamic rules. Despite this 
legislation, the lack of political and 
ideological consistency among vari-
ous governmental entities prevented 
any substantial progress on the island. 
The prevailing weak economy in the 
whole of the country made it difficult 
for the KDO management to even pay 
monthly salaries. There was simply no 
traffic to and from the island, and Kish 
was all but isolated from the rest of 
the country.

It was only towards the end of the 
1980s that people from mainland Iran 
actually began travelling to Kish. This 
was mainly encouraged by the passing 
of yet another bill in 1986, which not 
only allowed a tax- and license-free 
import of goods (except, of course, 
those from America and other ‘de-
nounced’ countries), but also allowed 
tourists to buy and carry a high quan-
tity of purchases (54 items per person) 
to the mainland without having to pay 
taxes or customs on the items. Things 
that were scarce on the mainland were 
suddenly available on Kish, mostly 
imported from across the Gulf. From 
electronics to toys and industrial 
spare parts – they all could be pur-
chased on Kish. Even items needed for 
restoring the war-affected cities were 
imported through Kish.
 
With the Iran/Iraq war finally over in 
1989, the flow of tourists started to rap-
idly increase. That year the KDO was 
renamed the Kish Free Zone Organi-
zation. If you wanted to shop on Kish 

الجزيــرة بالفعــل. فبــدالً مــن ذلــك، ومــع قيــام 
الثــورة يف عــام ١٩٧٩، فــر الصــف األول مــن 
قيــادات مؤسســات كيــش يف الجزيــرة، واعتقــل 
أولئــك الذيــن مل يتمكنــوا مــن الفــرار. أمــا بعــد 
الثــورة، انتهــى وجــود هيئــة تنميــة كيــش 
عمليــاً، وتــم اســتبدال ٩٥ باملائــة مــن موظفيهــا 
ونفيهــم إىل الخــارج، وتُركــت جميــع املبــاين 
ــادق،  ــل القصــور، والفن ــة املنتجــع، مث يف منطق
ويف  مهجــورة،  لتصبــح  والكازينــو  والفيــالت 
وقــت قصــري كان معظــم مــا بداخلهــا قــد نهــب 
أو بيــع يف املــزادات العلنيــة. أمــا مــا تبقــى مــن 
املبــاين فقــد تداعــى وانهــار بعــد وقــت قصــري، 

ــة القاســية. ــرة املناخي جــراء ظــروف الجزي

للحكومــة  مأزقــا  تشــكل  كيــش  أصبحــت 
ــل  ــت متث ــد كان ــام ١٩٧٩؛ فق ــد ع ــدة بع الجدي
االنحطــاط الغــريب مــن ناحيــة، واالنغــامس 
الــذايت للنظــام الحاكــم الزائــل مــن ناحيــة 
النظــام  اللــذان احتقرهــام  األمــران  أخــرى– 
ــك  ــل كذل ــا أن تتعام ــن كان عليه ــد. ولك الجدي
مــع األجــور غــري املدفوعــة، والديــون الوطنيــة 
دوالر،  مليــون   ٣٥٠ بلغــت  التــي  والدوليــة 
باإلضافــة إىل بنيــة تحتيــة ضخمــة. ببســاطة، مل 
متلــك حكومــة مــا بعــد الثــورة وســيلة متكنهــا 
مــن اســتيعاب هــذا التضخــم املــوروث. لذلــك، 
ــرة  ــل الجزي ــة: تحوي ــكار مختلف ــرتاح أف ــم اق ت
املخــدرات،  ملدمنــي  منفــى  أو  متحــف،  إىل 
قاعــدة  مــع  بحريــة  عســكرية  جامعــة  أو 
عســكرية، أو مركــز طبــي دويل، أو إعادتهــا 
ببســاطة لســكان الجزيــرة األصليــني. وأخــرياً، 
بعــد حالــة مــن اليــأس، أعلنــت الحكومــة 
جزيــرة كيــش أول منطقــة حــرة يف الجمهوريــة 
أن  لهــذا  كان  إذ   ،١٩٨٠ فرايــر  يف  اإلســالمية 
يــؤدي - نظريــاً عــى األقــل - إىل متهيــد الطريــق 
أمــام الجزيــرة إلدرار الدخــل إذا تــم ربطهــا 
بالتجــارة الحــرة، ولكــن انــدالع الحــرب اإليرانية 
 العراقيــة يف نفــس العــام منــع التنفيــذ الفعــيل 

لهذه الخطة.

 بعــد ذلــك، تــم متريــر مــرشوع قانــون جديــد 
ــن  ــتفادة م ــش باالس ــة كي ــة تنمي ــمح لهيئ يس
يف  املوجــودة  الســياحية  واملرافــق  الفنــادق 
إليهــا  ســياحية  جــوالت  وتنظيــم  الجزيــرة، 
مرافــق  إنشــاء  وحتــى  معقولــة،  بأســعار 
ــل كل  ــدة عــى أن متتث ــة جدي ــة ورياضي ترفيهي
هــذه املرافــق لتعاليــم الرشيعــة اإلســالمية. 
ــع  ــد من ــع، فق ــذا الترشي ــن ه ــم م ــى الرغ وع
ــني  انعــدام االتســاق الســيايس واأليديولوجــي ب

أي  حــدوث  الحكوميــة  الكيانــات  مختلــف 
ــام أدى ضعــف  ــرة، ك ــدم جوهــري يف الجزي تق
االقتصــاد الســائد يف البــالد بأرسهــا، إىل تعقيــد 
األمــور أمــام إدارة هيئــة تنميــة كيــش التــي مل 
ــات الشــهرية.  ــع املرتب ــى دف ــد بوســعها حت يع
ــن  ــرور م ــة م ــاطة أي حرك ــاك ببس ــن هن مل تك
وإىل الجزيــرة، وبقيــت كيــش معزولــة متامــاً 

ــالد. ــة الب ــن بقي ع

 مل يبــدأ أهــل إيــران البلــد فعليــاً بالســفر 
لزيــارة كيــش إال يف نهايــة الثامنينيــات مــام 
ــون  ــرشوع قان ــر م ــى متري ــني ع ــجع املرشع ش
الــذي مل يقتــر عــى  آخــر يف عــام ١٩٨٦، 
الرائــب وترخيــص  مــن  املعفــى  االســترياد 
ــات  ــن الوالي ــة م ــك اآلتي ــدا تل ــا ع ــلع )م الس
املتحــدة وغريهــا مــن البلــدان املدانــة بالطبــع(، 
بــل ســمح كذلــك للســياح بــرشاء وحمــل كميــة 
كبــرية مــن املشــرتيات )٥٤ ســلعة للشــخص 
ــة الرئيســية، دون االضطــرار  الواحــد( إىل املدين
ــلع.  ــى الس ــامرك ع ــب أو الج ــع الرائ إىل دف
أصبحــت األشــياء التــي كانــت نــادرة يف املدينــة 
وكان  كيــش،  يف  متوافــرة  فجــأة  الرئيســية 
معظمهــا مســتورداً مــن جميــع أنحــاء منطقــة 
الخليــج؛ مــن اإللكرتونيــات إىل ألعــاب األطفــال 
وقطــع الغيــار الصناعيــة، حيــث كان ميكــن رشاء 
كل تلــك األشــياء – باإلضافــة إىل مســتلزمات 
ومــواد إعــادة إعــامر املــدن املتــررة مــن 

ــش. ــرة كي ــن جزي ــرب – م الح

ــام  ــة ع ــة العراقي ــرب اإليراني ــاء الح ــع انته وم
بوتــرية  يــزداد  الســياح  تدفــق  بــدأ   ،١٩٨٩
رسيعــة، ويف تلــك الســنة متــت إعــادة تســمية 
ــح منظمــة املنطقــة  ــش، لتصب ــة كي ــة تنمي هيئ
الحــرة يف كيــش. فــإذا كنــت تريــد التســوق يف 
كيــش، كان يتعــني عليــك رشاء مــا كان يســمى 
بطاقــة املســافر التــي متنــح كل ســائح ترخيــص 
ــب. وكان  ــن الرائ ــى م ــراً معف ــوق وتصدي تس
مــن مصــادر  البطاقــات واحــداً  بيــع هــذه 
ــث  ــدة، حي ــة الجدي ــية للمنظم ــل الرئيس الدخ
كان التجــار هــم املشــرتون الرئيســيون، وأصبــح 
رشاء وإعــادة بيــع هــذه البطاقــات يف كيــش 
عمــالً فوضويــاً. كان بعــض التجــار ينظمــون 
املدينــة  مــن  كيــش  يف  مجانيــة  جــوالت 
ــوا يدفعــون رســوماً  ــم كان ــى أنه الرئيســية، حت
إضافيــة للمســافرين مقابــل بطاقاتهــم. وكانــت 
هــذه هــي الطريقــة التــي متكنــوا مــن خاللهــا 
مــن التصديــر إىل أســواق طهــران وغريهــا مــن 
املــدن الكــرى. كــام كانــت هنــاك قــوارب نقــل 

 كيش، جزيرة 
غامضة بتصميمها

The Greek ship, Kish Island. Still from video.

Map depicting land use, part of Kish’s first master plan, 1973, showing the 
preferred sites for developments on the east and north shores.
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Kish, an Island 
Indecisive by Design

became also the head of the KDO, the 
architecture of the resort has a style 
that combines signs of ancient Iranian 
architecture with modern Western 
building techniques. The main ele-
ment that reappears throughout the 
resort is a ‘discontinued arch’ or an 
arch with a split in the middle. Ap-
parently, the formalism of this archi-
tecture could be traced back to the 
cuneiform script of ancient Iran.

Bent surfaces, slanting rectangles and 
sharp points are all features of the 
modern buildings constructed on Kish 
in the late 1970s. They were to embody 
the island’s steep flight into the con-
temporary. But the island never really 
took off. Instead, with the revolution 
in 1979, the top of Kish’s establishment 
fled the island, and those who couldn’t 
were arrested. After the revolution, 
the KDO practically became non-ex-
istent as 95 per cent of its employees 
were redeemed and sent away. All the 
buildings in the resort area, the palac-
es, the hotels, the villas and the casino 
were left unattended, and in no time 
much of what was inside was looted 
or auctioned off. And what remained 
of the buildings rapidly dilapidated in 
the island’s harsh climate.

Kish became a predicament for the 
new government after 1979. On the 
one hand it represented ‘Western 
decadence’ and the corrupted self-in-
dulgence of the monarchy – all of 
which the new regime despised. But 
there were also unpaid wages and 350 
million dollars of national and inter-
national debts plus a huge infrastruc-
ture that had to be dealt with. The 
post-revolutionary government sim-
ply did not have the means to absorb 
this inherited excess. Various ideas 
were proposed: turning the island into 
a museum, an exile for drug addicts, 
a maritime university with a naval 
base, an international medical centre, 
or simply returning it to the island’s 
indigenous people. Finally, in desper-
ation, the government declared Kish 
the Islamic Republic’s first free zone 

in February 1980. This would, at least 
theoretically, pave the way for the is-
land to generate income if it engaged 
in custom-free trade. However, the 
start of the Iran/Iraq war that same 
year prevented the actual realization 
of this plan.

Then a new bill was passed allowing 
the KDO to utilize the existing hotels 
and tourist facilities on Kish, and 
to organize affordable tours to the 
island and even create new leisure 
and sports amenities – all in compli-
ance with Islamic rules. Despite this 
legislation, the lack of political and 
ideological consistency among vari-
ous governmental entities prevented 
any substantial progress on the island. 
The prevailing weak economy in the 
whole of the country made it difficult 
for the KDO management to even pay 
monthly salaries. There was simply no 
traffic to and from the island, and Kish 
was all but isolated from the rest of 
the country.

It was only towards the end of the 
1980s that people from mainland Iran 
actually began travelling to Kish. This 
was mainly encouraged by the passing 
of yet another bill in 1986, which not 
only allowed a tax- and license-free 
import of goods (except, of course, 
those from America and other ‘de-
nounced’ countries), but also allowed 
tourists to buy and carry a high quan-
tity of purchases (54 items per person) 
to the mainland without having to pay 
taxes or customs on the items. Things 
that were scarce on the mainland were 
suddenly available on Kish, mostly 
imported from across the Gulf. From 
electronics to toys and industrial 
spare parts – they all could be pur-
chased on Kish. Even items needed for 
restoring the war-affected cities were 
imported through Kish.
 
With the Iran/Iraq war finally over in 
1989, the flow of tourists started to rap-
idly increase. That year the KDO was 
renamed the Kish Free Zone Organiza-
tion. If you wanted to shop on Kish 

الجزيــرة بالفعــل. فبــدالً مــن ذلــك، ومــع قيــام 
الثــورة يف عــام ١٩٧٩، فــر الصــف األول مــن 
قيــادات مؤسســات كيــش يف الجزيــرة، واعتقــل 
أولئــك الذيــن مل يتمكنــوا مــن الفــرار. أمــا بعــد 
الثــورة، انتهــى وجــود هيئــة تنميــة كيــش 
عمليــاً، وتــم اســتبدال ٩٥ باملائــة مــن موظفيهــا 
ونفيهــم إىل الخــارج، وتُركــت جميــع املبــاين 
ــادق،  ــل القصــور، والفن ــة املنتجــع، مث يف منطق
ويف  مهجــورة،  لتصبــح  والكازينــو  والفيــالت 
وقــت قصــري كان معظــم مــا بداخلهــا قــد نهــب 
أو بيــع يف املــزادات العلنيــة. أمــا مــا تبقــى مــن 
املبــاين فقــد تداعــى وانهــار بعــد وقــت قصــري، 

ــة القاســية. ــرة املناخي جــراء ظــروف الجزي

للحكومــة  مأزقــا  تشــكل  كيــش  أصبحــت 
ــل  ــت متث ــد كان ــام ١٩٧٩؛ فق ــد ع ــدة بع الجدي
االنحطــاط الغــريب مــن ناحيــة، واالنغــامس 
الــذايت للنظــام الحاكــم الزائــل مــن ناحيــة 
النظــام  اللــذان احتقرهــام  األمــران  أخــرى– 
ــك  ــل كذل ــا أن تتعام ــن كان عليه ــد. ولك الجدي
مــع األجــور غــري املدفوعــة، والديــون الوطنيــة 
دوالر،  مليــون   ٣٥٠ بلغــت  التــي  والدوليــة 
باإلضافــة إىل بنيــة تحتيــة ضخمــة. ببســاطة، مل 
متلــك حكومــة مــا بعــد الثــورة وســيلة متكنهــا 
مــن اســتيعاب هــذا التضخــم املــوروث. لذلــك، 
ــرة  ــل الجزي ــة: تحوي ــكار مختلف ــرتاح أف ــم اق ت
املخــدرات،  ملدمنــي  منفــى  أو  متحــف،  إىل 
قاعــدة  مــع  بحريــة  عســكرية  جامعــة  أو 
عســكرية، أو مركــز طبــي دويل، أو إعادتهــا 
ببســاطة لســكان الجزيــرة األصليــني. وأخــرياً، 
بعــد حالــة مــن اليــأس، أعلنــت الحكومــة 
جزيــرة كيــش أول منطقــة حــرة يف الجمهوريــة 
أن  لهــذا  كان  إذ   ،١٩٨٠ فرايــر  يف  اإلســالمية 
يــؤدي - نظريــاً عــى األقــل - إىل متهيــد الطريــق 
أمــام الجزيــرة إلدرار الدخــل إذا تــم ربطهــا 
بالتجــارة الحــرة، ولكــن انــدالع الحــرب اإليرانية 
 العراقيــة يف نفــس العــام منــع التنفيــذ الفعــيل 

لهذه الخطة.

 بعــد ذلــك، تــم متريــر مــرشوع قانــون جديــد 
ــن  ــتفادة م ــش باالس ــة كي ــة تنمي ــمح لهيئ يس
يف  املوجــودة  الســياحية  واملرافــق  الفنــادق 
إليهــا  ســياحية  جــوالت  وتنظيــم  الجزيــرة، 
مرافــق  إنشــاء  وحتــى  معقولــة،  بأســعار 
ــل كل  ــدة عــى أن متتث ــة جدي ــة ورياضي ترفيهي
هــذه املرافــق لتعاليــم الرشيعــة اإلســالمية. 
ــع  ــد من ــع، فق ــذا الترشي ــن ه ــم م ــى الرغ وع
ــني  انعــدام االتســاق الســيايس واأليديولوجــي ب

أي  حــدوث  الحكوميــة  الكيانــات  مختلــف 
ــام أدى ضعــف  ــرة، ك ــدم جوهــري يف الجزي تق
االقتصــاد الســائد يف البــالد بأرسهــا، إىل تعقيــد 
األمــور أمــام إدارة هيئــة تنميــة كيــش التــي مل 
ــات الشــهرية.  ــع املرتب ــى دف ــد بوســعها حت يع
ــن  ــرور م ــة م ــاطة أي حرك ــاك ببس ــن هن مل تك
وإىل الجزيــرة، وبقيــت كيــش معزولــة متامــاً 

ــالد. ــة الب ــن بقي ع

 مل يبــدأ أهــل إيــران البلــد فعليــاً بالســفر 
لزيــارة كيــش إال يف نهايــة الثامنينيــات مــام 
ــون  ــرشوع قان ــر م ــى متري ــني ع ــجع املرشع ش
الــذي مل يقتــر عــى  آخــر يف عــام ١٩٨٦، 
الرائــب وترخيــص  مــن  املعفــى  االســترياد 
ــات  ــن الوالي ــة م ــك اآلتي ــدا تل ــا ع ــلع )م الس
املتحــدة وغريهــا مــن البلــدان املدانــة بالطبــع(، 
بــل ســمح كذلــك للســياح بــرشاء وحمــل كميــة 
كبــرية مــن املشــرتيات )٥٤ ســلعة للشــخص 
ــة الرئيســية، دون االضطــرار  الواحــد( إىل املدين
ــلع.  ــى الس ــامرك ع ــب أو الج ــع الرائ إىل دف
أصبحــت األشــياء التــي كانــت نــادرة يف املدينــة 
وكان  كيــش،  يف  متوافــرة  فجــأة  الرئيســية 
معظمهــا مســتورداً مــن جميــع أنحــاء منطقــة 
الخليــج؛ مــن اإللكرتونيــات إىل ألعــاب األطفــال 
وقطــع الغيــار الصناعيــة، حيــث كان ميكــن رشاء 
كل تلــك األشــياء – باإلضافــة إىل مســتلزمات 
ومــواد إعــادة إعــامر املــدن املتــررة مــن 

ــش. ــرة كي ــن جزي ــرب – م الح

ــام  ــة ع ــة العراقي ــرب اإليراني ــاء الح ــع انته وم
بوتــرية  يــزداد  الســياح  تدفــق  بــدأ   ،١٩٨٩
رسيعــة، ويف تلــك الســنة متــت إعــادة تســمية 
ــح منظمــة املنطقــة  ــش، لتصب ــة كي ــة تنمي هيئ
الحــرة يف كيــش. فــإذا كنــت تريــد التســوق يف 
كيــش، كان يتعــني عليــك رشاء مــا كان يســمى 
بطاقــة املســافر التــي متنــح كل ســائح ترخيــص 
ــب. وكان  ــن الرائ ــى م ــراً معف ــوق وتصدي تس
مــن مصــادر  البطاقــات واحــداً  بيــع هــذه 
ــث  ــدة، حي ــة الجدي ــية للمنظم ــل الرئيس الدخ
كان التجــار هــم املشــرتون الرئيســيون، وأصبــح 
رشاء وإعــادة بيــع هــذه البطاقــات يف كيــش 
عمــالً فوضويــاً. كان بعــض التجــار ينظمــون 
املدينــة  مــن  كيــش  يف  مجانيــة  جــوالت 
ــوا يدفعــون رســوماً  ــم كان ــى أنه الرئيســية، حت
إضافيــة للمســافرين مقابــل بطاقاتهــم. وكانــت 
هــذه هــي الطريقــة التــي متكنــوا مــن خاللهــا 
مــن التصديــر إىل أســواق طهــران وغريهــا مــن 
املــدن الكــرى. كــام كانــت هنــاك قــوارب نقــل 

 كيش، جزيرة 
غامضة بتصميمها

The Shah’s palace on Kish Island. 
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Kish, an Island 
Indecisive by Design

you had to buy a so-called traveller’s 
card. With these cards every single 
tourist was given a tax-free shopping 
and exporting permit. Selling these 
cards was one of the main sources 
of income for the new organization, 
merchants being the chief buyers. The 
buying and re-selling of these cards on 
Kish became a nasty business. Some 
merchants organized free tours to Kish 
from mainland cities and even paid an 
extra fee to the travellers in exchange 
for their cards. That’s how they ex-
ported to markets in Tehran and other 
big cities. There were also ferryboats 
arriving with large groups of families 
from the southern provinces.

To support this ‘new’ economy the 
Kish Free Zone Organization began 
to build additional facilities, such as 
shopping centres, motels, parks, etcet-
era. To counter the growing interna-
tional embargo against Iran, the island 
was to function as a backdoor through 
which alternative economic and po-
litical operations could be exercised. 
In a seminar about the future of Kish 
organized in October 1995, the head of 
Iran’s Council of Free Zones considered 
the island’s recent role as a mere im-
porter of commodities as too limited: 

‘What justified this role was that it en-
couraged national tourists to buy their 
goods on Kish rather than in a foreign 
country like Dubai.’ But the future role 
of Kish in his view should be to provide 
foreign exchange earnings by attract-
ing foreign tourists and through ‘re-ex-
portation’.2 In that seminar, Kish was 
also seen as an economic model that 
has realized a shift from a controlled 
economy to an ‘open economy’:

Much of what is done in the free 
zones cannot be done on the 
mainland, thus we experience 
these activities on a smaller scale 
in these zones and if the results 
were desirable we would do the 
same in the rest of the country.3

From the beginning of the 1990s 
onward, the emphasis was put on 

creating fewer social restrictions on 
Kish as compared to the mainland. Yet 
this was not sufficient to encourage an 
international flow of tourists. Kish still 
had many social restrictions com-
pared to popular holiday resorts. Even 
when it eased the regulations and 
offered extendable visas to foreign-
ers upon their arrival, Kish became a 
transit place where visitors renewed 
their visas to travel to neighbouring 
countries. Many tourists now hopped 
over from Dubai to Kish only to return 
the next day for their new visa. Kish 
was, however, luring ever more tour-
ists from cities on the mainland. The 
island offered a glimpse of life from 

‘overseas’ – allowable as long as it 
didn’t spill over onto the mainland.

The source of income was no longer 
traveller’s cards but land. Land was 
rented or sold for private buildings 
and various commercial develop-
ments and businesses. All invest-
ments were exempt from taxes in the 
first 15 years, sometimes extendable 
to 30 years. From then on, the island 
went through an implosion of ‘self-
made’ architectural bricolage mostly 
defined by a mixture of incongru-
ous shapes and symbols inspired by 
contemporary commercial architec-
ture catalogues with detailing from 
old Persian architecture. Nothing 
followed any logic of urban planning. 
Deer and camels were allowed to roam 
free across the island to promote a 
sense of naturalness. The ruins of 
an ancient city dating back to the 
eleventh century were excavated 
and renovated into tourist traps with 
restaurants and shops. To entertain 
the public, various festivals were orga-
nized. Loudspeakers installed in parks, 
malls and along the roads played 
music all day. Even one of the beaches 
was assigned to foreign tourists so that 
men and women could swim together. 
For the first time since the revolution, 
live music was played in cafés and 
restaurants. Concerts by male rock 
and pop bands were held. Kish adver-
tised itself as a sun-splashed paradise. 

تصــل بهــا مجموعــات كبــرية مــن العائــالت 
ــة. ــات الجنوبي ــن املحافظ ــة م اآلتي

قامــت  “الجديــد”،  االقتصــاد  هــذا  ولدعــم 
منظمــة املنطقــة الحــرة يف كيــش ببنــاء مرافــق 
إضافيــة، مثــل مراكــز التســوق، واملوتيــالت، 
الــدويل  الحصــار  ملواجهــة  إلــخ،  والحدائــق، 
ــة  ــرة مبثاب ــت الجزي ــران، كان ــد إي ــي ض املتنام
البــاب الخلفــي الــذي ســمح مبامرســة العمليات 
ــدوة  ــي ن ــة. فف ــية البديل ــة والسياس االقتصادي
أكتوبــر  يف  كيــش  مســتقبل  حــول  نُظمــت 
١٩٩٥، اعتــر رئيــس املجلــس اإليــراين للمناطــق 
الحــرة دور الجزيــرة الــذي اقتــر مؤخــراً عــى 
كونهــا مجــرد مســتوردة للســلع األساســية، دوراَ 
محــدوداً للغايــة: “األمــر الــذي يــرر هــذا الدور 
هــو كونــه يشــجع الســياح املحليــني عــى رشاء 
ــد أجنبــي  بضائعهــم مــن كيــش وليــس مــن بل
دور  يضطلــع  أن  ينبغــي  ولكــن  ديب.”  مثــل 
ــرادات  ــري إي ــه، يف توف ــتقبيل، يف رأي ــش املس كي
الســياح  اســتقطاب  عــر  األجنبــي  النقــد 
األجانــب، ومــن خــالل “إعــادة التصديــر”.2 ويف 
ــاً  ــك منوذج ــش كذل ــرت كي ــدوة، اعت ــك الن تل
ــاً حقــق تحــوالً يف االقتصــاد الــذي كان  اقتصادي

ــوح: ــاد مفت ــه، إىل اقتص ــيطراً علي مس

ــن  ــرة، ال ميك ــق الح ــه يف املناط ــري نفعل إن الكث
القيــام بــه يف املدينــة الرئيســية، وبالتــايل فإننــا 
ــر يف  ــاق أصغ ــى نط ــطة ع ــذه األنش ــر ه نخت
هــذه املناطــق، وإذا كانــت النتائــج جيــدة، 

ــالد.3 ــة الب ــه يف بقي ــيء ذات ــنفعل ال فس

التســعينيات  بدايــة  منــذ  بالرتكيــز  وانصــب 
ــة يف  ــود االجتامعي ــل القي ــى تقلي ــدا، ع فصاع
كيــش مقارنــة مــع املدينــة الرئيســية، إال أن 
ــياح  ــق الس ــجيع تدف ــاً لتش ــن كافي ــك مل يك ذل
الدوليــني. كانــت الكثــري مــن القيــود االجتامعيــة 
ال تــزال يف كيــش مقارنــة مبنتجعــات اإلجــازات 
الشــعبية. وحتــى عندمــا تــم تخفيــف األنظمــة 
وعــرض متديــد تأشــريات الدخــول لأجانــب 
ــور  ــكان عب ــش م ــت كي ــم، أصبح ــدى وصوله ل
حيــث ميــر الزائــرون لتجديــد تأشــريات ســفرهم 
إىل البلــدان املجــاورة. يقــوم الكثــري مــن الســياح 
ــودوا  ــي يع ــش، ل ــن ديب إىل كي ــز م اآلن بالقف
فقــط يف اليــوم التــايل للحصــول عــى تأشــريتهم 
تســتدرج  كانــت  كيــش  أن  بيــد  الجديــدة. 
الســياح اآلتــني مــن مــدن البــالد الرئيســية أكــر 
ــت الجزيــرة  مــن أي وقــت مــى. لقــد قدم
ملحــة عــن الحيــاة فيــام وراء البحــار والتــي 

إىل  متتــد  مل  أنهــا  طاملــا  بهــا  مســموحاً   كان 
املدن الرئيسية. 

مل يعــد مصــدر الدخــل يــأيت مــن بطاقــات 
املســافرين بــل مــن األرايض؛ إذ كان يتــم تأجــري 
املبــاين  إنشــاء  أجــل  مــن  بيعهــا  أو  األرايض 
ــة  ــر التجاري ــق التطوي ــف مراف ــة ومختل الخاص
االســتثامرات  جميــع  وكانــت  والــرشكات، 
معفــاة مــن الرائــب يف الســنوات الخمــس 
ــده  ــمح بتمدي ــا كان يس ــو م ــرشة األوىل، وه ع
إىل 30 عامــاً يف بعــض األحيــان. منــذ ذلــك 
الحــني فصاعــداً، مــرت الجزيــرة بانهيــارات مــن 
التغــريات املعامريــة العصاميــة، والتــي أتــت 
ــالل  ــن خ ــبة م ــة املكتس ــن املعرف ــا م معظمه
ــوز  ــبة والرم ــري املتناس ــكال غ ــن األش ــج م مزي
ــة  ــامرة التجاري ــات الع ــن كتالوج ــتوحاة م املس
املعــارصة، مــع تفاصيــل مأخــوذة مــن الهندســة 
ــن  ــع أي م ــة. مل يتب ــية القدمي ــة الفارس املعامري
تلــك التطــورات املعامريــة املذكــورة أي منطــق 
للتخطيــط الحــري، فقــد كان يســمح للغــزالن 
أنحــاء  جميــع  يف  بحريــة  بالتجــول  واإلبــل 
ــكان  ــة امل ــاس بطبيعي ــز اإلحس ــرة لتعزي الجزي
ــود  ــة يع ــة قدمي ــاض مدين ــر يف أنق ــم الحف وت
ــا إىل القــرن الحــادي عــرش، وتجديدهــا  تاريخه
لتحويلهــا إىل أفخــاخ ســياحية مــع مطاعــم 
ومحــالت تجاريــة، كــام نُظمــت مهرجانــات 
ــت  ــور. وبقي ــلية الجمه ــبيل تس ــة يف س مختلف
ــز  ــق ومراك ــة يف الحدائ ــوت املثبت ــرات الص مك
التســوق وعــى طــول الطــرق، تبــث املوســيقى 
ــد  ــص أح ــم تخصي ــه ت ــى أن ــوم، حت ــوال الي ط
الشــواطئ للســياح األجانــب، حيــث كان ميكــن 
للرجال والنســاء الســباحة ســوية، وللمــرة األوىل 
ــيقى  ــزف املوس ــم ع ــورة، كان يت ــام الث ــذ قي من
الحيــة يف املقاهــي واملطاعــم. وأقيمــت حفــالت 
ــت  ــور. كان ــن الذك ــوب م ــرق ب ــي روك وف ملغن
كيــش تــروج نفســها بوصفهــا جنــة ترشــقها 
الشــمس، إال أنهــا كانــت يف واقــع األمــر اســتثناًء 

ــة. ــة زائف ــة دولي ــاً، بهال محلي

كانــت معظــم تلــك التطــورات اســتثنائية )لكنها 
ــع  ــجيع ودف ــت بتش ــد متم ــالً( وق ــدم طوي مل ت
ــش  ــرة يف كي ــة الح ــة املنطق ــس منظم ــن رئي م
ــدل  ــار املعت ــذي حظيــت خططــه بدعــم التي ال
يف الحكومــة خــالل معظــم فــرتة التســعينيات. 
وشــكلت رحــالت الرئيــس املتكــررة إىل الجزيــرة 
حينهــا، ضامنــاً لكون األمــور مل تتجــاوز حدودها 
بعــد. ومــع ذلــك، فقــد تعالــت أصــوات قلقــة 
ــن املعســكرات  ــا كان يجــري، م ــة مل ــري مواتي غ
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Kish, an Island 
Indecisive by Design

In reality it was a national exception 
with a pseudo-international aura.

These were exceptional (but short-
lived) developments mostly encour-
aged and pushed by the head of the 
Kish Free Zone Organization. His 
plans enjoyed the support of the mod-
erate side of the government through-
out most of the 1990s. The frequent 
travels of the then current president 
to the island were a guarantee that 
things were not yet surpassing their 
limits. Nevertheless, unfavourable 
voices of concern were being raised 
from other political camps inside the 
establishment, criticizing the Kish 
Organization for following trends 
contrary to the mainland ideology and 
cultivating non-Islamic lifestyles. It 
was said that Kish had ‘cultural issues’. 
The elections of 1997 resulted in a 
moderate reformist government, and 
the cultural and political scene in the 
country became more open. The Kish 
Free Zone Organization saw a role 
for itself in this, and started its own 
newspaper called Azad, meaning ‘free’. 
This brought the organization closer 
to politics but also into public scrutiny. 
Ultimately in 2000, the newspaper 
was banned following an article on a 
serials of political murders in the late 
1990s, as well as a cartoon that was 
deemed ‘offensive’. This was followed 
by the replacement of the head of 
the Kish Free Zone Organization that 
same year. 

Today Kish’s main concern is still to 
attract foreign investors, to have Irani-
an entrepreneurs invest in Kish rather 
than in foreign countries, and to make 
Kish a gateway for export rather than 
import. However, the truth is that the 
policies on foreign trade and tourism 
remain quite undecided and  
even contradictory.

This makes the economy too unre-
liable and insecure. In an interview 
two years after his replacement, the 
former head of the Kish Free Zone 
Organization replied to the question 

of what needed to be done for Kish to 
achieve its ideal state:

...The main problem in attracting 
tourists is the governing system’s 
disbelief in the tourist industry. 
Our main industry is oil and all 
attention is in that direction. We 
don’t look at tourism even as an 
alternative for increasing our GDP 
or tackling unemployment. Maybe 
as long as there is oil this situation 
will remain.4

Five years later, in another interview, 
he announced that ‘under no circum-
stances have we been successful in 
attracting foreign investors; we hav-
en’t even performed effectively with 
regard to domestic investors.’5

Return to the Greek Ship
From the mid-1980s the Greek ship 
began to lure travellers from mainland 
Iran. Images of it often appeared in 
mainland newspapers and magazines. 
It had unofficially become Kish’s 
trademark. Naturally, the Kish Free 
Zone Organization wanted to know 
everything about the ship’s story  
and past.

The Lloyd’s Register’s information 
services in London sent snippets 
of information: the ship carried the 
name of Koula F and was built in 1943 
by William Hamilton & Co. in the Port 
of Glasgow, Scotland. It stranded near 
the island of Kish on 25 July 1966. Sev-
eral unsuccessful attempts were made 
to salvage the ship by the Dutch tug-
boat Orinoco on 29 and 30 July 1966. 
The ship, however, moved only ten 
degrees. Meanwhile, two holes were 
detected in its tanks by the Orinoco 
salvage team. On 7 August the entire 
crew, with exception of the chief offi-
cer, left the ship. After a survey on 27 
August, the tugboat’s salvage inspec-
tor concluded that retrieving the ship 
was economically unfeasible. The 
wrecked vessel was then abandoned 
as a constructive total loss.

السياســية األخــرى داخــل املؤسســة السياســية، 
ــا  ــش، التباعه ــة كي ــد منظم ــت تنتق ــي كان والت
اتجاهــات مخالفــة أليديولوجيــة البــالد وغــرس 
أمنــاط الحيــاة الال-إســالمية. وقيــل إن كيــش 
كانــت تشــهد “مشــكالت ثقافيــة”. وعندمــا 
عــام  يف  أجريــت  التــي  االنتخابــات  أفــرزت 
١٩٩٧، تشــكيل حكومــة إصالحيــة معتدلــة، 
أصبــح املشــهد الثقــايف والســيايس يف البــالد أكــر 
انفتاحــاً. وقــد وجــدت منظمــة املنطقــة الحــرة 
يف كيــش دوراً لنفســها يف هــذا األمــر، وأطلقــت 
مبعنــى  آزاد،  بعنــوان  بهــا  خاصــة  صحيفــة 
“الحــرة”. وقــد جعــل هــذا األمــر املنظمــة 
أقــرب إىل السياســة ولكــن أيضــا إىل الجمهــور. 
ــام  ــة ع ــر الصحيف ــم حظ ــاف، ت ــة املط يف نهاي
ــاالت  ــلة االغتي ــاول سلس ــال تن ــد مق ٢٠٠٠، بع
ــن  ــال ع ــعينيات، فض ــر التس ــية يف أواخ السياس
رســم كاريكاتــوري اعتــر هجوميــاً وقتهــا، وقــد 
أعقــب هــذه األمــور، اســتبدال رئيــس منظمــة 

ــنة.  ــس الس ــش يف نف ــرة يف كي ــة الح املنطق

ــو  ــوم ه ــش الي ــي لكي ــاغل الرئي ــزال الش ال ي
ــام رجــال  ــب، وقي ــذاب املســتثمرين األجان اجت
ــدالً  ــش ب ــتثامر يف كي ــني باالس ــامل اإليراني األع
ــة  ــش بواب ــل كي ــة، وجع ــدان األجنبي ــن البل م
للتصديــر بــدالً مــن االســترياد. لكــن الواقــع 
الخارجيــة  بالتجــارة  املتعلقــة  السياســات  أن 
والســياحة ال تــزال مــرتددة جــداً بــل ومتناقضــة.

ــري  ــوق وغ ــري موث ــل االقتصــاد غ ــك يجع كل ذل
آمــن بدرجــة كبــرية. ففــي مقابلــة أجريــت 
أجــاب  اســتبداله،  مــن  ســنتني  بعــد  معــه 
الرئيــس الســابق ملنظمــة املنطقــة الحــرة يف 
ــام  ــزم القي ــق مبــا يل كيــش، عــن الســؤال املتعل
ــالً: ــايل قائ ــا املث ــش وضعه ــق كي ــي تحق ــه ل ب

باســتقطاب  الرئيســية  املشــكلة  تكمــن   ...“
الســياح يف عــدم إميــان النظــام الحاكــم بقطــاع 
الســياحة، فصناعتنــا الرئيســية هــي النفــط وكل 
ــن ال  ــاه، ونح ــذا االتج ــب يف ه ــامم منص االهت
ننظــر إىل الســياحة حتــى كبديــل لزيــادة الناتــج 
املحــيل اإلجــاميل لدينا أو ملواجهــة البطالة، ورمبا 
 ســيظل هــذا هــو الحــال مــا دام هنــاك نفــط.” 4

أخــرى،  مقابلــة  ويف  ســنوات،  خمــس  بعــد 
ــت أي  ــح تح ــا مل ننج ــل أنن ــس الرج ــن نف أعل
ــذاب املســتثمرين  ظــرف مــن الظــروف يف اجت
األجانــب؛ نحــن مل نقــم حتــى بوضــع إجــراءات 

ــني.5 ــتثمرين املحلي ــق باملس ــام يتعل ــة في فعال

العودة إىل السفينة اليونانية
 بــدأت الســفينة اليونانيــة بجــذب الــزوار مــن 
وكانــت  الثامنينيــات،  منتصــف  منــذ  إيــران 
صورهــا تظهــر غالبــاً يف صحــف ومجــالت البــالد 
وقــد أصبحــت العالمــة التجاريــة لكيــش بشــكل 
غــري رســمي. أرادت منظمــة املنطقــة الحــرة يف 
كيــش، بطبيعــة الحــال، أن تعــرف كل يشء عــن 

قصــة الســفينة وماضيهــا.

ســجالت  لخدمــات  لويــد  رشكــة  أرســلت 
املعلومــات يف لنــدن قصاصــات مــن املعلومــات: 
ــد  ــوال إف، وق ــم ك ــل اس ــفينة تحم ــت الس كان
بنتهــا رشكــة ويليــام هاملتــون آنــد كــو، يف مينــاء 
جالســجو، باســكتلندا، عــام ١٩٤٣. وتقطعــت 
بهــا الســبل قــرب جزيــرة كيــش بتاريــخ ٢٥ 
يوليــو متــوز ١٩٦٦، وجــرت عــدة محــاوالت غــري 
ــل، أورينوكــو،  ــاذ الســفينة مــن قب ناجحــة إلنق
ســفينة القطــر الهولنديــة، يف يومــي ٢٩ و٣٠ 
يوليــو مــن عــام ١٩٦٦ لكــن مل تتحــرك الســفينة، 
ــك، ســوى عــرش درجــات. ويف الوقــت  رغــم ذل
ــق إنقــاذ أورينكــو ثقبــني  نفســه، اكتشــف فري
يف خزاناتهــا. ويف ٧ أغســطس، غــادر الطاقــم 
بكاملــه الســفينة، باســتثناء املســؤول األول. بعد 
ــطس،  ــت يف ٢٧ أغس ــتقصائية أجري ــة اس دراس
ــرتداد  ــاذ إىل أن اس ــرة اإلنق ــش قاط ــص مفت خل
ــم  ــك ت ــا لذل ــد اقتصادي ــري مج ــفينة كان غ الس
كخســارة  املحطمــة  الســفينة  عــن  التخــيل 

ــة.  ــة كامل إيجابي

 حــني متــت خســارتها كانــت ملكيــة، كــوال إف 
مســجلة باســم بــول جــي فرانجوليــس وآي 
ــذا،  ــع ه ــان. وم ــن اليون ــاس، م ــد آي كلياف آن
فقــد أبحــرت الســفينة قبــل ذلــك تحــت العلــم 
ــن  ــام ١٩٦٦. وم ــام ١٩٥٩ إىل ع ــن ع ــراين م اإلي
خــالل بحثــي يف محفوظــات مكتبــة كيــش، 
عــرت عــى ورقــة مصــورة إلفــادة مــن ســكان 
ــة  ــفينة اليوناني ــم الس ــري إىل أن طاق ــش تش كي
قــد أشــعل النــار بالســفينة قبــل التخــيل عنهــا، 
وقــد يكــون هــذا صحيحــاً يف الواقــع، ألنــه 
 مل يُعــر عــى أي يشء قابــل لالشــتعال عــى 

من السفينة.

ــاحل  ــى الس ــرية ع ــة كب ــة دف ــت عجل ــم تثبي ت
ــل  ــة تحم ــة منحوت ــع لوح ــفينة، م ــة الس قبال
قصتهــا. إنــه مشــهد غريــب – كــام لــو أن 
العجلــة قــد نقلــت مــن الســفينة إىل الشــاطئ 
الوجهــة  باإلبحــار صــوب  للجزيــرة  لتســمح 
التــي فشــلت الســفينة بالعــودة إليهــا: الغــرب، 
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Kish, an Island 
Indecisive by Design

At the time of her loss, the Koula F 
was listed under the ownership of 
Paul J. Frangoulis and A. & I. Cliafas 
of Greece. However, before that, from 
1959 to 1966, the ship sailed under 
Iranian flag. In my own search in the 
archives of the Kish library, I came 
across a photocopied sheet of paper 
with an account by inhabitants of Kish 
who recalled that the Greek ship’s 
crew set the vessel on fire before aban-
doning it. This may indeed be true 
as nothing flammable has ever been 
found aboard the ship.

On the coastline opposite the ship, 
a large rudder wheel was installed, 
holding a carved plate bearing the 
story of the ship. It is a strange sight 

– as if the steering wheel were moved 
from the ship to the shore to allow the 
island to sail towards where the ship 
failed to return: the West, or some un-
attainable projection of it. The melan-
choly of the scenery at sunset, the dim 
hours in which people gather to view 
the ship, highlights Kish’s pathologi-
cal fixation and identification with the 
Greek ship, or rather, with the ship’s 
loss and wrecked state. In the past 
decades Kish turned into an almost 
masochistic battlefield over this ‘lost 
destination’, that ‘Where/West’ that 
it wants both realized and destroyed. 
This schizophrenic divide within the 
island has torn Kish into bits and 
pieces of ambivalent architecture, an 
architecture that is symptomatic of 
the island’s melancholia. If for Kish 
there ever was a dialogue with history, 
it is from this inner divide. And the 
ruins it cultivates give the island  
its geography.

In 2003 an Iranian expatriate and 
investor organized an architecture 
competition to design a huge tour-
ist and business resort on the island 
called The Flower of the East, des-
tined for the north-east of the island, 
right where that curved tip is located. 
It would be 237 ha with a seven-star 
hotel and six other luxury hotels, circa 
4700 luxury apartments and villas, an 

18-hole golf course, a marina, approx-
imately 53,000 m2 of retail and 80,000 
m2 of office space. The heart of the 
resort is transacted by a promenade 
lined with buildings in which ‘the 
merits of international architecture 
are combined with the charm of the 
Middle Eastern dedication to detail’.

As many as 12 German architecture 
firms became involved in designing 
this resort. In the initial briefing they 
were given images of famous Euro-
pean tourist resorts like those on the 
Cote d’Azur and in Nice, with a focus 
on their nineteenth- and early twen-
tieth-century architecture, but also of 
mosques and bazaars from Esfahan 
and Marrakesh.

It might be confusing to understand 
how such a resort with its emphasis 
on internationalism could exist in a 
place that has held such sour memo-
ries of international relations. There 
is an ambiguous zone between ‘resort’ 
and ‘free zone’ through which the 

‘Flower of the East’ articulates itself on 
the island (and beyond). Apparently 
the idea was to make the resort into 
a gated area with only one entrance, 
either to keep out unwanted guests or 
keep in undesired practices. (Was this 
the way the authorities could tolerate 
this resort?) In any case it is exactly 
due to geopolitical indecisiveness 
that a phantasmagorical mixture of 
architecture as desired for the Flower 
of the East resort is imaginable. In a 
conversation with one of the archi-
tects involved in the competition the 
issue of the possibility of such a kind 
of architecture came up. The office he 
was working for did not usually design 

‘Beaux-arts’ nor ‘oriental’ architecture. 
For them this was an exceptional situ-
ation, too. But I was curious about how 
they managed to become involved in 
the competition: 

We don’t think it is interesting to 
transplant Western classical archi-
tecture to another location. The 
result would be a tacky world that 

ــة  ــال. لعــل كآب أو بعــض إســقاطاته بعيــدة املن
املشــهد عنــد الغــروب، وســاعات خفــوت ضــوء 
النهــار التــي يتجمــع فيهــا النــاس ملشــاهدة 
ــة  ــا يســلط الضــوء عــى حال الســفينة، هــي م
التعلــق املرضيــة التــي تعيشــها كيــش، وارتباطها 
بالســفينة اليونانيــة، أو باألحــرى، بفكــرة فقــدان 
ــش يف  ــت كي ــا. تحول ــة تحطمه ــفينة وحال الس
العقــود املاضيــة إىل ســاحة معركــة ســادية 
تقريبــا فيــام يتعلــق بتلــك “الوجهــة املفقــودة”، 
تحقيقــه  يــراد  الــذي  الغــرب  هــو  حيــث 
وتحطيمــه عــى حــد ســواء. وقــد مــزق انقســام 
الجزيــرة الداخــيل كيــش إىل أجــزاء وقطــع مــن 
التناقضــات املعامربــة، يف هيكليــة معامريــة 
التــي  تلــك  الذهــان  حالــة  أعــراض  تظهــر 
ــش أي  ــدث وكان لكي ــرة، وإذا ح ــود الجزي تس
ــد  ــخ، يف أي وقــت مــى، فالب حــوار مــع التاري
ــيل.  ــامها الداخ ــن انقس ــاً م ــك آتي ــون ذل أن يك
وتــأيت جغرافيــة الجزيــرة كنتــاج لأنقــاض التــي 

ــة.  ــات املعامري ــك التناقض ــا تل تزرعه

يف عــام ٢٠٠٣، نظمــت مجموعــة مــن اإليرانيــني 
هندســة  مســابقة  واملســتثمرين  املغرتبــني 
معامريــة لتصميــم منتجــع ســياحي وأعــامل 
ــل اســم  ــرة، ليحم ــى الجزي ــة ع ــة ضخم تجاري
الجــزء  عــى  تقــع  بحيــث  الــرشق،  زهــرة 
ــع  ــث يق ــاً حي ــرة، متام ــي للجزي الشــاميل الرشق
ــك املنحنــى. كان املطلــوب تصميمــه يفــوق  ذل
٢٣٧ فدانــاً، ليحتــوي عــى فنــدق ســبع نجــوم، 
وســتة فنــادق فاخــرة أخــرى، ومجمــع لـــ٤٧٠٠ 
شــقة فاخــرة، وفيــالت، وملعــب غولــف ب ـ١٨ 
حفــرة، ومــرىس، وحــوايل ٥٣ ألــف مــرت ملنطقــة 
بيــع بالتجزئــة، و٨٠ ألــف م 2 مــن بنايــات 
املكاتــب التجاريــة. يتــم الوصــول إىل قلــب 
املنتجــع عــر متنــزه تصطــف عــى جانبيــه مباٍن 
تحمــل مزايــا الهندســة املعامريــة العامليــة، مــع 
جمعهــا بســحر “التفــاين بالتفاصيــل الــذي ميتــاز 

ــرشق األوســط”. ــه ال ب

معامريــة  هندســة  رشكات  عــدة  انخرطــت 
أملانيــة بلــغ عددهــا ١٢ رشكــة يف تصميــم هــذا 
املنتجــع. يف اإلحاطــة األوليــة، أعطيــت لهــم 
صــور مــن املنتجعــات الســياحية األوروبيــة 
ــوت دازور ويف  ــي يف ك ــك الت ــل تل ــهرية مث الش
ــة  ــتها املعامري ــى هندس ــز ع ــع الرتكي ــس، م ني
ــرن  ــل الق ــرش وأوائ ــع ع ــرن التاس ــة بالق الخاص
ــت لهــم صــور ملســاجد  ــن، كــام وأعطي العرشي

وبــازارات يف أصفهــان ومراكــش.
قــد يكــون مــن املربــك أن نفهــم كيــف ميكــن 

ــة  ــى النزع ــزه ع ــد برتكي ــذا أن يوج ــع كه ملنتج
ــات ســيئة  ــة يف مــكان حمــل عقــد ذكري الدولي
مــن العالقــات الدوليــة. كــام أن هنــاك منطقــة 
بــني فكــرة “املنتجــع” و “املنطقــة  غامضــة 
ــا  ــرشق” خالله ــرة ال ــر “زه ــي تظه ــرة” الت الح
يف الجزيــرة )ومــا بعدهــا(. ويبــدو أن فكــرة 
جعــل املنتجــع منطقــة ببوابــة مــع مدخــل 
ــوف  ــاء الضي ــا إلبق ــت إم ــد أت ــط، ق ــد فق واح
غــري املرغــوب بهــم خارجــاً، أو إلبقاء املامرســات 
ــت  ــل كان ــل. )ه ــا يف الداخ ــوب فيه ــري املرغ غ
بهــا  التــي تســامحت  الطريقــة  هــذه هــي 
كل  وعــى  املنتجــع؟(  هــذا  مــع  الســلطات 
ــي  ــية ه ــرتدد الجيوسياس ــة ال ــإن حال ــال، ف ح
الســبب األســايس الــذي يجعــل خليــط الهندســة 
املعامريــة املطلــوب ملنتجــع زهــرة الــرشق، 
ــاءت مســألة إمكانيــة  أمــراً ميكــن تخيلــه. ج
هــذا النــوع مــن العــامرة يف محادثــة مــع أحــد 
يقــم  مل  املســابقة.  يف  املشــاركني  املهندســني 
املكتــب الــذي كان يعمــل فيــه عــادة بتصميــم 
أعــامل الهندســة املعامريــة “الرشقيــة” أو تلــك 
املتعلقــة “بالفنــون الجميلــة”، كانــت هــذه 
حالــة اســتثنائية، بالنســبة لهــم أيضــا. إال أن 
فضــويل جعلنــي أريــد أن أعــرف كيــف متكنــوا 

ــة:  ــاركة يف املنافس ــن املش م

“ال نعتقــد أن القيــام بــزرع العــامرة الكالســيكية 
الغربيــة يف موقــع آخــر، هــو أمــر مثــري. ســتكون 
ــري  ــل، وغ ــري أصي ــامل غ ــن ع ــارة ع ــة عب النتيج
حــال.  أي  عــى  غريبــا  وســيكون  حقيقــي، 
لــذا فقــد حاولنــا وضــع تصميــم معــامري 
يتعامــل مــع عنــارص العــامرة الكالســيكية مــن 
خــالل لوحــات خياليــة للهندســة املعامريــة 
ــة  ــت صــور املناطــق الحري الكالســيكية. وكان
مصــدر  هــي  املوجــودة،  غــري  املحيطــة 
معامريــة  بنيــة  نقــل  مــن  بــدالً  تصميمنــا. 
قامئــة إىل موقــع آخــر، قمنــا باخــرتاع نــوع 
مــن العــامرة الكالســيكية الخياليــة كمشــهد، 
ووصلنــاه مبشــاهد مختلفــة. حينهــا ســيكون 
الهيــكل الناتــج مــن هنــا، إال أنــه ميكــن أن 
ــكان  ــن م ــة، م ــة مزعج ــك، بطريق ــون كذل يك
ــذي يصــف  ــري ال آخــر – ورمبــا هــذا هــو التعب
املنتجــع: مفصــول  لهــذا  الحقيقيــة  املاهيــة 
عــن الحيــاة اليوميــة، إال أنــه قائــم رغــم ذلــك. 
مثــة نــوع مــن االنزعــاج مرتبــط بهــذه الحالــة. 
أعتقــد أن مــن املهــم جــداً إيضــاح هــذا الوضــع 
الداخــل والخــارج يف نفــس  للناس--فهــم يف 
ــل  ــرشوع، داخ ــذا امل ــل ه ــم داخ ــت. إنه الوق
هــذا املنتجــع، يقومــون مبــا يشــاءون. ولكنهــم 
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Kish, an Island 
Indecisive by Design

is not real and would be strange 
anyway. So we tried to develop 
an architectural design that deals 
with the elements of classical ar-
chitecture through classical utopi-
an paintings of architecture. These 
pictures of non-existing urban sur-
rounding were the sources of our 
design. Rather than transferring 
an existing architecture to another 
location, we reinvented a kind of 
utopian classical architecture as a 
scene and connected it to different 
scenes. The resulting architecture 
then can be from here but can 
also be, in an irritating way, from 
somewhere else – and maybe this 
is the expression of what a resort is 
really like: separated from every-
day life but still existing. There is 
some kind of irritation attached 
to this situation. I think it’s very 
important to make this situation 
clear to people – they are inside 
and outside at the same time. They 
are inside this project, inside this 
resort doing what they want to 
do. But at the same time they are 
outside. Outside their normal life, 
outside the normal political condi-
tions in Iran. And I think that only 
an architecture that is somehow 
irritating can manage that.

In 2008 the government broke its con-
tract with the investor of the Flower 
of the East project and retrieved the 
land assigned to it. It had failed to 
interest enough investors to raise the 
1.9 billion euros needed for the proj-
ect. When the projects started in 2003, 
the political climate in Iran was very 
different from that of a few years on-
ward. In early 2007 I went to Kish and 
visited the construction site of the re-
sort. Nothing had been erected. Not a 
single brick of those grandiose hotels 
and villas. Soil had been moved from 
one place to the next, and the other-
wise flat land had become a landscape 
of mounds and ditches, resembling a 
scale model of a sandy desert. It felt as 
if everything had become extinct be-
fore it was even built. I didn’t mistake 
this scene as some sort of regression 
to the origin of the island natural 
characteristics – a sandy desert. What 
I witnessed was a productive process 
of decomposition of something that 
never materialized. Kish’s modern 
history became a possibility only in-
sofar as it was a misplaced history – a 
misplacement it has always remained 
faithful to.

Nasrin Tabatabai & Babak Afrassiabi have collaborated 
as Pages since 2004, producing joint projects and 
publishing a bilingual magazine – also called Pages – in 
Farsi and English of which 9 issues are published so far. 
Their projects and the magazine’s editorial approach are 
closely linked, both described by the artists as ‘attempts 
in articulating the indecisive space between art and its 
historical condition’. They live in Rotterdam and work in 
the Netherlands and Iran.

1 The budget for the KDO was provided by the Develop-
ment Bank (Bank-e Omran) and the National Intelligence 
and Security Organization (SAVAK).
2 Until now Iran has been itself one of the importers of 
re-exported goods. More than anything, re-exportation is 
a method to bypass trade embargos, because re-exported 
items do not undergo any value-added processes, so 
cannot be counted towards a nation’s exports. Sine the 
mid-1990s Dubai was the most important re-export hub 
for Iran. It also serves as a pathway for smugglers to 
circumvent US sanctions.
3 The head of Iran’s Council of Free Zones - Free Zones 
magazine, issue 41.
4 Interview in the Haml va Naghl magazine, spring issue 
2002.
5 Interview with Baran Mehri in Sarmaye newspaper, no. 
460, 2007.

نســرين طبطبائــي وبابــك افراســيابي مًعــا ضمــن مشــروع  عاونــت 
Pages منــذ عــام 2004، حيــث شــاركا فــي إنتــاج عــدد مــن المشــروعات 
واإلنجليزيــة،  الفارســية  باللغتيــن  ذاتــه  االســم  تحمــل  مجلــة  ونشــرا 
بيــن  وثيــق  ارتبــاط  وثمــة  اآلن.  حتــى  أعــداد  تســعة  منهــا  صــدرت 
المشــروعات التــي يقومــان بإنتاجهــا والنهــج التحريــري الــذي يّتبعانــه 
فــي إدارة المجلــة، حيــث يصفهمــا الفنانــون بأنهمــا “محــاوالت للتعبيــر 
عــن تلــك المســاحة الغامضــة بيــن الفــن وظروفــه التاريخيــة”. تتخــذ 
ا لهمــا، كمــا يعمــان فــي كلٍّ  طباطبائــي وأفراســيابي مــن روتــردام مقــرًّ

ــران.  ــدا وإي مــن هولن

يف الخــارج يف الوقــت ذاتــه. خــارج حياتهــم 
ــة  ــة، خــارج الظــروف السياســية العادي الطبيعي
يف إيــران. وأعتقــد أنــه ال تســتطيع ســوى البنيــة 

ــع.”  ــك الوض ــع ذل ــل م ــة التعام املزعج

العقــد  الحكومــة  فســخت   ٢٠٠٨ عــام  ويف 
املــرم مــع مســتثمر مــرشوع زهــرة الــرشق، 
ــد  ــرشوع؛ فق ــة للم ــرتدت األرايض املخصص واس
ــتثمرين  ــن املس ــي م ــا يكف ــذاب م ــل باجت فش
لجمــع مبلــغ 1.9 مليــار يــورو، الــذي كان الزمــاً 
للمــرشوع. عندمــا بــدأت املشــاريع يف عــام 
ــف  ــران يختل ــيايس يف إي ــاخ الس ٢٠٠٣، كان املن
تلــت.  التــي  القليلــة  الســنوات  عــن  كثــريا 
ــام ٢٠٠٧، وزرت  ــل ع ــش يف أوائ ــت إىل كي ذهب
موقــع بنــاء املنتجــع، مل يكــن أي يشء قــد نُصب 

حينهــا وال لبنــة واحــدة مــن تلــك الفنــادق 
الفخمــة والفيــالت. تــم نقــل الرتبــة مــن مــكان 
إىل آخــر، وباتــت األرض املســطحة أو تلــك التــي 
اعتلتهــا التــالل أو تخللتهــا الخنــادق، تشــبه 
منوذجــا مصغــراً للصحــراء الرمليــة. بــدا املــكان 
كــام لــو أن كل يشء فيــه قــد انقــرض حتــى قبــل 
ــوع  ــهد بن ــذا املش ــط ه ــاؤه. مل أخل ــم بن أن يت
مــن االنحــدار إىل الخصائــص الطبيعيــة األصليــة 
للجزيــرة – وهــي الصحــراء الرمليــة، فــكان مــا 
شــهدته عبــارة عــن عمليــة مثمــرة لتحلــل يشء 
مل يتحقــق ابــدأ. أصبــح تاريــخ كيــش الحديــث 
كان  مــا  مبقــدار  احتامليــة فحســب،  مجــرد 
ــرشد  ــو ت ــه؛ وه ــرشداً يف غــري مكان ــاً مت تاريخ

ــه. ــة ل ــرة وفي ــت الجزي ــا كان لطامل

 كيش، جزيرة 
غامضة بتصميمها

Wall extension and additional roof in the village of New Saffein, 2012.

Billboard at the site of the Flower of the East resort project, 2004.
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Kish, an Island 
Indecisive by Design

is not real and would be strange 
anyway. So we tried to develop 
an architectural design that deals 
with the elements of classical ar-
chitecture through classical utopi-
an paintings of architecture. These 
pictures of non-existing urban sur-
rounding were the sources of our 
design. Rather than transferring 
an existing architecture to another 
location, we reinvented a kind of 
utopian classical architecture as a 
scene and connected it to different 
scenes. The resulting architecture 
then can be from here but can 
also be, in an irritating way, from 
somewhere else – and maybe this 
is the expression of what a resort is 
really like: separated from every-
day life but still existing. There is 
some kind of irritation attached 
to this situation. I think it’s very 
important to make this situation 
clear to people – they are inside 
and outside at the same time. They 
are inside this project, inside this 
resort doing what they want to 
do. But at the same time they are 
outside. Outside their normal life, 
outside the normal political condi-
tions in Iran. And I think that only 
an architecture that is somehow 
irritating can manage that.

In 2008 the government broke its con-
tract with the investor of the Flower 
of the East project and retrieved the 
land assigned to it. It had failed to 
interest enough investors to raise the 
1.9 billion euros needed for the proj-
ect. When the projects started in 2003, 
the political climate in Iran was very 
different from that of a few years on-
ward. In early 2007 I went to Kish and 
visited the construction site of the re-
sort. Nothing had been erected. Not a 
single brick of those grandiose hotels 
and villas. Soil had been moved from 
one place to the next, and the other-
wise flat land had become a landscape 
of mounds and ditches, resembling a 
scale model of a sandy desert. It felt as 
if everything had become extinct be-
fore it was even built. I didn’t mistake 
this scene as some sort of regression 
to the origin of the island natural 
characteristics – a sandy desert. What 
I witnessed was a productive process 
of decomposition of something that 
never materialized. Kish’s modern 
history became a possibility only in-
sofar as it was a misplaced history – a 
misplacement it has always remained 
faithful to.

Nasrin Tabatabai & Babak Afrassiabi have collaborated 
as Pages since 2004, producing joint projects and 
publishing a bilingual magazine – also called Pages – in 
Farsi and English of which 9 issues are published so far. 
Their projects and the magazine’s editorial approach are 
closely linked, both described by the artists as ‘attempts 
in articulating the indecisive space between art and its 
historical condition’. They live in Rotterdam and work in 
the Netherlands and Iran.

1 The budget for the KDO was provided by the Develop-
ment Bank (Bank-e Omran) and the National Intelligence 
and Security Organization (SAVAK).
2 Until now Iran has been itself one of the importers of 
re-exported goods. More than anything, re-exportation is 
a method to bypass trade embargos, because re-exported 
items do not undergo any value-added processes, so 
cannot be counted towards a nation’s exports. Sine the 
mid-1990s Dubai was the most important re-export hub 
for Iran. It also serves as a pathway for smugglers to 
circumvent US sanctions.
3 The head of Iran’s Council of Free Zones - Free Zones 
magazine, issue 41.
4 Interview in the Haml va Naghl magazine, spring issue 
2002.
5 Interview with Baran Mehri in Sarmaye newspaper, no. 
460, 2007.

نســرين طبطبائــي وبابــك افراســيابي مًعــا ضمــن مشــروع  عاونــت 
Pages منــذ عــام 2004، حيــث شــاركا فــي إنتــاج عــدد مــن المشــروعات 
واإلنجليزيــة،  الفارســية  باللغتيــن  ذاتــه  االســم  تحمــل  مجلــة  ونشــرا 
بيــن  وثيــق  ارتبــاط  وثمــة  اآلن.  حتــى  أعــداد  تســعة  منهــا  صــدرت 
المشــروعات التــي يقومــان بإنتاجهــا والنهــج التحريــري الــذي يّتبعانــه 
فــي إدارة المجلــة، حيــث يصفهمــا الفنانــون بأنهمــا “محــاوالت للتعبيــر 
عــن تلــك المســاحة الغامضــة بيــن الفــن وظروفــه التاريخيــة”. تتخــذ 
ا لهمــا، كمــا يعمــان فــي كلٍّ  طباطبائــي وأفراســيابي مــن روتــردام مقــرًّ

ــران.  ــدا وإي مــن هولن

يف الخــارج يف الوقــت ذاتــه. خــارج حياتهــم 
ــة  ــة، خــارج الظــروف السياســية العادي الطبيعي
يف إيــران. وأعتقــد أنــه ال تســتطيع ســوى البنيــة 

ــك الوضــع.”  املزعجــة التعامــل مــع ذل

العقــد  الحكومــة  فســخت   ٢٠٠٨ عــام  ويف 
املــرم مــع مســتثمر مــرشوع زهــرة الــرشق، 
ــد  ــرشوع؛ فق ــة للم ــرتدت األرايض املخصص واس
ــتثمرين  ــن املس ــي م ــا يكف ــذاب م ــل باجت فش
لجمــع مبلــغ 1.9 مليــار يــورو، الــذي كان الزمــاً 
للمــرشوع. عندمــا بــدأت املشــاريع يف عــام 
ــف  ــران يختل ــيايس يف إي ــاخ الس ٢٠٠٣، كان املن
تلــت.  التــي  القليلــة  الســنوات  عــن  كثــريا 
ــام ٢٠٠٧، وزرت  ــل ع ــش يف أوائ ــت إىل كي ذهب
موقــع بنــاء املنتجــع، مل يكــن أي يشء قــد نُصب 

حينهــا وال لبنــة واحــدة مــن تلــك الفنــادق 
الفخمــة والفيــالت. تــم نقــل الرتبــة مــن مــكان 
إىل آخــر، وباتــت األرض املســطحة أو تلــك التــي 
اعتلتهــا التــالل أو تخللتهــا الخنــادق، تشــبه 
منوذجــا مصغــراً للصحــراء الرمليــة. بــدا املــكان 
كــام لــو أن كل يشء فيــه قــد انقــرض حتــى قبــل 
ــوع  ــهد بن ــذا املش ــط ه ــاؤه. مل أخل ــم بن أن يت
مــن االنحــدار إىل الخصائــص الطبيعيــة األصليــة 
للجزيــرة – وهــي الصحــراء الرمليــة، فــكان مــا 
شــهدته عبــارة عــن عمليــة مثمــرة لتحلــل يشء 
مل يتحقــق ابــدأ. أصبــح تاريــخ كيــش الحديــث 
كان  مــا  مبقــدار  احتامليــة فحســب،  مجــرد 
ــرشد  ــو ت ــه؛ وه ــرشداً يف غــري مكان ــاً مت تاريخ

ــه. ــة ل ــرة وفي ــت الجزي ــا كان لطامل

 كيش، جزيرة 
غامضة بتصميمها

Persian Gulf Boulevard in 2012, Kish Island.

