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المقدمة

01

تركــت جائحــة كورونــا آثــاًرا يصعــب محوهــا فــي قطــاع الثقافة واإلبداع فــي مختلف 
أنحــاء العالــم، ولــم تكــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي منــأى من ذلك، وحتــى تتمكن 

المملكــة مــن مواجهــة الجائحــة، فرضــت العديــد مــن اإلجــراءات الصارمة بيــن مجمل الدول 
األخــرى؛ فبعــد إعــان تســجيل أول إصابــة بالفايــروس فــي شــهر مارس من عام 2020م، 

عُلِّــق التعليــم فــي المــدارس وأُلِغَيــت الفعاليــات االجتماعيــة والنشــاطات الرياضية 
وتوقّفــت رحــات الطيــران الداخليــة والدوليــة لمــدة تزيــد علــى ســنة، كذلك تضــرّر كثير من 

الشــركات واألفــراد العامليــن فــي هــذا القطــاع بســبب األوضاع، وبســبب فرض قرارات 
ّــة وتوقّف الحركة الســياحيّة. حظــر التجــوال وإغــاق األماكــن الثقافي

وقد وَفَدت الجائحة حين كان التحول في قطاع الثقافة 
واإلبداع في المملكة يلقى أصداءً واسعة في جميع أنحائها، 

إذ تأّسست وزارة الثقافة في عام 2018م، وأُنِشئت الهيئة 
العامّة للترفيه في عام 2016م، وفي عام 2008م، تأّسس 

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي )إثراء( مشروًعا 
لشركة أرامكو السعوديّة في مجال االبتكار والثقافة 

والمعرفة، وفتح أبوابه للجمهور عام 2018م، إىل جانب 
تطوير »حي جميل« الذي تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع في 
مدينة جدة؛ لدعم الفنانين السعوديين، والكتّاب المسرحيين، 

والمصورين وصانعي األفالم وغيرهم، ومن المقرّر افتتاحه 
في نهاية عام 2021م.

وعلى الرغم من األثر الذي خلّفته جائحة كورونا في الجهات 
المعنية بقطاع الثقافة واإلبداع، كالخسارة في اإليرادات، 
والتأخّر في تنفيذ المشاريع، وقلة التدفق النقدي، وارتفاع 
التكاليف، إال أن تحوُّل قطاع الثقافة واإلبداع في المملكة 

نجح في ثباته على مساره والتزامه الخطَط المرسومة 

له. وفي الواقع، أظهر القطاع قدرًة عالية على الصمود 
في وجه الجائحة، إذ سعت المتاحف في إطالق مجموعة 

متنوّعة من التجارب االفتراضيّة، وقدّمت الجهات الحكومية 
ذات الصلة مجموعة من برامج الدعم والمساندة، إضافًة 

إىل ارتفاع نسب مشاركة المواطنين في إنتاج األعمال 
اإلبداعية، وتنظيم عدٍد كبيرٍ من الفعاليات الثقافية التي 

.ّ تحرص على تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي

ويسلط هذا التقرير الضوء على كيفية تجاوب المستهلكين 
والمنتجين في قطاع الثقافة واإلبداع مع جائحة كورونا، 
وذلك عبر إجراء مقابالت مع خبراء دوليين، واستطالع 

أُجري مع 1,500 مستهلك سعودي، وعبر مراجعة الدراسات 
السابقة. ونأمل من خالل هذا التقرير أن تجد جميع الجهات 

المعنيّة  لمحة عامة عن بعض التوجهات الرئيسية التي تؤثر 
نهم من تكوين صورة  في قطاع الثقافة واإلبداع، مما يمكِّ
شاملة عن أفضل السبل المتاحة لخدمة تطور القطاع في 

المستقبل.
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الملخص التنفيذي

02

تسبّب انتشار فايروس كورونا )كوفيد-19( والقيود التي 
فُرضت بعد تفشي الجائحة في إحداث تباطؤ كبير في 
المسيرة التي وصل إليها قطاع الثقافة واإلبداع في 

العالم قاطبًة، وبفضل صغر حجم قطاع الثقافة واإلبداع 
في المملكة نسبًيا قبل انتشار الجائحة واحتوائه على 

العديد من األصول التي كانت قيد التطوير، ال تزال 
الخسائر في هذا القطاع محتملة نسبًيا وال تزال هناك 

فرص مميّزة للعمل على تنمية القطاع.

وفيما ال يزال إجراء تقييم شامل لآلثار طويلة المدى التي 
سبّبتها الجائحة، سابًقا ألوانه، يستعرض هذا التقرير بعض 
األمور التي تغيرت بعد الجائحة، والبعض اآلخر الذي ما زال 

كما هو، فيسلط التقرير الضوء على ثالث مالحظات رئيسية 
شهدها القطاع، تتضمن ما يلي:

كان هناك تسارع كبير في تطبيق التحوّل الرقمي على 
العروض الثقافية:

•  حدث تضخّم كبير  في عرض الخدمات الثقافية االفتراضية، 
فأصبح السوق مُشَبًعا بهذا النوع من العرض:  يبدو 
أن معدل مشاركة الجمهور في األحداث والفعاليات 

االفتراضية كان منخفًضا جًدا، مما يشير إىل تشبع الجمهور 
منها وشعورهم بالملل تجاهها، إضافًة إىل رغبة الجميع 

بحضورهم شخصًيا في الفعاليات. 

•  أصبح التفاعل اإللكتروني مع العمالء أهم من أي وقت 
مضى: ساهمت زيادة النشاط الرقمي بسبب ظروف 

الجائحة في إتاحة فرص كبيرة للمشاركة، إال أن ذلك يتطلب 
التركيز على تحقيق نطاق االنتشار المنشود لتوفير تجربة 

فريدة إىل المستهلكين.

•  تكمن مخاطر  التحوّل الرقمي الثقافي في دفع الشركات 
الصغيرة والعمالء المسنّين بعيدين عن مواكبة هذا 

التحوُّل: إن المزيد من جهود التحوّل الرقمي في القطاع 
حيويّة، لزيادة قدرة القطاع على الصمود، وتعزيز انتشار 

أوسع لهذه التجارب الثقافية لدى السكان.

كان لجائحة كورونا تأثير دائم في أنماط االستهالك لدى 
المستهلك، فقد:

•  لجأ األفراد إىل إعادة ترتيب منازلهم وتحويلها إىل موائل 
ن الملقَّحين من العودة إىل  للترفيه:  فمع أن اللقاحات تُمكِّ

الحياة العاديّة، إال أن االستثمار الذي أحدثه األفراد في 
منازلهم في أثناء الجائحة، يوفر لهم مجااًل أوسع الستهالك– 

وإبداع- النشاط الثقافي.

•  ما زال األطفال قطاًعا لم ينل القدر الكافي من خدمات 
المحتوى الثقافي: ففيما كانت جائحة كورونا حافًزا 

للمؤّسسات الثقافية كي تنتج محتوى جديداً لألطفال، 
إال أن هذا المحتوى الموجّه إىل األطفال كان نادًرا نسبًيا 

َّه للبالغين. مقارنًة بالمحتوى الموج

•  سرّعت جائحة كورونا التحوّل نحو المنتجات والخدمات 
المستدامة التي كانت تجري على قدم وساق، قبل الجائحة، 

في العديد من أفرُع القطاعات الثقافية، ومنها: األزياء، 
والعمارة، واألغذية، والفنون، وزيارة المتاحف )المزيد من 

الزوّار يرغبون في تجارب »مستدامة«(.

أثبتت المنظومة الثقافية واإلبداعية الحديثة نسبًيا في 
المملكة قدرتها على الصمود في وجه الجائحة، إذ أنها:

•  فيما كان العالم بأسره يتوقع تباطؤ نماء قطاع الثقافة 
واإلبداع بعد جائحة كورونا، إال أن الوضع مختلف في 

المملكة: فقد كان هذا القطاع في السعودية وما زال في 
مراحل نشوئه، ولديه فرص استثنائية للنماء.

•  الفعاليــات التــي تقتضــي حضــوًرا شــخصًيا قائمــة وســتبقى، 
لكــن علــى منظميهــا أن يتصرّفــوا بحــذر: علــى الرغــم مــن 

أن الفعاليــات التــي تقتضــي حضــوًرا شــخصًيا عــادت ويبــدو 
أنهــا ستســتمر، إال أن موجــات انتشــار الفايــروس مــن جديــد، 

تؤكــد ضــرورة اســتمرار قطــاع الفعاليــات فــي ممارســة 
المرونــة للصمــود.

أثبتت المنظومة الثقافية 
واإلبداعية الحديثة نسبًيا في 

المملكة على قدرتها على 
الصمود في وجه الجائحة
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•  يبحث الفنانون والجهات المعنية بقطاع الثقافة واإلبداع 
عن مصادر جديدة للدخل والتمويل: تسعى المؤّسسات 

الثقافية لتوليد موارد للتجارب االفتراضية، فيما يستخدم 
ّ إليجاد مصدر دخل جديد تمامًا  بعض الفنانين الفن الرقمي
من خالل تقنية البلوكتشين باستخدام األصول المشفرة، 

 .)NFTs(  وهي ما تعرف بالرموز غير القابلة لالستبدال

• تتطوّر ببطء البنية التحتية للترفيه واإلنتاج الثقافي في 
المملكة: ما زال تأسيس البنية التحتية إلنتاج األفالم 
مستمًرا على الرغم من ظروف الجائحة، وذلك بفضل 

الفرصة المتاحة لتطوير محتوى للجمهور المحلي واإلقليمي.

ويمكــن للجهــات المعنيــة االســتعداد لالســتفادة مــن 
مزايــا عــودة قطــاع الثقافــة واإلبــداع، بالتركيــز علــى أربعــة 

مجــاالت رئيســية وهــي: التخطيــط لمرحلــة قــد تشــهد 
ــا  تقلبــات أكبــر، واالســتثمار فــي تقديــم تجــارب أكثــر أمًن

وســالمًة للــزوّار، واالســتثمار فــي االبتــكار الرقمــي، 
وتطويــر نمــاذج أعمــال جديــدة.

األثر الكلّي لجائحة 
كورونا على قطاع 

الثقافة واإلبداع

03
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3.1
َّرت جائحة كورونا )كوفيد- 19( سلًبا في القطاع عموًما  أث

لكن ثمة جيوًبا ازدهرت

في ضوء الفرص الكبيرة لتحقيق النماء وإحداث التأثير، يتحتّم 
على قطاع الثقافة واإلبداع ضرورة التكيّف مع ‘الوضع 

الجديد‘ في ظّل تغيّر أنماط إنفاق المستهلكين ومشاركتهم. 
وقد أدّى استمرار الجائحة، والقيود التي رافقتها إىل إبطاء 

وتيرة المشاركة اإليجابيّة للمستهلكين من المواطنين 
السعوديين في النشاطات التي ينظمها قطاع الثقافة 
والفنون خارج المنزل؛ إذ أفاد نصف عدد سكان المملكة 

فقط بأنهم حضروا مهرجاًنا أو احتفااًل ثقافًيا: منهم 36% قبل 
الجائحة مقابل 17% في األشهر الـ 12 الماضية )انظر الشكل 

1: المشاركة في النشاط الثقافي خالل األشهر اإلثني 

عشر الماضية(، ويشير تقديرنا إىل أن 73% من المستهلكين 
اتجهوا إىل تقليل إنفاقهم على األنشطة الثقافية )انظر 

الشكل 2: معدّل اإلنفاق على النشاطات الثقافية(؛ فانخفض 
معظم مؤسسات الثقافة واإلبداع شهدت انخفاًضا في 
مداخيلها. وانخفض معدّل اإلنفاق، إذ أفاد 45% أن معدّل 

إنفاقهم الشهري على النشاط الثقافي يقّل عن 100 ريال 
سعودي مقارنًة بنسبة 23% قبل الجائحة )انظر الشكل 

3: التوجّهات المتعلقة باإلنفاق على النشاطات الثقافية(، 
وعليه، يجب النظر في األرقام والنسب في سياقها: فهذا 

االنخفاض الكبير في معدّل اإلنفاق ليس مفاجًئا في ظل قلّة 
فرص اإلنفاق المتاحة نتيجة فرض إغالق األماكن العامة.

