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االقرارات

الثقافة في تطور مستمر، حيث تختلف النشاطات 
الثقافيّة عبر المناطق والبلدان والمجتمعات العالميّة 

وتحولت لتصبح وسائط مختلفة، سواء عبر اإلنترنت 
حيث أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ليست 

مستثناة من هذه التحوالت وتشهد تغيًرا متحواًل 
في الطريقة التي ينظر بها المستهلكون إىل الثقافة 

واستهالكهم لها. ويتسبب هذا التحول في آثار متتالية 
اجتماعيّة واقتصاديّة في المنطقة. وفي هذا السياق من 

المهم فهم القوى المحركة لالستهالك الثقافيّ في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ّ رائد في المنطقة، يرغب مركز الملك  كمركز أبحاث ثقافي
ّ )إثراء( في تعزيز مفهوم كيفية  ّ العالمي عبد العزيز الثقافي

ّ إقليمًيا، مع التركيز على أهميته  تطور االستهالك الثقافي
االقتصاديّة واالجتماعيّة. الستكمال تقرير رسم مؤشر 
ّ والصناعات اإلبداعيّة الذي يركز على  المشهد الثقافي

الوضع الحالي للصناعات الثقافيّة واإلبداعيّة في المملكة 
ّ في  العربيّة السعوديّة، كلفت إثراء بإجراء مسح إقليمي

محاولة لفهم االتجاهات الثقافيّة من منظور المستهلك. تم 
نشر دراسات مماثلة في اآلونة األخيرة لفهم مدى توفر 

الثقافة في مدن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 1

 ويدفع هذا التقرير المزيد من المتابعة حيث ينظر إىل 
ّ على مستوى أعمق وجوهري، وهو أمر  االستهالك الثقافي

ّ مع استمرار التحوالت في المنطقة. ويقدم التقرير  أساسي
 ّ اتجاهات تتركز على أنماط الطلب على االستهالك الثقافي

في 10 مدن بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: 
القاهرة وبيروت ودبي والشارقة ومدينة الكويت ومسقط 

والدمّام وجدّة والرياض والمنامة.

تعتبر هذه الدراسة مساهمة في تحقيق هدف رفع الهويّة 
الثقافيّة في المنطقة. وبناءً على مدخالت استطالع 

ّ لـ 5000 مجيب من منطقة الشرق األوسط وشمال  إقليمي
إفريقيا ومجموعة من المقابالت مع خبراء إقليميّين ومراجعة 

موسعة لألدبيات، فإن إثراء على ثقة من أن المشهد 
ّ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يواجه  الثقافي

مستقباًل مشرًقا مشترًكا. كما تأمل إثراء بأن يجد جميع 
أصحاب المصلحة واألطراف المعنيّة في هذا المنشور نظرة 
ّ في المنطقة،  عامة واضحة على أنماط االستهالك الثقافي

مما يتيح لهم فهم مسار نموها الستهداف جمهورهم 
ّ بشكل أفضل. اإلقليمي

إثراء تشجع جميع القراء على االنخراط في المحادثة معها 
والعمل مًعا على متابعة هذا البحث بشكل أعمق.

فاطمة الراشد – رئيسة قسم اإلستراتيجيات – إثراء



حول التقرير

يركز هذا التقرير، الذي كتبته ”وحدة التأثير في 
اإليكونوميست“ )EIU(، على رسم خرائط المشهد 

الثقافيّ وديناميكيات االستهالك الثقافيّ في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتم الوصول إىل نتائج 

هذا التقرير بناءً على مراجعة أدبية موسعة ودراسة 
ّ، مع عينة  استقصائية ألكثر من 5000 مستهلك ثقافي

من المجيبين من كل من القاهرة وبيروت ودبي والشارقة 
ومدينة الكويت ومسقط والدّمام وجدّة والرياض 

والمنامة. باإلضافة إىل ذلك، أجرت )EIU( مقابالت معمقة 
مع أكثر من 20 خبيًرا إقليمًيا ومشارًكا في األسواق 

المحليّة يمثلون مختلف التخصصات، مثل صناع السياسة 
واألوساط األكاديميّة والبحثيّة، فضاًل عن مقدمي 

الخدمات المتعددة التخصصات مثل الفنانين والمقيمين. 

في األقسام الالحقة، يحاول هذا التقرير تحديد المشهد 
ّ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  الثقافي
ووصفه وتحليله من منظور الطلب وتصوره على أنه 

»خريطة ثقافيّة« تسلط الضوء على مدى توفر النشاطات 
الثقافيّة ومستويات المشاركة عبر عشرة بلدان في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بالنسبة لكل مدينة، 
يسلط التقرير الضوء أيًضا على الفجوات الرئيسيّة التي 

يجب معالجتها لزيادة المشاركة في الثقافة ويقترح تدابير 
سياسيّة لمعالجة هذه الفجوات.

يسعى التقرير إىل دفع الحوار حول كيفية تعزيز المشاركة 
الثقافيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

بهدف نهائي هو المساهمة في تعزيز الثقافة والتبادل 
ّ داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.  الثقافي

كما يحدد التقرير النقاط الثقافيّة لمراكز النشاط في 
المنطقة وسيساعد في دفع النقاش حول كيفية تعزيز 

المشاركة الثقافيّة لغايات هدف أسمى وهو المساهمة 
ّ داخل منطقة الشرق  في تعزيز الثقافة والتبادل الثقافي
األوسط وشمال إفريقيا. ومن خالل توسيع فهمنا لكيفية 

استهالك الثقافة ولماذا يتم استهالكها بهذه الطريقة، 
يمكن لصناع السياسات ومقدمي الخدمات الثقافيّة ورجال 

األعمال والوكاالت المتعددة األطراف والباحثين ومؤّسسات 
ّ المعاصر،  القطاع الثالث وباإلضافة إىل المستهلك الثقافي

تحسين مفهومهم عن الصناعة الثقافيّة التي ينخرطون 
فيها حالًيا بشكل أفضل. كما أن التقرير سيوجه دوافع 

االنخراط في الثقافة والنشاطات الرئيسيّة ذات األهمية 
والطرق والوسائل األكثر مالءمة لالنخراط بها. يمكن لصناع 

السياسات ومقدمي الخدمات الثقافيّة ورجال األعمال 
والوكاالت المتعددة األطراف والباحثون ومؤّسسات 

ّ المعاصر،  القطاع الثالث، باإلضافة إىل المستهلك الثقافي
تحسين مفهومهم عن الصناعة الثقافيّة التي ينخرطون فيها 

حالًيا بشكل أفضل. كما أن التقرير سيوجه دوافع االنخراط 
في الثقافة والنشاطات الرئيسيّة ذات األهمية والطرق 

والوسائل األكثر مالءمة لالنخراط بها.

 مالحظة حول فيروس كورونا المستجد
وتأثيره على البحث

أعلنت منظمة الصحة العالميّة فيروس كورونا المستجد وباءً 
عالمًيا فيما كان البحث في هذا التقرير جارًيا. وعلى الرغم 
من أن االستطالع الذي تم إجراؤه كان خاضًعا للتحكم في 

حال وجود أي تحيز كبير يسببه الوباء، إال أننا تمكنا من تحديد 
تأثيرات الفيروس على الثقافة قبل وبعد حدوثه من خالل 

المدخالت من مقابالت الخبراء. لذلك أصبح هذا التقرير جزءًا 
فريًدا من التوثيق حول الثقافة في المنطقة قبل انتشار الوباء 

ّ والتغييرات الدائمة التي قد أحدثها الفيروس في  العالمي
ّ. وقد  السلوكيات االجتماعيّة وأنماط االستهالك الثقافي
يكون هذا التقرير بمثابة خط أساس لمزيد من الدراسات 

حول التوقعات الثقافيّة ومفهوم الثقافة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا بعد أن تم ترسيخ آثار فيروس كورونا 

المستجد بشكل كامل.
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الملخص التنفيذي

سيؤدي فهم هذه األنماط إىل تحسين الوصول اىل 
الثقافة وإثراء تجارب تعامل الشعوب وتفاعلها معها. 

تجمع هذه الدراسة بين نتائج مراجعات شاملة ألدبيات 
متعددة واستطالع ألكثر من 5000 مستهلك ثقافيّ 

ومقابالت متعمقة مع أكثر من 20 خبيرًا إقليميًّا 
ومشاركين في األسواق. ومن خالله تبينت االتجاهات 

الرئيسيّة التالية:

تتزايد المشاركة الثقافيّة في جميع أنحاء المنطقة، مع 
وجود أقوى آفاق للنمو في اإلمارات العربيّة المتحدة 

)دبي والشارقة( والمملكة العربيّة السعوديّة )الدّمام 
وجدّة والرياض( والقاهرة.

المشاركة الثقافيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا مرتفعة وفي تصاعد: تقترب المشاركة الثقافيّة 
في المنطقة من المستويات التي تشهدها البلدان ذات 
الصناعات الثقافيّة واإلبداعيّة المترسخة، ففي المملكة 
ًّا” مواقع  المتحدة يزور %93 من السكان “النشطين ثقافي

ثقافيّة أكثر من مرتين سنوياً، وفي منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا يبلغ هذا الرقم %3.23 ومع ذلك وفي حين 

أن المشاركة الثقافيّة السنوية في األسواق القائمة ال تزال 
ثابتة نسبياً 4، فمن المتوقع أن يزورها نصف الذين شملهم 

االستطالع من مستهلكين ثقافيّين... في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا في االثني عشر شهًرا القادمة 

مقارنة بالعام السابق. نسبة المستجيبين الذين عبروا عن 
هذه اآلراء األعلى نسبًيا في مدن المملكة الثالث )%61( 

والقاهرة ودبي والشارقة )%75(.

يتزايد الطلب على المشاركة الثقافيّة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا وهو مدفوع بتحسينات العروض 

الثقافيّة.

الثقافة مهمة لسكان الشرق األوسط وشمال إفريقيا: 
االهتمام بالثقافة مرتفع عبر جميع الفئات العمرية ومن 

كال الجنسين. وافق أكثر من %90 من المجيبين على عبارة 
“المشاركة الثقافيّة مهمة بالنسبة لهم”، ورأى أكثر من 75% 
من المشاركين أن المشاركة الثقافيّة أهم بالنسبة لهم من 

خيارات الترفيه المماثلة، مثل ممارسة الرياضة.

يقود التحسن في العروض الثقافيّة اىل المشاركة: 
شعر أكثر من %80 من المجيبين بأن النشاطات الثقافيّة 

في مدينتهم قد تحسنت في العام الماضي. ومع ذلك فقد 
كان هذا التحسن مدفوًعا بشكل كبير من قبل التحسينات 

في العروض الحالية بداًل من وجود مواقع جديدة. وذكر 
أكثر من %40 من األشخاص الذين شعروا بالتحسينات أن 

ّ الذي قاد هذا التحسن  توفر العروض هو السبب الرئيسي
الحالي.

تعمل الوسائط الرقميّة على زيادة المشاركة الثقافيّة 
والوعي 

تظهر الوسائط الرقميّة كوسائل رئيسيّة لالنخراط في 
الثقافة: اعتقد %80 من المجيبين أنه من الممكن التعامل 

مع الثقافة عبر اإلنترنت، وشارك أكثر من الثلث في 
الثقافة عبر اإلنترنت في العام الماضي. اختار %75 من 

المشاركين بث المحتوى رقمًيا مما يجعل هذه الواسطة 
الرقميّة. للمشاركة  األكثر شيوًعا  الرقميّة 

وسائل التواصل االجتماعيّ هي مصدر المعلومات 
األكثر استخداًما للمعلومات الثقافيّة: ظهرت وسائل 
اإلعالم االجتماعيّة كوسيلة إضافية مهمة للمستهلكين 

الثقافيّين للبقاء على تواصل مع المؤّسسات الثقافيّة 
بصورة أكثر انتظامًا. اختار أكثر من ثلث المشاركين اإلقليميّين 

ّ للمؤّسسات كمصدر  صفحات وسائل التواصل االجتماعي
ّ للبقاء على اطالع بأنشطتهم وفعالياتهم الثقافيّة. رئيسي

التراث والتاريخ هو الموضوع األكثر شعبية. بينما يظهر 
اهتمام متزايد برواية القصص بين الشباب

هناك اهتمام خاص بالتراث والتاريخ: المتاحف والمواقع 
التاريخيّة المختلفة هي المواقع الثقافيّة األكثر زيارة عبر 
جميع الفئات العمرية فقد زار أكثر من %40 من المجيبين 

موقًعا واحًدا في العام الماضي. وحدد %35 من المجيبين هذا 
الموضوع على أنه األكثر تمثياًل للهويّة الثقافيّة لمدينتهم.

بدأ سرد القصص بالتصاعد كوسيلة للتبادل الثقافيّ:
يستخدم الشباب المبدعون في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا سرد القصص كوسيلة لتوثيق قصصهم 
الثقافيّة ومشاركتها. %20 من الشباب يرغبون في زيارة 

المواقع المتعلقة باألفالم والتلفزيون )وهو عدد مرتفع 
ويقارب عدد الشباب الراغبين في زيارة المواقع المتعلقة 

بالتراث والتاريخ(.

يتمثل التحدي في ضمان الشمولية في نمو االستهالك 
الثقافيّ وأن يتم تلبية الطلب

ال توجد تلبية للطلب على تجارب معينة: بالنسبة لبعض 
الموضوعات فهي ال تلبي طلب المستهلكين في معظم 

المدن. مثال على ذلك الفيلم والتلفزيون، فقد أظهر البحث 
فجوة بين التوفر )فسجلت معظم المدن درجات منخفضة( 
واألولوية النسبيّة للمشاركة )التي كانت دائمًا عالية في 

معظم المدن(.

تختلف المشاركة مع اختالف مستويات الدخل: يشارك 
المجيبون من ذوي الدخل المرتفع بشكل متكرر أكثر من 

المجيبون من ذوي الدخل المنخفض، ومن األرجح أن يشاركوا 
أكثر في المستقبل %65 من المجيبون من ذوي الدخل 
المرتفع يتوقع أن يزوروا مواقع أكثر في العام المقبل 
مقارنة بـ %74 من المجيبون من ذوي الدخل المنخفض(. 

ويعود ذلك جزئًيا إىل فجوة المعلومات حيث رأى %73 من 
المجيبين من ذوي الدخل المنخفض أن نقص المعلومات 

يشكل عائًقا أمام المشاركة مقارنة مع %62 من المجيبين 
ذوي الدخل المرتفع.

 
الفجوة الرقميّة هي السائدة: على الرغم من كونها أحد 

المحركات الرئيسيّة للنمو إال أن المشاركة الرقميّة تحتاج 
إىل مزيد من الزيادة لتلبية الطلب المرتفع )وافق ٪80 من 
المجيبين على عبارة “يمكن للشخص المشاركة في الثقافة 

عبر اإلنترنت”، ومع ذلك فقد أبلغ %33 فقط عن أي مشاركة 
ثقافيّة فعلية عبر اإلنترنت(. وقد يتطلب ذلك اهتمامًا خاًصا 

لتشجيع المشاركة الرقميّة بين النساء وهي أقل بقليل 
من الرجال، فمشاركة النساء الرقميّة كانت %30 في العام 

الماضي مقابل %35 من الرجال. 
يجب على المؤّسسات الثقافيّة إجراء مزيد من أبحاث 

السوق حول أنواع النشاطات الثقافيّة التي قد يهتم بها 
الناس للمشاركة عبر اإلنترنت، والعوائق التي تحول دون 

المشاركة، واالستعداد للدفع. عالوة على ذلك، من خالل 
تحليل ميول المستهلكين المختلفة بناءً على العمر أو 

الجنس أو مجال االهتمام، يمكن للمؤّسسات الثقافيّة أن 
تصمم عروضها وفًقا لذلك.

يجب أن تتعلم بعض المؤّسسات الثقافيّة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا من نقاط القوة المميزة 

لدى بعضها اآلخر للمساعدة في تعزيز المشاركة عبر 
المنطقة في األسواق الجديدة مثل مدن المملكة 

العربيّة السعوديّة، هناك تركيز على زيادة الزوار الدوليّين 
ّ ألكثر من  والمحليّين. كانت الزيارة األخيرة إىل موقع ثقافي

٪85 من المشاركين في جدّة والرياض داخل المدينة، مما 
يشير إىل أن المشاركة الثقافيّة ال تزال محليّة في الغالب. 

وفي المدن ذات المظاهر الثقافيّة األكثر رسوًخا مثل 
بيروت، هناك الحاجة إلعادة تنشيط العروض لجذب اهتمام 

متجدد. أعرب ٪28 فقط من المستطلعين في بيروت عن 
رغبتهم في زيادة الزيارات إىل المواقع الثقافيّة، مما يشير 

إىل عدم رضاهم عن العروض الموجودة.

يمكن للشراكات بين المؤّسسات الثقافيّة في جميع أنحاء 
المنطقة ان تساعد في نقل الخبرات ذات الصلة. على سبيل 

المثال يمكن للمؤّسسات في األسواق ذات النمو المرتفع 
أن تدعم أسواًقا أخرى بطرق جديدة لدفع المشاركة. بينما 

يمكن لتلك الموجودة في أسواق مثل القاهرة وبيروت 
تبادل تجاربهم في تلبية المستهلكين الدوليّين.
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بعض عناصر السلوك االجتماعيّ البشري أكثر ديناميكية من 

الثقافة. فالثقافة هي انعكاس لألفكار والعادات والسلوك 

االجتماعيّ لمجتمع معين وتتطور باستمرار عبر المجتمعات 

والبلدان والمناطق مع مرور الوقت.

المشاركة الثقافيّة هي جزء من الحياة اليومية وتساهم بقوة 

في نوعية حياة مجتمع معين. ويتحرك تطورها بالتوازي مع 

التقنية، ذلك أنها تتكيف بسرعة مع وسائل اإلعالم الجديدة. 

ّ على توسيع  وتعمل شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

مجال المشاركة الثقافيّة مما يسمح للمجموعات ذات المشاركة 

المنخفضة سابًقا للوصول إىل العروض الثقافيّة. االنتشار السريع 

لتقنية المعلومات في القرن الحادي والعشرين يعني أن الثقافة 

موجودة اآلن في حياة معظم الناس. ونتيجة لذلك فقد أصبحت 

الثقافة عملة هامة مما يفيد اقتصاد البلد من حيث عائدات 

السياحة وزيادة إدراك الحكومات ألهميتها.

ّ فضاًل عن تبادل  نظًرا الرتفاع وتيرة السفر على صعيد عالمي

 ّ األفكار عبر الحدود فإن أهمية الثقافة كركيزة للنمو االقتصادي

هي ذات مكانة خاصة. حددت دراسة أجرتها اليونسكو عام 2012 

الثقافة على أنها محرك قوي للتنمية ذات اآلثار االقتصاديّة 

واالجتماعيّة والبيئية. وبحلول يناير 2012 تم شمل الثقافة في 

%70 من أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية مما يجعلها 

جزءًا ال يتجزأ من التنمية الوطنيّة في معظم البلدان. ومع مرور 

الوقت تم استغالل وتطوير الثقافة لتصبح محفًزا اقتصادًيا.

ّ الفرصة للثقافة اإلقليميّة لالنتشار بين الجماهير،  للتعبير الثقافي

وللمدن والبلدان من أجل تكوين مكانة عالميّة. يستخدم الفنانون 

اتصاالتهم ومنصاتهم الدوليّة مثل األفالم والموسيقى والفنون 

المسرحيّة كوسائل للعمل من أجل بناء مجتمعات أكثر شمواًل 

ويستخدمون عملهم لمعالجة قضايا مجتمعية أكبر. ومع ذلك ال 

يزال هناك مجال لتحسين فهمنا لكيفية انخراط المستهلكين في 

الثقافة وكيف يتم استخدام كل من النهج التصاعدي والتنازلي 

لتحقيق أمل المنطقة بأن تصبح مركًزا عالمًيا رئيسًيا للثقافة.

 

على مدى العقدين الماضيين وسعت المنطقة الخدمات الثقافيّة 

بسرعة لسكانها وكذلك لماليين السائحين والمغتربين الذين 

يزورون هذه البلدان أو يعيشون فيها. وتفتخر دول الخليج مثل 

المملكة العربيّة السعوديّة واإلمارات العربيّة المتحدة وسلطنة 

عمان، بمحاور ثقافيّة نابضة بالحياة وأحداث ثقافيّة عالميّة 

المستوى ومتاحف مذهلة صممها مهندسون معماريون عالميّون 

بارزون. تتمتع أيًضا دول أخرى في شمال إفريقيا وبالد الشام 

مثل مصر ولبنان، بخلفية قوية في صناعة األفالم والتصوير 

الفوتوغرافي واألدب باإلضافة إىل التاريخ الغني والعناصر 

الثقافيّة غير الملموسة مثل مطابخهم.

وفًقا لدراسة أجرتها اليونسكو عام 2017 حققت الصناعات 

إيرادات سنوية بقيمة 2,250  العالميّة  الثقافيّة واإلبداعيّة 

مليار دوالر أمريكي وخلقت 30 مليون فرصة عمل. وتعتبر 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص من 

المناطق التي تنمو فيها الصناعة اإلبداعيّة األسرع بنسبة تزيد 

عن 10%.

إن ارتفاع الطلب االستهالكي على »التجارب« بداًل من السلع 

المادية، ال سيما بين األجيال الشابة، يعني أن سوق االستهالك 

ّ لديه إمكانات هائلة إذا تم تطويره بشكل صحيح. فقد  الثقافي

أصبحت الثقافة أيًضا أكثر ديمقراطية وانفتاًحا على الجميع. ويمكن 

إيجاد أسواق كثيرة عن مواضيع مختلفة من عروض األوبرا إىل 

الموسيقى اإللكترونية، ومن األدب الحائز على جوائز إىل الكتب 

المصورة. باختصار فإن هناك عدًدا قلياًل من مجاالت التجربة 

اإلنسانية التي لم يتم االعتراف بها في التعريف الجماعي للثقافة 

على الرغم من أن الطرق التي يتم بها التفاعل بين خطة العمل 

واالستثمار والسلوك غالًبا ما تكون غير مفهومة جيًدا.

وفًقا لواضعي السياسات في المنطقة تنعكس أهمية الثقافة 

في استخدامها المتزايد كوسيلة للتأمل الذاتي وفي محاوالت 

 .ّ الفنانين المبدعين في المنطقة ليكونوا جزءًا من الحوار العالمي

ويتوسع تعريف الثقافة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

ّ التقليدي كما يتسع نطاق جاذبيتها  إفريقيا بما يتجاوز معناه العربي

إىل أبعد من المثقفين والنخبة. وقد أتاح توفر منصات جديدة 

سواء أكانت تستفيد من الطاقة الصاخبة لفئتها اإلبداعيّة الشابة، 

أو من المشاريع التي تقودها الحكومة، مثل تلك الموجودة في 

دول الخليج، فإن قدرة المنطقة على توسيع عروضها الثقافيّة 

 ّ واضحة 21. ولكن عندما يتعلق األمر بالترويج والتبادل الثقافي

فتحتاج المنطقة إىل البناء على هذا التوسع لتعظيم إمكانياتها 

للنمو بشكل جماعي.