Residential area under construction in 2005, Kish Island.
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 إعادة إعمار
جزيرة فيلكا:

 مخاطر تطوير 
 مخطط رئيسي 

منظم إلعادة اإلرث 
 التاريخي والهوية 

الوطنية للجزيرة

فيلكا اليومنور بوشهري
واليــوم، ميكــن وصــف جزيــرة فيلــكا بأنهــا جوهــرة 
ــج  ــي للخلي ــاحل الرشق ــى الس ــع ع ــة تق ــوذة مهمل منب
ــل،  ــية بالكام ــت منس ــي ليس ــارس(، وه ــر ف ــريب )ب الع
إال أنهــا ال تحظــى بالتقديــر الــذي تســتحقه. ومــن 
خــالل القيــام ببحــث بســيط لصــور هــذه الجزيــرة عــى 
ــي  ــامل الت ــة اإله ــرى حال ــرء أن ي ــن للم ــت ميك اإلنرتن
تعــاين منهــا؛ حيــث تبــني الصــور أراٍض تشــبه الصحــراء 
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــن متفرق ــروات يف أماك ــة بالخ مزورع
ــامل  ــيئة، وأع ــة س ــى تحتي ــرب وبن ــا الح ــاٍن دّمرته مب
ــر الصــور  ــك تظه ــن ذل ــة، واألهــم م طــرق غــري مكتمل
بأنهــا خاليــة مــن أشــكال التفاعــل اإلنســاين. وعــى 
الرغــم مــن أن مــا تبينــه هــذه الصــور ليــس خاطئًــا، إال 
أنهــا ال تعكــس الواقــع الفعــيل لجزيــرة فيلــكا وقصتهــا 
الكاملــة، فهــي فقــط تبــني نــواٍح معينــة لوضعهــا الحــايل 
وتاريخهــا األخــري. ولــي نــدرك مســتوى االهتــامم الضئيل 
واملحــزن الــذي تحظــى بــه هــذه الجزيــرة باملقارنــة مــع 

ــاء نظــرة أعمــق عــى  ــي إلق ــة، يكف ــا العظيم إمكانياته
املراحــل التاريخيــة املتعــددة التــي مــرّت بهــا ليتشــّكل 
لدينــا منظــور دقيــق حــول وضعهــا الحــايل، ويولـّـد لدينــا 
ــا أكــر ملاضيهــا العظيــم، ويف ذات الوقــت يظهــر  احرتاًم
ــا  ــا وتنميته ــي تواجــه تطويره ــة الت ــات املتنامي الصعوب

ــتقبل. يف املس

رحلة إىل الجزيرة: التوقعات مقابل الواقع
ــا  ــب تخطيطً ــكا يتطل ــرة فيل ــاف/زيارة جزي إن استكش
مســبًقا، إذ يجــب إجــراء ترتيبــات محــددة تتعلــق 
ــها.  ــرة نفس ــل الجزي ــرة وداخ ــن وإىل الجزي ــل م بالتنق
ــري  ــني )غ ــزوار العمومي ــن لل ــل ميك ــيلتا نق ــك وس هنال
الجزيــرة(  يف  يعملــون  الذيــن  الخصوصيــني  الــزوار 
الوصــول عرهــام إىل فيلــكا )هــذا إىل جانــب اســتخدام 
القــوارب الخاصــة واليخــوت والطائــرات العموديــة(، 
ــن  ــى م ــرة ذهــاب ع ــوم رشاء تذك ــزوار الي ــن لل إذ ميك
زوارق رشكــة النقــل العــام الكويتيــة،4 والتــي تنطلــق من 

الخليــج  عــى  الكويتــي  الســاحل  مــن  بالقــرب  فيلــكا  جزيــرة   تقــع 
ــد  ــار العدي ــا آلث ــاًل وتعــد موطًن ــد عــى مســاحة ســتة عــرشة مي العــريب، وهــي متت
ــا عــى مــدى 4 آالف عــام  ــي تعاقبــت باالســتيطان عليه ــة الت مــن القــرى التاريخي
مــن التاريــخ العاملــي.1 وقــد كان ملوقــع الجزيــرة عــى الخليــج العــريب أكــر األثــر 
يف اســتمرارية تتابــع الحضــارات اإلنســانية باالســتيطان فيهــا منــذ العــر الرونــزي 
ــت  ــر، )إذ كان ــكندر األك ــد اإلس ــة وعه ــارة الديلموني ــتية والحض ــة الهلنس والحقب
الجزيــرة مبثابــة محطــة للراحــة يف طريقــه إىل الهنــد وعــى طريــق الحريــر(. وقــد 
ســاهم تعاقــب مجموعــة مــن أبــرز الحضــارات العامليــة التــي جلبــت معهــا قصصهــا 
التاريخيــة وتأثرياتهــا الفيزيائيــة، يف تحديــد مالمــح هويــة الجزيــرة، والتــي أدت يف 
ــة الكويــت الحاليــة. إال أن االســتيطان املتواصــل يف  نهايــة املطــاف إىل تشــكيل دول
جزيــرة فيلــكا قــد توقــف بشــكل فجــايئ خــالل االجتيــاح العراقــي لدولــة الكويــت، 
ــع  ــا. ومتن ــم تدمــري معظــم مبانيه ــرة وت ــون عــى إخــالء الجزي حيــث أجــر املواطن
ــى  ــتيطان ع ــادة االس ــة إلع ــامالت واقعي ــة احت ــار أي ــف والدم ــن العن ــر ع التقاري
ــة  ــرت الحكوم ــام ذك ــار.2 وك ــن الدم ــة م ــا الحالي ــى حالته ــت ع ــرة إن بقي الجزي
بشــكل واضــح ضمــن رؤيتهــا وخطــط التنميــة التــي اقرتحتهــا،3 فــإن إعــادة إعــامر 
الجزيــرة مــن خــالل تنفيــذ منهجيــة إعــداد مخطــط رئيــي للجزيــرة هــو عبــارة عن 
ــكا باالســتعانة بعوامــل سياســة  ــرة فيل ــة جزي ــخ وهوي ــة إلعــادة إعــامر تاري  محاول

واقتصادية ودينية.
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Noor Boushehri Failaka Today
Today, Failaka can be best described 
as a neglected jewel along the Persian 
Gulf, not quite forgotten, not effec-
tively cherished. A brief search of web 
images can validate the island’s disre-
garded state—pictures of a desert-like 
land with sparse vegetation, war-torn 
buildings, poor infrastructure, incom-
plete roadwork, and mostly devoid 
of human interaction. While these 
images may not be wrong, they do 
not tell the whole story of the Island 
of Failaka, rather, they only suggest 
aspects of the more recent history. To 
truly understand the dismal level of 
attention given to the island in cor-
relation to its potentiality, a deeper 
look into the many layers of its history 

allows for a more accurate perspective 
on its present condition, enabling a 
deeper respect for its glorious past, 
and showcasing the growing concerns 
with regards to the development of  
its future.

A Trip to the Island:  
Expectations vs. Reality
Experiencing the Island of Failaka 
today entails planning ahead. Trans-
portation, both to and around the is-
land, needs to be prearranged. Public 
visitors, as opposed to private visitors 
who work on the island, have two 
main transit options to get to Failaka 
(apart from the use of private boats, 
yachts, or helicopters). Visitors today 
can purchase a return ticket aboard 

Located just off the coast of Kuwait, lays the Island of 
Failaka. The island’s sixteen square miles is home to 
the archaeological footprints of fragmentary villages 
spanning over 4,000 years of global history.1 Its location 
within the Persian Gulf allowed for continuous human 
settlement dating back to the Bronze Age, Hellenistic 
Period, Dilmun Civilization, and Alexander the Great’s 
settlement (it was a step-off site for his connection to 
India and the Silk Road). This succession of some of the 
world’s most notable civilizations brought with them 
their own historical narratives and physical representa-
tions, contributing to the collective identity of the island, 
leading up to the modern State of Kuwait. This continu-
ous inhabitation of Failaka came to a sudden halt during 
the 1990 Iraqi invasion of Kuwait, when inhabitants were 
forcefully evacuated from the island and much of its 
built environment was destroyed. Accounts of violence 
and destruction prevent any realistic potential of reset-
tlement on the island so long as it remains in its current 
state of disrepair.2 As made evident by the government’s 
vision and the development plans produced,3 the rede-
velopment of the island with a master-plan approach 
showcases an attempt to reconstruct its history and iden-
tity using political, economic, and religious factors.
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الوطنية للجزيرة

رأس الســاملية، كــام ميكــن للــزوار تحميــل ســياراتهم 
ــل  ــل داخ ــيلة نق ــتخدامها كوس ــم اس ــزوارق ليت ــى ال ع
الجزيــرة، وذلــك مقابــل أجــر أعــى. أمــا وســيلة النقــل 
الثانيــة فهــي رشاء تذكــرة ذهــاب وإيــاب بتكلفــة أعــى 
عــر قــوارب ويخــوت خاصــة يتم اســتئجارها مــن رشكات 
ــا كريســنت. وتســتغرق  ــن مارين ــق م متخصصــة وتنطل
الرحلــة مــا بــني 40 إىل 90 دقيقــة للوصــول إىل الجزيــرة، 
وذلــك حســب وســيلة النقــل املســتخدمة، مــع االفــرتاض 
أن الرحلــة تســري بحســب الخطــة والجــدول املقــرر لهــا.5

ولــدى الوصــول إىل أحــد املينائــني الرئيســيني يف جزيــرة 
فيلــكا، والــذي يقــع عــى الســاحل الجنــويب الغــريب منها، 
ــا تقــع أنظارهــم  ــاء ليكــون أول م ــزوار يف املين ميــي ال
عليــه املواقــع الفريــدة يف فيلــكا الحاليــة. وخــالل هــذه 
املرحلــة، ميكــن للــزوار قيــادة ســياراتهم مــن عــى 
الــزورق أو اســتقالل إحــدى الحافــالت الخاصــة بفنــدق 
إيــكاروس لتأخذهــم يف جولــة يف الجزيــرة ملشــاهدة 
النشــاطات  تتضمــن  عــام،  وبشــكل  فيهــا.  املواقــع 
ــرة كاًل مــن االســرتخاء  ــا يف الجزي ــام به ــي ميكــن القي الت
ــر  ــري ع ــاطئ، والس ــى الش ــواء ع ــالت الش ــم حف وتنظي
ــة يف  ــة مأهول ــة كويتي ــزور التــي كانــت مدين منطقــة ال
الســابق، واالطــالع عــى اآلثــار التاريخيــة ضمــن بعثــات 
الجــامل  ركــوب  إىل  باإلضافــة  املتواصلــة،6  التنقيــب 
ــام بجــوالت ســياحية  ــل، والقي ــوارب التبدي واســتئجار ق
يف القريــة الرتاثيــة يف فيلــكا.7 إال أنــه يجــب عــى الــزوار 
القيــام بجوالتهــم ونشــاطاتهم بشــكل رسيــع وذلــك 
ــايل  ــددة، وبالت ــد مح ــن مواعي ــل ضم ــزوارق تعم ألن ال
فهــي تغــادر الجزيــرة قبــل غــروب الشــمس، فيــام يــرتك 
ــالل  ــا خ ــرة أو مغادرته ــت يف الجزي ــة املبي ــزوار حري لل

عــدة ســاعات.

وتعــّد كل مــن القريــة الرتاثيــة يف فيلــكا ومطعــم وفندق 
ــن  ــذه م ــّم تنفي ــام ت ــن م ــني الوحيدي ــكاروس املَعلم إي
ــدف إىل  ــذي يه ــرة ال ــر الجزي ــي لتطوي ــط الرئي املخط
ــني  ــا إىل منتجــع شــتوي لجــذب الســياح القادم تحويله
إىل الكويــت مــن املنطقــة، وال تــزال هــذه الرؤيــة قيــد 
التنفيــذ. كذلــك فــإن إلقــاء نظــرة عــن كثــب عــى 
ــر فكــرة  ــرة توف ــر الجزي ــة وتطوي ــة لتنمي الخطــة األولي
أوضــح عــن النوايــا والخطــط املســتقبلية لهــذه الجزيــرة.

نشأة املخطط الرئييس غري املنفذ 
يف 29 ديســمر مــن عــام 1962، قــام املخطــط العمــراين 
ــر  ــه أك ــال كان ل ــرش مق ــر8 بن ــورج ش ــابا ج ــريب س الع
ــكا،9  ــرة فيل ــر جزي ــرار تطوي ــاذ ق ــة اتخ ــر يف عملي األث
حيــث ناقــش املقــال بالتفصيــل كيــف ميكــن للجزيــرة أن 
تكــون منتجًعــا شــتويًا. وفقــد تنــاول شــر يف مقالــه مزايا 
تحويــل الجزيــرة إىل وجهــة للراحــة واالســتجامم، وكذلــك 
إىل مصــدر دخــل إضــايف للحكومــة الكويتيــة. وقــال: 
ــة  ــد رمي ــى بُع ــع ع ــي تق ــرة الســاكنة الت »هــذه الجزي

حجــر مــن مدينــة الكويــت املفعمــة بالحركــة والحيويــة 
والضوضــاء، ميكــن أن تعتــر ثــروة جاهــزة وذات قيمــة 
كبــرية للكويــت إذا مــا تــم تطويرهــا وتزويدهــا باملرافــق 
املســتوى  منتجًعــا وملعبًــا عــى  لتصبــح  الروريــة 
ــل،  ــر وأبري ــهر نوفم ــني ش ــا ب ــرتة م ــالل الف ــي خ العامل
ــا  حــني يكــون الطقــس يف منطقــة الخليــج العــريب مثاليً

ــارًدا يف معظــم املناطــق األخــرى.  ــام يكــون ب بين

الحاجــة إلعــداد  بــنّي شــر وجــود  الســبب،  ولهــذا 
مخطــط رئيــي لتطويــر الجزيــرة، وقــد حــاز اهتاممــه 
وإميانــه باإلمكانــات التــي تتمتــع بهــا الجزيــرة بشــعبية 
واســعة، حيــث بــنّي مــن خــالل مقالــه أن مكانــة جزيــرة 
تكــون متاًمــا »كجزيــرة  أن  للكويــت ممكــن  فيلــكا 
األمــريات بالنســبة إلســطنبول، والجــزر اليونانيــة بالنســبة 
ألثينــا، وكابــري بالنســبة لرومــا، وجــزر الكنــاري بالنســبة 
إلســبانيا«. هــذا الجــزء مــن املقــال بالــذات نــال إعجــاب 
القــرّاء، وبعــد عــام واحــد تقريبًــا، وبالتحديــد يف 14 
نوفمــر مــن عــام 1964، ألحــق شــر هــذا املقــال مبقــال 
ثــاٍن لدعــم مــرشوع تطويــر جزيــرة فيلــكا للمــي قدًما، 
ــم  ــذي ت ــال واملخطــط الرئيــي ال ــأن املق ــد ب ــث أك حي
ــدي الكويــت  ــم تقدميهــام للمجلــس البل ــره قــد ت تطوي

ــه.10 ــة العــام ذات واملوافقــة عليهــام يف نهاي

ومنــذ ذلــك الحــني، متّــت مناقشــة اقرتاحــات شــر 
والتجــادل بشــأن مزاياهــا، فبعــض األطــراف كانــت 
ــذي اقرتحــه،  ــاه واملخطــط الرئيــي الشــامل ال مــع رؤي
ــكار. ويف ظــل  ــام عارضــت جهــات أخــرى هــذه األف بين
ــذه،  ــا ه ــا يف أيامن ــع به ــي نتمت ــرات الت ــارف والخ املع
فــإن بعــض االقرتاحــات التــي قدمهــا شــر تســلط الضــوء 
ــرة  ــل جزي ــة تحوي ــة بإمكاني عــى االستفســارات املتعلق
فيلــكا إىل مــالذ هــادئ للســكان املحليــني والســياح 
املحتملــني عــى حــد ســواء. ففــي بعــض املواقــع األخــرى 
التــي تــّم فيهــا تنفيــذ مثــل هــذه الخطــط املوجهــة مــن 
الناحيــة املاليــة، ال يكــون النصيــب األكــر مــن االهتــامم 
للثقافــة بــل لأنشــطة واملشــاريع التــي ســتطور لتجعــل 
املوقــع أكــر حيويــة وجذبـًـا للســياح. وعــادة مــا تســتويل 
التنميــة عــى الســكان املحليــني بينــام هــي تلبــي 
ــة، كــام أن املخطــط الرئيــي  توقعــات الســياحة العاملي
ــالل  ــا االحت ــي أحدثه ــار املدمــرة الت األويل مل يتوقــع اآلث
العراقــي وتبعــات الحــرب مــا بعــد االحتــالل عــى 
الجزيــرة، فقــد توقفــت بالكامــل كافــة عمليــات التطوير 
ــد  ــزال قي ــي ال ت ــا أو اســتكاملها أو الت ــّم إطالقه ــي ت الت

ــار. ــرتة الدم ــذ خــالل ف التنفي

تبعات الحتالل املدمر
يف الثــاين مــن اغســطس مــن عــام 1990، قامــت القــوات 
العســكرية لحكومــة صــدام حســني بغــزو دولــة الكويت 
ــن  ــدة م ــارشة واح ــكا مب ــرة فيل ــك جزي ــت بذل وأصبح
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the Kuwait Public Transit Company4 
(KPTC) ferryboat, which leaves from 
Ras Al-Salmiyah. For a slightly larg-
er fee, visitors are able to drive their 
personal vehicle onto the ferry to be 
used as transportation around the 
island. The second option available 
is to purchase a round-trip ticket at a 
higher cost from a specialized pri-
vate boat and yacht rental company 
that leaves from the Marina Crescent. 
Depending on the choice of transpor-
tation methods, a journey should take 
anywhere between 40 and 90 minutes, 
presuming everything runs according 
to plan and schedule.5

 
Upon arrival at one of the two main 
ports of Failaka, located along the 
southwest coast of the island, visitors 
walk up the dock and are immediately 
greeted by the impaired sites of cur-
rent Failaka. At this point, the visitor 
is either able to drive their personal 
vehicle off the ferryboat or one of the 
buses belonging to the Ikaros Hotel 
may be arranged to tour the island and 
do some sightseeing. Ideally, relaxing 
and barbequing by the beach, walking 
through Al-Zor experiencing the once 
inhabited Kuwaiti town, witnessing 
archaeological ruins amidst ongoing 
excavation missions,6 riding camels, 
renting paddle boats, and touring 
the Heritage Village of Failaka are 
just some of the activities a visitor 
may wish to enjoy.7 Yet, the visitor 
is pressed for time as the ferryboats 
operate on a fixed schedule, leaving 
Failaka before sunset, urging visitors 
to either stay overnight or depart after 
only a few hours.
 
The Heritage Village of Failaka, along 
with the Ikaros Hotel and Restaurant, 
are only fragments of the largely unre-
alized development plan for the island 
that aims to transform it into a winter 
resort, to attract the growing region-
al tourism industry to Kuwait. This 
vision has yet to be implemented. A 
more detailed look into the initial plan 
gives a clear sense as to the intentions 
and future plans for Failaka.

Evolution of an Unrealized  
Masterplan
On December 29,1962, Arab urban 
planner Saba George Shiber8 pub-
lished an article that made the case for 
development in Failaka.9 In his article, 
Shiber goes into great detail about 
Failaka becoming an international 
winter resort. He explains the advan-
tages of transforming the island into 
not only a place of rest and recreation, 
but also as a great source of income 
for the Government of Kuwait. In his 
words, “This languid island—a stone’s 
throw away from hustling and bus-
tling Kuwait—is a ready-made asset 
to Kuwait if it can be developed and 
provided with necessary amenities to 
become a resort area, a playground, 
on an international level, during 
the months from November to April, 
when the weather of the Arabian Gulf 
is ideal and when it is too cold in most 
other places.” For this reason, Shiber 
expressed the need for a master plan 
of development for the island. His 
excitement and belief in the island’s 
potential gained much popularity. He 
expressed the view that Failaka can be 
to Kuwait what “the Princess Islands 
are to Istanbul, what the Greek Islands 
are to Athens, what Capri is to Rome, 
and the Canaries are to Spain.” This 
perspective particularly appealed to 
his audience and almost a year later, 
November 14, 1964 Shiber followed 
up the discussion with another arti-
cle pushing the project forward and 
asserting in his book that both the ar-
ticle and the preliminary masterplan 
developed had been presented to and 
approved by the Municipal Council of 
Kuwait later that year.10 

The merits of Shiber’s proposals have 
since been debated, with sides coming 
out for and against his vision of a mas-
ter development plan. The aspects of 
his proposals, in light of present-day 
knowledge and experience, bring to 
light questions regarding the ability 
to retain Failaka as a peaceful sanc-
tuary for both its local residents as 
well as the projected tourists. In other 
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Abandoned School, Failaka, 2016.
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Open War Museum, Failaka. The Heritage Village, Failaka.
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Al Khidr Shrine, Violet Dickson.
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املناطــق املحتلــة مــن قبــل القــوات العراقيــة. وقــد تــم 
رسد العديــد مــن القصــص حــول تجــارب األفــراد خــالل 
هــذه الفــرتة يف الكويــت،11 ومنهــا كان عــر مقابلــة 
تلفزيونيــة أجريــت مبــارشة بعــد االحتــالل، 12حيــث 
ركــزت املقابلــة عــى املعانــاة واملحــاوالت التــي قــام بهــا 
ســكان الجزيــرة خــالل االحتــالل، باإلضافــة إىل األعــامل 
ــن  ــراد الذي ــرتة. وتحــّدث األف ــك الف ــة خــالل تل البطولي
اليائســة  محاوالتهــم  عــن  املقابلــة  معهــم  أجريــت 
عندمــا ســيطرت القــوات املســلحة العراقيــة عــى كافــة 
ــكان  ــاىن س ــث ع ــرة، حي ــة إىل الجزي ــحنات القادم الش
ــّم  ــى ت ــب، حت ــد والتعذي ــاز والتهدي ــن االحتج ــكا م فيل
بعــد عــدة أشــهر مــن االحتــالل إخــالء الجزيــرة بالقــوة 
ليتــم تركهــا يف حالــة مــن اإلهــامل والخــراب، إىل أن 

ــت. 13 ــر الكوي ــف بتحري ــوات التحال ــت ق قام

ــرتة، خاصــة  ــك الف ــار خــالل تل ــن الدم ــكا م ــت فيل عان
ــع  ــلحة كموق ــوات املس ــل الق ــن قب ــتخدامها م ــع اس م
ــر  ــن تحري ــد م ــام واح ــد ع ــة.14 وبع ــات الرماي لتدريب
ــة  ــة كويتي ــّم إجــراء مســح شــمل 377 عائل ــت، ت الكوي
نازحــة مــن فيلــكا إىل الكويــت اشــتمل عــى ثالثــة 
خيــارات: أ. أمتنــى العــودة مجــدًدا إىل فيلــكا، ب. ال 
أمتنــى العــودة إىل فيلــكا ج. أمتنــى العــودة إىل فيلــكا يف 
حــال قيــام الحكومــة بإجــراءات معينــة. ومــن بــني 377 
عائلــة الــاليت شــملهن املســح، 300 عائلــة أرادت البقــاء 
ــكا عــى  ــة أرادت العــودة إىل فيل يف الكويــت، و27 عائل
ــودة إىل  ــة بالع ــت 56 عائل ــام رغب ــايل، بين ــا الح وضعه
فيلــكا بــرشط أن تقــوم حكومــة الكويــت بالتعامــل مــع 
بعــض مشــاكل النقــل والبنــى التحتيــة.15 ومــن الطبيعــي 
واملفهــوم أن تكــون نتائــج املســح بهــذا الشــكل، وذلــك 
بالنظــر إىل أوجــه االســتقرار املريحــة التــي اعتــادت 
ــك إىل  ــري كذل ــج تش ــذه النتائ ــالت، إال أن ه ــه العائ علي
أن عمليــات إعــادة تطويــر الجزيــرة مل تعــد ذات أولويــة 

ملحــة بعــد الغــزو. 

وحتــى يومنــا هــذا، ال تــزال آثــار الحــرب املدمــرة 
ــد  ــرة، فق ــى الجزي ــه ع ــأ قدم ــن تط ــكل م ــة ل واضح
تُركــت بحالــة مــن الدمــار الشــامل، إال أن فيلــكا ال تــزال 
ــلحة  ــكرية واألس ــات العس ــن املركب ــة م ــا ملجموع مرتًع
ــن تســميته مبتحــف  ــا ميك ــن م ــا ضم ــم عرضه ــي يت الت
ــة  ــه وتجرب ــب بزيارت ــن يرغ ــكل م ــوح ل ــرب املفت الح
معروضاتــه. هــذه الســاحة املليئــة باملركبــات واألغــراض 
املكــرّسة تظهــر مــن تحــت البنــى التحتيــة املهدمــة 
ــازف  ــة جــرح ن ــة املدمــرة لتكــون مبثاب ــة املعامري والبيئ
ــال  ــرب، وباألجي ــن الح ــوا م ــن هرب ــكل الذي ــا ب يذكرن
الحاليــة واملســتقبلية التــي ال تعــرف عــن فيلــكا إال 
هــذا املــايض الحزيــن. وبعــد مــرور أكــر مــن ربــع قــرن 
عــى االحتــالل، ال تــزال جزيــرة فيلــكا تعــاين ويف أَمــّس 

الحاجــة إىل عمليــات تنميــة وإعــادة تأهيــل. ومــن هنــا 
ينبــع هــذا الســؤال املُلــح: مــاذا ســيحصل لجزيــرة فيلــكا 

ــا؟ ــًدا آخــر له ــف ســنصنع غ ــوم وكي الي

إعادة إعامر فيلكا يف مصلحة دولة الكويت
ــخ  ــح تاري ــل مصل ــن أج ــري م ــل التدم ــامر مقاب إن اإلع
ــح مســالة هامــة بحاجــة إىل  ــد إعــامره يصب وطنــي أعي
تناولهــا ومعالجتهــا يف حالــة جزيــرة فيلــكا، ال ســيام مــع 
وجــود مــزار الخــر فيهــا، فهــو موقــع يجمــع مــا بــني 
ــد  ــخة، وق ــة الراس ــول الديني ــاطري واألص ــخ واألس التاري
ــه  ــري إلي ــام أش ــم، ك ــرآن الكري ــه يف الق ــر قصت ــّم ذك ت
يف كتــب عامليــة أخــرى عــى أنــه مرتبــط بالقديــس 
جرجــس الــذي قتــل التنــني، وألكســندر األكــر، وعشــتار 
ــدى  ــالل إح ــه خ ــاطري أن ــول األس ــني.16 وتق ــة البابلي آله
رحــالت الخــر الطويلــة، مــّر مــن جزيــرة فيلــكا، فتــّم 
ــًدا  ــا تخلي ــر منه ــي م ــة الت ــس البقع ــزار يف نف ــاء م بن
لذكــراه. وشــيئًا فشــيئًا، أصبــح املــزار موقــع تجمــع 
بالنســبة لســكان الجزيــرة، ومــع مــرور الســنني، بــدأت 
النــاس مــن كافــة بقــاع العــامل تــأيت لزيــارة املــزار ألغراض 
ــة الطقــوس يف  ــا وتأدي ــم الهداي ــة، ولتقدي ــة وروحي ديني
ــركات  ــا بال ــم مرتبطً ــبة إليه ــح بالنس ــه أصب ــع ألن املوق
والخصوبــة. وقــد أصبحــت هــذه األعــامل، التــي يقــوم 
ــا  ــرًا مقلًق ــلمني أم ــن املس ــيعة م ــل الش ــا أه ــا غالبً به
ــن ال  ــنيني الذي ــلمني الس ــنية واملس ــة الس ــة الدول لراح

ــدات.  ــذه املعتق ــون به يؤمن

العقديــن  مــرات خــالل  ثــالث  وُهــّدم  املــزار  بُنــي 
ــة إىل اآلن. وقــد  ــزال حي املاضيينــن إال أن أســطورته ال ت
اقــرتح املخطــط الرئيــي املقــرتح لجزيــرة فيلــكا الــذي 
ــح  ــكل واض ــام 171962 وبش ــت ع ــة الكوي ــه بلدي قدمت
ــث  ــرة، حي ــر الجزي ــن تطوي ــدف م ــري اله ــح تغي ورصي
قامــت بتصنيــف املــزار عــى أنــه »منطقــة ترفيهيــة«، يف 
محاولــة إلزالــة األهميــة التاريخيــة أو، باألخــص، الدينيــة 
لهــذه املنطقــة. وعــى الرغــم مــن أن نوايــا هــذا العمــل 
ال تــزال قيــد النقــاش، فــإن مواصلــة هــدم وإعــادة بنــاء 
ــرة  ــوة الذاك ــة وق ــري إىل أهمي ــراًرا تش ــراًرا وتك ــزار م امل
محــو  أو  احتضــان  يف  والسياســة  القصــص  وروايــة 
ــكا.  ــرة فيل ــل جزي ــع مث ــة موق ــة بهوي القصــص املتعلق
املواقــع  تــم تقديــم عــدد مــن  ومنــذ عــام 2013، 
املوجــودة يف فيلــكا لقامئــة مواقــع الــرتاث العاملــي 
التابعــة لليونســكو، وعــى الرغــم مــن تأجيــل النظــر يف 
هــذه املواقــع، إال أنــه مل يتــم ذكــر القيمــة العامليــة ملــزار 
ــكا  ــرة فيل ــامد جزي ــامل اعت ــه. إن احت ــر أو قصت الخ
ضمــن قامئــة الــرتاث العاملــي يولــد آمــااًل كبــريًا لحاميــة 
ــا  ــب م ــه وبحس ــرة، إال أن ــذه الجزي ــراث ه ــخ وت تاري
قدمــه التقريــر »منــذ تحريــر الكويــت يف عــام 1991، ال 
تــزال الجزيــرة بحاجــة إىل عمليــات تنمويــة كبــرية، مــام 

locales where such financially driven 
proposals have been implemented, 
culture typically takes back seat to the 

“hustling and bustling.” Development 
often usurps local populations while it 
fulfills the expectation of internation-
al tourism. Furthermore, the prelimi-
nary masterplan could not have possi-
bly anticipated the devastating affects 
that the Iraqi invasion and subsequent 
war would later have on the island. 
Any development initiated, completed, 
or in progress, took a complete stand-
still against the befallen destruction.
 
Aftermath of a Paralyzing Invasion 
On August 2, 1990, Saddam Husain’s 
military regime invaded the State 
of Kuwait and Failaka immediately 
became one of the places occupied by 
Iraqi forces. Many accounts have been 
told of people’s experiences during 
that time throughout Kuwait,11 includ-
ing a televised interview conducted 
immediately following the invasion.12 
The interview focused on the hard-
ships and trials of people living on the 
island during invasion as well as their 
heroic actions amidst the period of 
occupation. The interviewees recalled 
their experiences of desperation in 
times when Iraqi armed forces ceased 
control of any shipment of supplies to 
the island. The people of Failaka were 
captured, threatened, and tortured 
until finally a few months into the 
occupation, the island was forcefully 
evacuated and left in a state of exile, 
until allied forces liberated Kuwait.13

  
Failaka suffered much destruction 
during that period, especially con-
sidering the fact that it was later used 
by military forces as a site for target 
practice.14 A year after the liberation 
of Kuwait, a survey was conducted 
amongst 377 displaced Kuwaiti fami-
lies that had resettled from Failaka to 
mainland Kuwait. The survey consist-
ed of three options: a) I wish to go back 
to Failaka; b) I do not wish to go back 
to Failaka; or c) I wish to go back to 
Failaka if the government takes speci-
fied measures. Of the 377 families that 

participated in the survey, 300 wanted 
to stay in Kuwait, 27 wanted to go back 
to Failaka as is, and only 56 families 
wanted to eventually move back to 
Failaka, provided that the Govern-
ment of Kuwait dealt with infrastruc-
ture and transportation issues.15 The 
results were completely understand-
able given the comfortable settle-
ments the families had become ac-
customed to, however, this meant the 
redevelopment of the island was no 
longer an immediate priority follow-
ing the invasion. To this day, signs of 
a devastating war are clearly visible to 
anyone setting foot on the island. Left 
in a state of complete disrepair, Faila-
ka continues to house a collection of 
military vehicles and weapons that are 
on display in what can be labeled as 
an open war museum for all to see and 
experience. This bone-yard setting 
of broken vehicles and objects merg-
es with the crumpled infrastructure 
and destroyed built environment to 
function as an open-wound reminder 
to those who escaped as well as a vivid 
picture for those current and future 
generations who have known no other 
version of Failaka’s past. With over a 
quarter of a century passing since the 
invasion, Failaka is still aching and in 
ever-growing need of rehabilitation 
and development. Begging the ques-
tion, what is to become of the Failaka of 
today and what does that mean for the 
creation of the Failaka of tomorrow?
 
Reconstruction in the Service  
of the State 
Construction versus destruction in 
the service of a reconstructed nation-
al narrative becomes a key question 
to be addressed in the case of Faila-
ka, with particular reference to the 
Shrine of Al-Khidhr. Part history, part 
legend, and deeply rooted in religion, 
the story of Al-Khidhr is one that is 
mentioned in the Holy Quran with 
global parallels suggesting that his 
story may be related to St. George of 
the Dragon, Alexander the Great, and 
the Babylonian Goddess Ishtar.16 Leg-
end has it that during one of his great 

(Re)constructing  
Failaka:
 
The Perils of a  
Controlled Masterplan 
in the Reconstruction 
of a Historical Narrative 
and National Identity.
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journeys, Al-Khidhr passed through 
the Island of Failaka. On the very site 
of his passage during this grand voy-
age, a shrine was built in his memory. 
The shrine slowly became a place of 
gathering for the people of the island, 
and over the years, many more people 
from surrounding countries came 
to visit the shrine for spiritual and 
religious purposes, leaving gifts and 
performing rituals at the site as it had 
come to be associated with blessings 
and fertility. These acts, more related 
to and practiced by the Shia sector 
of Islam, became a discomfort inside 
a predominantly Sunni country and 
government that did not share such 
beliefs. The shrine was built and de-
molished three times over the course 
of a few decades, yet the legend lives 
on. The preliminary masterplan pro-
posed for the Island of Failaka by the 
Kuwait Municipality in 196217 clearly 
repurposes the land as it labels the 
area of the shrine as an “amusement 
zone” in an attempt to further remove 
its historical and, more particular-
ly, religious significance. While the 
intentions behind this act may be 
debatable, the constant destruction 
and rebuilding of the shrine illustrates 
the power of memory, storytelling, 
and the politics behind embracing or 
erasing stories from the identity of a 
place such as Failaka. 

As of 2013, specific sites along Failaka 
have been submitted to UNESCO’s 
World Heritage Center’s Tentative 
List. Despite pending review, there is 
no mention of the global significance 
behind the Shrine of Al-Khidhr or its 
story. The possibility of a designation 

provides great anticipation in the 
hopes of preserving Failaka’s history 
and heritage. However, as the submit-
ted report states, “Since the liberation 
of Kuwait in 1991, the island remains 
significantly underdeveloped, giving 
way to current policies of cultural 
tourism to further shape future sce-
narios for the island and support stra-
tegic-development projects aligned 
with keeping the island as an archae-
ological record,”18 one can only hope 
the rich archaeological history of the 
island is not selectively embraced or 
demolished and reduced to a theatri-
cal backdrop on the basis of an elitist, 
profit-based tourism industry as has 
been the fate of many UNESCO World 
Heritage Sites.19 Such a designation 
might actually decrease the possibility 
of the local people of Failaka to return 
to the land they once called home.
 
Conclusion
It is unclear what the future holds 
for Failaka’s past but one thing is for 
certain, a fully implemented master 
plan becomes a great nationalist tool 
in an attempt to reconstruct the his-
torical identity and national heritage. 
It could be a benefit to those in power 
at a critical point in time. While a plan 
is necessary to move forward with the 
implementation of development in an 
organized manner, it needs to be con-
textual and malleable, as opposed to 
grandiose and unyielding. It needs to 
anticipate and enable evolution with 
the aim to accommodate a multi-fac-
eted and ever-growing context that 
looks to the future to develop the 
present without excluding the island’s 
rich historical identity. 
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نــور بوشــهري حائــزة علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة 
درجــة  علــى  الحصــول  علــى  حالًيــا  وتعمــل  الكويــت،  جامعــة  مــن 
الماجســتير فــي دراســات التصميــم مــع التركيــز علــى الحفــاظ علــى 
الطــراز المعمــاري فــي كليــة الدراســات العليــا للتصميــم فــي جامعــة 
هارفــارد. عملــت بوشــهري كمهندســة متدربــة في اســتوديوهات هاشــم 
 AGi ســركيس فــي كامبريــدج، ماساشوســتس، وفيمــا بعــد فــي شــركة
لخدمــات الهندســة المعماريــة فــي الكويــت. تــدور اهتماماتهــا البحثيــة 
الحاليــة حــول مدينــة الكويــت وجزيــرة فيلــكا المجــاورة باعتبارهــا دراســات 
حالــة لتحقيــق التــوازن بيــن التطويــر المســتقبلي وأســاليب الحفــاظ علــى 

الطــراز المعمــاري.

يســمح للسياســات الحاليــة املتعلقــة بالســياحة الثقافيــة 
ودعــم  للجزيــرة  مســتقبلية  ســيناريوهات  بتشــكيل 
مشــاريع التنميــة االســرتاتيجية الهادفــة إىل اإلبقــاء عــى 

ــري.«18  ــع أث ــا موق ــرة عــى أنه الجزي

ــخ  ــم التاري ــدم تحجي ــل بع ــوى أن نتأم ــتطيع س وال نس
األثــري الغنــي للجزيــرة أو تشــويه أو تدمــريه أو اختيــار 
بعــض املواقــع منــه فقــط لتســليط الضــوء عــى أهميتهــا 
ــياحة  ــاع الس ــز قط ــه يف تعزي ــتفادة من ــل االس ــن أج م
يهــدف بالدرجــة األوىل إىل توليــد األربــاح، كــام هــو 
ــة  ــة التابع ــة العاملي ــع الرتاثي ــن املواق ــد م ــال العدي ح
لقامئــة اليونســكو،19 فهــذه االحتامليــة مــن شــأنها الحــد 
ــكا  ــرة فيل ــة عــودة الســكان املحليــني لجزي مــن احتاملي
إىل أرضهــم الــذي كان يعــّد موطنهــم يف الزمــن الســابق.

الخامتة
ليــس واضًحــا مــا قــد يحملــه املســتقبل لتاريــخ جزيــرة 
ــد وهــو  ــاك يشء واحــد مؤك ــا، إال أن هن ــكا وماضيه فيل
أن تنفيــذ مخطــط رئيــي شــامل ومتكامــل هــو مبثابــة 
أداة وطنيــة مميــزة ملحاولــة إعــادة إعــامر الهويــة 
التاريخيــة والــرتاث الوطنــي للجزيــرة، وميكــن أن تكــون 
ــة حرجــة.  ــدة ألصحــاب الســلطة يف مراحــل زمني ذا فائ
ــا  وعــى الرغــم مــن رضورة تحديــد خطــة للمــي قدًم
بتنفيــذ عمليــات تطويــر الجزيــرة وبطريقــة منظمــة، إال 
أنــه يجــب أن تكــون هــذه الخطــة مرنــة وذات ســياق، 
بعيــًدا عــن كونهــا فاخــرة دون تحقيــق نتائــج فعالــة، إذ 
ــة  ــات التطــور بهــدف تلبي ــأ وتعــزز عملي عليهــا أن تتنب
ســياق متنــاٍم ومتعــدد األوجــه يســعى إىل تحقيــق 
مســتقبل أفضــل للجزيــرة مــن خــالل تطويــر حارضهــا 

ــة. ــة الغني ــا التاريخي ــث بهويته دون العب

Noor Boushehri received Bachelors Degree in Architec-
ture from Kuwait University. Completed a yearlong inter-
national training program under the Kuwait Fund for Arab 
Economic Development. Worked as an architect- intern 
at Hashim Sarkis Studios in Cambridge and later at AGi 
Architects in Kuwait. Went on to pursue a Masters Degree 
in Design Studies focusing on Critical Conservation at the 
Harvard Graduate School of Design. Current research 
interests revolve around Kuwait City and the neighboring 
Island of Failaka as case studies for balancing future 
development and conservation methods.

(Re)constructing  
Failaka:
 
The Perils of a  
Controlled Masterplan 
in the Reconstruction 
of a Historical Narrative 
and National Identity.

Entrance to Ikaros Hotel and Restaurant, Failaka.

Ironic Signage, Failaka.



114 Between East & West: A Gulf الخــــــــــــليـــــــــــج  و مــــــحيـــــــــــــطه115

 إعادة إعمار
جزيرة فيلكا:

 مخاطر تطوير 
 مخطط رئيسي 

منظم إلعادة اإلرث 
 التاريخي والهوية 

الوطنية للجزيرة

journeys, Al-Khidhr passed through 
the Island of Failaka. On the very site 
of his passage during this grand voy-
age, a shrine was built in his memory. 
The shrine slowly became a place of 
gathering for the people of the island, 
and over the years, many more people 
from surrounding countries came 
to visit the shrine for spiritual and 
religious purposes, leaving gifts and 
performing rituals at the site as it had 
come to be associated with blessings 
and fertility. These acts, more related 
to and practiced by the Shia sector 
of Islam, became a discomfort inside 
a predominantly Sunni country and 
government that did not share such 
beliefs. The shrine was built and de-
molished three times over the course 
of a few decades, yet the legend lives 
on. The preliminary masterplan pro-
posed for the Island of Failaka by the 
Kuwait Municipality in 196217 clearly 
repurposes the land as it labels the 
area of the shrine as an “amusement 
zone” in an attempt to further remove 
its historical and, more particular-
ly, religious significance. While the 
intentions behind this act may be 
debatable, the constant destruction 
and rebuilding of the shrine illustrates 
the power of memory, storytelling, 
and the politics behind embracing or 
erasing stories from the identity of a 
place such as Failaka. 

As of 2013, specific sites along Failaka 
have been submitted to UNESCO’s 
World Heritage Center’s Tentative 
List. Despite pending review, there is 
no mention of the global significance 
behind the Shrine of Al-Khidhr or its 
story. The possibility of a designation 

provides great anticipation in the 
hopes of preserving Failaka’s history 
and heritage. However, as the submit-
ted report states, “Since the liberation 
of Kuwait in 1991, the island remains 
significantly underdeveloped, giving 
way to current policies of cultural 
tourism to further shape future sce-
narios for the island and support stra-
tegic-development projects aligned 
with keeping the island as an archae-
ological record,”18 one can only hope 
the rich archaeological history of the 
island is not selectively embraced or 
demolished and reduced to a theatri-
cal backdrop on the basis of an elitist, 
profit-based tourism industry as has 
been the fate of many UNESCO World 
Heritage Sites.19 Such a designation 
might actually decrease the possibility 
of the local people of Failaka to return 
to the land they once called home.
 
Conclusion
It is unclear what the future holds 
for Failaka’s past but one thing is for 
certain, a fully implemented master 
plan becomes a great nationalist tool 
in an attempt to reconstruct the his-
torical identity and national heritage. 
It could be a benefit to those in power 
at a critical point in time. While a plan 
is necessary to move forward with the 
implementation of development in an 
organized manner, it needs to be con-
textual and malleable, as opposed to 
grandiose and unyielding. It needs to 
anticipate and enable evolution with 
the aim to accommodate a multi-fac-
eted and ever-growing context that 
looks to the future to develop the 
present without excluding the island’s 
rich historical identity. 
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نــور بوشــهري حائــزة علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة 
درجــة  علــى  الحصــول  علــى  حالًيــا  وتعمــل  الكويــت،  جامعــة  مــن 
الماجســتير فــي دراســات التصميــم مــع التركيــز علــى الحفــاظ علــى 
الطــراز المعمــاري فــي كليــة الدراســات العليــا للتصميــم فــي جامعــة 
هارفــارد. عملــت بوشــهري كمهندســة متدربــة في اســتوديوهات هاشــم 
 AGi ســركيس فــي كامبريــدج، ماساشوســتس، وفيمــا بعــد فــي شــركة
لخدمــات الهندســة المعماريــة فــي الكويــت. تــدور اهتماماتهــا البحثيــة 
الحاليــة حــول مدينــة الكويــت وجزيــرة فيلــكا المجــاورة باعتبارهــا دراســات 
حالــة لتحقيــق التــوازن بيــن التطويــر المســتقبلي وأســاليب الحفــاظ علــى 

الطــراز المعمــاري.

يســمح للسياســات الحاليــة املتعلقــة بالســياحة الثقافيــة 
ودعــم  للجزيــرة  مســتقبلية  ســيناريوهات  بتشــكيل 
مشــاريع التنميــة االســرتاتيجية الهادفــة إىل اإلبقــاء عــى 

الجزيــرة عــى أنهــا موقــع أثــري.«18 

ــخ  ــم التاري ــدم تحجي ــل بع ــوى أن نتأم ــتطيع س وال نس
األثــري الغنــي للجزيــرة أو تشــويه أو تدمــريه أو اختيــار 
بعــض املواقــع منــه فقــط لتســليط الضــوء عــى أهميتهــا 
ــياحة  ــاع الس ــز قط ــه يف تعزي ــتفادة من ــل االس ــن أج م
يهــدف بالدرجــة األوىل إىل توليــد األربــاح، كــام هــو 
ــة  ــة التابع ــة العاملي ــع الرتاثي ــن املواق ــد م ــال العدي ح
لقامئــة اليونســكو،19 فهــذه االحتامليــة مــن شــأنها الحــد 
ــكا  ــرة فيل ــة عــودة الســكان املحليــني لجزي مــن احتاملي
إىل أرضهــم الــذي كان يعــّد موطنهــم يف الزمــن الســابق.

الخامتة
ليــس واضًحــا مــا قــد يحملــه املســتقبل لتاريــخ جزيــرة 
ــد وهــو  ــاك يشء واحــد مؤك ــا، إال أن هن ــكا وماضيه فيل
أن تنفيــذ مخطــط رئيــي شــامل ومتكامــل هــو مبثابــة 
أداة وطنيــة مميــزة ملحاولــة إعــادة إعــامر الهويــة 
التاريخيــة والــرتاث الوطنــي للجزيــرة، وميكــن أن تكــون 
ــة حرجــة.  ــدة ألصحــاب الســلطة يف مراحــل زمني ذا فائ
ــا  وعــى الرغــم مــن رضورة تحديــد خطــة للمــي قدًم
بتنفيــذ عمليــات تطويــر الجزيــرة وبطريقــة منظمــة، إال 
أنــه يجــب أن تكــون هــذه الخطــة مرنــة وذات ســياق، 
بعيــًدا عــن كونهــا فاخــرة دون تحقيــق نتائــج فعالــة، إذ 
ــة  ــات التطــور بهــدف تلبي ــأ وتعــزز عملي عليهــا أن تتنب
ســياق متنــاٍم ومتعــدد األوجــه يســعى إىل تحقيــق 
مســتقبل أفضــل للجزيــرة مــن خــالل تطويــر حارضهــا 

ــة. ــة الغني ــا التاريخي ــث بهويته دون العب

Noor Boushehri received Bachelors Degree in Architec-
ture from Kuwait University. Completed a yearlong inter-
national training program under the Kuwait Fund for Arab 
Economic Development. Worked as an architect- intern 
at Hashim Sarkis Studios in Cambridge and later at AGi 
Architects in Kuwait. Went on to pursue a Masters Degree 
in Design Studies focusing on Critical Conservation at the 
Harvard Graduate School of Design. Current research 
interests revolve around Kuwait City and the neighboring 
Island of Failaka as case studies for balancing future 
development and conservation methods.

(Re)constructing  
Failaka:
 
The Perils of a  
Controlled Masterplan 
in the Reconstruction 
of a Historical Narrative 
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Top to bottom: Archeological Excavations, Failaka.
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The Five Islands  
of Kuwait: 

A Zone that  
Challenges the Zone

Abdulatif Al-Mishari It could be argued that Kuwait’s 
master planning was driven more by 
political and economic aspirations 
than by spatial intentions. Sheikh 
Abdullah Alsalem Alsabah’s desire 
to distribute oil profits to the people 
led to the establishment of a social 
welfare state that generously provided 
healthcare, education, and housing 
benefits to all its citizens at low or 
no cost, while at the same time pro-
viding job opportunities for all who 
applied. As these policies continued 
without major alterations from the 
government, the resultant status 
quo became that of an overburdened, 
underutilized structure that proved 
difficult to sustain. Economically, the 
public sector dominated all indus-
tries, as it was the sole driver of built 
projects and development programs 
in the country. Politically, democratic 
participation got confined to discus-
sions and legislations concerned with 
the amounts of benefits distributed 
to citizens, as opposed to the type of 
mechanisms and qualitative aspects 
to which the benefits needed to be 
associated. Socially, the comfort of 
secure public sector jobs and over-
bearing, non-incentivizing governing 
structures deterred the development 
of a more agile, entrepreneurial labor 

force, therefore hindering any major 
changes to the country’s strategic 
infrastructural governance.
 
Within this climate of economic, polit-
ical, and social constraint, and in light 
of dwindling oil revenues coupled 
with major deficits, Kuwait is faced 
with a difficult position in terms of 
ensuring the standard of living creat-
ed within the existing system. As part 
of the efforts to aid in the implemen-
tation of His Highness, Sheikh Sabah 
Al Ahmad Al Sabah’s vision of trans-
forming the country into an interna-
tional financial and commercial hub, 
the Supreme Council of Planning and 
Development of Kuwait recently intro-
duced several related and congruent 
initiatives, the first of which is known 
as “The Five Islands Project.”
 
The Five Islands Project takes the 
islands of Boubyan, Warba, Failaka, 
Miskan, and Oha and incorporates 
them into a “free economic zone” 
(FEZ). An FEZ includes a distinct set 
of laws and regulations that act to 
aid in the realization of a different 
economic environment; one that is 
competitive, led by the private sector, 
and, most importantly, ensures the 
cultivation of alterative sources of 

Instantaneous, powerful, and rather impulsive upsurg-
es in development normally characterize the nature of 
urban growth in oil-rich city states across the Arabian 
Peninsula. Wealth from oil revenues fueled the first cy-
cles of development that saw whole, new capital cities 
planned and built. Massive infrastructural projects that 
characterized this era were driven by the modern dream 
of taming the land and exemplifying the strength and 
modernity of the nation state and its institutions. As 
these initial grand schemes coagulated in the 1970s, the 
Gulf in general and Kuwait more specifically underwent 
a renaissance. It was during this time that Kuwait City 
was re-envisioned as an alternative to the norm, a place 
for an economic, political, and architectural revolution.

 مشروع الجزر
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تتحدى فكرتها

عبداللطيف 
المشاري

وتختلــف وجهــات النظــر فيــام إذا كانــت خطــط تطويــر 
ــة أم  ــية واقتصادي ــات سياس ــة بطموح ــت مدفوع الكوي
كانــت معتمــدة عــى النوايــا املكانيــة، فقــد كانــت رغبــة 
الشــيخ عبداللــه الســامل الصبــاح يف توزيــع أربــاح عوائــد 
ــور  ــه املتمح ــن طموح ــع م ــعب، تنب ــى الش ــط ع النف
حــول تأســيس دولــة خرييــة اجتامعيــة تقــدم مزايــا 
ــع  ــم وإســكان لجمي ــة وتعلي ــة صحي ــن رعاي ــة م متنوع
تكــن  مل  إن  األيــدي  متنــاول  يف  وبأســعار  املواطنــني 
باملجــان، ويف نفــس الوقــت توفــري فــرص عمــل لجميــع 
ــات  ــذه السياس ــق ه ــرى تطبي ــا ج ــا. ومل ــني عنه الباحث
ــة  ــت النتيج ــة، كان ــل الحكوم ــن قب ــل م دون أي تدخ
ــل  ــي مرته ــكل تنظيم ــاء وهي ــل باألعب ــام مثق والدة نظ
ــى  ــودة. وع ــتدامة املنش ــق االس ــله يف تحقي ــت فش أثب
الصعيــد االقتصــادي، ســيطر القطــاع العــام )الحكومــي( 
الوحيــد  املحّفــز  كان  فقــد  الصناعــات،  كافــة  عــى 
للمشــاريع القامئــة وبرامــج النمــو والتطويــر يف الدولــة، 
أمــا سياســيًا، انحــرت املشــاركة الدميقراطيــة بحــوارات 
ــداًل  ــد املوزعــة عــى املواطنــني، ب وقوانــني تخــص الفوائ
مــن أن ترتكــز حــول اآلليــات واملجــاالت التــي يجــب أن 
ــة،  ــة االجتامعي ــد. ومــن الناحي ــا هــذه الفوائ ــط به ترتب
أســهم شــعور االرتيــاح لوجــود وظائــف حكوميــة آمنــة 
وهيــكل تنظيمــي حكومــي بريوقراطــي غــري محفــز، يف 
تشــكيل قــوة عاملــة رياديــة ونشــيطة، فيــام ســاعد عــى 
الحــد مــن حــدوث أيــة تغيــريات جذريــة عــى الحوكمــة 

ــة. ــى التحتي االســرتاتيجية للبن

ويف ســياق هــذه البيئــة املقيــدة اقتصاديًــا وسياســيًا 
واجتامعيًــا، ويف ضــوء اضمحــالل عوائــد النفــط وحــدوث 
عجــز يف نــواٍح متعــددة مــن امليزانيــة، بــدأت الكويــت 

تواجــه ظروفًــا صعبــة تتمثــل يف عــدم قدرتهــا عــى 
الحفــاظ عــى مســتوى املعيشــة املرتفــع الــذي أوجــده 
النظــام الحــايل. وضمــن الجهــود املبذولــة للمســاعدة يف 
تنفيــذ رؤيــة الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح يف تحويــل 
ــس  ــّدم املجل ــاري دويل، ق ــايل وتج ــز م ــة إىل مرك الدول
األعــى للتخطيــط والتنميــة يف الكويــت مؤخــرًا العديــد 
مــن املبــادرات ذات صلــة، وكانــت أولهــا مبــادرة بعنــوان 

“مــرشوع الجــزر الخمــس”.

ويســتهدف مــرشوع الجــزر الخمــس ضــم جــزر بوبيــان 
ووربــة وفيلــكا ومســكان وعوهــة مًعــا لتشــكل منطقــة 
ــددة  ــزة ومح ــة ممي ــن مجموع ــرة، تتضم ــة ح اقتصادي
ــة  ــري بيئ ــاهم يف توف ــي تس ــة الت ــني واألنظم ــن القوان م
اقتصاديــة متميــزة وتنافســية، يقودهــا القطــاع الخــاص، 
ــل  ــادر دخ ــري مص ــى توف ــادرة ع ــك ق ــن ذل ــم م واأله
بديلــة للدولــة التــي تقــع داخــل حدودهــا. وســيتحدى 
هــذا املــرشوع يف الكويــت كل مــا هــو تقليــدي قياســاً 
باملناطــق الحــرة، وذلــك مــن خــالل دراســة مزايــا 
التطــور التــي ســتوفرها مقارنــة مــع املزايــا التــي تقدمهــا 
ــرشوع  ــدف امل ــابهة. ويه ــة املش ــق العاملي ــاذج املناط من
إىل إيجــاد منطقــة شــاملة ومتعــددة األغــراض تســاهم 
يف رفــع تنافســية الكويــت اإلقليميــة والعامليــة، ويف 
ــت( للحفــاظ  ــدة )للكوي ــق ســبل جدي ذات الوقــت خل
عــى اســتدامة مســتوى املعيشــة املرتفــع فيهــا، والــذي 
ــة  ــة واملكاني ــية واالجتامعي ــات السياس ــه االلتزام أوجدت

ــا. ــي( فيه ــام )الحكوم ــاع الع ــن القط ضم

ــل  ــر العم ــى أط ــاء ع ــة إىل البن ــذه الدراس ــعى ه وتس
ــة، مــن خــالل تفســري مفهــوم املناطــق التجاريــة  الحالي

تعتــر “فــورات” النمــو املفاجــئ واللحظــي عــادة مــن الســامت التــي متيّــز طبيعــة 
التطــور الحــري يف الــدول الغنيــة بالنفــط يف منطقــة الجزيــرة العربيــة، إذ أســهمت 
الــروات املتأتيــة مــن عوائــد النفــط يف تغذيــة دوائــر التطــور األوىل لتلــك الــدول، 
والتــي لعبــت دوراً يف تطويــر وتخطيــط مــدن جديــدة بأكملهــا. أمــا مشــاريع البنــى 
ــم  ــا حل ــد كان وراءه ــرتة، فق ــذه الف ــح ه ــكلت مالم ــي ش ــة الت ــة الضخم التحتي
ــة ومؤسســاتها.  ــة الدول معــارص يســعى إىل اســتغالل األرض وتجســيد قــوة وعري
وحاملــا بــدأت هــذه املخططــات املبدئيــة الضخمــة بالتبلــور يف الســبعينيات، 
شــهدت منطقــة الخليــج بشــكل عــام والكويــت عــى وجــه التحديــد والدة حقبــة 
ــت  ــة الكوي ــدة ملدين ــة جدي ــم تشــكيل رؤي ــرتة، ت ــك الف ــا؛ فخــالل تل ــدة فيه جدي
ــة  ــورة االقتصادي ــه الث ــد في ــا تتجس ــدي، ومكانً ــع التقلي ــن الوض ــاًل ع ــون بدي  لتك

والسياسية واملعامرية.
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income for the country in which it is 
positioned. In Kuwait, the Five Islands 
Project stands to challenge the estab-
lished norms of these types of zones 
by studying the benefits of develop-
ment relative to similar international 
models. The aim is to create a com-
prehensive and multi-purpose zone 
that increases Kuwait’s regional and 
international competitiveness while 
generating a new means (for Kuwait) 
to maintain the current standard of 
living created by the political, social, 
and spatial commitments within the 
public sector.
 
This paper builds upon the estab-
lished frameworks by defining the 
notions of free trade zones, in order to 
demonstrate how the Five Island Proj-
ect aims to redefine the zone typology 
within the specific context of Kuwait.

The Zone [Definition]
Keller Easterling defines the FEZ or 
simply, the “zone,” as a spatial prod-
uct of free market capitalism that is 
proving to be a main building block 
for many contemporary cities and 
nations aspiring to plug into the inter-
national network. It is a place where 
corporations thrive and commerce 
reigns over politics. These zones, as 
Easterling continues, are “corporate 
cities,” or the “x-city,” where the “x” is 
the noun describing the mono-pro-
grammatic agglomeration of similar 
units with similar activities, and the 

“city” is a “modifier indicating a place 
where something is to be found in 
abundance.”1 In other words, zones 
are economic cities, where in many in-
stances neoliberalism trumps national 
regulatory mechanisms in an attempt 
to generate foreign investment. Zones 
are the heirs to the port and places 
where free market capitalism and 
exclusivity prevail. According to East-
erling, the zone is a distinct territory 
that combines elements of culture and 
finance. They are also often referred 
to as Free Trade Zones (FTZs), special 
economic zones (SEZs), and export 
processing zones (EPZs)—each subtle 

variants that expel barriers to corpo-
rate profits. The zone combines with 
other urban typologies such as high-
tech campuses and cultural villages 
to create alternative, widely ranging 
parks and “enclave formats . . .that 
complement the corporate headquar-
ters or offshore facilities.”2 

These types of zones and their exclu-
sivity can be traced all the way back 
to pirate enclaves and free port laws 
that developed in European harbor 
cities like Hamburg, Germany. Mim-
icking such laws, the United States 
established its first zone in the 1930s, 
to accommodate one of it ports for 
international trade and warehousing. 
As industry and manufacturing devel-
oped in the pursuant decades, EPZs 
quickly appeared. Since the 1970s, and 
the establishment of the first SPZs in 
China, special enclaves have been de-
veloping all over the world. Handling 
over a third of the world’s trade and 
encompassing areas over hundreds of 
kilometers in size, these zones quickly 
became a swift and effortless means 
for entry into the world economy.3 
The zone equalizes the playing field 
by providing enclaves that speak the 
same language and operate with the 
same efficiency.

The Zone as a Duality  
[vs. as Multiplicity] 
The zone tends to thrive on its dual 
nature; it is neither completely local 
nor is it entirely international. It may 
help a nation develop and connect 
externally, and might also hinder 
some of its sovereignty in the name 
of neoliberalism. It properly func-
tions because it borrows from both 
realms. Despite being funded and 
built locally, in many cases the zone 
operates internationally, connecting 
with other zones. This duality extends 
into juxtaposed theories on globaliza-
tion. The convergent theory contends 
that nationalism and culture is eroded 
in business arenas thereby creating 
a merging of like-minded interests. 
Conversely, the divergent theory pos-
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ــرشوع  ــيقوم م ــي س ــة الت ــرض الكيفي ــدف ع ــرة، به الح
الجــزر الخمــس مــن خاللهــا عــى إعــادة تعريــف مفهوم 

ــة الكويــت. ــة الخاصــة لدول املنطقــة بحســب الحال

املنطقة )التعريف(
ــرة،  ــة الح ــة االقتصادي ــرتلينج املنطق ــر إيس ــرّف كيل تع
لرأســاملية  مــكاين  منتــج  أنهــا  عــى  “املنطقــة”،  أو 
ــاء  ــر بن ــه حج ــات كون ــى إثب ــادر ع ــر، ق ــوق الح الس
ــي  ــارصة الت ــدول املع ــدن وال ــن امل ــد م ــايس للعدي أس
ــة  ــبكة االقتصادي ــن الش ــزًءا م ــح ج ــعى إىل أن تصب تس
الــرشكات  العامليــة. “املنطقــة” هــي مــكان تســعى 
ــى  ــارة ع ــا التج ــود فيه ــار، وتس ــه إىل االزده ــن خالل م
السياســة. وتواصــل إيســرتلينج الحديــث بقولــه بــأن 
ــية”  ــدن مؤسس ــن “م ــارة ع ــي عب ــق” ه ــذه “املناط ه
أو “مدينــة )س(”، حيــث “س” هــي عبــارة عــن االســم 
لوحــدات  التصويــر  أحــادي  التكتــل  يصــف  الــذي 
مشــابهة تنفــذ نفــس األنشــطة، بينــام توصــف “املدينة” 
بأنهــا “متغــرّي يــدل عــى مــكان ميكــن إيجــاد البضائــع 
فيــه بكميــات وافــرة.”1 وبتعبــريات أخــرى، تعــد املناطــق 
الجديــدة  الليراليــة  فيهــا  تتغلــب  اقتصاديــة  مدنًــا 
ــق  ــة لخل ــة، يف محاول ــة الوطني ــات التنظيمي ــى اآللي ع
اســتثامرات أجنبيــة. هــذه املناطــق هــي وريثــة املوانــئ 
واألماكــن التــي تســود فيهــا رأســاملية وحرية األســواق 
الحــرة. وبحســب إيســرتلينج، تعــرّف املنطقــة بأنهــا 
أرض محــددة تجمــع عنــارص الثقافــة واألمــوال، وميكــن 
ــرة،  ــة ح ــق تجاري ــا مناط ــى أنه ــا ع ــا أيًض ــارة إليه اإلش
ــر، وهــي  ــة خاصــة، أو مناطــق تصدي أو مناطــق تجاري
جميعهــا متغــريات تزيــل املعوقــات أمــام تحقيــق الربــح 
املؤســي. ولــدى اجتــامع هــذه املناطــق مــع تصنيفــات 
حريــة أخــرى مثــل املعســكرات التكنولوجيــة والقــرى 
ــورة  ــم إيجــاد متنزهــات متنوعــة “محص الثقافيــة، يت
للمرافــق  املؤسســية  املقــرات  تكّمــل  مغلقــة”   أو 

الخارجية 2.

وخصوصيتهــا  املناطــق  مفهــوم  اســتلهام  تــّم  وقــد 
ــي  ــرة الت ــئ الح ــني املوان ــة وقوان ــوب القراصن ــن جي م
ــي تطــورت يف بعــض املــدن  ــت ســائدة ســابًقا، والت كان
الســاحلية األوروبيــة مثــل هامبــورج يف أملانيــا. ولتقليــد 
الواليــات  أسســت  القوانــني،  هــذه  مثــل  ومحــاكاة 
املتحــدة األمريكيــة أول منطقــة حــرة خــالل الثالثينيــات 
لجعــل أحــد موانئهــا مناســبًا للتجــارة الدوليــة وتخزيــن 
الصناعــة  مجــاالت  وتطــور  تقــدم  ومــع  البضائــع. 
واإلنتــاج خــالل العقــود الالحقــة لتلــك الحقبــة، بــدأت 
ــر بالظهــور، وخــالل الســبعينيات ومــع  مناطــق التصدي
ــر خاصــة يف الصــني،  ــة تصدي ــة تأســيس أول منطق بداي
بــدأت املناطــق املحصــورة الخاصــة بالظهــور حــول 
ــّغل  ــق تش ــذه املناط ــارت ه ــيئًا ص ــيئًا فش ــامل. وش الع
ــاحات  ــم مس ــامل وتض ــة يف الع ــات التجاري ــث العملي ثل

تزيــد عــن مئــات الكيلومــرتات، لتصبــح وســيلة رسيعــة 
ــي.3  ــاد العامل ــاركة يف االقتص ــول إىل واملش ــهلة للدخ وس
وتعمــل املناطــق الحــرة عــى معادلــة مجــاالت التجــارة 
ــم  ــورة تتكل ــق محص ــوب ومناط ــري جي ــالل توف ــن خ م

ــاءة. ــة الكف ــس درج ــل بنف ــة وتعم ــس اللغ نف

املنطقة باعتبارها كياناً مزدوجاً )مقابل التعددية(
تتمتــع املناطــق الحــرة بطبيعــة ازدواجيــة، فهــي ليســت 
ــادرة  ــا ق ــا، إال أنه ــة متاًم ــة بالكامــل وليســت دولي محلي
عــى مســاعدة الدولــة يف التطــور والتواصــل مــع العــامل 
الخارجــي، كــام باســتطاعتها الحــد مــن ســيادتها عليهــا 
تحــت اســم الليراليــة الجديــدة. ومــن املرجــح أن هــذه 
املناطــق الحــرة ناجحــة بســبب اعتامدهــا عــى كال 
ــل  ــة التموي ــا محلي ــن كونه ــم م ــى الرغ ــني. وع املفهوم
والتأســيس، إال أنــه يف العديــد مــن الحــاالت يتم تشــغيل 
املناطــق الحــرة عامليًــا للتواصــل مــع مناطــق حــرة 
أخــرى. وتعتمــد هــذه االزدواجية عــى نظريــات التجاور 
والتقــارب املتعلقــة بالعوملــة، والتــي تعتــر أن الوطنيــة 
والثقافــة تتامشــيان مــع مناطــق العمــل وبالتــايل فهــي 
تخلــق متازًجــا مــا بــني املصالــح املشــرتكة واملتشــابهة. ويف 
ذات الوقــت، وبحســب النظريــة، ومبــا أنــه يتــم فــرض 
القيــم املتبعــة يف مناطــق األســواق الحــرة عــى الســكان، 
فــإن القيــم التقليديــة تتشــكل لتحافــظ عــى اســتدامة 
الثقافــة وتحــد مــن انتشــار عــدم املســاواة واالختالفــات 
الناجمــة عــن تأســيس املناطــق االقتصاديــة الحــرة. 
ــاً:  ــة قائلت ــن االزدواجي ــه ع ــرتلينج رشح ــتطرد إيس  وتس
ــة  ــيادة الوطني ــالل الس ــول اضمح ــات ح ــد النظري “تع
وظهــور الســيادة العامليــة، التمويــه املثــايل أمــام الثقافــة 
ــتفادة  ــل االس ــا تفض ــح أنه ــن الواض ــي م ــية الت املؤسس
مــن الطرفــني لتعزيــز قوتهــا وســلطتها وهويتهــا إليجــاد 
ــع.  ــة ذات املناف ــات السياســية أو االقتصادي أفضــل البيئ
وبينــام تعــد مصالــح الــرشكات املحــرك األســايس للعديــد 
مــن أنــواع املناطــق الحــرة، فهــي تقــوم بتشــغيلها باملزج 
ــدف  ــة، به ــري الوطني ــة وغ ــات الوطني ــني الترشيع ــا ب م
إيجــاد مســاحات مريحــة ال تتبــع ترشيعــات )كاملناطــق 
االقتصاديــة الخاصــة واملناطــق التجاريــة الحــرة ومناطــق 
التصديــر(، ويف ذات الوقــت اتبــاع بعــض الترشيعــات يف 
مختلــف املناطــق التابعــة لهــا )كاتفاقيــة التجــارة الحــرة 
ــة العامــة  ــا” )NAFTA( واالتفاقي ــكا “نافت لشــامل أمري
للتعرفــة الجمركيــة والتجــارة “جــات GATT”(. وبالتــايل 
فــإن مواقــف الــدول عــادة مــا تكــون انعكاًســا مزدوًجــا 
ــا  ــة أو م ــة والعاملي ــح الوطني ــني املصال ــا ب ــا م أومتضاربً

بــني املواطنــني واألطــراف املعنيــة 4.