الشكل 1: 

المشاركة في األنشطة الثقافية خالل األشهر الـ 12 الماضية

يبقى النشاط الثقافي خارج المنزل محدوًدا بسبب كوفيد-19؛ فأقل قلياًل من 35% من 
الناس لم يحضروا مثل هذا النشاط، في الشهور اإلثني عشر الماضية

بأي نشاط قمت في الشهور اإلثني عشر الماضية؟

السينما

المهرجانات واالحتفاالت الثقافيّة

المكتبات

المتاحف

العروض التراثيّة )موقع العا مثًا(

النشاط الثقافي االجتماعي

حضور شخصي لدروس )تاريخ الفن مثًا(

معرض فنون

ورش )ورش التصوير الفوتوغرافي مثًا(

مسرح

محاضرات )مع خبراء، أكاديميين، مثًا(

عروض أزياء

أمسيات شعر

لم أحضر خارج المنزل أي نشاط

%37-

%53-

%41-

%46-

%42-

%44-

%34-

%44-

%37-

%43-

%37-

%40-

%35-

%212

التبدل عما قبل 
كوفيد-19

%26

%17

%15

%14

%12

%12

%11

%11

%11

%10

%8

%8

%6

%35

الشكل 2: 

معدّل اإلنفاق على األنشطة الثقافية

الشكل 3: 

التوجّهات المتعلقة باإلنفاق على األنشطة الثقافية

65% في المئة من المستهلكين السعوديين انخفض دخلهم و73% قلّصوا اإلنفاق 
على النشاطات اإلبداعية والثقافية منذ بداية جائحة كوفيد-19

%65

%18

%18
%11

%17

%73

زاد قليًا/ كثيًرا

ظل كما هو

انخفض قليًا/ كثيًرا

مجمل اإلنفاق منذ بدء 

كوفيد-19

إنفاق على النشاط الثقافي 

منذ بدء كوفيد-19

1,500 ر.س. أو أكثر%3

بين 1,000 و1,499 ر.س.

بين 500 و999 ر.س.  

بين 100 و499 ر.س.

أقل من 100 ر.س.

%2
%3

%23

%50

%17
%12

%39

%45
-2x

%7

45% من المستهلكين ينفقون أقل من 100 ر.س. في الشهر على النشاط الثقافي 
واإلبداعي اآلن، بالمقارنة مع 23% قبل بداية جائحة كوفيد-19

اإلنفاق الشهري على النشاط 

الثقافي منذ بدء كوفيد-19

اإلنفاق الشهري على النشاط 

الثقافي قبل كوفيد-19
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كما استوجب على جميع الجهات الدولية المعنية 
بالمجاالت الثقافية التي شملها االستطالع إىل اتخاذ 

تدابير لخفض التكاليف في ظل انخفاض كل من اإليرادات 
المالية المقدمة من الجهات المانحة والتمويل الحكومي، 

فقد اضطر كل من متحف »Tate« ومتحف »اللوفر« 
في أبوظبي ومتحف »فكتوريا وألبرت« إىل خفض عدد 

موظفيه، إذ سرّح متحف »Tate« 50% من موظفيه 
العاملين في مجال العمليات التجاريّة، )كالعاملين في 

الفعاليات ومتجر الهدايا وخدمات تقديم األطعمة 
والمشروبات(. وال تزال التعيينات الجديدة مجمَّدة في 

متحف »اللوفر« في أبوظبي، فيما متحف إثراء لم يوقف 
ّ من موظفيه أو يعتمد تجميد التعيينات، لكنه  عمل أي

أبطأ تعيين الموظفين الجدد. أما متحف »Tate« فيطلب 
من جميع زوّاره الذين حجزوا تذاكر الدخول سلًفا عبر 

اإلنترنت، التبرع لتعويض خسائر اإليرادات، وفي ظل نجاح 
هذه الخطوة، قرّر المتحف مواصلة تطبيقها حتى بعد 

انتهاء أزمة جائحة كورونا. أما متحف »اللوفر« في أبو ظبي 
فيسعى للحصول على دعم من مؤّسسات شريكة جديدة، 

في حين خفض متحف »فيكتوريا وألبرت« ساعات عمله 
من سبعة أيام في األسبوع إىل خمسة أيام في األسبوع 

لخفض النفقات.

أما من الناحية اإليجابية، فلم تتوقف االستثمارات الكبيرة 
في المواقع الثقافية، إىل جانب استمرار العمل في مواقع 

المشاريع الكبرى مثل: العال والقدية وبوابة الدرعية، 
وإعالن مشروع »ذا الين« في يناير 2021م، وهي مدينة 

مستقبلية خالية من الكربون تمتد في شريط ضيق 
طوله 170 كلم من ساحل نيوم شمال غرب المملكة 

العربية السعودية. 

وقد ساهمت أشهر الَحظر في تعزيز اإلبداع لدى 
األشخاص، إذ منح الحجر المنزلي المفروض في ظل جائحة 

كورونا الكثير من الوقت لألشخاص للرسم والطالء وتجربة 
فنون الطهي ألفراد أسرهم أو قضاء المزيد من الوقت في 

البستنة أو تعلم مهارات أو اكتساب هوايات جديدة أو بيع 
السلع المصنوعة منزلًيا عبر اإلنترنت. 

وقد تمكّنت بعض القطاعات الفرعية، تحديًدا تلك التي ال 
تعتمد على التواصل الحضوري المباشر، من االزدهار خالل 
مدة الحظر، ونظًرا إلجبار الناس على المكوث في منازلهم 
فترة الحظر، كان من الطبيعي أن تجتذبهم أشكال الترفيه 

الرقمية. فكانت الجهات المعنية بتقديم خدمات البث، مثل 
نتفليكس وشاهد وأمازون برايم، هي المستفيد األكبر 
من هذه الظروف، إذ شهدت انخفاًضا في التكاليف التي 

تخّصصها الكتساب العمالء مع تدفق األشخاص على 

المنصات وزيادة مقدار الوقت الذي يقضونه على هذه 
المنصات. ووفًقا لما جاء في تقرير وزارة الثقافة الصادر 

عام 2021م،   فقد شكّلت مشاهدات نتفليكس ثالث أكبر 
استهالك للبيانات خالل الجائحة. كذلك كان مطوّرو األلعاب 

اإللكترونية من المستفيدين أيًضا من هذه الجائحة،  إذ 
أفاد الناس أن الجزء األكبر من إنفاقهم خالل الـ12 شهراً 
الماضية، كان في النشاطات الثقافية واإلبداعية على 
منصات البث عبر اإلنترنت وألعاب الفيديو اإللكترونية 

وتذاكر السينما، وقد حقّقت منصات إلكترونية أُنشئت 
لخدمة الشركات الصغيرة مثل منصة »Etsy« ومنصة 

»Shopify« قفزات كبيرة في استخدامها بسبب إغالق 
المتاجر الفعلية وإلزام الشركات الصغيرة وكذلك الفنانين 

والمصممين المحليين ببيع منتجاتهم عبر اإلنترنت.

على الرغم من عدم وجود 
تغييرات هيكلية في الخطط 

واألنشطة الرئيسية، فقد 
تم بذل جهود كبيرة للتمكن 
من إدارة تكاليف التشغيل 
بفعالية في ضوء انخفاض 
اإليرادات، كما توجد فرصة 

كبيرة تكمن في االستفادة 
من زيادة المشاركة الرقمية 

في القطاع

وفي الختام، على الرغم من عدم وجود تغييرات هيكلية 
في الخطط والنشاطات الرئيسية، )فعلى سبيل المثال، 

ال تزال االستثمارات في المشاريع الضخمة مستمرة كما 
كانت من قبل(، فقد بُذلت جهود كبيرة للتمكن من إدارة 

تكاليف التشغيل بفعالية في ضوء انخفاض اإليرادات، كما 
توجد فرصة كبيرة لالستفادة من زيادة المشاركة الرقمية 

في القطاع.

3.2
سيشهد قطاع الثقافة واإلبداع في المملكة قفزة 

انتعاش قويّة

على الرغم من الغموض الناتج من الفصائل المتحوّرة 
من فايروس كوفيد 19، إال أننا على أعتاب عصر ذهبي 
سيشهده قطاع الثقافة واإلبداع في المملكة، فقد 
قالت الرئيسة التنفيذيّة لمعهد مسك للفنون، ريم 

السلطان: »لم تشهد السعودية في أي مرحلة سابقة 
مستوى اإلنتاج الفني الذي شهدته خالل الجائحة«، وكما 

ذكرنا سابًقا، فإن استهالك معظم أشكال المحتوى 
اإلبداعي أخذ في االرتفاع أيًضا، فقد شهدت األفالم 

والمسلسالت التلفزيونية والموسيقى واألدب ووسائل 
التواصل االجتماعي والمدونات وألعاب الفيديو ارتفاًعا في 
االستهالك خالل الجائحة. وفيما يستمر الكثير من الجهات 
العاملة في قطاع الثقافة واإلبداع في مواجهة المصاعب 

بسبب انخفاض الدخل والغموض الذي يكتنف المشهد 
العام المستقبلي، إال أن اإلشارات اإليجابية القوية التي 

ا تفوق اإلشارات السلبية، ذلك أن: يراها القطاع عمومً

•  باستطاعة المملكة أن تصبح الحاضنة للنشاطات 
اإلبداعية في المنطقة وخارجها، إذ تعزَّزت المجاالت 

اإلبداعية بدعم الحكومة للقطاع، على سبيل المثال، 
استخدام الحوافز لجذب نشاطات إنتاج األفالم المحلية 
إىل العال، وافتتاح مرافق إنتاج عالمية المستوى، وفي 

الوقت نفسه، تهدف منتديات الترويج مثل مهرجان البحر 
األحمر السينمائي الدولي )الذي أنشأته وزارة الثقافة( إىل 
أن تصبح مركًزا لألفالم من العالم العربي وإفريقيا، وتدعم 

جياًل جديداً من صانعي األفالم اإلقليميين.  