عروض  تطوير  وطنيّة:  إستراتيجية  كأولوية  الثقافة 

ثقافيّة أصيلة كانت الجهود األخيرة التي بذلتها دول الخليج 

لوضع نفسها بمثابة العبة ثقافيّة عالميّة رئيسيّة، ملحوظة. وعلى 

الرغم من العديد من القضايا “الدبلوماسية الثقافيّة” التي حظيت 

بتغطية إعالمية جيدة بين دول الخليج والغرب )يعتبر افتتاح 

متحف اللوفر أبو ظبي مثااًل بارًزا( والجهود المبذولة للترويج 

لتجربة عالميّة في عروضهم الثقافيّة، فمن المهم مالحظة 

أن العديد من المشاريع الثقافيّة الجديدة األكثر طموًحا تركز 

بشكل واضح على العرب. هذا يشير إىل أن التنمية الثقافيّة في 

المنطقة تتجاوز محاولة لتكرار المشهد الثقافيّ الغربي الذي 

يلبي حاجات السائحين والمغتربين في الغالب، بل لعرض العناصر 

.ّ المحليّة لثقافتهم على المستوى العالمي

المقدمة

الثقافة في القرن الواحد 
والعشرين
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ومن األمثلة على ذلك:

•  تعمل اإلمارات العربيّة المتحدة على الترويج إلستراتيجية 

القوة الناعمة لدولة اإلمارات منذ عام 2016. وتهدف هذه 

اإلستراتيجية إىل زيادة “سمعة الدولة العالميّة في الخارج من 

خالل تسليط الضوء على هويتها وتراثها وثقافتها”. أهمية المكون 

ّ لهذه اإلستراتيجية هو أن أحد أهدافها الرئيسيّة األربعة  الثقافي

يهدف إىل تأسيس البالد “كعاصمة إقليميّة للثقافة والفن 

والسياحة” إىل جانب كونها بوابة للمنطقة.

•  تتضمن رؤية المملكة العربيّة السعوديّة لسنة 2030 مكوًنا 

ثقافًيا مهمًا ينص على أن الثقافة “ال غنى عنها لتحقيق الجودة 

في حياتنا”. تبع اإلعالن عن رؤية 2030 إنشاء وزارة الثقافة في 

ّ الغني  2018. وهي تنطوي على االستفادة من التراث الثقافي

للمملكة العربيّة السعوديّة مع دعم أشكال جديدة من التعبير 

ّ. ال يهدف الجانب المتعدد األبعاد للتنمية الثقافيّة إىل  الثقافي

تعزيز الثقافة كوسيلة للحياة تتخذ فيها الحكومات في المنطقة 

نهًجا استباقًيا عالًيا لتعزيز العروض الثقافيّة لبلدانهم وإدراج 

الثقافة في الخطط الوطنيّة الواسعة النطاق فحسب، بل يهدف 

 ّ ّ والتبادل الثقافي أيًضا إىل تعزيز مساهمتها في النمو االقتصادي

.ّ العالمي

غير اإلمارات العربيّة المتحدة والمملكة العربيّة السعوديّة، قامت 

دول أخرى في المنطقة مؤخًرا بدمج الثقافة في إستراتيجيات 

التنمية الوطنيّة.

 ّ •  تعتبر رؤية عُمان 2040 “المواطنة والهويّة والتراث الوطني

والثقافة” أحد أركانها الرئيسيّة. تهدف إىل تنمية “مجتمع فخور 

بهويته وثقافة تعزز المواطنة”.

•  رؤية الكويت 2035 أقل تركيًزا بشكل مباشر على الثقافة مقارنًة 

بأقرانها لكنها تتضمن الثقافة كواحدة من المجاالت التي تنوي 

الحكومة من خاللها تعزيز مكانتها العالميّة. 

•  تحدد رؤية مصر 2030 الثقافة على أنها ركيزة أساسيّة في 

.ّ المجال االجتماعي

إن انتشار البرامج واألطر الوطنيّة الشاملة أمر مشجع ويشير إىل 

األهمية التي توليها القيادة للتنمية الثقافيّة. ومن منظور أكثر 

دقة من المفيد فهم ميول األفراد والمجتمعات لتحديد المجاالت 

حيث يمكن استخدام السياسة العامة لتحفيز التنمية الثقافيّة 

الشاملة.

القاهرة، مصر
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مفهوم الثقافة تطور مع مرور الزمن. إذ بدأ يشمل عناصر 

التعبير االجتماعيّ في العقود األخيرة ولربما لم يتم وصفها 

من قبل على هذا النحو.

أحد أشهر التعريفات الحديثة للثقافة أدىل به عالم األنثروبولوجيا 

البريطاني إدوارد بورنيت تايلور في كتابه عام 1867 الثقافة 

البدائية الذي وصف الثقافة بأنها “ذلك التجمع المعقد الذي 

يشمل المعرفة والمعتقدات والفن واألخالق والقانون، وأي 

قدرات وعادات اكتسبها اإلنسان كعضو في المجتمع”. كان تعريف 

تايلور أكثر شمواًل من التعريفات السابقة مما يعني أنه كان 

سمة من سمات أي مجتمع بغض النظر عن حالته التنموية. على 

سبيل المثال وقبل عدة سنوات من ذلك، كان الشاعر ومفتش 

المدرسة ماثيو أرنولد في كتابه عام ١٨٦٧ قد حدد الثقافة 

والفوضى الثقافة بأنها “دراسة الكمال”، وبالتالي ربطها حصًرا 

بالجهود الفكرية أو الفنيّة الخاصة.

استمر التضارب بين تعريفات الثقافة على أنها شاملة للمجتمع 

وليست محصورة بمجموعة فرعية معينة منه. وقد أشير إليها أحياًنا 

باسم “الثقافة الشاملة” حتى القرن العشرين. تم تعريف عناصر 

الثقافة الشاملة عادة على أنها تلك التي استهلكتها مجموعة 

 ّ محدودة من السكان وال سيما تلك التي تنتمي إىل وضع اجتماعي

ّ وتعليمي أعلى. وعلى هذا النحو أمثلة مثل المسرح  واقتصادي

واألدب والفنون الجميلة، بين أمور أخرى، هي أشكال الثقافة 

التي غالبا ما يُنظر إليها على أنها “كالسيكية”. في الطرف اآلخر 

من الطيف كانت النشاطات المصنفة على أنها “ثقافة متدنية” 

وهي تلك المصممة لالستهالك الشامل بما في ذلك التلفزيون 

والقصص المصورة والموسيقى الشعبية. ومع ذلك فإن التصور 

األضعف لهذا المستوى األخير من الثقافة يتعارض مع حقيقة أن 

هذه األشكال “المتدنية” من الثقافة تتناسب بشكل أفضل مع 

األشكال الجديدة لوسائل اإلعالم والمساحات الفنيّة. وقد أجبر 

هذا بشكل عام أشكال الثقافة “العليا” على توسيع اختصاصها من 

أجل ضمان جاذبيتها بين األجيال الجديدة. 

ّ الذي يؤدي إىل قبول أكبر ألشكال الثقافة  العامل الرئيسي

“المتدنية” مثل ألعاب الفيديو وموسيقى البوب، هو حجم السوق 

الذي تتحكم به نظًرا للجذب الجماهيري له. تحقق ألعاب الفيديو 

مبيعات أعلى من أي وسيلة أخرى والموسيقيون يجنون المزيد 

من المال من األحداث االجتماعيّة مثل الحفالت الموسيقية 

والمهرجانات واستخدام خدمات االشتراك بالموسيقى التي يتم 

شراؤها على نطاق واسع.

حاولت تعريفات أخرى التمييز بين الجوانب الملموسة وغير 

الملموسة للثقافة. على سبيل المثال وصف الخبير التنظيمي 

إدغار شين نموذًجا من ثالثة مستويات للثقافة التنظيمية تم 

تكييفه لوصف الثقافة على المستوى المجتمعي. تتكون الطبقة 

العليا من النموذج من قطع أثرية يمكن التعرف عليها بصرًيا أو 

لفظًيا مثل الفن والهندسة المعمارية واألزياء والسلوكيات 

المسموعة. تشمل الطبقة الوسطى للنموذج القيم وفلسفة 

المجتمع وبيانات الهويّة التي يدركها أعضاء تلك المجموعة. وأخيًرا 

الطبقة الدنيا هي االفتراضات األساسيّة التي تصف عالقة 

المجتمع بالبيئة والواقع والزمان والمكان من حيث النشاط البشري 

والعالقات اإلنسانية.

في ضوء الجذور االجتماعيّة للثقافة وتعريفاتها المختلفة، يمكن 

فهم الثقافة كظاهرة شاملة ومتعددة األبعاد. وبنفس القدر 

من األهمية يعتمد إطار هذه الدراسة على هذا الفهم الموجز 

لماهية الثقافة؛ ال يعتمد فقط على التعريفات الدوليّة، مثل تلك 

المستخدمة من قبل اليونسكو، ولكن يمكن أيًضا تطبيقه على وجه 

التحديد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مع وجود 

ّ في جوهره. فهي أصبحت أكثر شمواًل. المستهلك الثقافي

وبحسب الخبراء الذين تمت مقابلتهم للدراسة فإن ‘‘من المفهوم 

اآلن على نطاق واسع أن الثقافة هي قناة للتواصل والتبادل 

بين األفراد والمجتمعات واألمم، لتصبح هويّة محددة بدل كونها 

مجموعة من اإلجراءات والتجارب’’. هذه الهويّة لها دالالت مهمة 

للتأثير الدبلوماسي والقوة الناعمة. هذا هو ما دفع التنمية 

الثقافيّة في العديد من بلدان المنطقة على وجه الخصوص 

لالنتقال من كونها ظاهرة تصاعدية إىل مجهود يجمع بين الموارد 

من الجهات الفاعلة الرئيسيّة العامة والخاصة والقطاع الثالث.

تعريف الثقافة

ما هي الثقافة؟

البحث عن تعريف حديث

المتحف، إثراء
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ما هي الثقافة؟

الثقافة هي مجموعة من النشاطات 
المشاَركة )المستهَلكة( جسدًيا أو علمًيا من 

أجل اإلثراء الشخصي والمجتمعي.
هذا التعريف مفيد بشكل خاص لوضع 

إطار مناقشة حول الثقافة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا من منظور 

ّ. إنه يحدد الثقافة عبر  االستهالك الثقافي
ستة مواضيع قابلة للقياس لجعلها تركز 

على المستهلك.

األدب والشعر

والتلفزيون السينما 

والتاريخ التراث 

الثقافيّة المهرجانات 

واالحتفاالت العروض  والتصميم الفنون 
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الفنون والتصميم
مكان أو شيء أريد رؤيته

- صالة عرض
- موقع ذو أهمية معمارية حديث

في حين أن تعريف الثقافة ضروري لفهم تصوره ألغراض 

عملية مثل صنع السياسات والتحليل اإلحصائي، فمن 

الضروري تصنيفه عبر مجاالت مختلفة.

منذ العقد األول من القرن الحادي والعشرين حاولت العديد من 

البلدان قياس الجوانب المختلفة للثقافة والمشاركة الثقافيّة من 

أجل المساعدة في تأطير السياسات والثقافة الوطنيّة.

تقيس هذه االستطالعات عمومًا مختلف المجاالت الثقافيّة عبر 

المجموعات االجتماعيّة االقتصاديّة والديمغرافية. ومن األمثلة 

على هذه االستطالعات20: 

الكتب  األخرى،  التراثية  والمنظمات  التاريخية  المواقع   

المتعددة  والوسائط  اإلعالم،  وسائل  والصحف،  والمجالت 

البصرية. والسمعية 

 

•  بتكليف من وزارة الثقافة والتواصل، ركز مسح فرنسي عام 

Les practiques culturelles des Français( 2008( على نطاق 

أوسع بالتقنيات المختلفة التي يمكن من خاللها نقل الثقافة 

والوصول إليها مع تحديد المجاالت بأنها سمعيّة بصريّة، الكمبيوتر 

واإلنترنت، التلفاز، أقراص الفيديو الرقميّة والسينما، الراديو 

واالستماع إىل الموسيقى، القراءة )الكتب والصحافة(، حضور 

 األحداث واألماكن الثقافيّة، وممارسات الهواة.

ّ يوروستات في عامي 2007 و  •  أجري استطالع إحصائي ثقافي

2011 عبر جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي البالغ عددها 

27 قياًسا للممارسات الثقافيّة العديدة مثل الذهاب إىل السينما 

وحضور العروض الحية وزيارة المواقع الثقافيّة، وكذلك المشاركة 

في النشاطات الثقافيّة الفنيّة. تم الجمع بين االستطالع مع 

مؤشرات مثل الوصول إىل اإلنترنت ودوره في الحصول على 

ّ ومشاركته باإلضافة إىل شراء السلع الثقافيّة  المحتوى الثقافي

عبر اإلنترنت.

قام تصنيف الثقافة عبر المجاالت المختلفة على الوكاالت الدوليّة 

والمحليّة )مثل وزارات الثقافة واإلدارات الحكوميّة( بتسهيل فصل 

وتخصيص طبيعة عملها. على سبيل المثال تصنف وزارة التراث 

ّ الثقافة عبر خمسة مكونات فرعية هي اإلبداع والفنون  الكندي

والثقافة والتراث واالحتفال والرياضة والتنوع والشمول واللغات 

الرسمية. وفي الوقت نفسه لدى وزارة الثقافة في إيطاليا عشرة 

تصنيفات واسعة النطاق مثل المتاحف والتراث األثري والتعليم 

والبحث والمحفوظات والمكتبات والمعاهد الثقافيّة والمساواة 

واألفالم والمسرح والعمارة والمهرجانات.

بصفتها السلطة العالميّة لتحديد الثقافة وتصنيفها فإن تصنيف 

اليونسكو 21 الذي يضم العديد من المجاالت الملموسة وغير 

الملموسة، هو الذي يشكل أساس هذه الدراسة. ومع ذلك فإن 

أهداف هذه الدراسة تتطلب تعديل تصنيف اليونسكو بغرض جعله 

يركز على المستهلك. وقد أدى ذلك إىل ستة محاور رئيسيّة على 

غرار مجاالت اليونسكو، التي تنظر في كل من “كيفية” استهالك 

الثقافة وكذلك “أين” يتم استهالكها. يتم وصف المواضيع الستة 
على النحو التالي 22

تعريف الثقافة

الثقافة وتصنيفاتها

األدب والشعر
مكان أذهب اليه للكلمة المكتوبة

- مكتبة
- األحداث األدبية األخرى - تدشين كتاب 

السينما والتلفزيون
مكان أذهب إليه لمشاهدة شاشة عرض

- سينما - مهرجان افالم 
- استوديو األفالم أو التلفزيون

التراث والتاريخ
مكان أذهب اليه للتعرف على الماضي

- موقع أثري - نصب تذكاري 
- أرشيف - متحف  

- بناية ذات أهمية معمارية تاريخ

المهرجانات الثقافية
مكان واحد لمختلف أشكال الثقافة

- المنتدى المفتوح - مهرجانات التراث 
- معرض متعدد األشكال

العروض واالحتفاالت 
مكان أذهب إليه للمشاهدة أو العرض

- مسرح - قاعة الحفالت الموسيقية 
- األوبرا - غرفة ممارسة الموسيقى 
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المستفيدون الرئيسيّون:
الجهات المعنيّة بالبحوث األهداف الرئيسيّة

صناع السياسة واألكاديميّون
فهم أنماط المستهلك الثقافيّة لتوجيه تدخالت السياسة عبر 

المواضيع الرئيسيّة

مقدمو الخدمات
أنماط الطلب والنقاط الساخنة الثقافيّة لدفع إستراتيجية األعمال

كيانات أخرى *
ّ لتوجيه المبادرات في  نظرة عامة على النظام البيئي الثقافي

تعزيز الثقافة وتبادلها

المستهلكون الثقافيّون
رؤى حول توفر العروض الثقافيّة وأنماط المشاركة والتفضيل 

النسبي للتجارب الثقافيّة

قصر البارون، القاهرة

* * المنظمات غير الحكوميّة، منظمات التنمية الدوليّة، األكاديميّون

يرتبط تصنيف الثقافة في هذه الدراسة بشكل خاص بالجماهير 

الرئيسيّة وسيسهل توجيه القرارات الحاسمة المتعلقة 

 .ّ بالسياسات واإلستراتيجيات عندما يتعلق األمر بالترويج الثقافي

ومن خالل التركيز على المستهلك يجيب التصنيف عن العديد من 

األسئلة الرئيسيّة بشكل مباشر مثل:

 

•  ما الذي يحفز المستهلكين الثقافيّين على االنخراط في الثقافة؟

•  ما هي النشاطات الرئيسيّة التي يمارسها المستهلكون الثقافيّون؟ 

•  ما هي الطرق والوسائل األكثر مالءمة التي ينخرط فيها 

المستهلكون الثقافيّون في الثقافة؟

ما هي النشاطات التي تهم المستهلكين الثقافيّين أكثر؟ 

ستكون اإلجابة عن هذه األسئلة جزءًا رئيسًيا من مساهمة هذا 

التقرير. على سبيل المثال سيكون لدى واضعي السياسات فهم 

ّ مما سيساعد في توجيه تدخالت  أكبر ألنماط االستهالك الثقافي

السياسة الثقافيّة عبر مجاالت متعددة. سيتمكن مقدمو الخدمات 

من تحديد أنماط الطلب المحددة والنقاط الساخنة الثقافيّة مما 

سيساعد على دفع إستراتيجية األعمال. كما ستستفيد المنظمات 

األخرى مثل المنظمات غير الحكوميّة والوكاالت الدوليّة، من 

ّ الذي  الحصول على نظرة شاملة على النظام البيئي الثقافي

يمكن أن يوجه المبادرات في تعزيز الثقافة وتبادلها. وأخيًرا، سيكون 

للمستهلكين الثقافيّين رؤى حول إمكان الوصول إىل العروض 

الثقافيّة وكذلك طرق مشاركتها.

)EIU( المصدر: تحليل وحدة االستخبارات االقتصادية

2627 الثقافة في القرن الـ21: تحديد أنماط االستهالك عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا



اتجاهات 
وأنماط 

االستهالك 
الثقافيّ في 

منطقة الشرق 
األوسط 

وشمال إفريقيا
03

29



لم يكن تطور المشهد الثقافيّ في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا متجانًسا. فقد شهدت األقاليم الفرعية 

مسارات مختلفة مدفوعة بحالة تنميتها االقتصاديّة وكذلك 

المستوى األساسيّ لتطورها الثقافيّ.

اتبعت دول الخليج الغنية بالنفط التي لديها أسرع وتيرة نمو 

ّ نهًجا تنازلًيا للتنمية الثقافيّة وتنفق مبالغ كبيرة من  اقتصادي

التمويل العام على بناء المؤّسسات واألطر والبنية التحتية 

والمساحات لتمكين الطبقة اإلبداعيّة من االزدهار. وكانت قد بدأت 

أيًضا من قاعدة صغيرة. وأفضل مثال على هذه العملية هو الدول 

الخليجيّة األربع الكبرى أي المملكة العربيّة السعوديّة واإلمارات 

العربيّة المتحدة وعُمان والكويت، باستثناء البحرين التي ال تزال 

جهودها في التنمية الثقافيّة مدفوعة في المقام األول من قبل 

القطاع الخاص.

على النقيض من دول الخليج األكثر ثراءً اتبعت بالد الشام وشمال 

إفريقيا نهًجا تصاعدًيا للتنمية الثقافيّة مدفوًعا بمبادرات خاصة. 

ويرجع ذلك إىل حد كبير إىل قيود الموارد األكثر أهمية والناجمة 

ّ وعدم االستقرار السياسي مما يعوق  عن ضعف النمو االقتصادي

بشكل فعال الخطط طويلة األمد التي تقودها الحكومة. وعلى 

نهًجا استباقًيا إلشراك المستهلكين الثقافيّين من خالل تطوير 

المساحات الثقافيّة لفنون األداء وتمويل صناعة األفالم والجهود 

الثقافيّة األخرى. وتعد هذه االستثمارات المفتاح لبناء مشهد 

ّ مزدهر. ثقافي

إىل جانب التمويل كانت العديد من الحكومات اإلقليميّة قد أصدرت 

تشريعات محددة تهدف إىل تسهيل المشاركة الثقافيّة مع أمثلة 

بارزة في جميع أنحاء المنطقة بما فيها:

•  مبادرة دبي )جزء من رؤية المدينة 2021( لجعل صناعة 

األفالم أرخص وتقليل اإلجراءات اإلداريّة الرتيبة المرتبطة بها 

واالستفادة من جاذبيّتها المتزايدة كوجهة لصناعة األفالم في 

هوليوود وبوليوود.

منح المملكة العربيّة السعوديّة عام 2018 التأشيرات السياحيّة 

مما كان حافًزا مهمًا للتنمية الثقافيّة.

•  رفع الحظر على أنواع معينة من األنشطة واألماكن الثقافية مثل 

السينما في المملكة العربية السعودية )2018(.

•  منح المملكة العربيّة السعوديّة عام 2018 التأشيرات السياحيّة 

مما كان حافًزا مهمًا للتنمية الثقافيّة.

الرغم من هذه العقبة المحتملة بدأت هذه الدول من قاعدة 

أقوى بكثير مع تفاخر دول مثل مصر ولبنان بمشاهد ثقافيّة 

وتنوع حيوي بشكل ال يصدق. ووفًقا لخبراء الفن من المنطقة فقد 

استفاد من هذه الحيوية الفنانون والنشطاء االجتماعيّون وغيرهم 

من الالعبين الثقافيّين وأصحاب العالقة وأدت إىل العديد من 

التجمعات والمنصات التي تدفع الهويّة الثقافيّة. تشمل األمثلة 

مجموعة الصور المعاصرة في القاهرة )الفنون البصريّة(، وأشكال 

ألوان في بيروت )الفنون التشكيليّة(، ومكان للفنون في عمان )الفن 

المعاصر(. لكن لسوء الحظ كان الدعم المؤّسسي والمالي من 

الحكومة غير موجود. وقد وصف الخبراء التمويل العام للفنون في 

بيروت على سبيل المثال بأنه “ضئيل إىل معدوم”. كما أن االفتقار 

ّ والسياسي حال دون إنشاء برامج  إىل االستقرار االقتصادي

إنمائية وطنيّة ذات مكونات ثقافيّة كبيرة في السياق نفسه لتلك 

الموجودة في دول الخليج األكثر ثراءً واستقراًرا .

يعد القطاع العام محرًكا إقليمًيا رئيسًيا حيث يتم استثمار الجهود 

 ّ والموارد العامة البارزة في منطقة الخليج لتطوير القطاع الثقافي

ليصبح محرًكا اقتصادًيا رئيسًيا . بمساعدة الميزانيات والموارد 

العامة الواسعة النطاق المتوفرة، اتبعت الحكومات الخليجيّة 

حتى خارج منطقة الخليج فإن بعض الجهود العامة جديرة حتى خارج 

منطقة الخليج فإن بعض الجهود العامة جديرة بالمالحظة. فتسعى 

السلطات اللبنانيّة المدفوعة بمنظمات التراث بشكل متزايد إىل 

الحفاظ على المباني التاريخيّة التي تضررت من حربها األهلية بداًل 

من هدمها. حيث يتم تجديد العديد منها كمعارض ومراكز ثقافيّة 

26. وقد أقرت الحكومات أيًضا الحاجة الكبيرة إىل مالحظة المشهد 

ّ في المنطقة محلًيا ودولًيا . وتحقيًقا لهذه الغاية فقد  الثقافي

كثفت البلدان جهودها إلطالق المهرجانات واألسواق والمعارض 

واألحداث السنوية عبر العديد من العوالم الفنيّة المختلفة. وقد 

أظهرت هذه األحداث التركيز على المواضيع واألبواب الثقافيّة 

المتخّصصة.