كذلــك، تلعــب هويــة الــدول دوًرا كبــريًا يف تشــكيل 
املناطــق الحــرة؛ فبينــام توضــح نظريــة التجــاور ســبب 
ــا  ــة مب ــة الخاص ــق االقتصادي ــن املناط ــد م ــام العدي قي
املؤسســية  للصــورة  مناســبة  بنائيــة  بنيــة  يتوافــق 
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tulates that as free-market values are 
imposed on populations, traditional 
values are bolstered in defiance of the 
diminishment of culture and propa-
gation of inequality that comes with 
FEZs. Easterling further explains  
this dualism:
 

Theories about the waning nation 
state and waxing transnational 
realm are the perfect camouflage 
for the corporate culture that clear-
ly prefers to manipulate both state 
and non-state sovereignty, alter-
nately releasing and laundering 
their power and identity to create 
the most advantageous political 
or economic climate. . . . Just as 
corporate interests play a number 
of zone types for advantage they 
also operate between state and 
non-state jurisdictions, seeking 
out relaxed, extra-jurisdictional 
spaces (SEZs, FTZs, EPZs) while 
also massaging legislation in the 
various states they occupy (NAFTA, 
GATT). The stances of any one na-
tion are therefore often duplicitous 
or discrepant reflections of divided 
loyalties between national and 
international concerns or citizens 
and shareholders.4

 
Identity also plays a large role in 
defining the zone. While the conver-
gent theory explains why many of 
these special economic zones tend to 
conform to a specific glass and steel 
gestalt that is appropriate for the 
corporate image, divergence sheds 
light on why many of these zones also 
borrow from local and traditional 
built forms—it is a marketing effort to 
differentiate themselves in an assim-
ilating world. Thus, although the city 
is disconnected from its immediate 
locality in terms of function, it still 
retains a local “look.”
 
In the case of the Five Islands, it is 
very much true that the zone floats in 
between the national and internation-
al realms. It is governed by nationally 
stated and agreed upon laws as well as 

transnational legislations that admin-
ister key issues in international courts 
of law. However, unlike similar zones 
elsewhere, the Five Islands are influ-
enced by three unique factors: 1) the 
local Kuwaiti political climate, 2) the 
transnational spirit in which the idea 
of the Five Islands was drawn and 3) 
the current economic situation of the 
population supported by the welfare 
state discussed earlier. In contrast to 
the political climates of other places 
where the “zone” typology became 
very successful, Kuwait’s politics tend 
to be more participatory.
 
The national directive to create the 
zone (the wish of a one-party rule 
for example) that exists in the dual 
relationship between the national 
and international realms is, in this 
case, non-singular. The relationship 
between the legislative and execu-
tive branches of government, and 
the degree of democracy enjoyed by 
citizens in Kuwait, allows more voices 
to be heard and more perspectives to 
be included. More importantly, the 
spirit in which the idea of the islands 
was drawn up mimics the ideals and 
concepts of international water laws, 
which foreground the protection of 
natural resources for all mankind. To 
re-emphasize an important point, the 
Five Islands are and will continue to 
be part of Kuwait, under its sovereign-
ty. Moreover, due to the transnational, 
historical, environmental, and cul-
tural importance of the islands’ land-
scapes, this zone will be developed 
with environmental sustainability at 
the forefront. This is to say that the 
Five Islands Project does not only seek 
to benefit the economic fortunes of 
the nation, but it also reflects the  
common heritage of mankind and 
thus will be developed in ways that  
ensure survival and continuity for 
future generations.
 
The various natural and manmade 
heritages of the islands provide an 
assorted pallet of references and 
influences that speak to the physical 

The Five Islands  
of Kuwait: 

A Zone that  
Challenges the Zone

للــرشكات، يســلّط مفهــوم التبايــن الضــوء عــى الســبب 
وراء اعتــامد هــذه املناطــق عــى النــامذج البنائيــة 
ــويقية  ــوًدا تس ــذل جه ــا تب ــة، إذ أنه ــة والتقليدي املحلي
لتميــز نفســها ضمــن عــامل يســوده التبايــن واالختــالف. 
ــن  ــة ع ــة منفصل ــن أن املدين ــم م ــى الرغ ــايل، وع وبالت
املحليــة املبــارشة فيــام يتعلــق بعملهــا، إال أنهــا تواصــل 

ــيل. ــا” املح ــى “مظهره ــا ع حفاظه

وبالرجــوع إىل مــرشوع الجــزر الخمــس، فمــن الواضــح 
ــي  ــي، فه ــي والعامل ــني العاملــني الوطن ــا ب ــو م ــا تطف أنه
تتبــع قوانــني محليــة ومتفــق عليهــا، إىل جانــب أنظمــة 
املحاكــم  يف  املهمــة  القضايــا  عــى  تســيطر  عامليــة 
ــق  ــا للمناط ــك، وخالفً ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وع الدولي
ــزر  ــر “الج ــرى، تتأث ــن أخ ــا يف أماك ــرية له ــرة النظ الح
البيئــة   1 وهــي:  فريــدة  عوامــل  بثالثــة  الخمــس” 
السياســية املحليــة يف الكويــت، 2 الــروح العامليــة التــي 
اســتمدت منهــا فكــرة تأســيس املنطقــة، 3 الوضــع 
ــن  ــوم م ــي واملدع ــعب الكويت ــايل للش ــادي الح االقتص
قبــل الدولــة الخرييــة التــي متــت مناقشــتها ســابًقا. 
وبعكــس البيئــات السياســية املوجــودة يف أماكــن أخــرى 
يعــد فيهــا تصنيــف “املنطقــة” ناجًحــا، تبــدو سياســات 

ــة. ــر عملي ــت أك الكوي

ــة  ــيس منطق ــي بتأس ــه الوطن ــإن التوجي ــا، ف ــن هن وم
حــرة )رغبــة النظــام الحاكــم عــى ســبيل املثــال(، الــذي 
العــوامل الوطنيــة  يتجــى يف العالقــة املزدوجــة بــني 
ــني  ــا ب ــة م ــردي، فالعالق ــس بف ــر لي ــو أم ــة، ه والعاملي
ودرجــة  والتنفيذيــة،  الترشيعيــة  الحكومــة  أقســام 
الدميقراطيــة التــي ميارســها املواطنــون يف الكويــت، يتيــح 
ســامع آراء أكــر ويدمــج ضمــن املنطقــة الحــرة أفــكاًرا 
جديــدة. واألهــم مــن ذلــك، فــإن الــروح التــي ارتكــزت 
عليهــا فكــرة إنشــاء منطقــة الجــزر الخمــس تتــامىش مــع 
القوانــني العامليــة لحاميــة امليــاه، والتــي بدورهــا تســعى 
إىل حاميــة املصــادر الطبيعيــة إلفــادة البرشيــة. وللتأكيــد 
ــزر  ــة الج ــتواصل منطق ــة، س ــذه النقط ــة ه ــى أهمي ع
ــتقع  ــت، وس ــن الكوي ــزًءا م ــا ج ــريتها بأنه ــس مس الخم
ــزر  ــذه الج ــة أرايض ه ــبب أهمي ــيادتها. وبس ــت س تح
ــة،  ــة والثقافي ــة والبيئي ــة والتاريخي مــن النواحــي العاملي
فســيتم تطويــر هــذه املنطقــة الحــرة مبــا يتــامىش مــع 
البيئيــة، مــام يعنــي  قوانــني ومامرســات االســتدامة 
ــاد  ــز اقتص ــط إىل تعزي ــعى فق ــرشوع ال يس ــذا امل أن ه
ــيتم  ــايل س ــة وبالت ــيعكس إرث البرشي ــا س ــة، وإمن الدول

ــة. ــال القادم ــتدامته لأجي ــن اس ــرق تضم ــاؤه بط إنش

ويوفــر اإلرث الطبيعــي والتقليــدي املتنــوع لهــذه الجــزر 
مجموعــة متناســقة مــن املراجــع والتأثــريات التــي تحايك 
القــدرات الفيزيائيــة لهــذه الجــزر. وتســعى منطقــة 
ــق  ــول طري ــى ط ــاًم ع ــزًا مه ــون مرك ــزر إىل أن تك الج

الحريــر املعــارص، ولتجمــع عــى أراضيهــا مزيًجــا فريــًدا 
ــد تتابعــت  ــامل. لق ــة أنحــاء الع ــن كاف ــات م ــن الثقاف م
ــايل  ــد مــن الحضــارات عــى أرايض املنطقــة، وبالت العدي
ــل”  ــة بالكام ــرة “محلي ــة الح ــون املنطق ــرة ك ــإن فك ف
تعــد غــري مقبولــة. ونظــرًا للمناطــق الجغرافيــة املتنوعــة 
ــزر  ــدف مــرشوع الج ــة، يه ــعة والظــروف الحالي والواس
ــق  ــع املناط ــي تتمت ــص الت ــي الخصائ ــس إىل تخط الخم
ــري نظــام  ــا، بهــدف توف الحــرة األخــرى حــول العــامل به
بيئــي حيــوي يقــوم عــى العديــد مــن العوامــل املتنوعة.

 املنطقة الحرة كعالمة تجارية
 )مقابل كونها محتوى(

التحتيــة املتحركــة  البنــى  تتــامىش عمليــات تطويــر 
وتقنيــات التواصــل مــع العوملــة الرسيعــة وســهولة 
الوصــول ورسعــة التواصــل، حيــث تقــوم هــذه الوســائل 
ــا  ــح متاًح ــاري ليصب ــال التج ــد املج ــى متهي ــة ع الحديث
للجميــع وليســاهم يف رفــع مســتوى التنافســية. وحتــى 
تتمكــن املــدن مــن املنافســة ضمــن هــذه األجــواء 
ولتتمتــع بحصــة تجاريــة يف الســوق العاملــي، يجــب 
عليهــا االنخــراط يف الشــبكة العامليــة، مــن خالل تأســيس 
ــة للمطــارات ومــدن  ــة حــرة ومــدن كامل ــئ تجاري موان
ــع  ــادل البضائ ــراد وتب ــك األف ــى تحري ــادرة ع ــة ق ذكي
واملعلومــات بكفــاءة ورسعــة. وال تعتمــد “الكفــاءة” 
هنــا فقــط عــى املوقــع الجغــرايف لهــذه البنــى التحتيــة، 
ــا عــى القواعــد والقوانــني املســيطرة. كذلــك  وإمنــا أيًض
أصبحــت مــدن الجزيــرة العربيــة قــادرة عــى املنافســة 
لتكــون جــزًءا مــن الشــبكة العامليــة أكــر مــن أي وقــت 
مــى، ونتيجــة لذلــك تــّم تصميمهــا وتشــييدها بطريقــة 
ــة واالحتياجــات االســتهالكية،  ــتثامرات املالي تخــدم االس
وذلــك مــن خــالل إنشــاء مناطــق حــرة لتصبــح وســيلة 

ــع. ــة األوس ــبكة املالي ــو يف الش ــها كعض ــويق نفس لتس

ــم  ــة جهــات تنظّ ــار املناطــق الخاصــة مبثاب وميكــن اعتب
التحــر وأدوات تنافســية. وكغريهــا مــن املنتجــات 
املناطــق  هــذه  أصبحــت  األســواق،  يف  املتواجــدة 
ــة  ــويقية العالي ــا التس ــم بأجندته ــي تتس ــع الت كالبضائ
ودرجــة وعــي عــام فريــدة حولهــا. وبســبب الفــرق 
الواضــح يف صفــات منطقــة الجــزر الخمــس عــن غريهــا 
مــن املناطــق، تظهــر هــذه املنطقــة للوهلــة األوىل 
شــبيهة بغريهــا مــن املناطــق الحــرة، ولكــن وبعــد إلقــاء 
نظــرة عــن كثــب، يتضــح أنهــا مختلفــة عنهــا، فالتمثيــل 
أحــادي الفكــر ألعــامل املنطقــة يصبــح وســيلة لتقســيم 
ــع  ــع، م ــاق أوس ــى نط ــل ع ــراض التواص ــرشوع ألغ امل
الحفــاظ عــى الهــدف األســايس مــن مخططاتهــا وهــي 
خلــق بيئــات حيــة بديلــة ومتنوعــة وجاذبــة ملجموعــة 
واســعة مــن األفــراد مــن مختلــف الخلفيــات. وتســعى 
املخططــات التصوريــة لهــذه املنطقــة إىل عــرض وتعزيــز 
ــر اإلرث  ــث يعت ــع، حي ــر عــى أرض الواق ــا هــو متوف م

 مشروع الجزر
 الخمس في

الكويت:

 منطقة حرة
تتحدى فكرتها

Located in the North east of Kuwait and totaling an area of approximatley 1000 
square kilometers (5% of the total area of the country), the islands of Bouyan, 
Warba, Failaka, Oha and Miskan as an international zone will add 35 billion USD 
to the local GDP annually. 
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tulates that as free-market values are 
imposed on populations, traditional 
values are bolstered in defiance of the 
diminishment of culture and propa-
gation of inequality that comes with 
FEZs. Easterling further explains  
this dualism:
 

Theories about the waning nation 
state and waxing transnational 
realm are the perfect camouflage 
for the corporate culture that clear-
ly prefers to manipulate both state 
and non-state sovereignty, alter-
nately releasing and laundering 
their power and identity to create 
the most advantageous political 
or economic climate. . . . Just as 
corporate interests play a number 
of zone types for advantage they 
also operate between state and 
non-state jurisdictions, seeking 
out relaxed, extra-jurisdictional 
spaces (SEZs, FTZs, EPZs) while 
also massaging legislation in the 
various states they occupy (NAFTA, 
GATT). The stances of any one na-
tion are therefore often duplicitous 
or discrepant reflections of divided 
loyalties between national and 
international concerns or citizens 
and shareholders.4

 
Identity also plays a large role in 
defining the zone. While the conver-
gent theory explains why many of 
these special economic zones tend to 
conform to a specific glass and steel 
gestalt that is appropriate for the 
corporate image, divergence sheds 
light on why many of these zones also 
borrow from local and traditional 
built forms—it is a marketing effort to 
differentiate themselves in an assim-
ilating world. Thus, although the city 
is disconnected from its immediate 
locality in terms of function, it still 
retains a local “look.”
 
In the case of the Five Islands, it is 
very much true that the zone floats in 
between the national and internation-
al realms. It is governed by nationally 
stated and agreed upon laws as well as 

transnational legislations that admin-
ister key issues in international courts 
of law. However, unlike similar zones 
elsewhere, the Five Islands are influ-
enced by three unique factors: 1) the 
local Kuwaiti political climate, 2) the 
transnational spirit in which the idea 
of the Five Islands was drawn and 3) 
the current economic situation of the 
population supported by the welfare 
state discussed earlier. In contrast to 
the political climates of other places 
where the “zone” typology became 
very successful, Kuwait’s politics tend 
to be more participatory.
 
The national directive to create the 
zone (the wish of a one-party rule 
for example) that exists in the dual 
relationship between the national 
and international realms is, in this 
case, non-singular. The relationship 
between the legislative and execu-
tive branches of government, and 
the degree of democracy enjoyed by 
citizens in Kuwait, allows more voices 
to be heard and more perspectives to 
be included. More importantly, the 
spirit in which the idea of the islands 
was drawn up mimics the ideals and 
concepts of international water laws, 
which foreground the protection of 
natural resources for all mankind. To 
re-emphasize an important point, the 
Five Islands are and will continue to 
be part of Kuwait, under its sovereign-
ty. Moreover, due to the transnational, 
historical, environmental, and cul-
tural importance of the islands’ land-
scapes, this zone will be developed 
with environmental sustainability at 
the forefront. This is to say that the 
Five Islands Project does not only seek 
to benefit the economic fortunes of 
the nation, but it also reflects the  
common heritage of mankind and 
thus will be developed in ways that  
ensure survival and continuity for 
future generations.
 
The various natural and manmade 
heritages of the islands provide an 
assorted pallet of references and influ-
ences that speak to the physical 

The Five Islands  
of Kuwait: 

A Zone that  
Challenges the Zone

للــرشكات، يســلّط مفهــوم التبايــن الضــوء عــى الســبب 
وراء اعتــامد هــذه املناطــق عــى النــامذج البنائيــة 
ــويقية  ــوًدا تس ــذل جه ــا تب ــة، إذ أنه ــة والتقليدي املحلي
لتميــز نفســها ضمــن عــامل يســوده التبايــن واالختــالف. 
ــن  ــة ع ــة منفصل ــن أن املدين ــم م ــى الرغ ــايل، وع وبالت
املحليــة املبــارشة فيــام يتعلــق بعملهــا، إال أنهــا تواصــل 

ــيل. ــا” املح ــى “مظهره ــا ع حفاظه

وبالرجــوع إىل مــرشوع الجــزر الخمــس، فمــن الواضــح 
ــي  ــي، فه ــي والعامل ــني العاملــني الوطن ــا ب ــو م ــا تطف أنه
تتبــع قوانــني محليــة ومتفــق عليهــا، إىل جانــب أنظمــة 
املحاكــم  يف  املهمــة  القضايــا  عــى  تســيطر  عامليــة 
ــق  ــا للمناط ــك، وخالفً ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. وع الدولي
ــزر  ــر “الج ــرى، تتأث ــن أخ ــا يف أماك ــرية له ــرة النظ الح
البيئــة   1 وهــي:  فريــدة  عوامــل  بثالثــة  الخمــس” 
السياســية املحليــة يف الكويــت، 2 الــروح العامليــة التــي 
اســتمدت منهــا فكــرة تأســيس املنطقــة، 3 الوضــع 
ــن  ــوم م ــي واملدع ــعب الكويت ــايل للش ــادي الح االقتص
قبــل الدولــة الخرييــة التــي متــت مناقشــتها ســابًقا. 
وبعكــس البيئــات السياســية املوجــودة يف أماكــن أخــرى 
يعــد فيهــا تصنيــف “املنطقــة” ناجًحــا، تبــدو سياســات 

ــة. ــر عملي ــت أك الكوي

ــة  ــيس منطق ــي بتأس ــه الوطن ــإن التوجي ــا، ف ــن هن وم
حــرة )رغبــة النظــام الحاكــم عــى ســبيل املثــال(، الــذي 
العــوامل الوطنيــة  يتجــى يف العالقــة املزدوجــة بــني 
ــني  ــا ب ــة م ــردي، فالعالق ــس بف ــر لي ــو أم ــة، ه والعاملي
ودرجــة  والتنفيذيــة،  الترشيعيــة  الحكومــة  أقســام 
الدميقراطيــة التــي ميارســها املواطنــون يف الكويــت، يتيــح 
ســامع آراء أكــر ويدمــج ضمــن املنطقــة الحــرة أفــكاًرا 
جديــدة. واألهــم مــن ذلــك، فــإن الــروح التــي ارتكــزت 
عليهــا فكــرة إنشــاء منطقــة الجــزر الخمــس تتــامىش مــع 
القوانــني العامليــة لحاميــة امليــاه، والتــي بدورهــا تســعى 
إىل حاميــة املصــادر الطبيعيــة إلفــادة البرشيــة. وللتأكيــد 
ــزر  ــة الج ــتواصل منطق ــة، س ــذه النقط ــة ه ــى أهمي ع
ــتقع  ــت، وس ــن الكوي ــزًءا م ــا ج ــريتها بأنه ــس مس الخم
ــزر  ــذه الج ــة أرايض ه ــبب أهمي ــيادتها. وبس ــت س تح
ــة،  ــة والثقافي ــة والبيئي ــة والتاريخي مــن النواحــي العاملي
فســيتم تطويــر هــذه املنطقــة الحــرة مبــا يتــامىش مــع 
البيئيــة، مــام يعنــي  قوانــني ومامرســات االســتدامة 
ــاد  ــز اقتص ــط إىل تعزي ــعى فق ــرشوع ال يس ــذا امل أن ه
ــيتم  ــايل س ــة وبالت ــيعكس إرث البرشي ــا س ــة، وإمن الدول

ــة. ــال القادم ــتدامته لأجي ــن اس ــرق تضم ــاؤه بط إنش

ويوفــر اإلرث الطبيعــي والتقليــدي املتنــوع لهــذه الجــزر 
مجموعــة متناســقة مــن املراجــع والتأثــريات التــي تحايك 
القــدرات الفيزيائيــة لهــذه الجــزر. وتســعى منطقــة 
ــق  ــول طري ــى ط ــاًم ع ــزًا مه ــون مرك ــزر إىل أن تك الج

الحريــر املعــارص، ولتجمــع عــى أراضيهــا مزيًجــا فريــًدا 
ــد تتابعــت  ــامل. لق ــة أنحــاء الع ــن كاف ــات م ــن الثقاف م
ــايل  ــد مــن الحضــارات عــى أرايض املنطقــة، وبالت العدي
ــل”  ــة بالكام ــرة “محلي ــة الح ــون املنطق ــرة ك ــإن فك ف
تعــد غــري مقبولــة. ونظــرًا للمناطــق الجغرافيــة املتنوعــة 
ــزر  ــدف مــرشوع الج ــة، يه ــعة والظــروف الحالي والواس
ــق  ــع املناط ــي تتمت ــص الت ــي الخصائ ــس إىل تخط الخم
ــري نظــام  ــا، بهــدف توف الحــرة األخــرى حــول العــامل به
بيئــي حيــوي يقــوم عــى العديــد مــن العوامــل املتنوعة.

 املنطقة الحرة كعالمة تجارية
 )مقابل كونها محتوى(

التحتيــة املتحركــة  البنــى  تتــامىش عمليــات تطويــر 
وتقنيــات التواصــل مــع العوملــة الرسيعــة وســهولة 
الوصــول ورسعــة التواصــل، حيــث تقــوم هــذه الوســائل 
ــا  ــح متاًح ــاري ليصب ــال التج ــد املج ــى متهي ــة ع الحديث
للجميــع وليســاهم يف رفــع مســتوى التنافســية. وحتــى 
تتمكــن املــدن مــن املنافســة ضمــن هــذه األجــواء 
ولتتمتــع بحصــة تجاريــة يف الســوق العاملــي، يجــب 
عليهــا االنخــراط يف الشــبكة العامليــة، مــن خالل تأســيس 
ــة للمطــارات ومــدن  ــة حــرة ومــدن كامل ــئ تجاري موان
ــع  ــادل البضائ ــراد وتب ــك األف ــى تحري ــادرة ع ــة ق ذكي
واملعلومــات بكفــاءة ورسعــة. وال تعتمــد “الكفــاءة” 
هنــا فقــط عــى املوقــع الجغــرايف لهــذه البنــى التحتيــة، 
ــا عــى القواعــد والقوانــني املســيطرة. كذلــك  وإمنــا أيًض
أصبحــت مــدن الجزيــرة العربيــة قــادرة عــى املنافســة 
لتكــون جــزًءا مــن الشــبكة العامليــة أكــر مــن أي وقــت 
مــى، ونتيجــة لذلــك تــّم تصميمهــا وتشــييدها بطريقــة 
ــة واالحتياجــات االســتهالكية،  ــتثامرات املالي تخــدم االس
وذلــك مــن خــالل إنشــاء مناطــق حــرة لتصبــح وســيلة 

ــع. ــة األوس ــبكة املالي ــو يف الش ــها كعض ــويق نفس لتس

ــم  ــة جهــات تنظّ ــار املناطــق الخاصــة مبثاب وميكــن اعتب
التحــر وأدوات تنافســية. وكغريهــا مــن املنتجــات 
املناطــق  هــذه  أصبحــت  األســواق،  يف  املتواجــدة 
ــة  ــويقية العالي ــا التس ــم بأجندته ــي تتس ــع الت كالبضائ
ودرجــة وعــي عــام فريــدة حولهــا. وبســبب الفــرق 
الواضــح يف صفــات منطقــة الجــزر الخمــس عــن غريهــا 
مــن املناطــق، تظهــر هــذه املنطقــة للوهلــة األوىل 
شــبيهة بغريهــا مــن املناطــق الحــرة، ولكــن وبعــد إلقــاء 
نظــرة عــن كثــب، يتضــح أنهــا مختلفــة عنهــا، فالتمثيــل 
أحــادي الفكــر ألعــامل املنطقــة يصبــح وســيلة لتقســيم 
ــع  ــع، م ــاق أوس ــى نط ــل ع ــراض التواص ــرشوع ألغ امل
الحفــاظ عــى الهــدف األســايس مــن مخططاتهــا وهــي 
خلــق بيئــات حيــة بديلــة ومتنوعــة وجاذبــة ملجموعــة 
واســعة مــن األفــراد مــن مختلــف الخلفيــات. وتســعى 
املخططــات التصوريــة لهــذه املنطقــة إىل عــرض وتعزيــز 
ــر اإلرث  ــث يعت ــع، حي ــر عــى أرض الواق ــا هــو متوف م

 مشروع الجزر
 الخمس في

الكويت:

 منطقة حرة
تتحدى فكرتها

The financial district in Boubyan aims at being an important node in the contem-
porary Silk Route that connects East Asia to Europe through Inner Asia and the 
Middle East.
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potentiality of what these islands can 
manifest. Aiming at being an import-
ant node in the contemporary Silk 
Route, the islands are a place where 
cultures from all around and beyond 
are celebrated. Many civilizations 
have rested in the region, so the idea 
of a “true local” is already contested. 
Due to the wide-range of site geogra-
phies and existent conditions, the Five 
Islands Project aims to expand upon 
the characteristics known to zones 
around the world in order to provide 
a vibrant ecosystem that thrives on a 
multiplicity of factors.
 
The Zone as a Brand [vs. as Content] 
With rapid globalization, accessibility, 
and increased connectivity comes the 
advancement of mobility infrastruc-
tures and communication technology. 
These modernized means are leveling 
the playing field for everyone and 
increasing competition. In order to 
compete and get a share of interna-
tional trade, cities have to plug into 
the global network through the estab-
lishment of free trade ports, airport 
cities, and smart zones that move 
people, commodities, and information 
both efficiently and swiftly. Efficien-
cy here does not only depend on the 
geographic location of these infra-
structures but more importantly, it de-
pends on the context of the governing 
rules and regulations. More than ever, 
cities across the Arabian Peninsula 
are competing to become part of the 
international network and as a result 
they are designed and built to serve fi-
nancial investments and consumption 
needs, utilizing the creation of zones 
as a means of branding themselves a 
member of a larger financial network.

Special zones are utilized as urban 
organizers and instruments of com-
petition. As any other product on the 
market, they become a commodity, 
characterized by their highly devel-
oped marketing agenda and unique 
brand awareness. Given the sharp 
distinction of the zone’s monothe-
matic districts, at first glance the Five 

Islands is no different. However, a 
deeper examination demonstrates 
that it intentionally defies these 
characteristics. The monothematic 
representation of functions becomes 
a means of breaking down the project 
for communication purposes at a larg-
er scale, while the main focus of the 
master-planning exercise is to create 
alternative and diverse living envi-
ronments that can appeal to an array 
of people from different backgrounds. 
The planning ideals were related in 
order to showcase and enhance what 
exists on site. Both heritage and nat-
ural resources are integral in drawing 
up a novel architectural landscape. 
Instead of a market-based project, 
the initial master-planning concepts 
focused on the creation of ecologically 
sustainable communities that provide 
a high standard of living for all its 
future inhabitants. Although the zone 
tends to become an instant brand that 
is marketed and sold on the interna-
tional market, the Five Islands ap-
proach is more concerned with how it 
can contribute to the holistic develop-
ment of its inhabitants and how such 
experiences can, in turn, reflect upon 
and emphasize sustainability.
 
The Zone as Obliviousness  
[vs. as Cognizance] 
The zone is known to thrive in regions 
of chaos; it is oblivious to its surround-
ings. All too often, a zone capitalizes 
on the wars and conflicts in its respec-
tive region as an alternative spot of se-
curity and imperviousness. By nature, 
zones transcend international treaties 
and conflicts as they build global 
alliances and transnational contracts 
through corporate conglomerates. 
These extremely powerful organiza-
tions simply avoid war because it is 
bad for business.5 

Special zones thrive in conditions of 
chaos because they play by a differ-
ent set of rules. When a country goes 
to war, it does not necessarily mean 
that the zone goes to war. Zones are 
secured and backed up by multina-

The Five Islands  
of Kuwait: 

A Zone that  
Challenges the Zone

ــوراً جوهريــة  ــودة فيهــا أم واملصــادر الطبيعيــة املوج
ــاره  ــن اعتب ــداًل م ــز. وب ــامري ممي ــهد مع ــم مش يف رس
ــا، ركــزت املخططــات الشــمولية  ــا تســويقيًا بحتً مرشوًع
ــتدامة  ــات مس ــاء مجتمع ــى إنش ــرشوع ع ــة للم األولي
بيئيًــا قــادرة عــى توفــري مســتوى معيــي مرتفــع 
لجميــع ســكانها املســتقبليني. وعــى الرغــم مــن أن هــذه 
املنطقــة ســتصبح عالمــة تجاريــة يتــم تســويقها وبيعهــا 
يف األســواق العامليــة، إال أن منهجيــة منطقــة الجــزر 
ــاهمة  ــة املس ــى كيفي ــر ع ــكل أك ــز بش ــس ترتك الخم
ــل هــذه  ــف يكمــن ملث ــكيل لســكانها، وكي يف التطــور ال
ــتدامة. ــق االس ــاهمة يف تحقي ــرات املس ــارب والخ التج

املنطقة بني اإلدراك والنسيان 
مــن املعــروف أن املناطــق الحــرة تزدهــر ضمــن مناطــق 
تعمهــا الفــوىض؛ وهــي منســية مــن قبــل املناطــق 
ــا مــا يتــم االســتفادة مــن املناطــق  املحيطــة بهــا، وغالبً
الحــرة خــالل الحــروب والنزاعــات يف املناطــق التــي 
تتبــع إليهــا، باعتبارهــا نقطــة بديلــة لأمــن والتحصــن. 
وبســبب طبيعتهــا، تتخطــى املناطــق الحــرة املعاهــدات 
التحالفــات  عــى  مبنيــة  ألنهــا  والنزاعــات،  الدوليــة 
الدوليــة والعقــود العامليــة التــي تعقدهــا تجمعــات 
مؤسســية متنوعــة، فهــذه املؤسســات ذات الســلطة 
 والقــوة تحــاول تجنــب الحــروب ألنهــا تــر بأعاملهــا 5.

وتزدهــر املناطــق الخاصــة خــالل الظــروف الصعبــة ألنها 
تتبــع مجموعــة مــن القوانــني املختلفــة، فعندمــا تدخــل 
ــة مــا يف حالــة حــرب، فهــذا ال يعنــي بالــرورة أن  دول
ــذه  ــد ه ــرب. وتع ــة للح ــا معرض ــرة أيًض ــة الح املنطق
املناطــق آمنــة ومدعومــة مــن قبــل مجموعــة مــن 
ــاء  ــن بق ــات لتضم ــى الحكوم ــط ع ــي تضغ ــدول الت ال
ــدة  ــة ومحاي ــورة( دولي ــة )املحص ــق املغلق ــذه املناط ه

ــن أحــداث. ــا م ــدور حوله ــا ي ــة بالنســبة مل ومعزول

ــة  ــا مدرك ــس باعتباره ــزر الخم ــة الج ــف منطق وتختل
ــاورة  ــق املج ــر املناط ــي تعت ــا، وه ــة به ــة املحيط للبيئ
لهــا أساســية لنجاحهــا كمنطقــة حــرة، وهــي بذلــك 
تتحــدى الطبيعــة الخاصــة للمناطــق الحــرة، والتــي 
ــاكل  ــن الهي ــًدا ع ــل بعي ــا لتعم ــا خصيًص ــم تصميمه يت
ــرشوع  ــدرك امل ــوقية. وي ــة والس ــة والبريوقراطي القانوني
ــم تصميمــه  ــد ت ــايل فق ــة وبالت ــم الحري هــذه املفاهي
لتعزيــز النشــاطات االجتامعيــة، وتشــجيع األعضــاء مــن 
الــدول املجــاورة عــى املشــاركة فيــام تقدمــه هــذه 

ــا. ــتمتاع مبزاياه ــزر واالس الج

ــة،  ــي تشــهدها املنطق ووســط النزاعــات املتصاعــدة الت
يوقــد مــرشوع جــزر الكويــت شــمعة أمــل، حيــث 
تســعى رؤيــة ســمو األمــري “رؤيــة عــام 2035” إىل 
الوصــول إىل حقبــة مــن التواصــل والتعــاون الــدويل 

اإليجــايب، كــام أن جغرافيــة منطقــة الجــزر الخمــس 
تحفــز عــى إقامــة عالقــات تعاونيــة مــع الغــري لضــامن 
تســيري أعاملهــا بطريقــة ســليمة. فمثــاًل، يعتمــد تأســيس 
مــرشوع الجــزر والبيئــة مــن حولهــا بشــكل كبــري عــى 
بالكامــل.  الخليــج  ملنطقــة  العامــة  البيئيــة  الصحــة 
وإدراكًا لفكــرة أن الجــزر هــي جــزء مــن نظــام ســيايس 
ــح كل  ــه مصال ــون في ــي تك ــي وبيئ واقتصــادي واجتامع
طــرف فيهــا متوافقــة مــع املصالــح الكليــة لجميــع 
ــق  ــامىش ويتواف ــا يت ــا مب األطــراف، تســري الجــزر أعامله

ــا. ــة به ــرى املحيط ــة األخ ــراف اإلقليمي ــع األط م

 املنطقة الحرة باعتبارها حديقة عامة
 )مقابل حديقة وطنية(

بحســب برايــن أكيل، تعــد ديب مدينــة منطقــة حــرة يف 
ــاء  ــة إلنش ــود املبذول ــن الجه ــتمرة”. وضم ــازة مس “إج
ــة للنمــو املــايل يف  ــة معــارصة تعــد مرســاة إقليمي مدين
املنطقــة، قامــت عــدة رشكات تطويريــة ضخمــة بتوفــري 
مســاحات لتكــون مبثابــة مــدن ترفيهيــة تجمــع مــا 
ــة موحــدة  ــه والعمــل واملســكن ضمــن تجرب بــني الرتفي
ــة  ــة مبثاب ــاة اليومي ــح الحي ــك حيــث تصب ــدة. هنال وفري

ــياح 6. ــم س ــون كأنه ــة واملواطن ــة ترفيهي رحل

ــتمرة  ــازة مس ــن إج ــش ضم ــرة العي ــإن فك ــايل، ف وبالت
متتــزج مــع فكــرة الحديقــة العامــة وتفــرّس اللغــة 
املعامريــة واملنطقــة الحريــة املتوفــرة ضمــن العديــد 
مــن هــذه التصاميــم. ومــن خالل تســليع الفــن املعامري 
ــث،  ــد وحدي ــو جدي ــا ه ــن كل م ــتمر ع ــث املس والبح
ــكان”.  ــا “الالم ــى أنه ــرة ع ــة الح ــار املدين ــن اعتب ميك
فالطبيعــة العامليــة والعامــة والعريــة التــي تتمتــع بهــا 
ــكان أو يف  ــه يف “الالم ــر بأن ــم الزائ ــة، توه ــذه املدين ه

أي مــكان”.7

الجــزر  مــرشوع  إىل  وبالنســبة  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــة  ــكار املتبع ــة واألف ــن الرتفيهي ــامىش األماك الخمــس، تت
ــايل، ســيتم  ــة املتاحــة، وبالت ــروات الطبيعي ــع ال ــا م فيه
ــا واملواقــع  تضمــني هكتــارات مــن األرايض املحميــة بيئيً
ــن  ــة م ــرى مهم ــزاء أخ ــة وأج ــة املهم ــة والثقافي األثري
الجزيــرة باعتبارهــا حدائــق عامــة. ومــن هنــا، ســتكون 
عوامــل تطويــر الجــزر الخمــس هــي حاميــة بعــض 
ــاد  ــة إىل إيج ــر، باإلضاف ــا اآلخ ــز بعضه ــق وتعزي املناط
ــا.  تجمعــات مكتظــة ومســتدامة أينــام كان ذلــك ممكًن
مثــل  التجاريــة  املناطــق  توفــر  مــن  الرغــم  وعــى 
ــد  ــي تع ــة، والت ــكانية املغلق ــات اإلس ــوالت والتجمع امل
ــه  ــه عــى أن ــي تســوق ل جــزًءا مــن أرايض املــرشوع الت
مجــٍد اقتصاديـًـا، تبقــى املواقــع الجغرافيــة والطبيعيــة يف 

ــة. ــزة والفارق ــا املمي ــزر عالمته الج
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The Five Islands  
of Kuwait: 

A Zone that  
Challenges the Zone

The natural and historical wealth 
of the Islands will always remain 
as its hallmark. Investment in 
ecological development through-
out the Islands will ensure their 
sustenance and co-existence with 
the newly introduced components. 
(Images below are stills taken from 
animation found on youtube.)

 مشروع الجزر
 الخمس في

الكويت:

 منطقة حرة
تتحدى فكرتها



130 Between East & West: A Gulf الخــــــــــــليـــــــــــج  و مــــــحيـــــــــــــطه131

tionals that lobby governments to 
make sure that these enclaves stay 
international, neutral, and oblivious 
to all that happens around them. 
The Five Island’s case differs in that 
it is cognizant of its contextual envi-
ronment. It recognizes its neighbors 
and others as key players in its success 
by challenging the special nature of 
zones, which are designed to defy 
legal, bureaucratic, and market struc-
tures. The project is aware of these 
notions of exclusion and is therefore 
designed to promote activities that 
are socially inclusive, incentivizing 
members of all its nearby neighbors 
to participate in and enjoy what the 
islands have to offer.
 
Amidst the escalating conflicts in  
the region, Kuwait’s islands have 
kindled a beacon of hope. His High-
ness the Amir’s “Vision 2035” gears 
up for an era of positive international 
communication and cooperation. The 
natural geography of the Five Islands 
incentivizes collaboration with others 
to ensure proper functionality. For 
example, the formation of the islands 
and their environment is highly 
dependent on the ecological health 
of the entire Gulf. Acknowledging the 
fact that the islands are part of a politi-
cal, economic, social, and environ-
mental ecosystem in which the well 
being of each component is contin-
gent on the well being of the overall 
system, the islands work in tandem 
with their regional counterparts.

The Zone as a Theme Park  
[vs. as a National Park]
According to Brian Ackley, Dubai is a 
zone city on a “permanent vacation.” 
In an effort to create a modern city 
that is a regional anchor to financial 
growth, large-scale developers pro-
duced theme-park-like spaces that 
combined leisure, work, and residence 
into one experience. Living turned 
into recreation and citizens turned 
into tourists.6

 
The notion of a constant vacation 

blends with the idea of a park and 
explains the architectural language 
and urban landscape diction utilized 
in many of these schemes. Through 
the commodification of architecture 
and the constant search for the new 
and the novel, the zone city seems to 
fall into the category of a “non-place.” 
Generalized, global, and trendy—the 
built form disorients the visitor into 
thinking that they are in “no place or 
in any place.”7

 
However, in the case of the Five 
Islands Project, the brand of leisure, 
themes, and retreats is characterized 
by the scale and existing natural 
wealth of the islands. Thus, including 
hectares of environmentally protected 
areas and significant cultural heritage 
sites, substantial parts of the Five 
Islands will be designated as national 
parks. The incentives of development 
along the Five Islands are to preserve 
certain areas, build sensitively on 
others, and to create dense yet sus-
tainable clusters wherever possible. . . 

.Although, commercial areas such as 
malls and themed housing communi-
ties might all be part of the real estate 
mix that sells these islands as econom-
ically feasible, it is their geography 
and natural sights that will always 
remain their hallmark. 

Conclusion 
Historically, and as evident in most 
parts of the world, the city is the locus 
of progress, ideas, and interaction, 
characterized by gradual urban evo-
lution that progressively crystallizes 
into densely populated places. Today, 
the zone has come to be understood 
as an urban planning tool for develop-
ment that has shifted urban evolution 
from its historical origins to an ahis-
torical implementation that revolves 
around international markets. In 
Easterling’s perspective, the zone city 
is a means of announcing a country’s 
entry into the global market as an 
independent, post-colonial contactor 
of outsourcing and offshoring. 
The zone is also known as an instru-

The Five Islands  
of Kuwait: 

A Zone that  
Challenges the Zone

الخامتة
تاريخيًــا، وكــام هــو واضــح يف العديــد مــن املناطــق حول 
العــامل، تعــد املدينــة مركــز التقــدم واألفــكار والتفاعــل، 
ــور  ــي تتبل ــي، وه ــري التدريج ــور الح ــم بالتط وتتس
ــكان.  ــة بالس ــن مكتظ ــول إىل أماك ــع لتتح ــكل رسي بش
واليــوم، تعــد املناطــق الحــرة أداة حريــة للتطــور، 
مــن  الحريــة  الثــورة  تحويــل  حيــث ســاهمت يف 
ــول  ــور ح ــري يتمح ــق ع ــة إىل تطبي ــا التاريخي منابته
ــإن  ــة نظــر إيســرتلينج، ف ــن وجه ــة. وم األســواق العاملي
مدينــة املنطقــة الحــرة هــي عبــارة عــن وســيلة إلعــالن 
ــة  ــا جه ــي باعتباره ــا إىل الســوق العامل ــة م دخــول دول
مســتقلة، وذات ســيادة واحــدة متتلــك مصــادر تجاريــة 

ــة. خارجي

أداة  أنهــا  عــى  كذلــك  الحــرة  املنطقــة  وتعــرّف 
لليراليــة واالســتقاللية عــن املحليــة الرفــة. ومتثــل 
ــة  ــا/ثغرة يف الليرالي ــرة منفًس ــة ح ــة اقتصادي كل منطق
ــا  ــز عليه ــي ترتك ــم الت ــون القي ــث تك ــية، بحي التنافس
شــبيهة بتلــك التــي يتبعهــا العــامل الخارجــي، أكــر مــن 
ــي  ــي ه ــة الت ــة يف الدول ــبيهة بالقيــم املتبع ــا ش كونه
ــن  ــاًل: “م ــار قائ ــومون بس ــرشح ش ــام ي ــا. وك ــزء منه ج
ــارف  ــة واملتع ــم املألوف ــة، تكــون القي ــة الترشيعي الناحي
عليهــا ثابتــة وعموميــة بســبب دخــول عــدم الثبــات يف 
َمنطقهــا؛ فتوفــر خصائــص مثــل الخصوصية واالســتثنائية 
واألفضليــة، يثبــت القاعــدة األوىل التــي تعــزز مــن 
قاعــدة االســتثنائية... فالتناقــض مــا بــني القيــم التقليديــة 
ــد  ــة، ال يع ــة الليرالي ــم الحري ــة، وقي ــة والديني والوطني
تناقًضــا بعــد اآلن”8. إضافــة ملــا ســبق، ال يــزال الشــكل 
الحــري النهــايئ للمناطــق الحــرة كونهــا مجموعــة مــن 
الجــزر املســتقلة بذاتهــا، أمــرًا مثــريًا للجــدل، فامليــاه مــا 
بــني هــذه الجــزر الخمــس واألرض يشــري إىل اســتقاللية 
هــذه املنطقــة عــن األرض املحليــة، مــام يجعلهــا تبــدو 

ــة. ــاه عاملي ــا مي كأنه

وتتوجــه الكويــت إلنشــاء أول منطقــة حــرة أو مجموعــة 
مــن املناطــق الحــرة لهــا، ليــس فقــط يف محاولــة للهروب 

ــث  ــدة، حي ــرة جدي ــيس فك ــن لتأس ــوف ولك ــن املأل م
ســاهمت االندماجــات الترشيعيــة واإلداريــة عــى مــدى 
عقــود ماضيــة يف عرقلــة تطويــر نظــام نشــط قــادر عــى 
إدارة الدولــة بطريقــة مســتدامة. إضافــة ملــا ســبق، فــإن 
انخفــاض أســعار النفــط وتزايــد غــالء املعيشــة أدى إىل 
حــدوث عجــز يف ميزانيــة الدولــة، ولهــذا ال تعــد املناطق 
الحــرة مجــرد وســيلة لتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي، 
وإمنــا هــي أيًضــا أراٍض ميكــن مــن خاللهــا مامرســة 
ــات  ــر األزم ــدة. ويف أك ــة جدي ــات إداري ــاكل وعملي هي
شــدة، كــام حــدث يف ســنغافورة، فــإن االزدهــار والتطــور 
ــة. أمــا يف  ــة األطــراف املعني ال يحصــالن إال بإجــامع كاف
ــة، أســهمت  ــإن املعارضــة السياســية الصحي ــت، ف الكوي
ــل  ــور متكام ــدوث تط ــى ح ــر ع ــكل أك ــز بش يف الرتكي
ومرتابــط. وتنبــع احتياجــات ورغبــات وأهــداف املناطــق 
الحــرة مــن الرغبــة يف الحصــول عــى موافقــة باإلجــامع 
عــى مــرشوع واحــد يحــدد محــددات وتعريفــات ترتكــز 
عــى الــدروس املســتفادة مــن املناطــق الحــرة االخــرى 
حــول العــامل. وبالتــايل، وفيــام يتعلــق مبخطــط الكويــت، 
تصبــح املنطقــة الحــرة حاضنــة لأفــكار ومحّفــزا للتغيــري. 
ويتــامىش ذلــك مــع الدســتور الكويتــي الــذي يركــز عــى 
ــذي  ــام ال ــل النظ ــتمرارية عم ــة واس ــتدامة الوطني االس

أوجــده الشــعب لخدمــة الشــعب. 

إن طبيعــة مــرشوع الجــزر الخمــس كمنطقــة جغرافيــة 
)مفصولــة فيزيائيًــا عــن الكويــت وتقــع بــني ثــالث دول 
ــا( يتحــدى فكرتــه األساســية،  متنوعــة سياســيًا واجتامعيً
فهــذا املــرشوع يرتكــز عــى نوايــا صادقــة إلقامــة عالقات 
تعاونيــة ووســطية مــا بــني الــدول املجــاورة )مثــاًل بــني 
مينــاء مبــارك يف الكويــت ومينــاء الفــاو يف العــراق(. 
ــالن  ــيتم اإلع ــس، س ــزر الخم ــرشوع الج ــالل م ــن خ وم
عــن والدة حقبــة جديــدة تُبنــى فيهــا العالقــات الدوليــة 
وتتطــور خاللهــا األرايض بيئيًــا، وســتتحدى هــذه املنطقة 
املدفوعــة بالحوافــز االقتصاديــة واملحكومــة بدعائــم 
سياســية واجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة قويــة، املفاهيــم 

القدميــة املتعلقــة باملناطــق الحــرة.
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ment of liberation and independence 
from incisive localism. Each free eco-
nomic zone represents a hiatus from 
contestable liberation whose values 
resemble those of the outside world 
more than the values of the country in 
which it is situated. As Shumon Basar 
explains, “The new norm, juristically 
speaking, gains its consistency by 
allowing inconsistency as part of its 
logic. Special, exceptional, extra: it’s 
the supra-rule that proves the rule of 
the exception . . . Contradiction—be-
tween traditional, national, religious 
values, and the values of laissez-faire 
liberalism—is not seen as contraction 
any longer.”8 Furthermore, it can be 
argued that the ultimate urban form of 
these zones is the independent archi-
pelago that includes the Five Islands. 
The water space in between the five 
islands and the continent signals the 
zone’s independence from the local 
landscape, thereby giving the illusion 
of international waters.
 
Kuwait is gearing up to construct its 
first zone or set of zones, in an at-
tempt to not just escape the norm but 
to establish a new one. Decades of 
legislative and administrative amalga-
mations have stifled the development 
of an agile system that can sustainably 
manage the country. Decreasing oil 
prices and increasing expenditures 
have resulted in substantial deficits 
in the country’s budget. More than 
merely a means of diversifying nation-
al incomes, the zones are also grounds 
to exercise alternative management 
structures and administrative process-
es. In the utmost crises, as in the case 

of Singapore, prosperous development 
comes with a strong dose of consensus 
among stakeholders. In the case of 
Kuwait, healthy amounts of political 
dissent have impeded a cohesive de-
velopment focus. The needs, desires, 
and objectives for a zone comes with 
the intention of building consensus 
towards a singular project that sets 
definitions and limitations based on 
actual lessons that can be learned 
and extracted from established zones 
around the world. Therefore, in the 
context of Kuwait’s plan, the zone 
becomes an incubator of ideas and a 
catalyst for change. This is by virtue of 
Kuwait’s Constitution, which focuses 
on national sustenance and the conti-
nuity of a system that was built by the 
people, for the people.
 
The nature of the Five Islands as a 
geography (physically disconnected 
from Kuwait and amidst three polit-
ically and socially diverse countries) 
challenges its own conception as an 
idea. The Five Islands Project is built 
on true intentions of collaboration 
and mediations between neighbors 
(eg between the Mubarak Port of 
Kuwait and Al-Faw Port of Iraq). The 
islands will usher in a new era of 
nation-to-nation co-building and 
the ecological development of land. 
Driven by economic incentives and 
governed by strong political, social, 
and environmental underpinnings, 
the Five Islands as a zone challenges 
the very notions for which zones have 
come to be known. 

The Five Islands  
of Kuwait: 

A Zone that  
Challenges the Zone

Abdulatif Al-Mishari is a principal architect at the 
Associated Architects Partnership and co-founder of the 
Arabana Project. He is a member of the Supreme Council 
for Planning and Development of Kuwait and a member of 
the High Committee of the Master Plan and Mega Projects 
at the Council of Ministers.
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Visionary Power: Producing the Contemporary City 
(Rotterdam, 2007), 76.
2 Easterling, “The Corporate City,” 75.
3 Ibid., 75.
4 Ibid., 76-77. 
5 Ibid., 79.
6 Brian Ackley, “Permanent Vacation: Dubai, circa 2005,” 
With/Without (Dubai, 2007), 36.
7 Ackley, “Permanent Vacation,” 35. 
8 Shumon Basar, “The Freedom to Create: How Dubai 
Makes Room for Exception,” 
With/Without (Dubai, 2007), 107.
Robert Fishman, Urban Utopias in the Twentieth Century 
(New York, 1977).
Stefano Bianca, Urban Form in the Arab World: Past and 
Present (New York, 2000). 

 مشروع الجزر
 الخمس في

الكويت:

 منطقة حرة
تتحدى فكرتها

عبداللطيــف المشــاري معمــاري رئيســي فــي مؤسســة “أسوشــييتد 
 ”Associated Architects Partnership بارتنرشــيب  أركيتكتــس 
يشــغل  كمــا   .Arabana عربانــه  لمشــروع  المشــارك  والمؤســس 
منصــب عضــو فــي “المجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة” بدولــة 
والمشــروعات  الشــامل  للتخطيــط  العليــا  “اللجنــة  وعضــو  الكويــت، 

الــوزراء.  بمجلــس  الكبــرى” 



Representations 01دليل الجزر
Gulf Maps / خرائط الخليج

02
Island Catalogue / فهرس الجزر
 
03
Island Descriptions / وصف الجزر

Mapping the Gulf  
and its Islands.

 رسم خرائط الخليج 
و جزره.
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Boundaries & Navigation / 
الحدود والماحة

Territorial Waters / المياه اإلقليمية

Airspace / المجال الجوي

Shipping Lanes / ممرات الماحة 

Maritime Boundaries / الحدود البحرية 

Major Cities / المدن الرئيسية

Hydrographic Stations / محطات الهيدروغرافية

Oceanic Buoyancy / الطفو البحري
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Ecologies / البيئات Pearl Fishing / مناطق الغوص لللؤلؤ 

Mangroves / أشجار المانغروف 

Coral Reefs / الشعا ب المرجانية 

Wind / الرياح
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Oil, Gas & Infrastructure /  
النفط والغاز و البنية التحتية

Oil / النفط

Natural Gas / الغاز الطبيعي 

Desalination & Power Plants / محطات توليد الطاقة و تحلية المياه 

Pipelines / أنابيب النفط 

Offshore Drilling / الحفر البحرية

Tanker Terminals / محطات الناقات النفطية 

Hydrographic Stations /  
محطات الهيدروغرافية

Shipping Lanes / ممرات الماحة 

Major Airports / المطارات الرئيسية

Oil / النفط

Oceanic Buoyancy / الطفو البحري

Airspace / المجال الجوي

Temperature / درجة الحرارة

Natural Gas / الغاز الطبيعي

Surface Currents / التيارات السطحية

Desalination & Power Plants / 
 محطات توليد الطاقة و تحلية المياه

Tanker Terminals / 
 محطات الناقات النفطية

Bottom Currents / التيارات السفلية
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Failaka / فيلكا This small island off the coast of Kuwait has proven to become one of 
the most complex and historically rich islands in the Gulf. Continually 
inhabited since the 3rd millennium BC, Failaka island was a part of the 
Dilmun civilization that existed in the region, and was later reincarnated 
as “Ikaros,” a decision made by Alexander the Great during his travels 
through the region. The island would remain inhabited for years to come, 
becoming home to a settlement of Nestorian Christians before the rise of 
Islam throughout the region.

In more recent years, the island has seen significantly less excitement, as 
it was abandoned during the 1991 Gulf War and has yet to fully recover. 
All of the residents of the island were forced to move to the mainland, 
making way for the use of the island as a critical military position for the 
Iraqi army. The strategic location of the island for military purposes was 
not forgotten, and was subsequently utilized by ally forces for military 
training operations after the war. As the narrative of Failaka continues 
to evolve, the abundant history that it holds remains unyielding in its 
importance to the history of the region.

Auheh / عوهة
0.13 km2 
29.3781, 48.4389 
Kuwait / الكويت

Kubbar / كّبر
0.22 km2 
29.0737, 48.4949 
Kuwait / الكويت

Umm al Maradim /  
ام المرادم
0.2 km2 
28.6798, 48.6514 
Kuwait / الكويت

Al Batinah / الباطنة
38.27 km2 
27.2386, 49.4991 
Saudi Arabia / السعودية 

Boubyan / بوبيان
785 km2 
29.7697, 48.2021 
Kuwait / الكويت

Miskan / مسكان
0.39 km2 
29.4858, 48.2514 
Kuwait / الكويت

Umm an Namil / أم النمل
0.88 km2 
29.3843, 47.8681 
Kuwait / الكويت

 Al Heeza / الهيزة  
0.01 km2 
26.6750, 50.1060 
Saudi Arabia / السعودية 

Failaka / فيلكا
49.23 km2 
29.4356, 48.3352 
Kuwait / الكويت

Qaruh / قاروه
0.04 km2 
28.8174 48.7767 
Kuwait / الكويت

Warbah / وربة
33.92 km2 
29.9992, 48.0685 
Kuwait / الكويت

Alhuwaylat / الحويالت
0.01 km2 
27.1123, 49.5827 
Saudi Arabia / السعودية 

Green Island / جزيرة الخضراء
0.2 km2 
29.3651, 48.0269 
Kuwait / الكويت

Shuwaikh / الشويخ
3.29 km2 
29.3559, 47.9140 
Kuwait / الكويت

Abu Ali / أبو علي
63.34 km2 
27.3313, 49.5652 
Saudi Arabia / السعودية 

Althumairi / الثميري
0.32 km2 
27.2685, 49.3389 
Saudi Arabia / السعودية 

أصبحــت هــذه الجزيــرة الصغــرية التــي تقــع قبالــة الســاحل الكويتــي إحــدى أكــر الجــزر تعقيــداً وثــراًء عــر 

التاريــخ يف الخليــج العــريب. وشــكلت جزيــرة فيلــكا مأهولــة منــذ األلفيــة الثالثــة قبــل امليــالد جــزءاً مــن حضــارة 

دملــون التــي كانــت موجــودًة يف املنطقــة، وعــادت لتظهــر فيــام بعــد باســم “إيــكاروس” بقــرار اتخــذه االســكندر 

األكــر خــالل رحالتــه إىل املنطقــة. بقيــت الجزيــرة مأهولــًة بالســكان لســنوات طويلــة بعــد ذلــك، لتصبــح موطنــاً 

ملســتوطنة يقطنهــا مســيحيون نســاطرة، قبــل أن تســقط خــالل العــر اإلســالمي.

ــام 1991  ــج ع ــرب الخلي ــالل ح ــرت خ ــث ُهج ــري، حي ــل بكث ــًة أق ــرة حرك ــهدت الجزي ــرية، ش ــنوات األخ يف الس

ــال إىل  ــرة عــى االنتق ــك الحــني، أجــر كل ســّكان الجزي ــك. يف ذل ــات ذل ــن تداعي ــاً م ــت مل تتعــاف كلي ــا زال وم

الــّر الرئيــي، ليتــم اســتخدامها كموقــع عســكري هــام للجيــش العراقــي. ومل ينــس بعــد ذلــك موقــع الجزيــرة 

االســرتاتيجي عســكرياً فاســتخدمتها القــوات الحليفــة فيــام بعــد للتدريبــات العســكرية بعــد انتهــاء الحــرب. ويف 

حــني تبقــى الجزيــرة يف جــزٍء منهــا موقعــاً عســكرياً. وبينــام تواصــل قصــة فيلــكا يف التكشــف لنــا شــيئاً فشــيئاً، 

يبقــى تاريخهــا العريــق عنــراً هامــاً يف أهميــة املنطقــة التاريخيــة ككل.

49.23 km2 
29.4356, 48.3352 
Kuwait / الكويت
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Al-’Arabiya / العربية
0.1 km2 
27.7783, 50.1725 
Saudi Arabia / السعودية 

Hadhaba / هذبة
0.26 km2 
24.5256, 51.4416 
Saudi Arabia / السعودية 

Huwaysat / الحويصات
0.27 km2 
24.3971, 51.5030 
Saudi Arabia / السعودية 

Karan / كران
0.75 km2 
27.7191, 49.8259 
Saudi Arabia / السعودية 

Coral / المرجان
0.18 km2 
26.4838, 50.1058 
Saudi Arabia / السعودية 

Halat Za’al / حالة زعل
0.22 km2 
26.6596, 50.1024 
Saudi Arabia / السعودية 

Jinna / جنا
0.27 km2 
27.3691, 49.8975 
Saudi Arabia / السعودية 

Khobar Water Tower 
Island / برج مياه الخبر
0.07 km2 
26.3075, 50.2322 
Saudi Arabia / السعودية 

Du’aynah / الضعينة
3.72 km2 
27.2496, 49.3418 
Saudi Arabia / السعودية 

Harqous / حرقوص
0.02 km2 
27.9348, 49.6853 
Saudi Arabia / السعودية 

Judhaym / جذيم
0.5 km2 
25.4843, 50.4215 
Saudi Arabia / السعودية 

Maqta’a / المقطع
0.85 km2 
28.1701, 48.6371 
Saudi Arabia / السعودية 

Gurmah / القرمة
0.07 km2 
27.1440, 49.4888 
Saudi Arabia / السعودية 

Haylmiya / الهيلمية
7.22 km2 
27.2114, 49.3563 
Saudi Arabia / السعودية 

Juraid / الجريد
— km2 
27.1993, 49.9569 
Saudi Arabia / السعودية 

Muslamiya / مسلمية
4.33 km2 
27.6401, 49.0326 
Saudi Arabia / السعودية 

North Bayna / البينة الشمالية
0.02 km2 
26.2551, 50.3177 
Saudi Arabia / السعودية 

Tarout / Dareen / تاروت 
30.31 km2 
26.5696, 50.0584 
Saudi Arabia / السعودية 

Ajirah Island / عجيرة
0.03 km2 
25.7401, 50.8236 
Bahrain / البحرين 

Amwaj / أمواج
4.05 km2 
26.2902, 50.6658 
Bahrain / البحرين 

Qannah / ّجنة
5.37 km2 
27.3673, 49.3016 
Saudi Arabia / السعودية 

Unaibar / عنيبر
0.04 km2 
24.9334, 50.7374 
Saudi Arabia / السعودية 

Al Hajiyat / الحجيات
0.04 km2 
25.6993, 50.7996 
Bahrain / البحرين 

Bahrain / بحرين
662.32 km2 
26.0534, 50.5504 
Bahrain / البحرين 

Qraiyn / قرين
0.05 km2 
27.6606, 49.8184 
Saudi Arabia / السعودية 

Zakhnuniya / الزخنونية
10.95 km2 
25.5566, 50.3281 
Saudi Arabia / السعودية 

Aljadoom / الجادوم
0.14 km2 
26.3939, 50.4728 
Bahrain / البحرين 

Bū Sadād Islands / ُبو َسَداد
0.06 km2 
25.6252, 50.7769 
Bahrain / البحرين 

South Bayna / البينة الجنوبية
0.12 km2 
26.1769, 50.3121 
Saudi Arabia / السعودية 

Abu Amira / أبو أميرة
0.01 km2 
26.2145, 50.4249 
Bahrain / البحرين 

Al Wukūr / َاْلُوُكور
0.02 km2 
25.6536, 50.8149 
Bahrain / البحرين 

Dar / دار
0.03 km2 
26.1302, 50.6572 
Bahrain / البحرين 
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Dilmuniah / دلمونيا
1.42 km2 
26.2730, 50.6749 
Bahrain / البحرين 

Hawar / جزر حوار
40.94 km2 
25.6492, 50.7575 
Bahrain / البحرين 

Mutarith / المعترض
0.1 km2 
25.7847, 50.7093 
Bahrain / البحرين 

North Sawad /  
ة َماِليَّ ُسَواد َالشَّ
3.01 km2 
25.6752, 50.8110 
Bahrain / البحرين 

Durrat Al Bahrain /  
درة البحرين
3.32 km2 
25.8397, 50.6011 
Bahrain / البحرين 

Jidda / جدة
0.63 km2 
26.1925, 50.4050 
Bahrain / البحرين 

Nabih Saleh / النبيه صالح
1.12 km2 
26.1822, 50.5871 
Bahrain / البحرين 

Nuranna / نورانا
2.47 km2 
26.2547, 50.4940 
Bahrain / البحرين 

East Rubud / ة ْرِقيَّ َرَبض َالشَّ
1.49 km2 
25.7510, 50.7826 
Bahrain / البحرين 

Mashtan / َمْشَتان
0.02 km2 
25.8070, 50.6812  
Bahrain / البحرين 

Noon / نون
0.1 km2 
25.7757, 50.5977 
Bahrain / البحرين 

Passport Island / جزيرة الحدود
0.78 km2 
26.1859, 50.3212 
Saudi Arabia / Bahrain / 
 البحرين / السعودية

Falkland / فلكالند
0.01 km2 
26.1345, 50.6572 
Bahrain / البحرين 

Muharraq / المحرق
49.29 km2 
26.2674, 50.6220 
Bahrain / البحرين 

North City / مدينة الشمالية 
9.43 km2 
26.2312, 50.4533 
Bahrain / البحرين 

Qassar Al Qulay’ah /  
قصار القليعة
0.15 km2 
26.1846, 50.6528 
Bahrain / البحرين 

Qaruh / قاروه The invasion of Kuwait on August 2, 1990 led to the complete desertion 
of the islands off the coast. In a matter of days, previous inhabitants were 
replaced with the Iraqi Army, which utilized the open land and strategic, 
coastal locations for new outposts. Qaruh, a small and previously unin-
habited island was the first piece of Kuwaiti soil to be liberated—marking 
the beginning of the end to the invasion.

With the exception of a small, historical lighthouse, the island has 
remained relatively untouched since its important role in the invasion. 
The Kuwaiti Army, along with the US Navy, reenacted the emancipation 
of Qaruh in 2011 as a way to celebrate the 20th anniversary of Liberation 
Day, a national holiday in Kuwait marking the end of the Gulf War.

أّدى غــزو الكويــت يف الثــاين مــن أغســطس 1990 إىل فــرار ســكان الجــزر الواقعــة قبالــة الســاحل بشــكل تــام. ويف 

غضــون أيــام، تــم اســتبدال الســكان الســابقني بالجيــش العراقــي الــذي اســتفاد مــن األرايض املكشــوفة واملواقــع 

ــري  ــت غ ــي كان ــرية الت ــرة الصغ ــاروه، الجزي ــت ق ــدة. كان ــؤراً اســتيطانية جدي االســرتاتيجية الســاحلية ليُنشــئ ب

مأهولــة يف الســابق أول قطعــة أرض كويتيــة تــّم تحريرهــا – مــا شــّكل نقطــة البدايــة النتهــاء الغــزو.