•  شهد التحول إىل االستهالك واإلنتاج الرقمي تسارًعا 
في اآلونة األخيرة، مما فتح آفاًقا جديدة الستهالك وإنتاج 

األعمال الفنية والتجارب الثقافية؛ ففي عام 2021م، 
أصدر استوديو الرسوم المتحركة السعودي »ميركوت« 

مسلسل »محافظة مسامير«، وهو أول مسلسل كرتوني 
من إنتاجه يُعرض على منصة البث »نتفليكس«، ويأتي 

ذلك بعد أن أبرم االستوديو اتفاقية شراكة حصرية 

مدتها خمس سنوات مع نتفليكس في سبتمبر 2020م؛ 
الستضافة أعماله حصرًيا على منصتها لمدة ثالثة أشهر، 

منها فيلم روائي جديد. 

•  اســتأنفت المهرجانــات أعمالهــا، إىل جانــب إعــادة إطــالق 
فعاليــات »مواســم الســعودية« فــي الفصــل األخيــر مــن 

عــام 2021م ، ويتوقــع أيضــاً أن تســهم الســياحة الدوليــة 
ــا فــي تعزيــز قطــاع الثقافــة عنــد انتعاشــه، إذ  جوهرًي

يُنتَظــر أن يجتــذب العديــد مــن المشــاريع الكبــرى مثــل،  
مشــروع العــال ومشــروع البحــر األحمــر وافتتــاح مواقــع 
تراثيــة أخــرى فــي الســنوات القليلــة المقبلــة، مالييــن 

الــزوار اإلضافييــن إىل المملكــة، وقــد يكــون جــذب الــزوار 
المحلييــن إىل هــذه المواقــع أمــًرا بالــغ األهميــة، إذ أعــرب 

نحــو 40% مــن المســتهلكين أنهــم مــا زال لديهــم تخــوف 
مــن الســفر إىل الخــارج.

•  والمسألة األخيرة، ولعلها األهم، مسألة المشاعر 
اإليجابية التي عبر عنها سكان المملكة، إذ يتوقع %65 
منهم عودة األمور إىل طبيعتها في غضون 12 شهًرا، 

في حين يتوقع 47% إنفاق المزيد على النشاط الثقافي 
واإلبداعي بمجرد استقرار أوضاع الجائحة، فالعديد من 

السكان متشوقون إىل مغادرة حدود منازلهم؛ وبمجرد رفع 
القيود، سيكون على بعض األماكن استيعاب تدفق الزوّار 

إليها. ووفًقا لدراستنا، يُتوقع أن تحقق زيارات المتاحف 
نسبة 40%، وزيادة الزيارات إىل دور السينما بنسبة %40، 

في حين ستحقق زيارة المواقع التراثية %45. 

وإذا لم يحدث ارتفاع غير متوقع في حاالت اإلصابة 
بفايروس كورونا، يبدو أن افتتاح األماكن الثقافية تماماً 

بفضل ارتفاع معدالت التلقيح وانخفاض عدد اإلصابات ليس 
سوى مسألة وقت، كما رأى مدير مركز إثراء األستاذ عبد 
الله الراشد: »نحن نعمل على وضع خطط لكي نستعد 
للقفزة الكبيرة في عدد الزوّار خالل المرحلة المقبلة«. 

ويجب أن تمنح جميع هذه التوجهات األمل والحماس 
للمجاالت اإلبداعية والثقافية، إال أن الجهات المعنية 

في المجاالت الثقافية غير المهيأة قد تفوّت العديد من 
فرص الكسب المميزة إذا لم تتجاوب بسرعة للتكيف 
ر  مع الظروف السريعة التغير من حولنا. وما لم تطوِّ

المجاالت الثقافية واإلبداعية قدراتها على تقديم تجارب 
متميزة في ظل السياق الجديد السريع التغير، فلن 

تتمكن منظومتها من االستفادة بشكل كامل من المزايا 
المتحققة، وتعويض الخسائر الكبيرة خالل الشهور التي 

بلغت فيها الجائحة ذروتها. 
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نتائج التقرير الرئيسية 

04

سنُسلّط الضوء خالل القسم التالي من هذا التقرير 
على ثالثة موضوعات رئيسية برزت من خالل تحليلنا، 

فيتطرق الموضوع األول إىل »تسريع تطبيق 
التحول الرقمي على العروض الثقافية المقدمة«، 

والموضوع الثاني إىل »التأثير الكبير الذي أحدثته 
قرارات اإلغالق في طريقة حياة المستهلكين«، فيما 
يتناول الموضوع الثالث »إثبات المنظومة الثقافية 

واإلبداعية الحديثة العهد في المملكة، وقدرتها على 
الصمود في وجه الجائحة«.

4.1
تسريع التحّول الرقمي للعروض الثقافية المقدمة

كانت جائحة كورونا حافًزا لتطبيق التحول الرقمي في 
العروض الثقافية لدى جميع القطاعات الفرعية، فقد 

ع العمل على العديد من المبادرات الرقميّة في ظل  ُسرِّ
الجائحة، وأسفرت الطفرة المصاحبة للعروض الجديدة 
عن إتخام السوق بها وفًقا ألحدث مراجعة أجرتها وزارة 

الثقافة، كما أسهمت في زيادة أهمية التواصل اإللكتروني 
مع المستهلكين، إذ يقضون وقتاً أطول من حياتهم في 

استخدام اإلنترنت. وأحد التحديات الرئيسية هو ضمان 
إمكان إيصال العروض الرقمية إىل جميع فئات السكان: إذ 
يتعين تصميم العروض الرقمية بحيث تناسب المسنّين 

والمجموعات األخرى التي تواجه صعوبة في استخدام 
األدوات الرقمية، وقد يكون للقطاع الحكومي والمؤسسات 

غير الساعية للربح، دور في دعم إمكان الوصول إىل 
العروض الرقمية، وضمان عدم تأخر المؤّسسات الثقافية 

الصغيرة عن مسيرة التقدم في إطار الجهود المبذولة 
لالنتقال إىل مستقبل قائم على التقنيات الرقمية.  

4.1.1
تضخّم كبير في معروض الخدمات الثقافية 

االفتراضية، لكن هناك تشبّعًا كبير ًا في السوق  
من وجهة نظر المستهلك، يعني تقديم جوالت افتراضية 

داخل المتحف وتوفير تجارب افتراضية أخرى، أن جائحة كورونا 
زادت كثيرا قدرة أي شخص لديه جهاز متصل باإلنترنت 

على االستمتاع بالعروض الثقافية؛ إذ أصبح بإمكان المرء 
اآلن تجربة المجموعة االستثنائية من المقتنيات الفنية 

واألثرية في متحف اللوفر في أبو ظبي والمتحف الوطني 
في الرياض في الصباح، ثم زيارة متحف ديل برادو في 

مدريد والذهاب في جولة إرشادية افتراضية لمترو األنفاق 
في لندن بعد الظهر، وحضور عرض أوبرا افتراضي في أوبرا 

متروبوليتان بنيويورك في المساء، وكل ذلك في اليوم 
نفسه، ويكون غالًبا بتكلفة قليلة أو دون تكلفة. 

ا، إال أن  وفيما تضاف خيارات افتراضية جديدة أسبوعًي
المشاركة العامة للجمهور في هذه الفعاليات االفتراضية 

تظل منخفضة نسبًيا مقارنة بالفعاليات التي تشاَهد 
ا، كما أشارت وزارة الثقافة في تقرير الحالة الثقافية  حضورًي

في المملكة العربية السعودية 2020م، حيث جاء أن »ازدياد 
عدد الفعاليات االفتراضية خلق حالة من التشبع لدى 

الجمهور« ، وتعتبر جوالت المتاحف االفتراضية والحفالت 
الموسيقية االفتراضية أقل انتشاًرا، وتبلغ نسبتها %59 

و62% على التوالي، مقارنًة بألعاب الفيديو أو األفالم على 
اإلنترنت )ونسبتها 88% و93% على التوالي، انظر الشكل 
4:  توجّهات النشاطات الثقافية في المنزل، وأحد أسباب 

المشاركة المنخفضة في جوالت المتاحف االفتراضية 
والحفالت الموسيقية االفتراضية، هو كونها ال ترتقي إىل 
المستوى المطلوب مقارنة بتجربة الحضور لهذه المتاحف؛ 

إذ ال تستطيع الجماهير خالل الحفالت الموسيقية 
االفتراضية التفاعل مباشرة فيما بينهم أو مع فناني 

األداء أو تجربة اإلحساس الساحر بدخول قاعة الحفالت 
الموسيقية أو معرض المتحف شخصًيا وواقعًيا. وتتماشى 
ل لها مع تلك الواردة على تقرير وزارة  هذه النتائج المتوصَّ

الثقافة السعودية .

 ومن العوامل األخرى التي يُحتمل إسهامها في عدم 
المشاركة، الحاجة الشديدة لدى المستهلك إىل العودة إىل 

التجارب الحقيقة بعد أشهر متواصلة من الحظر واإلغالق، 
ومع قيام الدول برفع القيود التي وضعتها لمكافحة 

الجائحة، أصبح لدى المستهلكين رغبة جامحة في إجراء 
زيارات شخصية لألماكن، وقد يتسبب هذا في انخفاض 

نسبة اإلقبال على النشاط االفتراضي. 
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الشكل 4: 

توجهات األفراد على صعيد األنشطة الثقافية التي يتم ممارستها في المنزل

وليس مرجًحا أن تؤدي التجارب االفتراضية الدور نفسه 
الذي يؤديه حضور الحفالت الموسيقية المباشرة 

وزيارات المتاحف، وفي استطالع أجري على مستهلكين 
سعوديين، أبدى 26% رغبتهم في العودة إىل المهرجانات 

والفعاليات على نحو منتظم، كما أبدى 13% رغبتهم في 
العودة إىل دور السينما، فيما كان 6% فقط غير راغبين 
في العودة إىل ممارسة النشاط الثقافي خارج المنزل. 

)انظر الشكل 5: الرغبة في العودة إىل ممارسة النشاطات 
الفعلية( ومع ذلك، يبدو أن هناك فرصة كبيرة أمام 

الحكومات والمؤسسات العاملة في النشاطات الثقافية 
لزيادة الوعي بالتنوع والعمق الحاليين للنشاط الثقافي 

المتاح اآلن على شبكة اإلنترنت، ولتعزيز هذه الفرصة، 
يمكن ألي جهة حكومية أو اتحاد مؤسسات ثقافية إنشاء 

مصدر مكتبة مفتوحة تضم جميع التجارب االفتراضية 
المتاحة حالًيا للمستهلكين في المملكة العربية 

السعودية، حتى يمكن للزوّار الوصول إىل جميع أنواع 
التجارب االفتراضية من مكان واحد.