اتجاهات وأنماط االستهالك الثقافي في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

تنازلًيا وتصاعدًيا: تناول التنمية 

الثقافيّة من كال الجانبين

مهرجان الجنادرية، الرياض
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International Book Fair; Sharjah

من أبرز المهرجانات والمعارض في المنطقة:

•  مهرجان دبي للجاز الذي يقام كل عام منذ 2003 وتوسع اآلن إىل 

أنواع أخرى غير موسيقى الجاز.

•  مهرجان MDL Beast الذي أقيم في الرياض ألول مرة عام 2019 

ّ رائد للموسيقى  والذي يحاول وضع نفسه كمهرجان إقليمي

اإللكترونيّة.

ّ تكتسب  •  هناك مهرجانات أكثر تقليدية تركز على التراث العربي

زخمًا أيًضا، مثل مهرجان الجنادرية في الرياض لمدة أسبوعين أو 

احتفاالت شم النسيم في مصر وهو حدث يعود إىل العصور 

القديمة.

•  فعاليات متعلقة بالفن مثل معرض بينالي الشارقة للفن المعاصر 

الذي أقيم ألول مرة في عام 1993. 

•  منتزه الشهيد في الكويت الذي افتُتح في عام 2015 ويضم 

متحفين إىل جانب الحدائق النباتية. تمت إضافة مركز أداء في 

الهواء الطلق في عام 2017.

وتبدو الجهود الحكوميّة أكثر وضوًحا في دول الخليج بينما تعتمد 

المجتمعات اإلبداعيّة في بالد الشام وشمال إفريقيا على 

شبكاتها الخاصة. ومع ذلك فإن البلدان في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا تتبنى بشكل متزايد شراكات بين 

القطاعين العام والخاص كوسيلة لتوحيد جهود كال القطاعين 

بشكل أكثر فاعلية. ووفًقا ألحد صناع السياسات من هيئة دبي 

للثقافة والفنون فإن دول الخليج تخوض تجارب على نماذج تعمل 

فيها الحكومة كعامل تمكين ومنظم وصانع سياسات بينما يعمل 

القطاع الخاص كمشغل. يوضح بحث دراسة الحالة حول ثقافة دبي 

كيف يمكن أن يبدو هذا النوع من الشراكة.

دبي
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اتجاهات وأنماط االستهالك الثقافي في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

بحث دراسة الحالة

الثقافة
في دبي
تم إنشاء هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة( في 

ّ وإقامة  عام 2008 للترويج لمشهد المدينة الثقافي
شراكات مع القطاع الخاص والجامعات والهيئات غير 

الحكوميّة األخرى بما يتماشى مع أهداف رؤية المدينة 
2021. وتمتد مبادراتها تقريًبا إىل كل المواضيع الثقافيّة 
مع التركيز على احتضان عرض المواهب الثقافيّة ال على 

عرضها فقط. 

تشمل األنشطة األخيرة لدبي للثقافة ما يلي:

•  “التأشيرة الثقافيّة” )يُقال إنها األوىل في العالم( وقد تصل إىل 

 ّ 10 سنوات وتهدف إىل جذب المواهب من بقية العالم العربي

 وخارجه.

•  معارض ومهرجانات متعددة األيام مثل معرض سكة للفنون 

 وأيام الشندغة وليالي حتا الثقافيّة.

•  المرموم: فيلم في الصحراء، الذي لم يتضمن إصداره االفتتاحي 

في مارس 2020 عروض أفالم فقط ولكن أيًضا ورش عمل 

مصممة بالتعاون مع جامعات محليّة مختلفة باإلضافة إىل شركات 

.)Makeup Nikon - Panasonic- FX( خاصة 

•  عقدت دبي للثقافة شراكة مع شركة du 27 لتطوير صناعة 

السينما المحليّة واإلقليميّة. ستوفر هذه الشراكة لصانعي 

األفالم الناشئين منصة لتطوير مهاراتهم اإلبداعيّة من خالل 

 التفاعل مع صناع األفالم اإلقليميّين والدوليّين.

•  أطلقت في اآلونة األخيرة حملة #CreateTogether التي تشجع 

الفنانين على مشاركة المحتوى الخاص بهم رقمًيا لجعله في 

متناول أولئك الذين يقيمون في المنزل بسبب جائحة فيروس 

كورونا المستجد.
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أذواق المستهلكين وتفضيالتهم وطرق المشاركة في الثقافة

إىل جانب جهود الحكومة والقطاع الخاص لتطوير العروض 

الثقافيّة كما هو موضح أعاله، فإن التطور الثقافيّ في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مدفوع بتطور أذواق 

وتفضيالتهم. المستهلكين 

باتت المجتمعات اآلن أكثر ثراءً وترابًطا وهي تواصل التحضر 

بوتيرة سريعة. وقد زادت هذه التغييرات من مستوى 

اهتمام المستهلكين بالثقافة وخيارات المشاركة وكيف يختار 

المشاركة. المستهلكون 

لفهم اتجاهات تفضيالت المستهلكين وأنماط المشاركة في 

الثقافة بشكل أفضل، في عام 2020 وكجزء من هذه الدراسة، 

ّ في  تم إجراء دراسة استطالعية على 5000 مستهلك ثقافي

عشر مدن عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. كشف 

االستطالع على مستوى المنطقة عن العديد من االتجاهات 

التوضيحية حول الطلب على الثقافة، بما في ذلك وجهات نظر 

المستهلك حول توفر النشاطات الثقافيّة في كل مدينة وتفاعل 

المستهلكين مع هذه النشاطات وتحديد أولوياتها.

ّ تقدم  وبناءً على ذلك، فإن نتائج االستطالع المستهلك الثقافي

تقييمًا نسبًيا لمدن الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول مدى توفر 

النشاطات الثقافيّة الرئيسيّة والمشاركة فيها وتحديد أولوياتها،حيث:

التوفر
يشير التوفر إىل عدد المواقع الثقافيّة في كل مدينة 28

 

المشاركة

ّ ما تشير المشاركة إىل المشاركة النشطة في موضوع ثقافي

تحديد االولويات

ّ ما يشير تحديد األولويات إىل التفضيل النسبي لموضوع ثقافي

وقد انعكس هذا في كل من العدد الكبير من المواقع المتاحة 

والتفاعل مع هذه المواقع من حيث الزيارات أو عبر وسائل اإلعالم 

األخرى كالوسائل الرقميّة. على سبيل المثال، زار حوالي ٪44 من 

المستجيبين موقًعا للتراث والتاريخ في األشهر الـ 12 الماضية. يمتد 

اهتمام المستهلكين القوي بالعروض الثقافيّة المتعلقة بالتراث 

والتاريخ إىل ما هو أبعد من االهتمام بالعروض المحليّة، حيث يشير 

٪70 من المستهلكين إىل استعدادهم للسفر لزيارة المتاحف أو 

المواقع األثرية أو المباني ذات األهمية المعمارية التاريخيّة. تشير 

هذه االتجاهات إىل وجود إمكانات قوية لتطوير عروض السياحة 

للمستهلكين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والتي 

تتمتع بأبعاد تراثيّة وتاريخيّة قوية.

الحديقة الليلية، وينتر وندرالند؛ الرياض
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األنماط الثقافية اإلقليمية: الشغف المشترك بالتراث والتاريخ

)EIU( المصدر: تحليل تحليل وحدة
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كما تتجلى أهميّة التراث والتاريخ في تقدير الناس للثقافة في 

المنطقة على مدى ربط منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

بهويتها الثقافيّة الخاصة؛ حيث حدد ما يقرب من ٪35 من المجيبين 

هذا الموضوع على أنه أكثر تمثياًل للهوية الثقافيّة لمدينتهم.

كان موضوع الفيلم والسينما والتليفزيون ذو الصلة الكبرى ويسجل 

مستوى جيًدا نسبًيا في المشاركة النشطة والتفضيل النسبي 

للمستهلكين الثقافيّين على الرغم من انخفاض مستوى التوافر. 

وهذا يعكس الحاجة إىل تحسين الوصول إىل المواقع المتعلقة بهذا 

الموضوع. هذا االتجاه واضح بشكل خاص بين الشباب في المنطقة 

حيث يرغب ٪20 من الشباب في زيارة المواقع المتعلقة باألفالم 

والتلفزيون )وهو ما يقرب من عدد الشباب الراغبين في زيارة 

المواقع المتعلقة بالتراث والتاريخ(.

يوفر هذا االهتمام القوي بسرد القصص المرئية بين الشباب فرصة 

فريدة ألصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتوسيع 

وتعزيز عروضهم الثقافيّة لتلبية الميول المتطوّرة للمستهلكين 

ّ. يستخدم الشباب  ّ والعالمي الديناميكيين على المستويين الوطني

المبدعون في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أيًضا سرد 

القصص كوسيلة لتوثيق ومشاركة قصتهم الثقافيّة، على سبيل 

المثال من خالل الفيلم والتصوير. وقد حققت بعض البلدان نجاًحا 

خاًصا في هذا الصدد مثل لبنان الذي حققت أفالمه ترشيحات لجوائز 

األوسكار، وكذلك مصر التي لديها أكبر صناعة أفالم في المنطقة 

وثقافة سينمائيّة محليّة راسخة. كما تمتعت التقاليد العربيّة في 

رواية القصص الفولكلوريّة المعروفة باسم الحكواتي بإحياء في 

السنوات األخيرة في الخليج وخاّصة في اإلمارات العربيّة المتحدة.

بشكل عام، المشاركة الثقافيّة للمستهلكين آخذة في االزدياد وَتِعد 

بزيادة أكبر. والمفتاح لمستقبل التنمية الثقافيّة في المنطقة هو 

أن المشاركة الثقافيّة آخذة في االرتفاع وتعد بالزيادة.

تقترب المشاركة الثقافيّة في المنطقة من المستويات التي 

تشهدها البلدان ذات الصناعات الثقافيّة واإلبداعيّة الراسخة. على 

سبيل المثال يزور ٪39 من السكان “النشطين ثقافًيا” في المملكة 

المتحدة المواقع أكثر من مرتين سنوًيا، في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا يبلغ هذا الرقم ٪32. وبالرغم من أن المشاركة في 

األسواق القائمة ال تزال ثابتة نسبًيا.

إال أن الرغبة في زيادة المشاركة الثقافيّة كانت واضحة في جميع 

أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. كان ما يقرب من 

٪50 من المجيبين على االستطالع ينوون االنخراط أكثر في جميع 

المدن باستثناء مدينتي مسقط وبيروت. كان هذا االتجاه منسجماً 

عبر الجنس والعمر حيث توقع ٪47 من اإلناث و ٪49 من الذكور أن 

يزوروا المواقع الثقافيّة أكثر في العام المقبل. وتوقع المجيبون من 

جميع الفئات العمرية أن يشاركوا أكثر في المستقبل )بنسب تراوح 

بين 47-50%(.

يوضح هذا االتساق أن الثقافة ليست مجرد احتياطي للشباب، أو 

جنس محدّد، بل هي عنصر حيوي للهوية الثقافيّة سواء كان المعني 

شاًبا أم كهاًل، ذكًرا أم أنثى.

اهتمام المستهلك باألنشطة الثقافية المتعلقة بالتراث 
والتاريخ

44%
من المجيبين على االستطالع زاروا موقًعا للتراث والتاريخ في 

آخر 21 شهًرا.

70%
من الذين ُسئلوا عن رغبتهم في السفر لزيارة المواقع 

الثقافيّة سيكونون سعداء للقيام بذلك من أجل المشاركة 
في هذا الموضوع.

35%
من المجيبين حدّدوا هذا الموضوع على أنه األكثر تمثياًل 

للهويّة الثقافيّة لمدينتهم.

إقليمي جدة الدمام القاهرة بيروت الرياضمسقط دبي الشارقة الكويت المنامة

المشاركة في ازدياد:

من المتوقع أن تزداد المشاركة الثقافيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في العام المقبل

)EIU( المصدر: تحليل تحليل وحدة
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المتحف القومي للحضارة المصرية. القاهرة

آراء المستهلكين حول أهمية المشاركة الثقافية

%٩٠
من المجيبين وافقوا على عبارة ‘‘المشاركة الثقافيّة’’ مهمة 

بالنسبة لهم.

%٧٥
من المشاركين رأوا أن المشاركة الثقافيّة أهم بالنسبة لهم 

من خيارات الترفيه المماثلة.

%٨٠
من المشاركين شعروا أن النشاطات الثقافيّة في مدينتهم 

قد تحسنت في العام الماضي.

ّ يقود المشاركة المستقبليّة في الثقافة. إن  الدخل عامل رئيسي

االهتمام بالثقافة مرتفع عبر جميع فئات العمر والجنس. وافق 

أكثر من ٪90 من المجيبين على عبارة “المشاركة الثقافيّة مهمة 

بالنسبة لهم” ورأى أكثر من ٪75 من المشاركين أن المشاركة 

الثقافيّة أهم بالنسبة لهم من خيارات الترفيه المماثلة مثل 

مشاهدة التلفزيون أو ممارسة الرياضة. وشعر أكثر من ٪80 من 

المجيبين بأن النشاطات الثقافيّة في مدينتهم قد تحسنت في العام 

الماضي. كان هذا تدفعه التحسينات في العروض الحاليّة أكثر من 

المواقع الجديدة. وذكر أكثر من ٪41 من األشخاص الذين شعروا 

.ّ بتحسن التوافر أن المواقع المحسنة هي السبب الرئيسي

كما كانت العوامل التي تدفع هذا االستعداد للمشاركة مشجعة. 

ّ الذي عبر عنه أكثر من ربع المشاركين هو  وكان السبب الرئيسي

الرغبة في معرفة المزيد من الزيارة مما يشير إىل ثراء التجربة التي 

ّ اآلخر الذي عبر عنه  تقدمها المواقع الثقافيّة. وكان الدافع الرئيسي

٪15 من المجيبين هو االهتمام المتولد بين أصدقاء المشاركين 

ّ. وهذا ما تؤكده رؤى مماثلة من  وعائالتهم حول الموقع الثقافي

خبراء إقليميّين مما يشير إىل الطلب على الخبرات التي يمكن 

للعائالت المشاركة فيها.

توقع ٪56 من المجيبين من ذوي الدخل المرتفع أن يزوروا المزيد 

من المواقع في العام المقبل مقارنة بـ ٪47 من المستهلكين ذوي 

الدخل المنخفض. كان هذا االتجاه أكثر وضوًحا في مدن المملكة 

العربيّة السعوديّة حيث كان المشاركون من ذوي الدخل المرتفع هم 

المساهمون األساسيّون في المشاركة المستقبلية. وتوقع أكثر 

من ٪57 من المجيبين ذوي الدخل المرتفع عبر مدن المملكة العربيّة 

السعوديّة عدد زيارات أكثر مقارنة بنحو ٪50 من المستهلكين ذوي 

الدخل المنخفض. ولوحظ اتجاه عكسي في دبي والقاهرة حيث 

توقع ٪65 من ذوي الدخل المرتفع عدد زيارات أكثر مقارنة بـ 60٪ 

من ذوي الدخل المنخفض.

يُبرِز نماء المشاركة الثقافيّة عبر جميع الفئات العمرية كيفية 

استخدام المستهلكين للثقافة كوسيلة الستكشاف هويتهم 

الثقافيّة. فمن المهم البناء على هذا األمر أكثر كما ردّد خبراء 

المنطقة.

"تشارك جميع الفئات العمرية )مثل مهرجان 
ربيع األرض( في عدد من النشاطات الثقافيّة 

الجارية في المملكة العربيّة السعوديّة. يتطلّع 
الناس إىل النشاطات ذات الصلة بالجيل األصغر 

واألكبر سًنا والتي يمكنهم المشاركة فيها مع 
عائالتهم.” 

د. مارك ثومسون
أكاديمي في الرياض
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التوسع في العروض الثقافيّة على المنصات الرقميّة وانتشار 

استخدام التقنية الرقميّة بين المستهلكين يؤدي أيًضا إىل دفع 

المشاركة الثقافيّة. استفاد استخدام المنصات الرقميّة من 

المعدالت العالية للتبني التقني في المنطقة. على سبيل المثال 

يزيد استخدام اإلنترنت على ٪90 في معظم دول الخليج )اعتباًرا 

من 2017(. ويمكن رؤية اتجاه مماثل في جميع أنحاء منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، حيث ال يوجد سوى مصر التي يقل عدد 

مستخدمي اإلنترنت فيها عن نصف سكانها. في المقابل فإن انتشار 

الهاتف المحمول واسع أيًضا في المنطقة حيث يمتلك سكان 

الخليج في المتوسط أكثر من هاتف محمول واحد للفرد. تؤكد هذه 

ّ في منطقة  اإلجراءات التبني الواسع لوسائل التواصل االجتماعي

الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تعد من بين أعلى المناطق 

في العالم في هذا المجال. وتشمل المنصات الشهيرة يوتيوب 

وفيسبوك وواتساب باإلضافة إىل انستجرام األكثر صداقة للفنانين 

والذي لديه نسبة اعتماد بين مستخدمي اإلنترنت في المنطقة 

تبلغ %42 وفًقا إلحدى الدراسات اإلقليميّة.

كان االتجاه واضحا من نتائج االستطالع مع وجود أكثر من 80٪ 

من المجيبين على استعداد للمشاركة في الثقافة باستخدام 

الوسائط الرقميّة. كان الدخل محركاً رئيسيّاً للمشاركة الرقميّة. وكان 

تقريبا ٪78 من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع على استعداد 

للمشاركة رقميّا مقارنة بـ ٪65 فقط من المستهلكين ذوي الدخل 

المنخفض وهذا قد يكون مرتبطاً بوعي أعلى نسبياً باإلضافة إىل 

إمكانيات الوصول إىل المنصات الرقميّة بين المستهلكين ذوي الدخل 

المرتفع. ظهرت وسائل اإلعالم االجتماعيّة أيضاً كوسيلة مهمة 

للمستهلكين الثقافيّين للبقاء على اتصال مع المؤّسسات الثقافيّة 

على أسس أكثر انتظاماً. اختار ما يقرب من ٪36 من المشاركين 

ّ للمؤّسسات  اإلقليميّين صفحات وسائل التواصل االجتماعي

ّ للبقاء على اطالع على نشاطاتهم وفعالياتهم  كمصدر رئيسي

الثقافيّة. هذا أكثر بكثير من ضعف المصادر التقليدية مثل اإلعالن 

ّ. بغض النظر عن الطريقة التي تصل بها هذه  المادي أو التلفزيوني

المؤّسسات إىل المستهلكين الثقافيّين فمن المحتمل أن تكون أكبر 

فائدة من رقميّة الثقافة هي أنها تصل إىل أوسع جمهور ممكن مما 

يحفز بدوره المواهب اإلبداعيّة في المنطقة.

وبعبارة أخرى فإن توافر ثقافة أكبر مثل إمكانية الوصول إىل مواقع 

مختلفة، يضع حجر أساس لمزيد من المشاركة الثقافيّة. ومع ذلك 

يختلف هذا االتجاه على أرض الواقع من مدينة إىل أخرى حيث يروي 

كل منها قصته الخاصة. على سبيل المثال تجاوزت مقاييس القاهرة 

ّ مستويات مشاركة المشاركين فيها. ووفًقا لفنان  للتوافر الثقافي

متعدّد التخّصصات ومؤرخ ومعلّم مقيم في القاهرة فإن االفتقار 

إىل البنية التحتيّة المناسبة والتركيز المحدود على تعزيز الثقافة 

يمكن أن يفسرا أن القضايا المذكورة أعاله من المحتمل أن تكون 

حواجز تحول دون المشاركة.

ّ اآلخر هو االرتباط اإليجابي الواضح بين التوافر  وكان االتجاه الرئيسي

ّ ومستوى المشاركة. الثقافي

إللقاء الضوء على هذه االتجاهات على مستوى المدينة يشرح 

القسم التالي االتجاهات والرؤى لكل مدينة. تسلط هذه المالمح 

الضوء على المستويات والديناميّات النسبيّة للمشاركة الثقافيّة في 

كل مدينة عبر المواضيع الثقافيّة الرئيسيّة وتحدد محركات النماء 

للمشاركة باإلضافة إىل العوائق الحرجة التي تواجهها المدن في 

رحلة التنمية الثقافيّة.

ّ أحد المحركات  ”تعد وسائل التواصل االجتماعي
الرئيسيّة التي أدت إىل زيادة االستهالك 

ّ. والمؤّسسات التي تطور المحتوى  الثقافي
ّ ال تمتلك ميزانيات كبيرة لذا فإن وسائل  الثقافي

ّ أداة ذات تكاليف قليلة  التواصل االجتماعي
للغاية للترويج لنشاطاتها.” 

واكيم زيدان – المدير العام – 
نقاط، الكويت

هاتف محمول واحد لكل شخص

مصر

استخدام اإلنترنت 

)% من السكان(

مشتركو الجوال 

)لكل 100 نسمة(

لبنان عُمان السعودية اإلمارات البحرين الكويت

التأثير الرقميّ: انتشار كبير لإلنترنت والهواتف المحمولة مما يدفع النماء الثقافيّ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا33

يزيد استخدام اإلنترنت على ٨٠٪ في معظم مدن الشرق األوسط وشمال إفريقيا وهناك أكثر من هاتف محمول واحد للفرد

)EIU( تحليل وحدة - ّ المصدر: البنك الدولي

اختار ما يقارب من 
٪36 من المشاركين 

اإلقليميّين صفحات 
وسائل التواصل 

 ّ االجتماعي
للمؤّسسات 

 ّ كمصدر رئيسي
للبقاء على اطالع 

على نشاطاتهم 
وفعالياتهم الثقافيّة.
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أبعاد املشــارکة الثقافیة االستهالکیة

القاهرة بیروت

املنامة

مسقط

جّدةالریاضدبيالشارقة

الدمام

منخفض

سط متو

تفع مر

الکویت مدینة 

األولویاتاملشارکةالتوفر تحدید 
یشــیر تحدید األولویات إلی التفضیل 

ثقافي. ملوضوع  النسبي 
تشــیر املشارکة إلی املشارکة 

النشــطة في موضوع ثقافي.
یشــیر التوافر إلی عدد املواقع 

الثقافیــة في کل مدینة.

كشف االستطالع الذي أُجري في المنطقة عن العديد من 

االتجاهات واألنماط حول االستهالك الثقافيّ على مستوى 

المدن والسكان. بينما ركز القسم السابق على األنماط 

اإلقليميّة، يحدد هذا القسم ما يجعل المستهلك الثقافيّ 

فريًدا لكل مدينة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

يتم ذلك من خالل األفكار المستندة إىل البيانات حول كيفية 

تفاعل المستهلكين مع العروض الثقافيّة المتاحة في مدينتهم 

وتحديد العوامل الرئيسيّة والعوائق التي تحول دون المشاركة 

الثقافيّة في كل مدينة.

لدى بعض المدن مشاهد ثقافيّة راسخة ومرموقة مثل تلك 

الموجودة في بيروت والقاهرة. وتقوم بعض المدن االخرى على 

تنمية مواهبها الثقافيّة وبنيتها التحتيّة بشكل تدريجي لتحقيق 

ّ بها مثل دبي. وبغض النظر عن  ّ والعالمي االعتراف اإلقليمي

موقع كل مدينة على هذا الطيف تحاول جميعها حالًيا االستفادة 

من الثقافة كنقطة انطالق لمزيد من التنمية االقتصاديّة. ونتيجة 

لذلك يتم عرض العديد من النقاط الثقافيّة الساخنة حيث تستفيد 

السلطات البلديّة إىل أقصى حد من مزاياها الحالية على الرغم من 

بعض التحدّيات المعيّنة.