وباســتناء منــارة صغــرية تاريخيــة، بقيــت الجزيــرة مبنــأى نســبياً عــن أي نشــاط بــرشي منــذ أن أدت دورهــا الهــام 

خــالل الغــزو. ويعيــد كال الجيــش الكويتــي والبحريــة األمريكيــة متثيــل تحريــر قــاروه كطريقــة لالحتفــال بيــوم 

التحريــر، وهــو عطلــة وطنيــة يف الكويــت تســتذكر نهايــة حــرب الخليــج.

0.04 km2 
28.8174 48.7767 
Kuwait / الكويت



146 Between East & West: A Gulf الخــــــــــــليـــــــــــج  و مــــــحيـــــــــــــطه147

Qit’at Jaradah / قطعة جرادة
0.02 km2 
26.1838, 50.8974 
Bahrain / البحرين 

Um Annassan / أم النعسان 
22.06 km2 
26.1483, 50.4046 
Bahrain / البحرين 

Umahzuzza / أمحزوزة
0.51 km2 
25.6624, 50.7746 
Bahrain / البحرين 

Abu Fleetah / أبو فليتة
0.14 km2 
25.6171, 50.9244 
Qatar / قطر 

Reef / ريف 
0.75 km2 
26.2445, 50.5654 
Bahrain / البحرين 

Um Jileed / أم جيليد
0.01 km2 
26.0252, 50.7213 
Bahrain / البحرين 

Umm Jinni / أم جني
0.06 km2 
25.6752, 50.7847 
Bahrain / البحرين 

Abu Matar / أبو مطر
0.004 km2 
25.6328, 51.5518 
Qatar / قطر 

Sheikh Ibrahim Shrine /  
مقام الشيخ ابراهيم
0.002 km2 
26.0505, 50.6321 
Bahrain / البحرين 

Um Lama / ام لما
0.37 km2 
26.4046, 50.4842 
Bahrain / البحرين 

West Rubud / ة رَرَبض َاْلَغْرِبيَّ
0.84 km2 
25.7510, 50.7826 
Bahrain / البحرين 

Al Ka’ud / الكعود
0.03 km2 
26.0772, 51.0844 
Qatar / قطر 

South Sawad / ة ُسَواد َاْلَجُنوِبيَّ
7.46 km2 
25.6416, 50.8004 
Bahrain / البحرين 

Um Sabban / Almuham-
madiyah / أم سبان/ المحمدية
0.21 km2 
26.1988, 50.4364 
Bahrain / البحرين 

Aaliyah / العالية 
0.85 km2 
25.4067, 51.5667 
Qatar / قطر 

Banana / موزة
0.21 km2 
25.2974, 51.6459 
Qatar / قطر 

Passport /  
جزيرة الحدود

Prior to the construction of the King Fahad Causeway in 1986, travel to 
and from the island nation of Bahrain was only possible by air or sea. The 
causeway connects Saudi Arabia and Bahrain across a twenty-five-ki-
lometer bridge: Bahrain’s first and only land link with another country. 
The bridge was a geopolitical success, with implications that allowed the 
small island nation to join regional counterparts through more manage-
able transportation. Nevertheless, the two countries still needed to mon-
itor the movement of peoples across their borders, thus the man-made 
Passport Island was created.

The island, located towards the middle of the causeway, is under the 
control of both countries—the western half belonging to Saudi Arabia 
and the eastern half belonging to Bahrain. To cross the island is to cross 
the border from one nation to another, therefore proper documentation 
is required, giving the island its name – Passport Island. With the ease of 
movement between the two countries, many people have begun to live 
in one country and work in the other, often leading to heavy traffic along 
the bridge and across the island. This movement of people was worri-
some for some from the more traditional Saudi Arabia when the bridge 
first opened, leading to questions of whether or not the new project 
would dilute the traditional and the religious ideals of the country due to 
the more socially liberal Bahraini climate. However, the project has been 
viewed as a success by most, allowing for greater communication and 
transportation between Bahrain and its Gulf neighbors.

قبــل أن يتــم افتتــاح جــرس امللــك فهــد إىل العمــوم يف العــام 1986، مل يكــن الســفر مــن وإىل الدولــة الجزريــة 

ــة  ــاً اململك ــرتاً رابط ــن كيلوم ــة وعرشي ــى طــول خمس ــد الجــرس ع ــراً. ميت ــواً أو بح ــاً ســوى ج ــة ممكن البحريني

العربيــة الســعودية بالبحريــن، وهــو الرابــط الــري األول والوحيــد للبحريــن بــأي دولــة أخــرى. يُذكــر أّن هــذا 

الجــرس شــّكل نجاحــاً جغرافيــاً، حيــث ســمح للدولــة الجزريــة الصغــرية باالنضــامم إىل نظرياتهــا اإلقليميــة مــن 

خــالل وســائل نقــل أكــر ســهولة. غــري أنـّـه كان يتعــني عــى الدولتــني أن ترصــدا تحــركات النــاس العابريــن لهــذه 

الحــدود، ولذلــك أقيمــت جزيــرة امللــك فهــد التــي يعنــي اســمها باإلنجليزيــة “جزيــرة جــوازات الســفر”. 

ــريب إىل  ــف الغ ــي النص ــث ينتم ــن – حي ــيطرة البلدي ــع لس ــي تخض ــرس وه ــف الج ــة منتص ــرة قراب ــع الجزي تق

ــة إىل  ــن دول ــور م ــرة العب ــاز الجزي ــي اجتي ــن. ويعن ــي إىل البحري ــة الســعودية والنصــف الرشق ــة العربي اململك

أخــرى، ولذلــك عــى العابريــن تقديــم الوثائــق الالزمــة، مــا يفــرّس اســم الجزيــرة االنجليــزي الــذي يعنــي “جزيــرة 

جــوازات الســفر”. ومــع ســهولة االنتقــال بــني البلديــن، بــدأ الكثــري مــن النــاس يعيشــون يف بلــد ويعملــون يف 

آخــر، وهــو مــا يــؤدي يف غالــب األحيــان إىل أزمــة ســري خانقــة عــى طــول الجــرس ويف الجزيــرة. أثــارت حركــة 

النــاس هــذه قلــق البعــض يف اململكــة العربيــة الســعودية األكــر تقليديــة عندمــا افتُتــح الجــرس يف بــادئ األمــر، 

حيــث طُرحــت أســئلة حــول مــا إذا كان هــذا املــرشوع الجديــد ســيُضِعف املُثــل التقليديــة والدينيــة للبــالد مــع 

ازديــاد وتــرية اختــالط النــاس مــن البلديــن. غــري أّن أغلبيــة النــاس اعتــرت املــرشوع ناجحــاً، حيــث ســمح بتواصــل 

ونقــل عــى مســتوى أكــر بــني البحريــن والــدول الخليجيــة املجــاورة لهــا. 

0.78 km2 
26.1859, 50.3212 
Saudi Arabia / Bahrain / 
 البحرين / السعودية
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Bashiriya / البشيرية 
0.02 km2 
24.9676, 51.6198 
Qatar / قطر 

Jinan / جنان
0.1 km2 
25.5584, 50.7354 
Qatar / قطر 

No Name 3 / 3 جزيرة خاصة
0.04 km2 
25.5435, 51.4909 
Qatar / قطر 

Purple Island / الخور
0.17 km2 
25.6931, 51.5495 
Qatar / قطر 

Diynah / ديينه
1.31 km2 
24.9557, 52.3973 
Qatar / قطر 

Mikyar / المكيار
0.37 km2 
25.5340, 51.5259 
Qatar / قطر 

Old Palm Tree Island /  
النخيل القديمة
0.04 km2 
25.3051, 51.5275 
Qatar / قطر 

Qetaifan Islands / قطيفان
4.4 km2 
25.4308, 51.5302 
Qatar / قطر 

Halul / حالول
1.49 km2 
25.6742, 52.4108 
Qatar / قطر 

No Name 1 / 1 جزيرة خاصة
0.28 km2 
25.4463, 51.5379 
Qatar / قطر 

Palm / جزيرة النخيل
0.04 km2 
25.3396, 51.5338 
Qatar / قطر 

Ra’s Rakan / رأس ركن
0.67 km2 
26.1767, 51.2199 
Qatar / قطر 

Ishat / األسحاط 
0.04 km2 
24.7494, 51.6086 
Qatar / قطر 

No Name 2 / 2 جزيرة خاصة 
0.08 km2 
25.4776, 51.5342 
Qatar / قطر 

Pearl / اللؤلؤة 
4.65 km2 
25.3728, 51.5594 
Qatar / قطر 

Safiliya / السافلية
1.19 km2 
25.3458, 51.5778 
Qatar / قطر 

Shira’aw Island /  
 جزيرة شراعوه
0.19 km2 
25.0311, 52.2326 
Qatar / قطر 

Abu Alabyadh / ابو االبيض
289.13 km2 
24.19709, 53.7971 
UAE / االمارات العربية المتحدة 

Akaab / اآلكعاب
1.32 km2 
25.5452, 55.5833 
UAE / االمارات العربية المتحدة 

Algelah / الغال
0.65 km2 
25.5736, 55.5769 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Um Alfar / أم الفار
0.05 km2 
25.7411, 51.5697 
Qatar / قطر 

Abu Dhabi / ابو ظبي
36 km2 
24.4105, 54.5513 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Aldafin / الدفن
0.06 km2 
24.3803, 53.3800 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Algurm Resort / القرم
0.23 km2 
24.4208, 54.4063 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Abbasiyah / لُعـــبــسية
1.52 km2 
24.3013, 51.6607 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Abulsayayif / ابو السيايف
6.83 km2 
24.1946, 54.0805 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Alferdous / الفردوس
0.02 km2 
24.4419, 54.2591 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Alhamra / الحمرا
0.2 km2 
25.6936, 55.7841 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Abo Zayed / ابو زايد 
0.05 km2 
24.5041, 54.4500 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

ADPC Khalifa Port /  
 ميناء خليفة
2.26 km2 
24.8097, 54.6683 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Al Gantur / قنطور 
1.87 km2 
24.1650, 54.0913 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Alhanyourah / الحنيوره
2.25 km2 
24.7263, 54.6477 
UAE / االمارات العربية المتحدة  
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Alheel / الحيل 
4.18 km2 
24.6632, 54.5869 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Almamzar Lagoon Island 
الممزر /
0.02 km2 
25.3127, 55.3580 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Al Noor Island / النور 
0.03 km2 
25.3341, 55.3844 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Alsayed Alhashimi /  
السيد الهاشمي
0.21 km2 
24.5944, 54.5519 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Aljaraf Fisheries / الجرف
0.65 km2 
24.4786, 54.4794 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Almarjan / المرجان
1.82 km2 
25.6774, 55.7461 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Alqafi / القافي
3.11 km2 
24.5844, 51.7202 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Alsemaliyah / السماليه
9.66 km2 
24.4597, 54.5291 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Almahayim / المهايم
0.87 km2 
24.4891, 51.7330 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Almaryah / المريح
0.8 km2 
24.5019, 54.3908 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Alreem East / الريم الشرقية
0.25 km2 
24.5058, 54.4313 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Al Sinniyah / السنيه
8.12 km2 
25.6127, 55.6549 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Almajaz Amphitheatre 
Island / المجاز 
0.04 km2 
25.3333, 55.3786 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Almaya  / المايا
0.003 km2 
24.4702, 54.2955 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Alsarayah / السرايا 
1.22 km2 
25.8550, 55.9930 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Althumairiya / الثميرية 
0.41 km2 
24.1558, 53.0463 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Jidda / جدة From the time of Bahrain’s existence as a protectorate of the United 
Kingdom, the island of Jidda was utilized as an offshore prison and site 
of exile. The British administrator of Bahrain, Charles Belgrave, was in 
charge of the change in the island’s program. Overtime he would also 
become enamored with the island and build a vacation home for himself 
there. While the island is now a private residence, its time as a prison left 
a notable mark in the international headlines with the ordeal surround-
ing three political activists known as the “Bahraini Three.”
 
The Bahraini Three were members of the National Union Committee, 
a democratic organization in Bahrain, who were arrested and immedi-
ately imprisoned on Jidda Island during the 1950s. Their imprisonment 
sparked global concern, with international newspapers, such as the Spec-
tator, following the ordeal from their arrival on Jidda to their subsequent 
move to St. Helena, a British colonial island known for being the site of 
Napoleon’s second exile. The news articles inspired considerable action, 
with a group of British MPs creating a defense fund for the prisoner’s 
legal fees. The Bahraini prisoners remained exiled on St. Helena for three 
years before receiving St. Helenese passports and being released.

منــذ قيــام البحريــن كمحميــة تابعــة للمملكــة املتحــدة، اســتُخدمت جزيــرة جــدة كمنفــى وســجن بعيــد عــن 

الشــاطئ. كان حاكــم البحريــن الريطــاين، تشــارلز بلجريــف، هــو املســؤول عــن التغــرّي الــذي طــرأ عــى برنامــج 

ــزالً لقضــاء العطــالت فيهــا. ويف حــني  ــى لنفســه من ــرة وبن ــاً بالجزي ــح أيضــاً مفتون ــرة. ومــع الوقــت، أصب الجزي

تشــكل الجزيــرة حاليــاً مكانــاً ســكنياً خاصــاً، خلـّـف الوقــت الــذي قضته كســجن عالمــًة بــارزة يف عناويــن الصحف 

الدوليــة مــع هــذه املحنــة التــي أحاطــت النشــطاء السياســيني الثالثــة الذيــن عرفــوا بـــ “الثــاليث البحرينــي”.

كان البحرينيــون الثالثــة أعضــاًء يف هيئــة االتحــاد الوطنــي، وهــي تجّمــع دميقراطــي يف البحريــن، تــم اعتقالهــم 

وســجنهم فــوراً يف جزيــرة جــدة يف الخمســينيات. أثــار ســجنهم اهتاممــاً عامليــاً، حيــث تابعــت صحــف دوليــة 

ــانت  ــق إىل س ــت الح ــم يف وق ــى انتقاله ــدة وحت ــرة ج ــم إىل جزي ــذ وصوله ــم من ــبكتاتور” محنته ــل “ذا س مث

هيلينــا، وهــي جزيــرة اســتعامرية بريطانيــة عرفــت لكونهــا املوقــع الثــاين الــذي نُفــَي إليــه نابليــون. وبثــت هــذه 

املقــاالت اإلخباريــة اإللهــام التخــاذ إجــراءات هامــة، حيــث قــررت مجموعــة مــن أعضــاء الرملــان الريطــاين إنشــاء 

ــرة  ــني عــى جزي ــون منفي ــي الســجناء البحريني ــة للســجناء. بق ــة الرســوم القانوني ــوم بتغطي ــاع يق ــدوق دف صن

ســانت هيلينــا طــوال ثــالث ســنوات قبــل أن يحصلــوا عــى جــوازات ســفر مــن ســانت هيلينــا ويُطلــق رساحهــم. 

0.63 km2 
26.1925, 50.4050 
Bahrain / البحرين 
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Arryam / اريام
54.75 km2 
24.3075, 54.2316 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Bahrani / بحراني
8.27 km2 
24.3827, 54.2299 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Bu Ka’l / بو كعل
2.58 km2 
24.2369, 54.1061 
UAE / االمارا ت العربية المتحدة  

Container Terminal 4 / 
محطة الشحن 4
1.26 km2 
25.0382, 55.0535 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Artifical Island 1 /  
جزيرة صناعية 1
0.46 km2 
24.4433, 54.2241 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Balghelam / بلغالم
3.49 km2 
24.5677, 54.5530 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Burj Alarab / برج العرب
0.02 km2 
25.1411, 55.1852 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Dabbiya Oil Field / الضبعية 
0.002 km2 
24.2744, 54.0552 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Artifical Island 2 /  
 جزيرة صناعية 2
0.08 km2 
24.4069, 54.2969 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Beach Palace of Sheikh 
Mohammed Bin Rashed 
Al Maktoum / قصر شيخ 
محمد بن راشد المكتوم
0.004 km2 
25.1052, 55.1588 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Bu Tinah / بوطينة 
0.09 km2 
24.6283, 53.0524 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Dalma / دلما
9.65 km2 
24.4813, 52.3094 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Arzanah / عرزانه
2.9 km2 
24.7883, 52.5599 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Blue Waters Island /  
 جزيرة بلووترس
0.31 km2 
25.0794, 55.1213 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Buwairiyat / بويريات
0.17 km2 
24.3688, 54.2808 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Dana / دانه 
15.57 km2 
24.5983, 54.5166 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Hawar /  
جزر حوار

The center of dispute between Qatar and Bahrain since 1936, this archi-
pelago first surveyed in 1820, led to the first conflict between two Arab 
nations being resolved in the International Court of Justice. For years the 
sovereignty of the islands were debated between the two countries, each 
claiming their own proprietorship . In 2001, despite their proximity to 
Qatar, Hawar and its surrounding islands were awarded to Bahrain, with 
an equal amount of the nearby islands put under the control of Qatar.

Following the settlement of the issue, the islands have played an im-
portant role in the advancement of natural and wildlife preservation in 
Bahrain, in addition to being developed for beach resorts in strategic 
locations. The importance of the natural habitats on the islands led to 
Bahrain submitting an application, though unsuccessful, for the archi-
pelago to gain status as a UNESCO World Heritage Site.

ــذ  ــن من ــني قطــر والبحري ــزاع ب ــم اســتطالعه للمــرة األوىل يف العــام 1820 محــور ن ــذي ت ــل ال كان هــذا األرخبي

1936، وهــو أول خــالف بــني دولتــني عربيتــني تــم حلــه يف محكمــة العــدل الدوليــة. فعــى مــر ســنوات طويلــة، 

ــا. ويف العــام  ــه يف ملكيته ــن، حيــث راح كل منهــام يزعــم حّق ــني البلدي شــّكلت ســيادة الجــزر موضــع جــدل ب

ــن، بينــام  ــه تــم منحهــا إىل البحري 2001، وعــى الرغــم مــن قــرب حــوار والجــزر املحيطــة بهــا إىل قطــر، إالّ أنّ

ُوضــع عــدد مســاٍو مــن الجــزر املجــاورة تحــت ســيطرة قطــر.

ــة  ــاة الطبيعي وبعــد التوصــل إىل هــذه التســوية، أدت الجــزر دوراً هامــاً يف النهــوض بواقــع الحفــاظ عــى الحي

ــل  ــة املوائ ــا. أدت أهمي ــرتاتيجية فيه ــع اس ــاطئية يف مواق ــات الش ــاء املنتجع ــم إنش ــام ت ــن ك ــة يف البحري والري

ــاً مل ينجــح يف نهايــة املطــاف رمــى إىل إدراج الجزيــرة عــى  الطبيعيــة يف هــذه الجــزر إىل تقديــم البحريــن طلب

ــرتاث العاملــي لليونســكو. ــع ال قامئــة مواق

40.94 km2 
25.6492, 50.7575 
Bahrain / البحرين 
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Das / داس
3.4 km2 
25.1508, 52.8747 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Dolphin Island /  
جزيرة الدلفين
0.09 km2 
24.4977, 54.4194 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Dubawi / دباوي
0.12 km2 
25.0983, 55.1407 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Fahid / فاهد
2.46 km2 
24.5108, 54.5452 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Deglat / دغلت
0.49 km2 
24.1958, 52.9469 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Dubai Marina / مارينا دبي
1.21 km2 
25.0797, 55.1374 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Emirates Heritage Club / 
جزيرة نادي التراث االماراتي
1.37 km2 
24.4510, 54.2935 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Falah Bin Zayed /  
 فالح بن زايد
0.15 km2 
24.5605, 54.4972 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Deira / ديره 
19.38 km2 
25.3177, 55.3061 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Dubai Water Canal  
Peninsula / إمتداد قناة دبي 
0.09 km2 
25.2011, 55.2322 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Eco Island / جزيرة البيئية 
0.08 km2 
24.5932, 54.4719 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Fisht Ghamees /  
فشت غميس
0.003 km2 
24.3691, 51.5843 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Flag Island / جزيرة العلم
0.18 km2 
25.3447, 55.3788 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Ghagah / غاغة
2.93 km2 
24.4122, 51.5513 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Hodariyat / حضاريات
23.16 km2 
24.4077, 54.3921 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Jubail / جبيل
6.6 km2 
24.5222, 54.4874 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Furaydat / الفريدات الجنوبية
0.04 km2 
24.2913, 51.7941 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Ghanada / غناده
4.26 km2 
24.8197, 54.7533 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Humer / حمر
8.93 km2 
24.1883, 52.8433 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Julaia / الجـليعه 
0.05 km2 
24.5486, 54.5463 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Futaisi / فطيسي 
19.88 km2 
24.351389, 54.323065 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Ghlaa / غال
1.59 km2 
24.1511, 53.0169 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Ish / عش 
0.24 km2 
24.3008, 52.8791 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Jumana / جمانه
0.95 km2 
25.2152, 55.2327 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Deira Palm Parcel /  
نخلة الديره
91.89 km2 
25.3594, 55.2310 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

 Dubai Waterfront /  
 شاطئ دبي
0.99 km2 
24.9819, 54.9672 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Eqraiwah / إقريوه
2.9 km2 
24.1513, 54.0422 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Fiyay / الفيي 
3.96 km2 
24.2986, 53.2005 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Gasha / غاشا
0.273 km2 
24.4127, 52.6491 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Hayl / حايل 
0.21 km2 
24.3880, 53.4208 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Janana / جنانة
33.24 km2 
24.2061, 53.4085 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Khan / خان 
0.17 km2 
25.3211, 55.3686 
UAE / االمارات العربية المتحدة  
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Khasbat Alreem /  
خصبت الريم
2.42 km2 
24.1291, 53.2708 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Labzum / لبزم
0.09 km2 
24.4977, 54.4194 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Makasib / مكاسب
0.1 km2 
24.6636, 51.8217 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Mina Alarab / ميناء العرب
0.77 km2 
25.7200, 55.8369 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Khirdal / الخردال
0.45 km2 
24.4363, 51.5447 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Land Extension of Sheikh 
Mansour Bin Zayed Al 
Nahyan / إمتداد أرض شيخ 
منصور بن زايد النهيان
0.22 km2 
24.3861, 54.4986 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Mamzar / ممزر
1.52 km2 
25.3174, 55.3368 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Mubarraz / مبرز 
6.18 km2 
24.5833, 53.3300 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Khubairah / خبيرة 
0.41 km2 
24.1383, 54.0225 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Logo / لوغو 
0.16 km2 
25.1144, 55.15583 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Marina / المارينا 
1.45 km2 
24.4744, 54.3180 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Muhmaylah / مهمليه
0.02 km2 
24.1143, 51.8965 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

La Mer / ال مير
0.001 km2 
25.2302, 55.2552 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Lulu / اللؤلؤ 
4.44 km2 
24.4999, 54.3450 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Marooh / مروح
25.89 km2 
24.2933, 53.2899 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Mushayrib / مشيرب 
5.27 km2 
24.4697, 54.4633 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Qetaifan / 
قطيفان

Qetaifan (Lusail) Island is currently under construction right off of the 
coast of Lusail City. The newly designed project intends to be home to a 
primary World Cup stadium and subsequent venues. It is connected to 
land by multiple bridges and is envisioned to become the site of a new 
group of luxury suburbs.
      
However, this man-made island has sparked controversy amongst inter-
national human rights groups for the methods used in the construction 
of the new World Cup stadium and city. Numerous advocates have de-
manded that the World Cup move its 2022 tournament to a different loca-
tion. The idea is to put pressure on the government to change its human 
rights practices. Despite this international pressure, the construction and 
sale of developments in both the city and on the island have continued, 
with a promise from the government to take better control of the labor 
system throughout the country.

تعــّد جزيــرة قطيفــان )لوســيل( جــزًءا مــن القــرار املثــري للجــدل الســتضافة كأس العــامل يف العــام 2020 يف قطــر 

ــة ســاحل مدينــة لوســيل التــي تعتــر مرشوعــاً  ــاء مدينــة جديــدة لهــذا الغــرض. تقــع هــذه الجزيــرة قبال ولبن

ــا رئيســياً لــكأس العــامل وأماكــن الحقــة. ترتبــط الجزيــرة بالــر الرئيــي مــن خــالل جســور  ــاً ليضــّم ملعبً حديث

ــع أن تضــّم مجموعــة جديــدة مــن األحيــاء الفخمــة. عــّدة ومــن املتوقّ

ــد أمســت جــزءاً مــن الجــدل العاملــي حــول  ــة لوســيل، فق ــرة تشــّكل جــزءاً مــن مــرشوع مدين ومبــا أّن الجزي

ــع عــى أمــل  ــري املوق ــر عــن حقــوق اإلنســان عــى تغي ــة. وحــّث مدافعــون ك ــاء املنطق الطــرق املتّبعــة يف بن

الضغــط عــى الحكومــة لتعديــل قوانــني العمــل. وعــى الرغــم مــن الرتكيــز العاملــي املنصــب عــى هــذا املوقــع، 

فقــد تواصلــت أعــامل بنــاء املشــاريع وبيعهــا، بينــام وعــدت الحكومــة مبامرســة رقابــة أكــر عــى نظــام العمــل 

يف البــالد جمعــاء

4.4 km2 
25.4308, 51.5302 
Qatar / قطر 
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Mu’taratha / المعترضة
0.14 km2 
24.6861, 54.6194 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Onshore Location Rig No. 
 منص31 / 31
0.04 km2 
24.2430, 54.0150 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Pearl Jumeirah / لؤلؤة جميرا
0.45 km2 
25.2444, 55.2583 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Qarnain / قرنين
1.35 km2 
24.9330, 52.8508 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Nareel / ناريل
0.27 km2 
24.4530, 54.3227 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Palm Deira Parcel /  
نخلة الديرة
0.21 km2 
25.3233, 55.2836 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Private Island of Sheikh 
Hamdan AlMaktoum / 
 جزيرة شيخ حمدان المكتوم
الخاصة
0.09 km2 
25.1980, 55.2261 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Qassabi / قصابي 
10.97 km2 
24.2101, 54.1013 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Nujoom Islands / نجوم 
2.05 km2 
25.5047, 55.5235 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Palm Jebel Ali /  
 نخلة جبل علي
14.54 km2 
25.0038, 54.9916 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Private Island of Sheikh 
Mohammed AlMaktoum 
 جزيرة شيخ محمد المكتوم /
الخاصة
0.02 km2 
25.1100, 55.1586 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Qassar Bu Sa’ayed /  
قصار بو سعيد
0.17 km2 
24.3825, 54.3305 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Nurai / نراي
0.43 km2 
24.6161, 54.4769 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Palm Jumeirah / نخلة جميرا 
7.87 km2 
25.1191, 55.1316 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Qareen Alaish / قرين العيش
7.8 km2 
24.1400, 53.1697 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Qassar Bu Sheyarrah / 
 قصار بو شياره
0.1 km2 
24.3769, 54.3447 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Das / داس It was during 1962 that the Emirate of Abu Dhabi began to export crude 
oil to the world through the facilities set up on Das Island. The island 
plays a strategic role in the processing, storage, and exportation of oil 
and gas produced nearby, housing massive infrastructure not only for oil 
production, but shipping as well. Over 3,000 of the employees who work 
on the island also live there, though these employees are entirely male,  
as no women are allowed to live on the island. 
 
Sheikh Shakhbout’s court-appointed English poet, Roderic F. Owen,  
authored the beginnings of this infrastructure. Owen, who was stationed 
at Das Island as part of the RAF (the British Royal Air Force), pushed  
to rename the Persian Gulf as the “Arabian Gulf” in his book, The  
Golden Bubble. 

بــدأت إمــارة أبوظبــي خــالل العــام 1962 تصــّدر حصتهــا مــن النفــط الخــام إىل ســائر العــامل مــن خــالل املرافــق 

ــاز  ــط والغ ــر النف ــن وتصدي ــة وتخزي ــرتاتيجياً يف معالج ــرة دوراً اس ــؤدي الجزي ــرة داس. ت ــت يف جزي ــي أقيم الت

املنتجــني عــى مقربــة منهــا، وهــي تضــم بنــى تحتيــة هائلــة ليــس إلنتــاج النفــط فحســب، بــل لشــحنه أيضــاً. 

ويقطــن ثالثــة آالف مــن املوظفــني الذيــن يعملــون عــى الجزيــرة فيهــا أيضــاً، علــامً أّن هــؤالء املوظفــني كلّهــم 

ذكــور، إذ مُينــع عــى اإلنــاث اإلقامــة يف الجزيــرة. 

عيّنــت محكمــة الشــيخ شــخبوط الشــاعر اإلنجليــزي، رودريــك ف. أويــن لتأريــخ بدايــات هــذه البنــى التحتيــة. 

فاجتهــد أويــن الذيــن كان يقيــم يف جزيــرة داس ضمــن ســالج الجــو امللــي الريطــاين إلعــادة تســمية الخليــج 

الفــاريس بـــ “الخليــج العــريب” يف كتابــه “الفقاعــة الذهبيــة”.

3.4 km2 
25.1508, 52.8747 
UAE / االمارات العربية المتحدة  
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Qassar Khunoon /  
قّصار خنون
0.008 km2 
24.3922, 54.3166 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Ras Ghamees / راس غميس
0.14 km2 
24.3830, 51.5758 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Saadiyat / سعديات
28.88 km2 
24.5197, 54.4477 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Shura’aya / شريعة
1.87 km2 
24.1099, 52.4394 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Qisar Bu Sheera /  
قصار بو شيره
0.02 km2 
24.2074, 54.0139 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Reem / ريم
8.61 km2 
24.4925, 54.4080 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Salaha / صالحة
1.35 km2 
24.1936, 53.5377 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Sir Abu Nuayr / أبو صير نعير
12.63 km2 
25.2322, 54.2191 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Ramhan / رمحان 
1.52 km2 
24.5366, 54.5230 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Residence of Alsayed 
Ahmad Almazrouei / منزل 
 السيد احمد بن خلف المزروعي
0.06 km2 
24.0702, 53.7050 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Sas Annakhal / ساس النخل 
12.4 km2 
24.4433, 54.5080 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Sir Bani Yas / سر بني ياس
91.15 km2 
24.3105, 52.6005 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Um Khourrah / ام خوره
0.03 km2 
24.3626, 52.7626 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

VIP-2 Island / جزيرة كبار 
 الشخصيات - 2
0.01 km2 
24.5747, 54.4891 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Yasat / ياسات
12.8 km2 
24.2025, 52.0058 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Um Alhatab / أم الحطب
0.38 km2 
24.2166, 51.8635 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Um Lifaina / ام لفينا
4.04 km2 
24.4863, 54.4516 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

World / العالم
9.62 km2 
25.2239, 55.1641 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Zabara / زباره
0.02 km2 
24.6138, 54.6269 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Um Alkharkam / ام الخركم
0.25 km2 
24.3913, 52.7655 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Um Qasar / ام قصار
0.18 km2 
24.3908, 52.7775 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Yabr / يابر
0.01 km2 
24.3183, 52.7194 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Zabut Salamah /  
 زبوت سالمه
0.01 km2 
24.1327, 52.4355 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Um Ame’em / ام عميم 
0.17 km2 
24.2408, 53.3947 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

VIP-1 Island / جزيرة كبار 
الشخصيات - 1
0.1 km2 
24.5805, 54.4772 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Yas / ياس 
22.17 km2 
24.4847, 54.6027 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Zagzoog / زقزوق
0.01 km2 
24.3913, 54.3944 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Ras Alghurab / راس الغراب
6.45 km2 
24.6205, 54.5344 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Rufaiq / رفيق 
16.92 km2 
24.1830, 54.0472 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Sheikh Saeed Bin Hamdan 
AlNahyan Island / جزيرة شيخ 
سعيد بن حمدان النهيان
0.07 km2 
24.4202, 54.3036 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Talee’a / طليعة 
0.25 km2 
24.7255, 54.6063 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Shuweihat / شويحات
1.87 km2 
24.1099, 52.4394 
UAE / االمارات العربية المتحدة  
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Zirku / زركو 
8.79 km2 
24.8783, 53.0749 
UAE / االمارات العربية المتحدة  

Al Hamra / الحمراء
0.03 km2 
26.2811, 56.4509 
Oman / عمان 

Al Shamm / الشم 
0.22 km2 
26.2025, 56.3475 
Oman / عمان 

Kachalu / كشلو
0.003 km2 
26.3951, 56.5311 
Oman / عمان 

Abu Sir / أبو سر
0.34 km2 
26.3802, 56.4163 
Oman / عمان  

Alharat / الحرات
0.01 km2 
26.2124, 56.2924 
Oman / عمان 

Bu Rashid / Tawakkul /  
بو راشد
0.16 km2 
26.4028, 56.4957 
Oman / عمان 

Lima Rock / ليمة
0.04 km2 
25.9422, 56.4668 
Oman / عمان 

Al Daymaniyat  / الديمانيات 
0.8 km2 
23.8551, 58.08794 
Oman / عمان 

Al Khayl / الخيل
1.46 km2 
26.3689, 56.4557 
Oman / عمان 

Fanaku / فنكو
0.02 km2 
26.4980, 56.5291 
Oman / عمان 

Maqaqah / مقاقة
0.02 km2 
26.1975, 56.3760 
Oman / عمان 

Al Fahl / الفحل 
0.01 km2 
23.6809, 58.5013 
Oman / عمان 

Al Makhruq / المخرق 
0.001 km2 
26.3900, 56.3789 
Oman / عمان 

Habalayn / الحبلين 
0.004 km2 
26.1622, 56.3563 
Oman / عمان 

Mukhaylif / مخيلف
0.001 km2 
26.3717, 56.4177 
Oman / عمان 

Telegraph / 
مقلب

From 1864 to 1869, Jazirat al Maqlab, or “Telegraph Island,” was an active 
telegraph outpost, crucial for communication between India and Britain. 
Maqlab become infamous for the hardships endured by the officers as-
signed to the new station, giving way to the short lifespan of the island’s 
role as an outpost. The harsh summer weather, coupled with the extreme 
isolation of the outpost, took a heavy toll on the British personnel.
 
It is from this that we owe the expression “going around the bend,” as 
to reach the island, hidden between the rocky fjords off the Musandam 
coast, one would be forced to go around the bend of the Strait of Hormuz 
and continue onwards. For those given a post “around the bend,” the fear 
of losing one’s sanity was quite real. While visiting the island does not 
require such isolation today, the harsh conditions of the summer and 
difficult location within the fjords remain, leaving the island relatively 
untouched since its once important role in history.

مــن العــام 1864 إىل 1869، شــكلت جزيــرة املقلــب أو “جزيــرة التلغــراف” قاعــدة إرســال برقيــات نشــطة ونقطــة 

تواصــل بالغــة األهميــة بــني الهنــد وبريطانيــا. ســاءت ســمعة جزيــرة املقلــب تبعــاً للمشــاق التــي عــاىن منهــا 

الضبــاط الذيــن تــم تعيينهــم يف املحطــة الجديــدة، مــا تســبب بقــر مــدة الــدور الــذي أدتــه الجزيــرة كقاعــدة 

أماميــة. كــام وأّن حــرارة طقــس الصيــف وعزلــة القاعــدة الشــديدة شــّكال عبئــاً كبــرياً عــى الجنــود الريطانيــني. 

ــون” أو  ــة بالجن ــا “اإلصاب ــد به ــي يُقص ــة “going around the bend” الت ــارة االنجليزي ــت العب ــا أت ــن هن وم

“فقــدان الصــواب” والتــي تعنــي حرفيــاً “االلتفــاف حــول املنحنــى”، فللوصــول إىل الجزيــرة املخفيــة بــني األخــوار 

الصخريــة قبالــة ســاحل مســندم، عــى املــرء أن يلتــف حــول منحنــى مضيــق هرمــز واملتابعــة قدمــاً. وكان هــؤالء 

ــع[. ويف  ــة املوق ــبب عزل ــم ]بس ــدوا صوابه ــاًل أن يفق ــون فع ــى” يخش ــول املنحن ــب “ح ــوا يف مناص ــن ُعين الذي

حــني أّن الجزيــرة مل تعــد منعزلــة باملســتوى عينــه اليــوم إالّ أّن ظــروف الصيــف القاســية وموقعهــا الصعــب بــني 

األخــوار الصخريــة تبقيهــا بعيــدة نســبياً عــن أي نشــاط بــرشي منــذ أن أدت دورهــا الهــام يف املــايض. 

0.01 km2 
26.1959, 56.3431 
Oman / عمان 
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Musandam / مسندم 
2.85 km2 
26.3695, 56.5272 
Oman / عمان  

Sibi / سيبي
0.12 km2 
26.2210, 56.3909 
Oman / عمان 

Abasak  / عباسك 
4.08 km2 
28.9889, 50.8643 
Iran / إيران 

Gorm / گرم
0.46 km2 
27.9127, 51.4469 
Iran / إيران 

Pearl / جزيرة الؤلؤ
0.003 km2 
25.9607, 56.4297 
Oman / عمان  

Telegraph / Maqlab / مقلب 
0.01 km2 
26.1959, 56.3431 
Oman / عمان 

Bunneh / بونه
2.2 km2 
30.1428, 49.1738 
Iran / إيران  

Greater Farur / فارور بزرگ
30.93 km2 
26.2891, 54.5168 
Iran / إيران  

Quoin (Salamah) / السالمة 
0.17 km2 
26.5034, 56.5115 
Oman / عمان 

Um Al Fayarin / أم دارا
0.08 km2 
26.1788, 56.5462 
Oman / عمان 

Dara / دارا
1.09 km2 
30.1009, 49.1067 
Iran / إيران 

Hendorabi / هندرابی
24.73 km2 
26.6749, 53.6325 
Iran / إيران  

Ras Marovi / راس موروفي 
0.01 km2 
25.9847, 56.4347 
Oman / عمان 

Um Alghanam / أم الغنم 
4.85 km2 
26.3518, 56.3515 
Oman / عمان 

Farsi / جزیره فارسی 
0.25 km2 
27.9932, 50.1724 
Iran / إيران  

Hengam / هنگام
39.71 km2 
26.6407, 55.8810 
Iran / إيران  

Qeshm / قشم An island even larger than the country of Bahrain, Qeshm, the largest is-
land in the Gulf, is one of Iran’s main free trade zones. The island became 
a free trade zone after Kish proved to be a success. Although, unlike its 
counterpart, Qeshm has retained a more traditional way of life. Inhabi-
tants of the island have a distinct dress, wearing bright, colorful clothing 
that fits loosely and is sometimes paired with a colorful facemask, similar 
to that of the niqab.
 
While it was intended to become a major business destination, Qeshm 
has remained a relatively small market for large, international stores or 
products, with locals owning a majority of the businesses on the island. 
Rather, Qeshm has become well known for its traditional villages and 
rich landscape, such as the extraordinary cliffs found in the Valley of the 
Fallen Star. 

قشــم جزيــرة أكــر حتــى مــن دولــة البحريــن، وهــي الجزيــرة األكــر حجــامً يف الخليــج وإحــدى أبــرز مناطــق 

تجــارة إيــران الحــرة. تــم افتتاحهــا كمنطقــة تجــارة حــرة بعــد نجــاح كيــش، ويف حــني ســمحت الجزيــرة بانتشــار 

واســع لأعــامل، إالّ أنّهــا أبقــت هــي وســكانها، خالفــاً لكيــش، عــى منــط حيــاة أكــر تقليديــة.

القصة املطولة

قشــم جزيــرة أكــر حتــى مــن دولــة البحريــن، وهــي الجزيــرة األكــر حجــامً يف الخليــج وإحــدى أبــرز مناطــق 

تجــارة إيــران الحــرة. أصبحــت الجزيــرة منطقــة تجــارة حــرة بعدمــا أثبتــت كيــش نجاحهــا. غــري أّن قشــم، وخالفــاً 

لنظريتهــا، ابقــت عــى منــط حيــاة تقليــدي. حيــث يعتمــد ســكانها لباســاً متحّفظــاً للغايــة؛ فريتــدون ألبســة زاهيــة 

األلــوان فضفاضــة ويطابقونهــا أحيانــاً بوشــاح ملــّون للوجــه، شــبيه بالنقــاب.

وبينــام كان يُقصــد مــن قشــم أن تصبــح وجهــة أعــامل كُــرى، بقيــت ســوقاً صغــريًة نســبياً للمتاجــر واملنتجــات 

ــرة. وباتــت قشــم  ــة عــى الجزي ــة املؤسســات التجاري ــني ميتلكــون أغلبي ــة، إذ إّن الســكان املحلي الكــرى الدولي

عوضــاً عــن ذلــك معروفــًة بقراهــا التقليديــة ومناظرهــا الطبيعيــة الغنيــة، مثــل املنحــدرات الصخريــة الرائعــة 

يف وادي النجــوم.

1816.09 km2 
26.8202, 55.9127 
Iran / إيران
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Hormuz / هرمز 
47.56 km2 
27.0688, 56.4649 
Iran / إيران 

Larak / الرک
54.41 km2 
26.8605, 56.3626 
Iran / إيران 

Nakhiloo / نخيلو 
0.21 km2 
27.8657, 51.4461 
Iran / إيران 

Ommolkorm / أم الكرم
0.17 km2 
27.8228, 51.4713 
Iran / إيران 

Kharg / خارک
24.55 km2 
29.2500, 50.3107 
Iran / إيران 

Lavan / الوان 
85.71 km2 
26.8137, 53.2521 
Iran / إيران 

Nedel Gar / ندل جار 
1.46 km2 
30.2383, 49.0443 
Iran / إيران  

Qabr-e Nakhoda / جبر ناخدا 
3.9 km2 
30.3427, 48.9241 
Iran / إيران  

Kharku / خارکو 
3.08 km2 
29.3247, 50.3462 
Iran / إيران 

Lesser Farur / فارور کوچک
1.88 km2 
26.2429, 55.1449 
Iran / إيران 

Negin / نكين
0.56 km2 
28.9964, 50.8415 
Iran / إيران 

Qeshm / قشم
1816.09 km2 
26.8202, 55.9127 
Iran / إيران  

QESHM

Kish / کیش 
103.86 km2 
26.5326, 53.9698 
Iran / إيران 

Mir Mohanna / میر مهنا 
0.034 km2 
29.4770, 50.6096 
Iran / إيران 

Omm-e-Sila / ام سیله 
3.56 km2 
27.9974, 51.3287 
Iran / إيران  

Shidvar / شیدَور
1.13 km2 
26.7925, 53.4102 
Iran / إيران  

Shif / شيف 
15.61 km2 
29.0442, 50.8791 
Iran / إيران 

Abu Musa / ابوموسی
11.99 km2 
25.8766, 55.0372 
Disputed Islands /  
  جزر متنازع عليها

Siri / سيري
17.98 km2 
25.9085, 54.5208 
Iran / إيران 

Greater Tunb / طنب الكبرى 
/ تنب بزرگ
10.69 km2 
26.2611, 55.3050 
Disputed Islands /  
جزر متنازع عليها

Tahamadun / تهمادون 
18.55 km2 
27.8358, 51.5625 
Iran / إيران 

Lesser Tunb / طنب الصغرى 
/ تنب کوچک
1.33 km2 
26.2396, 55.1468 
Disputed Islands /  
 جزر متنازع عليها

Alfaw / شبه جزيرة الفاو 
1655.75 km2 
30.1449, 48.2133 
Iraq / العراق 
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Island Descriptions 

Kuwait
Auheh 

Boubyan  
Boubyan was converted into a 
military facility in 1991 and has 
remained so since.

Failaka 
Failaka island was a part of the 
Dilmun civilization that existed in 
the region during the 3rd millennium 
BC and was later reincarnated 
as “Ikaros,” a decision made by 
Alexander the Great during his 
travels through the region.

Green Island
Part of the Kuwait Waterfront Project 
designed and completed by Sasaki 
Associates, Ghazi Sultan, & KEO in 
1988, Green Island is Kuwait’s first 
manmade island.

Kubbar
The island is surrounded by coral 
reefs which are monitored by 
the Kuwait Diving Team and the 
international Coral Watch program. It 
is often frequented by locals visiting 
the island for a beach getaway or 
weekend vacation.

Miskan  
Miskan is home to a lighthouse 
installed in 1918 by the British.

Qaruh
This island was the first piece of 
Kuwaiti soil liberated from Iraq 
during the Gulf War in 1991.

Shuwaikh
Shuwaikh Island has become 
Kuwait’s main commercial port.

Umm al Maradim
This was the second parcel of land 
liberated from Iraq during the first 
Gulf War.

Umm an Namil

Warbah
This island marks the northern most 
point of Kuwait.

Saudi Arabia
Abu Ali 
Situated adjacent to Al Batinah, Abu 
Ali was severely affected by the 
release of oil into the Gulf during the 
1991 Gulf War. It is home to a wide 
variety of bird species.

Al Batinah
Batinah is located adjacent to Abu 
Ali and was greatly affected by the 
environmental warfare of the 1991 
Gulf War that resulted in the release 
of large amounts of oil into the Gulf. 

Al Heeza

Alhuwaylat

Althumairi
 
Al-’Arabiya 
A former center of dispute between 
Saudi Arabia & Iran, this island was 
officially awarded to Saudi Arabia 
in agreement signed by the two 

countries in 1968.

Coral
This is a manmade island off the 
coast of Dammam that has family 
oriented, outdoor activities and 
landscaping. It is accessible by 
bridge, though ferries run between 
the island and the mainland as well.

Du’aynah

Gurmah
Gurmah is home to a breed of rare 
drawf black mangroves, making 
it a particularly important site for 
environmental preservation during 
the 1991 Gulf War when many of 
the valves, at an oil terminal near 
Kuwait, were opened by Iraqi forces 
to release the oil into the Gulf.

Hadhaba

Halat Za’al

Harqous
Harqous is an important asset in 
Saudi Arabia’s focus on natural 
wildlife as it is home to a variety of 
sea bird and turtle species.

Haylmiya

Huwaysat
The sovereignty of Huwaysat was 
a source of contention between 
the UAE & Saudi Arabia until it was 
decided in 1993 with the signing of 
a treaty recognizing Saudia Arabia’s 
ownership of the island.

Jinna

Judhaym
A large bird population exists on 
the island.

Juraid
This teardrop shaped island off 
the coast of Jubail is a haven for 
hundreds of species of fish, turtles, 
and other marine creatures. It is a 
popular diving site and is known for 
its diverse marine life.

Karan
Karan is the largest offshore coral 
cay island in Saudi Arabia.

Khobar Water Tower Island
This is a manmade peninsula that 
holds the Al Khobar water tower.

Maqta’a

Muslamiya

North Bayna

Qannah
This island is scarcely inhabited, with 
a small fort and round tower erected 
towards the East of the island, and a 
very small village closer to the North.

Qraiyn

South Bayna

Tarout / Dareen
The island was formerly part of 
the Dilmun civilization, is home to 
Tarout Castle which dates back to 
1515, as well as the site of many 

archaeological finds such as the solid 
gold statue of the ancient goddess 
Ashtaroot and pottery believed to be 
dated around 4500 BC.

Unaibar

Zakhnuniya

Bahrain
Abu Amira

Ajirah Island
The island is a part of the Hawar 
archipelago that was awarded to 
Bahrain by the ICJ in 2001.

Al Hajiyat
These three islands are part of 
the Hawar archipelago that was 
awarded to Bahrain by the ICJ  
in 2001.

Aljadoom

Al Wukūr
The island is a part of the Hawar 
archipelago that was awarded to 
Bahrain by the ICJ in 2001.

Amwaj
This group of manmade, mixed-use 
islands are the largest in Bahrain 
and the first place to offer 100% 
freehold land ownership to 
expatriates living in the country.

Bahrain
Bahrain island is the home to the 
country’s capital and is the largest 
island in the archipelago that 
comprises the country of Bahrain. 
The island has been occupied for 
over 5,000 years and served as one 
of the central locations of the Dilmun 
civilization.

Bū Sadād islands
These islands are part of the Hawar 
archipelago that was awarded to 
Bahrain by the ICJ in 2001.

Dar
Dar island is home to a hotel resort 
and is frequented by visitors for its 
beaches and water activities.

Dilmuniah
A development based on creating a 
space for a holistic, healthy lifestyle 

-- “the modern Garden of Eden.”

Durrat Al Bahrain
Jointly owned by the Kingdom 
of Bahrain’s Government and 
Kuwait Finance House [KFH], this 
development will be a luxury mixed 
use project spanning 14 manmade 
islands.

East Rubud
The island is a part of the Hawar 
archipelago that was awarded to 
Bahrain by the ICJ in 2001.

Falkland
Known as the Falkland Island by 
local fisherman and the coast guard 
after it was refered to as such by 
local Birtish officials during the 
British protectorate period.

Hawar
The center of dispute between 

Qatar and Bahrain since 1936, this 
archipelago, first surveyed in 1820, 
led to the first dispute between two 
Arab nations being resolved in the 
International Court of Justice. 

Jidda
The island served as Bahrain’s 
main prison during its time as a 
British protectorate. Jidda drew 
international attention for the 
incarceration of the “Bahraini Three” 
on the island.

Mashtan
From the islands comprising the 
Hawar archipelago, Mashtan is the 
closest to Bahrain Island. Though it 
was not a part of the ICJ settlement 
determining the status of the Hawar 
islands, Bahrain has included it in 
their World Heritage Site application 
for the islands.

Muharraq
Muharraq was originally referred 
to as “Arados”, the Greek name 
given to the island during the time 
of Alexander the Great. The island 
served as the the capital of the 
country until it was replaced by 
Manama in 1932.

Mutarith

Nabih Saleh
Nabih Saleh has freshwater springs 
that are used to irrigate date palm 
groves on the island.

Noon

North City
This island marks the beginning 
of Bahrain’s implementation of 
affordable housing for needy citizens 
throughout the country, with an 
expected goal of approx. 2,000 units 
to be located on the island.

North Sawad
The island is a part of the Hawar 
archipelago that was awarded to 
Bahrain by the ICJ in 2001.

Nuranna
Nuranna is a mixed use land 
development project that would 
provide the majority of land for 
housing.

Passport Island
Passport island is home to the 
border station between Saudi Arabia 
and Bahrain located along the King 
Fahad Causeway that connects the 
two countries. The causeway is the 
only land link that Bahrain has with 
any other country.

Qassar Al Qulay’ah

Qit’at Jaradah
Though not part of the Hawar islands, 
it was a part of the ICJ settlements 
in 2001. It caused setbacks as it 
was unclear whether or not it met 
the requirements to be considered 
an island.

Reef
Reef is an artificial island created for 
luxury residential and commercial 
projects.

Sheikh Ibrahim Shrine
Shrine to Sheikh Ibrahim Almathhaji 
who had led an army of 6000 
soldiers against the forces of 
Abdullah bin Ziyad in Mosul (66 Hijri 
/ 686 AD), Iraq in retaliation for the 
death of the grandson of the prophet 
Mohammed: Hussein.

South Sawad
Part of the Hawar Islands, this island 
is home to more than 10% of the 
world’s population of the threatened 
Socotra cormorant bird.

Um Annassan
This island was the private property 
of King Hamad bin Isa Al Khalifa & 
was the site of his personal game 
reserve.

Um Jileed

Um Lama

Um Sabban / Almuhammadiyah
This island was given as a gift to Max 
Thornburg, vice president of CALTEX 
oil company, to use for his private 
home and office during the 1930s.

Umahzuzza

Umm Jinni
The island is a part of the Hawar 
archipelago that was awarded to 
Bahrain by the ICJ in 2001.

West Rubud
The island is a part of the Hawar 
archipelago that was awarded to 
Bahrain by the ICJ in 2001.

Qatar
Aaliyah

Abu Fleetah

Abu Matar

Al Ka’ud

Banana
Man made luxury resort island off 
the coast of Qatar.

Bashiriya

Diynah
This island has the widest 
distribution of corals in Qatar.

Halul
First frequented by pearling boats 
and fisherman seeking shelter in 
the early 1900s, it has come to 
be a loading terminal for crude 
production from nearby offshore 
oil fields, as well as one of the main 
bases for the Qatari Navy.

Ishat
Three flat-topped islets make up this 
island bordered by cliffs.

Jinan
This island was a part of the 60+ year 
dispute between Qatar & Bahrain 
over the Hawar & surrounding 
islands. It was awarded to Qatar with 
the conclusion of the case at the ICJ 
in 2001.

Mikyar

وصف الجزر

الكويت
عوهة

بوبيان
تم تحويل جزيرة بوبيان إلى منشأة عسكرية 

عام 1991، وبقيت على هذا الحال منذ 
ذلك التاريخ. 

فيلكا
كانت جزيرة فيلكا جزءا من حضارة دلمون 
التي حكمت المنطقة خال األلف الثالث 

قبل المياد، ثم أطلق عليها الحقًا اإلسكندر 
األكبر خال رحاته في المنطقة اسم 

»إيكاروس.

جزيرة الخضراء
وهي تعتبر جزء من مشروع الواجهة البحرية 

للكويت الذي قامت شركة ساساكي وشركاه 
غازي سلطان، ومكتب المهندس الكويتي 
في عام 1988 بتصميمه وإنجازه، وتعتبر 

الجزيرة الخضراء هي أول جزيرة صناعية في 
الكويت.

كّبر
وتحيط الشعاب المرجانية بالجزيرة حيث 
يقوم فريق الغوص الكويتي والبرنامج 

الدولي لرصد حالة الشعب المرجانية 
بمتابعتها. وكثيرا ما يقوم السكان المحليين 

بزيارة الجزيرة لاستمتاع بالعطات الشاطئية 
أو عطلة نهاية األسبوع.

مسكان
مسكان هي موقع المنارة التي قام 

البريطانيين بتركيبها عام 1918.

قاروه
وقد كانت هذه الجزيرة هي أول قطعة من 

األراضي الكويتية يتم تحريرها من قبضة 
الغزو العراقي خال حرب الخليج عام 1991.

الشويخ
أصبحت جزيرة الشويخ الميناء التجاري 

الرئيسي في الكويت.

ام المرادم
حيث كانت ثاني قطعة من األراضي الكويتية 

التي تم تحريرها من قبضة الغزو العراقي 
خال حرب الخليج األولى.

أم النمل

 وربة
وتقع هذه الجزيرة إلى أقصى الشمال 

الكويتي.

السعودية
أبو علي

جزيرة أبو علي المتاخمة للباطنة وقد تأثرت 
بشدة بعد تسرب النفط في مياه الخليج 
خال حرب الخليج عام 1991. وهي تعتبر 
موطنًا لمجموعة كبيرة من أنواع الطيور.

الهيزة

الباطنة
كما أن جزيرة الباطنة تتاخم جزيرة أبو علي 

وقد تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب البيئية 
خال حرب الخليج عام 1991 والتي أسفرت 

عن تسرب كميات ضخمة من النفط في 
مياه الخليج.

الحويالت

الثميري

العربية
وهي تعتبر منطقة متنازع عليها سابقًا 
بين المملكة العربية السعودية وإيران، 

وقد تم إسناد ملكية هذه الجزيرة رسميا 
إلى المملكة العربية السعودية بناء على 

االتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 
.1968

المرجان
وهي جزيرة صناعية مطلة على سواحل 

الدمام وتعتبر وجهة عائلية، ومكانًا لألنشطة 
التي تمارس في الهواء الطلق وتمتاز 

بالمناظر الطبيعية. ويمكن الوصول إليها عن 
طريق جسر، وأيضًا بواسطة العبارات بين 

الجزيرة واليابسة.

الضعينة

القرمة
جزيرة القرمة هي موطن لسالة من أشجار 

المنغروف السوداء النادرة، مما جعلها وجهة 
هامة لغرض الحفاظ على البيئة خال حرب 
الخليج عام 1991 وذلك بعد قيام القوات 

العراقية بفتح صمامات النفط الكويتي 
لتسريب النفط في مياه الخليج.

هذبة

حالة زعل

حرقوص
تعتبر جزيرة حرقوص من الجزر السعودية 

الهامة نظرًا لطبيعتها البرية كما أنها موطنًا 
لمجموعة متنوعة من ساالت الطيور 

البحرية والساحف.

الهيلمية

الحويصات
كانت تمثل جزيرة الحويصات مصدرا 

للخاف بين المملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة إلى أن تم 
حسم الخافات الحدودية وتوقيع معاهدة 

عام 1993 والتي أقرت بموجبها دولة 
اإلمارات بسيادة السعودية على الجزيرة.

جنا

جذيم
يسكن الجزيرة عدد هائل من الطيور.

الجريد
وتعتبر هذه الجزيرة التي تأخذ شكل الدمعة 

وتطل على سواحل الجبيل ماذا لمئات 
األنواع من األسماك والساحف، والكائنات 
البحرية األخرى. وهي مياه مفتوحة للغوص 

وتوفر الحياة البحرية بتنوع أشكالها.

كران )قران(
يمثل الكاران أحد أكبر جزر الشعاب المرجانية 

البحرية المنخفضة في المملكة العربية 
السعودية.

برج مياه الخبر
هي شبه جزيرة صناعية تضم برج مياه الخبر.

المقطع

مسلمية

البينة الشمالية

ّجنة
ونادرا ما يقطن السكان هذه الجزيرة حيث 

تحتوي على حصن صغير وبرج دائري تم 
إنشائه شرق الجزيرة وبها قرية صغيرة 

بالقرب من الشمال.

كرين )قرين(

البينة الجنوبية

تاروت 
كانت الجزيرة سابقا جزءا من حضارة دلمون، 
هي موطن لقلعة تاروت والتي يعود تاريخها 

إلى عام 1515، وتمثل موقعًا للعديد من 
االكتشافات األثرية مثل تمثال الذهب 

الخالص لآللهة القديمة اشتورت وواآلواني 
الفخارية التي يعتقد أنها تعود إلى عام 4500 

قبل المياد .

عنيبر

الزخنونية

البحرين
أبو أميرة

عجيرة
تعتبر هذه الجزيرة من جزر حوار التي أقرت 

محكمة العدل الدولية بسيادة دولة البحرين 
عليها في عام 2001.

الحجيات
تعتبر هذه الجزر الثالث جزء من أرخبيل جزر 

حوار التي أقرت محكمة العدل الدولية 
بسيادة دولة البحرين عليها في عام 2001.

الجادوم

َاْلُوُكور
تعتبر هذه الجزيرة من جزر حوار التي أقرت 

محكمة العدل الدولية بسيادة دولة البحرين 
عليها في عام 2001.

أمواج
تعتبر هذه الجزر الصناعية، متعددة 

االستخدامات أكبر الجزر في دولة البحرين، 
وتحتل الصدارة من بين األماكن التي تمنح 

الوافدين الذين يعيشون في الباد ملكية 
حرة بنسبة 100%.

بحرين
جزيرة البحرين هي عاصمة الباد وهي أكبر 

جزيرة في األرخبيل الذي تتألف منه دولة 
البحرين. وقد سادت حضارة دلمون هذه 

الجزيرة لما يزيد عن 5000 عام وكانت تمثل 
أحد أهم المواقع في تلك الحضارات.

ُبو َسَداد
تعتبر هذه الجزيرة من جزر حوار التي أقرت 

محكمة العدل الدولية بسيادة دولة البحرين 
عليها في عام 2001.

دار
تعتبر جزيرة الدار موقعًا لمنتجع الفندق 

ويرتادها الزوار لاستمتاع بشواطئها 
واألنشطة المائية الموجودة بها.

دلمونيا
“حديقة عدن الحديثة” حيث التطوير من 

منظور إنشاء مساحة ألسلوب حياة صحي 
وشامل.

درة البحرين
ويمتلك هذه الحديقة الحكومة البحرينية 

وبيت التمويل الكويتي ]بيتك[ وفق ملكية 
مشتركة، وسوف يوفر التطوير العقاري فيها 

مشروعًا ذو استخدامات متعددة على 14 
جزيرة صناعية.

ة ْرِقيَّ َرَبض َالشَّ
تعتبر هذه الجزيرة من جزر حوار التي أقرت 

محكمة العدل الدولية بسيادة دولة البحرين 
عليها في عام 2001.

فلكالند
هي جزيرة يعرفها الصيادين المحليين وخفر 
السواحل باسم جزيرة فوكاند بعد أن قام 
مسؤولون بريطانيون محليون خال فترة 

الحماية البريطانية بنقل ملكيتها إلينا.

جزر حوار
يعتبر هذا األرخبيل، الذي تم مسحه ألول 
مرة في عام 1820، محور النزاع بين قطر 
والبحرين منذ عام 1936 والذي يعتبر أول 

خاف يتم تسويته بين دولتين عربيتين أمام 
محكمة العدل الدولية.

جدة
كانت هذه الجزيرة بمثابة السجن الرئيسي 
في البحرين خال فترة الحماية البريطانية. 

ومن جهتها لفتت جدة االهتمام الدولي إلى 
حبس “ثاثة بحرينيين” على الجزيرة.

َمْشَتان
تعد جزيرة مشتان هي أقرب جزيرة إلى 

البحرين من بين الجزر التي تكون ارخبيل 
حوار. ورغم أنها ضمن التسوية التي أبرمتها 

محكمة العدل الدولية التي حددت وضع جزر 
حوار، إال أن البحرين قد ضمتها في تطبيق 

قائمة التراث العالمي للجزر.

المحرق
تشير كلمة المحرق في األصل إلى اسم 

“ارادوس”، وهو االسم اليوناني الذي حملته 
الجزيرة في عهد اإلسكندر األكبر. وقد كانت 

هذه الجزيرة هي عاصمة الباد حتى تم 
استبدالها بالمنامة في عام 1932.

المعترض

النبيه صالح
تحتوى جزيرة نبيه صالح على ينابيع المياه 
العذبة التي تستخدم لري بساتين النخيل 

في الجزيرة.

نون

مدينة الشمالية
تمثل هذه الجزيرة نقطة انطاق البحرين نحو 

تنفيذ مساكن بأسعار معقولة للمواطنين 
من ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء 

الباد، وتستهدف إنشاء حوالي 2000 وحدة 
سكنية على الجزيرة.

 
ة َماِليَّ ُسَواد َالشَّ

تعتبر هذه الجزيرة من جزر حوار التي أقرت 
محكمة العدل الدولية بسيادة دولة البحرين 

عليها في عام 2001.

نورانا
جزيرة نورانا عبارة عن مشروع تطوير عقاري 

متعدد االستخدامات بحيث يوفر معظم 
األراضي للسكن.

جزيرة الحدود
جزيرة الحدود هي المنطقة الفاصلة بين 
حدود السعودية والبحرين والواقعة على 

طول جسر الملك فهد الذي يربط بين 
البلدين. ويعد الجسر هو الرابط البري الوحيد 

للبحرين بأي بلد آخر.

قصار القليعة

قطعة جرادة
رغم أنها ليست جزءا من جزر حوار، إال أن 
تسويات محكمة العدل الدولية في عام 
2001 قد شملتها. وقد كانت سببا في 

بعض التراجعات حيث لم يكن من الواضح 
ما إذا كانت قد استوفت متطلبات وضعية 

الجزيرة من عدمه.

ريف 
جزيرة الريف هي جزيرة صناعية تم إنشاؤها 

للمشاريع السكنية والتجارية الفاخرة.

مقام الشيخ ابراهيم
جزيرة مقام الشيخ إبراهيم المذحجي وهو 

القائد الذي تزعم جيشا مكون 6000 جندي 
ضد قوات عبد الله بن زياد في الموصل )66 

ه / 686 م(، العراق انتقاما لمقتل الحسين 
حفيد النبي محمد.

ة ُسَواد َاْلَجُنوِبيَّ
وتعتبر جزًء من جزر حوار، وهي موطنًا ألكثر 

من ٪10 من طيور الغاق السقطرى المهدد 
باالنقراض.

أم النعسان 
وهذه الجزيرة عبارة عن ملكية خاصة لجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة كما أنها 
محمية صيد خاصة لجالته.

 أم جيليد

 ام لما

أم سبان/ المحمدية
منحت هذه الجزيرة كهدية لماكس ثورنبيرغ، 

نائب رئيس شركة كالتكس النفطية، 
الستخدامها للسكن الخاص وكمكتب خال 

الثاثينات.

أمحزوزة

أم جني
تعتبر هذه الجزيرة من جزر حوار التي أقرت 

محكمة العدل الدولية بسيادة دولة البحرين 
عليها في عام 2001.

ة رَرَبض َاْلَغْرِبيَّ
تعتبر هذه الجزيرة من جزر حوار التي أقرت 

محكمة العدل الدولية بسيادة دولة البحرين 
عليها في عام 2001.

قطر
العالية

تعد جزيرة العالية صغيرة نسبيا لكنها 
معروفة بشواطئها.

أبو فليتة 

أبو مطر

الكعود

موزة
جزيرة صناعية لمنتجع فخم مطلة على 

سواحل قطر.

البشيرية 

ديينه
تتميز هذه الجزيرة بأنها تحتوي على مجموعة 

متنوعة من الشعاب المرجانية في دولة 
قطر.

حالول
في أوائل القرن العشرون ترددت قوارب 
اللؤلؤ والصيادين على هذه الجزيرة بحثا 

عن مأوى، ولكن ما لبث أن صارت محطة 
تحميل لمنتجات النفط الخام الواردة من 

حقول النفط البحرية القريبة، كما أنها تعتبر 
واحدة من القواعد الرئيسية للقوات البحرية 

القطرية.

األسحاط
تتكون هذه الجزيرة من ثاث جزر مسطحة 

تحدها المنحدرات.

جنان
كانت هذه الجزيرة محل نزاع لفترة تتجاوز 

ستون عامًا بين قطر والبحرين على جزر حوار 
والجزر المحيطة بها. ثم أقرت محكمة العدل 
الدولية في عام 2001 بسيادة البحرين على 

الجزيرة وإغاق القضية.

المكيار

جزيرة خاصة 1
رغم أنه لم يطلق على هذه الجزيرة اسمًا 

ولم يتاح عنها معلومات، فإن المرء بإمكانه 
أن يرى من خال الصور الجوية أنها متصلة 

باليابسة عن طريق جسر، وهي مأهولة، وبها 
أربعة مجمعات، ومسجدًا واحدًا، ومناظر 

طبيعية خصبة.

جزيرة خاصة 2
رغم أنه لم يطلق على هذه الجزيرة اسمًا 

ولم يتاح عنها معلومات، فإن المرء بإمكانه 
أن يرى من خال الصور الجوية أنها متصلة 

باليابسة عن طريق جسر، وهي مأهولة وبها 
عدد قليل من المباني الصغيرة.