أبــدى 26% مــن المســتهلكين 
الســعوديين رغبتهــم 

بالعــودة إىل المهرجانــات 
والفعاليــات بشــكل منتظــم، 

كمــا أبــدى 13% منهــم رغبتهــم 
كبيــرة بالعــودة إىل دور 

الســينما، فــي حيــن أبــدى %6 
فقــط عــدم رغبتهــم بالعــودة 

إىل ممارســة األنشــطة 
الثقافيــة خــارج المنــزل

7 17 45 31

37371411

12 18 38 32

31362112

13 22 39 26

29302020

26 16 30 27

25

 23261733

38 15 22 23

24201541

281928

%100 حضور برنامج تلفزيوني أو فيلم )نيتفليكس مثًا(

%100 االستماع إىل الموسيقى

%100 لعب ألعاب الفيديو

%100 ممارسة مضمون اهتماماتي

%100 قراءة مدونات

%100 تعلم األشياء عبر اإلنترنت

%100 مشاهدة الرياضة اإللكترونية

%100 تعلّم فنون التزويق المنزلي/ الهندسة المعماريّة

%100 مشاهدة عروض األزياء على الشبكة

%100 حضور حفلة موسيقيّة افتراضيّة

%100 الذهاب في جولة افتراضيّة على متحف

لم أبدّل/ أو أقللتزدت في ذلكبدأت لتوّيلم أنشط أبًدا

المستهلكون السعوديّون زادوا حضور األفالم واالستماع إىل الموسيقى ولعب ألعاب 
الفيديو في أثناء الجائحة

أي النشاط الثقافي مارست في الشهور اإلثني عشر الماضية؟

الشكل 5: 

الرغبة في العودة إىل ممارسة األنشطة الفعلية

4.1.2
التواصل اإللكتروني مع المستهلك أهم من أي وقت 

مضى  
إحدى أهم األولويات للمؤّسسات الثقافية أثناء مدة 
اإلغالق هي إيجاد طريقة للحفاظ على التواصل مع 

جمهورها؛ إذ عزّزت المتاحف وجودها في وسائل التواصل 
نت مواقعها اإللكترونية، وأطلق متحف  االجتماعي، وحسَّ

»إثراء« بوابة إثراء الرقمية )إثراء التواصل(، وهي مبادرة 
رائدة عبر اإلنترنت توفر منّصة ليصل الزوّار إىل أكثر من 

خمسين برنامًجا عبر اإلنترنت لألطفال والعائالت والطالب 
والمبدعين، من خالل مصادر متنوعة، )مثل البودكاست 
والبرامج الحوارية واالختبارات القصيرة وعروض الفيديو 

والمعارض والجوالت االفتراضية والندوات واللقاءات 
المجتمعية وغيرها( وقد حصد المحتوى المقدم على 
بوابة )إثراء التواصل( أكثر من 500 ألف مشاهدة، كما 

أطلق متحف »Tate« ورش عمل تفاعلية عبر برنامج 
»زوم«، بينما أطلق معهد مسك للفنون حملة ناجحة 
لنشر األعمال الفنية للفنانين السعوديين المحليين 

والفنانين اإلقليميين والترويج لها عبر اإلنترنت من خالل 
حساب االنستجرام الرسمي للمعهد، كما منحت الجهات، 

التي يعتمد تمويلها على جمع رسوم العضويّة، أعضاءها 
تمديًدا مجانًيا لعضويتهم؛ تجنّباً النخفاض مفاجئ في 

عدد األعضاء المشاركين، كما أصدرت بعض المتاحف، مثل 
متحف الفنون الجميلة في بوسطن، إعالنات مماثلة عبر 

حساباتها على تويتر.  

وقد نجحت الجهود المبذولة للتواصل مع المستهلكين 
عبر وسائل التواصل االجتماعي على ما يبدو، إذ أفاد نصف 

األفراد تقريًبا بأنهم تعرفوا على قيام نشاطات ثقافية 
جديدة من خالل إنستغرام وتويتر وفيسبوك )انظر الشكل 

6: مصادر التعرف على النشاطات الثقافية(، ولكن مع اجتياح 
موجة من العروض الرقمية للمستهلكين وجهود التوعية، 

أصبحت المعركة من أجل جذب انتباه المستهلك أصعب 
وتكلفتها أعلى. ويمكن للمسوقين في المؤسسات 
الثقافية االستفادة من الكمية الضخمة من البيانات 

التي جُمَِعت بفضل منصات التواصل االجتماعي؛ لشخصنة 

26% يريدون العودة إىل المهرجانات والفعاليات، و13% مهتمون بالعودة إىل السينما

ما النشاط الثقافي الذي تتشّوق إىل العودة إليه أكثر من غيره، على أساس منتظم؟

المهرجانات والفعاليات
السينما

ال اهتمام بالعودة إىل نشاط خارج المنزل
المتاحف
المكتبات

الدروس والورش
الحفات الموسيقيّة

التسفار
الرياضة
مسرح

الورش والدروس
األسرة واألصدقاء

مواقع التراث
ال أدري

كل معارض الفن
أمسيات الشعر

أعمال التطوع
حدائق األلعاب والتسلية

%26
%13

%6
%6

%6
%6

%6
%6

%5
%4

%3
%3

%3
%2
%2

%2
%1

%1
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الشكل 6: 

مصادر التعرف على األنشطة الثقافية

الرسائل لفئات العمالء وتحسين دقة جهودهم. وقد تشير 
كثرة استخدام وسائل التواصل االجتماعي إىل الحاجة أيضاً 
إىل مراجعة جودة قنوات االتصال األخرى مثل الرسائل التي 

تُنشر عبر وسائل اإلعالم األخبارية.

4.1.3
ف تحّوُل الثقافة الرقمي غيَر  احتمال أن يُخلِّ

المتمكّنين رقمًيا
استجاب العديد من األماكن الثقافية في مواجهة جائحة 

كورونا، مثل المتاحف، فنقلت مجموعاتها وخبراتها 
إىل اإلنترنت وزادت المشاركة على وسائل التواصل 

االجتماعي؛ وقبل الجائحة، بدأت المتاحف الوطنية الكبرى، 
بما في ذلك المتحف الوطني السعودي، بإطالق 

تجربة الجوالت االفتراضية، إذ توفر المجموعات الرقمية 
ُّم غنية وهي تبنى على منصات من أبرزها،  تجارب َتعل

منصة جوجل للفنون والثقافة، حيث يمكن عرض القطع 
بالتفصيل، ويمكن أن تساعد اإلرشادات الصوتية والمرئية 

المدمجة الجمهور على المشاركة بشكل تفاعلي حول 
مقتنيات المتحف وثقافته. 

ومع ذلك، ال تستطيع جميع المواقع اتخاذ هذه الخطوات، 
بسبب نقص القدرات الرقمية أو التمويل الالزم، فوفق 
استطالع شمل 52 من مشغلي المتاحف أجرته وزارة 

الثقافة السعودية ، أشار 56% إىل أنهم لم يستضيفوا أي 

نشاط افتراضي أثناء الجائحة، بينما حقق 13% فقط مستوى 
أعلى من النشاط عبر اإلنترنت عما كان قبل الجائحة، ومن 
المتاحف الحكومية، ال يوجد متحف حكومي يملك تطبيق 

الهاتف الذكي الخاص به سوى المتحف الوطني، وعادة 
ما تمتلك المؤسسات الكبيرة وسائل حماية نقدية أقوى 

وتميل أكثر إىل االستفادة من التكنولوجيا، وقد أثبتت 
أهميتها بسبب تكيّفها مع الوضع الطبيعي الجديد، 

وقدرتها على تغطية التكاليف اإلضافية المرتبطة بالجائحة.

وبينما تأقلم العديد من الشباب سريًعا مع فكرة التجارب 
الثقافية الرقمية وما توفره من راحة وسهولة، لم يتمكن 

المسنّون أو ذوو اإلعاقة الذين يجدون صعوبة في استخدام 
التطبيقات، من المشاركة في التجارب الثقافيّة عبر اإلنترنت، 

فقد أفاد العديد من المسنين ومن يعانون من مشاكل 
جسدية وآخرين يعانون من تدهور في الرؤية وضعف في 

المهارات التقنية أنهم يجدون صعوبة في استخدام شبكة 
اإلنترنت، وهي مشكلة بدأ التركيز عليها مع ظهور الحاجة 

الملحّة خالل وقت الجائحة لقضاء وقت أطول على اإلنترنت، 
كما أن المسنّين أكثر حذًرا عندما يتعلق األمر بالعودة إىل 
التواصل الشخصي، مما يضعهم في وضع أضعف، وبينما 
يلبّي معظم المؤسسات الثقافية حاجات هؤالءالمسنّين 

ومن يواجهون تحديات جسدية، بتقديم عروض حية مصمّمة 
خصيصاً لهم، فإنه يمكن بذل المزيد من الجهود لتخصيص 

تجارب عبر اإلنترنت تلبّي حاجاتهم.

50% من المستهلكين السعوديين يتعرّفون عن نشاطات ثقافية جديدة عبر إنستغرام وتويتر

%51

%47

%36

%28

%24

%21

%21

%12

%11

إنستغرام

تويتر

فيسبوك

تيك توك

اإلعام الحكومي

المشافهة 

وسائل اإلعام الجديدة

)TripAdvisor مواقع السياحة )مثًا

أي يذهب الناس للتعرُّف على نشاطات ثقافية جديدة )نسبة المستجيبين الذين يختارون خيارًا معينًا(

منازلهم وتحويلها إىل مقار لممارسة نشاطهم، انتشار 
االتصال على الشبكة وزيادة سرعة اإلنترنت في المملكة، 

وبحسب هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، تفتخر 
المملكة بمعدل انتشار كبير لإلنترنت بنسبة تصل إىل 

93% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 53%، وإضافة إىل 
ذلك، كانت المملكة أول من اعتمد تقنية الجيل الخامس 

التجارية في المنطقة، وقفزت مؤخًرا 93 مرتبة، إىل المرتبة 
12 في التصنيف العالمي لسرعة اإلنترنت، بمتوسط 

سرعة تحميل 57.46 ميغابت في الثانية.

ويؤدي »المكوث في البيت« إىل زيادة اإلنفاق المستمر 
على المكاتب المنزلية، وأدوات تعليم األوالد المنزلي، 

وأجهزة التمارين الرياضية، واأعمال لتجديد، ويتطلب تركيب 
هذه المرافق وصيانتها والتوسع المحتمل لها المال 

ا يولّد عائدات يمكن لروّاد األعمال السعوديين  والخبرة؛ ممّ
االستفادة منها. 

يؤدي التوجه نحو إعادة 
ترتيب المنازل واتخاذها 

مقًرا لممارسة جميع 
األنشطة إىل زيادة 

اإلنفاق المستمر على 
المكاتب المنزلية، 

وأدوات التعلم المنزلي 
لألطفال وأجهزة 

التمارين الرياضية وإجراء 
التحسينات على المنازل

وتعد زيادة جهود التحوّل الرقمي المبذولة في القطاع 
أمًرا غايًة في األهمية لزيادة قدرة القطاع على الصمود، 

وفي سبيل ضمان عدم إهمال »غير المتمكّنين« رقمًيا 
في التحوُّل الرقمي المستمر، على القطاعين الحكومي 

والخاص دورٌ مهمٌ يلعبانه، ويمكن لشركات التقنية 
ومقدمي خدمات اإلنترنت الرئيسيين المساعدة في سد 
الفجوات في إمكان الوصول، بزيادة نشر اتصاالت اإلنترنت 

السريعة، واالستثمار في جهود المعرفة الرقمية وتصميم 
تجارب افتراضية مع أخذ حاجات كبار السن وأصحاب الهمم 

في الحسبان.