َيستخدم الرسم الموجود في الصفحة التالية نتائج االستطالع 

لمقارنة مقاييس االستهالك الثقافيّ المختلفة على مستوى 

المدينة. تستند التصنيفات العالية والمتوسطة والمنخفضة 

إىل تقييم درجات نسبي لمدن منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا حول مدى توافر النشاطات الثقافيّة الرئيسيّة وإشراكها 

وترتيب أولوياتها.

النتائج على مستوى المدينة

التقييم النسبي للنشاطات الثقافيّة الرئيسيّة في مدن الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

ّ في كل من ملفات تعريف  َلت النتائج الملخّصة في الرسم البياني فُصِّ

المدينة التي تليها. إىل جانب شرح التصنيفات عبر المقاييس الثالثة 

)التوافر، والمشاركة، وتحديد األولويات( تقوم الملفات الشخصيّة 

للمدينة بتسليط الضوء على االتجاهات الرئيسيّة عبر المدن: “مراكز 

النشاط” الخاصة بالمدينة الستهالك الثقافة والمواقع التي تُزار 

بشكل متكرر والحواجز التي تعوق التفاعل، وعرض حول مستقبل 

الثقافة في المدينة على أساس االتجاهات الناشئة.

ّ في الملحق 2. يُقدَّم التقييم النسبي للنشاط الثقافي

تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

خريطة ثقافيّة لمدن الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة وحدة
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مركز نشاط السينما والتلفزيون

* نسبة المجيبين الذين رأوا مدينتهم كمركز نشاط سينمائي وتلفزيوني 

تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي
 303.1 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
 20 مليون نسمة

السمعة الثقافيّة:
 عالية

باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات السياحيّة الثقافيّة 
العالميّة شهرة سجّل المستهلكون الثقافيّون بالقاهرة 

درجات أعلى من معظم المدن األخرى في االستطالع 
على جميع المقاييس الثالثة وعبر معظم المواضيع. 

وفًقا للفنانين واألكاديميين المحليّين والدوليّين فإن 
القاهرة هي عاصمة الموسيقى والسينما في 

المنطقة، وتؤكد هذا حقيقة أنها تستضيف أكبر حركة 
إنتاجية للصناعة السينمائيّة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.

إيضاحات االستطالع

مع تاريخ يمتد عبر آالف السنين، في ما يمكن وصفه على أنه أحد 

أشهر المواقع التاريخيّة في العالم )أهرامات الجيزة(، اختار ٪43 من 

المستهلكين القاهرة كنقطة جذب إقليميّة للنشاطات الثقافيّة في 

التراث والتاريخ. كما حازت القاهرة على ثاني أكبر عدد من المجيبين 

ّ يزورونه  )29%( الذين اختاروا متحًفا أو موقًعا تاريخًيا كمكان ثقافي

كثيًرا. ووجود مواقع معروفة مثل المتحف المصري ومتحف الفن 

اإلسالمي والمتحف القبطي يؤكد هذا االتجاه.

انعكست شهرة القاهرة كعاصمة سينمائيّة أيًضا على عدد 

اإلجابات العالية )٪27( في اختيار السينما والتلفزيون كنقطة ثقافيّة 

مع المواقع المتعلقة بهذا الموضوع مثل دور السينما، كونها 

ثاني المواقع التي تحظى بأكثر الزيارات بعد المواقع المتعلقة 

بالتراث والتاريخ كالمتاحف )٪24(، وهو أعلى من أي مدينة أخرى في 

ّ الذي يُقام منذ  ّ الدولي االستطالع. ويعد مهرجان القاهرة السينمائي

عام 1976 أكثر الفعاليات السينمائيّة والتلفزيونيّة شهرة في المدينة 

وهو يعرض مجموعة متنوعة من األفالم المحليّة والعربيّة والعالميّة.

حصل موضوع الفن والتصميم على درجة عالية من التوافر ولكن 

أقل من حيث المشاركة الفعلية )غالًبا ما يرتادها ٪10 فقط من 

المشاركين(. ووفًقا لفنان معاصر مقيم في القاهرة قد يرجع ذلك 

إىل المستوى العالي لتسويق الفن في القاهرة، مما خلق تأثيًرا 

يؤدي إىل االستبعاد لبعض العمالء. وهذا بدوره حد من إمكان 

الوصول المتصوَّر للموضوع إىل عدد أكبر من السكان. القاهرة، مصر

الرياض القاهرة الكويت الدمام المنامة
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نظرة مستقبلية 

بالتطلع إىل المستقبل بدأ سكان القاهرة متحمسين حول زيادة 

المشاركة في النشاطات الثقافيّة، حيث أفاد ٪57 أنهم من األرجح 

أن يزوروا المواقع الثقافيّة بشكل أكبر في األشهر الـ 12 المقبلة 

38. وهذا يمثل فرصة فريدة لمقدمي الخدمات الثقافيّة لتوسيع 

جهودهم التسويقية مع تعزيز توافر عروضهم ونطاقها الستيعاب 

الزيادة المحتملة في طلب المستهلكين.

يَُعدّ تحسين تدفق المعلومات وتقسيم العروض للمستهلكين أمًرا 

مهمًا بشكل خاص في القاهرة حيث أشار عدد أكبر من المستهلكين 

ذوي الدخل المنخفض )٪60( إىل أنهم من المحتمل أن ينخرطوا في 

النشاطات الثقافيّة بشكل أكبر خالل الـ 12 شهًرا القادمة مقارنة 

بالمستهلكين ذوي الدخل المرتفع )56٪(.

ونظًرا لموقعها القوي في التراث والتاريخ تجذب القاهرة أيًضا 

انتباه الرعاة التجاريين للثقافة في المنطقة. وفًقا لتوماس جيرست 

ّ في شركة BMW، “لقد دخلنا  ّ لالنخراط الثقافي الرئيس العالمي

في شراكة مع Art D‘Égypte 39 وهي أصبحت اآلن في عامها 

الثالث وعندما وضعنا وزًنا وراء هذه األحداث فإنه ساعد أولئك 

الموجودين على األرض لتوليد المزيد من الميزانية من الشركات 

األخرى. وأينما كان ذلك مناسًبا بالنسبة لنا من ناحية إسرتاتيجية 

ومن حيث الميزانية فنحن حريصون على ربط أنفسنا بالمؤّسسات 

الثقافيّة الشهيرة في المنطقة”. وهذا يسلط الضوء على الدور 

الحاسم للجهات الفاعلة في القطاع الخاص كمؤيدين للصناعات 

عوائق االنخراط 

تعكس بعض العوائق التي تحول دون المشاركة القيود المحتملة 

لسكان القاهرة من حيث التوسع الحضري والبنية التحتيّة المحدودة. 

إىل حد بعيد المدينة األكثر اكتظاظاً بالسكان التي شملها 

االستطالع والتي تضم أكثر من 20 مليون شخص، لم يكن من 

المستغرب أن نرى أن االزدحام ظهر كمشكلة حيث أظهرت المدينة 

أوقات تنقل عالية إىل المواقع الثقافيّة. على وجه التحديد قضى 

٪20 فقط من المشاركين أقل من 30 دقيقة في التنقل إىل موقع 

ما وهذه أقل نسبة في المدن التي شملها االستطالع. كما شكلت 

البنية التحتيّة والمرافق التي تلبي حاجات السياح حواجز إضافية عند 

المشاركين.

الثقافيّة المحليّة. ويمكن للسلطات االستفادة من هذه النظرة 

اإليجابية على المدى البعيد من خالل العمل من أجل استقرار 

ّ أكبر. سياسي واقتصادي

١/٣
من الناس في القاهرة سينخرطون أكثر في الثقافة إذا 

تفاعل أصدقاؤهم أو أسرهم أيًضا

المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

EIU المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة االستخبارات االقتصادية
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تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

بيروت، لبنان
ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي

52 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
 2.4 مليون نسمة

السمعة الثقافيّة:
 عالية

وعلى غرار القاهرة تستفيد بيروت من امتالك أحد 
أكثر المشاهد الثقافيّة المعترف بها في المنطقة، 

وهو نتاج تاريخ لبنان المتعدّد األديان وموقعه باعتباره 
نقطة تقاطع بين ثقافات الشرق األوسط وثقافات دول 
المتوسط. وإىل جانب التراث والتاريخ تقدم بيروت أداءً 

جيًدا نسبًيا في الفن والتصميم باإلضافة إىل األدب 
والشعر عبر جميع المقاييس الثالثة.

إيضاحات االستطالع

سجلت بيروت درجات عالية من حيث توافر النشاطات الثقافيّة في 

األداء واالحتفال. المدينة هي موطن لمجموعة واسعة من مسارح 

الفنون المسرحية، بما في ذلك مسرح كركال الشهير للرقص، 

ومسرح الرقص االحترافي في الشرق األوسط، ومترو المدينة الذي 

يقدم عروض الكباريه الشهيرة. مقارنة بالمدن األخرى في الدراسة، 

أعرب المشاركون في بيروت عن اهتمامهم األكبر بزيارة المسارح 

ومواقع األداء األخرى في المستقبل. على الرغم من أن ٪12 فقط 

من المشاركين ذكروا هذه األنواع من المواقع على أنها األكثر 

حظوة بالزيارة، أعرب ٪20 عن رغبتهم في زيارة هذه المواقع في 

المستقبل. يمكن زيادة االهتمام بهذه المجاالت من خالل تحسين 

نة. التسويق للمستهلكين والعروض الرقميّة المحسَّ

منطقة أخرى حصلت فيها بيروت على درجات عالية كانت نقطة 

ساخنة لألدب والشعر )٪25(، وهي ثاني أعلى درجة في 

االستطالع. ربما كان هذا مدفوًعا بارتفاع الفعاليات المتعلقة 

باألدب على مدى العقد الماضي بدءًا من مهرجان بيروت 39 في 

عام 2009، وهو نفس العام الذي تم فيه اختيار المدينة عاصمة 

اليونسكو العالميّة للكتاب.

كانت المواقع التي َتدرُج تحت عنوان التراث والتاريخ هي األكثر 

زيارة )بنسبة ٪28 من المجيبين( يليها األدب والشعر باإلضافة 

إىل فعاليات األفالم والتلفزيون )20%(. كما أظهر المشاركون في 

االستطالع في بيروت بعض أعلى معدالت السفر إىل الخارج حيث 

كانت ٪12 من زياراتهم الثقافيّة األخيرة خارج البالد.

‘الفن نابض بالحياة في بيروت وال تزال المدينة مركزًا 
محوريًا ويرجع ذلك في الغالب إىل الثقافة المفتوحة 

والرائدة. ولبيروت تأثير كبير في تقديم المجموعات التي 
تفكر في الفن والمنتديات لمناقشة مواضيع في الفن 

ومساحات للتدريب والتجربة واستكشاف ممارسات فنية 
مختلفة’.

لين سنيج - 
مدير برنامج الفنون والثقافة بمعهد الشرق األوسط
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المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

EIU المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة االستخبارات االقتصادية

نظرة مستقبلية 

في نهاية المطاف يبدو أن بيروت مدينة التناقضات، على الرغم من 

عدم وجود نقص في المعالم الثقافيّة ومراكز نشاط رائدة ما زال 

عليها أن تواجه عدم االستقرار السياسي المستمر ونقص التمويل 

العام. يقول فنانون من المنطقة إن بيروت أنتجت عماًل استثنائياً 

على الرغم من الحرب األهلية الطويلة والثقة المحليّة في القطاع 

ّ في المدينة لها دالالت كثيرة. وبحسب صالح بركات، وهو  الثقافي

مالك صالة عرض فنية لبنانية، فإن “القطاع الخاص في لبنان هو واحد 

من أكثر القطاعات استقاللية في عالم الفن كله، لكننا بحاجة إىل 

المزيد من المؤّسسات الثقافيّة والمتاحف والمؤّسسات العامّة 

التي تروّج للفن لتطوير ثقافة أكثر خصوصية بالتزامن معها. ال يمكن 

للمبادرات الخاصة أن تزدهر دون رؤية مؤّسسية تأتي من الدعم 

العام “. وفي حال انحسار حدة التوترات اإلقليميّة واألزمات الحالية 

 .ّ فستكون المدينة في وضع أفضل بكثير إلحياء المشهد الثقافي

ومع ذلك سيعتمد هذا إىل حد كبير على ما إذا كانت السلطات 

مستعدة وقادرة على االلتزام بتمويل التنمية الثقافيّة ال سيما في 

بداية أزمة مالية حرجة محتملة واقتصاد راكد.

عوائق االنخراط 

كان أكبر عائق أمام التفاعل الذي ظهر من االستطالع هو 

المستويات المنخفضة نسبًيا للرضا واالهتمام بالعروض الثقافيّة 

للمدينة. وقد ثبت ذلك من خالل ٪28 فقط من المجيبين الذين 

عبروا عن استعدادهم للمشاركة بشكل أكبر في الثقافة في 

العام المقبل، وهو ثاني أدنى مستوى في المنطقة. عالوة 

على ذلك قال ٪23 من المشاركين أنهم سيقللون عدد زياراتهم 

للمواقع الثقافيّة وهي أعلى نتيجة إقليميّة من هذا المنظور. من 

بين المجيبين الذين شعروا أنهم سيقللون الزيارات )%39( أشاروا 

ّ، مع انخفاض الدخل  اىل ضيق الوقت باعتباره السبب الرئيسي

ّ )%23( من المحتمل أن يكون مدفوًعا باألزمة  أيًضا كعامل رئيسي

المالية التي تواجهها البالد حالًيا. كان استمرار الرغبة المحدودة في 

المشاركة في الثقافة والزيارات خارج الموقع )الوسائط الرقميّة وما 

إىل ذلك( أفضل قلياًل، حيث توقع ٪43 فقط من غير المشاركين في 

المواقع، المشاركة بشكل أكبر في العام المقبل، وهو واحد من 

أدنى المستويات على هذا المقياس في االستطالع.

تتمتع بيروت بعروض قوية في مجال التراث والتاريخ، 
حيث يرى ثلث السكان المدينة كنقطة ساخنة 

االستفادة  للمدينة  يمكن  النشاطات.  لهذه  إقليميّة 
من هذا التصور من خالل توفير مزيد من المعلومات 

الثقافيّة للسكان وتحسين  النشاطات  حول هذه 
القائمة. التحتيّة  البنية 
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تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

دبي، اإلمارات
ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي

421 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
3.4 مليون نسمة

السمعة الثقافيّة:
عالية

كانت دبي من أنجح األمثلة على التنمية الثقافيّة 
التنازليّة، وهي اآلن تقدم واحًدا من أكثر المشاهد 

الثقافيّة تنوًعا في المنطقة. ومن المثير لإلعجاب أنها 
تحرز تقدًما جيًدا نسبًيا في جميع الموضوعات عبر جميع 

المقاييس الثالثة، مع درجات مشاركة أعلى نسبًيا من 
أي مدينة أخرى مما يدل على نهج متوازن لتطوير القطاع 

الثقافيّ.

إيضاحات االستطالع

تماشًيا مع صورتها كمقر حضري ومركز لألعمال اإلقليميّة، تتميز 

دبي بأعلى نسبة من المشاركين الذين أسهموا في النشاطات 

ّ. أسهم حوالي ٪80 من المشاركين في  الثقافيّة بتنسيق رقمي

دبي في النشاطات الثقافيّة من خالل المنصات الرقميّة، بزيادة 5٪ 

عن الرياض، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث المشاركة الرقميّة 

في المنطقة. وهذا يعكس المستويات العالية من انتشار اإلنترنت 

في اإلمارات العربيّة المتحدة )٪99.2( ويقترح استثمارات قوية في 

ّ في الصناعة الثقافيّة في دبي. التحول الرقمي

جذب موضوع الفيلم والتلفزيون اهتمامًا كبيًرا أيًضا. في الواقع جاءت 

المواقع المتعلقة بهذا الموضوع مثل دور السينما، في المرتبة 

الثانية من مواقع التراث والتاريخ من حيث تكرار الزيارات )25%(، 

متجاوزة بذلك جميع المدن األخرى التي شملها االستطالع بما فيها 

القاهرة. ووفًقا لمقابالت خبراء فإن اتجاهات األفالم والتلفزيون 

مدعومة بالمرافق والعروض السينمائيّة االستثنائية في دبي. 

وتعتبر دبي واحدة من مدينتين فقط )القاهرة هي الثانية( حيث ان 

ذوي الدخل المنخفض هم القوى المحركة للمشاركة المستقبلية. 

من المتوقع أن يزور ٪60 من ذوي الدخل المنخفض عدد مرات أكثر 

مقارنة بـ ٪56 من ذوي الدخل المرتفع.

‘نحن نستفيد من تاريخنا لمساعدة المقيمين والسياح 
على فهم جذورنا وقصة بالدنا والهوية التي نمثلها. 

لقد ُعمل الكثير على هذه الجبهة. فقد تحوَّلت منطقة 
الشندغة الثقافيّة في دبي إىل متحف مفتوح. ويعد 

متحف االتحاد منصة للجيل األصغر لمعرفة المزيد عن 
تاريخ أمتنا من خالل سلسلة من البرامج الملهمة بما في 
ذلك ورش العمل التفاعليّة التي تعد بمثابة تذكير بالدور 

النشط الذي تلعبه المتاحف في المجتمع، والمعارض 
التي تفي بمهمة جعل المدينة مركًزا للتبادل الثقافيّ 

والتعليمي’.

هالة بدري - 
مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة(
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المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة

عوائق االنخراط 

على الرغم من مستويات المشاركة القوية، ظهر حاجز ثابت أمام 

المشاركة بين المشاركين في دبي أال وهو الوقت. فمن بين أولئك 

الذين شعروا أنهم سيزورون عدًدا أقل من المواقع العام المقبل 

كان ضيق الوقت هو السبب األول الذي ذُكر لدواعي تقليل الزيارات 

)%38(. وبشكل مماثل أُشيَر إىل أن امتالك المزيد من الوقت هو 

ّ لزيادة المشاركة الثقافيّة بين أولئك الذين شعروا  د رئيسي محدِّ

أنهم سيشاركون أكثر )%32(. من المحتمل أن يعكس هذا سرعة 

وتيرة الحياة وثقافة العمل في المدينة. وفًقا لمقالة نشرتها 

بلومبرج مؤخًرا، يعمل المهنيون اإلماراتيون ساعات طويلة في 

الشهر أكثر من أي مدينة أخرى على مستوى العالم 40. ومن حيث 

الرضا أظهر االستطالع نتائج مثيرة لالهتمام، وهي أن نسبة كبيرة 

 ّ من الزوار )%15( غير الراضين اشتكوا من حالة الموقع كسبب رئيسي

لعدم رضاهم، وهو أعلى مستوى في مدن المسح على الرغم من 

المعايير العالية لدى دبي في منشآتها.

30%
من الناس في دبي يشعرون بأن الفعاليات الجديدة 

ستعني أنهم سيشاركون أكثر في الثقافة العام 
المقبل

تشير هذه النتائج إىل أن سلطات المدينة وأصحاب 
المصلحة اآلخرين قد يحتاجون إىل مزيد من العمل على 
تحقيق التوازن بين العروض الثقافيّة القائمة منذ مدّة 

طويلة والعروض المتكررة الجديدة القصيرة األجل التي 
سوف تحافظ على مشاركة المستهلكين.

نظرة مستقبلية 

بالتطلع إىل المستقبل كانت التوقعات اإلجمالية لزيادة المشاركة 

الثقافيّة أعلى بكثير من المتوسط )%57 مقارنة بمتوسط منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا البالغ %48(، وصحَّ ذلك في 

المشاركة خارج الموقع أيًضا )%74 مقارنة بـ %67(. وهذا يؤكد 

األهميّة التي أولتها السلطات المحليّة للتنمية الثقافيّة. إذ 

تساعد الهيئة الثقافيّة النشطة والمدعومة جيًدا )دبي للثقافة( 

في ربط الجهود العامّة والخاصة والمجتمعيّة لجعل المدينة 

ًّا. ًّا إقليمي مركًزا ثقافي

5859 الثقافة في القرن الـ21: تحديد أنماط االستهالك عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا



تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

الشارقة، اإلمارات
ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي

421 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
1.3 مليون نسمة

السمعة الثقافيّة:
متوسطة

رسخت الشارقة اآلن مكانتها كمدينة ثقافيّة أخرى 
في دولة اإلمارات العربيّة المتحدة حيث تتمتع بتاريخ 

وثقافة معمارية غنية باإلضافة إىل مشهد فني وأدبي 
نابض بالحياة. مع وجود عدد قليل جًدا من الدرجات 

المنخفضة حول مدى التوفر واالرتباط وكذلك تحديد 
األولويات، تحقق الشارقة أداءً جيًدا نسبًيا عبر معظم 
المواضيع خاصة المهرجانات الثقافيّة. وعندما يتعلق 

األمر بالمهرجانات الثقافيّة فإن المشهد النابض بالحياة 
للمهرجانات على مدار العام والفعاليات الثقافيّة )مثل 

بينالي الشارقة ومعرض الكتاب الدوليّ، من بين فعاليات 
أخرى( يرتبط بالسياق الذي تحرز فيه الشارقة مرتبة عالية 

على جميع المقاييس لهذا الموضوع.

إيضاحات االستطالع

شعر المشاركون في الشارقة وبقوة بأن التراث والتاريخ كان 

الموضوع المحدّد للمدينة )34%( على الرغم من أن المشاركين 

أظهروا توزيًعا نسبًيا للمواقع التي زاروها أكثر في الماضي القريب. 

كانت مواقع التراث والتاريخ مثل المتاحف األكثر زيارة )42%(، تليها 

مواقع الفن والتصميم مثل صاالت العرض والمواقع المعمارية 

)02%( من بين مواقع أخرى. هذه المواقع األخيرة تتحدث بالتأكيد عن 

الهوية الثانوية للمدينة كواحدة من عواصم الفن في المنطقة. 

ويسيطر بينالي الشارقة على مشهد الفن والتصميم هنا وهو أحد 

أكبر معارض الفن المعاصر في العالم العربي. يعد اجتماع مارس، 

وهو مؤتمر سنوي للفنانين والقيّمين على المعارض وممارسي 

الفن مثااًل آخر )تم تأجيل حدث 2020 بسبب فيروس كورونا 

المستجد(. ووفًقا ألوليفيا ساند مؤلفة أصوات معاصرة من عالمَي 

الفن اآلسيوي واإلسالمي، ‘‘من حيث معارض البينالي داخل 

المنطقة يعد بينالي الشارقة للفنون أحد أقوى الفعاليات الثقافيّة 

للفن المعاصر. وكان قد بدأ في عام 1993 بهدف ترسيخ مكانته 

كحدث قوي ودائم ومتزايد في المنطقة’’.