جزيرة خاصة 3
رغم أنه لم يطلق على هذه الجزيرة اسمًا 

ولم يتاح عنها معلومات، فإن المرء بإمكانه 
أن يرى من خال الصور الجوية أنها متصلة 

باليابسة عن طريق جسر، وهي مأهولة 
ومقام عليها مجمع مباني ضخم وتتمتع 

بمناظرها الطبيعية.
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No Name 1
While it has no name or information, 
from aerial images one can see 
it is connected to land by bridge, 
inhabited, and has four complexes 
on it, with at least one mosque, and 
lush landscaping.

No Name 2
While it has no name or information, 
from aerial images one can see it 
is connected to land by bridge and 
inhabited with a few small buildings 
on it.

No Name 3
While it has no name or information, 
from aerial images one can see 
it is connected to land by bridge, 
inhabited, and appears to have a 
very large complex of buildings on it, 
with well kept landscape.

Old Palm Tree Island
This small island, 10 minutes from 
the coast by boat, was once the 
home to small, family entertainment 
venues and restaurants. It is 
now uninhabited and its former 
structures demolished.

Palm

Pearl
The Pearl-Qatar in Doha, Qatar, is 
an artificial island spanning nearly 
four million square metres. It is the 
first land in Qatar to be available 
for freehold ownership by foreign 
nationals. As of January 2015, there 
are 12,000 residents.

Purple Island
Occupied throughout the Barbar, 
Kassite, & Sasanian Periods, Purple 
Island has become a great source of 
archaeological artifacts dating back 
to the second millennium BC. The 
name Purple Island comes from its 
past as the site of operation for the 
purple-dye industry controlled by the 
Kassites.

Qetaifan Islands
Qetaifan Islands are currently under 
construction immediately off the 
coast of Lusail City, connected to 
land by multiple bridges, and is 
projected to become home to a 
new museum, convention center, & 
five-star hotel.

Ra’s Rakan
Jazīrat Ra’s Rakan is a island and is 
located in Madīnat ash Shamāl, Qatar

Safiliya
Safliya is a small, uninhabited island 
that is popular for day trips and 
swimming off the coast of Qatar.

Shira’aw Island
Fringed by a coral reef, this island is 
a haven for seabirds and sea turtles.

Um Alfar

United Arab  
Emirates
Abbasiyah

Abo Zayed

Abu Alabyadh
Abu Alabyadh, one of the largest 
islands in the UAE, was previously 
a main base for pearl diving, later 
becoming a part of the Marawah 
Marine Protected Area in efforts to 
preserve the rich diversity of wildlife 
and habitats existing there.

Abu Dhabi
Abu Dhabi is the name of the main 
island of Abu Dhabi city which is the 
largest city in Abu Dhabi emirate 
which in turn is the largest emirate 
of the UAE.

Abulsayayif

ADPC Khalifa Port
Located on a reclaimed land 
right off the coast of Taweelah, 
the ADPC Khalifa Port is the first 
semi-automated container port in 
the region.

Akaab
This small island has been the 
source for a vast array of archaeo-
logical finds indicating that it was the 
site of a large Neolithic settlement 
dating back to 4700-3600 BC.

Aldafin

Alferdous

Al Gantur

Algelah

Algurm Resort
Algurm is a luxury residential 
development off the coast of Abu 
Dhabi.

Alhamra
This is a luxury residential 
development that, when completed, 
will be a part of AlHamra Village.

 Alhanyourah

Alheel

Aljaraf Fisheries
This island is home to the first 
shrimp producing farm in the UAE.

Almahayim

Almajaz Amphitheatre Island
Al Majaz island is the location of Al 
Majaz amphitheater, the first of 24 
heritage projects announced in 2014.

Almarjan
This manmade archipelago consists 
of, Breeze Island, Treasure Island, 
Dream Island, & View Island, 
together making Al Marjan. It has 
become a major tourist destination 
in the UAE since its opening in 2013.

Almaryah
Formerly known as Sowwah Island, 
this island had its name changed in 
2012, to that of Al Maryah, after a 
famous oasis in Liwa known for its 
deer. It is a mixed use development 
that is intended to become Abu 
Dhabi’s new Central Business 
District.

Almaya
 
Al Noor Island

Alqafi
 
Alreem East

 Alsarayah 
This island is a mixed use tourist 
development off the coast of Ras Al 
Khaimah.

Alsayed Alhashimi

Alsemaliyah
Samaliya is a protected marine and 
coastal sanctuary known for hosting 

a wide array of cultural heritage 
activities.

Al Sinniyah
The largest island in Um Al Quwain, 
this island is known for its diverse 
wildlife species, specifically the 
Socotra Cormorant that has its third 
largest colony here.

Althumairiya

Arryam
Formerly known as Bu Kushaishah, 
the island is privately owned 
and known for both its gazelles 
and marine life. In recent years, 
discoveries of pottery dating back to 
the Ubaid civilization has been found 
on the island.

Artifical Island 1

Artificial Island 2

Arzanah
This has been one of the locations of 
ZADCO, an oil production subsidiary 
of Abu Dhabi National Oil Company, 
since 1994.

Bahrani
One of the more accessible large 
islands of Abu Dhabi, Bahraini is 
popular for day excursions and 
outdoor activities

Balghelam
Balghelam has been the site of 
multiple archaeological finds 
including but not limited to early 
examples of hearths, graveyards, 
& wells.

Beach Palace of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashed Al 
Maktoum

Blue Waters Island
This is a mixed use development that 
will be built on reclaimed land off the 
coast of Dubai. Once completed, it 
will be home to the Dubai Eye, the 
world’s largest ferris wheel at 210 
m tall.

Bu Ka’l

Burj Alarab
The manmade island was 
constructed to be the location of the 
Burj Alarab hotel, the luxury hotel 
that has come to serve as one of the 
icons of Dubai.

Bu Tinah
This UNESCO designated marine 
biosphere reserve was a finalist in 
the campaign for the New Seven 
Wonders of Nature. Known for 
its abundant wildlife and lush 
landscape, access is restricted 
in efforts to preserve the natural 
conditions on the island.

Buwairiyat

Container Terminal 4
This island is a part of the Jebel Ali 
Free Zone in Dubai.

Dabbiya Oil Field
Dabbiya oil field is an artificial island 
located along the coast of Abu Dhabi 
belonging to Abu Dhabi Company 
for Onshore Petroleum Operations 
(ADCO). It was constructed to 
facilitate drilling wells in the area.

Dalma
Dalma island consists of over 20 
archaeological sites, some of which 

have been the source of items 
including a 7,000 year old limestone 
mortar and three mosques dating 
back to the beginning of the century.

Dana

Das
Das island is a strategic exporter of 
crude oil and liquified natural gas, 
having been one of the key islands 
involved in Abu Dhabi’s oil business 
since 1954. It is the site of Abu Dhabi 
Gas Liquefaction Company’s main 
operations and is home to more than 
3,000 of their male employees.

Deglat

Deira
Originally intended to be a part 
of the Palm islands, construction 
on manmade Deira was put on 
hold until its reintroduction as an 
independent project. Developments 
on the island have begun, with a 
bridge linking Deira to other islands 
already underway.

Deira Palm Parcel

Dolphin Island
This is an artificial island located 
near Al-Reem island.

Dubai Marina
Planned by HOK Canada in 
collaboration with Emaar Properties, 
the Dubai Marina is an artificial 
canal community on the coast of the 
city. It is claimed to be the world’s 
largest manmade marina upon its 
completion.

Dubai Water Canal Peninsula
This project is currently under 
construction and when completed 
will provide the city of Dubai with a 
three-kilometer long canal that runs 
from the sea through Business Bay 
to Jumeriah.

Dubai Waterfront

Dubawi
Part of the Palm Jumeirah 
development, this island is proposed 
to be a sustainable luxury resort.

Emirates Heritage Club

Eco Island
This island is a part of the plan for 
Saadiyat Islands to incorporate 
eco-tourism.

Eqraiwah
This island has been the site of bird 
studies during the 1990s.

Fahid
It is part of the Sheikh Khalifa 
Highway adjacent to Yas Island.

Falah Bin Zayed

Fisht Ghamees

Fiyay

Flag Island
Originally named Al Jazeera, the 
park opened in 1979 and covered 
the island across from Sharjah 
Central Market.. At its reopening ,the 
island had the world’s 7th tallest 
flagpole, giving way to its new name.

Furaydat

Futaisi
The island was previously home to 

an ecotourism resort and a wildlife 
sanctuary.

Gasha
This island is a part of Abu Dhabi’s 
uninhabited Discovery Islands, a 
protected area known for its dolphin 
feeding grounds, turtles, and 
abundance of other wildlife.

Ghagah

Ghanada

Ghlaa

Hayl

Hodariyat
Abu Dhabi’s largest bridge ever, 6 
lane Hodariyat Bridge, has just been 
completed, connecting Hodariyat 
island to Abu Dhabi’s western 
coastline. The island is part of the 
Abu Dhabi Urban Planning Council’s 
2030 plan to create more Emirati 
housing.

Humer

Ish

Janana
Jananah is one of the main islands in 
the UAE that dugong frequent on a 
regular basis.

Jubail
This island is essentially uninhabited 
minus the stretch of land to the 
west of the island that the Sheikh 
Khalifa Highway spans & a few small 
buildings along the coast.

Julaia

Jumana
Jumana is a manmade island off the 
coast of Dubai that will be home to a 
luxury mixed use development.

Khan

Khasbat Alreem

Khirdal

Khubairah

La Mer
This manmade island, when 
completed, will be the site of a new 
mixed use luxury development.

Labzum

Land Extension of the Compound 
of Sheikh Mansour Bin Zayed Al 
Nahyan

Logo
Logo island is a private island in the 
manmade Palm Island archipelago 
that is home to a royal villa, multiple 
guest villas, and a private beach.

Lulu
Lulu island is a manmade island off 
the coast of Abu Dhabi created for 
large scale development, but was 
closed shortly after its opening in 
2007. Many beachgoers still visit the 
island, though it is only accessible 
by private boat and not officially a 
public destination.

Makasib
Though the island belongs to the 
UAE, Saudi Arabia has been granted 
permission to construct as they 
please.

النخيل القديمة
كانت هذه الجزيرة الصغيرة التي تبعد 10 
دقائق من الساحل بالقارب تضم مطاعم 
وأماكن الترفيه العائلي، إال أنها اآلن غير 
مأهولة بالسكان كما أن المباني قد تم 

هدمها.

جزيرة النخيل

اللؤلؤة
جزيرة لؤلؤة-قطر في مدنية الدوحة، بقطر، 

عبارة عن جزرية صناعية تمتد على مساحة 
تقارب أربعة مايين متر مربع. وسوف تكون 

الموقع األول في دولة قطر الذي يوفر 
التملك الحر لألجانب. ومنذ أوائل يناير عام 

2015، يوجد بها 12،000 نسمة.

الخور
تم احتال جزيرة الخور خال الحقب البربرية، 
الكيشينية، الساسانية، وقد أصبحت مصدرا 

هامًا للتحف األثرية التي يعود تاريخها إلى 
األلف الثاني قبل المياد. وقد أطلق عليها 

اسم جزيرة الخور تيمنا بماضيها كموقع 
لعمليات صناعة صبغ األرجوان التي قام بها 

الكيشيينين.

قطيفان
جزر قطيفان حاليا قيد اإلنشاء وهي مواجهة 

لسواحل مدينة لوسيل، وتتصل باليابسة عن 
طريق عدة جسور، ومن المتوقع أن تصبح 
متحفًا جديدًا، ومركزًا للمؤتمرات، وفندق 

خمس نجوم.

رأس ركن
جزيرة رأس ركن تقع في مدينة الشمال في 

دولة قطر

السافلية
تعتبر جزيرة السافلية الصغيرة غير المأهولة 

وجهة للرحات اليومية والسباحة مطلة على 
سواحل قطر.

جزيرة شراعوه
توفر هذه الجزيرة ماذا للطيور والساحف 

البحرية ويحيط بها الشعاب المرجانية.

أم الفار

االمارات العربية 
المتحدة 

لُعـــبــسية

ابو زايد

ابو االبيض
تعد جزيرة أبو األبيض واحدة من أكبر الجزر 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ حيث 

كانت بمثابة القاعدة الرئيسية للغوص بحثا 
عن اللؤلؤ في السابق، ومن أجل المحافظة 

على تنوع الحياة البرية الغنية والمواطن 
الموجودة بها أصبحت مؤخرًا جزءًا من 

محمية مراوح البحرية.

ابو ظبي
جزيرة أبو ظبي هي الجزيرة الرئيسية في 

مدينة أبو ظبي؛ حيث تمثل أكبر مدينة في 
إمارة أبوظبي والتي بدورها تعد أكبر إمارة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ابو السيايف

ميناء خليفة
تقع الجزيرة على األراضي المستصلحة 

المطلة على سواحل الطويلة ويعتبر ميناء 
خليفة في أبوظبي هو أول ميناء حاويات 

شبه آلي في المنطقة.

اآلكعاب
لطالما كانت هذه الجزيرة الصغيرة مصدرًا 
لمجموعة واسعة من المكتشفات األثرية 

التي تشير إلى أنها كانت موقعًا كبير للحقبة 
الحجرية الكبيرة التي يعود تاريخها إلى -4700

3600 قبل المياد.

الدفن

الفردوس

قنطور

الغال

القرم
جزيرة القرم هي مشروع سكني فاخر مطلة 

على ساحل أبو ظبي.

الحمرا
تعتبر هذه الجزيرة مشروع سكني فاخر، 

والذي سيكون جزءا من قرية الحمراء عند 
اكتماله.

الحنيوره

الحيل

الجرف
تضم هذه الجزيرة أول مزرعة إنتاج روبيان في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المهايم

المجاز
جزيرة المجاز هي الموقع الخاص بمسرح 

المجاز، وهو المشروع األول ضمن 24 
مشروع تراثيًا أطلق عام 2014.

الممزر

المرجان
تتكون جزيرة المرجان من أرخبيل صناعي 

يضم جزيرة نسيم، جزيرة الكنز، جزيرة الحلم، 
وجزيرة المنظر الطبيعي. وقد أصبحت 

المرجان وجهة سياحية رئيسية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة منذ افتتاحها عام 

.2013

المريح
كانت تعرف هذه الجزيرة قديما باسم 

الصوة، وقد تغير اسمها عام 2012، ليصبح 
جزيرة المريح، وهي تقع بعد واحة ليوا 

المعروفة بتواجد الغزالن فيها. وهي مشروع 
متعدد االستخدامات يهدف إلى أن تصبح 

مدينة أبوظبي محطة األعمال المركزية 
الجديدة.

المايا

النور 

القافي

الريم الشرقية

السرايا
هذه الجزيرة هي عبارة عن مشروع سياحي 
متعدد االستخدامات مطلة على سواحل 

رأس الخيمة.

السيد الهاشمي

السماليه
تمثل جزيرة السماليه محمية بحرية وساحلية 

شهيرة الستضافة مجموعة واسعة من 
األنشطة التراث الثقافي.

السنيه
جزيرة السنية هي أكبر جزيرة في أم القيوين، 

وهي معروفة بتنوع الحياة البرية، وتحديدا 
طائر سقطرى الغاق التي تمتلك ثالث أكبر 

موطن له.

الثميرية

اريام
جزيرة األريام كانت تعرف سابقا باسم 

بو بوكشيشة، وهي ملكية خاصة وهي 
مشهورة بالغزالن والحياة البحرية. وخال 

السنوات األخيرة تم اكتشاف أواني فخارية 
تعود إلى حضارة العبيد.

جزيرة صناعية 1

جزيرة صناعية 2

عرزانه
كانت جزيرة عرزانه احد مواقع شركة زادكو، 

شركة إنتاج نفط تابعة لشركة أبو ظبي 
 الوطنية للنفط منذ عام 1994.

بحراني
تمثل جزيرة بحراني احد أكبر الجزر انفتاحًا 

في أبو ظبي فهي مفتوحة للجمهور لقضاء 

الرحات اليومية واألنشطة المفتوحة

بلغالم
كانت جزيرة بلغام موقعًا الكتشافات أثرية 
متعددة بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر األنماط القديمة للمداخن والمقابر، 

واآلبار.

قصر شيخ محمد بن راشد المكتوم

جزيرة بلووترس
جزيرة بلووترس عبارة عن مشروع متعدد 

االستخدامات سوف يتم بناؤه على 
المساحات المقابلة لساحل دبي. وبمجرد 

اكتماله سوف تكون عين دبي أحد أبرز معالم 
المشروع، والتي تشكل العجلة الترفيهية 

األكبر من نوعها في العالم،  والتي سيصل 
ارتفاعها إلى 210 أمتار

بو كعل

بوطينة
تحتل جزيرة بوطينة أكبر محمية بحرية في 

أبوظبي معتمدة من اليونسكو ضمن 
الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوية 

المركز األخير في حملة عجائب الطبيعة 
السبع الجديدة. وتعرف الجزيرة بتنوع الحياة 

البرية والمناظر الطبيعية الخابة، كما أن 
إمكانية الوصول إليها محدود في ضوء 

جهود المحافظة على الظروف الطبيعية 
في الجزيرة.

برج العرب
تم إنشاء جزيرة برج العرب الصناعية لتكون 

موقعًا لفندق فاخر يحمل اسمها، وهو 
الفندق الذي اصبح أحد معالم دبي الرئيسية.

بويريات

محطة الشحن 4
تقع جزيرة محطة الشحن 4 ضمن المنطقة 

الحرة بجبل علي في دبي.

الضبعية 
حقل الضبعية النفطي عبارة عن جزيرة 

صناعية تقع بطول ساحل أبو ظبي الذي 
تعود ملكيته إلى شركة أبوظبي للعمليات 

البترولية البرية المحدودة )أدكو(. وقد تم 
إنشاء هذه الجزيرة لتسهيل حفر اآلبار في 

المنطقة.

دلما
تضم جزيرة دلما أكثر من 20 مواقعًا أثريًا 

كان مصدر بعضها من الحجر الجيري القديم 
الذي يبلغ عمره 7000 عام وبها ثاثة 
مساجد يعود تاريخها إلى بداية القرن.

دانه

داس
تمثل جزيرة داس مصدرًا استراتيجيًا للنفط 
الخام والغاز الطبيعي المسال، وقد كانت 

واحدة من الجزر الرئيسية في القطاع النفطي 
في أبوظبي منذ عام 1954. ويقع بها موقع 

العمليات الرئيسية لشركة أبوظبي لتسييل 
الغاز ويقطن بها أكثر من 3000 من عامل 

من الذكور.

دغلت

ديره
تعتبر جزيرة ديرة في األساس جزء من جزر 

النخيل، وقد تم تعليق إنشاء جزيرة ديرة 
الصناعية إلعادة مباشرة المشروع كمشروع 

مستقل. وقد بدأ إجراء التطورات على الجزيرة 
مع تشييد جسر يربط بين جزيرة ديرة مع 

الجزر األخرى وهو تحت اإلنشاء.

 نخلة الديره

جزيرة الدلفين
جزيرة الدلفين عبارة عن جزيرة صناعية تقع 

بالقرب جزيرة الريم.

مارينا دبي
قامت شركة أتش أو كي كندا بتصميمه 
بالتعاون مع شركة إعمار العقارية، ودبي 

مارينا هو قناة صناعية على ساحل المدينة. 
ويقال أنها ستكون أكبر مارينا صناعية في 

العالم بعد إنجازها.

إمتداد قناة دبي 

مشروع امتداد قناة دبي قيد اإلنشاء 
حاليا وعند إنجازه سوف يوفر لمدينة دبي 

قناة بطول ثاثة كيلومترات تمتد من 
البحر وتجري عبر خليج األعمال إلى جميرا. 

وسيتم تنفيذ مشاريع تطوير عقاري متعددة 
االستخدامات على جانبي القناة.

شاطئ دبي

دباوي
جزيرة دباوي تمثل جزًء من مشروع نخلة 

جميرا، ومن المتوقع أن تكون منتجع فاخر 
مستدام.

جزيرة نادي التراث االماراتي

جزيرة البيئية
الجزيرة البيئة جزء من خطة جزر السعديات 

لتوفير السياحة البيئية.

إقريوه
رغم أن الكثير لم يسمع بجزيرة إقريوه، إال 

أنها كانت موقع الدراسات الطيور خال 
التسعينيات 

فاهد
جزيرة فاهد تمثل جزًء من طريق الشيخ 

خليفة السريع المجاور لجزيرة ياس.

فالح بن زايد

فشت غميس

الفيي

جزيرة العلم
يعود اسم جزيرة العلم في األصل إلى اسم 
الجزيرة؛ حيث تم افتتاح الحديقة عام 1979 

وكانت تغطي الجزيرة عبر سوق الشارقة 
المركزي ومنذ ذلك الحين تم إعادة تسميتها 
لتصبح حديقة المنتزه وإعادة تسمية الجزيرة 

لتصبح جزيرة العلم. وعند إعادة افتتاح 
الجزيرة، كان بها سابع أطول سارية علم على 

مستوى العالم يرفرف باسمها الجديد.

الفريدات الجنوبية

فطيسي
كانت جزيرة فطيسي في السابق محمية 

للحياة البرية ومنتجعا للسياحة البيئية.

غاشا
جزيرة غاشا من جزء من جزر ديسكفري أبو 

ظبي غير اآلهلة بالسكان، وهي منطقة 
محمية معروفة بغذاء الدالفين، والساحف، 

وبها الكثير من الحيوانات البرية األخرى.

غاغة

غناده

غال

حايل

حضاريات
يربط أكبر جسور أبو ظبي، الذي يضم 6 
حارات سير، وقد الذي تم إنجازه مؤخرًا، 

وربط جزيرة حضاريات بالساحل الغربي إلمارة 
أبوظبي. وتمثل الجزيرة جزًء من خطة مجلس 
أبوظبي للتخطيط العمراني لعام 2030 التي 

تستهدف إنشاء المزيد الوحدات السكنية 
للمواطنين اإلماراتيين.

حمر

عش

جنانة
جزيرة جنانة هي واحدة من الجزر الرئيسية في 

اإلمارات العربية المتحدة التي يتردد عليها 
أبقار البحر بانتظام.

جبيل
جزيرة الجبيل غير آهلة بالسكان باستثناء 

الشريط الممتد إلى غرب الجزيرة الذي يغطيه 
طريق الشيخ خليفة السريع وعدد محدود 
من المباني الصغيرة على طول الساحل.

الجـليعه

جمانه

جزيرة جمانة جزيرة صناعية مطلة على 
سواحل دبي، والتي سوف يقام عليها 

مشروع متعدد االستخدامات.

خان

خصبت الريم

الخردال

خبيرة

ال مير
سوف تكون جزيرة ال مير الصناعية، بعد 

اكتمالها، موقعًا لمشروع عقاري فاخر متعدد 
االستخدامات.

لبزم

إمتداد أرض شيخ منصور بن زايد النهيان

لوغو
جزيرة لوغو هي جزيرة خاصة ضمن أرخبيل 

جزر النخيل الصناعي؛ حيث سيكون بها فيا 
ملكية وفيات متعددة الستقبال الضيوف، 

وشاطئ خاص.

اللؤلؤ
جزيرة اللولو عبارة عن جزيرة صناعية مطلة 
على سواحل أبو ظبي تم إنشائها كمشروع 
تطوير عقاري ضخم، ولكن تم إغاقها بعد 
فترة قصيرة من افتتاح المشروع في عام 

2007. وال يزال العديد من مرتادي الشواطئ 
يقومون بزيارة الجزيرة؛ حيث يمكن الوصول 
إليها فقط عن طريق القوارب الخاصة وهي 

ليست وجهة عامة رسميًا.

مكاسب
رغم أن ملكية جزيرة مكاسب تعود إلى دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، إال أنها منحت 
المملكة العربية السعودية تصريح باإلنشاء 

حسب رغبتها.

ممزر

المارينا

مروح
صنفت اليونسكو جزيرة مروح ضمن 

الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوية، 
كما أنها موقع للعديد من االكتشافات 

األثرية التي يعود تاريخها إلى القرن السادس 
عشر. وهي موطن طبيعي للحياة البرية 

المحلية والحياة البحرية، بما في ذلك بقر 
البحر التي تتخذ الجزيرة موطنا لها وتعد ثاني 

أكبر بقعة تتركز فيها.

ميناء العرب
سوف تكون هذه الجزيرة، بمجرد إنجازها، 

مشروع تطوير عقاري فاخر متعدد 
االستخدامات.

مبرز

مهمليه

مشيرب

المعترضة

ناريل
سوف تكون جزيرة الناريل بمثابة منطقة 
جديدة مصممة بشكل متكامل وحصريًا 

للمواطنين وهي تطل على الخليج.

نجوم
تتكون جزر النجوم من مجموعة من الجزر 
الطبيعية التي تطل على ساحل الشارقة 

وهي منطقة إلقامة عدة أحياء متكاملة في 
المدينة. وقد تم تعليق هذا المشروع ولهذا 

تبقي الجزر غير مأهولة.

نراي
جزيرة النوراي هو منتجع فاخر من المنتجعات 

الخاصة التي تم إنشائه بطول الواجهة 
البحرية لكي يوفر للعماء إمكانية الحصول 
على مساحات كبيرة من األرض لبناء فلل 

خاصة وفلل سكنية.

 منصة 31 

نخلة الديرة
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Mamzar

Marina

Marooh
Marooh island is the location of a 
UNESCO Biosphere Reserve, as 
well the site of numerous archaeo-
logical finds dating back to the 16th 
century. Multiple natural habitats for 
local wild and marine life, including 
the world’s second largest popula-
tion of dugong, call this island home. 

Mina Alarab
This island, once completed, will 
be the site of a mixed use luxury 
development.

Mubarraz

Muhmaylah

Mushayrib

Mu’taratha

Nareel
This island will be home to a new, 
master-planned neighborhood for 
Emiratis on the water.

Nujoom Islands
The cluster of natural islands off 
the coast of Sharjah that make up 
Nujoom Islands were the location 
of a new master plan for multiple 
neighborhoods in the city.The project 
has been put on hold and the island 
remains uninhabited.

Nurai
Nurai is a private luxury resort 
community that was developed to 
give customers access to large plots 
of land for private, residential villas 
along the waterfront.

Onshore Location Rig no. 31

 Palm Deira Parcel 

Palm Jebel Ali
Almost identical in shape and form 
to Palm Jumeriah, the Palm Jebel 
Ali archipelago remains different 
in that it has sat completely empty 
since its creation. The luxury mixed 
use development project was put on 
hold in 2008 with its future remaining 
uncertain.

Palm Jumeirah
Palm Jumeriah is the world’s largest 
manmade island archipelago and 
has become home to over 4,000 
villas, multiple restaurants, and a 
wide array of luxury hotels, including 
the Atlantis hotel and waterpark. It is 
also the location of the Middle East’s 
first monorail system.

Pearl Jumeirah
Yet to be completed, Pearl Jumeirah 
is projected to become one of 
Dubai’s most elite, beachfront mixed 
use developments. 

Private Island of Sheikh Hamdan 
Bin Mohammed Bin Rashid 
AlMaktoum

Private Island of His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashed  
Al Maktoum

Qareen Alaish
The island has been discovered 
to be a frequent stop for over 67 
species of migratory birds through 
the region.

Qarnain

Qassabi

Qassar Bu Sa’ayed

Qassar Bu Sheyarrah

Qassar Khunoon

Qisar Bu Sheera

Ramhan

Ras Alghurab

Ras Ghamees

Reem

Residence of Alsayed Ahmad  
Bin Khalaf Almazrouei

Rufaiq

Saadiyat
Saadiyat Island has quickly 
become one of Abu Dhabi’s biggest 
attractions, drawing people from 
all over the world to its various 
amenities. Its Cultural District is 
the site of the Louvre Abu Dhabi, 
Guggenheim Abu Dhabi, and Zayed 
National Museum.

Salaha

Sas Annakhal

Sheikh Saeed Bin  
Hamdan AlNahyan island

Shura’aya

Shuweihat

Sir Abu Nuayr
This island has been deemed a SSSI, 
site of special scientific interest, 
due to its immense geological 
importance.

Sir Bani Yas

Talee’a

Um Alhatab

 Um Alkharkam
Um Al Kharkum is a small island 
near Sir Bani Yas that is most often 
visited for fishing.

Um Ame’em

Um Khourrah

Um Lifaina
Um Lifaina is an uninhabited island 
adjacent to Bal Rumaid island. It has 
been the site of speculative master 
plans for a large mixed use project, 
though it has yet to be developed.

Um Qasar

VIP-1 Island

VIP-2 Island

World
The World islands are a manmade 
archipelago designed to be in 
the shape of a world map. A wide 
scale, mixed use development was 
intended to be distributed across the 
islands; however, only a handful of 
the islands have been developed.

Yabr

Yas

This manmade island is home 
to many of Abu Dhabi’s leading 
attractions, such as the the Formula 
One race, Ferrari World, and Yas 
Waterwold. 

Yasat

Zabara

 Zabut Salamah

Zagzoog

Zirku
This island is home to one of ZADCO, 
Zakum Development Company’s, 
most important sites for the 
processing and storage of oil from 
the area.

Oman
Abu Sir
A cliffy island marked by a high 
peaked hill in the Musandam area.

Al Daymaniyat
Al Daymaniyat islands are a 
protected nature reserve that is 
popular for diving off the coast.

Al Fahl
Al Fahal is a protected nature 
reserve located close to the coast 
of Oman.

Al Hamra
Home to the Za’ab tribe, this island 
off the coast of Ras Al-Khaimah 
was once a thriving pearling and 
fishing village until the 1930s. With 
the downfall of the pearling industry 
the village was subsequently 
abandoned and left uninhabited for 
decades to follow.

Alharat

Al Khayl

Al Makhruq

Al Shamm
Exists in Khawr Al Shamm, the 
longest fjord in Musandam.

Bu Rashid / Tawakkul
The island is a popular dive site in 
the Musandam area.

Fanaku

Habalayn

Kachalu
Kachalu is a island in the region of 
Musandam near Daw Sunni and is 
a diving site.

Lima Rock
A pinnacle limestone island with 
steep vertical drops to more than 
60 meters deep. It’s famous for its 
caves, crevices, overhangs and 
healthy coral formations. Species 
found are yellow-fin, barracuda, 
wrasses, zebra sharks and jacks.

Maqaqah
Fishing island located in Musandam.

Mukhaylif
Located in Musandam peninsula 
near Kumzar and is not populated.

Musandam
The island belongs to Oman despite 
its separation from the rest of the 
country by the UAE. Its strategic 
location allows for Oman to retain 
some control over the Strait of 

Hormuz that it shares with Iran.

Pearl

Quoin (Salamah)
The traditional “way point” used by 
ships to define the entrance or exit 
from the Persian Gulf.

Ras Marovi
Ras Marovi is an active dive site in 
the Musandam area.

Sibi

Telegraph / Maqlab
In the 19th century, it was the 
location of a British repeater station 
used to boost telegraphic messages 
along the Persian Gulf submarine 
cable, which was part of the London 
to Karachi telegraphic cable.

Um Al Fayarin
A popular place for local birds during 
nesting season, this small island is 
located in the Musandam area.

Um Alghanam
Located in Musandam, Oman. Its 
name is derived from the past 
practice of leaving goats on the 
island to graze when pastures on 
the mainland were exhausted in time 
of drought.

Iran
Abasak 
This island is the location of the 
Sadra Island Offshore (Shipbuilding) 
Yard, where Sadra, or the Iran 
Marine Industrial Company, 
undertakes a great deal of their work 
in shipbuilding/repair, offshore oil 
activities, and civil infrastructure 
projects.

Bunneh

Dara

Farsi

Gorm
The island is known for its dense 
vegetation and is a pitstop for 
migratory birds.

Greater Farur

Hendorabi

Hengam
Hengam is a small island located 
adjacent to Qeshm, popular for the 
vast array of wildlife and natural 
ecosystems in place.

Hormuz
Said to be visited by the famous 
explorer Marco Polo, Hormuz 
became a center of trade between 
India & China by 1200 until its 
capture by the Portuguese in 1514. 
The island was later leased by Oman 
and is home to a fort built by the 
Portuguese.

Kharg
Kharg belonged to the Dutch during 
the 15th century until it was captured 
by inhabitants of a nearby Persian 
port in 1766. Since then, it has 
become a crude oil terminal and 
loading facility.

Kharku
Almost no information - Sandy 
beach with very little vegetation

Kish

Kish island, formerly known as the 
Shah’s playground, has been one of 
Iran’s main free trade zones since 
1968. It proved to be a large success 
in boosting tourism and revenue for 
the country.

Larak
Larak island has a very diverse 
coral reef system located around it, 
comprising one of the most complex 
in the Gulf region.

Lavan
Lavan is one of the main terminals 
for exporting crude oil from Iran.

Lesser Farur

Mir Mohanna
Named after Mir Mohanna who 
would launch pirate raids from 
Kharku against Dutch trading ships 
that were stationed in Kharg.

Nakhiloo

Nedel Gar

Negin

Omm-e-Sila

Ommolkorm

Qabr-e Nakhoda

Qeshm
Qeshm is one of Iran’s biggest free 
trade zones, strategically located 
only 60 kilometers from Bahrain & 
180 from UAE Port Rashid.

Shidvar
Shidvar island is a wildlife refuge.

Shif
Shif island is home to a small, rural 
population.

Siri
This island was home to an oil 
platform destroyed by the United 
States Naval Force during 1988 
towards the end of the Iran-Iraq war.

Tahamadun

Iraq
Alfaw
Iraq’s only access to the Gulf, the 
Alfaw peninsula is located along 
the convergence of the Tigris and 
Euphrates rivers. Plans are being 
laid out by the Iraqi government 
to construct a massive port 
infrastructure complete with artificial 
islands in order to meet its maritime 
logistical needs. 

Disputed Islands
Abu Musa
This island has been the source 
of tension between Iran and UAE 
for many years, as both claim 
ownership of the land. Both 
countries signed a Memorandum 
of Understanding in regards to the 
island after Bahrain’s independence 
in 1968, though each one continues 
to dispute the standing of the other’s 
claims.

Greater Tunb
Follows same conflict as  
Abu Musa

Lesser Tunb
Follows same conflict as  
Abu Musa

نخلة جبل علي
تعتبر أرخبيل نخلة جبل علي متطابقة تقريبا 

في الشكل والنموذج مع نخلة الجميرا لكنها 
تختلف عنها من حيث كونها خالية تماما منذ 
إنشائها. تم تعليق مشروع التطوير العقاري 

الفاخر والمتعدد االستخدامات في عام 
2008 دون اتخاذ قرار بشأن مستقبلها.

نخلة جميرا
جزيرة نخلة الجميرا هي أكبر جزيرة صناعية 

في العالم، وتضم أكثر من 4000 فيا 
وعدة مطاعم، ومجموعة كبيرة من الفنادق 

الفاخرة، بما في ذلك منتجع أتانتيس 
والحديقة المائية. كما أنها تحوي أول نظام 

سكة حديدية منفرد في الشرق األوسط.

لؤلؤة جميرا
بمجر أن تكتمل جزيرة لؤلوة الجميرة من 

المتوقع أن تصبح واحدة من أفضل 
معالم دبي بواجهة بحرية ومشاريع متعددة 

االستخدامات.

جزيرة شيخ حمدان بن محمد بن راشد 
المكتوم الخاصة

جزيرة شيخ محمد بن راشد المكتوم الخاصة

قرين العيش
اكتشفت جزيرة قرين العيش بعد أن أصبحت 

محطة لتوقف أكثر من 67 نوعا من الطيور 
المهاجرة عبر المنطقة بشكل متكرر.

قرنين

قصابي

قصار بو سعيد

قصار بو شياره

قّصار خنون

قصار بو شيره

رمحان

راس الغراب

راس غميس

ريم
أصبحت جزيرة الريم على مدار السنوات 

السبع الماضية أحد أكثر المناطق السكنية 
شعبية في أبوظبي. ومن المتوقع أن 
يضيف تنويع خدماتها في المستقبل 

القريب مزيد من الموارد التجارية للجزيرة.

منزل السيد احمد بن خلف المزروعي

رفيق

سعديات
أصبحت جزيرة السعديات أحد أكبر مناطق 
أبو ظبي جذبًا، حيث إن مرافقها المختلفة 

أصبحت مصدر استقطاب للزوار من جميع 
أنحاء العالم. وتضم المنطقة الثقافية 

بالجزيرة متحف اللوفر أبو ظبي، جوجنهايم 
أبوظبي، ومتحف زايد الوطني.

صالحة

ساس النخل

جزيرة شيخ سعيد بن حمدان النهيان

شريعة

شويحات

أبو صير نعير
تعتبر جزيرة أبو صير نعير موقعًا ذا أهمية 
علمية خاصة، نظرا ألهميته الجيولوجية 

الهائلة.

سر بني ياس

طليعة

أم الحطب

ام الخركم
جزيرة أم الخركم هي جزيرة صغيرة تقع على 

مقربة من جزيرة صير بني ياس وهي موقع 
لصيد األسماك.

ام عميم

ام خوره

ام لفينا
تعد جزيرة أم لفينا غير آهلة بالسكان وهي 

مجاورة لجزيرة بال روميد. وقد كانت الجزيرة 
وجهة لخطط رئيسية لمشروع عقاري كبير 

متعدد االستخدامات، رغم أنه لم يتم 
تطويرها حتى اآلن.

ام قصار

جزيرة كبار الشخصيات 1

جزيرة كبار الشخصيات 2

العالم
جزر العالم هي عبارة عن أرخبيل صناعي 

يصور خريطة العالم. وكان المشروع الكبير 
والمتعدد االستخدامات يستهدف االنتشار 

في جميع الجزر ومع ذلك، لم يتم تطوير إال 
مجموعة صغيرة من الجزر.

يابر

ياس
تخدم جزيرة ياس الصناعية الكثير من مناطق 

الجذب السياحي في أبوظبي، مثل حلبة 
سباق الفورموال ون، عالم فيراري، وعالم 

الماء في ياس. ومنذ بداية الجزيرة في عام 
2006 كان لها وتيرة سريعة استهدفت 

العديد من البرامج.

ياسات

زباره

زبوت سالمه

 زقزوق

زركو
تعتبر جزيرة زركوه مركزا لمعالجة وتخزين 
النفط الخام في المنطقة في أحد أهم 

مواقع تطوير شركة زادكو. وباإلضافة إلى 
ذلك، يقطن الجزيرة أكثر من 1000 شخص.

عمان 
أبو سر

تتميز جزيرة أبو سر بوجود تلة عالية في 
منطقة مسندم.

الديمانيات 
جزر الديمانيات هي محمية طبيعية ووجهة 

شعبية للغطس على الساحل.

الفحل
جزيرة الفحل محمية طبيعية تقع على مقربة 

من سواحل سلطنة عمان.

الحمراء
كانت جزيرة الحمراء موطنا لقبيلة ذئب، 
وهي تقع قبالة ساحل رأس الخيمة وقد 

كانت وجهة غنية لصيد اللؤلؤ وقرية 
الصيد حتى الثاثينيات. وفي ظل تراجع 

صناعة اللؤلؤ هجر السكان القرية في وقت 
الحق، وبقيت غير مأهولة على مدى عقود 

متعاقبة.

الحرات

الخيل

المخرق

الشم
تضم جزيرة خور الشم أطول مضيق بحري 

في مسندم.

بو راشد
جزيرة بوراشد تمثل وجهة شعبية للغطس 

في منطقة مسندم.

فنكو

الحبلين

كشلو
تقع جزيرة كلشو في منطقة مسندم بالقرب 

داو السنة وهو موقع للغطس.

ليمة
جزيرة ليما بها منحدرات عمودية حادة يصل 
عمقها أكثر من 60 متر. وتشتهر بالكهوف، 

والشقوق، والهياكل المتدلية والتكوينات 
المرجانية الناضجة؛ ويوجد بها أنواع مختلفة 

من القباب، البراكودا، والكيدم، وأسماك 
قرش الحمار الوحشي وسمك سليمان.

مقاقة
جزيرة توفر موقعًا جيدًا للصيد في مسندم.

مخيلف
تقع جزيرة مخليف في شبه جزيرة مسندم 

بالقرب من جزيرة كومزر وهي غير آهلة 
بالسكان.

مسندم
تعود ملكية الجزيرة إلى عمان رغم أن دولة 
اإلمارات العربية المتحدة تفصلها عن بقية 
أجزاء الباد. وبفضل الموقع االستراتيجي 

للجزيرة فبإمكان عمان االحتفاظ بالسيطرة 
على مضيق هرمز الذي تشاركها إيران فيه.

جزيرة الؤلؤ

السالمة
جزيرة السامة “نقطة الطريق” التقليدية 
التي تستخدمها السفن لتحديد مدخل أو 

مخرج الخليج الفارسي.

راس موروفي
تعد جزيرة رأس ماروفي موقع نشط 

للغطس في منطقة مسندم.

سيبي

مقلب 
في القرن التاسع عشر، اتخذت بريطانيا جزيرة 
مقلب موقعا لمحطة اإلرسال من أجل تعزيز 
الرسائل البرقية التلغرافية البحرية عبر الخليج 
الفارسي؛ حيث كانت جزءًا من الكابل البرقي 

الذي يصل لندن بكراتشي.

أم الفيارين
تعد جزيرة أم الفيارين مكان مائمًا وشعبيًا 
للطيور المحلية خال موسم التزاوج، وتقع 

الجزيرة الصغيرة في منطقة مسندم.

أم الغنم
تقع جزيرة أم الغنم في جزيرة مسندم، في 
عمان. واسمها مشتق من العادة القديمة 

لترك الماعز في الجزيرة للرعي إذا ما نضبت 
المراعي البرية وقت الجفاف.

إيران 
عباسك

تعد جزيرة عباسك موقع ساحة )بناء السفن( 
بجزيرة صدر البحري ، حيث تجري صدرا، 

أو الشركة الصناعية البحرية اإليرانية، قدرا 
كبيرا من العمل في بناء / إصاح السفن، 

واألنشطة النفطية البحرية، ومشاريع البنية 
التحتية المدنية.

بونه

دارا

جزیره فارسی
جزيرة فارسي عبارة عن جزيرة صغيرة مطلة 

على سواحل إيران وهي مقر القاعدة البحرية 
المحلية، كما انها كانت محل النزاع خال 

األسابيع األخيرة؛ حيث دخل عشرة من 
بحارة البحرية األمريكية في المياه المحيطة 

بالجزيرة ومن ثم اعتقلتهم قوات الحرس 
الثوري اإليراني واحتجزتهم مما أدى إلى أجراء 

مفاوضات سريعة بين البلدين.

گرم
تشتهر جزيرة كرم بنباتاتها الكثيفة وهي 

محطة للطيور المهاجرة.

فارور بزرگ

هندرابی

هنگام

تكتسب جزيرة هنجام الصغيرة المتاخمة 
لجزيرة قشم شعبية واسعة للحياة البرية 

والنظم البيئية الطبيعية الموجودة.

هرمز
“يقال أن المستكشف الشهير ماركو بولو 
زار جزيرة هرمز، وقد أصبحت مركزا للتجارة 
بين الهند والصين بحلول عام 1200 حتى 
استولى عليها البرتغاليين في عام 1514. 

وقد استأجرت عمان الجزيرة في وقت الحق 
وهي موطنا لقلعة بناها البرتغاليون.

خارک
كانت جزيرة تسيطر عليها هولندا خال القرن 

الخامس عشر إلى أن استولى عليها سكان 
ميناء الفارسي القريب منها في 1766. ومنذ 

ذلك الحين، أصبحت محطة للنفط الخام 
ومنشأة للتحميل. 

خارکو
ال يكاد يكون هناك معلومات متاحة عن 
جزيرة خاركو سوى أن شاطئها رملي وبها 

كمية قليلة جدا من النباتات

کیش
كانت جزيرة كيش، المعروفة سابقا باسم 

ملعب الشاه، واحدة من مناطق التجارة 
الحرة الرئيسية في ايران منذ عام 1968. 
وقد أثبتت نجاحًا كبيرًا في تعزيز السياحة 

وعائدات الباد.

الرک
تتمتع جزيرة الرك بتنوع كبير من الشعاب 
المرجانية المحيطة بها، وهي تضم واحدة 

من أعقد المناطق في مياه الخليج.

الوان
تعد جزيرة الوان أحد المحطات الرئيسية 

لتصدير النفط الخام من إيران.

فارور کوچک 

میر مهنا
تم تسمية جزير مير مهنا بهذا االسم تيمنا 

بمن قاد غارات القراصنة ضد السفن 
التجارية الهولندية التي كانت تتمركز في 

الخرج.

نخيلو

ندل جار 

نكين

 ام سیله

أم الكرم

جبر ناخدا 
جزير جبر ناخدا هو موقع قبر لقبطان سفينة 

غير معروف، ومن هنا تم تسميتها بهذا 
االسم والذي يترجم إلى “قبر الكابتن”.

قشم
تعد جزيرة قشم واحدة من أكبر مناطق 

التجارة الحرة اإليرانية، وتحتل موقعا 
استراتيجيا يبعد 60 كيلو مترا فقط عن 

البحرين و 180 كيلو مترا من ميناء راشد في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

شیدَور
جزيرة سيدور عبارة عن محمية للحياة البرية.

شيف
يقطن جزيرة شيف عدد صغير من السكان 

الريفيين.

سيري
جزيرة سيري كان بها منصة النفط التي 

دمرتها قوات البحرية األمريكية خال عام 
1988 قبل نهاية الحرب بين إيران والعراق.

تهمادون

العراق 
شبه جزيرة الفاو

شبه جزيزة الفاو تعتبر هي الجزء الوحيد من 
العراق الذي يطل على الخليج وتغطي بطول 
تاقي نهري دجلة والفرات. وتقوم الحكومة 

العراقية بوضع خطط إلنشاء ميناء ضخم 

مع جزر صناعية من أجل تلبية احتياجاتها 
اللوجستية البحرية.

جزر متنازع عليها  
ابوموسی

كانت جزيرة أبو موسي مصدرا للتوتر 
بين إيران ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

لسنوات عديدة، إذ تدعي كلتا الدولتين 
ملكيتها. وقد وقع البلدان مذكرة تفاهم 

بشأن الجزيرة بعد استقال البحرين في عام 
1968، ورغم ذلك ال تزال كل دولة تشكك 

في مطالبات الطرف اآلخر بها.

طنب الكبرى / تنب بزرگ
من ضمن الجزر المتنازع عليها بين إيران 

واإلمارات العربية المتحدة.

طنب الصغرى / تنب کوچک
من ضمن الجزر المتنازع عليها بين إيران 

واإلمارات العربية المتحدة.
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مقدمة
يســري بيــن النــاس اعتقــاد شــائع بــأن التقــدم الصناعــي هــو الســبب فــي 
التدهــور البيئــي الــذي أدى إلــى األزمــة البيئيــة التــي يواجههــا العالــم اليــوم، 
ولكــن هــذا االعتقــاد ليــس صحيًحــا. فقــد بــدأ التدهــور البيئــي منــذ أن 
تشــكلت المجتمعــات وبــدأ النــاس بالتجمــع والعيــش مًعــا فــي مجموعات 
بشــرية كبيــرة1. وهــذا مــا أكــده العلمــاء الذيــن بــدأوا اليــوم بالكشــف عــن 
ــم الزمــان رغــم تجاهــل حقيقــة  ــذ قدي حــاالت ســابقة قــام بهــا النــاس من
أن آثــار هــذا التدميــر البيئــي يعــود إلــى أنشــطة قــام بهــا اإلنســان. فمثــًا، 
تســبب اإلغريــق القدمــاء بإزالــة األشــجار والزراعــة بشــكل مفــرط ممــا 
أدى إلــى تعريــة التربــة وانعــدام قــدرة األرض علــى المحافظــة علــى حيــاة 
المزروعــات2. بينمــا أرهــق شــعب المايــا التربــة بالزراعــة، إلــى درجــة أن هــذا 
أصبــح عامــًا مــن عوامــل انهيــار هــذه الحضــارة 3. فعندمــا ننظــر إلــى تاريــخ 
عاقــة البشــرية مــع الطبيعــة، ســنتوصل إلــى نمــط ثابــت ومنتظــم مــن 
ــا أن عاقــة البشــرية مــع  ــن لن اإلســاءة واالســتغال ضيــق األفــق. ويتبي
الطبيعــة هــي عاقــة مــن طــرف واحــد، دون أن يفهــم اإلنســان أنــه جــزء 

مــن الطبيعــة وليــس منفصــًا عنهــا 4.

ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، يشــكل التعــرف علــى المخاطــر والتهديــدات 
وتوفيــر حلــول لهــا وتنظيــم الجهــود لحــل المشــكات جــزًءا مــن الطبيعــة 
ــه الهامــة مــع  ــم بعاقت ــى عل ــا. والحــق أن اإلنســان كان عل البشــرية أيًض
الطبيعــة منــذ آالف الســنوات، وعندمــا نأخــذ مســألة النفايــات مثــااًل 
نجــد أن اإلغريــق قــد طبقــوا قوانيــن إلدارة النفايــات منــذ عــام 500 قبــل 
الميــاد تقريًبــا. كمــا ظهــرت آليــة إحــراق النفايــات للتخلــص منهــا باأللفيــة 
األولــى فــي فلســطين ومــا زالــت شــائعة حتــى يومنــا هــذا5. وتطــورت 
ــًدا  ــر تعقي ــح وســائل أكث ــرون، لتصب ــر الق ــى م ــود البســيطة عل هــذه الجه
ذات نطــاق عالمــي أوســع. فتوجــت باتفــاق باريــس فــي األمــم المتحــدة 
الــذي تــم توقيعــه فــي شــهر ديســمبر مــن عــام 2015 ويســعى إلــى عكــس 
آثــار التغيــر المناخــي مــن خــال إدارة العاقــة مــا بيــن البشــرية والطبيعــة 

ــة6.  بطريقــة مســتدامة ومتوازن

وفــي إطــار هــذا الجهــد الرامــي إلــى إعــادة تنظيــم األنشــطة البشــرية، ال 
ــا ليــس “مســؤواًل” و”قابــًا” للتغييــر فــي الوقــت  نــكاد نجــد مجــااًل مهنًي
نفســه، ويبــزر مــن بيــن هــذه المجــاالت تلــك المتعلقــة بتصميــم البيئــة 
البيئــات  ببنــاء  المجــاالت  تشــييدها. فكمــا ســاعدت  المبنيــة وطريقــة 
دور  لهــا  فــإن  الطبيعــة،  عالــم  بتدهــور  تســببت  التــي  االصطناعيــة 
ومســؤولية ابتــكار مخططــات حضريــة كمســاهمة منهــا فــي تصحيــح 

مســار الحضــارة اإلنســانية.

الخليج
يتنــاول هــذا المشــروع البحثــي مشــكات النفايــات والتلــوث وغيرهــا مــن 
األنشــطة البشــرية فــي الخليــج الفارســي/ العربــي والبيئــات الســاحلية 
المحيطــة بــه. ويركــز علــى الحاجــة الملحــة للتغييــر التــي تحقــق التــوازن مــا 

بيــن األنشــطة اإلنســانية واألنظمــة البيئيــة المحليــة.

ويجــب علينــا قبــل التعــرف علــى طبيعــة الخليــج الماديــة، اإلشــارة إلــى أن 
ــه  ــرة للمجتمعــات التــي تعيــش حول ــزال ذو أهميــة كبي الخليــج كان ومــا ي
حتــى أصبــح جــزًءا ال يتجــزأ مــن تاريخهــا وقيمهــا الثقافيــة واقتصادهــا. 

ــرزق  ــر مــن هــذه المجتمعــات، كان الخليــج مصــدًرا لل وبالنســبة لجــزء كبي
والطعــام، لدرجــة أنهــا تنســب إليــه. واليــوم رغــم أن الثقافــات المحليــة 
والقــوة واالقتصاديــة قــد تغيــرت بالنســبة للمجتمعــات الخليجيــة، إال أن 

ــه االســتراتيجية. ــا علــى أهميت ــزال محافًظ الخليــج مــا ي

الخليــج هــو مســطح مائــي محــاط باليابســة مــن ثــاث جهــات وتبلــغ 
كدجلــة  الرئيســية  األنهــار  فيــه  تصــب  مربــع.  كــم   240,000 مســاحته 
والفــرات وكارون، وال يتصــل مــع ميــاه المحيــط المفتوحــة ســوى عنــد 
عليــه  وتطــل  هرمــز.  عبــر مضيــق  ُعمــان  خليــج  علــى  الشــرقي  طرفــه 
دول البحريــن، وإيــران، والعــراق، والكويــت، وُعمــان، وقطــر، والمملكــة 
موقعــه  “بســبب  الســعودية.  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 
]يبلــغ متوســط عمقهــا 35 متــر[  المرتفــع وضحالــة مياهــه  الجغرافــي 
ونســبة التبخــر الكبيــرة، يتميــز الخليــج العربــي بظــروف بيئيــة متطرفــة”7. 
ــات  ــاوت درج ــة هــي تف ــى هــذه الظــروف المتطرف ــة عل ــرز األمثل ومــن أب
الحــرارة الكبيــرة مــا بيــن فصلــي الصيــف والشــتاء )36-15 درجــة مئويــة(، 
وارتفــاع الملوحــة التــي قــد تتجــاوز 43 وحــدة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه 
الظــروف تجبــر الكائنــات البحريــة فــي الخليــج علــى العيــش فــي المناطــق 
القريبــة مــن “مســتوى تحملهــا البيئــي”، يبقــى الخليــج موئــًا للكثيــر مــن 
األنظمــة البيئيــة المتنوعــة ذات القيمــة البيئيــة والتجاريــة. وتتضمــن هــذه 
القــرم،  البحريــة، الشــعاب المرجانيــة، مســتنقعات  الموائــل األعشــاب 
والمســطحات الطينيــة. وخيــر مثــال علــى أهميــة هــذه الموائــل األعشــاب 
البحريــة التــي تشــكل غــذاًء للكثيــر مــن الفصائــل المهــددة باالنقــراض، 
ــاه،  ــات مــن المي ــص الملوث ــاه، وتمت ــة المي وتســاهم فــي تحســين نوعي
وتعمــل كأرضيــة حاضنــة لبعــض الكائنــات الصغيــرة. أمــا الموائــل األخــرى، 
فلهــا مســاهمات هامــة كثيــرة للحفــاظ علــى األنظمــة البيئيــة فــي الخليــج، 

ــا8. ــق يجــب االســتمرار بحمايته ومــن هــذا المنطل

ونظــًرا ألن المنطقــة قــد شــهدت مؤخــًرا معــدالت مرتفعــة مــن التمــدن 
ــج واألنظمــة  ــح الخلي ــة، أصب ــة العيــش وازدهــار الصناعــات الثقيل ورفاهي
البيئيــة المحيطــة بــه يــرزح تحــت ضغوطــات كبيــرة بســبب األنشــطة 
البشــرية9. وتتــوازى هــذه الضغوطــات مــع اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة 
ــة  ــدات البيئي ــل. أمــا التهدي فــي المنطقــة واســتغال الطبيعــة دون مقاب
التــي تواجــه الخليــج تأتــي بســبب اإلنتــاج الكبيــر للنفايــات وإدارتــه، إضافــة 
إلــى األثــر الســلبي لتحليــة ميــاه البحــر ومنتجاتهــا وممارســات إنتــاج الطاقــة 

مــن الوقــود األحفــوري10.

1. النفايات
ــع المــواد  ــا “جمي ــة بأنه ــة للبيئ ــة األوروبي ــات بحســب الوكال ُتعــرف النفاي
التــي ال يســتخدمها النــاس ويريــدون التخلــص منهــا أو تخلصــوا منهــا”11. 
وتصنــف النفايــات فــي العــادة حســب طبيعتهــا ومصدرهــا، فتقســم 
ــات  ــة، النفاي ــات الصناعي ــة، النفاي ــات البلدي ــى: النفاي ــة إل ــات الصلب النفاي
والتنجيــم  والهــدم  البنــاء  عمليــات  عــن  الناتجــة  النفايــات  الخطيــرة، 

الزراعيــة12. التالفــة، والنفايــات  والســيارات، واإلطــارات 

تصنــف دول الخليــج مــن بيــن أكثــر الــدول المنتجــة للنفايات فــي العالم 13. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه يجــب دعــم المزيــد مــن المبــادرات المتقدمــة 
ــة شــاملة للتخلــص مــن النفايــات14. وفــي  ــة تحتي ــر نظــام أو بني ــا عب تقنًي
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Introduction
It is commonly believed that industrialization initiated the 
process of environmental degradation that has led to the 
ecological crisis the world faces today. But that is not true. 
Environmental degradation started as soon as human 
populations commenced to congregate in larger groups and 
form communities.1 Although the link between such environ-
mental destruction and human activities had been ignored 
previously, current research is unveiling surprising prece-
dents. For example, the Ancient Greeks practiced excessive 
deforestation and farming, causing soil to erode and even-
tually diminish their land’s ability to sustain plant life.2 While 
the Mayans overexploited their farmlands to the point where 
it eventually became a contributing factor to the demise of 
their civilization.3 When looking at the history of humanity’s 
relationship with nature, what emerges is a consistent pat-
tern of abuse and shortsighted exploitation.
 
Humankind interacts with nature in an alienated way, often 
absent the understanding that man is part of nature and 
not separated from it.4 However, it is equally part of human 
nature to identify threats, formulate solutions, and organize 
efforts to solve problems. In fact, humans have been aware 
of their precarious relationship with nature for thousands of 
years. To take the issue of waste as an example, the Greeks 
established waste-management laws back in approximately 
500 BC. Similarly, the practice of waste incineration, which 
is common today, appeared in Palestine in the early years of 
the first millennium.5 These basic and self-interested efforts 
evolved with the passing centuries, becoming more so-
phisticated in their methods and more global in scale. The 
United Nations led Paris Agreement—signed in December 
2015—is the most recent attempt to mitigate humanity’s 
affect on the planetary ecosystem. With the ambitious 
goal of reversing the process of climate change, the Paris 
Agreement attempts to lead humanity’s relationship with 
nature towards a sustainable state of equilibrium.6 In this 
grand restructuring of human activities, there is no field or 
profession that is not both “responsible for” and “vulnerable 
to” change. It comes as no surprise that the built environ-
ment and its construction is at the forefront of shaping this 
new direction. Just as the field of design has helped erect 
the artificial environments that have deteriorated the natural 
world, its practitioners must now play a role in inventing  
new urbanities to help correct the age-old path of  
human civilization. 

The Gulf
This research project addresses the problems of waste, pol-
lution, and other anthropogenic stressors across the coastal 
regions of the Persian/Arabian Gulf. It stresses the need for 
an urgent shift in the paradigm that brings human activities 
to a state of equilibrium with local ecosystems.
 
Before exploring the physical nature of the Gulf, it’s import-
ant to note the importance of the communities therein, which 
are an inseparable part of its history, culture, and economy. 
For a large part of those communities, the Gulf was their 
main source of food and income. Even more, the very word 

“Khaleeji,” which literally translates to “people of the Gulf,” 
refers to the populations of the Gulf Cooperation Council 
(GCC). Today, although the local cultures and economic 
strengths for the Gulf communities seem to have changed 
drastically, the Gulf maintains strategic importance.

The Gulf is a semi-enclosed body of water covering an area 
of approximately 240,000 km2. The Tigris, Euphrates, and 
Karun are the main rivers feeding into the Gulf while it’s only 
connection to the larger ocean system is its eastern open-
ing to the Gulf of Oman, through the Strait of Hormuz. The 
countries bordering the Gulf are as follows: Bahrain, Iran, 
Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United 
Arab Emirates. “Due to the high-latitude geographical po-
sition, the relative shallowness [averaging a depth of 35 m] 
and the high evaporation rates, the Arabian Gulf is charac-
terized by extreme environmental conditions.”7 Examples of 
these extremes include a large fluctuation of temperature 
between summer and winter (15–36°C), and a high salinity 
that can exceed 43 PSU (Practical Salinity Unit). Although 
these conditions force the marine organisms of the Gulf to 
live “close to the limits of their environmental tolerance,” the 
Gulf remains a habitat that fosters many biologically diverse 
ecosystems with both ecological and commercial value. 
Most importantly, these habitats include seagrass beds, 
coral reefs, mangrove swamps, and mudflats. To further 
illustrate the importance of these environments—the sea-
grass beds provide feeding grounds for several endangered 
species and act as nurseries for others while improving 
water quality by filtering out pollutants. The other habitats 
provide equal contributions to the vitality of the Gulf ecosys-
tems, and therefore need to be protected.8

 
However, because this region has been characterized re-
cently with high rates of urbanization, generous standards 
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ــات  ــي، تشــمل الوســائل المســتخدمة للتخلــص مــن النفاي الوقــت الحال
طمــر النفايــات وحرقهــا. ففــي ُعمــان وحدهــا يوجــد مــا يقــارب 250 مكــب 
للنفايــات مــا بيــن رســمي وغيــر رســمي وهــذا ينطبــق علــى الكثيــر مــن دول 
ــات  ــات ليــس هــو الحــل للمشــكلة، فالمكب الخليــج15، ولكــن دفــن النفاي
تطلــق غــاز الميثــان إلــى الهــواء، باإلضافــة إلــى المــواد الكيميائيــة الضــارة 
)تســمى بليتشــات( إلــى األرض، ممــا يشــكل خطــًرا علــى نقــاء الهــواء 
والتحكــم بالتغيــر المناخــي وســامة الميــاه الجوفيــة التــي لديهــا تأثيــر 
قــوي علــى صحــة اإلنســان. وأفضــل مثــال علــى هــذا؛ ازديــاد عــدد حــاالت 
العيــوب الخلقيــة فــي الكويــت بعــد ســنوات قليلــة مــن حــرب الخليــج 
بكارثــة  الكويتيــة متســببة  النفــط  احترقــت حقــول  1991، عندمــا   عــام 

بيئية كبيرة16. 

ويمكــن أن تتضمــن المبــادرات للقضــاء علــى التدهــور البيئــي تأســيس 
مصانــع إعــادة التدويــر ومصانــع تحويــل النفايــات إلــى طاقــة وهــي جميًعــا 
تســتغل النفايــات وتعيــد اســتخدامها ألغــراض أخــرى17، وعلينــا أن نــدرك 
أن هــذه اإلجــراءات لديهــا أثــار ســلبية علــى البيئــة، ولكنهــا مــع ذلــك تمثــل 
تطــوًرا مقارنــة بالطــرق الحاليــة، وســتكون خطــوة كبيــرة نحــو حــل مشــكلة 

النفايــات فــي حــال تنفيذهــا. 

2. مياه الصرف
ــة  إن عامــل الضغــط اإلنســاني اآلخــر هــو المخلفــات التــي تطلقهــا عملي
الخليــج، حيــث  الميــاه مــن المصانــع المنتشــرة حوالــي ســاحل  تحليــة 
تتكــون هــذه المخلفــات ممــا نســبته %48 مــن الميــاه العادمــة التــي 
تكــبُّ فــي الخليــج18 وهــذا يعــادل كميــة الميــاه التــي تصبهــا األنهــار فــي 
ــة  ــة الكلي ــج القــدرة العالمي ــاه فــي الخلي ــاج المي ــث يتجــاوز إنت ــج، حي الخلي
بنســبة %45، وهــو إلــى جانــب اســتخراج النفــط والغــاز أســاس النمــو 
الصناعــي والحضــري فــي المنطقــة خــال القــرن األخيــر19. إن مصانــع 
ــًدا فــي هــذه المنطقــة ليــس فقــط ألن منطقــة  ــاه مهمــة ج ــة المي تحلي
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا هــي األكثــر شــًحا بالميــاه فــي العالــم- 
والخليــج مــن ضمنهــا- ولكــن ألن دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي 
مــن أكثــر الــدول اســتهاًكا للميــاه للشــخص الواحــد فــي العالــم. وقــد أدى 
ذلــك إلــى إحــداث فجــوة كبيــرة مــا بيــن الطلــب علــى الميــاه والتوريــد ممــا 
دفــع دول مثــل الســعودية اإلمــارات العربيــة المتحــدة وُعمــان إلــى ضــخ 
الميــاه الجوفيــة بطريقــة مكثفــة ممــا أدى بــدوره إلــى تعريــض اســتدامة 
هــذا المــورد للخطــر فــي المســتقبل20. وتكمــن المشــكلة فــي ردم الفجــوة 
ــاه فــي تأثيرهــا  ــة المي ــع تحلي مــا بيــن العــرض والطلــب مــن خــال مصان
علــى ميــاه الخليــج. فعندمــا تســتخرج مصانــع التحليــة الميــاه العذبــة 
مــن البحــر، فإنهــا تضــخ الميــاه كثيــرة الملوحــة الناتجــة إلــى الخليــج مــرة 
أخــرى، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة ملوحــة الميــاه وارتفــاع درجــة الحــرارة وتلويثــه 
بمــواد كيميائيــة ضــارة. وقــد أثبتــت الدراســات أن تحليــة الميــاه تســببت 

ــوي فــي بعــض مناطــق الخليــج21. ــوع الحي بانخفــاض التن

ــاه  ــج هــي المي ــاه الخلي ــى مي ــر عل ــي تؤث ــوع اآلخــر مــن المخلفــات الت والن
ــاه  ــة والمي ــاه الرمادي ــة )المي العادمــة التــي تتكــون مــن المخلفــات المنزلي
الســوداء( وميــاه الصــرف مــن المؤسســات التجاريــة والعــوادم الصناعيــة 
والحضريــة باإلضافــة إلــى المخلفــات الزراعيــة والمائيــة22. ونظــًرا إلــى أن 
ــاه العادمــة  ــات المي ــج فــإن كمي ــاه مرتفــع جــًدا فــي الخلي اســتهاك المي

فــي المنطقــة مرتفعــة جــًدا وبازديــاد مســتمر. فــي الكويــت هنــاك زيــادة 
بنســبة %20 فــي كميــة ميــاه الصــرف التــي تتــم معالجتهــا مــا بيــن عامــي 

2009 و2014 23. 