4.2
أثر جائحة كورونا الدائم في سلوك المستهلك  

رغم أن التغييرات الرقمية في سلوك المستهلك حظيت 
باهتمام كبير أثناء الجائحة، إال أن تغييرات هيكلية أخرى 

صاحبتها في سلوك المستهلكين، فقد أعاد األفراد ترتيب 
منازلهم من جديد حتى تكون مقًرا لنشاطهم الترفيهي، 

ُّم  وحّسنوا أثاث منازلهم واألجهزة اإللكترونية وأدوات التعل
المنزلي وغيرها،  وقد مكَّن هذا »المكوث في البيت« 

من استهالك قدر أكبر من الثقافة في المنزل كاألفالم  
ُّم والفنون والحرف، ونظًرا  وألعاب الفيديو وأدوات التعل

اللتزام الجميع البقاء في المنزل وحاجة اآلباء واألمهات إىل 
شغل أوقات أطفالهم، فقد أدت الجائحة كذلك إىل زيادة 
َّه لألطفال، فاستجاب القطاع لهذه  طلب المحتوى الموج

ا لهم، ومع ذلك، ال يزال  ُّهً الحاجات بتقديم محتوى أكثر توج
مقدار المحتوى المخصص لألطفال أقل بكثير من المخّصص 

للكبار، كما أتاحت جائحة كورونا لألفراد وقًتا للتفكير في 
سلوكهم الشرائي: إذ عبّر العديد من المستهلكين عن 

اهتمامهم المتزايد باتخاذ قرارات تزيد في دعم االستدامة 
فيما يتعلق بالمشتريات.  

4.2.1
اتجاه واحد سوف يبقى هو »المكوث في البيت«: 

تحويل المنازل إىل دور سينما، وغرف دراسة، وغيرها
استثمر كثير من األفراد أثناء الجائحة للتمكّن من 

االستمتاع بالثقافة في راحتهم المنزليّة: فحّسنوا األثاث، 
زوا غرف الجلوس بشاشات تلفزيون أكبر، وزوَّدوها  وجهّ

أحدث أجهزة ألعاب الفيديو واألنظمة الصوتية، وأعاد الكثير 
من أولياء األمور تقسيم مساحات منازلهم؛ لتناسب حاجات 

ُّم من بعد. وحتى مع  التعلّم في ظل التحول إىل التعل
تمكين اللقاحات من عودة الناس إىل النشاطات بالحضور 

الشخصي، ستبقى هذه »المآوي« التي بنوها ألنفسهم 
على وضعها وستتيح إمكان إعادة تشكيل دائمة ألجزاء من 

ُّم وترفيه ومقاهي.  منازلهم غرَف تعل
ُّه نحو إعادة الناس ترتيب  ومن العوامل التي تتيح التوج
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الشكل 7: 

شعبية األنشطة المنزلية

ومن المجاالت األخرى التي استفادت من ذلك، ويُتوقَّع 
أن تستمر في النماء، األعمال التجارية في بيع  المهارات 

والحصول عليها عبر اإلنترنت- بدءاً من الطهي إىل التصوير 
الفوتوغرافي والفن والبرمجة، وقد الحظ مقدمو دورات 
التدريب عبر اإلنترنت توجه البالغين نحو استغالل أوقات 
اإلغالق والحظر في التعلم، فيما يحضر ماليين األطفال 
وطالب الجامعات صفوفهم التعليمية من المنزل. وأفاد 

المسؤولون في قطاع التعليم أن التعلم عبر اإلنترنت كان 
يمر بحالة نماء، وأن عمليات اإلغالق بسبب جائحة كورونا 
)كوفيد-19( سرّعت ذلك. ومن المواقع اإللكترونية التي 

تسهل هذا التوجه Skillshare، وهو مجتمع تعلم إلكتروني 
يقدم دروًسا لألفراد للتعبير عن إبداعهم، ويشمل 

موضوعات منها، الرسم التوضيحي والتصميم والتصوير 
والفيديو والعمل المستقل، وغير ذلك، أما في المملكة، 
فيبدو أن النشاطات المنزلية األكثر شيوًعا التي تشتمل 
على إنتاج المحتوى، هي المشاركة في وسائل التواصل 
االجتماعي، والطهي والتزويق المنزلي )انظر الشكل )7(: 
شعبيّة الننشاطات المنزلية(، إذ أفاد ما بين 57-62% من 
المستهلكين ببدء ممارستهم هذه النشاطات أو القيام 

بالمزيد منها منذ تفشي جائحة كورونا.

4.2.2
رغم الجهود المبذولة أخيرًا ال تزال فئة األطفال هي 

األقل حصواًل على المحتوى الثقافي  
خالل الجائحة كان األطفال هم األقل تضرًرا بها، إال أنهم 

تأثروا تأثراً غير متناسب باآلثار الخفية لعمليات اإلغالق،  إذ 
اقتضت لوائح الحكومة السعودية تطبيق التعلم من بُعد 

بدءًا من آذار/ مارس 2020م، حتى كتابة هذا التقرير. فقد 
التزموا التباعد االجتماعي وإغالق مدارس األطفال، الذي 

أدّى بهم إىل قضاء الوقت بعيًدا عن أصدقائهم، وزمالئهم 
في المدرسة، والمعلمين والنشاط الثقافي المرتبط عادًة 

بالمدرسة مثل زيارة المتاحف.

وألزمت عمليات اإلغالق العديد من المتاحف والمؤسسات 
الثقافية األخرى تقديم مجموعة متنوعة من النشاطات 
عبر اإلنترنت المصممة لألطفال لمساعدتهم في قضاء 

وقتهم، فقدمت »Tate Kids« مجموعة من النشاطات 
الفنية المجانية، واالختبارات القصيرة، واألفالم والنشاط 

التعليمي لتشجيع األطفال على التعرف على الفن 
بطريقة ممتعة وتفاعلية وابتكار أعمالهم الفنية الخاصة 

وَتشارُِكها عبر اإلنترنت. وفي فرنسا، أطلقت المحطات 
اإلذاعية سلسلة من المدونات الصوتية الثقافية التي 

تحتوي على مقاطع قصيرة، بين خمس وعشر دقائق 
مصممة لتناسب مدة تركيز األطفال اهتمامهم، أما في 

الواليات المتحدة، فأصدرت وزارة الشؤون الثقافية في لوس 
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إنتاج بودكاست

الشعر

لم أبدّل/ أو أقللتزدت في ذلكبدأت لتوّيلم أنشط أبدًا

المستهلكون السعوديّون األكثر انخراطًا في التواصل االجتماعي، والطهو وتزويق 
المنزل في أثناء جائحة كوفيد-19

ما النشاط الثقافي الذي انخرطت فيه، في الشهور اإلثني عشر الماضية؟

أنجليس دلياًل أثناء جائحة كورونا بجميع التعليمات الفنية 
عبر اإلنترنت، والتجارب الفنية والنشاطات اإلبداعية األخرى 

المصمَّمة لألطفال واليافعين.

وطورت وزارة الصحة في المملكة سلسلة من الندوات 
التفاعلية عبر اإلنترنت بالتعاون مع مقدمي الرعاية 

َّهة  الصحية في كل منطقة من مناطق المملكة موج
لألطفال خالل مدة الحجر، وتضمنت كل من الندوات 

موضوًعا مختلًفا بما في ذلك سرد القصص، والفنون، 
والنشاط البدني والتغذية، والموسيقى والفكاهة والحيل 
السحرية، وعُدَّت الندوات عبر اإلنترنت ناجحة، إذ سجلت أكثر 

من 10 آالف مشاهدة لبعض المحتويات األكثر شيوًعا. 

وأصدرت بوابة »إثراء التواصل« 18 مقطع فيديو من 
المحتوى التفاعلي المصمَّم لألطفال من جميع األعمار 

مع محتوى يسعى إىل اإللهام، والتفاعل واإلعالم 
عبر سرد القصص  والتصميم والرسم وجلسات تبادل 

المعلومات، وسيبقى المحتوى متاًحا عبر يوتيوب وموقع 
إثراء اإللكتروني.

وبينما كانت  جائحة كورونا حافًزا للمؤسسات الثقافية 
َّه إىل األطفال، فقد كان  على إنتاج محتوى جديد موج

هذا المحتوى نادًرا نسبًيا عند مقارنته بذلك المحتوى 
َّه إىل الكبار، ورغم أن االهتمام بالنشاطات الثقافية  الموج

واإلبداعية عبر اإلنترنت لألطفال قد تضاءل مع عودة 
فتح األماكن المخصصة لهم، كمتحف األطفال في اللوفر 

أبوظبي ومتحف الطفل بمركز إثراء، اللذين أعيد افتتاحهما 
للجمهور في العطلة الصيفية لعام 2021م، ال تزال هنالك 

َّه إىل  فرصة كبيرة لتوسيع دليل المحتوى الثقافي الموج
األطفال في المملكة وخارجها.  

4.2.3
عزََّزت جائحة كورونا التحوُّل نحو االستهالك المستدام 

في المجاالت الثقافية واإلبداعية
زز االضطراب الذي نجم من جائحة كورونا التحوّل نحو  عَّ

االستدامة التي كانت تجري على قدم وساق أصاًل، في 
العديد من القطاعات الفرعية الثقافية قبل تفشي 

الجائحة، ومنها: األزياء والهندسة المعمارية واألغذية، 
والفنون وإدارة المواقع التراثية والمعالم الطبيعية، وكان 

لدى المستهلكين مزيد من الوقت أثناء الجائحة للنظر في 
خياراتهم االستهالكية والتعبير عن اهتمامهم المتجدد 

باتخاذ قرارات مستدامة فيما يخص مشترياتهم.

تؤدي الحكومة دوًرا مهمًا في 
دفع المستهلكين نحو خيارات 
استهالك أكثر استدامة عبر 
اللوائح المعقولة، والحوافز 

المالية وحمالت التوعية، 
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في عالم األزياء، تسببت الجائحة في تعطيل قطاع 
بأكمله: أُجِبر تجار التجزئة على إغالق متاجرهم، فازدادت 

الحاجة إىل  التجارة اإللكترونية وتطبيق الحلول الرقمية، 
وتضاعف التزام العالمات واألعمال التجارية لتكون أكثر 
استدامة. وتحرص عالمات تجارية شهيرة مثل أديداس، 
على سد الفجوة بتصميم منتجات مصنوعة من مواد 

معاد تتويرها )recycled( بالكامل، وفي عام 2020م، 
وسعت أديداس كثيراً نطاق منتجاتها المستدامة، وأعلنت 

في عام 2020م، عن تعاون مع »Allbirds« لتصميم حذاء 
»بأقل بصمة كربونية« ، وأسرعت العالمات التجارية في 

سعيها نحو تكييف أساليب تصنيعها مع تحوُّل ميول 
المستهلكين وسلوكهم. 

وقد تصدرت المملكة العربية السعودية جهود االستدامة 
المبذولة حالًيا، فعنوان منتداها مستقبل األزياء في يوليو 

2021م، كان: »المضي نحو االستدامة والتنوع واالبتكار«، 
حيث ناقشت مجموعة متنوعة من المتحدثين البارزين 
كيفية بناء المملكة لقطاع مستدام في مجال األزياء، 

وتناول العديد من الحوارات ريادة األعمال والشفافية في 
المصادر المادية والقوى العاملة. وفي قطاع المتاحف 

السعودي، أطلق إثراء معرًضا لمدة خمسة أشهر في أيار/ 
مايو 2021م، عنوانه »ثرى«، فعرض مجموعة من األعمال 

لفنانين دوليين استعرضوا من خاللها مفهوم االستدامة، 
وقد شملت الموضوعات أهمية أشجار األيكة الساحلية 

)المانغروف( وندرة المياه واالستخدام المفرط للبالستيك 
ومخلفات الطعام. 