من حيث المشاركة في المستقبل ظهر التراث والتاريخ باستمرار 

كموضوع ذي اهتمام كبير، وبهذا اإلدراك ستستفيد المدينة من 

االلتزام القوي للسلطات المحليّة بالحفاظ على التاريخ. ونشطت 

مديرية التراث منذ عام 1993 وبذلت جهوًدا الستعادة بعض 

العمارة التقليدية للمدينة واألحياء التاريخيّة . كما أظهرت المهرجانات 

الثقافيّة اهتمامًا جيًدا إذ حصلت الشارقة على أعلى نسبة من 

المجيبين في المنطقة الذين يتوقعون زيارة مهرجان ما في األشهر 

الـ21 المقبلة )%53(.

شعبية المهرجانات الثقافية أعلى في مدن االستطالع

* نسبة المجيبين الذين اختاروا المهرجانات كأكثر المواقع زيارة

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة
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المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة

نظرة مستقبلية

على الرغم من التحديات التي واجهتها الشارقة فقد تلقت العديد 

من الجوائز في السنوات األخيرة، بما في ذلك عاصمة الثقافة 

العربيّة )1998( وعاصمة الثقافة اإلسالمية )2014( وعاصمة 

السياحة العربيّة )2015( ومؤخًرا عاصمة اليونسكو العالميّة للكتاب 

ّ للكتاب  )2019( وذلك بفضل استضافتها لمعرض الشارقة الدولي

وكذلك مهرجان الشارقة القرائي للطفل 42. مع ذلك، يمكن أن 

تساعد االستثمارات اإلضافيّة في بناء البنية التحتيّة الثقافيّة 

ومواقع ثقافيّة أكثر ديمومة على تعزيز المشاركة كما اقترح مصدر 

ّ تمت مقابلته. أكاديمي إقليمي

عوائق االنخراط

من حيث العوائق وعلى الرغم من مستويات الدخل المرتفعة نسبًيا 

في البالد مقارنة بالمدن األخرى في المنطقة، فإن اإلنفاق في 

المواقع الثقافيّة منخفض. فقد أنفق نصف المجيبين أقل من 10 

دوالرات أمريكية في زيارتهم األخيرة. وينعكس هذا في حقيقة أن 

٪92 من المشاركين شعروا أن الزيارة الثقافيّة األخيرة كانت ذات 

قيمة مقابل المال. أحد األسباب المحتملة لذلك كما أوضح مستشار 

مؤّسسة فن جميل، هو أن تكلفة المعيشة في البالد ترتفع بسرعة 

أكبر من زيادة الرواتب، وبالتالي فإن الدخل التقديري الذي سيتم 

تخصيصه للفنون والثقافة في انخفاض. تم ايًضا ذكر الوقت كسبب 

محتمل لزيارة مواقع أقل حيث ان ٪46 ممن توقعوا زيارات أقل ذكروا 

.ّ هذا السبب باعتباره المحرك الرئيسي

كانت الرغبة في التعلم الدافع األول لسكان الشارقة 
للمشاركة في الثقافة

هذا يوفر فرًصا لمجموعة من أصحاب المصلحة لتطوير 
المزيد من العروض الثقافيّة الفريدة في الشارقة التي 

تعزز التعلم مدى الحياة.

6263 الثقافة في القرن الـ21: تحديد أنماط االستهالك عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا



تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

الكويت، الكويت

المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة

ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي
134.6 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
3 مليون نسمة

السمعة الثقافيّة:
متوسطة - عالية

سجلت مدينة الكويت نتائج جيدة في المقاييس 
الثالثة حول التراث والتاريخ وكذلك في السينما 

والتلفزيون، مع الحفاظ على اتجاه إقليميّ مشترك 
لكونهما اثنين من أكثر المواضيع الثقافيّة شعبيّة. 

في حين أن األداء واالحتفال لم يبرز كموضوع 
رئيسيّ للمدينة، وتجدر اإلشارة إىل أنه وفًقا 

للخبراء الذين تمت مقابلتهم لهذه الدراسة فقد 
كانت الكويت أول دولة خليجيّة تبدأ في استخدام 
المسرح كمنصة عامة للتعليقات االجتماعيّة حول 

المواضيع المهمة. ورغم ذلك لم تتطور هذه 
المنصة بشكل كبير عبر السنوات األخيرة بسبب 

ركود التمويل العام. وال تزال الكويت تدعم اإلنتاج 
المسرحي من خالل المجلس الوطنيّ للثقافة 

والفنون واآلداب، لكن أفاد الخبراء أن هناك ميزانيات 
تشغيل أصغر بكثير.

إيضاحات االستطالع

مقارنة بالمستجَوبين في مدن أخرى في الدراسة، كان المشاركون 

في مدينة الكويت هم األكثر اهتمامًا بالمشاركة في النشاطات 

الثقافيّة حول األدب والشعر، فقد أبدى ٪17 من المشاركين اهتمامًا 

بهذا المجال و ٪18 ذكروه على أنه أكثر مواقعهم زيارة. على الرغم 

من المستوى األعلى نسبًيا للمشاركة اإلقليميّة في نشاطات 

األدب والشعر في مدينة الكويت، أفاد معظم المستجيبين أنهم 

قاموا بزيارة المواقع الثقافيّة ذات الصلة بالسينما والتلفزيون أكثر 

من أي موقع آخر )٪30( يتبعها عن كثب مواقع التراث والتاريخ )25٪(. 

وفًقا لفنانة بصريّة كويتيّة المولد، تعمل دور السينما على دعم 

هذا االهتمام بالعروض الثقافيّة في السينما والتلفزيون من خالل 

عرض مزيج متوازن من أفالم هوليوود واألفالم اإلقليميّة، خاصة 

من مصر ولبنان. لذلك قد يوجد عدد من الفرص لمزيد من التطوير 

للعروض الثقافيّة اإلقليميّة أو المحليّة في السينما والتلفزيون 

وكذلك األدب والشعر.

كان أحد االتجاهات الرئيسيّة بين المجيبين في مدينة الكويت أن على 

الرغم من وجود واحد من أقصر أوقات التنقل إىل المواقع الثقافيّة 

)تنقل ٪48 من المجيبين بأقل من 30 دقيقة(، كان هناك اهتمام 

كبير بزيارة المواقع الثقافيّة خارج المدينة. وعلى وجه التحديد اختار 

٪42 من المجيبين مواقع في مدن كويتيّة أخرى، في حين أكد 10٪ 

أن آخر زيارة ثقافيّة لهم كانت خارج الكويت ولكن في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا )أعلى مستوى في االستطالع مرتبط 

بالدمّام(. على الرغم من أن المشاركة الرقميّة بين المشاركين من 

خارج المواقع لم تكن عالية بشكل خاص )%64(، فقد تم تخصيص 

نسبة كبيرة من المشاركة الرقميّة للصوت )%30( وهو مقياس بارز 

في المنطقة.
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نظرة مستقبلية

بحسب واكيم زيدان من منظمة نقاط وهي منظمة تعمل على 

تعزيز تبادل المعرفة الثقافيّة في الكويت، فإنه لم تكن هناك 

ّ، لذلك بدأ الكويتيّون  نشاطات ترعاها الحكومة على الصعيد الثقافي

ّ في  في تنظيم نشاطاتهم الخاصة. وهكذا بدأ القطاع الثقافي

النماء. وقد تأثر ذلك جزئًيا بالتطورات الثقافيّة التي تحدث في جميع 

أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مما تسبب في حدوث 

ّ. إىل  سلسلة من ردود االفعال مع زيادة استهالك الناس الثقافي

أن بدأت الحكومة تحذو حذوها. وفي اآلونة األخيرة كان هناك اتجاه 

نحو التنمية بشكل تنازلي في المدينة ال سيما كجزء من جهود 

اإلنعاش بعد حرب الخليج عام 1991-1990. هذا يمثل بشكل كبير 

ّ )افتتح في عام 2018(،  لدى مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي

مجمع المتاحف الذي يمتد على مساحة 18 هكتاًرا وهو األكبر في 

العالم من حيث الحجم وجزء من منطقة الكويت الثقافيّة الوطنيّة 

التي تبلغ قيمتها مليار دوالر أمريكي. يضم المجمع أيًضا أوبرا الكويت 

الوطنيّة التي هي أكبر دار أوبرا في الشرق األوسط، باإلضافة إىل 

حديقة الشهيد التي تشمل مناطق العرض ومراكز األداء 43. بينما 

يتم تخصيص التمويل غالًبا للمشاريع واسعة النطاق وهي رؤية 

لدمج المجتمعات اإلبداعيّة المحليّة كما يجري بنجاح في مدن إقليميّة 

أخرى، وقد تساعد في تعزيز فئة إبداعيّة محليّة أكثر حيوية.

عوائق االنخراط

كما هو الحال مع المدن األخرى فقد كان عامل الوقت هو أهم 

معوقات المشاركة في المستقبل لما يقرب من نصف المجيبين، مع 

وجود 64٪ من المرجح أن يزوروا مواقع أقل في العام المقبل. كما 

تم تحديد نقص المعلومات حول األحداث والمعارض المعلن عنها 

)24%( والمعلومات المحدودة حول طرق المشاركة في األحداث 

الثقافيّة )42%( كعوامل رئيسيّة تقيد مشاركة هذه المجموعة في 

المستقبل. هذا الحاجز اإلعالمي مهم وحاسم وملحوظ خاصة 

لمنظمي األحداث والسلطات العامّة.

٩٥%
من الناس في الكويت شعروا بالرضا عن زيارتهم 

ّ ما األخيرة لموقع ثقافي

المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة
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تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

مسقط، عُمان
ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي

76.3 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
1.59 مليون نسمة

السمعة الثقافيّة:
متوسطة - منخفضة

سجلت مسقط بشكل عام نقاًطا أقل نسبًيا من المدن 
اإلقليميّة األخرى في جميع المقاييس الثالثة الشاملة. 

على الرغم من ذلك فإن أداء المدينة جيد نسبًيا في 
المقاييس الثالثة للتراث والتاريخ والسينما والتلفزيون، 

لكنها تواجه تحديات ملحوظة في بعض المواضيع األخرى. 
ومع ذلك فإن هذا ال يسلب جهود المدينة األخيرة 

للترويج لثقافتها المحليّة نسبًة إىل مدن أخرى في الخليج. 
ووفًقا إلبراهيم جيالني، وهو فنان مقيم في مسقط 
وعضو في الجمعية العمانية للفنون الجميلة، “تتمتع 

المدينة بإمكانات جيدة للسياحة التراثيّة والتاريخيّة، 
حيث يتم الحفاظ على العديد من القرى والمواقع. حتى 

مهرجان مسقط السنوي يعرض تراثنا من خالل إعادة بناء 
حياة القرية “.

إيضاحات االستطالع

ابتعدت مسقط عن أنماط االستهالك اإلقليميّة من خالل تسليط 

الضوء على السينما والتلفزيون على أنهما أكثر المواقع جذًبا 

للزيارة في النشاطات الثقافيّة، حيث ذكر ٪40 من المشاركين ذلك. 

تتماشى هذه اإلحصاءات مع اهتمام المستهلك بالمواقع الثقافيّة. 

أعربت ثاني أعلى نسبة من المشاركين )٪22( في مسقط عن 

اهتمامهم بزيارة مواقع السينما والتلفزيون للثقافة في المستقبل، 

على الرغم من أن النسبة الكبرى أشارت إىل اهتمام بالنشاطات 

الثقافيّة في الفن والتصميم )٪24(. ومع ذلك، عبر هذه المجاالت، 

سجلت مسقط درجات منخفضة جًدا من حيث توفر العروض الثقافيّة، 

مما يشير إىل المجاالت الرئيسيّة للتنمية المستقبلية.

وفًقا لفنان معاصر مقيم في مسقط، فإن األداء واالحتفال في 

مسقط يكتسب شعبيّة ويتزايد استخدامه لتسليط الضوء على 

القضايا االجتماعيّة المهمة. كان الموقع المسرحي األكثر شهرة 

في المدينة، دار األوبرا الملكية، أول دار أوبرا كبيرة في المنطقة 

واستضاف عروض أوبرا بارزة لفنانين من جميع أنحاء العالم. كما 

أنها كانت بمثابة مساحة للموسيقيّين المحليّين واإلقليميّين 

لتقديم العروض.

تعتبر المهرجانات الثقافيّة أيًضا جانًبا مهمًا من المشاركة الثقافيّة 

في مسقط، حيث ذكر ٪21 من المشاركين أنها ثاني أكثر نشاطات 

المعرفة الثقافيّة للمدينة. قد يتأثر هذا بمهرجان مسقط، وهو حدث 

ّ والموسيقى  ّ واإلقليمي شهير لمدة شهر يعرض الفولكلور المحلي

والمأكوالت باإلضافة إىل مناطق الجذب الترفيهية.

شعبية التراث والتاريخ أعلى عبر مدن االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة
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المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة

نظرة مستقبلية

على الرغم من المقاييس األقل مالءمة للمشاركة الثقافيّة فقد 

ّ في مسقط ثابًتا وركز على رعاية الفنانين  بقي التطور الثقافي

المحليّين وتطوير تراثه التقليدي. من الجدير بالذكر أن معظم مواقع 

مسقط الثقافيّة التي تم بناؤها مؤخًرا مثل دار األوبرا الملكية 

ّ، قد تم بناؤها بأساليب معمارية إسالمية تقليدية.  والمتحف الوطني

على غرار مدن الخليج األخرى تعتمد مسقط على رعاية األسرة 

الحاكمة والتمويل العام لهذه الجهود. ومع ذلك ينبغي النظر إىل 

ّ كمصدر فعال للتنمية بشكل تصاعدي. فعلى سبيل  مجتمعها المحلي

المثال، على الرغم من إمكانية تحسين المشاركة الرقميّة في 

مسقط كان سكانها يميلون بشكل فريد للمشاركة في المجتمعات 

عبر اإلنترنت )%24(، وهذا متقدم جًدا على أي مدينة أخرى في 

االستطالع. ويوفر فرصة غير مألوفة لتطوير فئة إبداعيّة محليّة 

ّ في المناطق  معتمدة على الذات يمكن أن تعزز المشهد الثقافي

التي تعاني نقص الخدمات وتمويلها من قبل السلطات العامّة.

عوائق االنخراط

في شرح العوائق التي تحول دون المشاركة اشتكى المجيبون 

الذين شعروا أنهم سيزورون مواقع أقل نتيجة قلة الوقت لالنخراط 

في الثقافة )٪56( وهو أعلى معدل في االستطالع. كما أظهرت 

المشاركة الرقميّة في الثقافة أدنى نسبة اختراق في المنطقة 44، 

إذ بلغت نسبة المشاركة المحليّة غير الموقعية ٪40 فقط. أحد 

االتجاهات اإليجابية كان استعداد المجيبين لإلنفاق على الثقافة. 

فقد أفاد ٪10 فقط من المجيبين بأنهم أنفقوا أقل من 10 دوالر 

أمريكي ولم يسلط أي مشارك )%0( الضوء على التكلفة كسبب 

النخراط أقل في الثقافة.

يبرز تعزيز االستثمارات في توفير المعلومات 
الثقافيّة من خالل القنوات االجتماعيّة كوسيلة واعدة 

لتشجيع المشاركة في مسقط. حالًيا، أفاد ٪45 من 
المستجيبين بأنهم على اتصال بالمواقع الثقافيّة عبر 

.ّ منصات التواصل االجتماعي
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تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

الدمام، السعودية
ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي

696 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
1.25 مليون نسمة

السمعة الثقافيّة:
متوسطة - عالية

الدّمام هي مركز صناعة النفط في المملكة العربيّة 
السعوديّة وواحدة من أسرع المدن نمًوا في البالد مما 
ساهم في تطوير مشهدها الثقافيّ. وتتبيّن اهتمامات 

المستهلكين الثقافيّين في ارتفاع معدالت المشاركة 
وتحديد األولويات عبر جميع المواضيع )أعلى درجة 

لتحديد األولويات بين جميع المدن(. كان التراث والتاريخ 
الموضوع األكثر تفاعاًل وتحديًدا لألولوية بشكل عام، لكن 

المستهلكين ذوي الدخل المرتفع أظهروا تفضياًل قوًيا 
للفن والتصميم )اختار ٪38 من المستهلكين ذوي الدخل 
المرتفع الفن والتصميم كأكثر موضوع مشاركين فيه(. 
إن مقياس المهرجانات الثقافيّة في الدّمام متساٍو مع 

مقياس النشاطات اإلقليميّة في دبي وهو اتجاه وطنيّ 
تساهم الدّمام فيه بشكل كبير.

إيضاحات االستطالع

مقارنة بالمدن األخرى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في 

الدمّام، زار المزيد من المشاركين مساحات المسرح وفنون األداء 

للمشاركة في النشاطات الثقافيّة. قرابة ٪18 من المستجيبين في 

ّ البالغ  الدمّام زاروا مواقع األداء واالحتفال مقارنة بالمعدل اإلقليمي

٪13. بشكل عام، في جميع الموضوعات األخرى، شهدت الدمّام 

مشاركة متوازنة من المستجيبين، وهو ما ينعكس أيًضا في االنتشار 

المتساوي نسبًيا لتصنيفات المشاركة وتحديد األولويات. في الدمّام، 

ّ إذا كان هناك  أعرب المشاركون عن استعدادهم لزيارة موقع ثقافي

حدث خاص )٪28( أو إذا كانت هناك خصومات على اإلقامة المحليّة 

)٪18(. يبدو أن برامج الوالء ومشاركة األصدقاء والعائلة هي أيًضا 

عوامل جذب رئيسيّة للمستجيبين للمشاركة في النشاطات الثقافيّة.

سجلت الدمّام أقل من المتوسط )٪58( من حيث آخر زيارة ثقافيّة 

في المدينة، ولكن هذا ليس بالضرورة مدعاة للقلق نظًرا ألن 

المنطقة البلدية تشمل ثالث مدن مختلفة: الدمّام والظهران 

والخَُبر ولكل منها ثقافة متميزة خاصة بها. ومع ذلك اختار جزء كبير 

من المجيبين )٪30( زيارة مواقع أخرى في المملكة بينما زار جزء 

كبير من المجيبين )٪10( مواقع أخرى في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. ربما يمكن تفسير الرغبة في السفر بشكل أكبر 

من خالل حقيقة أن المجيبين ذوي الدخل المرتفع في الدمّام كانوا 

المساهمين األساسيّين في المشاركة المستقبلية. من المتوقع 

أن يزور أكثر من ٪79 من المجيبين ذوي الدخل المرتفع المزيد من 

المواقع مقارنة بـ ٪43 من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. 

كما أظهرت نتائج االستطالع اهتمامًا بالمهرجانات الثقافيّة خاصة 

تلك الموجودة خارج الدمّام. فقد ذكر ٪22 من المجيبين أنهم على 

ّ. مع استمرار المملكة في  استعداد للسفر لحضور مهرجان ثقافي

تخفيف القيود االجتماعيّة وفتح اقتصادها وقيام الدمّام بزيادة 

نطاق عروضها الثقافيّة جنًبا إىل جنب، فمن المرجح أن تتراجع الحاجة 

إىل السفر إىل الخارج لصالح المشاركة المحليّة. ووفًقا ألكاديمي 

من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، فإن عدد 

السعوديين الذين يسافرون إىل دبي أو المنامة خالل العطالت 

الكبرى أو العطالت المدرسية أقل من ذي قبل ألن العديد من 

النشاطات يتم اآلن توفيرها محلًيا.

 الدخل المنخفض

 الدخل المتوسط

 الدخل العالي

%51

%43

%79

المستهلكون ذو الدخل المرتفع يقودون المشاركة المستقبلية

* نسبة المستجيبين الذين ينوون المشاركة بشكل أكبر في الثقافة خالل االثني عشر 

شهًرا القادمة
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المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة

نظرة مستقبلية

ّ في الدمّام بشكل عام مع مبادرات لبناء  يتطور المشهد الثقافي

هويتها الثقافيّة كجزء من مشروع رؤية 2030 في البالد. أحدث 

ّ هو مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالميّة  مركز للتطور الثقافي

)إثراء(، الذي من خالل تجاربه الثقافيّة يُعرّض المستهلكين وكذلك 

المبدعين والمهنيين الثقافيّين ألشكال مختلفة من الثقافة. ووفًقا 

لخبير من الدمّام، “من أجل ترسيخ التنمية المستدامة في القطاع 

ّ من المهم وضع أساس متين. ينصب التركيز في الدمّام  الثقافي

على تعريض الناس في المنطقة الشرقية ألشكال فنية مختلفة من 

الفنون األدائية، على سبيل المثال من خالل العروض ذات القيمة 

اإلنتاجية العالية في مختلف التخصصات حتى يطلعوا على اإلمكانات 

اإلبداعيّة في هذا المجال. هذا جزء من رؤية طويلة األمد.

عوائق االنخراط

تشمل العوائق التي تحول دون المشاركة في النشاطات الثقافيّة 

في الدمّام عوامل مثل ضيق الوقت، باإلضافة إىل العوامل الخاصة 

بالدمّام مثل االفتقار إىل إعالنات كافية للفعاليات )%21( وقد صنفت 

بالتساوي مع مخاوف الدخل المستقبلية )%21( باعتبارها العامل 

ّ الذي جعل الناس يشعرون بأنهم قد يشاركون أقل في  الرئيسي

العام المقبل. وهذا صدى أكبر مع حقيقة أن المجيبين ذوي الدخل 

المرتفع زاروا المواقع بشكل أكثر تواتًرا من المجيبين من ذوي الدخل 

المتوسط والمنخفض، إذ بلفت زيارات ٪59 من المجيبين من ذوي 

الدخل المرتفع أكثر من مرتين في السنة مقارنة بـ ٪31 و21٪ 

للمجيبين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض على التوالي. مع 

انخراط ٪66 فقط )من غير المشاركين في الموقع( في الثقافة 

عبر اإلنترنت، كانت المشاركة الرقميّة هي األقل بين المدن 

السعودية الثالث )مقارنة بالرياض وجدّة(. تدعو هذه النتائج إىل 

مزيد من االستثمارات في تبادل المعلومات حول األحداث 

الثقافيّة، وتكلفة العروض الثقافيّة المتباينة، والمنصات والبرامج 

الرقميّة للمشاركة الثقافيّة.

٩٥%
من الناس في الدمّام يشعرون بأن المشاركة في 

النشاطات الثقافيّة تساعدهم على فهم مجتمعهم 
بشكل أفضل
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تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

جدة، السعودية

المشاركة المتوقعة في الثقافة عالية

* توقع المجيبون أن يشاركوا خالل االثني عشر شهًرا القادمة

ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي
696 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
2.87 مليون نسمة

السمعة الثقافيّة:
عالية

باعتبارها العاصمة التجارية للمملكة العربيّة السعوديّة 
بحكم الواقع وصاحبة أكبر ميناء في البالد، فقد تلقت 
جدّة دعًما كبيًرا لمشهدها الثقافيّ المزدهر باإلضافة 
إىل الحفاظ على تراثها كبوابة إىل األماكن المقدّسة. 
ظهرت مع درجات متوازنة بشكل عام على المقاييس 

الرئيسيّة للتوفر، ودرجات عالية إىل حد ما للمشاركة 
)في المرتبة الثانية بعد دبي( وتحديد األولويات، مما 

يشير إىل مشهد ثقافيّ راسخ يحتوي على مساحة 
كبيرة للتطوير. في األدب والشعر وعلى الرغم من 
انخفاض التوفر النسبي، كان أداؤهما جيًدا من حيث 

المشاركة وتحديد األولويات. وحسب ما أوضحه الخبراء 
الذين تمت مقابلتهم فإن هذا االتجاه يعني أن مخرجات 

األدب والشعر أقل توثيًقا من المواضيع األخرى، وهناك 
تنسيقات إضافية للجمهور لالنخراط فيها. التراث 

الشفوي على سبيل المثال، هو نموذج شائع جًدا 
يُستخدم لالنخراط في هذا الموضوع بداًل من الكلمة 

المكتوبة التي قد ال تنعكس في عامل التوفر.