وعندمــا يتعلــق األمــر بقــدرات معالجــة الميــاه، علينــا أن نفــرق مــا بيــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى، فعلــى 
الرغــم مــن أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تمتلــك نســًبا أكثــر مــن 
أنهــا  إال  التحتيــة،  البنيــة  اســتثمارات  بســبب  الميــاه  معالجــة  قــدرات 
تســاهم فــي ارتفــاع تلــوث الميــاه فــي الخليــج. علــى ســبيل المثــال، تطلــق 
الكويــت الميــاه المكــررة بشــكل غيــر مناســب فــي منطقــة جــون الكويــت، 
لتثبــت الدراســات نفــوق بعــض األســماك وارتفــاع الملوثــات والتركيــزات 

ــاه الجــون24.  ــة فــي مي البكتيري

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الوضــع فــي إيــران أكثــر ســوًءا، حيــث أن نســبة 
الســكان الذيــن يحصلــون علــى “مصانــع تحليــة الميــاه الفعالــة” تبلــغ 
أقــل مــن %40 25. وهــذا يــؤدي إلــى إطــاق الميــاه العــادة إلــى البيئــة 
ــى  ــم تتســرب مباشــرة إل ــح، وفــي حــال ل دون معالجتهــا بالشــكل الصحي
ميــاه الخليــج فــإن األنهــار ســتحمل المــواد الملوثــة إلــى داخلهــا، هــذا مــا 
يحصــل فــي العــراق أيًضــا. مــن المؤكــد أن الميــاه العادمــة مــن جميــع 
 الــدول المطلــة علــى الخليــج تصــب فــي مياهــه، ممــا يســبب تفاقــم 

مشكلة التلوث26.

ولألســف مــا زلنــا نفتقــر إلــى دراســات شــاملة حــول تأثيــر مصانــع تحليــة 
ــاه العادمــة علــى األنظمــة البيئيــة فــي المنطقــة،  الميــاه ومخلفــات المي
ــرددة فــي اســتبدال النمــو االقتصــادي  ــة مت ــزال الســلطات المحلي ومــا ت
ــات  ــة المــدى تتعامــل مــع التحدي ــة طويل ــر المــدى بخطــة إدارة مائي قصي

ــاه. المتفاقمــة بالمي

3. الطاقة
ــاه  ــة المي ــات تحلي ــا عملي ــة بمــا فيه ــج بالطاق ــد دول الخلي مــن أجــل تزوي
وتوليــد الكهربــاء المذكــورة أعــاه، يتــم إحــراق كميــات كبيــرة مــن الوقــود 
األحفــوري فــي مصانــع التوليــد بــدول الخليــج. ولهــذا آثــار كبيــرة ومتعــددة 
الوقــود  المتجــدد مــن  المخــزون غيــر  المنطقــة منهــا: اســتنزاف  علــى 
األحفــوري، زيــادة تلــوث الهــواء وإطــاق كميــات كبيــرة مــن غــازات الدفيئــة 
ــة مصنفــة  ــاك ســت دول خليجي ــى الغــاف الجــوي. وفــي الواقــع، هن إل
ضمــن أعلــى 14 دولــة فــي انبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون للشــخص 

الواحــد27.

والمشــكلة أن دول الخليــج تعتمــد بشــكل كبيــر علــى توليــد الكهربــاء مــن 
خــال الهيدروكربــون. أمــا إيــران فهــي أفضــل مثــال علــى دولــة ال تعتمــد 
علــى الوقــود األحفــوري فــي إنتــاج الطاقــة رغــم أنهــا كانــت تعتمــد بنســبة 
%85.6 عليــه عــام 2012. وهــذه النســبة ترتفــع فــي دول مجلــس التعــاون 
ــد عــن  ــى الوقــود األحفــوري بمــا يزي ــا عل ــث تعتمــد جميعه الخليجــي، حي
%98.5 مــن إنتاجهــا للطاقــة28. والمثيــر لاهتمــام هنــا هــو أن فــرص 
اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي الخليــج جيــدة، فطاقــة الشــمس والريــاح 
تتوفــران بكثــرة بينمــا تــزداد احتماليــة إيجــاد غــازات الحــرارة األرضيــة والكتلــة 
الحيويــة. وهنــاك دول مثــل اإلمــارات والســعودية قــد بــدأت باتخــاذ خطــوة 

of living, and heavy industries, the Gulf and its surrounding 
ecosystems are under great pressure from the resulting an-
thropogenic stressors.9 These stressors are paralleled with 
an exhaustion of the region’s environmental resources and 
a one-way consumerist attitude towards the environment. 
The main ecological threats currently facing the Gulf come 
from excessive waste and its management, the negative 
impact of water desalination and its byproducts, and the 
reliance on fossil fuel for power production.10

 
1. Waste
According to the European Environment Agency, “Waste 
includes all items that people no longer have any use for, 
which they either intend to get rid of or have already dis-
carded.11 Waste is usually categorized according to its phys-
ical nature and source. It divides solid waste into municipal, 
industrial, hazardous, construction and demolition, mining, 
end-of-life vehicles and tires, and agricultural waste.12 

The Gulf countries have been ranked among the highest per 
capita producers of waste in the world.13 But despite that, 
technically advanced initiatives are yet to be supported by 
a comprehensive system or infrastructure.14 The existing 
methods currently utilized are mainly landfilling and basic 
incineration. Oman alone holds 350 formal and informal 
landfills, similar to several countries of the Gulf.15 But simply 
burying waste does not solve the problem since landfills re-
lease methane into the air and hazardous chemicals (called 
leachate) into the ground. These are critical issues in terms 
of air purity, climate-change, and groundwater safety, which 
present severe implications on the health of the human pop-
ulation. One example of this is the abnormally high rates of 
congenital defects among newborn babies in Kuwait in the 
few years after the 1991 Gulf War. Kuwait’s oil fields were 
burnt causing an environmental catastrophe.16 

Initiatives that can counteract environmental degradation 
include recycling centers, composting, and waste-to-energy 
plants, all of which take advantage of excess and repurpose 
it for other functions.17 It is important to realize that although 
these processes do have some negative impacts on the en-
vironment, they represent a major improvement to current 
methods, and if implemented widely, will become a major 
step towards solving the problem of waste.

2. Water Discharges
The second major anthropogenic stressor is the effluents 

discharged from the desalination plants that dot the coast of 
the Gulf. Their influents constitute about 48% of the waste-
water discharged into the Gulf.18 This is comparable to the 
entire fluvial runoff into the Gulf. Water production in the 
Gulf exceeds 45% of the total world capacity, and has been, 
together with gas and oil extraction, the base for the rapid 
regional industrial and urban growth of the last century.19 
The desalination plants are critical to the area because not 
only is water in the Middle East and North Africa (MENA) 
region the scarcest in the world; the GCC counties are 
also among the highest per capita consumers of water in 
the world. This has created a widening gap between the 
demand and supply of water, causing countries such as 
Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Oman to exten-
sively pump groundwater, risking the future sustainability of 
this resource (Frost & Sullivan, 2015).20 The problem with 
simply closing the demand-supply gap with desalination 
plants is the effect this is having on the Gulf water. As the 
desalination plants around the Gulf extract fresh water from 
seawater, they also pump the remaining hyper saline water 
discharge (called brine) back into the Gulf. This process 
contributes to the water’s increased salinity, rising tempera-
ture, and contamination with harmful chemicals. Studies 
have shown that this has already caused a reduction in 
biodiversity in some areas of the Gulf.21 

Another type of waste discharge that is negatively impact-
ing the Gulf is wastewater. This can be any combination of 
domestic effluence (including blackwater and greywater), 
commercial wastewater, industrial and urban contami-
nation, and agricultural and aqua-cultural runoff.22 Since 
water consumption is very high in the Gulf, the amounts 
of produced wastewater in the region are equally high and 
continually rising. In Kuwait, there has been a 20% increase 
in the amount of raw sewage headed to treatment between 
the years 2009 and 2014.23 When it comes to the level 
of treatment capabilities, it’s important to draw a distinc-
tion between the GCC on one side, and Iran on the other. 
Although the GCC has much higher wastewater treatment 
capabilities, due to large infrastructure investments, it still 
contributes significantly to the level of water pollution in the 
Gulf. For example, due to Kuwait’s release of inadequately 
treated wastewater in the Kuwait Bay, studies have record-
ed some fish kill events and a rise in pollutant and bacterial 
concentrations in the area’s waters.24 On the other hand, 
the situation in Iran is even worse, where less than 40% of 
the population, “have complete and efficient wastewater 
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إلــى األمــام نحــو اســتخدام الطاقــة المتجــددة29.

ولكــن  هائلــة،  تحديــات  هــي  أعــاه  المذكــورة  التحديــات  أن  وال شــك 
نقلــة  إلحــداث  نحتاجهــا  التــي  والمعرفــة  الفــرص  نمتلــك  بالمقابــل، 
نوعيــة نحــو تطــور حضــري أكثــر اســتدامة ورفًقــا بالبيئــة، لكــن مــا نفتقــده 
 هــو خطــة جذريــة علــى المســتوى اإلقليمــي واإلرادة السياســية لتنفيــذ 

هذه الخطة.

المشروع
عنــد مواجهــة مشــكلة معقــدة ومتعــددة الجوانــب كالتدهــور البيئــي فــي 
منطقــة الخليــج، يجــب أن يكــون الحــل الناجــح علــى نفــس المســتوى مــن 
التعقيــد وتعــدد الجوانــب كمــا هــي المشــكلة. ولهــذا الســبب تتضمــن 
لمشــكلة  طرًحــا  أعــاه،  المذكــورة  األبحــاث  نتائــج  المقترحــة  الخطــة 
النظــام البيئــي بمواقــع ونطاقــات مختلفــة ومــدى واســع مــن األدوات 
والوســائل. وبنــاًء علــى هــذه األفــكار المتضمنــة فــي “منهجيــة النظــام 
البيئــي وبروتوكــوالت اإلدارة المتكاملــة للمناطــق الســاحلية التــي تهــدف 
إلــى اســترجاع المســاحات الطبيعيــة مــن خــال مبــادئ التطويــر المســتدام. 
وتعتــرف أن المســائل االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة متداخلــة مــع 
ــا كعناصــر هامــة  ــذا يجــب النظــر إليه ــة ل ــب عاقــة متوازن ــا وتتطل بعضه

ــة والمســتقبلية”30. ــة الحالي فــي األنظمــة البيئي

تتضمــن هــذه االســتراتيجية تطويــر خطــة طويلــة المــدى مبنيــة علــى 
أســس علميــة وتشــمل التعقيــد والتداخــل الــذي يميــز الطبيعــة. وقــد أدى 
هــذا إلــى بــدء تصميــم المشــروع مــن البحــث المكثــف حــول المشــكات 
ــى التدهــور  ــة المتوفــرة للقضــاء عل ــول العالمي ــج والحل ــة فــي الخلي البيئي
البيئــي. كمــا تتطلــب منهجيــة النظــام البيئــي أن تكــون الخطــة قابلــة 
للتعديــل حتــى تتأقلــم مــع الظــروف البيئيــة والبشــرية. تعــرض الخطــة 
ــة علــى أنهــا  ــى البنــى التحتي المقترحــة هــذه الفكــرة بدقــة، حيــث تنظــر إل
دائمــة التطــور والتغيــر وتحتفــظ بمســتوى معيــن مــن الديناميكيــة التــي 
تتمتــع بهــا الطبيعــة. هنــاك أنــواع مترابطــة مــن التدخــات تتضمنهــا 

الخطــة المقترحــة، كمــا هــو موضــح فــي األســفل:

ــزارع”  ــي الخطــة هــو شــبكة مــن “م ــرح ف ــزء األول مــن النظــام المقت الج
النفايــات المســتدامة التــي تنتشــر حــول الخليــج ســواء علــى الجــزر أو علــى 
الســاحل. وهــذه المــزارع هــي الحافــز للتجديــد البيئــي وبنيــة تحتيــة متطــورة 
حيــث  والتطــور،  التغيــر  دائمــة  لمســاحات متخصصــة  تعمــل كمظلــة 
تكــون هــذه المســاحات قــادرة علــى تأديــة مــدى واســع مــن الوظائــف 
ــا  ــة. ومــن خــال عمله ــة وتعليمي ــة أم اجتماعي ــة وبيئي ــت تقني ســواء أكان
المشــترك، تســتقبل هــذه المســاحات النفايــات المجموعــة مــن الخليــج 
ككل وتخزنهــا وتعيــد تدويرهــا وتصدرهــا، كمــا تــؤدي وظائــف تســمح 
لهــا بإنتــاج الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح والشــمس باإلضافــة إلــى إنتــاج 

المحاصيــل المفيــدة والميــاه النظيفــة.

الجبيــل  )الكويــت(،  بوبيــان  كجزيــرة  مواقــع  فــي  المــزارع  هــذه  توجــد 
)الســعودية(، رأس لفــان )قطــر(، ومــن المؤكــد أنهــا ســتتأقلم مــع البيئــة 
النفايــات  تدويــر  إعــادة  بأنــواع  التخصــص  مــن  تتمكــن  حتــى  المحليــة 
المتوفــرة بالقــرب منهــا، بينمــا توفــر المنتجــات التــي تحتاجهــا المنطقــة. 

بتســجيل  تســمح  بشــبكة  تتصــل  المــزارع  هــذه  أن  إلــى  باإلضافــة 
وحســاب  المخلتفــة  الضغــوط  أثــر  وتقييــم  الدقيقــة  البيئيــة  البيانــات 
اإلجــراءات الممكنــة الســترجاع أحيــاء المنطقــة. ومــن خــال مشــاركة 
توقــع  مــن  المــزارع  بعًضــا، ســتتمكن  بعضهــا  مــع  المعلومــات  هــذه 
المضاعفــات البيئيــة للتصــرف بالوقــت المناســب. وأخيــًرا تهــدف المــزارع 
إلــى تأســيس مــا يســميه ديكســون ديســبوميير “نظيــر حضــري وظيفــي 

الطبيعــي”31. البيئــي  للنظــام 

الممتــد  المــرن  الحاجــز  هــو  المقترحــة؛  الخطــة  مــن  الثانــي  الجــزء  أمــا 
ــج. ســتظهر هــذه الحواجــز  ــج وســاحل جــزر الخلي ــى طــول ســاحل الخلي عل
بوضــوح إلــى جانــب المراكــز الحضريــة الســاحلية بينمــا تقــل عنــد المناطــق 
الســاحلية غيــر المتحضــرة، كمــا ســتتغير طبيعتهــا ونظامهــا حســب نــوع 
المنطقــة الحضريــة التــي تجاورهــا ســواء أكانــت ســكنية، صناعيــة أو زراعيــة 
ليصبــح لــكل منهــا نســخة مختلفــة مــن الحواجــز. والغــرض مــن هــذه البنية 
التحتيــة أن تكــون كوســيط مــا بيــن العالــم الطبيعــي الممثــل بميــاه الخليــج 
ــذي  ــدور األهــم ال ــا ال ــة البشــرية. أم ــل بالحضري ــي الممث ــم الصناع والعال
تلعبــه هــذه الحواجــز هــو تنقيــة اآلثــار الســلبية للحضريــة البشــرية ومنعهــا 
مــن الوصــول إلــى الميــاه أو تصريفهــا بعــد معالجتهــا بالشــكل المطلــوب. 
ــة  وتتضمــن بعــض هــذه الحواجــز المناطــق الخضــراء كالشــعاب المرجاني
ــد  ــة تتضمــن تولي ــة تكنولوجي ــة أو منهجي ومــزارع القــرم واألراضــي الرطب
الضخــم  المشــروع  هــذا  ولتزويــد  الميــاه.  وتنقيــة  المســتدام  الطاقــة 
ــاد تدويرهــا فــي المــزارع  بالمــواد الازمــة، ســيتم اســتغال المــواد المع
ممــا يضمــن أن جميــع أجــزاء الخطــة تعمــل كهيئــة مســتقلة بــداًل مــن أن 

تكــون تدخــات متفرقــة. 

ــر مــن الخطــة المقترحــة، فيهــدف إلــى تخصيــص جميــع  أمــا الجــزء األخي
أجــزاء جــزر الخليــج التــي لــم تشــهد تطــورات حضريــة إلــى محميــات بيئيــة. 
ــي تدمــرت بســبب  ــة الت ــد األنظمــة البيئي ــى تجدي ــزر عل وهــذا يســاعد الج
ــل التقــدم  ــاه وإســاءة اســتخدام اإلنســان لهــا. ومقاب تلــوث األرض والمي
التكنولوجــي فائــق التعقيــد للجزأيــن األول والثانــي مــن الخطــة المقترحــة 
)خاصــة المزرعــة(، يمثــل هــذا الجــزء منهجيــة غيــر تداخليــة. وهــذا يعــود إلــى 
االعتقــاد أن البيئــة الطبيعيــة لهــا القــدرة علــى إعــادة التجديــد الذاتــي إن 

ــة. أعطيــت لهــا الفرصــة والظــروف المواتي

treatment plants.”25 This leads to the remaining wastewater 
being released in the environment without adequate treat-
ment; and even if the location of this release isn’t directly in 
the Gulf waters, rivers often carry the inland pollutants into 
the Gulf. A similar phenomenon happens in Iraq. What is 
certain is that wastewater from all the countries overlooking 
the Gulf is finding its way into the water, causing the pollu-
tion problem to increase.26 

But unfortunately, we are still lacking a holistic investigation 
of the impact of desalination plants and wastewater dis-
charges on the regional ecosystems; and local states are 
very reluctant to compromise short-term economic growth 
with an active water management plan that responds to the 
evolving water challenges. 

3. Energy
In order to power regional countries, including the large-
scale power and desalination operations mentioned above, 
immense amounts of fossil fuels are burnt in power plants 
all around the Gulf. This has several harmful effects on the 
region: the depletion of the finite reserves of fossil fuels, the 
increase in air pollution, and the release of large amounts 
of greenhouse gases into the atmosphere. In fact, six of the 
Gulf countries are ranked in the top 14 worldwide in terms 
of per capita production of CO2.27 

The problem is that the Gulf countries are highly dependent 
on this hydrocarbon-based industry. Iran, for example, is 
the country least dependent on fossil fuels for its energy 
production yet still relies on fossil fuels for 85.6% of its en-
ergy in 2012. This percentage is greatly higher for the GCC, 
where all the countries combined depend on fossil fuels 
for more than 98.5% of their energy.28 What is interesting is 
that the Gulf’s prospects for renewable energy production 
are good. Solar and wind energy are abundant, while the 
potential of geothermal and biomass gases are also avail-
able. Some countries such as the United Arab Emirates 
and Saudi Arabia have actually already started taking steps 
towards more renewable sources of energy.29

The challenges mentioned above are certainly formidable. 
But the opportunities and knowledge needed for a shift to-
wards a more sustainable and ecologically sound urbanism 
do exist. What is missing is a radical yet workable plan on 
a regional scale, and the political willingness to implement 
that plan.

 The Project
In the face of a complex and multifaceted problem such as 
ecosystem degradation in the Gulf region, any solution hop-
ing to achieve success has to be equally complex. This is 
why the design proposal based on the research listed above 
engages the problem of the ecosystem at different locations 
and scales, and with a wide spectrum of tools. Based on 
the ideas that underpin an “Ecosystem Approach” (EsA) 
and the protocols of an Integrated Coastal Zone Manage-
ment (ICZM), the target is to recover natural spaces through 
principles of sustainable development. It acknowledges that 
social, economic, and environmental issues are mutually 
supportive, requiring a symbiotic relationship. They need 
to be considered essential elements of the ecosystem at 
present and in the future.”30

This strategy includes developing a long-term plan that is 
based on scientific knowledge, and that encompasses the 
complexity and interconnectedness of nature. This led the 
design project to start with rigorous research into the exact 
environmental problems of the Gulf and the globally avail-
able solutions to combat environmental degradation. The 
Ecosystem Approach also mandates that any plan be inher-
ently adjustable in order to adapt to changing environmental 
and human circumstances. The proposal features exactly 
this idea, where the infrastructures are thought to be ever 
changing and evolving, never finalized projects, with a level 
of dynamism similar to that featured in the natural environ-
ment to emulate what they are trying to protect. There are 
three interconnected types of interventions that constitute 
the design proposal.

The first part of the design proposal is a network of self-sus-
taining waste “farms” spread around the Gulf, including the 
islands and the coast. These farms, being catalysts eco-re-
generators of the environment, are conceived as state-of-
the-art mega structures that act as a framework to hold an 
ever changing and evolving group of specialized spaces. 
These spaces are capable of holding a wide range of func-
tions, spanning from the technical and environmental to 
the social and educational. Working together, these spaces 
receive, store, recycle, and export waste collected from the 
region; these spaces also include functions that allow them 
to produce electricity from wind and solar power as well as 
produce useful crops and clean water. These farms, located 
in places such as Boubyan Island (Kuwait), Al Jubayl (Saudi 
Arabia), and Ras Laffan (Qatar) will adjust to their local 
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الخالصة
ــي  ــار هــذا المشــروع بشــقيه البحث ــور أعــاه، ال يمكــن اعتب كمــا هــو مذك
مــن  المزيــد  إجــراء  إلــى  يحتــاج  زال  مــا  إذ  نهائًيــا،  منتًجــا  والتصميمــي 
البحــث حــول المشــكات البيئيــة فــي المنطقــة وتصميــم الحلــول القابلــة 
ــه الفهــم  ــح في ــق باســتمرار. والفكــرة هــي الوصــول لموقــع يصب للتطبي
ــي ســتقام  ــة الت ــة الحضري ــى التحتي ــزًءا ال يتجــزأ مــن البن ــة ج الكامــل للبيئ
حــول الخليــج. كمــا أنــه مــن المهــم تقديــم األزمــة البيئيــة علــى أنهــا قضيــة 
ــا تتحمــل مســؤولية  تخــص جميــع الــدول المحيطــة بالخليــج وأنهــا جميًع

التعامــل معهــا بالتنســيق مــع بعضهــا بعًضــا.

تــؤدي  التــي  المحليــة  المنظمــات  المثيــر للدهشــة هــو وجــود  واألمــر 
ــة  ــا هــو المنظمــة اإلقليمي ــال عليه ــج. ومث ــة للخلي ــة البيئي مهمــة الحماي
لحمايــة البيئــة البحريــة لكــن ال توجــد اإلرادة السياســية لتطبيــق القــرارات 
الازمــة. وهنــا يمكــن للمشــروع أن يلعــب دوًرا آخــر: ناشــر المعلومــات 
ودافــع للتغييــر االجتماعــي والسياســي. فجميــع أجــزاء المشــروع ســواء 
أكانــت هيكليــات مبنيــة بشــكل منتظــم أو أفعــال متفرقــة للحمايــة، تفيــد 
ــأن الطريــق الــذي نمشــي بــه اآلن غيــر مســتدام وهــي الخطــوة األولــى  ب
ــات أو  ــن بعــض الكائن ــادة توطي ــر. أمــا الهــدف فهــو ليــس إع نحــو التغيي
الفصائــل أو إزالــة التلــوث مــن الميــاه، وإنمــا إعــادة هيكلــة طريقــة عيشــنا 
ــث نتمكــن  ــة إلقامــة عاقــة متناغمــة مــع الطبيعــة حي ــز الحضري والمراك

ــا إلــى جنــب. مــن االزدهــار جنًب

environments as they specialize in recycling 
types of waste abundant within close proxim-
ity. Moreover, they will also generate products 
needed locally. These farms are connected 
under a network system, which allows the 
recording of accurate environmental data to 
evaluate the impact of different stressors and 
calculate possible procedures for the recovery 
of biota. By sharing this information with each 
other, the FARMS will be able to anticipate en-
vironmental complications, and act in a timely 
manner. Ultimately, the FARMS aim at creating 
what the microbiologist Dickson Despommier 
calls a “functional urban equivalent of a  
natural ecosystem.”31

 
The second part of the design proposal is a 
flexibly programmed “Levee” that unfolds along 
the coast of the Gulf and the islands. These 
levees will reach their most intense manifesta-
tions next to coastal urban centers, while being 
less noticeable or even absent in coastal strips 
that are undeveloped. Also, the nature and 
program of these levees will change according 
to the type of urbanism that they neighbor; 
residential, industrial, or agricultural coastal 
developments will each generate different 
versions. The idea of this infrastructure is to 
become a mediator between the natural world, 
represented by the Gulf water, and the artificial 
world, represented by human urbanism. The 
most important role that this levee will play is 
as filter to the negative effects of human urban-
ity, so that they are either blocked from reach-
ing the water, or allowed to reach the water 
after being adequately treated. Some manifes-
tations of the levee might feature green areas 
such as coral reefs, mangrove plantations, and 
constructed wetlands. The more technological 
approach features sustainable energy gener-
ation and water filtration. To supply this mega 
project with the needed materials, the recycled 
products produced by the farms will be ex-
ploited; this ensures that all parts of the design 
proposal act as a single interdependent entity, 
rather than scattered interventions.
The final part of the design proposal aims to 
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Al Jubail, Saudi Arabia
Al Jubail is a city located on the Persian Gulf coast in 
Saudi Arabia’s Eastern Province. It has the world’s largest 
IWPP (Independent Water and Power Project), a desalina-
tion facility that produces about 2,743.6 mw of electricity 
and 800,000 m3 of water daily. Yet, despite the industrial 
nature of the area, Jubail Marine Wildlife Sanctuary is 
situated in the north part of the city.

The proposal aims to create a mangroves park in the bay, 
between the industrial area and the Gulf. This park will act 
as a screen that filters the brine before it reaches the wa-
ter. The goal of the park is to control the effect of the brine 
on the Gulf ecosystem and act as an ecological catalyst 
that will help rejuvenate the coastline.

Hormuz Island, Iran
“We came to New Hormuz, which is an island whose city 
is called Jarawn. It is a fine large city, with magnificent 
bazaars, as it is the port of India and Sind.”
—Ibn Battuta, 1300 AD

“Most of it is salt marshes and hills of salt, namely the 
darabi salt; from this they manufacture ornamental ves-
sels and pedestals on which they place lamps. Their food 
is fish and dried dates exported to them from al-Basra 
and Oman. They say in their tongue ‘khurma va mahi luti 
padishdni’, which means ‘dates and fish are a royal dish.”
—Ibn Battuta, 1300 AD

A proposed farming system in Hormuz Island is developed 
to create a coral reef network to connect the mainland 
coasts to the island. It is conceived in order to preserve 
Hormuz’s natural heritage as a protected area. The 
proposed infrastructure will focus on breeding coral reefs, 
and will become an educational/information center for 
the region.

جزيرة هرمز، إيران
“وصلنا إلى هرمز الجديدة، وهي جزيرة عاصمتها تدعى “جاروان” 

مدينة جميلة وكبيرة تحتوي على بازارات رائعة وهي ممر إلى الهند 
والسند”

 ابن بطوطة، 1300 بعد المياد

“إن معظمه من السبخات الملحية وتال الملح، ملح “دارابي” بشكل 
رئيسي؛ التي يصنعون منها المراكب والركائز التي يضعون الخراف 

عليها. أما طعامهم فهو السمك والتمر المجفف المستورد من 
البصرة وُعمان. ويقولون بلغتهم “كورما فا ماهي لوتي باديشدني” 

والتي تعني “التمر والسمك طبق ملكي”.
 ابن بطوطة، 1300 بعد المياد

يمكن تطوير النظام الزراعي المقترح لجزيرة هرمز من خال إنشاء 
شبكة من الشعاب المرجانية تتصل مع السواحل الرئيسية إلى 

الجزيرة، ويهدف إلى المحافظة على إرث هرمز الطبيعي كمنطقة 
محمية. ستركز البنية التحتية المقترحة على تكثير الشعاب المرجانية 

وستصبح مركز تعليم/ معلومات للمنطقة.

الجبيل، السعودية
الجبيل هي مدينة في المنطقة الشرقية على سواحل الخليج الفارسي 

في السعودية. تحتوي المدينة على أكبر مشروع مستقل لتوليد 
المياه والكهرباء، وهو منشأة لتحلية المياه تنتج 2,743.6 ميغاواط 
من الكهرباء و800,000 متر مكعب من الماء يومًيا. ورغم الطبيعة 

الصناعية للمنطقة، توجد فيها “محمية الجبيل البحرية” الواقعة في 
البوابة الشمالية للمدينة.

يهدف المقترح إلى تأسيس منتزه ألشجار القرم في الساحل ما بين 
المنطقة الصناعية والخليج. وهذا المنتزه سيكون بمثابة سطح ينقي 
الماء المالح الذي يتسرب إلى المياه. وهدف المنتزه هو الحماية من 
تأثير الماء المالح على النظام البيئي في الخليج وأن يكون دافًعا بيئًيا 

يساعد على تجديد الساحل.
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Boubyan Island, Kuwait
The waste FARM is conceived as a framework to hold 
ever-changing specialized spaces for different kinds of 
waste. These spaces work together in order to receive, 
store, recycle, and export waste collected from the Gulf 
region as a whole. 

The Boubyan Island FARM specializes in treating organic 
waste, taken from MSW (Municipal Solid Waste), and 
concrete rescued from C&D (construction and demolition) 
waste. The incoming waste will first be separated, so 
that the organic waste and concrete are treated locally, 
while the rest will be sent to other specialized FARMS 
in the Gulf. The organic waste will be processed to 
produce compost to be used for growing crops, helping 
to decrease the region’s dependence on food imports. 
Simultaneously, it will be used to produce biogas energy, 
in order to allow the whole process of the FARM to be 
self-sufficient. The rescued concrete from C&D waste will 
be correctly shredded and separated into different sizes 
of sand and aggregate, so that new concrete can be pro-
duced for constructing the proposed platforms, filter piers 
and LEVEES, artificial reefs, and entirely new FARMS.
 
All the products generated in the Boubyan FARM will not 
only be used in the area within a close proximity of it, but 
will be exported to help regenerate the ecosystem of the 
Gulf, alongside products produced by other FARMS.

Rass Laffan, Qatar
Ras Laffan Industrial City is located 80 km (50 mi) north 
of Doha, Qatar. It is Qatar’s main site for the production 
of liquefied natural gas and gas-to-liquid. With an en-
closed water area of approximately 4,500 ha, Ras Laffan 
Port is the largest artificial harbor in the world, containing 
the largest Liquefied Natural Gas (LNG) export facility on 
the planet.

As an eco–LEVEE, the proposal is composed of a set of 
piers, which will generate the “New Mangrove Park” close 
to the harbor. The main intention is to create a natural path 
connecting the desert and the mangrove park, so that the 
natural ecosystems are linked.

رأس لفان، قطر
تعتبر مدينة رأس لفان مركًزا صناعًيا وتقع 80 كم إلى شمال الدوحة، 

قطر. إنها الموقع الرئيسي إلنتاج الغاز المسال في قطر، حيث تبلغ 
مساحة المياه المغلقة فيها 4,500 هكتار فيما يعتبر أكبر ميناء 

اصطناعي في العالم يحتوي على أكبر منشأة لتصدير الغاز المسال 
في العالم.

بالنسبة للحاجز البيئي، تتكون الخطة المقترحة من مجموعة من 
الركائز التي تجلب “منتزه القرم الجديد” قرب الميناء. وغاية هذا 

تشكيل طريق طبيعي يربط ما بين الصحراء ومنتزه القرم حتى تتصل 
هذه األنظمة البيئية مع بعضها. 

 جزيرة بوبيان، الكويت
تعتبر مزرعة النفايات مظلة تضم مساحات متخصصة دائمة التغير 

والتطور، حيث تعمل هذه المساحات مًعا على استقبال النفايات 
المجموعة من الخليج ككل وتخزينها وإعادة تدويرها وتصديرها.

تتخصص مزرعة جزيرة بوبيان بمعالجة النفايات العضوية المأخوذة 
من المياه البلدية واإلسمنت الزائد من البناء والهدم. يتم فصل 

النفايات القادمة أواًل لمعالجة النفايات العضوية واإلسمنت محلًيا، 
بينما يتم إرسال البقية إلى المزارع المتخصصة األخرى في الخليج. 
تجري معالجة النفايات العضوية إلنتاج السماد الذي يستخدم في 

الزراعة مما يساعد على تقليل اعتماد المنطقة على استيراد الطعام. 
وفي الوقت نفسه تستخدم إلنتاج الطاقة من الغاز البيولوجي 

حتى تصبح المزرعة مكتفية ذاتًيا. أما اإلسمنت المتبقي من البناء 
والهدم فيخضع لعملية التفتيت والفصل ألحجام مختلفة من الرمال 

والرواسب وإنتاج إسمنت جديد لبناء المنصات المقترحة، ركائز 
التنقية والحواجز، الشعاب االصطناعية والمزارع الجديدة.

لن ُتستخدم جميع منتجات مزرعة بوبيان في المناطق القريبة منها 
فقط، ولكنها سُتصدر للمساعدة على تجديد النظام البيئي في الخليج 

إلى جانب منتجات المزارع األخرى.
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MSW and Organic waste Desalination
(thousand $ per capita / year)
GDP

Persian Gulf popullation
(percentage, million people)

Kuwait (3%) 
3 million
Bahrain (1%) 
1 million
Oman (3%) 
3.62 million
Qatar (2%)
2 million
UAE (7%)
9 million
Saudi Arabia (22%)
28.29 million

Iran (62%)
77 million

Persian Gulf GDP
(percentage, thousand million USD)

Kuwait (9%), 
175.8 thousand million
Bahrain (2%), 
32.89 thousand 
Oman (4 %), 
79.66 thousand million
Qatar (10 %), 
203.2 thousand million

UAE (20 %), 
402.3 thousand million
Saudi Arabia (37 %), 
748.4 thousand 

Iran (18 %), 
368.9 thousand million

Population and GDP proportion in the Gulf  

Persian Gulf MSW generation 
(percentage, million Tons/year)

Kuwait (5%) 
2.83 million 
Bahrain (2%)
1.2 million Tons
Oman (3%)
1.3 million Tons
Qatar (3%) 
1.26 million Tons
UAE (13%)
5.8 million Tons
Saudi Arabia (30%) 
13.4 million 
Iran (44%) 
19.7 million Tons

Oman ((8%) 
1.2 m3/day

Persian Gulf desalination
(percentage, Mill m

3
/day)

Kuwait (12%) 
1.7 m 3/day
Bahrain (3%)
0.4 m 3/day

Qatar (7%) 
1 m 3/day
UAE (28%) 
4.1 m3/day
Saudi Arabia (36%)
5.2 m 3/day

Iran (6%)
0.9 m 3/day

MSW generation and desalination proportion in the Gulf

(1000 MT)
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MSW generation

GCC population (2%)
126 M people

Rest of the world 
population (98 %)
7274 M people

GCC MSW 
generation (3%)
45.2 M tons

Rest of the world 
MSW generation (97 %)
1254.8 M tons

Selected countries MSW generation 
(percentage, million Tons/year)

Selected countries MSW generation  per capita
(percentage, kg/day per capita)

USA (9%) 318.9M
Mexico (3%) 122.3M
Brasil  (6%) 200.4M

Italy (2%) 59.8M

Kuwait (0%) 3M

Spain (1%) 46.7M

Bahrain (0%) 1M

UAE (0%) 9M
Saudi Arabia (1%) 
28.29M
China (39%) 1357M

India (36%) 1252M

Canada (3%) 26.9M
USA (23%) 232.8M
Mexico (4%) 40.17M
Brasil  (8%) 80.5M

Italy (3%) 28.4M

Kuwait (0%) 2.3M

Spain (2%) 20.4M

Bahrain (0%) 1.21M
UAE (1%) 5.8M

Saudi Arabia (1%) 
13.4M
China (30%) 297.2M

Kenya (1%) 4.8M

Australia(1%)  14.7M

India (23%) 228.5M

Canada (11%) 2.1 kg
USA (10%) 2 kg
Mexico (5%) 0.9 kg
Brasil  (6%) 1.1 kg

Italy (7%) 1.3 kg
Kuwait (10%) 1.9 kg

Spain (6%) 1.2 kg

Bahrain (13%) 2.5 kg
UAE (9%) 1.7 kg
Saudi Arabia (7%)
1.3 kg

China (3%) 0.6 kg

Kenya (1%) 0.3 kg

Australia (9%) 1.75 kg

India (3%) 0.5 kg

(percentage, million Tons/year)

Desalination

Middle East
53.4 %
North America
17 %

Europe
10.1 %

Asia
10.6 %

Africa
6.29 %

Central America
1.8 %

South America
0.69 %
Australia
0.4 %

The Gulf countries are ranked among the highest producers 
of solid waste in the world. 
Kuwait, for example, was ranked as the highest per capita 
producer of solid waste in the world according to a World 
Bank 2012 report.

Is significant for the Gulf countries that fresh water is scarce 
and per capita consumption is very high.
Kuwait has recorded the highest per capita consumption of 
water in the world (Palmer, 2011), while Saudi Arabia is has 
been recorded as the third highest (Abboud, 2010). 

Persian Gulf waste composition
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MSW and Organic waste Desalination
(thousand $ per capita / year)
GDP

Persian Gulf popullation
(percentage, million people)

Kuwait (3%) 
3 million
Bahrain (1%) 
1 million
Oman (3%) 
3.62 million
Qatar (2%)
2 million
UAE (7%)
9 million
Saudi Arabia (22%)
28.29 million

Iran (62%)
77 million

Persian Gulf GDP
(percentage, thousand million USD)

Kuwait (9%), 
175.8 thousand million
Bahrain (2%), 
32.89 thousand 
Oman (4 %), 
79.66 thousand million
Qatar (10 %), 
203.2 thousand million

UAE (20 %), 
402.3 thousand million
Saudi Arabia (37 %), 
748.4 thousand 

Iran (18 %), 
368.9 thousand million

Population and GDP proportion in the Gulf  

Persian Gulf MSW generation 
(percentage, million Tons/year)

Kuwait (5%) 
2.83 million 
Bahrain (2%)
1.2 million Tons
Oman (3%)
1.3 million Tons
Qatar (3%) 
1.26 million Tons
UAE (13%)
5.8 million Tons
Saudi Arabia (30%) 
13.4 million 
Iran (44%) 
19.7 million Tons

Oman ((8%) 
1.2 m3/day

Persian Gulf desalination
(percentage, Mill m

3
/day)

Kuwait (12%) 
1.7 m 3/day
Bahrain (3%)
0.4 m 3/day

Qatar (7%) 
1 m 3/day
UAE (28%) 
4.1 m3/day
Saudi Arabia (36%)
5.2 m 3/day

Iran (6%)
0.9 m 3/day

MSW generation and desalination proportion in the Gulf
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Population

MSW generation

GCC population (2%)
126 M people

Rest of the world 
population (98 %)
7274 M people

GCC MSW 
generation (3%)
45.2 M tons

Rest of the world 
MSW generation (97 %)
1254.8 M tons

Selected countries population
(percentage, million people) 

Selected countries MSW generation 
(percentage, million Tons/year)

Selected countries MSW generation  per capita
(percentage, kg/day per capita)

Canada (1%) 35.1M

USA (9%) 318.9M
Mexico (3%) 122.3M
Brasil  (6%) 200.4M

Italy (2%) 59.8M

Kuwait (0%) 3M

Spain (1%) 46.7M

Bahrain (0%) 1M

UAE (0%) 9M
Saudi Arabia (1%) 
28.29M
China (39%) 1357M

Kenya (1%) 44 M

Australia(1%) 23M

India (36%) 1252M

Canada (3%) 26.9M
USA (23%) 232.8M
Mexico (4%) 40.17M
Brasil  (8%) 80.5M

Italy (3%) 28.4M

Kuwait (0%) 2.3M

Spain (2%) 20.4M

Bahrain (0%) 1.21M
UAE (1%) 5.8M

Saudi Arabia (1%) 
13.4M
China (30%) 297.2M

Kenya (1%) 4.8M

Australia(1%)  14.7M

India (23%) 228.5M

Canada (11%) 2.1 kg
USA (10%) 2 kg
Mexico (5%) 0.9 kg
Brasil  (6%) 1.1 kg

Italy (7%) 1.3 kg
Kuwait (10%) 1.9 kg

Spain (6%) 1.2 kg

Bahrain (13%) 2.5 kg
UAE (9%) 1.7 kg
Saudi Arabia (7%)
1.3 kg

China (3%) 0.6 kg

Kenya (1%) 0.3 kg

Australia (9%) 1.75 kg

India (3%) 0.5 kg

Population, MSW and Desalination Proportions
The Gulf vs World Selected Countries

(percentage, million people) 

(percentage, million Tons/year)

Desalination

Middle East
53.4 %
North America
17 %

Europe
10.1 %

Asia
10.6 %

Africa
6.29 %

Central America
1.8 %

South America
0.69 %
Australia
0.4 %

The Gulf countries are ranked among the highest producers 
of solid waste in the world. 
Kuwait, for example, was ranked as the highest per capita 
producer of solid waste in the world according to a World 
Bank 2012 report.

Is significant for the Gulf countries that fresh water is scarce 
and per capita consumption is very high.
Kuwait has recorded the highest per capita consumption of 
water in the world (Palmer, 2011), while Saudi Arabia is has 
been recorded as the third highest (Abboud, 2010). 

Persian Gulf waste composition
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Rest of the world 
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1254.8 M tons
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(percentage, kg/day per capita)

Canada (1%) 35.1M

USA (9%) 318.9M
Mexico (3%) 122.3M
Brasil  (6%) 200.4M

Italy (2%) 59.8M

Kuwait (0%) 3M
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Bahrain (0%) 1M

UAE (0%) 9M
Saudi Arabia (1%) 
28.29M
China (39%) 1357M
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Australia(1%) 23M

India (36%) 1252M
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Italy (3%) 28.4M
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UAE (1%) 5.8M
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13.4M
China (30%) 297.2M

Kenya (1%) 4.8M

Australia(1%)  14.7M

India (23%) 228.5M

Canada (11%) 2.1 kg
USA (10%) 2 kg
Mexico (5%) 0.9 kg
Brasil  (6%) 1.1 kg

Italy (7%) 1.3 kg
Kuwait (10%) 1.9 kg

Spain (6%) 1.2 kg

Bahrain (13%) 2.5 kg
UAE (9%) 1.7 kg
Saudi Arabia (7%)
1.3 kg

China (3%) 0.6 kg

Kenya (1%) 0.3 kg

Australia (9%) 1.75 kg

India (3%) 0.5 kg
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The Gulf vs World Selected Countries
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(percentage, million Tons/year)

Desalination

Middle East
53.4 %
North America
17 %

Europe
10.1 %

Asia
10.6 %

Africa
6.29 %

Central America
1.8 %

South America
0.69 %
Australia
0.4 %

The Gulf countries are ranked among the highest producers 
of solid waste in the world. 
Kuwait, for example, was ranked as the highest per capita 
producer of solid waste in the world according to a World 
Bank 2012 report.

Is significant for the Gulf countries that fresh water is scarce 
and per capita consumption is very high.
Kuwait has recorded the highest per capita consumption of 
water in the world (Palmer, 2011), while Saudi Arabia is has 
been recorded as the third highest (Abboud, 2010). 
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The Gulf countries are ranked among the highest producers 
of solid waste in the world. 
Kuwait, for example, was ranked as the highest per capita 
producer of solid waste in the world according to a World 
Bank 2012 report.

Is significant for the Gulf countries that fresh water is scarce 
and per capita consumption is very high.
Kuwait has recorded the highest per capita consumption of 
water in the world (Palmer, 2011), while Saudi Arabia is has 
been recorded as the third highest (Abboud, 2010). 
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designate all parts of the Gulf islands that have 
not been developed as ecological reserves. 
This will help these islands regenerate their 
natural ecosystems that have been damaged 
by land and water pollution and abuse. As op-
posed to the highly complex and technological 
approach of the first and second parts of the 
proposal (especially the farm), this part fea-
tures a more “hands-off” approach. This stems 
from the belief that the natural environment has 
the ability to naturally regenerate, if only given 
enough time and the right conditions.

Conclusion
This project, in both its research and design 
components, is not to be seen as a finished 
product. Further research into the region’s eco-
logical problems and design solutions has to 
be continually conducted. The idea is to reach 
a position where a thorough understanding 
of the environment leads to an inclusive plan 
that becomes part of all urban and infrastruc-
tural decisions made around the Gulf. It is also 
important to present the current environmental 
crisis as something that all the Gulf countries 
have a responsibility to tackle in coordination 
with each other.
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MSW and Organic waste Desalination
(thousand $ per capita / year)
GDP

Persian Gulf popullation
(percentage, million people)

Kuwait (3%) 
3 million
Bahrain (1%) 
1 million
Oman (3%) 
3.62 million
Qatar (2%)
2 million
UAE (7%)
9 million
Saudi Arabia (22%)
28.29 million

Iran (62%)
77 million

Persian Gulf GDP
(percentage, thousand million USD)

Kuwait (9%), 
175.8 thousand million
Bahrain (2%), 
32.89 thousand 
Oman (4 %), 
79.66 thousand million
Qatar (10 %), 
203.2 thousand million

UAE (20 %), 
402.3 thousand million
Saudi Arabia (37 %), 
748.4 thousand 

Iran (18 %), 
368.9 thousand million

Population and GDP proportion in the Gulf  

Persian Gulf MSW generation 
(percentage, million Tons/year)

Kuwait (5%) 
2.83 million 
Bahrain (2%)
1.2 million Tons
Oman (3%)
1.3 million Tons
Qatar (3%) 
1.26 million Tons
UAE (13%)
5.8 million Tons
Saudi Arabia (30%) 
13.4 million 
Iran (44%) 
19.7 million Tons

Oman ((8%) 
1.2 m3/day

Persian Gulf desalination
(percentage, Mill m

3
/day)

Kuwait (12%) 
1.7 m 3/day
Bahrain (3%)
0.4 m 3/day

Qatar (7%) 
1 m 3/day
UAE (28%) 
4.1 m3/day
Saudi Arabia (36%)
5.2 m 3/day

Iran (6%)
0.9 m 3/day

MSW generation and desalination proportion in the Gulf
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MSW generation

GCC population (2%)
126 M people

Rest of the world 
population (98 %)
7274 M people

GCC MSW 
generation (3%)
45.2 M tons

Rest of the world 
MSW generation (97 %)
1254.8 M tons

Selected countries MSW generation 
(percentage, million Tons/year)

Selected countries MSW generation  per capita
(percentage, kg/day per capita)

USA (9%) 318.9M
Mexico (3%) 122.3M
Brasil  (6%) 200.4M

Italy (2%) 59.8M

Kuwait (0%) 3M

Spain (1%) 46.7M

Bahrain (0%) 1M

UAE (0%) 9M
Saudi Arabia (1%) 
28.29M
China (39%) 1357M

India (36%) 1252M

Canada (3%) 26.9M
USA (23%) 232.8M
Mexico (4%) 40.17M
Brasil  (8%) 80.5M

Italy (3%) 28.4M

Kuwait (0%) 2.3M

Spain (2%) 20.4M

Bahrain (0%) 1.21M
UAE (1%) 5.8M

Saudi Arabia (1%) 
13.4M
China (30%) 297.2M

Kenya (1%) 4.8M

Australia(1%)  14.7M

India (23%) 228.5M

Canada (11%) 2.1 kg
USA (10%) 2 kg
Mexico (5%) 0.9 kg
Brasil  (6%) 1.1 kg

Italy (7%) 1.3 kg
Kuwait (10%) 1.9 kg

Spain (6%) 1.2 kg

Bahrain (13%) 2.5 kg
UAE (9%) 1.7 kg
Saudi Arabia (7%)
1.3 kg

China (3%) 0.6 kg

Kenya (1%) 0.3 kg

Australia (9%) 1.75 kg

India (3%) 0.5 kg

(percentage, million Tons/year)

Desalination

Middle East
53.4 %
North America
17 %

Europe
10.1 %

Asia
10.6 %

Africa
6.29 %

Central America
1.8 %

South America
0.69 %
Australia
0.4 %

The Gulf countries are ranked among the highest producers 
of solid waste in the world. 
Kuwait, for example, was ranked as the highest per capita 
producer of solid waste in the world according to a World 
Bank 2012 report.

Is significant for the Gulf countries that fresh water is scarce 
and per capita consumption is very high.
Kuwait has recorded the highest per capita consumption of 
water in the world (Palmer, 2011), while Saudi Arabia is has 
been recorded as the third highest (Abboud, 2010). 

Persian Gulf waste composition
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MSW and Organic waste Desalination
(thousand $ per capita / year)
GDP

Persian Gulf popullation
(percentage, million people)

Kuwait (3%) 
3 million
Bahrain (1%) 
1 million
Oman (3%) 
3.62 million
Qatar (2%)
2 million
UAE (7%)
9 million
Saudi Arabia (22%)
28.29 million

Iran (62%)
77 million

Persian Gulf GDP
(percentage, thousand million USD)

Kuwait (9%), 
175.8 thousand million
Bahrain (2%), 
32.89 thousand 
Oman (4 %), 
79.66 thousand million
Qatar (10 %), 
203.2 thousand million

UAE (20 %), 
402.3 thousand million
Saudi Arabia (37 %), 
748.4 thousand 

Iran (18 %), 
368.9 thousand million

Population and GDP proportion in the Gulf  

Persian Gulf MSW generation 
(percentage, million Tons/year)

Kuwait (5%) 
2.83 million 
Bahrain (2%)
1.2 million Tons
Oman (3%)
1.3 million Tons
Qatar (3%) 
1.26 million Tons
UAE (13%)
5.8 million Tons
Saudi Arabia (30%) 
13.4 million 
Iran (44%) 
19.7 million Tons

Oman ((8%) 
1.2 m3/day

Persian Gulf desalination
(percentage, Mill m

3
/day)

Kuwait (12%) 
1.7 m 3/day
Bahrain (3%)
0.4 m 3/day

Qatar (7%) 
1 m 3/day
UAE (28%) 
4.1 m3/day
Saudi Arabia (36%)
5.2 m 3/day

Iran (6%)
0.9 m 3/day

MSW generation and desalination proportion in the Gulf
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Population

MSW generation

GCC population (2%)
126 M people

Rest of the world 
population (98 %)
7274 M people

GCC MSW 
generation (3%)
45.2 M tons

Rest of the world 
MSW generation (97 %)
1254.8 M tons

Selected countries population
(percentage, million people) 

Selected countries MSW generation 
(percentage, million Tons/year)

Selected countries MSW generation  per capita
(percentage, kg/day per capita)

Canada (1%) 35.1M

USA (9%) 318.9M
Mexico (3%) 122.3M
Brasil  (6%) 200.4M

Italy (2%) 59.8M

Kuwait (0%) 3M

Spain (1%) 46.7M

Bahrain (0%) 1M

UAE (0%) 9M
Saudi Arabia (1%) 
28.29M
China (39%) 1357M

Kenya (1%) 44 M

Australia(1%) 23M

India (36%) 1252M

Canada (3%) 26.9M
USA (23%) 232.8M
Mexico (4%) 40.17M
Brasil  (8%) 80.5M

Italy (3%) 28.4M

Kuwait (0%) 2.3M

Spain (2%) 20.4M

Bahrain (0%) 1.21M
UAE (1%) 5.8M

Saudi Arabia (1%) 
13.4M
China (30%) 297.2M

Kenya (1%) 4.8M

Australia(1%)  14.7M

India (23%) 228.5M

Canada (11%) 2.1 kg
USA (10%) 2 kg
Mexico (5%) 0.9 kg
Brasil  (6%) 1.1 kg

Italy (7%) 1.3 kg
Kuwait (10%) 1.9 kg

Spain (6%) 1.2 kg

Bahrain (13%) 2.5 kg
UAE (9%) 1.7 kg
Saudi Arabia (7%)
1.3 kg

China (3%) 0.6 kg

Kenya (1%) 0.3 kg

Australia (9%) 1.75 kg

India (3%) 0.5 kg

Population, MSW and Desalination Proportions
The Gulf vs World Selected Countries
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Desalination

Middle East
53.4 %
North America
17 %

Europe
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The Gulf countries are ranked among the highest producers 
of solid waste in the world. 
Kuwait, for example, was ranked as the highest per capita 
producer of solid waste in the world according to a World 
Bank 2012 report.

Is significant for the Gulf countries that fresh water is scarce 
and per capita consumption is very high.
Kuwait has recorded the highest per capita consumption of 
water in the world (Palmer, 2011), while Saudi Arabia is has 
been recorded as the third highest (Abboud, 2010). 
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Population and GDP proportion in the Gulf  

Population

MSW generation

GCC population (2%)
126 M people

Rest of the world 
population (98 %)
7274 M people

GCC MSW 
generation (3%)
45.2 M tons

Rest of the world 
MSW generation (97 %)
1254.8 M tons

Selected countries population
(percentage, million people) 

Selected countries MSW generation 
(percentage, million Tons/year)

Selected countries MSW generation  per capita
(percentage, kg/day per capita)

Canada (1%) 35.1M

USA (9%) 318.9M
Mexico (3%) 122.3M
Brasil  (6%) 200.4M

Italy (2%) 59.8M

Kuwait (0%) 3M

Spain (1%) 46.7M

Bahrain (0%) 1M

UAE (0%) 9M
Saudi Arabia (1%) 
28.29M
China (39%) 1357M

Kenya (1%) 44 M

Australia(1%) 23M

India (36%) 1252M

Canada (3%) 26.9M
USA (23%) 232.8M
Mexico (4%) 40.17M
Brasil  (8%) 80.5M

Italy (3%) 28.4M

Kuwait (0%) 2.3M

Spain (2%) 20.4M

Bahrain (0%) 1.21M
UAE (1%) 5.8M

Saudi Arabia (1%) 
13.4M
China (30%) 297.2M

Kenya (1%) 4.8M

Australia(1%)  14.7M

India (23%) 228.5M

Canada (11%) 2.1 kg
USA (10%) 2 kg
Mexico (5%) 0.9 kg
Brasil  (6%) 1.1 kg

Italy (7%) 1.3 kg
Kuwait (10%) 1.9 kg

Spain (6%) 1.2 kg

Bahrain (13%) 2.5 kg
UAE (9%) 1.7 kg
Saudi Arabia (7%)
1.3 kg

China (3%) 0.6 kg

Kenya (1%) 0.3 kg

Australia (9%) 1.75 kg

India (3%) 0.5 kg

Population, MSW and Desalination Proportions
The Gulf vs World Selected Countries

(percentage, million people) 

(percentage, million Tons/year)

Desalination

Middle East
53.4 %
North America
17 %

Europe
10.1 %

Asia
10.6 %

Africa
6.29 %

Central America
1.8 %

South America
0.69 %
Australia
0.4 %

The Gulf countries are ranked among the highest producers 
of solid waste in the world. 
Kuwait, for example, was ranked as the highest per capita 
producer of solid waste in the world according to a World 
Bank 2012 report.

Is significant for the Gulf countries that fresh water is scarce 
and per capita consumption is very high.
Kuwait has recorded the highest per capita consumption of 
water in the world (Palmer, 2011), while Saudi Arabia is has 
been recorded as the third highest (Abboud, 2010). 
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What is surprising is that regional organizations that are 
tasked with the environmental protection of the Gulf do 
exist. One example is the Regional Organization for the 
Protection of the Marine Environment (ROPME), but there 
is clearly very little political will to implement the needed 
protocols. This is where the project can play another role as 
disseminator of information and catalyst for social and polit-
ical change. All parts of the project, whether they feature ac-
tively constructed structures or passive acts of preservation, 
are meant to represent an understanding that our current 
path is unsustainable. The goal is not to simply repopulate 
an area with a certain species, or to remove a contaminant 
from the water. Rather, the goal is to restructure our urban 
centers and way of life to form a harmonious relationship 
with nature, where both can thrive.

AGi Architects is an international design firm providing comprehensive services in Architecture, 
Planning, Urban Design, Interior Design, Design Research and Consulting. A wide integration 
of skills allows the creation of places that provide lasting value for clients through distinctive and 
imaginative solutions. AGi architects was established in 2006 by Joaquin Perez-Goicoechea and 
Nasser B. Abulhasan. AGi architects has introduced exceptional design, management and technical 
approaches to its projects in Europe and the Middle East from its offices in the cities of Madrid and 
Kuwait City.
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أوروبــا والشــرق األوســط مــن مكتبيهــا فــي مدريــد والكويــت العاصمــة.

الفريق 
ناصر أبوالحسن, خواكين بيريز- غوكوتشيا, خوستو رويث غرانادوس, عائشة الصقر, دانيل مونيو ميدراندا

علي اليوسفي, شهد الخترش, لوسيا أزورمندي, مورتا لوزانو, سامر محمد, كريستينا رويث نوالسكو,
بابلو سانشيز دي فيغا غيتريز

Waste Farming:  
Recovering the  
Ecosystem of the Gulf



194 Between East & West: A Gulf الخــــــــــــليـــــــــــج  و مــــــحيـــــــــــــطه195

بيهيموث برس و  
ماتيو مانيني

علم آثار األنقاض 
 المأهولة / 

سيربيروس؛ وحش 
بثاثة رؤوس

بيان
ال يفــرق الكثيــرون بيــن مصطلحــي pirate )التــي تعنــي »قرصــان«( و 
وغالًبــا  اإلنجليزيــة،  باللغــة  مرخــص(  »قرصــان  تعنــي  )التــي   privateer
ــا  ــًى مختلًف ــك معن ــا يمل ــم أن كاهم ــن اســتخدامهما رغ ــا يخلطــون بي م
عــن اآلخــر. فمــن الناحيــة القانونيــة، يحمــل القرصــان المرخــص صفــًة 
قانونيــًة كشــخص مرخــص مــن الحكومــة بـــ »تفويــض خطــي« يخــول لــه 
بموجبــه رفــع علــم الدولــة التــي يأتــي منهــا علــى ســفينته. وفــي المقابــل، 
 يبحــر القراصنــة مــن دون إذن قانونــي وال يرفعــون ســوى علًمــا أســود 

على سفنهم.

خــال العصــر الذهبــي للقرصنــة، اختلــط فــي الناحيــة العمليــة الفــرق بيــن 
ــة  ــا مــن الناحي ــا وراقًي ــر واضًح ــذي يعتب القرصــان والقرصــان المرخــص ال
النظريــة، وأصبــح التمييــز بينهمــا مبهًمــا علــى أرض الواقــع نظــًرا لتجــاوز 
بموجــب  لهــم  الممنوحــة  الصاحيــات  حــدود  المرخصيــن  القراصنــة 
ــة مــزّورة مــن حكومــات  تراخيصهــم واإلبحــار باســتخدام تفويضــات كتابي
ال وجــود لهــا. وبالمقابــل، كان القراصنــة يحصلــون علــى عفــو فــي أغلــب 
األحيــان عنــد إلقــاء القبــض عليهــم، ويتمكنــون فــي بعــض األحيــان مــن 

ــي جمعوهــا.  ــروات الت ــم بالث ــى بادهــم والتنّع العــودة إل

وكان التحالــف بيــن الــدول القوميــة الناشــئة والقراصنــة أمــًرا محورًيــا فــي 
بنــاء أوروبــا لثرواتهــا مــن خــال النهــب والعنــف. ولكــن مــع إطالــة القــرن 
التاســع عشــر، ُأعلنــت الحــرب علــى منظومــة القرصنــة المنتشــرة المتنقلــة 
وغيــر التابعــة ألي حكومــة. فبعــد أن قضــت القــوى االمبرياليــة حاجتهــا 
مــن التحالــف االســتراتيجي مــع القراصنــة، أعلنــت القراصنــة خارجيــن عــن 
القانــون ووصفتهــم بأّنهــم »أعــداٌء للبشــرية جمعــاء«، خارجيــن عــن نظــام 

العالــم المســالم الــذي يدعــو إليــه القانــون الدولــي. 

ــة  ــة، وتنامــي االتصــاالت العالمي ــدول القومي ــار ال وفــي ظــل ســياق انهي
وتبلــور نمــوذج رأســمالي عالــي المخاطــر وعالــي المــردود قائــم علــى 
وإنشــاء  النهــب،  فــي  جديــدة  طــرق  واكتشــاف  المغامــرة،  المشــاريع 
التجمعــات الطفيليــة واالســتخراجية، هــل نعيــش اليــوم فصــًا جديــًدا مــن 

فصــول التحالفــات مــا بيــن القراصنــة واألمــم والشــركات؟ 

يمكننــا أن نــرى إلــى حــٍد مــا وجًهــا للشــبه بيــن القراصنــة المرخصيــن وبيــن 
األشــخاص العامليــن لحســابهم الخــاص فــي عصرنــا هــذا. فالشــخص 
ــة مؤسســة مؤلفــة  ــر بمثاب المســتقل فــي العمــل لحســابه الخــاص يعتب
مــن شــخص واحــد أو بمعنــى آخــر رجــل أعمــال مســتقل. وتتــازم الحيــاة 
الشــخصية للشــخص العامــل لحســابه الخــاص مــع حياتــه المهنيــة بحيــث 

تصبــح قــوة عمــل خالصــة موضوعــة تحــت خدمــة العميــل. 

خدماتهــم  كانــت  الذيــن  المرخصيــن  القراصنــة  مــع  الحــال  هــو  وكمــا 
تســتند إلــى عقــد مــع جهــة تتمتــع بســيادة، فكذلــك هــي حيــاة الشــخص 
ــذل  ــل. فكاهمــا يب ــد مــع عمي ــى عق العامــل لحســابه الخــاص تســتند إل
كل مــا لديــه مــن خبــرة ومــال وطــرق فــي ســبيل تلبيــة رغبــات طــرف آخــر. 
وكاهمــا أيًضــا يتصــرف علــى مســؤوليته. وبذلــك فأعمالهمــا ليســت 

بغيــر مشــروعة، وإّنمــا محفوفــة بالمخاطــر.

ــة فــي  ــى أحضــان القرصن ــود إل ــا كمــا كان القرصــان المرخــص يع وتماًم
حــال أخّلــت الجهــة ذات الســيادة بوعودهــا أو ســعًيا منــه لمكافــآت أعلــى 
مقابــل المخاطــر التــي يتعــرض لهــا أو لمجــرد البحــث عــن الحريــة، كذلــك 
يبــدأ مــن يعمــل لحســابه الخــاص أحياًنــا برفــع العلــم األســود عندمــا يصبــح 

مخــّرب أو مجــرم عبــر االنترنــت أو عــدًوا لكافــة األمــم. 

علم آثار األنقاض المأهولة
ــة لرحــات  ــة وليل ــات ألــف ليل ــة الجــزء الســادس مــن حكاي خصصــت بداي
الســندباد البحــري الــذي كان قرصاًنــا فــي البحــار وتاجــًرا فــي الموانــئ ورجــًا 
ثرًيــا ومحترًمــا مــن رجــال الحاشــية وفاعــل خيــر فــي أرض أبائــه. فــكان 
الســندباد خيــر مثــال عــن القرصــان المرخــص فــي فتــرة مــا قبــل الحداثــة. 
إذ كانــت ســرقاته وممارســاته العدوانيــة هــي الســبيل الــذي لــم يؤمــن 
ــذي  ــا ال ــل كان الســبيل أيًض ــروات والســلطة، ب ــه وحــده فقــط جمــع الث ل

ــة خافتهــا. ــه ســلطتها وهيب ــه مــن خال وطــدت أمت

وإن كنــا ال نســتطيع التمييــز بيــن شــخصيتي التاجــر والقرصــان اللذيــن 
مثلهمــا الســندباد، كذلــك بــرزت شــخصيات مثل مير مهنــى اإليراني )الذي 
توفــي فــي 1769( ورحمــة ابــن جابــر الجلهمــي العربــي )1826-1760( مــن 
بيــن أشــهر شــخصيات محترفــي الســرقة المغامريــن الذيــن شــكلوا خطــًرا 
ــح  ــة ومصال ــة واإلنجليزي ــن الهولندي علــى القــوة العســكرية لإلمبراطوريتي
شــركة الهنــد الشــرقية وال تــزال مغامراتهمــا حيــة فــي المخيلــة الشــعبية 
لإليرانييــن والقطرييــن وهمــا بطــان شــهيران كل فــي حكايتــه فــي وطنــه. 

النهــب  لوقــف  العامــة  »المعاهــدة  وقعــت  عندمــا   1820 عــام  وفــي 
والقرصنــة عــن طريــق البــر والبحــر«، اعتبــر القراصنــة بنــاًء علــى أحكامهــم 
»أعــداء للبشــرية جمعــاء« وليــس مجرميــن فقــط. كمــا حــددت المعاهــدة 
منطقــة الخليــج كمســاحًة محايــدة وسلســة علــى الــدوام لحركــة مــرور 
الســلع – البريطانيــة منهــا بشــكل خــاص، حيــث أّن الوثيقــة لــم تمنــع 

الحــروب القبليــة بيــن المجتمعــات العربيــة.

ولكــن لفتــرة قصيــرة مــن الوقــت، اســتمرت األعمــال العدائيــة ضــد شــركة 
الهنــد الشــرقية البريطانيــة حتــى بعــد إقــرار المعاهــدة. وبذلــك مــا عــاد 
ســاحل القراصنــة الشــهير الــذي يمتــد مــن البحريــن وحتــى رأس الخيمــة– 
ألعــداء  المشــروعة  غيــر  للمغامــرات  آمًنــا  مــاًذا  مســالًما–  اآلن  وهــو 

الشــعب الجــدد. 

وبــداًل مــن ذلــك، راحــت والصحــف المجــات اإلخباريــة البريطانيــة تنقــل 
إشــاعات محليــة حــول وجــود مخابــئ للقراصنــة فــي جــزر الخليــج، وأن أحــد 
هــذه المخابــئ هــي عبــارة عــن حصــن بنتــه جماعــة رحمــة بــن جابــر الجلهمي. 
ومــع وفــاة هــذا القرصــان القطــري الشــهير واختــراع ســفن للشــحن تعمــل 
علــى الطاقــة البخاريــة، اختفــت مشــكلة القرصنــة فــي الخليــج الفارســي/ 
العربــي، ودام وجــود حصــن رحمــة الســري طــوال قرنيــن إّنمــا كأســطورة 

شــعبية ال غيــر. 

واليــوم، عــادت بعــض جــزر الخليــج الفارســي/ العربــي مقــًرا لوابــل مــن 
القراصنــة المعاصريــن خــارج إقليــم الدولــة، الذيــن اســتقطبتهم سياســة 
الحكومــة اإليرانيــة المتحــررة بشــأن انتهــاك حقــوق المؤلــف والجرائــم 

Behemoth Press &  
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Manifesto
We often use the words pirate and privateer interchangeably 
while in fact each has a particular meaning. Legally, there 
is a difference between a pirate and a privateer: unlike a 
pirate, the privateer holds a commission from a government, 
a “letter of marque.” This letter entitled a privateer to fly a 
country’s flag. Pirates, on the other hand, navigate without a 
legal authorization; hence their ubiquitous, black flag.