وتطبق قطاعات أخرى مثل الهندسة المعمارية واألغذية 
وفنون الطهي وإدارة المواقع التراثية تدابير االستدامة 

ألجل مواءمة أوثق مع خيارات المستهلك، وأعلنت الهيئة 
الملكية لمحافظة العال أنها ستستهل مشاريعها 

المستقبلية من خالل التقيد بالممارسات المستدامة، 
واتباع إستراتيجية تقليص أثر الكربون . وعلى مستوى 

قطاع األغذية وفنون الطهي، سلطت جائحة كورونا الضوء 
على العديد من مواطن الضعف في النظم الغذائية 

المعاصرة والحاجة إىل قدر أكبر من المرونة في سلسلة 
التوريد ، ويسعى المسؤولون التنفيذيون إىل فهم 

مخاطر سلسلة التوريد التي يواجهونها، وزيادة شفافية 
هذه السلسلة ومرونتها. وفي عالم يعاني ندرة الموارد 

ويشهد العديد من االضطرابات، تعد االستدامة عنصًرا 
ضرورًيا للبقاء. 

ا في دفع المستهلكين نحو  وتؤدي الحكومة دوًرا مهمً
خيارات استهالك أكثر استدامة عبر اللوائح المعقولة، 

والحوافز المالية وحمالت التوعية، وقد استضافت وزارة 
البيئة والمياه والزراعة السعودية، تحت مظلة اجتماع 

مجموعة العشرين لكبار العلماء الزراعيين، ورشة عمل 
إقليمية حول تقليل الفاقد والهدر في الغذاء بالتعاون مع 

معهد ثونن بألمانيا، لزيادة الوعي بين دول مجلس التعاون 
الخليجي حول تحديات األمن الغذائي. وترهن الحكومات 

في أوروبا المبادرات الخضراء بحزم تحفيزية، فتقدم 
الحكومة الفرنسية حوافز مالية تقدر بـ 100 يورو لكل متر 

مربع؛ لتشجيع البناء المتين وأعمال التجديد الصديقة 
للبيئة،  التي تسهم على نحو غير مباشر في زيادة إنفاق 

المستهلكين على نشطات »المكوث في البيت«.  

4.3
إثبات المنظومة الثقافية واإلبداعية الناشئة في 

المملكة قدرتها على الصمود في وجه الجائحة
حلّت الجائحة في وقت كان فيه قطاع الثقافة واإلبداع في 

المملكة ال يزال في مهده كما ذكرنا سابًقا في مقدمة 
التقرير، إال أن المؤسسات الحكومية السعودية استجابت 
بفعالية، في حين تجاوبت المؤسسات الثقافية والموارد 
الفنية بطريقتها الخاصة، وجربت االستفادة من مصادر 
دخل جديدة لتخفيف تأثيرات الجائحة واستخدام القنوات 

الرقمية للوصول إىل فئات جديدة من الجماهير. 

وحتى عندما نشهد عودة الفعاليات الواسعة النطاق، 
ال تزال الشكوك تحيط بإيجاد حل للجائحة، ونتيجة لذلك، 

يتصرف منظمو الفعاليات بحذر، واهتمام وثيق بأحدث 
اإلرشادات الصحية الحكومية، وبناء القدرة على إمكان 

تغيير الخطط في مهٍل قصيرة، ورغم حالة عدم اليقين 
المتواصلة، ال تزال النظرة المستقبلية للقطاع متفائلة 
ا مواصلة  جًدا؛ إذ تبقى الحكومة السعودية ملتزمة تمامً

تطوير القطاعات الثقافية واإلبداعية، فيما يبدي 
المستهلكون حماسهم للعودة إىل تجربة النشاطات 

الثقافية خارج المنزل.

4.3.1
مع توقع العالم تباطؤ نماء منظومة الثقافة 
واإلبداع بعد كورونا، يختلف الحال في المملكة

وفًقا لليونسكو، أغلقت 91% من متاحف العالم بحلول 
منتصف عام 2020م أبوابها لمواجهة الجائحة، والتزم 

العديد من المتاحف، التي فتحت أبوابها مرة أخرى في 
النصف الثاني من عام 2020م، إعادة اإلغالق في أوائل 

2021م. وقد أثر هذا اإلغالق تأثيًرا سلبًيا في وتيرة زيارة 
المتاحف، فقد أفاد 14% فقط من سكان المملكة أنهم زاروا 

متحًفا في عام 2021م مقارنة بنسبة 26% قبل الجائحة، 
كذلك انخفضت وتيرة زيارة معارض الفنون بنسبة %50 

ا، إذ أفاد 11% فقط أنهم زاروا معرًضا فنًيا خالل الـ12  تقريًب
شهًرا الماضية مقارنة بـ 20% قبل الجائحة )انظر الشكل 

)1(: المشاركة في النشاطات الثقافية خالل األشهر الـ 12 
الماضية(.

وأصبحت البيئة الجديدة للمتاحف في المملكة المتحدة، 
وفًقا لرئيس قسم تجارب الزوار في متحف »Tate«، تتبع 

نهج التشدد في الموازنات واستقبال عدد قليل من 
الزوّار، فقد اعتمد معظم المتاحف قبل جائحة كورونا على 

األعمال التي تقوم على زيادة التردد إليها حفاًظا على 
أعمالها التشغيلية؛ إذ تحقق المتاحف معظم إيرادها من 
الفعاليات وخدمات تقديم األطعمة والمشروبات ومتاجر 

الهدايا والتبرعات، وقد أجبرت الجائحة متحف »Tate« وغيره 
من المتاحف على وضع خطة الستقبال عدد أقل من الزوار 

على نحو دائم في مدى بين القصير والمتوسط، والنظر 
في مصادر تمويل بديلة وتسريح الموظفين لخفض 

النفقات. 

وبينما تستعد دول العالم لتباطؤ طويل األمد في 
منظومتها الثقافية واإلبداعية، باتت المملكة في وضع 

تُحسد عليه لكونها في بداية تحول قطاعيها الثقافي 
واإلبداعي، فقد كان قطاع الثقافة واإلبداع في السعودية 

وما زال في مراحله األوىل، ولذا لديه فرص استثنائية 
للنماء. ويعد الترفيه مكوًنا رئيسًيا ألهداف رؤية المملكة 

2030 الثقافية؛ إذ ان المنشود زيادة إنفاق األسرة على 
النشاطات الثقافية والترفيهية من 2.9 في المائة إىل 6 

في المائة بحلول نهاية العقد، وثمة خطط لزيادة عدد 
المتاحف عشرة أضعاف؛ للوصول إىل 106 متاحف ، ومع 
اننا ال يمكننا التسرع بالحكم على أن المملكة محمية 
ا من المخاطر المستمرة الناجمة من الجائحة، إال  تمامً
أن خط األساس المنخفض، والدعم الحكومي القوي، 

ومطالب المستهلك المقيدة، قد يُطلق موجة من النماء 
في منظومة الثقافة واإلبداع السعودية في السنوات 

المقبلة.  

4.3.2
حضور الفعاليات شخصًيا سوف يبقى، لكن على 

منّظمي الفعاليات توخي الحذر
في المراحل األوىل من جائحة كورونا، كانت الحفالت 

الموسيقية وغيرها من فعاليات الحضور الشخصي من أول 
َلت أو أُلِغَيت معظم  القطاعات التي شهدت إغالًقا؛ إذ أُجِّ

الحفالت الموسيقية والمهرجانات، بما في ذلك افتتاح 
مهرجان البحر األحمر السينمائي، واألسبوع السعودي 

للتصميم، وماراثون الرياض، ومهرجان الجنادرية )المهرجان 
السعودي الوطني للتراث والثقافة(، ومواسم السعودية 

باتت المملكة في وضع تُحسد 
عليه كونها في بداية تحول 

قطاعيها الثقافي واإلبداعي. 
كان قطاع الثقافة واإلبداع 
في السعودية وما زال في 

مراحله األوىل، مما يجعل لديه 
فرًصا استثنائية تمكنه من 

التقدم والنمو، ويعد الترفيه 
مكوًنا رئيسًيا لألهداف 

الثقافية التي تنطوي عليها 
رؤية المملكة 2030
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وغيرها من الفعاليات الرئيسية، وتوقع البعض أال تعود 
فعاليات الحضور الشخصي أبًدا بسبب الخطر الناجم من 

انتشار كوفيد-19.

لكن يبدو أن التوقّعات الباكرة حول قطاع الثقافة 
والفعاليات كانت مبالغاً فيها. ومن ناحية أخرى، تمكن قطاع 

الثقافة من تنظيم فعاليات تلتزم القيود الصحية التي 
وضعتها الحكومة، فقد نظم مركز إثراء ضمن احتفاالته 

بعيد الفطر في أيار/ مايو 2020م، عرًضا تحت عنوان »عيدية 
إثراء« مدته سبع ساعات بحافالت مزينة تجوب 34 حًيا 
سكنًيا من نواحي المنطقة الشرقية، وقدمت القافلة 

احتفاالت عامة باألحياء تُمِكن مشاهدتها واالستمتاع بها 
من المنزل، ومن ناحية أخرى، تمكّنت شركات األدوية من 

تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا بأسرع من أي وقت 
مضى، مما خفف أثر الجائحة على البلدان . 

ويخطط القائمون على المهرجانات والفعاليات للعودة 
جة تزامًنا مع انخفاض عدد اإلصابات وارتفاع معدالت  المتدرِّ

التلقيح، بينما أعيد افتتاح المتاحف بتذاكر تحدد ساعة 
الزيارة. وقد أحيى الفنان المصري عمرو دياب حفلة غنائًية 

نظمتها الهيئة العامة للترفيه بحضورٍ جماهيري في »جدة 
سوبر دوم« خالل شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقد أعقبتها 

حفالت أسبوعية في المدن الرئيسية بالمملكة العربية 
السعودية، وأُعِلنت في حزيران/ يونيو 2021م، عودة مهرجان 

موسم الرياض الشهير في الفصل األخير من عام 2021م، 
وسيضم فعاليات »أكبر وأكثر إثارًة«. وقد أكّد معالي وزير 
الثقافة، في مقابلة مع صحيفة »إندبندنت عربية« وهي 

النسخة العربية من صحيفة »إندبندنت البريطانية«، طموح 
المملكة إىل جعل مهرجان الجنادرية أحد أهم خمسة 

مهرجانات ثقافية في العالم، ومن المقرّر تنظيم سباق 
»جائزة السعودية الكبرى للفورموال 1« بجدة في كانون 

األول/ ديسمبر 2021م، ليكون »أكبر حدث رياضي على 
م في المملكة العربية السعودية«. وتتجلى  اإلطالق يُنظَّ

مشاهد مماثلة في جميع أنحاء المملكة، إذ يعيد متعهدو 
الفعاليات إحياء المهرجانات الحية وسط الجائحة التي 

تشهد تحوّرات مستمرّة.