إيضاحات االستطالع

كانت جدّة واحدة من المدينتين الوحيدتين اللتين لم تكن فيهما 

مواقع التراث والتاريخ أكثر المواقع جذًبا للزيارة مثل المتاحف. بداًل 

من ذلك، زار المستهلكون مواقع السينما والتلفزيون مثل دور 

السينما )%24(، تليها مواقع الفن والتصميم مثل صاالت العرض 

)%23(. بشكل متكرر. يأتي االهتمام القوي بالسينما بعد إنشاء هذه 

المرافق في عام 2018 وقد يعزى ذلك أيضاً إىل استضافة مهرجان 

ّ في عام 2019 ومن المقرر أن يصبح  ّ الدولي البحر األحمر السينمائي

الحدث األول من نوعه في المملكة والمنطقة.

بالنظر إىل المشاركة الثقافيّة على نطاق أوسع، توقع ٪63 من 

المشاركين في جدّة زيارة المزيد من المواقع الثقافيّة في العام 

المقبل و ٪3 فقط من المشاركين توقعوا زيارة أقل )تعادل مسقط 

مع أدنى مستوى في المنطقة(. والجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من 

المستجيبين ذوي الدخل المرتفع )٪75( ومنخفضي الدخل )54٪( 

أبدوا اهتمامًا بالمزيد من المشاركة الثقافيّة، مما يشير إىل وجود 

طلب قوي على العروض الثقافيّة في المدينة. إىل جانب زيارة 

المواقع، كانت المشاركة الرقميّة عالية بنسبة 76٪.

مع إنشاء العديد من مناطق الجذب الثقافيّة األساسيّة في جدّة 

مؤخًرا، كان المشاركون في جدّة أيًضا داعمين جًدا للعروض الثقافيّة 

 ّ لمدينتهم، حيث اختارت إحدى أكبر المشاركات )٪87( موقع جذب محلي

ّ الناشئ  باعتباره آخر موقع تمت زيارته. قد يكون المجتمع اإلبداعي

وراء المشاركة الثقافيّة القويّة جزئًيا، ومن المالحظ أن المدينة قد 

 Hay:. اختيرت من قبل “مبادرة فن جميل” في دبي لتكون موقًعا لـ

Creative Hub تعتبر “مبادرة جدّة للفنون 21، 39” عنصًرا مهمًا آخر 

ّ. بشكل عام، يبدو أن المدينة تكمل  ّ المحلي في المشهد الفني

ّ نحو التنمية الثقافيّة، وبذلك، فإنها تبني جنًبا إىل جنب  الدافع الوطني

ّ في الرياض. مع المشهد الثقافي
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المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة

نظرة مستقبلية

مع تأسيس العديد من مناطق الجذب الثقافيّة الرئيسيّة في جدّة 

مؤخًرا كان المشاركون في جدّة داعمين جًدا للعروض الثقافيّة 

لمدينتهم، فاختار واحدٌ من أكبر حصصهم )%87( منطقة جذب محليّة 

ّ الناشئ وراء  كموقع آخر قاموا بزيارته. قد يكون المجتمع اإلبداعي

 Art Jameel المشاركة الثقافيّة القوية جزئًيا ويعبر لنا أن مبادرة

 .Hayy: Creative Hub 46 في دبي اختارت المدينة لتكون موقع

 ّ تعتبر مبادرة جدّة للفنون 21، 39 عنصًرا آخر مهمًا للمشهد الفني

ّ نحو  ّ. بشكل عام يبدو أن المدينة تكمّل الدافع الوطني المحلي

التنمية الثقافيّة، وبذلك فهي تقوم بالتعزيز إىل جانب المشهد 

ّ في الرياض. الثقافي

عوائق االنخراط

الجدير بالمالحظة أن ٪18 فقط من المشاركين الذين شعروا أنهم 

سيزورون مواقع أقل العام المقبل ذكروا عامل الوقت كحاجز 

لالنخراط في الثقافة وهو أدنى مستوى في االستطالع. ومع ذلك 

وعلى الرغم من مقاييس الدخل القومي العالية نسبًيا للبالد، فقد 

ذكر ٪23 من هؤالء المجيبين أن دخلهم التقديري األقل من ذي قبل 

هو سبب لتقليل المشاركة و٪14 قالوا إن التغيير في التكلفة 

سيمنع المشاركة المستقبلية، التي كانت األعلى بين جميع المدن.

87%
من الناس في جدّة اختاروا زيارة المواقع الثقافيّة 

داخل المدينة
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تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

الرياض، السعودية
ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي

696 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
7.39 مليون نسمة

السمعة الثقافيّة:
متوسطة

أظهرت العاصمة السعودية والمركز اإلداري والحكوميّ 
مستوى متفاوًتا من التوفر لكنهما سجلتا نسبًة اعلى 

في مقاييس المشاركة، مما يعني أن المستهلكين أكثر 
استعداًدا لزيادة مشاركتهم في الثقافة.

إيضاحات االستطالع

أكثر من أي مدينة أخرى في االستطالع، كان االهتمام بالثقافة، في 

الرياض، محلًيا للغاية، حيث ذكر 88 ٪ من المشاركين أن هناك جذًبا 

في المدينة كموقع زيارتهم األخيرة. على الرغم من أن ٪8 فقط 

من المجيبين اعتبروا النشاطات الثقافيّة في الفن والتصميم ممثلة 

لهوية الرياض، إال أن ذلك لم يترجم إىل نقص في المشاركة. كانت 

مواقع الفن والتصميم، مثل المعارض، المواقع الثقافيّة األكثر اجتذاًبا 

للزيارة في الرياض )٪28(، وهي أعلى بكثير من أي مدينة أخرى 

ّ للمدينة. لالستجابة الحماسية من  وشهادة على المشهد الفني

الفنانين المحليّين الفضل في الجهود العامّة لتطوير مشهد الفن 

والتصميم في المدينة.

 ووفًقا لمهند شونو، وهو فنان مستقل مقيم في الرياض، ‘‘أصبح 

من األسهل على الفنانين التعاون في النشاطات والفعاليات إذ ان 

هناك تفويًضا إلشراك الفنانين السعوديين قدر اإلمكان. لدي اآلن 

فرص للعمل مع الفنانين والمنسقين العالميّين وأنا غارق في طلبات 

تقديم العروض. لقد كنت في إقامة فنية في برلين لمدة عام وكانت 

نيتي في ذلك الوقت أن أبقى هناك ولكن ارتفاع الفرص والتحول 

في المملكة العربيّة السعوديّة شجعني على العودة إىل الرياض. 

أعرف الكثير من المبدعين الذين بدأوا في العودة“.

وتبعت بعد ذلك عن كثب المشاركة في المهرجانات الثقافيّة )26٪(, 

وهي أعلى نسبة بين جميع المدن العشر في الدراسة. على الرغم 

من أن المهرجانات الثقافيّة هي عروض جديدة نسبًيا في المدينة، 

إال أن الخبراء يالحظون أن المشاركة تزداد وتيرتها، ال سيما من 

السعوديين - كفنانين ومشاركين. وفًقا لمريم موصلي، الشريكة 

المؤّسسة لشركة Niche Arabia، وهي شركة استشارية مقرها 

السعودية، فإن “سوق المهرجانات والفعاليات الترفيهية الواسعة 

النطاق في المملكة العربيّة السعوديّة في ازدهار. ال يتمتع قطاع 

الترفيه بميزة كونه “عرًضا جديًدا” للعديد من السعوديين فحسب، بل 

يتمتع أيًضا بجاذبية كبيرة بين شبابنا، ٪70 منهم تحت سن الثالثين. 

مهرجان - MLD Beast. - معظمهم من السعوديين المحليّين”.

كما كانت المشاركة الرقميّة عالية جًدا بين المشاركين من خارج 

الموقع )٪79( في الرياض، حيث شارك ٪10 من هؤالء المشاركين 

في مجتمع عبر اإلنترنت، وهي ثاني أعلى نسبة في االستطالع. 

يمكن أن تساعد المزيد من النشاطات الثقافيّة التي تستفيد من 

المنصات الرقميّة في توسيع المشاركة عبر مجموعة من مجاالت 

المواضيع.

‘إن سوق المهرجانات والفعاليات الترفيهية الواسعة 
النطاق في المملكة العربيّة السعوديّة تزدهر. ال 

يتمتع قطاع الترفيه بميزة كونه ‘عرًضا جديًدا’ للعديد 
من السعوديين فحسب، بل لديه أيًضا جاذبية كبيرة بين 
جيل الشباب حيث ٪70 منهم تحت سن الثالثين. شهدنا 
في كانون األول/ ديسمبر الماضي أكثر من 400,000 

شخص يحضرون مهرجان MDL Beast47 - كان معظمهم 
سعوديين محليّين.’

مريم موصلي – شريك مؤسس – نيش أرابيا
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40%
من الناشطين ثقافًيا في الرياض يشاركون في نشاط 

ّ مرة واحدة في األسبوع على األقل ثقافي

نظرة مستقبلية

ّ في الرياض ال  دور السلطات المحليّة في بناء المشهد الثقافي

يمكن االستهانة به. تهدف مبادرات مثل فن الرياض وهو مشروع تم 

إنشاؤه عام 2019 إلنتاج أكثر من 1,000 عمل فني في المناطق 

العامّة )من قبل فنانين محليّين ودوليّين( إىل تحويل المدينة إىل 

‘‘معرض مفتوح’’. وتركز الجهود الحكوميّة، كما أبرزها أحد صناع 

السياسات في وزارة الثقافة، على تطوير القطاعات للسياح 

والمستهلكين الثقافيّين المحليّين مع إعطاء األولوية لمصالح 

المواطنين السعوديين. اًذا بالمضي قدمًا ستتمكن الرياض من 

االعتماد أكثر على فئة فرعية كبيرة من الشباب والمبدعين الذين 

ستوفَّر لهم المساحات الثقافيّة لعرضها على جماهير أوسع، فضاًل 

ج للقيود  عن الدعم المؤّسسي المطلوب. يشجع التخفيف المتدرِّ

االجتماعيّة أيضاً أشكال الفن والثقافة على الظهور وهي لم تكن 

موجودة من قبل، مثل األوبرا وحتى الكوميديا االرتجاليّة. 

عوائق االنخراط

وعلى غرار بقية المنطقة، اشتكى المشاركون كثيًرا من ضيق الوقت 

للمشاركة في الثقافة )%49(، باإلضافة إىل عدم االهتمام باألحداث 

والمعارض المعلن عنها )%26( وهو تحد مشابه لذلك الذي واجهته 

الدمّام. 

لذلك، هناك فرصة لزيادة االستثمار في تطوير األحداث الثقافيّة 

التي يمكن الوصول إليها بشكل أكبر كجزء من حياة الناس اليومية 

باإلضافة إىل تعزيز مجموعة متنوعة من العروض من خالل جلب 

المنتجين الثقافيّين من داخل المدينة وخارجها.

المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة
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تصنيف االستهالك الثقافي في ١٠ مدن في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

لمحة عن المدينة

المنامة، البحرين
ّ اإلجمالي للدولة: الناتج المحلي

37.9 مليار دوالر

عدد سكان المدينة:
664000 نسمة

السمعة الثقافيّة:
منخفضة

سجلت المنامة بشكل عام نسًبا أقل من المدن اإلقليميّة 
األخرى على جميع المقاييس الثالثة الشاملة. لكن 

على الرغم من ذلك أظهر السكان تفضياًل قوًيا نسبًيا 
لألداء واالحتفال والسينما والتلفزيون. وقد اجتذب هذا 

األخير تاريخيّا زيارات سياحية كبيرة من الدول المجاورة، 
وال سيما المملكة العربيّة السعوديّة. ووفًقا للفنانين 

المحليّين يوجد في المدينة العديد من الشركات 
المسرحية التي تستضيف المهرجانات والمناسبات، ولكن 

معظمها أصغر حجًما وتركز على المسرح التقليدي. من 
المتوقع أن يعزز المسرح الوطنيّ المشاركة وهو أحد 

أكبر دور األوبرا في المنطقة، والقاعة الثقافيّة التي 
تديرها هيئة البحرين للفنون واآلثار الثقافيّة.

إيضاحات االستطالع

إىل جانب التراث والتاريخ )%42( رأى عدد كبير من المجيبين في 

المنامة األدب والشعر كممثل لمدينتهم )%26(، وهي أعلى نسبة 

في أي مدينة تم مسحها. ومن حيث تحديد األولويات النسبية كانت 

مواقع التراث والتاريخ مثل المتاحف والمواقع التاريخيّة، األكثر جذًبا 

لزيارة الناس، في المنامة )%27(، تليها مواقع األداء واالحتفاالت مثل 

المسارح وقاعات الحفالت الموسيقيّة )%26(، واألخيرة هي األعلى 

عبر مدن االستطالع.

تم اختيار المواقع األدبية والشعرية باعتبارها األكثر زيارة من قبل 

٪11 فقط من المجيبين. ويرجع ذلك على األرجح إىل عدم توفر 

الفعاليات األدبية الرئيسيّة بداًل من عدم االهتمام القاطع بين 

السكان. وقد أكد ذلك ما ال يقل عن ٪28 من المشاركين في األدب 

والشعر من حيث الزيارات خارج الموقع أو من خالل الوسائط الرقميّة. 

كان هذا هو أعلى مستوى للموضوع عبر المنطقة )واحد من بين كل 

ثالثة مجيبين قرأ كتاًبا إلكترونًيا(، والموضوع مدعوم بأعلى مشاركة 

رقميّة بين المشاركين من خارج المواقع )%80( عبر المدن التي 

شملها االستطالع. ووفقاً لحسن الحجيري، الفنان والملحن والباحث 

 ّ ّ “لعب األدب في البحرين دوًرا محورًيا في المشهد الثقافي المحلي

منذ النصف األول من القرن العشرين، حين كان للشعر نصيب األسد 

من الناتج. لكن رغم ذلك فقد هبط األدب البحريني في السنوات 

القليلة الماضية.

نظًرا إىل صغر حجم المدينة نسبًيا، كان المتوقع أن تكون أوقات 

السفر أقصر بين سكان المنامة، حيث يحتاج 60 ٪ من المشاركين 

إىل السفر أقل من 30 دقيقة إىل آخر موقع ثقافيّ تمت 

زيارته. كان السفر خارج المدينة أيًضا جذاًبا، فقد قام ٪45 من 

المشاركين بزيارتهم الثقافيّة األخيرة في مدينة أخرى في البالد. 

كانت المحرق المجاورة وجهة رئيسيّة مع العديد من النشاطات 

الثقافيّة المعروضة. تستمر النشاطات الثقافيّة في المنامة في 

التدويل. أحداث مثل سباق جائزة البحرين الكبرى تجتذب الزوار 

الدوليّين. والمشاركين 

جدة 

الكويت 

مسقط

الشارقة 

المنامة

أعلى مشاركة رقمية عبر مدن االستطالع

* نسبة المشاركين من خارج المواقع الذين يشاركون رقمًيا

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة
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80%
من الناس في المنامة على استعداد للمشاركة 

بالثقافة عبر اإلنترنت

نظرة مستقبلية

في ضوء الحواجز التي تم إبرازها تدرس السلطات المحليّة التنمية 

الثقافيّة بشكل عاجل ومتزايد، معتمدين بذلك على سمعة البالد 

 ّ في االنفتاح باإلضافة إىل تاريخها الغني كمفترق طرق إقليمي

لتعزيز تراثها. وبحسب الخبراء فإن هيئة البحرين للثقافة واآلثار تأخذ 

ّ والسياحة والقيام بذلك عن  زمام المبادرة في الترويج الثقافي

طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. مثال على ذلك منصة 

“االستثمار في الثقافة” حيث تنفذ الحكومة المشروع ويدعم القطاع 

الخاص على شكل دعم مالي 49. سيكون هذا أمًرا بالغ األهميّة 

بشكل خاص إذ سيتمكن المقيمون في المملكة العربيّة السعوديّة 

من االستمرار في توطين تفضيالتهم، وهي مجموعة استهالكية 

ثقافيّة رئيسيّة للسكان المحليّين في البحرين.

عوائق االنخراط

نظًرا لحجم المدينة الصغير نسبًيا كان من المتوقع أن تقصر أوقات 

التنقل بين سكان المنامة حيث يحتاج ٪60 من المشاركين إىل أقل 

ّ تمت زيارته. كان السفر  من 30 دقيقة للتنقل إىل آخر موقع ثقافي

خارج المدينة مغرًيا ايًضا، إذ حصل ٪45 من المجيبين على آخر زيارة 

ثقافيّة في مدينة أخرى داخل البحرين. كانت المحرق المجاورة وجهة 

رئيسيّة مع العديد من النشاطات الثقافيّة المعروضة. وتستمر 

النشاطات الثقافيّة في المنامة في التدويل. وتجذب أحداث مثل 

سباق الجائزة الكبرى البحريني الزوار والمشاركين الدوليّين. على 

الرغم من االتجاهات اإليجابية فقد كان ٪32 فقط من المجيبين في 

المنامة يخططون لزيارة المزيد من المواقع الثقافيّة في العام 

ّ )%48(. المشاركون  المقبل، وهذا أقل بكثير من المتوسط اإلقليمي

الذين توقعوا مشاركة أقل )%43( أكدوا ان محدودية المعلومات 

ّ للمشاركة المستقبلية، التي كانت األعلى عبر  كانت العائق الرئيسي

المدن التي شملها االستطالع.

المواضيع األكثر زيارة عبر المدن التي جرى فيها االستطالع

)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة
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معالجة العوائق 
أمام المشاركة 

الثقافية
05

89



)EIU( المصدر: البنك الدولي - تحليل وحدة

ال تزال هناك عوائق أمام المشاركة الثقافيّة على الرغم من 

مستويات المشاركة الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة من معظم 

المشاركين. وتتراوح هذه من العوائق الصغيرة مثل النقص 

بالمواقع إىل العوائق الكبيرة الناشئة عن مشاكل على مستوى 

ّ كشف االستطالع عن دالئل  الصناعة. وعلى المستوى اإلقليمي

متفائلة للمشاركة القوية: من المتوقع أن يشارك %48 من 

المشاركين عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل 

أكبر في الثقافة من خالل الحضور الشخصي للمواقع الثقافيّة، بينما 

كان ٪80 الجزء األكبر من المشاركين منفتحين على االنخراط في 

الثقافة باستخدام الوسائط الرقميّة. عالوة على ذلك كان 24٪ 

من المجيبين منفتحين على تكرار الزيارات معتقدين أن هناك المزيد 

للتجربة من الموقع نفسه.

ومع ذلك ال تزال المنطقة بحاجة إىل معالجة عدد من التحديات 

فإن  الجزئي  المستوى  الثقافية. على  للمشاركة  إمكاناتها  لتحقيق 

العوائق التي تحول دون المشاركة مدفوعة إىل حد كبير بتفاعل 

الشكاوى  حياته. تتضمن  بيئته وأسلوب  الثقافي مع  المستهلك 

المتكررة التي تم تحديدها عامل الوقت المحدود للمشاركة في 

الثقافية والتي تم تسليط الضوء عليها كعائق رئيسي  األنشطة 

أمام المشاركة المستقبلية من قبل ٪39 من المشاركين. 

يمكن تفسير ذلك من خالل إعطاء األولوية لاللتزامات المهنية 

أو الشخصية، وفي بعض الحاالت أوقات التنقل الطويلة إىل 

المواقع الثقافية )على الرغم من عدم وجود المشكلة األخيرة 

في جميع المدن(.

ومع ذلك ال تزال المنطقة بحاجة إىل معالجة عدد من التحديات 

الجزئي  المستوى  على  الثقافيّة.  للمشاركة  إمكاناتها  لتحقيق 

فإن العوائق التي تحول دون المشاركة مدفوعة إىل حد كبير 

تتضمن  حياته.  بيئته وأسلوب  مع  الثقافيّ  المستهلك  بتفاعل 

الشكاوى المتكررة التي تم تحديدها عامل الوقت المحدود 

للمشاركة في النشاطات الثقافيّة، وهذا األمر تم تسليط 

أمام المشاركة المستقبلية من قبل  الضوء عليه كعائق رئيسيّ 

٪39 من المشاركين. يمكن تفسير ذلك من خالل إعطاء األولوية 

لاللتزامات المهنية أو الشخصية، وفي بعض الحاالت أوقات 

التنقل الطويلة إىل المواقع الثقافيّة )على الرغم من عدم 

وجود المشكلة األخيرة في جميع المدن(.

كما سلط المشاركون الضوء على نقص المعلومات حول موقع 

ّ )%18 من المجيبين( مما يدل على وجود فجوة  ّ كعائق رئيسي ثقافي

في التواصل بين هذه المواقع والديموغرافيا المستهدفة على 

الرغم من جهود التواصل والمشاركة الرقميّة المذكورة سابًقا. فيما 

ّ للمشاركة  تم تسليط الضوء على المشاركة الرقميّة كمحرك رئيسي

الثقافيّة من قبل الخبراء الذين تمت مقابلتهم للدراسة، وفًقا لنتائج 

االستطالع تحتاج المشاركة الرقميّة إىل زيادة في تلبية الطلب 

المرتفع. ووافق ٪80 من المجيبين على عبارة ‘يمكن للشخص 

المشاركة في الثقافة عبر اإلنترنت’ لكن ٪33 فقط أبلغوا عن أي 

مشاركة ثقافيّة فعلية عبر اإلنترنت. قد يتطلب هذا اهتماماً خاصاً 

لتشجيع المشاركة الرقميّة بين النساء وهي أقل قلياًل من الرجال، 

ذلك أن ٪30 من النساء شاركن عبر اإلنترنت في العام الماضي 

مقابل ٪35 من الرجال.

من منظور كلي فإن العديد من الحواجز الهيكلية واضحة في مجاالت 

التمويل والتعليم واالستقرار في المقام األول. 

وبينما تستفيد دول الخليج من تمويل عام واسع النطاق ورغبة 

ّ، ال يمكن قول الشيء نفسه  في االستثمار في القطاع الثقافي

ّ المتعثر  عن دول المشرق وشمال إفريقيا. وضع النماء االقتصادي

مؤخًرا فرض ضغًطا إضافًيا على الميزانيات الحكوميّة، أدى فعاًل 

ّ على  إىل القضاء على الحيز المالي الالزم لزيادة اإلنفاق الثقافي

حساب الحاجات الوطنيّة الحرجة األخرى. وبالتالي الطبقة اإلبداعيّة 

للمنطقة الفرعية تتعامل مع قيود كبيرة وموارد مشتركة 

دون المستوى القياسي عند إنتاج وابراز عروضها. ووفًقا لصانع 

سياسات في بيروت يعمل مع وزارة الثقافة، فإن العديد من 

هذه البلدان تتحمل عبء الروتين المفرط مما يعقد الموافقات 

والترخيص. وهذا يجعل تنظيم األحداث والمهرجانات الواسعة 

النطاق أصعب وأكثر تكلفة مما ينبغي. فبالنسبة لبيروت كان ذلك 

واضًحا من انخفاض الرغبة نسبًيا في المشاركة في الثقافة. وأعرب 

٪28 فقط عن استعدادهم لزيارة المزيد من المواقع الثقافيّة في 

.)48%( ّ بيروت مقابل المعدل اإلقليمي

هناك مشكلة أوسع ال تقتصر بالضرورة على بالد الشام وشمال 

إفريقيا، وهي أن الثقافة ال تعتبر مادة أساسيّة في أنظمة التعليم 

في المنطقة. اإلغفال واضح في كل من المدارس االبتدائية 

والثانوية حيث يمكن تقديم قيمة الثقافة في المجتمع على أنها 

أساسيّة، وكذلك على المستوى الجامعي حيث يمكن أن يكون هذا 

التعليم متخصًصا ومهنًيا. وقد ساهم هذا االفتقار في التركيز على 

ّ أيًضا فعلى نقص األخصائيين الثقافيّين المدربين  التعليم الثقافي

مثل القيمين والعاملين.