During the Golden Age of piracy, the distinction between 
pirates and privateers was blurred in practice. Privateers 
often exceeded the limits of their licenses, or they navigated 
using forged letters of marque, or they used forged licenses 
from non-existing governments. Likewise, when captured, 
pirates were often pardoned and left to sometimes retire to 
their homeland, to enjoy the wealth and the prestige  
they accumulated.

The alliance between rising nation states and pirates was 
central to the accumulation of Europe’s wealth. It came 
through plunder and violence. However, starting in the be-
ginning of the nineteenth century, a war against piracy was 
declared. Pirates had served their purpose and there was 
no longer a strategic rationale to look the other way. Imperi-
alistic forces declared them “enemies of all mankind.” Their 
existence was deemed outside of the pacified world order 
and their defeat was sanctioned by international law.

Like the golden age of piracy, the current high-risk and 
high-yield neoliberalism has ushered in a new type of pirate. 
However, unlike the seafarers of older days, today’s pirate 
sails on fast, connective communications systems, venture 
capital, and inexpensive labor. In many ways, these pirates 
are tech geeks, driven by politics or profits to plunder at will. 
And to continue this analogy, today’s freelancer is empow-
ered with a contract from a client, typically a multinational 
corporation, the way a privateer’s letter enabled them to sail 
the seas with near impunity. And like the pirate and priva-
teer, both the vigilante IT professional and the freelancer 
deploy their own expertise, money, and means towards the 
fulfillment of someone else’s desires. Both act at their own 
private risk. Their actions are not always illegal, but all too 
often precarious. Like privateers who turned to pirates in 
search of a higher reward for their risks, or simply looking 
for freedom from a sovereign that broke its promise, free-
lancers sometimes resort to their own black flag, becoming 
saboteurs, cyber-criminals, or enemies of all states.

Archaeology of Inhabited Ruins
The beginning of the Sixth Volume of the One Thousand 
and One Nights is dedicated to the Voyages of Sinbad the 
Seaman. A pirate on sea, a merchant in the harbors, and a 
respected wealthy courtier and benefactor in his fatherland, 
Sinbad is the prototype of the pre-modern privateer. His 
looting and predatory practices are in fact the way through 
which not only his own wealth and powers are accrued, but 
also the means through which the power of the nation and 
the prestige of its Caliph are consolidated.

Within the tale of Sinbad, the caricatures of the merchant 
and the pirate are almost indistinguishable. Historical 
figures such as the Iranian Mir Muhanna (circa 1769) and 
the Arab Rahmah ibn Jabir al-Jalahimah (1760-1826) were 
among the most famous buccaneers who threatened the 
military strength of the Dutch and English Empires and the 
interests of the East India Company. Their enterprises are 
still vivid in the popular imagination of Iranians and Qataris, 
and they are popular heroes within their respective  
national narratives.

However, when in 1820 the “General Treaty for the Cessa-
tion of Plunder and Piracy by Land and Sea” was signed, 
pirates were not simply deemed criminals, but as “enemies 
of all mankind.” The treaty established the space of the Gulf 
as a perpetually neutral and smooth area for the traffic of 
commodities. This served British interests as the document 
did not ban tribal wars among Arab communities.

However, for a short period of time, hostilities against the 
British East India Company continued after the ratification 
of the treaty. The famous Pirate Coast, stretching from 
Bahrain till Ras-al-Khaimah, was no longer a safe haven for 
the newly minted public enemies. Instead, British chronicles 
reported local rumors on the existence of pirate sanctuaries 
in the islands of the Gulf, one of them hosting a fortification 
built by the company of Rahmah ibn Jabir al-Jalahimah.
With the death of the famous Qatari pirate, and the develop-
ment of steam-powered freight boats, piracy in the Persian 
Gulf disappeared, and the existence of the Rahmah’s secret 
fort survived for two centuries only as a popular legend.

Today, attracted by the Iranian government’s liberal policy 
of copyright infringement and cybercrime, an extraterritorial 
army of contemporary pirates again inhabits some of the Is-
lands of the Gulf. In the past, the lack of economic relations 
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between the United States and Iran did not isolate Iran from 
US cultural products and software. On the contrary, the 
lack of official copyright relations between the two countries 
enabled the circulation of American intellectual productions 
despite the censorship of the Iranian government. Holly-
wood movies, academic textbooks, and software can be 
freely copied, translated, reprinted, and purchased for a 
fraction of their original retail value.

With the end of the embargo, Iran was forced to sign bilat-
eral conventions for the enforcement of intellectual property 
rights on the Iranian territory. However, in order to prevent 
the rising discontent from a young and untamed population 
of students affected by a sudden rise in academic costs, the 
Iranian government decreed the creation of several copy-
right-free zones. One of these, the island of Greater Farur in 
the Gulf, became an attractive destination for many interna-
tional hackers, who could find a vibrant community, a pow-
erful data infrastructure (the Large Data Tunnel intercepts 
the island), and a tolerant national government hoping to 
recruit the best international expertise for communications, 
espionage, and intelligence.

It was the Italian firm Matteo Mannini Architects who, 
already involved in other archaeological inquiries on the 
island of Hormuz, advanced the hypothesis that Greater 
Farur had the potential to be the island upon which Al-Jala-
himah found his pirate sanctuary in the final years of his life. 
The Iranian Institute of Heritage and Tourism commissioned 
Mannini to lead an Iranian-Italian team of architects, his-
torians, and archeologists from the Universities of Tehran 
and Florence. The five-year excavation confirmed Mannini’s 
hypothesis, bringing to the light a complex of exceptional 
and monumental historic value.

Some of the structures were already partly excavated and 
inhabited by the cyber-refugees. However, further exca-
vations allowed the finding of an underground structure 
that was probably used to safely store looted material that 
was ready to be shipped and exchanged. They discovered 
artifacts that were built before Al-Jalahimah took control of 
them, and they were already in a state of ruin when his com-
pany settled on the island.

The complex includes various additions that were construct-
ed in different periods. The oldest remains are those of a 
simple hypostyle hall, originally used as a mosque due to its 

اإللكترونيــة. ففــي الماضــي، لم يتســبب غياب العاقــات االقتصادية بين 
الواليــات المتحــدة وإيــران بعــزل إيــران عــن المنتجــات الثقافيــة والبرمجيات 
األمريكيــة. بــل علــى العكــس، أدى غيــاب العاقــات الرســمية بيــن البلديــن 
بشــأن حقــوق المؤلــف فــي الواقــع إلــى تحريــر تــداول المؤلفــات الفكريــة 
ــك  ــة. وأســفر ذل ــة اإليراني ــا الحكوم ــي تفرضه ــة الت ــم الرقاب ــة رغ األمريكي
ــات  ــة والبرمجي ــب األكاديمي ــة والكت ــة نســخ األفــام األمريكي ــن إمكاني ع
مــن  بســيط  جــزء  مقابــل  شــراؤها  أو  طبعهــا  إعــادة  أو  ترجمتهــا   أو 

قيمتها األصلية. 

ومــع انتهــاء الحصــار، اضطــرت إيــران إلــى توقيــع اتفاقيــات ثنائيــة لفــرض 
ــا للســخط  ــة. ولكــن منًع ــى األراضــي اإليراني ــة عل ــة الفكري حقــوق الملكي
المتزايــد مــن قبــل شــريحة الطــاب الشــباب المتضرريــن مــن االرتفــاع 
المفاجــئ فــي تكاليــف الدراســة، أصــدرت الحكومــة اإليرانيــة مرســوًما 
حــول إنشــاء عــدة مناطــق ال تطبــق فيهــا قوانيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة. 
ــج الفارســي واحــدة منهــا،  ــرى فــي الخلي ــرة فــارور الكب وقــد أصبحــت جزي
وبذلــك تحولــت إلــى وجهــة تســتقطب الكثيــر مــن متســللي االنترنــت 
ــا نابًضــا بالحيــاة وبنيــة تحتيــة قويــة  الدولييــن الذيــن وجــدوا فيهــا مجتمًع
للبيانــات )حيــث يمــّر نفــق البيانــات الضخمــة فــي الجزيــرة( وحكومــة وطنية 
متســامحة تأمــل توظيــف أفضــل الخبــرات الدوليــة فــي مجــال التجســس 

ــى االتصــاالت واالســتخبارات. عل

وكان أن قامــت شــركة ماتيــو مانينــي للهندســة المعماريــة اإليطاليــة، 
والتــي كانــت أصــًا تعمــل علــى تحقيقــات أثريــة أخــرى فــي جزيــرة هرمــز، 
التــي بنــى فيهــا  الكبــرى هــي  بتطويــر فرضيــة أن تكــون جزيــرة فــارور 
الجلهمــي مخبــأ قراصنتــه فــي الســنوات األخيــرة مــن حياتــه، حيــث فــوض 
ــا  المعهــد اإليرانــي للتــراث والســياحة شــركة ماتيــو مانينــي لتتــرأس فريًق
يضــم مهندســين ومؤرخيــن وعلمــاء آثــار إيرانييــن وإيطالييــن مــن جامعتــي 
طهــران وفلورنســا. وبعــد خمســة أعــوام، أّكــدت أعمــال التنقيــب فرضيــة 

مانينــي مســّلطة الضــوء علــى مجّمــع أثــري هائــل. 

وكانــت هــذه الهيــاكل األثريــة قــد اكتشــفت وســكنت مــن قبــل بعــض 
الاجئيــن االلكترونييــن الــذي عاشــوا علــى الجزيــرة، ولكــن أعمــال التنقيــب 
كانــت  األرض  تحــت  معّقــدة  بنيــة  عــن  بالكشــف  اإلضافيــة ســمحت 
ُتســتخدم علــى األرجــح لتخزيــن المــواد التــي تــم نهبهــا فــي مواقــع آمنــة، 
كــي يتــم شــحنها بعــد ذلــك وبيعهــا. وقــد ُوجــد أّن التحــف الفنيــة األثريــة 
التــي تــم العثــور عليهــا كانــت قــد ُصنعــت قبــل أن يســتولي الجلهمــي 

ــرة.  ــى الجزي ــه عل ــا عندمــا اســتقرت جماعت ــت أصــًا أنقاًض عليهــا وكان

ويتضمــن المجمــع إضافــات عــّدة تــّم بناؤهــا فــي فتــرات مختلفــة. وتعــود 
أقــدم البقايــا إلــى قاعــة بســيطة تتوســطها أعمــدة كبــرى، اســتخدمت فــي 
األصــل كمســجد نظــًرا التجاههــا إلــى مكــة المكرمــة. أمــا الــدرج الحــاد 
العائــد لمرصــد ســابق كان قــد بنــي فــي العهــد الســلجوقي، فأصبــح بعــد 
بنــاء ممــر مائــي )قنــاة( نقطــة وصــول إلــى آب أنبــار هائــل )صهريــج المــاء( 

يعــود إلــى العهــد الصفــوي. 

ولــم يضــف أي بنــاء جديــد للمجمــع فــي الفتــرة التــي تلــت عشــرينيات 
القــرن التاســع عشــر ســوى الحصــن الــذي ُشــيد فــي الجهــة الجنوبيــة منــه. 
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وتألــف هــذا الحصــن مــن شــبكة مــن الغــرف يقــع جــزء منهــا تحــت األرض، 
ــارو تتصــل الواحــدة باألخــرى بممــرات  ــا 3x3 أمت ــغ مســاحة كل منه وتبل
خلفــاء  قبــل  مــن  المســاحات  هــذه  اســتخدمت  األعلــى.  مــن  مضــاءة 
 رحمــة بــن جابــر وأتباعــه كمســاكن مؤقتــة ومخابــئ آمنــة للمــؤن الغذائيــة 

والمواد المنهوبة. 

علــى  فاســُتخدمت  الصهريــج،  داخــل  المنعشــة  الحــرارة  درجــات  وأمــا 
األرجــح كســوق وســاحة عامــة للتجــارة بالمــواد المســروقة والمقامــرة 
وشــرب العــرق، فيمــا تــم اســتخدام المســجد علــى األرجــح للصــاة وعقــد 
اللقــاءات. أمــا قمــة مخــروط الصهريــج المغطــاة اليــوم باألعشــاب وال 
تســتخدم  فكانــت  الطبيعيــة،  التضاريــس  عــن  تقريًبــا  تمييزهــا  يمكــن 
كنقطــة مراقبــة ومنــارة. وكانــت الغــرف الصالحــة للســكن الموازيــة للــدرج 
تســتخدم كمســاكن وورش عمــل مــن قبــل الســكان الدائميــن للجزيــرة مــن 

حرفييــن ورعــاة وبائعــات هــوى وأصحــاب محــات تجاريــة. 

وحتــى اآلن، لــم يتــم العثــور علــى أي مــن المــواد علــى الجــزر. وقــد نفــى 
الســكان المســتحلون لهــا العثــور علــى أي مــواد مــع أن أقوالهــم تبــدو 
ــد مــن التحقيقــات  ــراء المزي ــي إج ــر متناســقة، وُيتوقــع بالتال ــة وغي متجزئ

فــي هــذا الشــأن. 

ــن  ــذي يســود الســكان الاجئي ــام ال ــو الســلمي الع ــم مــن الج ــى الرغ وعل
اإللكترونييــن، قيــل أّن بعضهــم قــد شــارك فــي أعمــال تخريــب ضــد مقــّر 
»ألــف بــا« فــي جزيــرة طنــب الكبــرى المجــاورة، كمــا ســاعدوا بعــض رواد 
أعمــال »ألــف بــا« بصــورة غيــر قانونيــة للفــرار مــن بيئتهــم المؤسســية. 

سيربيروس؛ وحش بثالثة رؤوس
ــج  ــو موســى فــي الخلي ــب الصغــرى وأب ــرى وطن ــب الكب ــزر طن شــكلت ج
ــران منــذ نهايــة  ــة المتحــدة وإي ــزاع حــدودي بيــن اإلمــارات العربي موضــع ن
الحمايــة البريطانيــة فــي العــام 1971. فعندمــا غــادرت القــوات البريطانيــة 
الجــزر احتلــت إيــران هــذه الجــزر مدعيــًة أّنهــا كانــت جــزء مــن االمبراطوريــة 
القــرن  عشــرينيات  فــي  بريطانيــا  قبــل  مــن  احتالهــا  حتــى  الفارســية 
ــت فــي الســابق  ــزر كان ــل، تدعــي اإلمــارات أن الج الماضــي. وفــي المقاب

خاضعــة لســيطرة قبيلــة القواســم التــي تحكــم الشــارقة. 

منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، فشــلت عــدة محــاوالت لحــل النــزاع 
علــى الجــزر، ولــم يســتطع كا الطرفيــن توفيــر إثباتــات تدعــم أن الجــزر 
المتنــازع عليهــا كانــت خاضعــة لســيادته قبــل االحتــال البريطانــي فــي 
عشــرينيات القــرن التاســع عشــر، فكلتــا الدولتيــن تســتند فــي مزاعمهــا 
الســيطرة  أّن  شــوفلد  ريتشــارد  المــؤرخ  ذكــر  وقــد  مرويــة.  أدلــة  علــى 
السياســية واإلقليميــة علــى هــذه األراضــي كانــت »متســمة باالنســياب 
ــون التجــارة  ــون فــي العــادة ويتبادل ــات«، إذ كان الســكان يتنقل وعــدم الثب

بشــكل حــّر بيــن طرفــي الخليــج. 

توفــر الجــزر بموقعهــا ميــزة عســكرية اســتراتيجية خاصــة، ففــي الحــرب 
اإليرانية-العراقيــة، تــم قصــف الدبابــات العراقيــة مــن جزيــرة أبــو موســى. 
نظــًرا  جــًدا  مهًمــا  أمــًرا  عليهــا  الســيطرة  تشــكل  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
النعكســاته علــى الســيطرة علــى تدفقــات النفــط فــي الخليــج والتــي تبلــغ 

%40 مــن إنتــاج النفــط العالمــي. 

وعلــى مــا يبــدو أّن أهمّيــة هــذه الجــزر النائيــة ال تنصــّب فقــط في الســيطرة 
ــال المعلومــات، إذ تمــّر  ــى انتق ــا عل ــة نقــل النفــط، وإّنمــا أيًض ــى حرك عل
فــي المســاحة المحيطــة باألرخبيــل المؤّلــف مــن جــزر فــارور الكبــرى وفــارور 
ــو موســى أربعــة  ــرى وطنــب الصغــرى وســيري وأب الصغــرى وطنــب الكب
كابــات بحريــة دوليــة تصــل البحــر األبيــض المتوّســط بجنــوب وشــرق 
آســيا )وهي Falcon, AAE-1, GBICS/MENA, Tata/TGN-Gulf(. وفي 
ــر  ــن 23 يناي ــات فــي هــذه المنطقــة بي ــة كاب ــت ثاث العــام 2008، تعّطل
و4 فبرايــر، األمــر الــذي أّثــر علــى االتصــاالت فــي مصــر بنســبة 70%، 
وفــي الهنــد بنســبة %60، وفــي إيــران بنســبة %20. وتعــّد هــذه الكابــات 
أساســّية فــي توفيــر االتصــال بإيــران وتعتمــد بورصــة النفــط اإليرانيــة 
فــي جزيــرة كيــش فــي عملّياتهــا عليهــا. ورغــم عــدم التأكيــد علــى فرضيــة 
التخريــب المتعّمــد لهــذه الكابــات، فــإن الســيطرة علــى هــذا األرخبيــل 

هــي مفتــاح اســتقرار االتصــاالت فــي المنطقــة.

الدولــي  المجتمــع  2017 لضغوطــات  العــام  فــي  الحكومــة  اســتجابت 
الراميــة إلــى إقنــاع إيــران بالتفــاوض بشــأن احتــال الجزيــرة، فاتخــذت 
ــة  ــرى منطقــة تجاري ــب الكب ــرة طن ــت فــي جعــل جزي ــة تمثل خطــوة مفاجئ
حــرة ودعــت الشــركات الدوليــة إلنشــاء مراكــز عمــل لهــا فــي المنطقــة 

المأهولــة أصــًا مــن مجتمــع مبرمجيــن جامــح إنمــا نابــض بالحيــاة.

وكان أن تأسســت »ألــف بــا« وهــي مبــادرة مشــتركة بيــن إيــران وواليــة 
كاليفورنيــا ترمــي إلــى تعزيــز تطويــر قطاعــات تقنيــة المعلومــات فــي 

الخليــج الفارســي.

»ألــف بــا« ليســت شــركًة، بــل حاضنــة أعمــال قابلــة للتوســع تســّهل 
المغامــر  المــال  رؤوس  وأصحــاب  المســتقلين  األعمــال  رواد  التقــاء 
 مــن خــال تقديمهــا بنيــة تحتيــة لوجســتية وعمليــة وتقنيــة فعالــة فــي 

الوقت الفعلي. 

 x 300 يتألــف مقــر »ألــف بــا« مــن منصــة مربعــة تمتــد علــى مســاحة
1400 متــر وتشــّكل مركــز أعمــال الشــركة، ويضــم »ســيربروس« وهــي 

وحــدة توجيهيــه مصممــة علــى شــكل مثلــث.

أن  يمكــن  التــي  الغــرف  مــن  سلســلة  مــن  المربعــة  المنصــة  تتألــف 
يتضاعــف حجمهــا مرتيــن وفًقــا للمســافة التــي تفصلهــا عــن المحيــط 
الخارجــي للشــركة. وتقــدم هــذه الغــرف مســاحة للعمــل واإلقامــة تتميــز 
بساســتها قابليتهــا للتوســع، وتلبــي كافــة احتياجــات الحيــاة المهنيــة 
الناجحــة مــن خدمــات النســخ األساســية إلــى أعلــى احتياجــات التنظيــم 

والعــرض فــي بيئــة عمــل مكتبيــة. 

فــي الجهــة الشــرقية مــن المنصــة المربعــة، إلــى جانــب المينــاء، تقــع 
»بــاردي«، وهــي الحديقــة »التكنولوجيــة« التــي تعــرض روائــع الشــركة، 
ــث ينخــرط رواد األعمــال  ــة وحي ــات الحياتي ــار أحــدث التقني ــم اختب ــث يت حي
فــي مطالعــة األعمــال المكتوبــة فــي أوقــات األزمــات الماليــة. أمــا الجــزء 
الغربــي مــن المنصــة المربعــة، فيضــم الحمامــات التقليديــة التــي تتألــف 

orientation towards Mecca. After the construction, the steep 
staircase of a former observatory built in the Seljuk period 
became a waterway (qanat). It was the access point for a 
monumental ab anbar (water cistern) from the Safavid period.

The only addition to the complex, made post-1820, is a 
fortification on the south side of the site. The fortification 
is made by a partly underground grid of 3 x 3 m rooms, 
connected by passageways and lit from the above. Rahmah 
ibn-Jabir’s successors and his followers used these spaces 
as temporary dwellings and safe deposits for food provi-
sions and looted materials.

The fresh temperatures of the interior of the cistern were 
probably used as a marketplace and public space to trade 
loot and gamble and drink araq. The mosque was proba-
bly used for prayer and meetings. The top of the cistern’s 
cone—today covered with vegetation and almost indistin-
guishable from the natural topography—was used as a look 
out and a lighthouse. The more permanent population living 
on the island—artisans, shepherds, prostitutes, and shop-
keepers—used the inhabitable rooms flanking the staircase 
as dwellings and workshops.

So far, none of the material has been found on the islands. 
The squatter population has denied any findings. However, 
their accounts appear fragmentary and inconsistent, and 
further inquiries are expected.
 
Despite the generally peaceful attitude of the population of 
cyber-refugees, some of them have reportedly been in-
volved in acts of sabotage against Alefba’s headquarters in 
the neighboring island of Greater Tunb, as well as illegally 
helping some of Alefba’s entrepreneurs flee from their cor-
porate environment.

Cerberus, The Three-Headed Monster
The Gulf islands of Greater Tunb, Lesser Tunb, and Abu 
Musa have been objects of a territorial dispute between the 
UAE and Iran since the end of the British protectorate in 
1971. When the British troops left the islands Iran occupied 
them, claiming that they were part of the Persian Empire 
until their British occupation in the 1920s. Conversely, the 
Emirates claim that the islands were previously under the 
control of the Qawasim of Sharjah.

Since the 1990s, several attempts at a resolution have 

failed. However, both Arab and Iranian parties had diffi-
culties providing proof of their sovereignty. Each nation’s 
claims are based on anecdotal evidence. Historian Richard 
Schofield argued that the political and territorial control over 
such territories was “marked by fluidity and impermanence.” 
Populations usually moved and exchanged freely between 
the two sides of the Gulf.
 
The islands offer a particular strategic military advantage. 
During the Iran-Iraq war, Iraqi tankers were bombed from 
Abu Musa. Territorial control over the islands is crucial for 
the control of oil flow in the Gulf, which amounts to 40% of 
the global oil production.

These remote islands are not only crucial for the control 
of oil traffic, but also for the circulation of information. The 
space enclosed by the archipelago composed by the is-
lands of Greater and Lesser Farur, Greater and Lesser Tunb, 
as well as Siri and Abu Musa. Four international submarine 
cables (Falcon, AAE-1, GBICS/MENA, Tata/TGN-Gulf) tra-
verse these islands, connecting the Mediterranean to South 
and East Asia. In 2008, three cable disruptions occurred 
in this area between January 23 and February 4, affecting 
70% of communication in Egypt, 60% in India, and 20% in 
Iran. The cables are key in the communications connectivity 
for Iran, and the Iranian Oil Bourse in the Kish Island bases 
is reliant on these connections. The hypothesis of a volun-
tary cable sabotage has not yet been confirmed. However, a 
control over this archipelago is key to the stability of com-
munication in the region.

Forced by the international community to negotiate its 
occupation over the island, in 2017 the Iranian government 
responded with the surprising move of establishing Greater 
Tunb as a free-trade zone, calling international corporations 
to establish their premises in the area, already populated 
by an untamed yet vibrant community of coders. The result 
was the foundation of Alefba, a joint Iranian-Californian 
initiative to promote the development of IT industries in the 
Persian Gulf. Alefba is not a corporation, but an expansi-
ble, plug-in, corporate incubator, facilitating the encounter 
between independent entrepreneurs and venture capitalists, 
through an efficient and real-time logistical, operational, 
and technological infrastructure. The Head Quarters in Alef-
ba is composed of a 300 x 1400 m plinth, which constitutes 
the corporate habitat and the “Cerberus,” a triangularly 
planned core directional unit.
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Cerberus: The 
Three-Headed Monster

The plinth is composed of a series of rooms, the size of 
which doubles according to their distance to the outer pe-
rimeter. The rooms provide a scalable and seamless work-
ing and living space, providing all the needs of a successful 
working life from basic reproduction to the highest organi-
zational and representational needs of an office ecosystem.

On the east side of the plinth, next to the harbor, is the 
Pardis Technology Park, where cutting-edge technologies 
are experimented and the entrepreneurs engage in solace 
during times of financial crisis. In front of the main structure, 
a large garden compliments the corporate grounds. Ham-
mams (bath houses), are located in the western part of the 
plinth, and provide a leisure, learning, and meeting envi-
ronment, which includes a spa, a gym, horse stables, and 
a traditional Zurkhaneh (an Iranian sports club, the name of 
which means, “house of strength”). On the upper level, the 
directional unit’s south corner is occupied by the five-star 
Hotel, Henri IV, which includes rooms for temporary visitors, 
such as foreign investors and heads-of-state, including their 
delegations of intelligence agents and bureaucrats.

The directional core of the complex, the “Supreme Soviet,” 
or the office of the CEO, occupies the north corner. Since 
Alfeba is not based on wage labor, its operations are in no 
need for a Human Resources department. Downsizing, 
recruiting, and the training of its workforce is all left to the 
metastable of competition, cooperation, and interbreeding 
that takes place spontaneously on the ground floor of this 
corporate ecosystem.

The east corner is occupied by the logistics center, devoted 
to the supply and dispatch of material goods, prototypes, 
and confidential documents. The core of the directional 
unit is composed of a large assembly hall, which hosts the 
yearly assembly of Alefba’s shareholders, as well as staging 
the keynote speeches during the launch of new services 
and products.

The island is connected to the “Large Data Tunnel,” a cir-
cular tunnel connecting the islands of Greater and Lesser 
Farur, Siri, Abu Musa, and Lesser Tunb. This tunnel offers 
the most secure, real-time, scalable, and green technol-
ogies for any present or future need of web services and 
databases from Alefba’s corporations.

ــة  ــا وصال ــا صحًي ــم وااللتقــاء يتضمــن منتجًع ــه والتعلي مــن مــكان للترفي
األعلــى،  الطابــق  فــي  تقليديــة.  وزرخانــة  الخيــل  واســطبات  رياضيــة 
الرابــع  هنــري  فنــدق  التوجيهيــة  الوحــدة  مــن  الشــمالية  الزاويــة  يحتــل 
)خمســة نجــوم( الــذي يتضمــن غرًفــا للــزوار المؤقتيــن، مثــل المســتثمرين 
 األجانــب ورؤســاء الــدول، بمــا فــي ذلــك وفودهــم المؤلفــة مــن عمــاء 

استخبارات وإداريين. 

بأكملــه والــذي  التوجيهــي للمجمــع  المحــور  الشــمالية  الزاويــة  ويحتــل 
ُيدعــى »الســوفيات األعلــى« أو مكتــب الرئيــس التنفيــذي. وبمــا أّن »ألــف 
بــا« ال تســتند إلــى العمــل المأجــور، فــا تحتــاج عملياتهــا إلــى إدارة للمــوارد 
البشــرية، وبالتالــي تســتند عمليــات توظيــف العامليــن وتدريبهــم إلــى 
التــوازن مؤقــت االســتقرار بيــن المنافســة والتعــاون ومــزج الســاالت 
فــي  للشــركات  الحاضنــة  البيئــة  فــي  عفــوي  بشــكل  يجــري   والــذي 

الطابق األرضي.

وتحتضــن الزاويــة الشــرقية مركــز الشــؤون اللوجســتية المخصــص لتوريــد 
ــق الســرية. أمــا محــور  ــة والوثائ ــة والنمــاذج األولي وإرســال الســلع المادي
تســتضيف  كبيــرة  اجتماعــات  قاعــة  مــن  فيتألــف  التوجيهيــة،  الوحــدة 
االجتمــاع الســنوي لمســاهمي »ألــف بــا« كمــا تســتضيف الخطابــات 

الرئيســية فــي خــال إطــاق الخدمــات والمنتجــات الجديــدة. 

وتتصــل الجزيــرة »بنفــق البيانــات الضخمــة«، وهــو نفــق دائــري يصــل جــزر 
ــب الصغــرى  ــو موســى وطن ــرى وســيري وأب فــارور الصغــرى وفــارور الكب
ببعضهــا البعــض ويوفــر التقنيــات الحديثــة األكثــر أماًنــا وقابليــة للتوســع 
وماءمــة للبيئــة فــي الوقــت الحقيقــي ألي حاجــة حاليــة أو مســتقبلية 

لخدمــات الويــب وقواعــد البيانــات مــن شــركات »ألــف بــا«. 

يتمتــع رواد األعمــال والعاملــون لحســابهم الخــاص فــي »ألــف بــا« بمزايــا 
متنوعــة وبنمــط حيــاة وعمــل حافــل بالمغامــرات. ال يتعيــن الحصــول علــى 
ــة  ــة جنائي ــرى. وأي إدان ــرة طنــب الكب ــى جزي أي تأشــيرة دخــول لانتقــال إل
بتهمــة انتهــاك حقــوق المؤلــف أو االحتيــال أو ســرقة المعلومــات أو 
ــم  ــرة ويت ــى الجزي ــد وصــول الفــرد إل ــا عن ــة تلغــى تلقائًي الحــرب اإللكتروني

منــح األفــراد حــق اللجــوء مــن قبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة اإليرانيــة.

وافقــت الســلطات اإليرانيــة علــى أن يطّبــق فــي جزيــرة طنــب الكبرى فقط 
ــات  ــاري علــى فــرض قواعــد اللبــاس واألخــاق. وُتشــّجع األقلي قــرار اختي
العرقيــة والجنســية علــى االنتقــال إلــى الجزيــرة ضمــن المســاعي الراميــة 

إلــى إنشــاء بيئــة عمــل منفتحــة وآمنــة ومتنوعــة. 

وعلــى الرغــم مــن الجــو المتحــرر والوعــود بنمــط حيــاة مزدهــر للشــركات، 
ــأّن بعــض رواد األعمــال تملصــوا ســًرا مــن نظــام األمــن  ــر ب ــد التقاري تفي
الشــعري علــى الجزيــرة، وفــروا باتجــاه جزيــرة فــارور الكبــرى المجــاورة حيــث 

انضمــوا إلــى قــوم الاجئيــن اإللكترونييــن وأنشــطتهم المجــاورة.

صّغــرت الســلطات اإليرانيــة حجــم الظاهــرة فــي تصريحاتهــا العلنيــة غيــر أّن 
المســألة تخضــع للمراقبــة مــن أجــل تجنــب حــوادث دبلوماســية وتدهــور 

مســار عاقــات األعمــال الجديــد الواعــد بيــن إيــران والواليــات المتحــدة. 
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بيهيمــوث بــرس مركــز بحــوث ووكالــة تصميــم وشــركة نشــر قائمــة فــي روتــردام مكرســة الستكشــاف الروابــط بيــن 
الهندســة المعماريــة والســلطة السياســية واإلنتــاج. تعيــد بيهيمــوث بــرس تعريــف معنــى العمــل فــي المجــال المعمــاري 
اليــوم، دافعــًة إلــى اســتخدام أدوات المشــاريع المعماريــة القديمــة والجديــدة علــى حــد ســواء – مــن رســومات وكتــب 
ومجــات هــواة ومعــارض واســتوديوهات ومجريــات – الستكشــاف مســاحات جديــدة ليســت فــي الحســبان. ظهــرت 
مشــاريعها فــي معــرض بينالــي البندقيــة 2014 وفعاليــة “اإلنجــازات العليــا” 2015 )رومــا( وترينالــي أوســلو للعمــارة 2016. 

ــو.  ــر جالــي وحامــد خســروي وفرانشيســكو مارول وتتألــف بيهيمــوث بــرس مــن أمي

ماتيــو مانينــي )فلورنســا، 1959( مهنــدس معمــاري ومعّلــم. حصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن المعهــد الجامعــي 
للهندســة المعماريــة فــي البندقيــة فــي 1987. ومنــذ ذلــك الحيــن، عمــل مهندًســا معمارًيــا فــي فلورنســيا وهولنــدا وأعطــى 
صفــوف تاريــخ وتصميــم فــي جامعــة فلورنســا والجمعيــة المعماريــة فــي لنــدن والجامعــة اللبنانيــة األميركيــة فــي بيــروت. 
وأخــذ فــي عملــه المــازج مــا بيــن التاريــخ والتصميــم والحفــاظ علــى التــراث مــن الشــرق أوســط حقــًا لتجاربــه فــي إنتــاج 
سلســلة مــن المشــاريع العمرانيــة غيــر الســوية علــى المســتويين الحضــري واإلقليمــي. ويقــع مقــر شــركته ماتيــو مانينــي 

للهندســة المعماريــة فــي كا روتــردام وفلورنســا. 

الفريق
أمير جليلي, حامد خسروي, فرانشيسكو مارولو, ماتيو مانين

Alefba’s freelancers and entrepreneurs enjoy various privi-
leges and an advantageous living and working scheme. No 
visa is required to move to Greater Tunb. Any criminal con-
viction for copyright infringement, fraud, information theft, or 
cyber warfare is to be automatically canceled on arrival to 
the island. Moreover, the Iranian Ministry of Foreign Affairs 
grants asylum to any internationally prosecuted individuals.

Iranian authorities accepted to apply exclusively for the 
territory of Greater Tunb are given a moratorium on the 
imposition of dress code and morality. Racial and sexual 
minorities are encouraged to apply in the effort to create an 
open, safe, and diverse working environment.

However, despite the liberal atmosphere and the promis-
es of a thriving, corporate lifestyle, some entrepreneurs 
are reported to have secretly eluded the island’s capillary 
security system, fleeing towards the neighboring island of 
Greater Farur to join its refugee cyber-army and partake in 
their borderline activities.

Iranian authorities minimized the phenomenon in their 
public declarations. However, the issue is being monitored 
in order to avoid diplomatic incidents and the deterioration 
of the promising new course of business relations between 
Iran and the United States.
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Behemoth Press is a Rotterdam-based think tank, design agency, and publishing company 
devoted to the exploration of the link between architecture, political power, and production. Behe-
moth Press redefines what it means to do architecture today, pushing the old and new tools of the 
architectural project—drawings, books, fanzines, exhibitions, studios, and happenings—to explore 
unexpected territories. Its projects appeared at the 2014 Venice Biennale, the 2015 The Supreme 
Achievement (Rome), as well as the 2016 Oslo Architecture Triennale. Amir Djalali, Hamed Khosravi, 
and Francesco Marullo compose Behemoth Press.

Matteo Mannini (Florence, 1959) is an architect and educator. He received his MA at the IUAV in 
Venice in 1987. Since then, he has worked as an architect in Florence and the Netherlands, and 
taught history courses and design studios at the University of Florence, the Architectural Association 
in London, and the Lebanese American University in Beirut. His work, crossing the boundaries 
between history, design, and preservation, has examined the Middle East as testing ground for a 
serial production of anomalous architectural projects at urban and territorial scales. His firm, Matteo 
Mannini Architects, is currently based in Rotterdam and Florence.

Team 
Amir Djalili, Hamed Khosravi, Francesco Marullo, Matteo Mannini

علم آثار األنقاض 
 المأهولة / 

سيربيروس؛ وحش 
بثاثة رؤوس



204 Between East & West: A Gulf الخــــــــــــليـــــــــــج  و مــــــحيـــــــــــــطه205

After Oil Design Earth

“After Oil” proposes three speculative tales that 
explore the geography of the Gulf and its is-
lands in the decades after oil. These stories are 
also a reflection on the present condition—they 
stage and extrapolate critical issues of today’s 
oil landscape to make the public aware of the 
energy systems on which modern life is depen-
dent, focusing on the long-term consequences 
of the current fossil fuel industry.

Das Crude, Drill Baby Drill
Lying 160 km off the Abu Dhabi coast, Das 
Island has developed, since the first expedi-
tions in the region in 1953, into a major oil and 
gas facility where Abu Dhabi processes, stores, 
and exports crude pumped at offshore fields. 
Such exports are a mainstay to the economy 
and a main driver of urbanization. The cities 
of the emirates—Dubai and Abu Dhabi—and 
many of the country’s iconic buildings were 
built from the extraction of underground re-
sources and the transferal of its value to urban 
centers. Yet, the relations between the wealth 
of the surface and the underground poverty are 
never presented symmetrically. 

If “After Oil” suggests a race to pump out the 
last drops of oil in the ground and the con-
notation is to dig deeper and build higher, 
then “Das Crude” imagines the island within a 
subsurface field of depleted oil reservoirs. The 
site of Das Island offers a way to reconfigure 
the aesthetic assumptions upon which the 
totality of high-energy urbanism rests. First, 
the project recovers the excavated volumes 
of soil and stone—the insides of the earth that 
spilled out—to build an artificial mountain on 
the island. The project then makes visible the 
displacement in terms of value in oil urbanism 
by indexing highly symbolic landmarks of the 
UAE’s urban history in relation to the geo-
logical depths of extraction. The porous and 
fractured rock formations house some of the 
Gulf’s most iconic architectural structures. This 
geographic perspective on energy opens up 
and materializes the compressed space be-
tween the resource-underground and the city. 

ديزاين إيرث الخليج ما بعد النفط 

يطــرح مقتــرح “الخليــج مــا بعــد النفــط” ثــاث روايــات 
مختلفــة تتأمــل وتــدرس الخصائــص الجغرافيــة للخليــج 
العربــي وجــزره فــي العقــود التاليــة لعصــر النفــط، وتقــدم 
صــورة عــن الواقــع الحالــي فــي الخليــج العربــي مــن خــال 
ــي تســود المشــهد  ــة الت ــا الملح ــرض القضاي اســتقراء وع
ــز  ــك مــن أجــل تعزي ــوم، وذل ــي فــي مجــال النفــط الي الحال
وعــي النــاس حــول أنظمــة الطاقــة التــي نعتمــد عليهــا فــي 
حياتنــا العصريــة، مــع التركيــز علــى اآلثــار طويلــة األمــد 

ــي لقطــاع النفــط. ــن الوضــع الحال ــة ع المترتب

رواية خام داس، عمليات حفر كبيرة 
كــم مــن   160 بعــد  تقــع علــى  جزيــرة داس هــي جزيــرة 
ســاحل إمــارة أبوظبــي، وكانــت مــن أولــى المناطــق التــي 
عــام 1953،  المنطقــة فــي  النفــط فــي  اكتشــف فيهــا 
ومعالجــة  لتصنيــع  هامــة  قاعــدة  إلــى  عندئــٍذ  فتحولــت 
وتخزيــن النفــط والغــاز اللذيــن تســتخرجهما إمــارة أبوظبــي 
البحريــة الموجــودة حولهــا. وتشــكل هــذه  مــن الحقــول 
الصــادرات النفطيــة عصــب االقتصــاد اإلماراتــي والمحــرك 
أن  العربيــة، ال ســيما  اإلمــارات  فــي  للتمــدن  الرئيســي 
ــة ســاهمت فــي رســم مامــح التحضــر  ــرادات النفطي اإلي
هــذه  فــكل  اليــوم،  اإلماراتيــة  المــدن  تشــهدها  التــي 
تحتضنهــا  التــي  الشــهيرة  والمعالــم  الشــاهقة  المبانــي 
مــدن دبــي وأبوظبــي لــم تكــن لتشــيد إال بفضــل اســتخراج 
المــوارد الباطنيــة وتحويــل عائداتهــا إلــى مراكــز حضريــة، 
ــى ســطح األرض  ــروة الظاهــرة عل ــن الث ولكــن العاقــة بي
والنضــوب الكامــن فــي باطــن تحــت األرض لــم يقــدم 

بشــكل متناســق لغايــة اآلن.

فــإذا طــرح مقتــرح “الخليــج مــا بعــد النفــط” فــي روايتــه 
تصــوًرا بوجــود ســباق لضــخ آخــر قطــرة مــن قطــرات النفــط 
اســتخراج  إلــى  يدعــو  وفــق مفهــوم  األرض  داخــل  مــن 
النفــط مــن داخــل األرض وتوظيــف إيراداتــه فــي إنشــاء 
نهضــة عمرانيــة علــى ســطحها، فذلــك يعنــي أن روايــة 
“خــام داس” تتخيــل جزيــرة داس كحقــل باطنــي مكــون مــن 

خزانــات مســتنزفة. 

يوفــر موقــع اســتخراج النفــط فــي جزيــرة داس وســيلة 
إلعــادة تشــكيل االفتراضــات الجماليــة التــي يقــع عليهــا 
يســتعيد  إذ  الطاقــة.  إيــرادات  علــى  القائــم  التمــدن 
المشــروع أواًل كميــة التــراب والصخــر المحفــورة مــن باطــن 
األرض والملقــاة علــى ســطحها، لبنــاء جبــل اصطناعــي 
علــى الجزيــرة. ثــم يظهــر المشــروع للعيــان هــذا التغييــر 
فــي معالــم األرض مــن حيــث قيمتهــا لمشــاريع التمــدن 
القائمــة علــى إيــرادات النفــط عبــر اإلشــارة إلــى معالــم ذات 
قيمــة رمزيــة كبيــرة فــي تاريــخ اإلمــارات الحضــري وفــق 

لاســتخراج.  الجيولوجــي  بالعمــق  عاقتهــا 
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ديزايــن إيــرث هــو نشــاط تعاونــي بقيــادة هــادي الجزائــري ورانيــا غصــن يركــز علــى “الجغرافيــات” بمعنــى “كتابــات األرض” 
اســتناًدا إلــى أصــل الكلمــة اليونانــي )geo أي أرض و graphiaأي كتابــة(. وهــو يقــوم بطــرح عــدد مــن المخــاوف السياســية 
والجماليــة فــي مجالــي هندســة العمــارة والتمــّدن عبــر النظــر فــي جغرافيــات األنظمــة التكنولوجيــة. يشــمل تمريــن صنــع 
ــٍم  ــة عــن عال ــة عــن األرض وتوقــع مســتقبلها وتمثيلهــا باإلضافــة إلــى الكتاب الجغرافيــات جهــوًدا مجتمعــة تتمثــل بالكتاب

وصنعــه وتشــكيله وتمثيلــه.
 

حصــد مشــروع ديزايــن إيــرث عــدة جوائــز تقديــًرا لعملــه، بمــا فــي ذلــك جائــزة المهندســين الناشــئين لرابطــة هندســة العمــارة 
فــي نيونيــورك للعــام 2016 والجائــزة األولــى لمؤسســة جــاك روجــري للعــام 2015. حــاز كا الجزائــري وغصــن علــى شــهادة 
ــن مؤسســين  ــث عمــا كمحرري ــارد، حي ــة هارف ــم فــي جامع ــا للتصمي ــة الدراســات العلي ــم مــن كلي ــي التصمي ــوراه ف دكت
 Geographies of Trash الجغرافيــات الجديــدة(. وهمــا مؤلفــا الكتــاب الصــادر مؤخــًرا بعنــوان( New Geographies لمجلــة
ــات الهندســة المعمارية  ــة كلي ــة مــن جمعي ــم الكلي ــزة تصمي ــى جائ ــات( )Actar، 2015( وقــد حصــا عل ــات النفاي )جغرافي

للعــام 2014 لهــذا العمــل.

الفريق
الهادي جزائري, رانيا غصن, روان الصفار, جيا وانغ, هسين هان لي, سيهاو سيونغ, كارتيكي شارما, نامجو كيم

Through this materialization, the political significance of the 
missing spaces of oil can be assessed. The suggestion is 
that the history of oil has been an ongoing effort to cope 
with abundance rather than to procure for shortage.

Strait of Hormuz: The Grand Chessboard 
Located between Oman and Iran, the Strait of Hormuz is  
the world’s most important oil-transit chokepoint, with 
thirty-five percent of globally traded oil moving by tanker 
through this 34-mile-wide passage. The strait has never 
actually been shut down, yet the political and territorial 
disputes between the Persian Gulf countries, including a 
long-running dispute between the UAE and Iran over the 
three islands of Abu Musa, Greater Tunb Island, and Lesser 
Tunb Island have constituted a constant means for anxiety 
over possible obstruction. 

In “After Oil,” the geopolitical strait is repurposed into a 
real estate game board, a territorial Monopoly of some sort, 
played between the two traditional opponents and financed 
with oil futures. The geographical feature is designed into 
a grand chessboard of speculative urbanism. The chess-
board absorbs the three islands amongst the other pieces 
of projected urban projects. Each chess piece represents 
an iconic project from the history of speculative urbanism.

Bubiyan Islands: There Once Was An Island
Along with the oil fires and oil lakes in the desert, the end of 
the Persian Gulf War in 1991 was accompanied with what 
is considered as the world’s largest oil spill, an event of 
cosmic dimensions that drastically affected Kuwait’s costal 

areas, maritime environment, and ground-water resources. 
Beyond the spectacular and apocalyptic intensity of such 
a catastrophic event, other forms of historical violence are 
more difficult to trace. Notably, the business-as-usual oil 
industry, with its increasing rates of carbon emissions, puts 
the world on a trajectory of anthropogenic climate change, 
which leads to rising sea levels. “After Oil” shifts emphasis 
away from the exceptional moment of the oil catastrophe 
and its persistent negative imagery—think of photographs 
of dead birds on the beach after an oil spill—to explore 
forms of slower violence in the oil system.

Given its flat and low land, the Bubiyan Island is a vulner-
able landscape to sea level rise. The island’s shoreline 
constantly moves inland as the size and shape of the island 
changes. The muddy sand mounds or “nabkha” on Bubiyan 
are the highest elevations on the island and have been sta-
bilized with vertical poles. Their grounds are consolidated 
into an archipelago of sixteen islands. Aside from the bridge 
and a scaled down version of the seaport, the planned 
projects to develop the island into a major tourist resort are 
currently suspended. The island continues to be uninhabit-
ed by humans, bearing the brunt of anthropogenic climate 
change. Nevertheless, the grounds and waters restage 
a sublime Garden of Eden that is the home of sea turtles, 
Arabian oryx, and other diverse forms of wildlife that are 
acclimated to the temperatures and increased acidity of the 
Gulf. The project gives figurative shapes to such formless 
threats, foregrounding processes of delayed disappearance, 
thereby making visible and comprehensible the gradual 
modes of environmental violence.

After Oil

DESIGN EARTH is a collaborative practice led by El Hadi Jazairy and Rania Ghosn. The practice fo-
cuses on “geographies,” meaning “earth-writing” taken from the Greek geo (earth) and graphia (writ-
ing). By engaging the geographies of technological systems, DESIGN EARTH opens up a range of 
aesthetic and political concerns for architecture and urbanism. The exercise of making geographies 
involves the coupled undertakings of writing about, projecting, or representing the earth as well as 
writing on, marking, forming, or presenting again a world.

DESIGN EARTH’s work has been recognized with several awards, including the 2016 Architectural 
League of New York Young Architects Award and the 2015 Jacques Rougerie Foundation First 
Prize. Ghosn and Jazairy hold doctor of design degrees from Harvard Graduate School of Design, 
where they were founding editors of the journal New Geographies. They are authors of the recently 
published Geographies of Trash (Actar, 2015), for which they received the 2014 ACSA Faculty 
Design Award.

DESIGN EARTH is based in Ann Arbor, MI and Cambridge, MA. 
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أشــهر  بعــض  والمتصّدعــة  المســامية  الصخريــة  األشــكال  وتشــمل 
الهيــاكل العمرانيــة فــي الخليــج، فيتوســع المنظــور الجغرافــي للطاقــة 
ليجســد المســاحة الضيقــة بيــن المــوارد الباطنيــة وبيــن المدينــة، وعندئــَذ 
يمكــن لهــذا التجســيد تقييــم األهميــة السياســية للمســاحات الناضبــة 
مــن النفــط، بإيحــاء أن تاريــخ النفــط لطالمــا كان عبــارة عــن جهــود متواصلــة 
للتكّيــف مــع وفــرة النفــط بــداًل مــن االســتعداد لمواجهــة تداعيــات نقصــه. 

رواية مضيق هرمز: لوحة شطرنج كبيرة
مضيــق هرمــز هــو مــن أهــم الممــرات المائيــة لنقــل النفــط فــي العالــم 
ويقــع عنــد مدخــل الخليــج العربــي بيــن ســلطنة ُعمــان وإيــران بعــرض 
ــا الناقــات النفطيــة بحمــوالت تشــكل 35%  يبلــغ 34 ميــًا. تعبــره يومًي
ــوم عــن  ــة الي ــا لغاي ــم يتوقــف فعلًي ــه ل ــم. ورغــم أن مــن النفــط فــي العال
اســتقبال الســفن، إال أن الخافــات السياســية والنزاعــات علــى األراضــي 
بيــن دول الخليــج العربــي وإيــران تلــوح دائًمــا فــي األفــق مثيــرًة القلــق 
بيــن  الطويــل  الخــاف  ســيما  ال  لإلغــاق،  تعرضــه  احتماليــة  حــول 
 اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإيــران حــول جــزر أبــو موســى وطنــب الكبــرى 

وطنب الصغرى. 

ــرح “الخليــج مــا بعــد النفــط” تشــكيل الســمات الجيوسياســية  يعيــد مقت
يكــون  المونوبلــي،  بلعبــة  أشــبه  لوحيــة عقاريــة،  لعبــة  فــي  للمضيــق 
الاعبــان فيهــا همــا الخصمــان التقليديــان وتكــون األمــوال فيهــا هــي 
إيــرادات النفــط فــي المســتقبل. وقــد تــم تصميــم هــذه الميــزة الجغرافيــة 
علــى شــكل لوحــة شــطرنج كبيــرة للتمــّدن التأملــي، فتضــّم اللوحــة الجــزر 
ــدق  ــا أن كل بي ــة المتوقعــة، علًم ــاث وغيرهــا مــن المشــاريع الحضري الث

ــي.  ــخ التمــّدن التأمل ــل مشــروًعا شــهيًرا مــن تاري يمث

رواية جزيرة بوبيان: جزيرة من الماضي 
شــهدت حــرب الخليــج الثانيــة آثــاًرا وخيمــة عنــد انتهائهــا فــي العــام 1991، 
المحروقــة  النفــط  المتصاعــد مــن حقــول  الدخــان  تكــن مشــاهد  ولــم 
وتشــكل بحيــرات نفطيــة نتيجــة تدميــر آبــار النفــط فــي الصحــراء أضــرار 
كافيــة، بــل نجــم عنهــا أيًضــا مــا يعــرف بأكبــر حــادث انســكاب نفطــي فــي 
ــرت بشــكل  ــة أث ــة هائل ــة المفجعــة أبعــاد عالمي ــم. وكان لهــذه الحادث العال

كبيــر علــى المناطــق الســاحلية فــي الكويــت وعلــى بيئتها البحريــة ومواردها 
المائيــة الباطنيــة، ولكــن فــي الحقيقــة يصعــب تعقــب األشــكال األخــرى 
للعنــف التاريخــي فيمــا عــدا الوقــع المــروع والمدمــر لمثــل هــذه الكارثــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اســتمرار ســير العمــل المعتــاد فــي صناعــة النفــط، 
ومــا يرافقــه مــن ارتفــاع مســتمر فــي معــدالت انبعاثــات الكربــون، يضــع 
العالــم علــى مســار يــؤدي إلــى تغيــر المنــاخ، والــذي يســفر بــدوره عــن 

ارتفــاع منســوب البحــار. 

تســهم روايــة مقتــرح “الخليــج مــا بعــد النفــط” بتحويــل التركيــز مــن لحظــة 
الكارثــة النفطيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن صــورة ســلبية، كصــور الطيــور 
النافقــة علــى الشــاطئ بعــد التســرب النفطــي، إلــى اكتشــاف أشــكاٍل مــن 

العنــف الــذي يأتــي متأخــًرا وببــطء فــي النظــام النفطــي.  

أرضهــا  بســبب  البحــار  ارتفــاع منســوب  لخطــر  بوبيــان  جزيــرة  تتعــرض 
المســطحة ومنخفضــة االرتفــاع، وخيــر دليــل علــى ذلــك تغيــر شــكل وحجم 
ــر التــال  ــرة وانحســار خطهــا الســاحلي نحــو الداخــل باســتمرار. وُتعتب الجزي
الرمليــة، أو النبخــة، الواقعــة فــي جزيــرة بوبيــان هــي أعلــى تضاريســها، 

ــة.  ــم تثبيتهــا بأعمــدة عمودي وقــد ت

تعتبــر هــذه الجزيــرة جــزًءا مــن أرخبيــل يتكــون مــن 16 جزيــرة، وهــي جزيــرة 
ــة الناتجــة عــن النشــاطات  ــرات المناخي ــة بالســكان نظــًرا للتغي ــر مأهول غي
البشــرية. وانطاًقــا مــن ذلــك، فقــد توقفــت جميع مشــاريع تطويــر الجزيرة 
الراميــة إلــى تحويلهــا إلــى وجهــة ســياحية مهمــة، فيمــا عــدا مشــروع بنــاء 
جســر ونســخة مبّســطة عــن مشــروع تطويــر مرفــأ بحــري. لكــن علــى الرغــم 
مــن ذلــك، تعــد أراضيهــا ومياههــا جنــات عــدن بالنســبة للكائنــات الحيــة 
األخــرى التــي تعيــش فيهــا، فهــي تشــكل موطًنــا للســاحف البحريــة 
ــواع الحيوانــات البريــة التــي تأقلمــت مــع  والمهــا العربيــة وغيرهــا مــن أن

درجــات الحــرارة فــي الخليــج العربــي وارتفــاع نســبة الحموضــة فيــه.

ــدات عديمــة الشــكل فيســتبق  ــة للتهدي يعطــي المشــروع أشــكااًل مجازي
عمليــات اختفائهــا المؤجــل ليســلط الضــوء علــى أســاليب العنــف البيئــي 

ــة ويشــرحها.  التدريجي

الخليج ما بعد النفط 
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يتمتــع مواطنــو دول الخليــج العربــي بالرفاهيــة الناتجــة عــن 
عصــر النفــط لكنهــم يعيشــون أيًضــا فــي قلــٍق متزايــد مــن 
وصــول هــذا العصــر إلــى نهايتــه. ففــي هــذه المنطقــة، 
التــي يعتمــد اســتقرارها وحدودهــا الوطنيــة وتنظيماتهــا 
السياســية ورفاهيــة مواطنيهــا االجتماعيــة علــى قدرتهــا 
الماليــة الناتجــة عــن عائــدات النفــط والغــاز الطبيعــي، أدى 
التحــول الوشــيك نحــو االقتصاديــات مــا بعــد عصــر النفــط 
إلــى ســعي الحكومــات والقطــاع الخــاص بشــكٍل طــارئ 
النظــر  وتــم  اقتصاديــة مســتدامة.  نمــاذج  تطبيــق  إلــى 
ــر  فــي التعليــم العالــي والقطــاع المالــي والســياحة وتطوي
»بدائــل صديقــة للبيئــة« كحلــول بديلــة عــن النفــط بعــد 
نضوبــه أو فقــدان أهميتــه االقتصاديــة. غيــر أن المفارقــة 
تكمــن فــي عــدم التطــرق إال قليــًا إلــى مســتقبل الصناعــة 
النفطيــة نفســها، رغــم كل الجهــود الراميــة إلــى الوصــول 

إلــى االزدهــار المســتدام فــي الخليــج. 

ــرة حالــول مــن خــال اكتشــاف الــدور  ــا فــي جزي يبــدأ عملن
االفتراضــي الــذي يمكــن أن تلعبــه البنيــة التحتيــة النفطيــة 
لصناعــة  التالــي  للعصــر  اقتصــاد مســتدام  تطويــر  فــي 
النفــط. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، نــرى الجزيــرة فــي صورتهــا 
النفــط  لتخزيــن  مــن منطقــة  تحولهــا  بعــد  المســتقبلية 
المســتخرج مــن الحقــول البحريــة المجــاورة وتحميلــه إلــى 
محميــة طبيعيــة ومــأوى للحيوانــات البريــة ومركــز أبحــاث 

ــاء.  ــم األحي لعل

ففــي المرحلــة األولــى مــن التحــول ســيتم جمــع منصــات 
النفــط البحريــة مــن مختلــف حقــول النفــط فــي الخليــج 
ووضعهــا فــي الطــرف الجنوبــي مــن الجزيــرة حــول موقــع 
ــا. وســيتم أيًضــا تعديــل البنيــة التحتيــة  المرفــأ القائــم حالًي
الحاضنــة  البيئــة  لتعزيــز  فــي مكانهــا  للجزيــرة  الصناعيــة 
للحيوانــات البريــة العابــرة. أمــا فــي الحــاالت التــي يســتحيل 
أولــي  بشــكٍل  النفــط  فُتســتخدم منصــات  ذلــك،  فيهــا 
كمنصــات إنقــاذ يتــم نقــل مرافــق التخزيــن والمعالجــة 
المتوقفــة عــن العمــل إليهــا ومــن ثــم تفكيكهــا وتنظيفهــا 

وتفريزهــا الســتخدامها مــن جديــد.  

بعــد إزالــة المنشــآت غيــر الضروريــة مــن حالول، يبــدأ العمل 
علــى إنشــاء نظــام مــن ممــرات المشــات المرفوعــة بشــكٍل 
ــف النقــاط  ــاس نحــو مختل ــه الن ــرة لتوجي ــق فــي الجزي دقي
ذات األهميــة البيولوجيــة. ويمكــن الوصــول إلــى الماجــئ 
المحميــة للطيــور المهاجــرة ومناطــق تعشــيش الســاحف 
البحريــة والمناخــات المحليــة الســاحلية مــن هــذه الممــرات 
البيئــي.  الجزيــرة  لنظــام  إزعــاج ممكــن  بأدنــى  المرتفعــة 
المتبقيــة  المــواد  اســتخدام  يتــم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
مــن المنشــآت الصناعيــة إلنشــاء حاجــز اصطناعــي فــي 
ــاه  ــس تحــت المي ــا جــرف التضاري ــم فيه ــي ت المنطقــة الت

A Nature Reserve  
on Halul

ESAS Architects

For citizens of the Arab countries in the Gulf, 
the comforts derived from the Age of Oil have 
been increasingly tempered by an anxiety sur-
rounding its denouement. In a region where the 
stability of national borders, political structures, 
and social welfare relies on a fiscal ballast 
provided by oil and natural gas revenues, 
the impending transition to a postindustrial 
economy has spurred both governments and 
private-sector entities to work toward sustain-
able economic models with increasing urgency. 
Higher education, finance, tourism, and the 
cultivation of “green alternatives” have all been 
considered as potential replacements for the 
oil, once it is depleted or becomes economical-
ly obsolete. Yet it is paradoxical that despite all 
of the attention paid to the challenge of achiev-
ing sustainable prosperity in the Gulf, little has 
been voiced with regard to the future of the 
petroleum industry itself. 

Our intervention on Halul Island begins to 
explore a hypothetical role for petroleum infra-
structure in the development of a sustainable 
postindustrial economy. To this end, we have 
imagined the island in a future tense, being 
transformed from a storage and loading zone 
for oil collected from the surrounding offshore 
fields into a nature conservatory, wildlife refuge, 
and biological research center.

In the initial phase of this transformation, off-
shore oil rigs will be gathered from various oil 
fields in the Gulf and placed along the southern 
tip of the island, around the site of the existing 
port. The island’s industrial infrastructure will 
be modified to augment a habitat for transitory 
wildlife. However, in cases where this is not 
possible, the rigs will initially serve as salvaging 
platforms where the decommissioned storage 
and processing facilities can be moved from 
the island, disassembled, cleaned, and sorted 
for further use.

Once the superfluous construction has been 
evacuated from Halul, an elevated system of 
pedestrian walkways will be carefully placed 
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within the island to guide people through various points of 
biological interest. Protected refuges for migrating birds, 
sea turtle nesting grounds, and coastal microclimates will 
all be accessible from the elevated walkways with a min-
imum disturbance to the island’s ecosystem. Salvaged 
materials from the island’s industrial catalogue will also be 
used to create an artificial reef in the area where the under-
water topography had previously been dredged to construct 
the port facilities. Semi-isolated within the armature of the 
existing break walls, the new reef will serve as an aquatic 
refuge where sea life can be cultivated and studied. As a 
final intervention, the archipelago of offshore oil rigs will 
be repurposed into a multinational biological research and 
ecotourism facility whose mission will not only be focused 
on Halul Island, but the greater sustainability of the Gulf. In 
this way, the Halul nature reserve seeks to engender new 
modes of collaboration as potential solutions to the collec-
tive problems posed by the end of the oil age.

لبنــاء مرافــق المرفــأ. ويشــكل هــذا الحاجــز الجديــد المعــزول جزئًيــا بفضــل 
ــاء البحريــة ودراســتها.  رادع كاســرات المــوج ملجــًأ يمكــن فيــه تربيــة األحي
أمــا التدخــل األخيــر فيكــون بإعــادة تحديــد غــرض مجموعــة المنصــات 
النفطيــة البحريــة إلقامــة مرفــق متعــدد الجنســيات لألبحــاث فــي علــم 
حالــول ومصلحــة  علــى جزيــرة  التركيــز  مــع  البيئيــة،  والســياحة  األحيــاء 
منطقــة الخليــج ككل. بالتالــي، تســعى المحميــة الطبيعيــة فــي حالــول 
إلــى تمهيــد الطريــق إليجــاد ســبل جديــدة مــن التعــاون تــؤدي إلــى حلــول 

ــة عصــر النفــط.     ــة للمشــاكل المشــتركة التــي ســتظهر فــي نهاي محتمل

ESAS is an award winning design firm founded in 2006 with offices in both Kuwait City and Berlin. 
Lead by principals Hamad Sultan and Achille Rossini, the firm’s work ranges in scale from intricate 
residential projects to large-scale master planning and urban design, with an emphasis on archi-
tecture.

Hamad Sultan holds a Bachelor of Fine Arts and a Bachelor of Architecture degree from the Rhode 
Island school of Design as well as a Masters of Architecture in Urban Design (MAUD) from the 
Harvard Graduate School of Design.

Achille Rossini holds a Bachelor of Fine Arts and a Bachelor of Architecture degree from the Rhode 
Island School of Design.
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ESAS هــو مكتــب هندســة حائــز علــى جوائــز عــدة تــم تأسيســه فــي العــام 2006 ولــه فــروع فــي كويــت وبرليــن ويقــوده 
حمــد ســلطان وأخيــل روســيني. تتنــوع أعمــال المكتــب مــن حيــث الحجــم مــن المشــاريع الســكنية المعقــدة إلــى التخطيــط 

علــى نطــاق واســع والتصميــم المدنــي مــع التركيــز علــى جانــب الهندســة المعماريــة. 

حــاز حمــد ســلطان علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الفنــون وعلــى بكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة مــن كليــة رود أيانــد 
للتصميــم، كمــا حــاز علــى شــهادة ماجســتير هندســة فــي التصميــم المدنــي مــن كليــة الدراســات العليــا للتصميــم فــي 

جامعــة هارفــارد. 

حــاز أخيــل روســيني علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الفنــون وعلــى بكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة مــن كليــة رود 
أيانــد للتصميــم.

الفريق
حمد سلطان, أخيل روسيني, بياتريس بيريز, أليكساندر هونكا

 محمية طبيعية
في حالول



220 Between East & West: A Gulf الخــــــــــــليـــــــــــج  و مــــــحيـــــــــــــطه221

A Line-Between: 
Infrastructures of  
Economic Compromise 
in the Gulf

Fortuné Penniman with  
Studio Bound

1. Context
Al Arabiya and Farsi Islands, located in the Ara-
bian (or Persian) Gulf, are a seminal case study 
of the ideological confrontation that has long 
existed between Iran and Saudi Arabia. Own-
ership and confrontation is embedded in their 
names, affirming identity and national pride. 
They are the product of a 1965 agreement in 
which sovereignty of the previously uninhab-
ited islands was established. The contentious 
issue of overlapping continental-shelf boundar-
ies was resolved in a 1968 agreement where-
by oil concessions would be split evenly. An 
agreement established to “best-fit” the overlap 
that gives rights to oil reserves on either side of 
the line.

Irony does not escape the context of these 
islands. While Iran insists that it be called the 
Persian Gulf, and has banned publications that 
title it otherwise, Saudi Arabia claims it to be 
the Arabian Gulf. The United States recognizes 
it as the Persian Gulf (as history would sug-
gest), but the Navy appropriately uses Arabian 
Gulf as a gesture of respect and solidarity to its 
GCC allies. An alternative manifestation of the 
escalating tensions between the two nations 
can be seen in the proxy wars being fought in 
Syria and Yemen. All of this said, Al Arabiya 
(the Arabian—Saudi—island) and Al Farsi (the 
Persian—Iran—island), are both undeniably 
distinct in their etymology and nationalism. 

 فورتونيه بينيامن مع 
استوديو باوند

الخط الفاصل
البنى التحتية للتسوية 

االقتصادية في الخليج 
العربي

أواًل: المحتوى والسياق
اسم يحمل في طياته التاريخ والسياسة والفخر

فــي  عالــق  العربــي(  )أو  )الفارســي  الخليــج  زريــق،  كاريــن 
وســط منطقــة مفعمــة بالتنافــس اإلقليمــي( صحيفــة 

الثانــي ٢٠١6( )كانــون  تايمــز  نيويــورك 

تجســد جزيرتــا العربيــة وفارســي الواقعتــان فــي الخليــج 
المواجهــة  لدراســة  هامــة  حالــة  )الفارســي(  العربــي 
والمملكــة  إيــران  بيــن  األزل  منــذ  القائمــة  األيدولوجيــة 
العربيــة الســعودية، وليــس اســمهما ســوى دليــًا واضًحــا 
يعكــس ملكيتهمــا ويســلط الضــوء علــى التنــازع عليهمــا، 

تحمــاه. الــذي  الوطنــي  والفخــر  ويؤكــد هويتهمــا 
عــام  فــي  أبرمــت  اتفاقيــة  نتــاج  همــا  الجزيرتــان  هاتــان 
١965 حــددت بموجبهــا الســيادة والســلطة عليهمــا مــن 
قبــل الدولتيــن. أمــا القضيــة الجدليــة حــول حــدود الجــرف 
القــاري المتداخلــة فيمــا بينهمــا، فقــد تــّم حلهــا باالتفاقيــة 
التــي عقــدت عــام ١968، وبموجبهــا ُقســمت آبــار النفــط 

بالتســاوي بيــن الدولتيــن.