وعلى الرغم من هذه التوجهات اإليجابية، تُظهر التجربة في 
أماكن أخرى من العالم أن على منظمي الفعاليات وروادها 

ا بحكمة واالستعداد لمواجهة الظروف  المضي قدمً
السريعة التغير. وتسببت زيادة حاالت كورونا الناجمة من 

ر دلتا في بعض الدول في إحداث مشكالت للجمهور  متحوِّ
مع تغيير أماكن الفعاليات قبيل إقامتها، فضاًل حاالت 

َّل بعض المهرجانات التي  اإللغاء في اللحظة األخيرة. وتأج
كان يُفترض أن تقام في الصيف، إىل الخريف. وقد يحدث 

التغيير في منتصف المهرجان أيًضا، فقد اكتشف أكثر من 
385 ألف من روّاد المهرجان في شيكاغو تطبيق سياسة 

ارتداء كمامات الوجه في األماكن المغلقة في اليوم الثالث 
من فعالية مدتها أربعة أيام. 

ولذلك، فعلى الرغم من أن فعاليات الحضور الشخصي 
قد عادت لتبقى على ما يبدو، إال أن الموجات الجديدة 

من انتشار الفايروس تؤكّد الحاجة األساسية لمواصلة 
االستثمار في قدرة قطاع الفعاليات على الصمود. 

ويمكن للقطاع القيام بذلك من خالل تجهيز مجموعة 
من السيناريوهات: إغالق الحدود )الذي سيؤثر في إمكان 

استضافة المواهب والضيوف الدوليين(، وتطبيق إرشادات 
الصحة والسالمة األشد صرامة )واالستعانة بموارد أوسع 
للتطبيق(، إىل جانب عمليات اإلغالق )التي تؤدي إىل تأجيل 

التجربــة فــي أماكــن أخــرى 
مــن العالــم أن منظمــي 

الفعاليــات وروادهــا بحاجــة 
ــا بحكمــة  إىل المضــي قدمً

واالســتعداد لمواجهــة 
الظــروف ســريعة التغيــر

ا، إذا أراد القطاع   الفعاليات أو إلغائها(. ونرى أمًرا حيوًي
تحقيق عودة ناجحة، أن تكون لديه خطط وقدرات قائمة 

للتعامل مع كٍل من هذه السيناريوهات. 

4.3.3
هيئات الثقافة واإلبداع والفنانون يبحثون عن مصادر 

جديدة للدخل والتمويل
تسبّبت جائحة كورونا في تقلّص ثالثة مصادر دخل رئيسية 

للمؤسسات الثقافية: إيرادات من متاجر الهدايا، ومن خدمات 
األطعمة والمشروبات ومن الفعاليات )إذ يعتمد قليل من 
المتاحف على مبيعات التذاكر لتمويل أعماله التشغيلية(. 
وتستكشف المتاحف بخطى حثيثة طرًقا جديدة لتعويض 
الخسائر في اإليرادات، فقد صرّح رئيس قسم تجارب الزوار 

في متحف »Tate«، السيد ديفيد هينجلي بقوله: »لقد 
بدأنا بالتساؤل حول هل ثمة مستهلك سيدفع ثمن جولة 

افتراضية؟ وهل يمكننا وضع حزمة تضم تذكرة زيارة معرض 
وقسيمة تُستخدم في مقهى المتحف؟ وهل هناك ما 

يكفي من األشخاص المهتمين بذلك؟ وهل سيكون هذا 
ا؟ ». ومع ذلك، تخطو المتاحف في اآلن بخطى  مستدامً

حذرة في هذا الجانب، ويبقى تركيزها على العمل القائم 
على االفتراض بأن هدفهم الرئيسي ال يزال جعل الناس 

يعبرون أبواب المتحف الفعلية. 

أما في الناحية الفنية، فبعض الفنانين يستخدمون 
ا، ومع إغالق  العالم الرقمي إليجاد مصدر دخل جديد تمامً

المعارض الفنية، اكتشف العديد من الفنانين طرًقا جديدة 
لتقديم أعمالهم وبيعها في شكل رقمي باالعتماد على 

تقنية البلوك تشين، وبالرغم من وجود حسابات في 
وسائل اإلعالم تصف كيف جذب هذا المجال عدًدا كافًيا 

من المحتالين ، كاألشخاص الذين يبيعون أعمااًل فنية 
ليست ملكهم ولم يبتكروها، إال أن العديد من المبدعين 

يستخدمون تقنية البلوك تشين إلنشاء مشهد فني 
جديد ومصدر جديد لألرباح، باستخدام الرموز غير القابلة 

لالستبدال )NFTs( لبيع أعمالهم وجمع األموال من 
معجبيهم. ودخلت في هذا المجال حتى الشركات الراسخة 

مثل دار المزادات الفنية »Sotheby«، التي جمعت 17 مليون 
دوالر في أول عملية بيع لها للرموز غير القابلة لالستبدال 

)NFTs( في نيسان/ أبريل 2021م )أنشأت Sotheby غرفة 
مزاد على اإلنترنت يمكن لهواة جمع المنتجات الفنية من 

خاللها تقديم عروضهم والتحقق من المنافسة(. وعلى 
العموم جرى تداول نحو 2.4 مليار دوالر من الرموز غير 
القابلة لالستبدال في الفصل الثاني من عام 2021م، 

وهو رقم أعلى مما بيع في الفصل األول من العام نفسه 
خالل الطفرة األوىل لبيع األعمال الفنية باستخدام الرموز 

غير القابلة لالستبدال )2.3 مليار دوالر(، حسبما جاء في 

تحليالت شركة »DappRadar«. وطبًقا لتقارير وسائل 
 Behnoode اإلعالم اإلخبارية، تقرر أن تطلق مؤسسة

ومقرها دبي، أول وكالة معنية بتجارة الرموز غير القابلة 
لالستبدال للفنون اإلسالمية الرقمية في الشرق 

األوسط، وهي ترمي إىل تحديث األعمال الفنية لفناني 
الشرق األوسط وبيع العروض الرقمية لألعمال الفنية 

من خالل مزادات حية لهواة جمع الفنون الجميلة في جميع 
أنحاء العالم. 

َّف بعض المستفيدين الرئيسيين  وفي الوقت نفسه، كث
من القطاع الفني، مثل معهد مسك للفنون، دعمهم 

المالي، ولم يخفضوه، في أثناء جائحة كورونا، إذ ضاعفوا 
حجم المنحة المقدمة للفنانين الصاعدين والقادمين من 

500 ألف ريال سعودي في عام 2020م، إىل مليون ريال 
سعودي في عام 2021م، وال يقتصر دعم معهد مسك 

للفنون على التمويل وحده كالمنح، بل يتضمن برامج 
التدريب والتواصل واإلقامة في الخارج. 



27كيف أثّرت جائحة كورونا في قطاع الثقافة واإلبداع 26

وقد تبيّن أن الطريق إىل »الواقع المعتاد الجديد« 
مليئٌ بالمطبات، ويبدو أن أحد تلك التمطبات هو في 

توعية الفنانين بالتمويل المتاح وفرص التدرُّب وفًقا لما 
أشارت إليه الرئيسة التنفيذية لمعهد مسك للفنون، 
ريم السلطان حين قالت: »ال يريد الفنانون ملء طلبات 

التقديم«، وهذا يبرز ضرورة توعية استباقية، وربما 
المساعدة في إنشاء شبكات دعم بحيث يمكن للفنانين 

مساعدة بعضهم البعض في االستفادة من جميع وسائل 
الدعم المتاحة.

4.3.4
البنية التحتية للترفيه واإلنتاج في المملكة تتشكّل 

رويًدا 
كان المنتجون ووكالء توصيل المحتوى الرقمي من أكثر 

القطاعات التي تأثرت إيجابًيا خالل جائحة كورونا، وقد 
شهدت كل من خدمات نتفليكس وأمازون برايم وشاهد 

وغيرها نماءً هائاًل في المملكة وخارجها، وأفاد نحو نصف 
المستهلكين السعوديين بزيادة مشاهدتهم للبرامج 
التلفزيونية واألفالم، وعلى الرغم من انخفاض عائدات 

شباك التذاكر العالمية أكثر من 30 مليار دوالر أمريكي في 

عام 2020م، إال أن عدد اشتراكات البث المباشر ارتفع أكثر 
من 30% في المتوسط على مستوى العالم، وقد بلغ عدد 
المشتركين في ديزني+، التي أُطِلَقت في تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2019م، 50 مليوناً في 5 أشهر وهذا رقم احتاجت 
نتفليكس إىل 7 سنوات لتحقيقه.

وعلى الرغم من حالة االضطراب التي نجمت من الجائحة، 
تمكّنت دور السينما في المملكة من تحقيق نماء قياسي، 
وفيما انخفضت أرباح بيع التذاكر العالمية بنسبة نحو %80 

بسبب انتشار جائحة كورونا، حققت المملكة أعلى نماء 
في األرباح في الشرق األوسط؛ إذ جلبت مبيعات التذاكر 
لألشهر العشرة األوىل من عام 2020م، 73 مليون دوالر 

أمريكي، بزيادة قدرها مليوني دوالر عن المدة نفسها من 
العام السابق.

وبالمقارنة مع عائدات المنصات الرقمية، تبدو ضآلة عائدات 
دور السينما في المملكة وفي العالم بأسره. ويُتوقع أن 
يزداد عدد دور السينما في المملكة بوتيرة سريعة في 

السنوات القادمة إذ ال تزال السينما ظاهرة حديثة نسبًيا 
 )AMC( في المملكة، وتخطط شركة السينما األمريكية

الرائدة في تشغيل السينمات الفتتاح 100 دار سينما في 
المملكة بحلول عام 2023م. 

وعلى صعيد اإلنتاج، فإن حجم الطلب يفوق العرض وال تزال 
لدى المملكة إمكانات هائلة غير محققة بعد، لتطوير 

المزيد من المحتوى للجمهور المحلي واإلقليمي. وقال 
الرئيس السابق للسياسات العامة في شركة نتفليكس، 

أشرف زيتون، إن السعودية تعمل بسرعة على تحسين 
توليفتها من اللوائح والتمويل والبنية التحتية الالزمة 
ّ لدور السينما  لوضع حجر أساس إنتاج األفالم المحلي

ومنصات البث. 

وقد تحقق تقدمٌ، حتى في ظروف جائحة كورونا؛ إذ أعلن 
رئيس مجلس إدارة شركة المدينة اإلعالمية السعودية 

)شماس( في عام 2020م، االنتهاء من تجهيز استوديو 
إعالمي مساحته 5,500 متر مربع في الرياض في إطار 

مشروع شماس في شباط/ فبراير 2020م، ويجري العمل 
حالًيا في إنشاء سبعة أبراج إضافية لتكون عبارة عن 

استوديوهات ومكاتب إدارية،  كذلك أُعِلن تأسيس مركز 
نيوم اإلعالمي في إطار مشروع نيوم، الذي سيضم 400 
شركة مستقلة في مجاالت تشمل السينما والتلفزيون 
والنشر الرقمي، وفي هذه األثناء، بدأت شركات اإلعالم 

السعودية الكبرى في نقل الموظفين والبنية التحتية إىل 
الرياض في سعيها إىل تحويل رأس المال السعودي إىل 

مراكز تجارية وإنتاجية لهم.