وهذا يمثل مشكلة في البلدان حيث القوى العاملة المدربة أمر بالغ 

األهميّة للتوسع الناجح للمؤّسسات واألماكن الثقافيّة الجديدة. 

ومع ذلك فإنه يؤثر أيًضا على البلدان التي ال تزال فيها المؤّسسات 

ّ الغني ال يزال يدفع أعداًدا  والمساحات متأخرة، ولكن التراث الثقافي

كبيرة من الزوار السياح الدوليّين. على سبيل المثال مصر غير قادرة 

على االستفادة من هذا الطلب بسبب نقص القوى العاملة المدربة 

وفًقا للخبراء المحليّين.

تنتشر القضايا المتعلقة باالستقرار السياسي واألمن في جميع 

أنحاء المنطقة وتثقل بشكل كبير على التنمية الثقافيّة، وبشكل 

أكثر حدة في دول مثل لبنان ومصر. وعلى الرغم من كون القاهرة 

 ّ واحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة، مع مشهد ثقافي

نابض بالحياة للموسيقى والسينما والمواضيع الثقافيّة األخرى اال 

انها عانت انخفاًضا واضًحا في السياحة منذ ثورة 2011. ولم تتعاف 

بعد. وهذا وفقا للمشاركين والسلطات المحليّة تأثًرا بنقص السياحة 

المتواصل، وفًقا لبهية شهاب، الفنانة والمؤرخة والمربية المتعدّدة 

االختصاصات، ومركزها القاهرة.

على الرغم من اتجاهات المشاركة اإليجابية، ال تزال 
العوائق التي تعترض التنمية الثقافيّة قائمة

العقبات على المستوى الفردي

قيود الوقت

اإلنفاق والدعم 
الرسميان المحدودان

االفتقار إىل النشاطات 
والوسائل المؤاتية للتآلف 

العائلي

الثقافة ليست جزءًا من 
النظام التربوي العام

المعلومات المحدودة 
واإلدراك وقلة اإلدراك

عدم االستقرار االقتصادي 
والسياسي

سي العقبات على المستوى المؤسَّ
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تعزيز التفاعل الثقافي اإلقليمي

جعل المشاركة الثقافيّة شاملة

على المؤسسات في األسواق المنشأة حديًثا وغيرها، 
أن تتعاون لحفز المشاركة الثقافية عبر المنطقة.

يجب تبني إستراتيجية تواصل هادفة لتحسين المشاركة 
بين الفئات ذات الدخل المنخفض. يجب استكشاف سبل

 مثل المشاركة الرقمية إلمكانياتها الكاملة.

¦م الثقافي  التركيز على التعل

¦م طول العمر، ينبغي على المبادرات الرامية إىل الحفز على التعل
أكانت عبر المزيد من التشديد في المنهاج التربوي 

³ق لتنشيط االلتزام الثقافي. أو جهود المجتمع األخرى، أن تَُطب

قد يؤدي اعتماد العديد من القطاعات الثقافيّة على السياحة إىل 

مزيد من االنخفاض في االنخراط في ضوء جائحة فيروس كورونا 

المستجد لعام 2020 وما يترتب على ذلك من ذيول اقتصاديّة، على 

الرغم من أنه من المرجح أن يكون االضطراب موقًتا. وهذا يسلط 

الضوء كذلك على الحاجة إىل دعم عام مناسب إلدارة الصدمات 

بشكل أفضل وال سيما بالنسبة للتجارب الثقافيّة التي يصعب 

تمثيلها من خالل المشاركة الرقميّة.

في نهاية المطاف، تتجذر هذه التحديات الكلية فيما إذا كان يمكن 

وضع التنمية الثقافيّة ضمن سياسات التنمية االقتصاديّة الوطنيّة 

 ّ األوسع. سيتطلب ذلك من السلطات أن ترى القطاع الثقافي

مرتبًطا ارتباًطا جوهرًيا بالقطاعات األخرى مثل العقارات والضيافة 

 ّ والسياحة. ونظراً للعناصر المشتركة العديدة للتراث الثقافي

ّ عبر المنطقة  سيكون هناك تحد آخر في تعزيز آليات التبادل الثقافي

 ّ بحيث يمكن أن تزدهر المشاركة الثقافيّة على المستوى اإلقليمي

على الرغم من التحديات الفريدة وقيود الموارد التي تواجه كل بلد 

على حدة. وفي النهاية سيكون من المهم للمنطقة أن تتغلب على 

التحديات المشتركة في انسجام تام.

الثقافية التنمية  في  المحددة  الفجوات  لمعالجة  توصيات 

سلط التقرير الضوء في الفقرات السابقة على العوائق والتحديات 

التي تواجه التنمية الثقافيّة في المنطقة وكذلك عبر مدن 

التركيز. يقدم هذا القسم سلسلة من التوصيات لمعالجة بعض 

الثغرات المحدّدة. هذه ليست موجهة فقط لصانعي السياسات 

ولكن لجميع وكالء الثقافة المشاركين في تشكيل المشاهد 

في كل مدينة. تعتمد السياسة الثقافيّة الناجحة على التعاون 

بين الوكاالت واالستفادة من نقاط القوة لدى الالعبين من 

القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمعات نفسها. وتهدف 

التوصيات المقدمة هنا إىل دفع النقاش الذي سيعزز تطوير 

المنصات الثقافيّة وذلك في المقام األول من خالل تحسين 

الوصول الثقافيّ والمشاركة في المنطقة. 

"يأتي السياح الدوليّون إىل القاهرة ولكنهم ال 

يريدون العودة بسبب البنية التحتيّة الضعيفة. 

وفًقا ألحدث األبحاث فإن نسبة صغيرة جًدا 

من السياح الذين يزورون القاهرة يرغبون في 

العودة، مقارنة بالمدن األكثر تطوًرا مثل باريس 

حيث ٪98 من السياح يرغبون في العودة."
بهية شهاب - 

فنانة ومؤرخة ومربية متعددة االختصاصات مركزها القاهرة.

النمو المتسارع:

توصيات لتسريع المشاركة الثقافية
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‘إن وجود حدث واحد كبير يعرض النشاطات 

الثقافيّة المتاحة في المنطقة سيكون ميزة 

كبيرة. وسيجمع المستهلكين الثقافيّين المحليّين 

مًعا كما سيجذب الجماهير الدوليّة )كما شوهد 

في بينالي البندقية(.’
اوليڤيا ساند - 

مؤلفة أصوات معاصرة من عالمين الفن اآلسيوي واإلسالمي.

يحتاج الناس إىل فرص لتوسيع أشكال مشاركتهم 
لضمان النماء المستدام

ّ تأييد لدى المجيبين على  •  يبدو أن للرغبة في التعلم الثقافي

االستطالع، إذ أشار ٪23 من المجيبين إىل الرغبة في تعلم شيء 

كسبب لزيارة ثقافة وهو الدافع األكثر شيوًعا للمشاركة الثقافيّة..

ّ مدى الحياة  •  ستؤدي المبادرات الرامية إىل تعزيز التعلم الثقافي

إىل زيادة المشاركة الثقافيّة، إما من خالل زيادة التركيز في مناهج 

التعليم أو الجهود المجتمعية األخرى.

ّ أكثر وضوًحا مع تزايد إدراك  •   أصبحت قضية توسيع التعليم الثقافي

الحكومات للمكاسب االقتصاديّة المهمة المرتبطة بالتنمية الثقافيّة.

يحتاج واضعو السياسات ومقدمو الخدمات إىل 
التركيز على جعل المشاركة الثقافيّة أكثر شمواًل. 

•  يشارك حالًيا المجيبون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بشكل 

أقل تكراًرا في النشاطات الثقافيّة من المشاركين من ذوي الدخل 

المرتفع، وهم أقل ثقة بأنهم سيشاركون أكثر في المستقبل.

•  هذا يُعَزى في األساس إىل حاجز للمعلومات حيث ان ٪55 من 

المجيبين ذوي الدخل المنخفض الذين لم يشاركوا في الثقافة من 

خالل وسائل أخرى خارج الزيارات ذكروا أنهم سيشاركون أكثر في 

الثقافة إذا كان لديهم المزيد من المعلومات حول كيفية االنخراط.

•  يحتاج صناع السياسات ومقدمو الخدمات إىل إعادة النظر في 

كيفية تواصلهم مع الجمهور ذي الدخل المنخفض، يمكن أن ينظروا 

في مصادر خارج القنوات التقليدية لمعالجة هذه القضايا.

ّ إىل  •  وينبغي النظر في سبل أخرى مثل تحسين الوصول الرقمي

النشاطات الثقافيّة، ذلك ان ٪63 من المشاركين من ذوي الدخل 

المنخفض ظلوا على اتصال بالمواقع الثقافيّة عبر وسائل التواصل 

ّ. ويمكن استكشاف خيارات مثل أوقات العمل المرنة  االجتماعي

للمواقع الثقافيّة والتوفر األفضل للتجارب الصديقة لألسرة 

لتحسين المشاركة بين الفئات المنخفضة الدخل.

يجب أن تتعلم بعض المؤّسسات الثقافيّة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من نقاط 
القوة المميزة لبعضها اآلخر، للمساعدة في تعزيز 

المشاركة عبر المنطقة

•  في اإلمارات العربيّة المتحدة والمملكة العربيّة السعوديّة تقوم 

االستثمارات في تطوير البنية التحتيّة الثقافيّة اىل دفع المشاركة، 

في حين أن اهتمامات السكان المقيمين في األسواق األكثر رسوًخا 

أصبحت مستقرة، إذ يشعر أقل من 30 ٪ من سكان بيروت أنهم 

سيزورون المواقع الثقافيّة أكثر في العام المقبل.

• هذا للمؤّسسات في كل مدينة تحديات جديدة في األسواق 

الجديدة، وهناك تركيز على زيادة الزوار األجانب والمحليّين. يجب 

إعادة تنشيط العروض لجذب اهتمام جديد في المدن ذات 

المشاهد الثقافيّة األكثر رسوًخا.

•  يمكن أن تساعد الشراكات بين هذه المؤّسسات في نقل الخبرات 

ذات الصلة. فعلى سبيل المثال يمكن للمؤّسسات في األسواق 

ذات النماء المرتفع أن تدعم اآلخرين بطرق جديدة لدفع المشاركة. 

في حين يمكن لتلك الموجودة في أسواق مثل القاهرة وبيروت 

تبادل تجاربها في تلبية حاجة المستهلكين الدوليّين..

 ّ •  تحسين فرص التفاعل داخل المنطقة يمكن أن يعزز التبادل الثقافي

في المنطقة لمنتجي الثقافة وكذلك المستهلكين.
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‘وضع فيروس كورونا المستجد العديد من 

ّ غير المادي في حالة  ممارسات التراث الثقافي

انتظار، بما في ذلك الطقوس واالحتفاالت مما 

أثر على المجتمعات في كل مكان. كما أدى إىل 

فقدان العديد من الوظائف في جميع أنحاء 

العالم، وأصبح الفنانون اآلن ال يستطيعون تغطية 

نفقاتهم. سوف تجد العديد من شركات الفنون 

صعوبة في التعافي من الناحية االقتصاديّة’.
يونسكو، 2020

فيروس كورونا المستجد والثقافة:
دفعة نحو المشاركة الرقميّة

فرْض عمليات اإلغالق والقيود المفروضة على الحركة العامّة 

ّ، أجبر جميع األحداث الثقافيّة العامّة تقريًبا على  والتباعد االجتماعي

اإللغاء أو التأجيل في المدن التي جرت البحوث فيها لهذه الدراسة. 

كما تم إغالق المتاحف والمسارح والمواقع الثقافيّة األخرى في 

القريب المرتقب. وستؤدي عمليات اإلغالق هذه إىل خسارة كبيرة 

في اإليرادات للعاملين الثقافيّين وتجميد جزء كبير من االستثمار 

العام والخاص، وترك الفنانين المحليّين دون مساحات ومنصات 

ملموسة لمواصلة تطوير أعمالهم. إلغاء جميع النشاطات الثقافيّة 

سيؤدي إىل خلق صعوبات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم، التي تعد أحد المكونات الرئيسيّة في هذا القطاع.

على الرغم من هذا االضطراب قد تتيح قيود الوباء على الحركة 

فرصة لتطوير السبل التي يمكن للمستهلكين من خاللها الوصول 

إىل الثقافة. ستكون االستفادة من الثورة الرقميّة والمستويات 

العالية من المشاركة الرقميّة مع الثقافة الموجودة أمًرا أساسًيا. 

وكشف االستطالع أن ٪80 من المجيبين كانوا على استعداد 

لالنخراط رقمًيا في الثقافة في المنطقة، ومن األرجح أن يرتفع 

هذا الرقم نتيجة للوباء. وبالفعل استفاد بعض الفنانين والمسارح 

حول العالم من الوضع ونظموا حفالت موسيقيّة افتراضية وأحداث 

بث مباشر. غالًبا ما يتم توفيرها مجاًنا للجمهور مما يزيل حاجزاً آخر 

من أمام المشاركة الثقافيّة. وتقدم العديد من المتاحف جوالت 

افتراضية وبعضها يبلغ عن زيادة حركة المرور على اإلنترنت بنسبة 

تصل إىل ٪1,000 50. يجب أن يدفع الوباء العديد من أهم المواقع 

الثقافيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إىل أن تحذو 

حذوها وتطوّر مجموعة شاملة من المرافق عبر اإلنترنت.

ال ينبغي تصميم هذه المرافق وتشغيلها طوال فترة الوباء فقط 

ألنها ستظل ذات قيمة كبيرة كبديل للزيارات الميدانية بمجرد 

تخفيف قيود الحركة العامّة. يمكن أيًضا للفنانين المحليّين االستفادة 

من المستويات األعلى للمشاركة الرقميّة التي أحدثها الوباء. 

بالنسبة لغالبية المستهلكين الثقافيّين تعد الوسائط الرقميّة 

ّ( الطريقة الرئيسيّة للتواصل  )وخاصة وسائل التواصل االجتماعي

مع اآلخرين. المزيد من حركة المرور الرقميّة تترجم إىل المزيد من 

التفاعالت بين الفنانين والمبدعين والجمهور مما يوفر المزيد من 

اإللهام وتكوين األفكار لمزيد من إنتاج المحتوى. من المحتمل أن 

تظل هذه الشبكة المكتشفة راسخة بشكل ثابت إىل ما بعد انتهاء 

الوباء، وتفتح سباًل جديدة للفنانين المستقلين والمنظمات الثقافيّة 

الشعبيّة للترويج لمحتواهم.

ّ للوباء أيًضا إىل  على الصعيد القطاعي قد يؤدي التأثير االقتصادي

تحويل األموال المخصصة للتنمية الثقافيّة إىل قطاعات أساسيّة 

أخرى ستحتاج إىل دعم للتعافي. وبحسب خبراء إقليميّين فإن البلدان 

ّ ضئياًل مثل لبنان  التي كان فيها االستثمار العام في القطاع الثقافي

ومصر، من األرجح أن تكون األكثر تأثًرا في هذا الصدد خاصة في 

ضوء الضغط الذي يفرضه الوباء على اقتصاد هذه الدول. وعلى 

المستوى الفردي ستؤدي األزمة إىل فقدان العديد من العاملين 

والفنانين الثقافيّين مصدر دخلهم. وفًقا لليونيسكو “وضع فيروس 

ّ غير المادي  كورونا المستجد العديد من ممارسات التراث الثقافي

في حالة انتظار، بما في ذلك الطقوس واالحتفاالت مما أثر على 

المجتمعات في كل مكان. كما أدى إىل فقدان العديد من الوظائف 

في جميع أنحاء العالم، وأصبح الفنانون اآلن ال يستطيعون تغطية 

نفقاتهم. سوف تجد العديد من شركات الفنون صعوبة في التعافي 

من الناحية االقتصاديّة”.

بالنسبة لغالبية 
المستهلكين 

الثقافيّين، تعد 
الوسائط الرقميّة 

)وخاصة وسائل 
 )ّ التواصل االجتماعي
الطريقة الرئيسيّة 

للتواصل مع اآلخرين.
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رؤية للمستقبل

على فرض أن االضطرابات المرتبطة بالوباء تهدأ على المدى القصير 

فإن التوقعات للمشاركة الثقافيّة واالستهالك في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا إيجابية، على الرغم من التحديات الملموسة 

التي تواجهها جميع المدن. وأظهر االستطالع أن عدًدا هائاًل من 

المجيبين ينوون االنخراط في الثقافة من خالل زيارة المواقع 

الثقافيّة أكثر أو على األقل البقاء على نفس المستوى، مع شعور 

أقلية صغيرة )%7( فقط بأنهم سينخرطون أقل. عالمة مشجعة أخرى 

هي أن احتمال تكرار المشاركة مرتفع جًدا في المتوسط. فقد أعرب 

ما يقرب من نصف المشاركين )%49( الذين شعروا أنهم سيشاركون 

 ّ أكثر في العام المقبل، عن رغبتهم في زيارة موقعهم الثقافي

المفضل مرة أخرى ألنه كان هناك المزيد للتعلم منه. ويتسق ذلك 

مع إبداء المجيبين اهتمامًا عامًا بالمحتوى وحرصهم على معرفة 

المزيد. وأيضاً رأى العديد من المجيبين المشاركة الثقافيّة كنشاط 

ّ، معبرين عن احتمال زيارة المزيد من المواقع الثقافيّة  اجتماعي

بسبب اهتمام العائلة واألصدقاء، وهو مقياس من شأنه أن يرى 

اهتماماً أكبر مع إدخال المزيد من النشاطات الصديقة لألسرة.

إذا ترسخت فرص المشاركة الرقميّة بشكل أكبر نتيجة للوباء 

فقد تكون المنطقة في طريقها إىل تنويع استهالك الثقافة 

الرقميّة، وهو استهالك تهيمن عليه حالياً وسائط مثل بث الفيديو 

والموسيقى. كما أن المشاركة الرقميّة المرتفعة ستضع وسائل 

ّ كطريقة مفضلة للمستهلكين للبقاء على اتصال  التواصل االجتماعي

بالمواقع الثقافيّة وتحديثها على آخر عروضهم. تكرّر هذا االتجاه في 

جميع المدن التي شملها االستطالع بغض النظر عن بنيتها التحتيّة 

الرقميّة أو توغلها.

مستقبل التنمية الثقافيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا سيشهد على عمل بعض المدن الن تعمل من أجل أن تصبح 

محاور ثقافيّة أكثر عولمة. ومع ذلك يبدو أن واضعي السياسات في 

جميع أنحاء المنطقة يدركون تمام اإلدراك أن تكملة بعضهم نقاط 

قوة البعض سيخدم مصالحهم بشكل أفضل من التنافس المباشر. 

وعلى الرغم من أن جميع المدن استشهدت بالتراث والتاريخ 

باعتبارها الموضوع األكثر تمثياًل للهوية الثقافيّة لمدينتهم، فمن 

الواضح أن معظمها يرتبط أيًضا بمواضيع أصغر مثل الفن والتصميم 

في دبي، والسينما والتلفزيون في القاهرة والكويت والثقافة 

والمهرجانات بالرياض ومسقط. ومع نمو العروض الثقافيّة من هذه 

المواضيع ستتغير آراء السكان تدريجًيا فيما يتعلق بما يمكن أن تمثله 

مدنهم وما يرونه ويعرفونه على أنه ثقافة.

ّ لكل مدينة  في نهاية المطاف سيعتمد الطريق إىل النجاح الثقافي

على الرؤية اإلستراتيجية للتنمية الثقافيّة التي وضعتها السلطات 

المحليّة والوطنيّة، والطريقة التي يمكن أن تساهم بها الشركات 

الخاصة واألوساط األكاديمية والمؤّسسات غير الربحية، واألهم من 

ّ المشجع إنشاء المجتمعات المحليّة  ذلك كيف يمكن للنظام البيئي

للمشاركة في الثقافة. وعلى الرغم من أن كل مدينة تواجه تحدياتها 

الفريدة الخاصة بها والتي سيكون من الصعب التغلب على بعضها 

ّ في منطقة الشرق األوسط  أكثر من غيرها، إال أن المشهد الثقافي

وشمال إفريقيا يواجه مستقباًل مشرًقا وتعاونًيا.
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الملحق األول: 
منهجية البحث

يعتمد هذا التقرير على تصميم األساليب المختلطة ما بين المكونات 

النوعية والكمية. وقد استخلصت نتائج التقرير في المقام األول من 

دراسة استطالعية واسعة النطاق شملت منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا )MENA(، متبوعة ببيانات ثانوية من مقابالت مع 

خبراء ومراجعات من مؤلفات. 

يتم استخدام البيانات الكمية والبيانات الثانوية من الدراسة 

االستقصائية لتوليد الدرجات على المحاور الرئيسيّة التابعة للتوفر 

والمشاركة، وتحديد األولويات من خالل إطار عمل مفصل. وتضع رؤى 

نوعية من الخبراء والمؤلفات ذات الصلة النتائج في سياقها الصحيح. 

كما أنها كانت حاسمة لتحديد وتشغيل الفئات في هذا البحث.

تم اختيار عشر مدن رئيسيّة من منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا لهذه الدراسة وهي: القاهرة، بيروت، دبي، الشارقة، 

الكويت، مسقط، الدمّام، جدّة، الرياض، والمنامة. 

طرق البحث

المراجعات األدبية

تعد المراجعات األدبية مكوًنا مركزًيا لجميع برامج البحث المعدة من 

وحدة )EIU(. بدعم من فريقنا من أمناء المكتبات والمتخصصين في 

المعلومات، تمكنا من وضع إستراتيجية بحث ثنائية اللغة )اإلنجليزية 

والعربيّة( لهذا المشروع، وهي إستراتيجية تضمنت منشورات 

متخصصة أكاديمية ومنشورات غير رسمية، إىل جانب وسائل اعالم 

.)EIU( متميزة ومجمعين من مكتبة وحدة الـ

لقد كانت المراجعة شاملة بحيث غطت مصادر عالميّة باإلضافة 

إىل مصادر دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا. روجع 72 مصدًرا 

تم التحقق منها لتحديد الثقافة وجمع المواضيع ذات الرؤى الخاصة 

بالمدينة. تناولنا مجموعة من األسئلة البحثيّة التي تتعلق بالتصورات 

الثقافيّة واالولويات الثقافيّة النسبية واألنظمة البيئيّة الثقافيّة 

والعوامل الثقافيّة العالميّة والمحليّة باإلضافة إىل السياسات 

الثقافيّة واآلثار االقتصاديّة. 