موقع غير محدد
ال تفــارق الســخرية قــدر هاتيــن الجزيرتيــن، فبينمــا تصــر 
جميــع  وتحظــر  الفارســي  الخليــج  تســمية  علــى  إيــران 
المملكــة  أســمته  ذلــك،  بغيــر  المعنونــة  المنشــورات 
عليــه  وتطلــق  العربــي.  بالخليــج  الســعودية  العربيــة 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة اســم الخليــج الفارســي )كمــا 
هــو مشــار إليــه تاريخًيــا(، إال أن البحريــة األمريكيــة تســتخدم 
ــرام والتعاضــد  ــوع مــن االحت ــي كن ــج العرب ــح الخلي مصطل
مــع حلفائهــم مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ومــن 
جهــة أخــرى، فــإن االســم يشــير إلــى الســلطة والقــوة فــي 
مثــال بديــل عــن تصاعــد التوتــر بيــن الدولتيــن الباحثتيــن عــن 
الســلطة والنفــوذ علــى المناطــق مــن خــال تأجيــج الحروب 
الطائفيــة فــي ســوريا واليمــن التــي تعكــس المنازعــات بيــن 
فــي  فكرًيــا ومتشــابهتين  المختلفتيــن  الدولتيــن  هاتيــن 

ــى المنطــق.  ــوذ عل ــوة والنف الســعي نحــو فــرض الق
ــا  ــكاره هــو أن كلت ــذي ال يمكــن إن ــد ال ولكــن الشــيء األكي
الجزيرتيــن؛ العربيــة )الجزيــرة العربيــة الســعودية( وجزيــرة 
عــن  وبعيدتــان  مختلفتــان  اإليرانيــة(،  )الجزيــرة  الفارســي 

بعضهمــا مــن حيــث الوطنيــة واالشــتقاق.
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A Line-Between: 
Infrastructures of  
Economic Compromise 
in the Gulf

2. Typology
A Line Between is a territory, a zone, and as 
Keller Easterling describes, “an infrastructure 
as a medium of polity.”

This proposal presents a language of infra-
structure underlining the laws and disputes 
occurring between Saudi Arabia and Iran. The 

“zone,” which has since evolved from being a 
gated enclave of manufacturing and specialist 
activity into an urban phenomenon that has 
come to define the genesis of many Gulf cities 
that have emerged such as Dubai (a cluster 
of zones) rendering urbanism as a service in-
dustry. The “zone” has rendered itself as cities, 
merging industrial and service industries with 
knowledge economies, evolving the typology to 
no longer be restricted to a specific form.

This project finds itself as an alternative evo-
lution (or a further manipulation) of the “zone,” 
responding to the contextual conditions that 
exist in the Arabian / Persian Gulf. It is an ar-
chitectural response, where the territory of the 
continental shelf becomes the zone itself, and 
like other zones, it exists in a legal and spatial 
void. It is an alternative, sovereign arrangement 
that reinforces the drawn borders while also 
blurring the legal and social underwritings with-
in the the context of its offered opportunities. It 
is both a utopia and a dystopia.

Like the “zone” the line is a political pawn, trad-
ing state bureaucracy for more complex layers 
and networks of governance, market manipula-
tion, and regulation. The proposal accepts both 
states and represents a hyper-militarized fron-
tier where goods can pass, but people cannot.
 

ثانًيا: التصنيف النموذجي
الجزء أ: المقترح الخطي

وســلطة  منطقــة،  عــن  عبــارة  هــو  الفاصــل«  »الخــط 
حكومي/سياســي«.  وســط  باعتبارهــا  تحتيــة   وبنيــة 

كيلر إيسترلينج.

يطــرح المقتــرح بنيــة تحتيــة مشــتركة لهــذه القضيــة، مــع 
ــران.  ــن الســعودية وإي ــن والنزاعــات بي ــى القواني ــز عل التركي
مبوبــة  منطقــة  كونهــا  مــن  المنطقــة  تطــورت  وقــد 
والنشــاطات  التصنيعيــة  بالعمليــات  خاصــة  ومحاصــرة 
لنشــأة  معّرفــة  حضريــة  ظاهــرة  لتصبــح  المتخصصــة، 
ــا؛  ــي تشــهد تطــوًرا ملموًس ــج الت ــد مــن مــدن الخلي العدي
كمدينــة دبــي )وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المناطــق(، 
قطــاع  إلــى  الحضريــة  المدينــة  هــذه  تحولــت  حيــث 
للخدمــات. هــذه »المنطقــة« حولــت نفســها إلــى مــدن 
الخدمــات  وقطــاع  الصناعيــة  الســمة  بيــن  مــا  تجمــع 
الصناعيــة واالقتصــادات والمعــارف، وتطــورت مــن ناحيــة 

تعــد منطقــة محــددة. النموذجــي، ولــم  تصنيفهــا 

 »...الطفــرات الواســعة التــي حــدث علــى شــكل المنطقــة 
للتدخــل  الماضيــة، جعلتهــا قابلــة  عاًمــا  الثاثيــن  خــال 

والتاعــب فيهــا بشــكل أكبــر«. كيلــر إيســترلينج

ــا  ــًا )تاعًب ــح »الخــط الفاصــل« تطــوًرا بدي ــا يصب ومــن هن
ــك اســتجابة للظــروف الســياقية  ــة، وذل ــا( للمنطق إضافًي
الحاليــة التــي يعانــي منهــا الخليــج العربي/الفارســي، وهــو 
يعــد بمثابــة اســتجابة معماريــة جعلــت مــن حــدود الجــرف 
المناطــق  مــن  وكغيرهــا  ذاتهــا،  بحــد  المنطقــة  القــاري 
األخــرى، فهــي تمتلــك مســاحة كونيــة وقانونيــة. ومــن 
ــب ســيادي  ــذا »الخــط الفاصــل« هــو ترتي ــرى، فه ــة أخ جه
بديــل يعــزز مــن الحــدود المرســومة، وفــي ذات الوقــت 
يغطــي علــى التعهــدات القانونيــة واالجتماعيــة المتواجــدة 
فهــذه  القضيــة.  ســياق  يقدمهــا  التــي  الفــرص  فــي 

المنطقــة تجمــع مــا بيــن الواقعيــة والمثاليــة.

رهًنــا  الحــدود  تعــد  »المنطقــة«،  مــع  الحــال  هــو  وكمــا 
البيروقراطيــة  اســتبدال  شــأنها  مــن  فهــي  سياســًيا، 
ــدة وشــبكات  ــات المعق ــة مــن الطبق ــة بمجموع الحكومي

والقوانيــن.  الســوقي  والتاعــب  الحوكمــة 

ويمثــل  الجزيرتيــن،  كلتــا  وجــود  علــى  العــرض  ويوافــق 
حيــث  العســكرية،  بالقــوى  مكتظــة  حدوديــة  منطقــة 
يمكــن  ال  بينمــا  خالهمــا،  مــن  البضائــع  تمريــر   يمكــن 

لألفراد العبور.

الخط الفاصل
البنى التحتية للتسوية 

االقتصادية في الخليج 
العربي
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A Line-Between: 
Infrastructures of  
Economic Compromise 
in the Gulf

3. Design Proposal
The notion of the Gulf as a hyper-militarized zone (a space 
of political and ideological Arab-Iranian confrontation) is 
nothing new. Arabiya and Farsi are known for their role in 
geopolitical conflicts. For instance, Farsi is the site where 
ten US sailors were recently taken into Iranian custody after 
their vessels supposedly drifted into Iran’s territorial waters. 
But the significance of the Arabiya and Farsi lies not in this 
confrontation, but in a 1968 agreement, the Iran-Saudi 
Arabia: Agreement Concerning Sovereignty Over Al-‘Ara-
biyah And Farsi Islands And Delimitation Of Boundary Line 
Separating Submarine Areas Between The Kingdom Of 
Saudi Arabia And Iran.1 Under the guise of confrontation 
lies an economic (and political) compromise that only exists 
when there are mutual profits.

With both countries hosting the largest populations and 
land-areas in the Gulf, the potential for trade is not some-
thing that can or will be ignored. Although economic 
interests become increasingly aligned, social and ideo-
logical beliefs grow further opposed. The Line in Between 
is a space where this paradox is made apparent. On one 
level it’s a piece of social infrastructure where ideological 
separation is spatially manifested; on the other level it’s an 
economic infrastructure where political enemies become 
economic allies. 

An inhabited infrastructure of ideological confrontation and 
economic cooperation, the proposal seeks to inhabit the 
thickness of the line between the islands. The line becomes 
the space in between; a 24 km, two-tiered structure that 
bridges the gap between the two islands.

The top of the deck is a pedestrian promenade. It forms a 
continuation of the each islands’ ground surface and oper-
ates under the same conditions; either side of the prome-
nade is the sovereignty of its mother-state. A void apex at 
its midpoint, the promenade’s ground is broken, cutting the 
continuity of the surface. You can see the other side, but 
you cannot communicate with it.

The upper deck is segregated and the lower deck is con-
tinuous. Industrial facilities inhabit the structural depth of 
the bridge. No void breaks into this lower deck. Goods and 
trade continue to pass between and through this line. The 
inhabited deck is the space of economic cooperation and 
compromise. Materials from the host-country are loaded 

ثالًثا: المقترح
الجزء ب: المقترح المتعلق بالتصميم

إن وجــود منطقــة مكتظــة بالقــوى العســكرية فــي منطقة الخليج )مســاحة 
مــن النــزاع السياســي واأليديولوجــي مــا بيــن العــرب واإليرانييــن( هــو ليــس 
باألمــر الجديــد، إذ اشــتهرت جزيــرة العربيــة وجزيــرة الفارســي فــي حــوادث 
النزاعــات الجغرافيــة، كالحادثــة التــي حصلــت فــي جزيــرة فارســي، حيــث تــّم 
ــن بســبب دخــول قواربهــم  ــل اإليرانيي ــن مــن قب ــارة أمريكيي ــاز ١٠ بح احتج

إلــى الميــاه اإليرانيــة عــن طريــق الخطــأ.

ال تكمــن أهميــة الجزيــرة العربيــة وجزيــرة فارســي فــي النزاعــات عليهــا، 
عــام ١968، فخلــف  أبرمــت بســببهما فــي  التــي  وإنمــا فــي االتفاقيــة 
ــة )أو سياســية( ال يمكــن أن تتــم إال إذا  النزاعــات تقــع تســويات اقتصادي

كانــت مربحــة ومفيــدة لــكا الطرفيــن.

وألن كلتــا الدولتيــن تضمــان أكبــر عــدد مــن الســكان علــى األرض فــي 
ــة بينهمــا ليــس بأمــر  ــة إجــراء عمليــات تجاري منطقــة الخليــج، فــإن إمكاني
يمكــن تجاهلــه. وبينمــا أصبحــت االهتمامــات االقتصاديــة بيــن الطرفيــن 
فــي  زادت  واإليدولوجيــة  االجتماعيــة  المعتقــدات  فــإن  تشــابًها،  أكثــر 

والتناقــض. االختــاف 

هــذا  لتعــزز  مســاحة  عــن  عبــارة  هــو  الفاصــل  الخــط  فــإن  هنــا،  ومــن 
التناقــض والغموض.فمــن جهــة، هــي عبــارة عــن بنيــة تحتيــة يظهــر فيهــا 
بشــكل واضــح االنفصــال اإليدولوجــي بيــن الطرفيــن، ومــن جهــة أخــرى، 
 هــي بنيــة تحتيــة اقتصاديــة تحــول فيهــا األعــداء السياســيون إلــى أطــراف 

متحالفة اقتصادًيا.

وبمــا أن المنطقــة أصبحــت بنيــة تحتيــة للنزاعــات اإليدولوجيــة وفــي ذات 
الوقــت تظهــر أشــكااًل للتعــاون االقتصــادي بيــن الطرفيــن، فــإن العــرض 
ــن  ــن الجزيرتي ــة بي يســعى فــي هــذا الســياق إلــى جعــل المنطقــة الحدودي
مأهولــة. وهنــا تصبــح الحــدود بمثابــة مســاحة بينهمــا تمتــد علــى مســافة 

٢4 كيلومتــًرا لتصــل الفجــوة مــا بيــن الجزيرتيــن.
وهــي  المشــاة،  لتنــزه  مخصصــة  تكــون  الجســر  مــن  العلويــة  الجهــة 
تشــكل اســتمرارية للســطح األرضــي للجزيرتيــن، وتعمــل ضمــن نفــس 
شــروطهما، وتكــون تحــت ســيادة الدولــة التــي تقــع ضمنهــا. وهنالــك 
زاويــة فارغــة فــي منتصــف الممشــى تكــون األرض فيهــا مقســومة 
وقاطعــة الســتمرارية الســطح، ومــن تلــك المنطقــة يمكنــك رؤيــة الجهــة 

األخــرى مــن الجســر ولكــن ال يمكــن التواصــل معــه.

تكــون الجهــة العلويــة للجســر مقســمة، بينمــا تكــون الجهــة الســفلية 
ــة،  مســتمرة ومتواصلة.وفــي عمــق هــذا الجســر، تتواجــد مرافــق صناعي
وال يوجــد مســاحات فارغــة وفاصلــة فــي الجهــة الســفلية للجســر، حيــث 

ــر الحــدود. ــن عب ــن الطرفي ــع بي ــة البضائ ــم مبادل تت

ويعــد هــذا الجســر المأهــول مســاحة للتعاون/التســوية االقتصاديــة، حيــث 
يتــم تحميــل البضائــع مــن الدولــة المســتضيفة علــى الجســر وعبــر بوابــة 
الجزيــرة التابعــة لهــا. وتخــدم هــذه البضائــع المرافــق اإلنتاجيــة/ التجميعيــة 
المتواجــدة علــى طــول الحــدود، لتعبــر إلــى بوابــة الــدول الثانيــة فــي الجهــة 
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Al-’Arabiya

Farsi

onto the deck from their respective island portal. The mate-
rials service as the production and assembly facilities along 
the line, passing along until they are unloaded for export to 
the receiving-country. The islands remain “Arab” and “Farsi.” 
Only the interface of the line is shared. 

Any kind of social or political compromise between Saudi 
and Iran is unimaginable. Even the most sacred of pilgrim-
ages becomes a political game. Yet economic compromise 
is perfectly acceptable. If an agreement proves mutually 
beneficial, then both parties consent. This line is not a “free” 
zone; it’s a zone of compromise.

A Line-Between: 
Infrastructures of  
Economic Compromise 
in the Gulf

Fortuné Penniman is an architect based in Dubai. He graduated with honors from the AA School of 
Architecture in London and is currently working on research and design projects in the Gulf region.

Studio Bound, founded in 2015 by AA School of Architecture alumni Hessa Al Bader, Basmah 
Kaki, and Hussam Dakkak, is a multidisciplinary design studio based between London, Jeddah, 
and Kuwait. Operating as both a design and research lab, Studio Bound has recently completed 
commissions with the Abu Dhabi Tourism and Cultural Authority, the Sharjah Art Foundation, and is 
currently working on projects in Saudi Arabia and Kuwait.

Team
Fortune Penniman, Hessa Al Bader, Basmah Kaki, Hussam Dakkak

1 Iran-Saudi Arabia: Agreement Concerning Sovereignty Over Al-‘Arabiyah And Farsi Islands And 
Delimitation Of Boundary Line Separating Submarine Areas Between The Kingdom Of Saudi Arabia 
And Iran,” 1969, International Legal Materials 8 (3), American Society of International Law: 493. 
http://www.jstor.org/stable/20690497

فورتشــنيه بينيمــان, معمــاري مقيــم فــي دبــي، تخــرج بمرتبــة الشــرف مــن الجمعيــة المعماريــة فــي لنــدن، ويعمــل حالًيــا 
ضمــن مشــاريع تصميميــة وبحثيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي.

اســتوديو باونــد, اســتوديو تصميــم متعــدد التخصصــات تأســس عــام 2015 علــى يــد كل مــن حصــة البــدر وبســمة كعكــي 
وحســام الدقــاق، مــن خريجــي الجمعيــة المعماريــة، ويمتلــك مكاتــب لــه فــي كل مــن لنــدن وجــدة والكويــت. ويقــدم 
ــي للســياحة والثقافــة  ــة أبوظب ــم واألبحــاث، وقــد عمــل مؤخــًرا مــع كل مــن هيئ ــه فــي مجــال التصمي االســتوديو خدمات

ــذ فــي كل مــن الســعودية والكويــت. ــد التنفي ومؤسســة الشــارقة للفنــون، ويمتلــك مشــاريع قي

الفريق
حصة البدر, بسمة كعكي, حسام الدقاق, فورتونية بينيمان

ــة« و«الفارســي«  ــان »العربي ــا. وتبقــى الجزيرت ــم تصديرهــا إليه األخــرى ليت
منفصلتيــن بكيانيــن مســتقلين، إال أن ســطح حدودهــا مشــتركة.

مــن الواضــح أن تنفيــذ تســوية اجتماعيــة أو سياســية مــا بيــن الســعودية 
ــر قداســة أصبحــت  ــى مواســم الحــج األكث ــران هــو أمــر مســتحيل، حت وإي
لعبــة سياســية. ومــن جهــة أخــرى، فــإن التســوية االقتصاديــة هــو أمــر 
مقبــول تماًمــا، فــإذا كانــت نتائــج االتفاقيــة مثمــرة لــكا الطرفيــن، تتــم 
الموافقــة عليهــا. وبالتالــي، فــإن الحــدود هنــا ليســت »منطقــة حــرة« وإنمــا 

منطقــة تســوية.
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The Project emulates in size that of Seawise Giant, later Happy Giant, Jahre Viking, Knock 
Nevis, Oppama, and finally Mont; she was the longest ship ever built, associated all through 
her life with the Gulf region. She was incapable of navigating the English Channel, the Suez 
Canal or the Panama Canal. She was sunk during the Iran–Iraq War, but was later salvaged 
and restored to service. She was last used as a floating storage and offloading unit (FSO) 
moored off the coast of Qatar in the Persian Gulf at the Al Shaheen Oil Field.
 
With a length overall of 458.45 m (1,504.1 ft) and a draft of 24.611 m (80.74 ft), Seawise Giant 
was damaged and sunk during the 1980–1988 Iran–Iraq War by an Iraqi Air Force attack while 
anchored off Larak Island on 14 May 1988 and carrying Iranian crude oil. The ship was struck 
by parachute bombs. Fires ignited aboard the ship and blazed out of control, and she sank in 
the shallow waters off the coast of Larak Island, Iran. She was declared a total loss and was 
laid up. 

Shortly after the Iran-Iraq war ended, Norman International bought the wreckage of the ship 
and raised her and repaired her. These repairs were done at a shipyard in Singapore after 
towing her from the Persian Gulf. She re-entered service in October 1991 as Happy Giant. 
In 1991, she was bought and renamed Jahre Viking. From 1991 to 2004, she flew the 
Norwegian flag. 

In 2004, she was purchased and renamed Knock Nevis. She was converted into a 
permanently moored storage tanker in the Qatar Al Shaheen oil field in the Persian Gulf.
In 2009, she was sold to Indian ship breakers, and renamed Mont for her final journey in 
December 2009. Her 36-ton anchor was saved and sent to the Hong Kong Maritime Museum 
for exhibition.
 

PROJECT 
  

Between North and 
South: Otherness

PAD10

The project, “Between North and South: Oth-
erness,” is shared between two islands and 
spans the extremities of the Gulf. Imprinted 
planimetrically on the grounds of Failaka, akin 
to its archeological ruins, and carved in sec-
tions from the fjords around Maqlab, the proj-
ect suspends its program from site specificity, 
claiming temporal “sitelessness.” It operates 
across anomalies in pursuit of dismantling pre-
set notions while unmasking “otherness.” 

Programmatically, the project hosts a library 
and a museum to give two different readings of 
the region with simultaneity and juxtaposition; 
part permanent and part temporal; part site 
specific and part siteless. The project becomes 
a counter-site to the mainland; “a floating piece 
of space, a place without a place, that exists by 
itself, that is closed in on itself and at the same 
time given over to the infinity of the sea . . .the 
greatest reserve of the imagination.”1

The library’s main objective is to catalogue 
the customs and traditions of the people of 
the region, trespassing delineations of ‘nation 
states.’ The colonially drawn borders erase 
many geographic, cultural, ethnic, and linguis-
tic classifications, leading to suppressions 
of expressions that undermine the divisive 
narratives promoted for means of control. The 
library surfaces repressed desires, allowing all 
taxonomies to be vocalized in one open cata-
logue that is underground and another closed 
one, archived remotely in the fjords. 

The museum, curated and formed by a trip that 
never was, traverses the extremities of the Gulf, 
between the islands of Failaka and Maqlab, 
spanning a history of more than 6000 years. 
Failaka, being on the inland lookout at the tip 
of the Tigris and Euphrates, has a history of 
human settlement that dates back to Mesopo-
tamia, 5000 BC. Maqlab, being at the other tip 
of the bend, is where the British Empire had a 
telegraphic repeater station until the mid-nine-
teenth century, connecting the empire from the 
Gulf to India. En route, the museum is criss-

PAD10  االختافات بين 
الشمال والجنوب

فــي  تقعــان  جزيرتيــن  المشــترك  المشــروع  هــذا  غطــي 
طرفــي الخليــج العربــي، ويصــور بشــكل واقعــي ســطح 
جزيــرة فيلــكا األقــرب لآلثــار التاريخيــة الموجــودة فيهــا، 
مــن  مقطعيــة  بصــورة  يتشــكل  الوقــت  نفــس  وفــي 
المضائــق التــي تحيــط بجزيــرة مقلــب. ويقطــع المشــروع 
برنامجــه لانتقــال مــن خصوصيــة الموقــع إلــى االســتئثار 
بالســمات الزمانيــة التــي ال عاقــة لهــا بالموقــع، فيتنــاول 
ــد  ــه لتجري كافــة الحــاالت الخارجــة عــن المألــوف ســعًيا من
الخلجــان مــن الضوابــط المحــددة لهــا بصــورة مســبقة 

والكشــف عــن االختافــات الكامنــة فيهــا.

ومتحًفــا  مكتبــة  البرامــج  حيــث  مــن  المشــروع  يضــم 
لتقديــم قراءتيــن مختلفتيــن عــن أوجــه التشــابه واالختــاف 
فــي المنطقــة بشــكل متزامــن ومتجــاور، بجــزء دائــم وجــزء 
بهــا،  يتعلــق  ال  وجــزء  بالمواقــع  خــاص  بجــزء  مؤقــت، 
فيصبــح المشــروع موقًعــا معاكًســا لألراضــي الرئيســي 
بــدون  مــكان  المســاحة،  مــن  عائمــة  »قطعــة  مشــكًا 
حــدود، يقــف شــامًخا لوحــده ومنغلًقــا علــى نفســه، ولكــن 
فــي ذات الوقــت يندفــع وراء ميــاه البحــر الامتناهيــة.... 

المــكان األعظــم لحفــظ الخيــال.«1

ويكمــن الهــدف األساســي مــن تأســيس المكتبــة فــي 
تعريــف القــّراء بعــادات وتقاليــد الشــعوب فــي المنطقــة، 
متخطيــة بذلــك تعريــف الــدول القوميــة. فالحــدود التــي 
رســمها االســتعمار تمحــو العديــد مــن التكــرارات الجغرافيــة 
والثقافيــة واالخاقيــة واللغويــة، ممــا يــؤدي إلــى كبــت 
الكثيــر مــن المشــاعر التــي تهــدم العديــد مــن الروايــات 
المتنوعــة. وُتظهــر المكتبــة الرغبــات المكبوتــة، بمــا يجعــل 
أصــوات جميــع األصنــاف مســموعة ضمــن حــوار مفتــوح 
تحــت األرض، وعبــر حــوار مغلــق تّمــت أرشــفته فــي أماكــن 

بعيــدة فــي المضائــق.

أمــا المتحــف، فقــد تــّم تأسيســه خــال رحلــة وهميــة، 
الخليــج،  منطقــة  طرفــي  إلــى  برمجــي  بشــكل  ليعبــر 
ومــا بيــن جزيرتــي فيلــكا ومقلــب، ويغطــي تاريًخــا عريًقــا 
يزيــد عــن 600 عاًمــا. فعلــى طــرف مــن الخليــج، تقــف 
ــة  ــى نهــري دجل ــى األراضــي المشــرفة عل ــكا عل ــرة فيل جزي
والفــرات، حيــث امتــدت حضــارة بــاد مــا بيــن النهريــن 
فيهــا فــي العــام 5000 قبــل الميــاد. أمــا جزيــرة مقلــب، 
فهــي تقــع علــى الطــرف اآلخــر مــن الخليــج، حيــث امتلكــت 
ــى منتصــف  ــة محطــة تلغــراف حت ــة البريطاني االمبراطوري
الخليــج  لتربــط امبراطوريتهــا مــن  التاســع عشــر،  القــرن 
فــي  طولــي  بشــكل  المتحــف  ويتقاطــع  الهنــد.  وحتــى 
نقطتيــن لجعــل البرنامــج الداخلــي للمتحــف متاًحــا أمــام 
علــوم اآلثــار الخارجيــة المحليــة، فيجعــل موقــع »الامــكان« 
محــدًدا فــي بعــض األوقــات. ويتضمــن متحــف الحضــارات 

اكتشــافات أثريــة وكتابــات مــا بعــد االســتعمار.
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ويحاكــي المشــروع بحجمــه حجــم الباخــرة »ســي وايــز جاينــت« العماقــة، 
والتــي تّمــت تســميتها فيمــا بعــد بـــ »هابــي جاينــت« ثــم »جاهــر فايكنــغ« 
الباخــرة  و«نــوك نيفيــس« و«أوبامــا« وأخيــًرا »مونــت«. واعتبــرت هــذه 
طــوال  مرتبطــة  وكانــت  اإلطــاق،  علــى  بناؤهــا  تــّم  باخــرة  أطــول 
الباخــرة  لــم تتمكــن هــذه  الخليــج. وبســبب حجمهــا،  عملهــا بمنطقــة 
بنمــا.  قنــاة  أو  الســويس  قنــاة  أو  اإلنجليزيــة  القنــاة  عبــر  المــرور  مــن 
إنقاذهــا  تــّم بعدهــا  العراقيــة،  الحــرب اإليرانيــة  الباخــرة خــال  وغرقــت 
وترميمهــا لتباشــر العمــل مــرة أخــرى. وكان آخــر اســتخدام لهــا كوحــدة 
علــى  مربوطــة  تجاريــة(  )ســفينة  بضائــع  تنزيــل  ووحــدة  عائمــة  تخزيــن 
 الســاحل القطــري فــي الخليــج الفارســي فــي حقــل شــاهين النفطــي.

بلــغ الطــول الكلــي لباخــرة ســي وايــز جاينــت 458,45 متــًرا )1,504 قدًمــا(، 
بينمــا بلــغ ارتفاعهــا عــن ســطح المــاء 24,611 متــًرا )80,74 قدًمــا(. وقــد 
دمــرت هــذه الباخــرة وأغرقــت خــال الحــرب اإليرانيــة العراقيــة التــي اندلعت 
مــا بيــن 1988-1980، وذلــك إثــر هجــوم مــن ســاح الجــو العراقــي فــي 
ــا  ــا خاًم ــة نفًط ــرة الراك حامل ــو 1988 بينمــا هــي راســية فــي جزي 14 ماي
إيرانًيــا. وقــم تــّم رمــي الباخــرة بقنابــل باراشــوتية لتنــدع النيــران فيهــا 
ــرة الراك  ــة علــى ســاحل جزي ــاه الضحل وتفقــد الســيطرة وتغــرق فــي المي

فــي إيــران، وأعلــن بعــد ذلــك عــن تدميرهــا بالكامــل.

ــة، قامــت شــركة  ــة العراقي ــاء الحــرب اإليراني ــزة مــن انته ــرة وجي ــد فت وبع
نورمــان الدوليــة بشــراء حطــام الباخــرة وعملــت علــى ترميمهــا، وذلــك فــي 
ترســانة بحريــة فــي ســينغافورة بعــد أن تــّم انتشــالها مــن الخليــج الفارســي. 
وقــد عــاودت الســفينة العمــل فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام 1991 تحــت 

اســم هابــي جاينــت.

وفــي عــام 1991، تــّم شــراء الباخــرة وإعــادة تســميتها لتصبــح جاهــرا 
العلــم  ترفــع  كانــت   ،2004 عــام  وحتــى  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  فايكنــغ، 
النرويجــي علــى ناصيتهــا. فــي عــام 2004، تــّم بيعهــا وإعــادة تســميتها إلــى 
نــوك نيفيــس، بهــدف تحويلهــا إلــى باخــرة تخزيــن دائمــة فــي حقــل النفــط 
ــّم بيعهــا  القطــري »شــاهين« فــي الخليــج الفارســي. وفــي عــام 2009، ت
ــر  ــت آخ ــت فكان ــى مون ــر اســمها إل ــة مــع تغيي ــى كســارات ســفن هندي إل
رحلــة قامــت بهــا هــذه الباخــرة فــي شــهر ديســمبر 2009. وتــّم االحتفــاظ 
بمرســاة الباخــرة التــي تبلــغ مــن الــوزن 36 طًنــا، ليتــم عرضهــا فــي المتحف 

البحــري فــي هونــج كونــج.

Between North and 
South: Otherness

crossed laterally at two points, extending its internal program 
to external localized archaeologies, rendering it siteless at 
specific at times. The museum of civilizations spans from 
ancient archeological findings to post-colonial readings.

The project emulates the supertanker, Seawise Giant, (also 
known as Mont and other names throughout its lifespan). 
The ship was so large that it was incapable of navigating the 
English Channel, the Suez Canal, or the Panama Canal and 
therefore spent its entire existence in the Gulf region. It was 
salvaged and restored to service after being sunk during 
the Iran-Iraq War, and would letter be used off the coast of 
Qatar as a floating, production, storage, and offloading unit 
(FPSO) at the Al Shaheen Oil Field. 

PAD10 is a Kuwait City and Beirut (PAD7) based multidisciplinary design practice with architects, 
designers, and editors working simultaneously to shape visual and spatial environments. Since be-
ing founded in 2009, PAD10 has actively engaged its surroundings to advance architecture’s role in 
the evolution of the life of a city. Most recently, PAD10 conducted a workshop, in collaboration with 
NCCAL (National Council for Culture Arts and Letters), Docomomo International, and Docomomo 
Kuwait on Kuwait Modern Heritage. Its founder, Naji Moujaes, is a recipient of the Young Architects 
Forum and Emerging Voices Awards by The Architectural League of New York, and “Architect of 
Healing,” the Presidential Citation Award by the American Institute of Architects (AIA) for The World 
Trade Center Memorial Museum design in New York City.

Team
Naji Moujaes, Habib Bitar, Alaa Sheet

1 Michel Foucault and Jay Miscowiec, “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias,” Diacritics, 
(Johns Hopkins University Press, Spring 1986), 22-27.

PAD10 هــي شــركة تصميــم متعــددة التخصصــات تمتلــك مقريــن لهــا فــي كل مــن الكويــت وبيــروت )PAD7(، وتضــم 
مهندســين معمارييــن ومصمميــن ومحرريــن، يعملــون مًعــا لتشــكيل مامــح البيئــات المرئيــة والمكانيــة. ومنــذ تأسيســها 
ــة الكامنــة  ــات المعماري ــز اإلمكان ــة المحيطــة بهــا بهــدف تعزي فــي عــام 2009، انخرطــت PAD10 بشــكل فعــال مــع البيئ
وتفعيــل دورهــا المبتكــر فــي تطويــر حيــاة المدينــة. وقــد قامــت الشــركة مؤخــًرا بعقــد ورشــة عمــل بالتعــاون مــع كل مــن 
المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب وشــركة دوكومومــو الدوليــة وشــركة دوكومومــو الكويــت، حــول اإلرث 
 YOUNG( ناجــي مجاعــص علــى جائــزة منتــدى المعمارييــن الشــباب PAD10 المعاصــر فــي الكويــت. وقــد حــاز مؤســس
ــق المعمــاري  ــل الفري ــزة األصــوات الناشــئة )EMERGING VOICES( المقدمــة مــن قب ARCHITECTS FORUM( وجائ
 ARCHITECT OF HEALING’ PRESIDENTIAL CITATION جائــزة  علــى  حصولــه  إلــى  باإلضافــة  نيويــورك،  فــي 
المقدمــة مــن قبــل الجمعيــة األمريكيــة للمعمارييــن، وذلــك تكريًمــا لجهــوده فــي تصميــم المتحــف التــذكاري لمركــز التجــارة 

العالمــي فــي مدينــة نيويــورك.

الفريق
ناجي مجاعص, حبيب بيطار, عاء شيت

 االختافات بين 
الشمال والجنوب
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Ecological Vision as  
a Drive of Unity:
Building an Effective 
Scheme for the Pan-Gulf 
Environment

X-Architects

In Search of Unity
Flipping through the history of the human race, 
it is evident that nations and societies are in a 
constant search for forming unities to support 
each other and to work toward a common 
goal. Networks of people, authorities, and 
governments promote harmony and maintain 
the balance in developing political, cultural, 
economic, and environmental activities to form 
such unions. 

The Factory Gulf
In its current state, The Gulf is perceived as 
patterns of infrastructural activities that are 
mainly derived by oil and gas economic devel-
opment. Although pipelines, large highways, 
desalination plants, air lines, ships, railways, 
national borders, cities, and artificial islands 
are functioning to modernize the Gulf metrop-
olis , they are generating fragile ecological 
systems within that are turning the Gulf into a 
region that resembles a factory. Unfortunately, 
the fragile ecological status of the gulf is not 
a mere perception but rather a real ecological 
crisis that is resulting in consequences on the 
overall environmental stability of the region. 
The emphasis on the economic development 
of the Gulf’s resources is dominating over all 
other aspects, which is leaving The Gulf in 
a state of imminent ecological threat due to 
the exploitation of its natural environment. A 
Pan-Gulf unity would not only strengthen the 
economy and the geopolitical relationships; it 
would also create a stable ecological system. 

From a Factory Gulf to the Eden Gulf:

The Eden Gulf
Several archaeologists located the Garden of 
Eden along the Arabian Peninsula in a defined 
area between the current Kuwait and Qatar 
roughly seven to eight years ago.

There is no scientific doubt that the Gulf itself 
was formed by the change of the sea level at 
the end of the last period of glaciation. How-
ever, during the last few years, archaeological 
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X-Architects  رؤية بيئية لتحفيز
جهود الوحدة: 

بناء مخطط فّعال لبيئة 
منطقة الخليج 

سعًيا إلى تحقيق الوحدة 
ــا أن الدول  إذا نظرنــا فــي تاريــخ اإلنســان، فســيتضح لنا جليًّ
والمجتمعــات دائًمــا مــا تســعى إلــى تكويــن االتحــادات 
لمســاندة بعضهــا البعــض والعمــل نحــو تحقيــق هــدف 
ــن تلــك االتحــادات شــبكاٌت  ــى تكوي مشــترك. ويعمــل عل
التــي تســعى  مــن األشــخاص، والهيئــات، والحكومــات 
إلــى تعزيــز الوئــام فيمــا بينهــا وتحقيــق التــوازن عنــد تنفيــذ 
األنشــطة السياســية، والثقافيــة، واالقتصاديــة، والبيئيــة. 

مصنع الخليج 
ــه سلســلة  ــى الخليــج فــي الوقــت الراهــن علــى أن ُينظــر إل
األســاس  فــي  المدفوعــة  التحتيــة  البنيــة  أنشــطة  مــن 
بالتنميــة االقتصاديــة لقطاعــي النفــط والغــاز. ورغــم أن 
ــرى، ومحطــات  ــب، والطــرق الســريعة الكب خطــوط األنابي
تحليــة الميــاه، وشــركات الطيــران، والســفن، والســكك 
ــة،  ــة، والمــدن والجــزر الصناعي ــة، والحــدود الوطني الحديدي
ــا علــى العواصــم الخليجيــة، فإنهــا  هــا تضيــف ُبعــًدا حداثيًّ كلُّ
ــي هــّش  فــي الوقــت نفســه ُتســفر عــن وجــود نظــام بيئ
ُيظهــر منطقــة الخليــج وكأنهــا مصنــٌع كبيــر. ولألســف، 
فــإن الوضــع البيئــي الهــّش لمنطقــة الخليــج ليــس مجــرد 
تصــّور، بــل هــو أزمــة بيئيــة حقيقيــة تؤثــر تبعاتهــا علــى 
التركيــز  بالكامــل. ويهيمــن  للمنطقــة  البيئــي  االســتقرار 
علــى التنميــة االقتصاديــة لمــوارد منطقــة الخليــج علــى 
كافــة الجوانــب األخــرى، وهــو مــا يعــّرض منطقــة الخليــج 
لتهديــد بيئــي وشــيك نتيجــة اســتغال البيئــة الطبيعيــة. 
وهكــذا، فــإن اتحــاد دول الخليــج لــن يقتصــر علــى تعزيــز 
العاقــات االقتصاديــة والجغرافيــة السياســية فحســب، 

ــي مســتقر.   ــاء نظــام بيئ ــا فــي بن ــل سيســاهم أيًض ب

من مصنع الخليج إلى جنة الخليج:

جنة الخليج 
حــّدد الكثيــرون مــن علمــاء اآلثــار موقــع “جنــة عــدن” قبــل 7 
أو 8 آالف ســنة تقريًبــا علــى امتــداد شــبه الجزيــرة العربيــة، 

وتحديــًدا فــي منطقــة تقــع بيــن الكويــت وقطــر.

وهنــاك أدّلــة علميــة قاطعــة ُتثبــت أّن منطقــة الخليــج قــد 
تكّونــت إثــر تغيــر منســوب البحــار فــي نهايــة آخــر عصــر 
جليــدي شــهدته األرض، غيــر أن بعــض الدراســات األثريــة 
التــي ُأجريــت فــي الســنوات القليلــة األخيــرة علــى مواقــع 
مــا قبــل التاريــخ بالقــرب مــن منطقــة الخليــج قــد كشــفت 
ــة بأســاس  ــم هــذه النظري ــر بشــري، وهــو مــا يدُع وجــود أث

راســخ ومعلومــات قّيمــة. 

رؤية القومية الخليجية 
ــدة مــن الثقافــات والنظــام الطبيعــي  ــر األنمــاط الفري توّف
الثــري فرصــة ســانحة للبحــث عــن ســردية مبتكــرة بديلــة 
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The Eden Gulf
Clockwise from Top Left
The Islands as an Opportuniy to Reimagine the Gulf, 
Setting of the Infra-Cambrian of the Arabian Gulf,
Facies Mosaics Products of Shallow-water  
Sediment Accumulation.
Water Depth

The Factory Gulf
Clockwise from Top Left
Highways and Main Roads,  
Oil and Gas Pipelines, 
Desalination Plants / Highest Salinity,
Airplane Pollution.

مصنع الخليج
في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار

طريق سريع وطرق رئيسية
أنابيب النفط والغاز 

محطات تحلية المياه / أعلى درجات الملوحة
التلّوث الناتج عن الطائرات 

جنة الخليج
في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار

الجزر فرصة سانحة إلعادة تصّور منطقة الخليج 
موقع حقبة ما تحت الكامبري في الخليج العربي 

تراكم ترسبات المياه الضحلة 
عمق المياه 

Ecological Vision as  
a Drive of Unity:
Building an Effective 
Scheme for the Pan-Gulf 
Environment
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studies of prehistoric sites around the Gulf 
have uncovered human evidence, which gives 
the theory a solid base and intriguing insights.

Pan-Gulf Vision
The unique patterns of cultures and the rich 
natural system offer an opportunity to find 
an alternative, creative narrative to establish 
a new vision for the Gulf. The new approach 
should seek a new definition of the territory 
using the sea, the islands, the marine animals, 
the oasis and the wind as a catalyst to stop the 
pollution and to initiate the enhancement of the 
Gulf’s status.

Beacon In The Gulf 
Bu Tinah, Abu Dhabi, UAE
This precious natural resource is part of the 
largest protected area in the Gulf.

There are healthy coral reef habitats with as 
many as 16 species of coral recorded in  
the area.

This distinctive natural habitat with its shallow 
waters, seagrass beds, and tall mangroves, set 
amidst extensive coral reefs, hosts rare and 
globally endangered marine life.

The Eco-Building Machine: How it Works
The Eco-Building Machine is designed as an 
active platform to foster cultural and ecological 
intervention, to create stable environmental 
systems, and to balance the negative effect of 
the infrastructure. Moreover, it raises aware-
ness on the environmental risks of current 
practices, to enhance the regional capacity 
for a designed coastal system, and to build a 
structure for this vitally shared marine system. 
An excellent opportunity exists for one or more 
of the bordering countries to initiate a bold and 
effective, long-term, international collaboration 
in the environmental management of the Gulf. 
The Machine can support its own activities 
through its journey across the Gulf, it depends 
solely on natural resources to generate energy 
that can be used and stored. Harvesting wind, 

Ecological Vision as  
a Drive of Unity:
Building an Effective 
Scheme for the Pan-Gulf 
Environment

ــج.  ــدة لمنطقــة الخلي ــة جدي يمكــن مــن خالهــا وضــع رؤي
وســوف تســعى تلــك الرؤيــة الجديــدة إلــى وضــع تعريــف 
والجــزر،  البحــر،  اســتخدام  عبــر  األرض  لمفهــوم  جديــد 
والحيوانــات البحريــة، والواحــات، والريــاح كأدوات محّفــزة 
مــن شــأنها  التــي  الجهــود  وبــدء  التلــوث  علــى  للقضــاء 

تحســين الوضــع الراهــن لمنطقــة الخليــج.

نارة الخليج 
جزيرة ُبوطينة، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

أكبــر  مــن  جــزًءا  النفيــس  الطبيعــي  المــورد  هــذا  ُيعتبــر 
الخليــج.  منطقــة  فــي  المحمّيــات 

وتزخــر الجزيــرة بموائــل الشــعاب المرجانيــة المزدهــرة التــي 
تضــم 16 نوًعــا مختلًفــا مــن المرجــان. 

ــه مــن  ــه بمــا في ــد مــن نوع ــل الطبيعــي الفري وهــذا الموئ
ــة، وأشــجار القــرم  ــة، ومــروج األعشــاب البحري ــاه ضحل مي
مــن  الشاســعة  المســاحات  وســط  وامتــداده  الباســقة، 
الشــعاب المرجانيــة، يحتضــن عــدًدا مــن األنــواع البحريــة 

ــا.  النــادرة والمهــددة باالنقــراض عالميًّ

أداة البناء البيئي: كيف تعمل؟
تــم تصميــم أداة البنــاء البيئــي لتكــون منصــة فاعلــة لدعــم 
بيئيــة  نظــم  إنشــاء  ُبغيــة  والبيئيــة،  الثقافيــة  التدخــات 
مســتقرة ومعادلــة األثــر الســلبي لنظــام البنــى التحتيــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، تســاعد األداة فــي رفــع درجــة الوعــي 
ــة، مــن  ــة الناجمــة عــن الممارســات الحالي بالمخاطــر البيئي
أجــل تعزيــز قــدرة المنطقــة علــى اســتيعاب نظــام ســاحلي 
البحــري  النظــام  لهــذا  هيــكل  وبنــاء  خصيًصــا،  مصمــم 
الحيــوي المشــترك. وهنــاك فرصــة ســانحة يمكــن مــن 
خالهــا لدولــة واحــدة أو أكثــر مــن الــدول المجــاورة أن تبــدأ 
شــراكة دوليــة طويلــة المــدى وفعالــة فــي مجــال اإلدارة 

البيئيــة لمنطقــة الخليــج. 

ويمكــن ألداة البنــاء البيئــي دعــم أنشــطتها أثنــاء جولتهــا 
فــي منطقــة الخليــج، كمــا أنهــا تعتمــد فقــط علــى المــوارد 
اســتخدامها  يمكنهــا  التــي  الطاقــة  لتوليــد  الطبيعيــة 
ــاه،  ــة المي ــاح، ومعالج ــة الري ــع طاق ــد تجمي ــا. وُيع وتخزينه
ومراكــز أشــجار القــرم، واأللــواح الشمســية، والمجالــس 
يتــم  التــي  العديــدة  لألنشــطة  أمثلــة  مجــرد  الثقافيــة 
تنفيذهــا ضمــن هــذه المنصــة المســتقلة. كمــا ُيعــد هــذا 
ــل روح منطقــة  ــا يمث ــكاًرا أيديولوجيًّ النمــوذج التجريبــي ابت

الخليــج متحــدة نحــو تحقيــق مهمــة واحــدة. 
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water treatment, mangrove centers, solar panels, and cul-
tural Majlis are just a fraction of the activities taking place on 
this independent machine. This prototype is an ideological 
creation representing the Gulf’s soul, united mission.

The Bu Tinah Island is a national treasure of the UAE, which 
makes it the perfect recipient for the Eco-Building Machine. 
It feeds from its green world, sun, cultural identity, water, 
and wind and gives back to the whole Gulf.
 
The vision distinctively targets addressing the unity by estab-
lishing an alternative approach to map the Gulf’s territory and 
to build an effective scheme for the Pan-Gulf environment.

X-Architects is a critical architectural studio founded in 2003 by principal architects Ahmed Al-Ali 
and Farid Esmaeil. Both principals are strong proponents of Arab culture and its translation into con-
temporary design. X- Architects believes in design as a process. The firm’s research is dedicated to 
creating a built environment that is adaptive and contextual, with architecture used as a language 
that speaks of place. The office approaches design with a critical sensibility that recognizes the 
inherent complexity in modern-day construction and harnesses this complexity to produce projects 
that are culturally robust, place sensitive, and environmentally friendly.

Team
Ahmed Al-Ali, Farid Esmaeil, Luca Vigliero, Nicolò Spadoni, Giacomo Mongelli

Ecological Vision as  
a Drive of Unity:
Building an Effective 
Scheme for the Pan-Gulf 
Environment

إكــس أركيتيكــت هــو مكتــب هندســة معماريــة أّسســه المهندســان المعماريــان أحمــد العلــي وفريــد إســماعيل عــام 2003. 
وُيعتبــر العلــي وإســماعيل مــن أشــد أنصــار الثقافــة العربيــة وترجمتهــا إلــى تصميمــات معاصــرة. ينظــر مكتــب إكــس 
أركيتيكــت إلــى التصميــم باعتبــاره عمليــة، حيــث تركــز أبحاثــه علــى بنــاء بيئــة تكيفيــة مقترنــة بســياق محــدد تســتخدم العمــارة 
لغــًة للتعبيــر. ويتنــاول المكتــب عمليــة التصميــم بحساســية فائقــة تراعــي التعقيــد المتأصــل فــي أســاليب البنــاء المعاصــرة، 

ــا، ومراعيــة للموقــع، وصديقــة للبيئــة المحيطــة.  وتســتفيد مــن هــذا التعقيــد فــي تصميــم مشــروعات راســخة ثقافيًّ

الفريق
أحمد العلي، فريد إسماعيل، لوكا فيغلييرو، نيكولو سبادوني، جاكومو مونغيلي

تمثــل جزيــرة بوطينــة ثــروة قوميــة لدولــة إلمــارات العربيــة المتحــدة، ممــا 
يجعلهــا الوجهــة المثاليــة لتشــغيل أداة البنــاء البيئــي التــي ستســفيد مــن 
مســاحاتها الخضــراء، وشمســها، وهويتهــا الثقافيــة، ومياههــا، ورياحهــا، 

ثــم ُتفيــد بدورهــا منطقــة الخليــج بأكملــه. 

تســتهدف هــذه الرؤيــة مفهــوم الوحــدة بشــكل خــاص، عبــر توفيــر مقاربــة 
بديلــة لتخطيــط أراضــي منطقــة الخليــج وبنــاء مخطــط فّعــال لحمايــة 

ــج ككل.  ــة فــي منطقــة الخلي البيئ
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فريق التصميم

حامد بوخمسين تخّرج من كلية الدراسات العليا 
للتصميم بجامعة هارفارد حيث حصل على درجة 

الماجستير في الهندسة المعمارية والتصميم الحضري. 
يحمل بوخمسين درجة بكالوريوس الهندسة المعمارية 

وبكالوريوس الفنون الجميلة من كلية رود آياند 
للتصميم، كما حاز على جائزة السفر لخريجي الهندسة 
المعمارية، حيث أجرى عدًدا من الدراسات والتعديات 

على البنية التحتية العامة للمياه. كما شارك في العديد 
من المشروعات الدولية في الهندسة المعمارية والفنون 

في الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا والكويت. 
ومن منطلق حرصه على الدمج بين اهتماماته بالفن 

والعمارة في المجال العمراني، ُنشرت أعماله في العديد 
من المنافذ اإلعامية المرموقة وُعرضت في كلٍّ من 

كامبريدج، وروما، والبندقية، ودبلن. 

ح بحريني لدراسة الماجستير في  علي كريمي مرشَّ
الهندسة المعمارية بكلية الدراسات العليا للتصميم 

بجامعة هارفارد. تتركز اهتماماته على مشاريع اإلسكان 
االجتماعية، والمساحات العامة، وإعادة تصميم البنية 

 ،HOK التحتية في دول الخليج. عمل في دبي مع شركة
وفي تشيلي مع Elemental، واكتسب خبرة إقليمية من 

العمل على مشروعات القطاعين العام والخاص خال 
فترة عمله مع شركة دار الخليج للهندسة في البحرين. 

كما أجرى علي أبحاًثا على مشاريع اإلسكان الحكومية في 
دول الخليج العربية بالتعاون مع معهد اإلسكان الميّسر 

في بوسطن، حيث كان يشغل منصب زميل للمركز 
 المشترك لدراسات اإلسكان، وفي هافانا بعد 

حصوله على منحة مركز ديفيد روكفيلر للدراسات 
 San األمريكية الاتينية. ُنشرت أعماله في مجات
 Rocco وCLOG و Wallpaper Magazine وكتب

.GSD Platform

فهد الحنيف هو مصمم جرافيكي و مخرج فني و 
هو مستقر حاليًا في نيو يورك. قد عمل فهد مع 

عدة المجات و المنشورات من بينها مجلة هارفرد 
للتصميم، Surface، و White Zinfandel . بإهتمام 

خاص للتصوير الفوتوغرافي و التصميم، اخرج و نّسق 
فهدالعديد من الديكورات الفوتوغرافية من بينهم فن 

ألبوم JD Samson والديكور لمجات Surface و 
Adult تخرج فهد من كلية بارسون للتصميم بماجستير 

بالتصميم الجرافيكي حاصًا على مرتبة الشرف وهو 
حاليًا ناقد في كلية العمارة العمارة في جامعة سيراكيوز.

منيرة الربعي طالبة في جامعة ماساتشوستس 
للتكنولوجيا )MIT(، و هي حاليا˝ مرشحة للحصول على 

درجة الماجستير في العلوم الهندسية المعمارية في 
برنامج اآلغا خان للعمارة اإلسامية. وقد حصلت 

على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من 
جامعة سيراكيوز ولديها خبرة مهنية في مجال الهندسة 

المعمارية و التصميم في مدينة الكويت و هامرج، 
ألمانيا. وهي مهتمة في تقاطع العمارة بالسياسة 

واالقتصاد و الفن في العالم العربي. وقد أجرت كطالبة 
في MIT بحوثا˝ في مشاريع الهندسة المدنية، كالشبكة 
الكهربائية الخليجية التي تعمل على تنمية قوة مجلس 

التعاون الخليجي وبناء هوية خليجية إقليمية. وباإلضافة، 
فهي تبحث استخدامات الحركات االجتماعية السياسية 

الحالية والتاريخية في الكويت على الشكل المدني والحياة 
المدنية في الكويت والخليج العربي. حاليا˝، هي تدرس 

تأثير الحركات االجتماعية في األماكن العامة داخل مدينة 
الكويت اما˝ في تكوين اساسا˝ لفهم دور استخدامات 

األماكن العامة في مدينة الكويت و أثرها على الحياة 
العامة.

 
ا ضمن برنامج ماجستير  صفية أبو المعاطي تدرس حاليًّ

الهندسة المعمارية بجامعة كولومبيا. حصلت على 
درجة البكالوريوس في دراسات السام والصراع، شعبة 

األمن البشري من جامعة بيركلي، حيث طّورت اهتمامها 
بذلك التداخل بين التصميم والسلطة والسياسة. ونظًرا 

لنشأتها في ظل ثقافتين مختلفتين، كونها تنتمي إلى 
أصول كويتية وأمريكية، فقد ساهم تأثير الثقافات 

والمعتقدات في كل بيئة عاشت فيها في تنمية 
اهتماماتها. وخال مرحلة الدراسات العليا، يحدوها األمل 
في أن تتمكن من مواصلة استكشاف تلك الموضوعات 

من منظور تصميمي ومن خال فهم أعمق للقيم 
الثقافية والسياسية. 

شهاب البحر خريج كلية الدراسات العليا للتصميم 
بجامعة هارفارد، ويحمل درجة الماجستير في هندسة 

تصميم المسطحات الخارجية )او مناظر طبيعية( )2015(، 
كما يحمل شهادات سابقة في الهندسة المعمارية 

والفنون الجميلة من كلية رود آياند للتصميم، حيث 
ا  أنهى دراسته الجامعية عام 2012. يدّرس شهاب حاليًّ

لطلبة الجامعة في كلية الهندسة المعمارية بجامعة 
 Parallel Studio الكويت. وقد شارك مؤخًرا في تأسيس

– وهو مشروع لتقديم خدمات التصميم الداخلي 
 والهندسة المعمارية هندسة المناظر.

 
مي البصيري خريجة كلية الهندسة المعمارية بجامعة 
الكويت، حيث نالت درجة البكالوريوس في الهندسة 
المعمارية. شاركت البصيري ضمن مؤسسة بينالي 

فينيسيا عام 2014 كأحد المشاركين في برنامج 
FREEPORT، وهي الفنانة المسؤولة عن اإِلشراف على 
العديد من المساحات العامة في مدينة الكويت. شاركت 

البصيري مؤخًرا في تأسيس Parallel Studio – وهو 
مشروع لتقديم خدمات التصميم الداخلي والهندسة 

المعمارية وهندسة المناظر. 

روان الصفار مرشحة لدراسة الماجستير في وهندسة 
تصميم المسطحات الخارجية )او مناظر طبيعية( 

والدراسات المتقدمة في العمران وتصميم المناظر 
وعلوم البيئة بكلية الدراسات العليا للتصميم بجامعة 

هارفارد. حصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة 
المعمارية من كلية رود آياند للتصميم، حيث صقلت 

اهتمامها بالسياقات البيئية غير الغربية واألساليب 
المعمارية اإلقليمية بها. وقد ساعدها ذلك على العمل 
في الشرق األوسط، وأمريكا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، 
والصين حيث ركزت على القضايا ذات الصلة بالعمران 

واالستدامة في جنوب الكرة األرضية. 

ندى القالف ندى مرشحة لبرنامج الهندسة المعمارية 
)M Arch II( وهندسة تصميم المسطحات الخارجية 

)او مناظر طبيعية( )MLA I AP( بكلية الدراسات العليا 
للتصميم بجامعة هارفارد. حصلت ندى على درجة 

البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة أريزونا 
عام 2013، وعملت بعد تخرجها مصممة معمارية لدى 

SQC Inter-في سان فرانسيسكو، و AECOM  شركة
national في الكويت. وخال هذين العامين من الخبرة 

العملية، عملت ندى على مجموعة من المشروعات 
من بينها مشروع مختبرات NASA Aims في كاليفورنيا 

ومسابقات التصميم لشركة نفط الكويت بدولة الكويت. 
 

يوسف عواد هو أحد المرشحين لدراسة الماجستير في 
الهندسة المعمارية بكلية الدراسات العليا للتصميم 

بجامعة هارفارد ضمن برنامج زمالة جون إيرفينغ. درس 
الهندسة المدنية في جامعة دالهاوسي قبل أن ينتقل 
إلى جامعة ماكجيل للحصول على درجة البكالوريوس 
في الهندسة المعمارية. وخال هذه الفترة، اكتسب 

خبرة عملية واسعة في كلٍّ من الكويت وكندا والواليات 
المتحدة األمريكية. شارك في السنوات القليلة الماضية 

في العديد من المعارض، وُعرضت أعماله في جناح 
UNBUILT ضمن معرض ميامي للتصميم عام 2015، 
 Platform كما ُنشرت أعماله في أحدث كتب ومعارض
8 . حاليا˝، يعمل كمساعد باحث في جامعة هارفارد مع 

لويس كاهياس إلعداد معرض أسلوا الترينالي و هو 
ايضا مصمم معماري في LCLA OFFICE لمشاريع في 

كولومبيا و النرويج.

ُيتاح هذا اإلصدار لدى المعرض المقام تحت عنوان 
“الخليج و محيطه” ضمن المعرض الدولي الخامس 

عشر للعمارة تحت رعاية مؤسسة بينالي فينيسيا. يقام 
المعرض في الفترة من 28 مايو وحتى 27 نوفمبر، 

2016 في جيارديني واألرسينال بالبندقية، إيطاليا. وقد 
أقيم معرض “ الخليج و محيطه” تحت إشراف المهندسة 

زهراء علي بابا من المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بالكويت، ضمن المشاركة الوطنية الثالثة لدولة 

الكويت في البندقية. 

 منسق النشر / المحرر
منيرة الربعي

 
 مصمم الجرافيكي / المخرج الفني

فهد الحنيف 

 محرر النسخ
جيك سترامر

 المترجمين
شركة “Tarjama”, كان للترجمة

 المنسقين
حامد بوخمسين، علي كريمي

 مصميمن المشروع والباحثون
 صفية أبوالمعاطي، شهاب البحر، مي البصيري،

ندى القاف، روان الصفار، يوسف  عواد
  

 المساهمين
زهراء علي بابا، حامد بوخمسين، علي كريمي، منيرة 

الربعي، استوديو باوند، فورتونيه بينيمان، فهد أحمد 
بشارة، أحمد مكية، فاطمة السهاوي وراشد بن شبيب، 
رند عبد الجبار وميثاء المزروعي، نسرين طباطبائي وبابك 

 AGi ،أفراسيابي، نور بوشهري، عبداللطيف المشاري
 Design ،بيهيموث برس، ماتيو مانيني ،Architects
 .Earth، ESAS architects, PAD10, X-Architects

 الفريق المالي
محمد العجمي، محمد الجميل 

 الفريق اإلداري
 عبدالله البيشي )رئيس الفريق(، نورة المسلم،

جابر القاف، جاسم الشمالي.
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© ٢٠١6، جميع الحقوق محفوظة. ال ُيسمح بإعادة إنتاج 
أي جزء من هذا اإلصدار بأي صورٍة كانت دون تصريح. 
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تم تحرير النص بالكامل باللغة اإلنجليزية، وقامت شركة 
“Tarjama” وشركة كان بترجمته إلى اللغة العربية. 

لم يأُل فريق العمل جهًدا في التواصل مع مالكي حقوق 
الطبع والتأليف والتأكد من صحة كافة المعلومات 

الواردة في هذا اإلصدار. قد تكون بعض الحقائق الواردة 
في هذا الجزء محل خاف أو نزاع. وفي حال عدم اإلقرار 

بملكية حقوق الطبع على النحو المائم، أو إن كنت 
تطالب بملكية أي من الصور الواردة، أو كانت لديك 

أي توضيحات أو تصحيحات، نرجو منك التواصل معنا 
وسنعمل على تصحيح المعلومة مستقبًا في حال 

إعادة الطبع. 

تم اعداد هذا الكتاب تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب في الكويت.

تم طباعة الكتاب في بلجيكيا

شكر وتقدير
لدعمهم المستمر الذي به قام مشروع “الخليج 

ومحيطه”، يود فريق جناح الكويت 2016 بتقديم 
شكرهم الجزيل لكٍل من: 

الشيخ سلمان الحمود الصباح، الشيخ علي الخالد 
الصباح، علي اليوحة، شهاب الشهاب، محمد العجمي، 

سمير القاف، عبدالله البيشي، محمد ما يوسف، وليد 
النجادي، رشا محمد الفهد، علي عبدالصمد وحيدي، 

عدنان عيسى الصفار، يوسف شهاب البحر، ديمة 
الغنيم، فيصل آل مقرن، منى أحمد الصالح، يوسف 
يعقوب الصالح، بيير بلنجر،دان بورلي، أحمد بوجيري، 

نوال بوجيري، فاطمة بوخمسين، روان بوخمسين، 
شاكر بوخمسين، غارث دوهرتي، اسماعيل كريمي، جن 

كريفا وفريق معرض 40 كيركاند، كيل مو، محسن 
مصطفاوي، نادية بيرليبس، ناصر الرباط، خوسيه رمون 
سيرة ي غومز دي ليون،جوناثن أوليفارس، آشلي شيفر، 

ماثيو سبريمولي. 

Between 
East & West: 
A Gulf

Design Team

Hamed Bukhamseen is a graduate of the 
Harvard University Graduate School of Design 
where he earned a Master of Architecture in 
Urban Design. With a Bachelor of Architecture 
and Bachelor of Fine Arts from the Rhode 
Island School of Design, he was awarded the 
Architecture Alumni Travel Award where he 
undertook studies and interventions on public 
water infrastructure. He has worked interna-
tionally within the US, Germany and Kuwait 
on various architectural and artistic projects. 
Aimed primarily at the merger of interests in art 
and architecture across the urban realm, his 
work has been published in numerous media 
outlets and has been exhibited in Cambridge, 
Rome, Venice, and Dublin.

Ali Karimi is a Bahraini Master in Architecture 
candidate at the Harvard Graduate School 
of Design. His interests are in social housing, 
public space, and infrastructural re-imaginings 
of the Gulf. Ali has worked in Dubai with HOK, 
in Chile with Elemental, and attained regional 
experience in public and private projects 
through his time in Bahrain with Gulf House 
Engineering. Ali has also conducted research 
on government-built housing in the GCC with 
the Affordable Housing Institute in Boston as a 
Joint Center for Housing Studies Fellow; and in 
Havana with a grant from the David Rockefeller 
Center for Latin American Studies. His work 
has been published in San Rocco, CLOG, Wall-
paper Magazine and the GSD Platform Books.

Fahad AlHunaif is a New York based graphic 
designer and art director. He has worked with 
various magazines which includes Harvard  
Design Magazine, White Zinfandel, and  
Surface Magazine. With a strong interest in 
photography and styling, Fahad has art direct-
ed many shoots which includes the album cov-
er art for JD Samson, and has styled multiple 
sets for Surface Magazine and Adult Magazine. 
With a Masters Degree in Graphic Design from 
Parsons the New School for Design, Fahad 
graduated with top honors and recognition. He 
is a critic at Syracuse University.

Muneerah Alrabe is a Master of Science 
of Architecture candidate in the Aga Khan 
Program for Islamic Architecture (AKPIA) at 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
She holds a Bachelor of Architecture from 
Syracuse University and has professional 
experience in the field of architecture and 
design in Kuwait and Germany. Her interests 
lie in the intersection of politics, sociology, 
economics and design in the Arab World. As a 
student of AKPIA, she has conducted research 
on the transnational power relations of the Gulf 
Cooperative Council’s interconnection grid as 
a tool for regional power and nation building. 
In addition, she has investigated the current 
and past socio-political movements in Kuwait 
to understand their impact on urban form and 
urban life within Kuwait and the Arabian Gulf. 
Currently, she is investigating the socio-spatial 
politics of public space within Kuwait City in 
the hopes of achieving a new understating of 
public spaces within Kuwait City, in order to 
enhance and develop public life within Kuwait.

Saphiya Abu Al-Maati is currently pursuing 
her Master of Architecture at Columbia Uni-
versity. She completed her Bachelor of Arts in 
Peace & Conflict Studies with a specialization 
in Human Security at UC Berkeley, where she 
developed an interest in the intersection of 
design, power, & politics. Growing up between 
two cultures, being half Kuwaiti & half Ameri-
can, the influence of relative culture & belief on 

the lived environment has always been of inter-
est. During her studies at the graduate level she 
hopes to further explore these topics through 
the lens of design and a deeper understanding 
of both political & cultural values.

Shahab Albahar is a graduate from the Har-
vard Graduate School of Design with a Masters 
in Landscape Architecture (2015). He holds 
previous degrees in Architecture and Fine Art 
from the Rhode Island School of Design where 
he completed his undergraduate education in 
2012. Shahab currently teaches undergraduate 
courses at Kuwait University’s College of Ar-
chitecture. He also recently co-founded Parallel 
Studio, a practice offering design services in 
interiors, architecture and landscape.
 
Mai AlBusairi is a graduate of the Kuwait 
University - College of Architecture receiving a 
Bachelor of Architecture. AlBusairi participated 
in the 2014 Venice Biennale as part of the 
FREEPORT Program, and is an artist respon-
sible for several public space installations in 
Kuwait City. AlBusairi recently co-founded 
Parallel Studio in 2015, a practice offering 
design services in art, architecture, landscape 
architecture and interior design.

Rawan Alsaffar is a Kuwaiti Master of Land-
scape Architecture and Advanced studies in 
Urbanism, Landscape and Ecology candidate 
at the Harvard Graduate School of Design. She 
received her Bachelor of Architecture from 
the Rhode Island School of Design where she 
honed an interest in non-western environmen-
tal contexts and their regional architecture. 
This has led her to work in the Middle East, 
South America, South Africa and China on 
addressing issues related to urbanism and 
sustainability in the Global South.

Nada Alqallaf is a Kuwaiti Master of Architec-
ture (M Arch II) and Landscape Architecture 
(MLA I AP) candidate at the Harvard Graduate 
School of Design. Nada earned a B Arch 
from the University of Arizona in 2013. After 
graduating, she worked as an architectural 
designer at AECOM in San Francisco and SQC 
International in Kuwait. During her two years 
of practice Nada worked on a range of projects 
including NASA Aims laboratories in California 
and design competitions for the Kuwait Oil 
Company in Kuwait.

Yousef Awaad Hussein is a Master of Archi-
tecture candidate at the Harvard University 
Graduate School of Design on a John E. Irving 
Fellowship. He studied Civil Engineering at 
Dalhousie University before moving to McGill 
University to complete a Bachelor of Science 
in Architecture, during which he gained 
professional experience in Kuwait, Canada and 
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