االعتبارات التي على 
الجهات المعنية مراعاتها 

للمضي قدًما 

05
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رغم وجود بوادر واعدة؛ إال أن العديد من الجهات 
المعنية قد تتعثر بسبب وتيرة التغيير أو قد تعجز عن 

مواكبة الطلب حالما يُرَفع  مزيد من القيود؛ فيتعين 
على الجهات المعنية إعداد نفسها لالستفادة من 

المزايا المتاحة بعد عودة قطاع الثقافة واإلبداع وذلك 
بالتركيز على أربعة مجاالت رئيسية وهي: التخطيط 

لمرحلة تشهد تقلبات أكبر، واالستثمار في تقديم تجارب 
للزوار تحافظ على أمنهم وسالمتهم، واالستثمار في 

االبتكار الرقمي، وتطوير نماذج أعمال جديدة.

التخطيط لمرحلة طويلة من التقلبات 
المتزايدة

أحد أكثر العوامل إلحاًحا، هو جهوز األماكن الستيعاب 
عودة الجماهير. إن استعادة السعة في مهل قصيرة، 
لالستجابة عند تخفيف القيود الحكومية على حركة 

األفراد. وعلى الرغم من أن التكاليف المترتبة على تعيين 
موظفين جدد، وتهيئة األماكن الستيعاب المزيد من 

الزوار، وإعادة تعيين الموظفين وتدريبهم هي تكاليف 
باهظة، غير أن تكلفة عدم القيام بأي شيء ستكون 

أعلى من حيث فوات الفرص وإنهاك الموظفين وإحباط 
المستهلكين عند ازدياد عدد الزوار. 

االستثمار في تحقيق السالمة واألمن لتجربة 
الزوار

 في تحقيق السالمة واألمن لتجربة الزوّار
تُظهر نتائج االستطالع توق الناس إىل العودة لألماكن 

العامة؛ إذ يرى 35% من المشاركين في االستطالع أن 
التنظيف والتعقيم هو العامل األهم عند اختيار األماكن 
التي يُسعى في زيارتها، فيما يرى 24% أن تدابير التباعد 

االجتماعي هي العامل األهم. وعلى المنظومة الثقافية 
التيقُّن من سالسة العمليات بالنسبة للزوار، إىل جانب 

ضمان سالمتهم وأمنهم. وقد تبيّن من الفعاليات الرياضية 
األخيرة مثل بطولة أمم أوروبا )يورو 2020( حضور جمهور 
كبير، وعليه لن تواجه أماكن عقد الفعاليات، أو المباريات 

مشكلة في جذب الزوار وملء األماكن الكبيرة، ولكن تظل 
األولوية الرئيسية في كيفية ضمان سالمة الزوار.  

االستثمار في االبتكار الرقمي
رغم نقص التمويل المتاح للكثير من الجهات العاملة في 

المنظومة الثقافية واإلبداعية، يعد االستثمار في المجال 
الرقمي أحد الميادين التي تستحق مزيًدا من التمويل، وال 

بدّ من بذل جهد مشترك من جانب جميع الجهات المعنية 
لضمان استثمار القدرات الرقمية على نحٍو كاٍف في جانبي 
اإلنتاج واالستهالك على السواء في المنظومة. والمهم 

َّه هذه المبادرات إىل فئات مختلفة من الجماهير  أيضاً أن توج
مثل األطفال والمسنّين. فعلى سبيل المثال، تسهيل 

دخول األفراد غير المتمكنين من تصفح اإلنترنت للوصول 
إىل محتوى ما، فيمكن ألي جهة حكومية أو اتحاد مؤسسات 

ثقافية إنشاء مكتبة مفتوحة المصدر تضم جميع التجارب 
االفتراضية المتاحة حالًيا للمستهلكين في المملكة بحيث 

يمكن للزوار الوصول إىل جميع أنواع التجارب االفتراضية من 
مكان واحد. 

تطوير نماذج أعمال ومصادر تمويل جديدة
يتعين على الجهات العاملة في المجال الثقافي أن تكون 

مستعدة باستمرار لتحديث نماذج أعمالها حفاًظا على 
وجودها؛ إذ يشهد القطاع تغييرات مستمرة في طرق جني 

األموال، وتتسبب التقلبات المتزايدة في عدد الزيارات، 
والتمويل الحكومي الذي يصعب التنبؤ به، وزيادة اإلقبال 

على النشاطات المنزلية وغير ذلك، في جعل البيئة معقدة. 
كذلك على المنظومة الثقافية واإلبداعية المسارعة 

إىل تعديل نماذج األعمال. )على سبيل المثال، البحث عن 
شراكات جديدة، وعروض ترويجية جديدة، وعروض منتجات 

جديدة، واستخدام مساحتها المادية بأسلوب جديد(، إىل 
ر المستفاد  جانب استخدام كل مصدر من مصادر التبصُّ

لالستجابة للتغييرات التي تطرأ على كل من حاجات الجمهور 
والحاجة إىل تقديم عروض مميزة.

منهجية البحث
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31كيف أثّرت جائحة كورونا في قطاع الثقافة واإلبداع 30

ََّفت إثراء، في إطار مساعيه الرامية إىل تسليط  َكل
الضوء على التطورات في المنظومة الثقافية 

واإلبداعية في هذا القطاع بعد جائحة كورونا، مجموعَة 
بوسطن االستشارية تقديم دعمها في إعداد هذا 

التقرير، كذلك شكّل إسهام الخبراء الذين أجريت 
مقابالت معهم في جميع أنحاء المملكة ودول أخرى 

مصدًرا عظيم الفائدة في إعداد هذا التقرير.

المقابالت مع الخبراء
سعًيا إىل بلورة فهم مباشر للتحديات التي تواجه المنظومة 

الثقافية واإلبداعية، أجرينا مقابالت شخصية متعمقة 
مع قادة من المؤسسات الثقافية السعودية والعالمية 
الرائدة، فرداً فرداً، منهم المديرون التنفيذيون السابقون 

والحاليون في كل من نيتفليكس، ومهرجان كان السينمائي، 
ومؤسسة بينالي البندقية، ومتحف فيكتوريا وألبرت، ومركز 

إثراء، ومعهد مسك للفنون، ووزارة الثقافة السعودية، 
والمتحف الوطني السعودي وغيرها، وقد عُيِّن باحثون لكل 

َدت الموضوعات العامة ولُخَِّصت لدعم نتائج هذا  مقابلة، وحُدِّ
القسم فيما يتعلق بجائحة كورونا.

استطالع آراء المستهلكين
أُجري استطالع شمل 1500 شخص بين 15 آب/ أغسطس 

و22 آب/ أغسطس استطلع آراء عينة تمثيليّة من السكان 
في المملكة، وقد أُِعدَّ االستطالع بالتعاون مع شركة 

»Toluna«، وهي شركة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات 
االستطالعيّة، وقد ُصممت األسئلة بحيث تكون مناسبة 
الستخالص رؤى وأفكار حول الموضوعات التي تدور في 

أذهان المستهلكين، بدءًا من كيفية تعديلهم لسلوكهم في 
ظل جائحة كورونا وانتهاءً بتوقعاتهم المستقبلية، ودُمجت 

النتائج في هذا التقرير كي تساعد القائمين على وضع 
السياسات والمبدعين ورجال األعمال والمديرين التنفيذيين 

في القطاع وغيرهم من الجهات المعنية، في بلورة فهم 
أوضح لألولويات في المستقبل، كما يرد في هذا التقرير 

أيًضا ملحق يتضمن نتائج االستطالع.

الشكل 8: 

الخصائص الديموغرافية للمشاركين في االستطالع

النسب بالعمر )سنوات(

)%7( 99  17 - 15
*%30( 451  24 - 18
*%18( 451  29 - 25
)%19( 289  34 - 30
)%12( 184  39 -35
)%7( 113  44 - 40
)%1( 14  55 Above

الدخل الشهري )ر.س.(

)%16( 241  3K - 0
*%38( 557  8K - 3K
*%14( 215  10K - 8K
)%14( 224  15K - 10K
)%7( 110  20K -15K
)%4( 58  25K - 20K
)%2( 24  30K - 25K
)%1( 18  35K - 30K
)%2( 20  40K - 35K
)%2( 25  40K or more

التوزيع الجغرافي

)%32( 454 الرياض 
)%28( 424 مكة المكرمة 
249 ـ)%17( المنطقة الشرقية 
)%11( 145 المدينة المنورة 
)%4( 57 عسير 
)%12( 151 غير ذلك 

عدد المستجيبين

 1,512)%46( 690 ذكور 
إناث   822 )%54(

الجنس

ـ931 )%26( مواطنون 
)%3( 37 مجلس التعاون 
)%27( 415 وافدون عرب ـ 
)%8( 128 وافدون دوليّون  

الجنسيّة

المستجيبون لالستقصاء- التفاصيل الديموغرافيّة

تحليل التقارير العامة

كذلك راجعنا مراجعة مكثفة لتقارير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واليونسكو ووزارة 
الثقافة السعودية، والعديد من المصادر األخرى الختبار مدى قوة النتائج وإضافة المزيد من 

النتائج على نتائج االستطالع والمقابالت الخاصة بنا، وفيما يلي مجموعة مختارة من التقارير 
والمنشورات التي اطلعنا عليها:

•  المجلس األسترالي للفنون )2020(، إعادة التصوُّر: ما هي الخطوات التالية؟ النتائج التي 
َلت إليها المشاورات الوطنية مع قطاع الفنون والثقافة االسترالي في عام 2020م توصَّ

•  مجلس أوروبا )2020(، الثقافة في زمن كوفيد-19 أو كيف اكتشفنا أننا ال نستطيع 
االستغناء عن الثقافة واإلبداع في حياتنا. االنطباعات والدروس المستفادة من جائحة 

كورونا

•  البرلمان األوروبي )2021(، القطاعات الثقافية واإلبداعية في أوروبا ما بعد جائحة كوفيد-19: 
اآلثار المترتبة على األزمة والتوصيات المتعلقة بالسياسات 

•  التجمع األوروبي لجمعيات المؤلفين والملحنين )GESAC(، إعادة إعمار أوروبا – االقتصاد 
الثقافي واإلبداعي قبل أزمة كوفيد-19 وبعدها

•  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2020(، الصدمة الثقافية: جائحة كوفيد-19 والقطاعات 
الثقافية واإلبداعية

•  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2020(، فايروس كورونا )كوفيد-19( والقطاعات 
الثقافية واإلبداعية: األثر واالبتكارات والتخطيط لما بعد األزمة

•  وزارة الثقافة والشباب اإلماراتية )2021(، رصد نبض الصناعات الثقافية واإلبداعية في 
دولة اإلمارات: المرونة والتعافي خالل الجائحة

•  وزارة الثقافة السعودية )2021(، تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 
2020م

•  اليونسكو )2021(، التراث العالمي في مواجهة جائحة كوفيد-19

•  اليونسكو )2021(، التراث غير المادي في مواجهة جائحة كوفيد-19

•  اليونسكو )2021(، المنظومة الثقافية واإلبداعية في مواجهة جائحة كوفيد-19: توقعات األثر 
االقتصادي

•  مجموعة البنك الدولي )2020(، الثقافة في ضوء التعافي من أزمة كوفيد-19: مالءمتها 
لموازنتكم، وقدرتها على تعزيز المرونة، وتحقيقها الفائدة المرجوة لكم
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