مقابالت الخبراء

أجرينا مقابالت نوعية متعمقة مع خبراء من مشهد المنطقة 

ّ. وشمل ذلك األكاديميين ومقدمي الخدمات باإلضافة  الثقافي

اىل صناع السياسة. وقد حددنا هؤالء الخبراء على أسس صلتهم 

بالمواضيع المطروحة لضمان تمثيل الخبرة والتجربة في الدول 

والمواضيع المعنيّة بشكل كامل. وفي حين ساهم البعض بشكل 

مُغَفل، إال أن البعض اآلخر كانوا سعداء بمشاركة تفاصيلهم. وهم:

1. نهى قطان: المدير التنفيذي للشراكات اإلستراتيجية والتطوير، 

وزارة الثقافة السعودية.

2. هالة بدري: المدير العام، هيئة دبي للثقافة والفنون، اإلمارات 

العربيّة المتحدة.

3. لين طحيني: مستشارة وزير، وزارة الثقافة، لبنان.

4. تشارلز بوكوك: شريك إداري، جاليري ميم.

5. صالح بركات: مالك أجيال للفنون التشكيليّة، لبنان.

 ،ّ 6. واكيم زيدان: المدير العام، مؤّسسة نقاط للتعليم اإلبداعي

الكويت.

BMW ،للمشاركة الثقافيّة ّ 7. توماس جيرست: الرئيس العالمي

8. لين سنيج: مديرة برنامج الفنون والثقافة، معهد الشرق األوسط، 

الواليات المتحدة االمريكية.

 Contemporary Voices from the Asian ،9. اوليڤيا ساند: مؤلفة

 and Islamic Art Worlds

10. د. مارك تومسون: زميل أول مشارك، رئيس وحدة االجتماع 

ّ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  االقتصادي

المملكة العربيّة السعوديّة. 

11. محمد شونو: فنان، المملكة العربيّة السعوديّة.

12. رزان الصراف: فنانة، الكويت.

13. بهية شهاب: فنانة واكاديمية، الجامعة االمريكية، القاهرة.

14. حسن حجيري: فنان، المنامة.

15. إبراهيم الجيالني: فنان، مسقط.

16. مريم موصلي: شريك مؤّسس، نيش أرابيا، المملكة العربيّة 

السعوديّة.

المقابالت التي أجريت كانت شبه منظمة بناءً على استبيان، لكنها 

سمحت بعمليات بحث ذات صلة للتعمق في المواضيع. كل مقابلة 

استغرقت ما بين 30 و60 دقيقة للتطرق في المقام األول في 

ّ وسلوك السكان في منطقة  ّ الثقافي موضوعات النظام البيئي

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

كذلك أجرينا عدًدا من المقابالت مع خبراء من مؤّسسة إثراء من 

مختلف األقسام والمهام.

الدراسة االستطالعية 

أجرينا استطالًعا شاماًل ألكثر من 5,000 مجيب في المدن 

العشر قيد الدراسة بين آذار ونيسان/ مارس أبريل لسنة 

2020. كانت العينة لكل مدينة هي ن=500 والذين قد تم 

التالية: المعايير  على  بناءً  اختيارهم 

فوق سن 15 عامًا 

قد شارك في الثقافة خالل االثني عشر شهًرا الماضية )إقرار 

ذاتي(

أحد سكان المدينة في الوقت الذي سألوا فيه )إقرار ذاتي(

االستطالع: إلدارة  مخلفتين  طريقتين  استخدمنا 

المجيبين مقابلة هاتفية من خالل تنظيم لقاءات  أكمل ٪63 من 

اختيارهم من  CATI حيث تم  الحواسيب  هاتفية بمساعدة 

العام.  السجل 

تم اختيار ٪37 عن طريق خذ عينات من أعضاء لوحة على 

اإلنترنت. عبر  االستطالع  اإلنترنت الستكمال 

أنه تم استخدام نسخة  الهاتفية،  اللقاءات  ملحوظة عن نظام 

له. مصغرة من االستطالع لضمان تغطية كاملة 

المجيبين. وهذا  الديموغرافية عن  المعلومات  جمع  تم  كما 

رئيسيّة،  ديموغرافية  لمتغيرات  وفًقا  النتائج  بتحليل  لنا  سمح 

النتائج وفق هذه  مثل العمر والجنس ودخل األسرة وتقسيم 

المتغيرات.

االستطالع هي:  التي شملها  المواضيع 

للثقافة  المجيب  التعريف   .1

الثقافية: للمواقع  الزيارات   .2

زيارتها  المجيب  الذي يفضل  الثقافيّة  المواقع  أنواع   

الثقافيّة للمواقع  المجيب  يزور فيها  التي  المرات   عدد 

بالمواقع  اثناء وجوده  المجيب  التي يقوم بها  النشاطات   

الثقافيّة

الثقافيّة  مدى رضا المجيب عن المواقع 

المستقبل  الثقافيّة في  المواقع  لزيارة  المجيب  نية   

3. أشكال أخرى من المشاركة الثقافية: 

الثقافة  الرقميّة في  المشاركة  المجيب بشأن  رأي   

ثقافيّة مختلفة بمواضيع  المجيب  اهتمام   مدى 

للمجيب الثقافيّة  المشاركة  تكرار   

 النشاطات التي أكملها المجيبون والتي اعتبروها مشاركة ثقافيّة 

النية العامّة لدى المجيب للمشاركة في الثقافة في المستقبل

72 مصدًرا تم أخذهم
االعتبار بعين 

قواعد البيانات
%1 ورقة أكاديمية

%15

ّ مصدر حكومي
%24

منظمة عالميّة
%11

تقرير صحفي
%28

مؤّسسة ثقافيّة أخرى
%11

تقرير مجال الصناعة
%8
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جمع البيانات الثانوية

لتقييم مدى توفر الثقافة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، تم جمع معلومات عن عدد المرافق الثقافيّة الموجودة في 

المنطقة. اعتمدت إستراتيجيّة البحث على مراجعة البيانات المتاحة 

للجمهور عن المواقع الثقافيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا. وللقيام بذلك فقد استخدمنا إستراتيجيّة بحث الكلمات 

الرئيسيّة إلجراء مراجعة كاملة ألكثر من 350 مصدر بيانات، بما في 

ذلك المواقع اإللكترونية الحكوميّة ودالئل وطنيّة، وقواعد بيانات 

عامة لإلعالم السياحي والسفر. 

ّ - وهو عدد المرافق الثقافيّة - لكل  تم قياس المتغير الرئيسي

مدينة من خالل تحديد وتعداد عدد المواقع في كل مدينة. وقد تم 

تصنيف هذه األرقام حسب الموضوع وفًقا للتعريفات التالية:

x }المدينة{” ان نحصل على  تمكنا من خالل عرض “}الموضوع{ 

الثقافة. توفر  بيانات 

التوفر  التقاط  التركيز انصب على  مالحظة حول المصادر: الن 

بالتركيز  قمنا  فقد  للمستهلك،  الثقافيّ  المنظور  خالل  من 

المستهلك.  اليها من قبل  الوصول  التي يمكن  المصادر  على 

بالسلطات  الخاصة  االلكترونية  للمواقع  االولوية  إعطاء  تم 

تم  الموارد،  ولتحديد بعض  للمعلومات.  أقوى مصادر  باعتبارها 

الماضي لتقييم مدى  أجريت في  التي  الدراسات  استخدام بعض 

المنطقة.  في  الثقافيّة  الحيوية  توافر 

بيانات  لجمع  الموقع معياًرا مهمًا  كان  البيانات:  تأكيد صحة 

للتحقق من  إضافية  قيمة  الجغرافي  للموقع  كان  لذلك  المدينة 

الوحيدة  المواقع  البلدية هي  للمناطق  التابعة  المواقع  البيانات. 

الخُبر والظهران  المثال،  الحسبان. على سبيل  التي اخذت في 

المعرفة  القاهرة  القاهرة، محافظة  الدمّام. وفي  بلدية  في 

البارزة  المواقع  أينما كانت  الحسبان.  اخذت في  القاهرة  ببلدية 

حول المدينة )على مسافة ما يقرب من 200-100 كيلومتر من 

التحقق منها من قبل  العد بعد  المدينة( تم تضمينها في  وسط 

لتوثيق  السابقة  المؤلفات  تم استخدام  ّ. كما  مصدر حكومي

التصديق على  تم  للتحقق،  نهائية  النهائية. وكخطوة  األرقام 

المدينة. النتائج من قبل خبراء في 

األولويات وترتيب  والمشاركة  للتوفر  التحليلي  اإلطار 

الشرق  لمنطقة  الثقافيّ  المشهد  خريطة  ورسم  لمقارنة 

رئيسيّة  تركز على ثالثة مقاييس  األوسط، استخدمنا إطار عمل 

النشاطات  الثقافيّة واالنخراط في  النشاطات  توافر  هي: 

تحديد  حسب  الثقافيّة.  النشاطات  أولويات  وترتيب  الثقافيّة 

التالية: المقاييس 

الثقافيّة في المدينة التوفر إىل عدد المواقع  1. يشير 

الثقافة 2. االنخراط إىل مستوى المشاركة النشطة في 

النسبي لموضوع ثقافيّ معين التفضيل  3. تحديد األولويات إىل 

تلخيصهما  تم  رئيسيّين  مكونين  التحليلي  اإلطار  يتضمن 

القسم:  وتفصيلهما من خالل هذا 

للتوافر واالنخراط وتحديد  توليد مقاييس  الخطوة األوىل: 

األولويات )A, E, P( لكل مدينة وكل موضوع

التي جمعناها من عدد من  الثانوية  البيانات  استخدمنا  .  للتوافر: 

الثقافيّة.  المواقع 

اسئلة  المختارة من  البيانات  األولويات:  وتحديد  .  للمشاركة 

تم  المختارة من اسئلة االستطالع  البيانات  االستطالع 

استجابة  التباين في معدل  تصحيح  وتم  القيم.  لتوليد  تصنيفها 

المدن. عبر  االستبيان 

أو  او متوسط  بتعيين تصنيف مرتفع  الثانية: قمنا  الخطوة 

منخفض )HML(  لكل مدينة وموضوع بناءً على الدرجات أعاله

الثالث نسبًة إىل متوسط  الفئات  الدرجات لجميع  تم تطبيع 

بها. الخاصة  الدرجات 

تصنيفات  لتعيين  استخدامها  تم  التي  “القطع”  نقاط  حددنا 

المعيارية. للعالمات   )HML(

لقد ولّد إطار عملنا درجات وتصنيفات ال HML على جميع 

وتم  الستة.  الثقافيّة  المواضيع  عبر  مدينة  لكل  المقاييس 

لكل  الثالثة  المقاييس  لكل من  إقليميّ  الحصول على متوسط 

العام للمدينة عبر المواضيع  أيًضا قياس األداء  موضوع. تم 

بين  األولويات  العام واالنخراط وتحديد  الثقافيّ  التوفر  لمقارنة 

المدن.

الدرجات رؤى االستقصاء بطريقة مركبة مما  لخصت هذه 

لنا برسم تقييم مقارن عبر مدن منطقة الشرق األوسط  سمح 

اتاح مقارنة توافر وشعبيّة موضوعات  أنه  إفريقيا. كما  وشمال 

مختلفة. مدن  معينة في  ثقافيّة 

التوفر واالنخراط وتحديد األولويات درجات 

االستطالعرقم الدرجاتسؤال  الترميز/  مالحظة 

المشاركةأ

التالية قمت بزيارتها في 1 أي من المواقع 
آخر 12 شهًرا؟

يختارون كل موقع الذين  المجيبين  عدد 

هل قمت باالنخراط في الثقافة من خالل 2
أي نشاط ال يشمل زيارة موقع ثقافي 

بشكل فعلي؟ وما هو }الموضوع{ الذي 
معه؟ تفاعلت 

يختارون كل موضوع الذين  المجيبين  عدد 

)احتساب تكرار عالي(ب الحالية – الموقع + خارج الموقع  تكرار المشاركة 

كم عدد المرات التي قمت فيها بزيارة 1
}الموقع{ في آخر 12 شهًرا؟

)‘‘أكثر  عدد االجابات في فئتي تردد أعلى 
من 6 مرات’’، ‘‘5-6 مرات’’( مجمعة لغايات 

تقدير عدد الزوار عالي التردد

بالنسبة ل }الموضوع{ كم عدد المرات 2
األنشطة؟ أنواع  بجميع  فيها  تنخرط  التي 

عدد االجابات في فئتي تكرار أعلى 
)‘‘مرة واحدة في األسبوع’’، ‘‘ 3-4 مرات 
لغايات تقدير عدد  الشهر’’( مجمعة  في 

التردد  يتفاعلون مع  الذين  األشخاص 
العالي

المشاركةج في  التغيير 

خالل ال 12 شهًرا الماضية، هل قمت 1
بالمشاركة ب }الموضوع{ أكبر او اقل 

تكراراً من األشهر ال 12 السابقة؟

عدد اإلجابات اإليجابية لكل موضوع

المستقبليةد المشاركة 

في األشهر ال 12 المقبلة هل تتوقع ان 1
تشارك ب }الموضوع{ بشكل أكبر او اقل 

تكراراً من األشهر ال 12 السابقة؟

عدد اإلجابات اإليجابية لكل موضوع

االستطالعرقم الدرجاتسؤال  الترميز/  مالحظة 

االولوياتأ تحديد 

موقع ذو أولوية – الوقت الحالي1

بزيارتها 2 التي قمت  المواقع  ترتيب  يرجى 
التي زرتها فيها  مرتبة حسب عدد المرات 

خالل الـ 12 شهًرا الماضية؟
الرقم 1 هو للمواقع  المثال،  )على سبيل 

األكثر زيارة، يرجى عدم ترتيب المواقع 
بزيارتها( لم تقم  التي 

عدد اإلجابات التي تصنف الموقع 1

موقع ذو أولوية - االهتمام في الوقت الحاضرب

}المواقع{ متوفرة في 1 إذا كانت جميع 
التي  التالية  أكثر األشياء  مدينتك فما 

اختيار  بها؟ يمكنك  تبدي اهتمام  ان  ممكن 
)إذا  بزيارته مسبًقا.  الذي قمت  }الموقع{ 

اإلجابات فسيطلب من  كانت متعددة 
األولويات( تحديد  المجيب 

يختارون كل موقع  الذين  المجيبين  عدد 
أهمية األكثر  الموقع  باعتباره 

الثقافات 2 األخرى في  بالمشركة  يتعلق  فيما 
التالية هي االكثر  }المواضيع{  فأي من 

لك؟ اهتماماً 

موقع ذو أولوية – االهتمام في المستقبلج

أي 1 اهتمامك  تثير  التي  }للمواقع{  بالنسبة 
بالفعل  أنك ستزوره  الذي تعتقد  موقع 

الـ 12 المقبلة؟ خالل األشهر 

يختارون كل موقع  الذين  المجيبين  عدد 
زيارته المرجح  على 

الموقعالموضوع

1

2

3

6

5

4

والتصميم الفن 

ثقافية مهرجانات 

والتلفزيون السينما 

األدب والشعر

والتاريخ التراث 

األداء واالحتفال

معرض - موقع ذو أهمية معمارية

ثقافي مهرجان 

سينما – أفالم أو برامج تلفزيونية أو مهرجان لألفالم

مكتبة – حفل تدشين كتاب أو أي أنشطة أدبية أخرى

متحف - موقع أثري - مبنى تاريخي بأهمية معمارية - 
أرشيفات - آثار

مسرح - قاعة احتفاالت - غرفة تدريب الموسيقى
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مالحظة: تم ترجيح معظم األسئلة بالتساوي )باستخدام بياناتها كما 

هي( مع بعض االستثناءات. تم ترجيح القسم “أ” لكل من “المشاركة” 

و”تحديد األولويات” في الجدول أعاله ضعف وزن األسئلة األخرى، 

ألنها تُطلعنا مباشرة على التفاعل الحالي وتحديد األولويات الحالي 

لكل موضوع.

باستخدام هذه األوزان قمنا بتجميع البيانات الواردة من األسئلة 

للحصول على درجات المشاركة الشاملة وتحديد األولويات لكل 

موضوع ولكل مدينة. ولتصحيح آثار التباين في معدالت االستجابة 

عبر المدن، قمنا بتقسيم درجات المشاركة وتحديد األولويات على 

إجمالي عدد االجابات على االستطالع من المدينة.

)HML( التقييمات العالية/ المتوسطة/ المنخفضة

تم وضع آلية للدرجات والتصنيف النسبي لعرض النتائج بتنسيق 

بديهي ومتاح. ونتيجة لذلك يمكن فهم الدرجات اإلجمالية التي تم 

إنشاؤها في القسم السابق فيما يتعلق بالدرجات األخرى ومن ضمن 

الفئة نفسها.

في نهاية المطاف تمكنا من المقارنة المباشرة بين المدن 

والمواضيع الخاصة عبر أي مقياس من المقاييس الثالثة. كما أن 

التقييمات عبر المقاييس الثالثة ذات القيمة مًعا لذلك يمكننا القول 

إن مدينة ما لديها توافر منخفض للفن والتصميم ولكن مشاركة 

عالية مع هذا الموضوع.

التطبيع

قمنا بإجراء تطبيٍع للعالمات بالنسبة إىل االنحراف المعياري 

واالنحراف القياسي لكل من المقاييس الثالثة. تمثل الدرجات 

النسبية الناتجة )درجات Z( اختالف الدرجة عن متوسط الدرجات 

للمقياس )الذي تم تصحيحه بواسطة االنحراف المعياري(. تصبح 

المعادلة كاآلتي: 
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Normalisation

We conducted a normalisation of the scores, relative to mean and standard 
deviation, for each of the three metrics. The resulting relative scores (Z-scores) 
represent the difference of the score from the mean of scores for the metric 
(corrected by the standard deviation). 
The formula is as follows: 

Assigning Ratings 

To assign relative ratings, an interval, or “cut-off” point, was assigned such that 
a score below the lower bound was assigned the “Low” rating, scores within 
the interval were assigned “Medium” and scores above the upper bound were 
assigned “High.”

The cut-off point assigned was the Z-score -0.5 (or half the standard deviation) for 
the lower bound and the Z-score +0.5 for the upper bound. 

The new distribution of relative scores is a sample from the standard normal 
distribution, with a mean of 0 and a standard deviation of 1. The relative scores 
for each metric are particular to that metric but unified under the HML framework. 
Irrespective of the range of the absolute scores, the relative scores now represent 
deviation around a mean of 0. Furthermore, differences in the level of dispersion 
of the scores are accounted for, so all three sets of scores have similar levels of 
variation. 

These are standard cut-off points based on which we expect 30% of scores to 
receive an L, 30% receive an H and the remainder receive an M rating.

N.B. For availability, due to greater variation in the data, we used cut-off values of 
-0.75 and +0.75.

Cut-off Condition Rating

If relative score is less than -0.5 Low (L)

If relative score is equal to or greater than 
-0.5 and equal to or less than +0.5

Medium (M)

If relative score is greater than +0.5 High (H)

التوزيع الجديد للدرجات النسبية هو عينة من التوزيع العادي 

القياسي بمتوسط صفر وانحراف معياري ١. تعتبر الدرجات النسبية 

لكل مقياس خاصة بهذا المقياس ولكنها موحدة ضمن إطار عمل 

HML. بغض النظر عن نطاق الدرجات المطلقة فإن الدرجات النسبية 

تمثل هنا انحراًفا حول متوسط صفر. عالوة على ذلك يتم احتساب 

االختالفات في مستوى تشتت الدرجات، لذا فإن جميع المجموعات 

الثالث من الدرجات لها مستويات متشابهة من التباين.

هذه نقاط قطع قياسية وبناءً عليها نتوقع أن يحصل ٪30 من 

الدرجات على تصنيف L، و٪30 يحصلون على تصنيف H، والباقي 

.M يحصل على تصنيف

الكبير في البيانات، قمنا باستخدام قيمًا قطعية -0,75 و +0,75

لتقييم ا القطع حالة 

)L( منخفضة  إذا كانت الدرجة 
-0,5 النسبية أقل من 

)M( متوسطة  إذا كانت الدرجة 
أكبر  أو  النسبية تساوي 

من 0,5- وتساوي أو 
أقل من0,5+ 

)H( عالية  إذا كانت الدرجة 
+0,5 النسبية اعلى من 

الملحق الثاني: 
النتائج على مستوى المدن التوفر، االنخراط، 

تحديد األولويات في األنشطة الثقافية 
الرئيسية
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APPENDIX 2:
 Availability • Engagement • Prioritisation  

of key cultural activities

التوفر

Availability • Engagement • Prioritisation  of key cultural activities:
RELATIVE ASSESSMENT OF MENA CITIES

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

القاهرة

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

بیروت

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

الکویت مدینة 

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

الدمام

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

دبي

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

الشارقة

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

الریاض

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

جّدة

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

مسقط

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

املنامة

Source: EI analysis
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األولویات

Availability • Engagement • Prioritisation  of key cultural activities:
RELATIVE ASSESSMENT OF MENA CITIES

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

القاهرة

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

بیروت

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

الکویت مدینة 

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

الدمام

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

دبي

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

السارقة

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

الریاض

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

جّدة

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

مسقط

ART 
& DESIGN

HERITAGE 
& HISTORY FESTIVALSFILM

& TELEVISION

PERFORMANCE
& CELEBRATIONS

LITERATURE
& POETRY

املنامة

Source: EI analysis

Source: EI analysis
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البحرين عُمان لبنان مصر اإلمارات 
العربية 
المتحدة

الكويت تصنيف 
الدخل

اقل من 400 
د.ب

اقل من 400 
ر.ع

اقل من 1,500 
امريكي دوالر 

اقل من 
2,500 ج.م

اقل من 
7,000 د.ا

اقل من 400 
د.ك

اقل من 
7,500 ر.س

منخفض

 1000 – 401
د.ب

 1000 – 401
ر.ع

 – 1,501
4,000 دوالر 

امريكي

 – 2,501
15,000 ج.م

 – 7,001
20,000 د.ا

 1000 – 401
د.ك

 – 7,501
15,000 ر.س

متوسط

اعلى من 
1,001 د.ب

اعلى من 
1,001 ر.ع

اعلى من 
4,001 دوالر 

امريكي

اعلى من 
15,001 ج.م

اعلى من 
20,001 د.ا

اعلى من 
1001 د.ك

اعلى من 
15,001 ر.س

عالي

108109 الثقافة في القرن الـ21: تحديد أنماط االستهالك عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا



ّ في دول  ّ والثقافي 12. سوزي ميرغني، ‘‘مقدمة: اإلنتاج الفني

 Introduction: Art and Cultural ‘‘ ّ مجلس التعاون الخليجي

Production in the GCC“، 2017

13. هيلين سبنسر اوتي، “ما هي الثقافة؟ تجميع االقتباسات” 

What is culture? A compilation of Quotations“، 2012“

 On High and“ ”14. ريموند ويليامز، “في الثقافة العالية والشعبيّة

Popular Culture“، 1974

 On High and“ ”15. ريموند ويليامز، “في الثقافة العالية والشعبيّة

Popular Culture“، 1974

16. حققت الدفعة الرابعة عشرة من Grand Theft Auto )سلسلة 

ألعاب فيديو مغامرات( التي تم إطالقها في 2018، 800 مليون 

دوالر في المبيعات العالميّة في أول 24 ساعة. كان هذا أكبر يوم 

إطالق ألي قطعة ترفيهية - أي فيلم أو أي سجل أو أي شيء على 

اإلطالق.

Spotify premium .17 االشتراك المدفوع في منصة خدمة 
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