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ملخص البحث

   إن اقتصاد العامل اليوم يف جوهره اقتصاد إبداعي، كام أن املورد االقتصادي 
الرئيس اآلن، ، ليس وسيلة اإلنتاج،أو رأس املال، وال املوارد الطبيعية وال العمل 

فحسب بل املعلومات واملعرفة.

  هيدف هذا البحث تقيص مفهوم الصناعات االبداعية ) النشاط الذي يعيد انتاج 
اعامل ثقافية وابداعية اصلية وفق مبادئ االنتاج الصناعي والقيام بتسويقها كام تسوق 
توزيعها  وحتليل  ومصادرها،  وبنيته  ومكوناته  التارخيي  وتطورها  الصناعية،  السلع 
اجلغرايف يف اقتصاديات العامل املختلفة ( ؛ وذلك سعيًا لإلجابة عن سؤال رئيس: هل 
الصناعات اإلبداعية أضحت مكونًا مهاًم يف التنافسية االقتصادية ألي دولة من خالل 
مسامهتها يف الناتج املحيل اإلمجايل وتوفري الوظائف، وتأثريها يف املجاالت االقتصادية 
األخرى وتستطيع منتجاهتا منافسة املنتجات الصناعية التحويلية التقليدية و توفري 

مدخالت وسيطة تدخل يف منتجات صناعية حتويلية وخدمات أخرى.

وتوصل البحث اىل ان للصناعات االبداعية دورًا يف تكوين األساس االقتصادي 
ثم  ومن  فيها  العاملني  إعالة  عىل  القادرة  االقتصادية  مردوداهتا  خالل  من  للدول 
حتقيق قيمة مضافة قادرة عىل دفع عجلة التنمية يف الدول إىل االمام . فقد تضاعفت 
صادراته يف العامل يف املدة من 2002 إىل 2009 لتصل إىل 712 مليار دوالر . وهي 
تنمو بمعدل 8% سنويًا. وسامهت يف العام 2016 بام قيمته 18.2 تريليون دوالر 
أمريكي يف اإلنتاج العاملي،)أي30% من الناتج املحيّل اإلمجايل العاملي(. ونظرًا لتباين 
العوامل اجلغرافية الطبيعية و البرشية و االقتصادية والتارخيية يف املعمورة فقد تباين 

توزيع هذه الصناعات بني وحداهتا السياسية وأنظمتها االقتصادية.
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وبريطانيا  وايطاليا،  األمريكية  املتحدة  والواليات  الصني  من  كال  تعد  اذ     
واملانيا وفرنسا من أهم الدول املصدرة لسلع الصناعات االبداعية يف عام 2015 
إذ تشكل صادرات الدول العرشة ما نسبته 73.7% من إمجايل صادرات العامل من 

سلع الصناعات االبداعية يف عام 2015 .
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  Abstract

This research aims to explore the concept of creative indus-
tries (activity which restores the production of cultural and creative 
works of original according to the principles of industrial production 
and to be marketed as shopping and industrial goods) and its his-
torical development ،its components، structure، sources، analysis 
of the geographical distribution in the different economies of the 
world) .  In an effort to answer the key question is whether the cre-
ative industries Have become an important component of econom-
ic competitiveness in any country through its contribution to GDP 
and job creation; its impact on other economic areas and creative 
industries can compete with products from industrial products of 
Alto Traditional products  and provide intermediate inputs interven-
tion in industrial products manufacturing and other services.

The research found that creative industries play a role in shap-
ing the economic base of countries through their economic income، 
which can support their employees and thus achieve added value 
capable of pushing the development of the countries forward. Its 
exports in the world doubled from 2002 to 2009 to reach $ 712 
billion. They grow at an annual rate of 8%. In 2016، it contributed 
$ 18.2 trillion to world production (30% of world GDP). Due to the 
contrasting geographical، human، economic and historical factors 
in the world، the distribution of these industries varied between 
their political units and their economic systems ; China، the United 
States، Italy، Britain، Germany and France are among the most im-
portant exporters of creative goods in 2015. The top 10 countries 
account for 73.7% of the world's total exports of creative goods in 
2015

Keywords: creative industry، economic development، geogra-
phy، social factors



ا.م .د سالم فاضل علي

19٦

املقدمة
   حققت االقتصاديات املتطورة حول العامل قفزة بعيدة يف الصناعات التحويلية، ويف 

الوقت نفسه حققن نموًا يف الصناعات القائمة عىل املعرفة. 
املعرفة،  اقتصاد  يزداد أمهية يف  اإلبداعية مكوًنا  بالصناعات  فقد اعرتف مؤخرًا     
وهذا يعني أن هذه الصناعات تلعب دورًا مهاًم متناميًا يف اقتصاد البالد كله. وتظهر 
النرش  حقوق  عائدات  صايف  قدر   2013 العام  يف  أنه  اإلبداعية  الصناعات  أمهية 
األمريكية بـ791.2 بليون دوالر أمريكي، ويعمل هبا حوايل 8 ماليني عامل، ويبلغ 
السيارات  يفوق صادرات  ما  بليون دوالر، أي  الصادرات: 88.97  إسهامها يف 

والطائرات والصناعات الكيامئية والكمبيوتر.
    ولكن احلدث األكثر أمهية كان حتول الصناعات اإلبداعية إىل مصدر هائل للثروة، 
فالقيمة مل تعد تأيت من تصنيع األشياء، وإنام من املعلومات )نظم تشغيل احلواسيب(، 
وانتقلت السيادة من رشكات مثل جنرال إلكرتيك إىل أخرى مثل ميكروسوفت، 
وحتولت املعلوماتية إىل التفاعلية والتواصلية، وما تبع ذلك من أعامل ومرشوعات 
أحد  املرحلة  اإلبداع يف هذه  االتصاالت، وأصبح  اإلنرتنت وشبكات  عرب شبكة 

أصول السوق.
إىل  الكبرية  الرشكات  من  كبريا  انتقاال  تشهد  املتقدمة  االقتصاديات  وبدأت      
أو  املستهلك  توجيه  إىل  املديرين  توجيه  ومن  واملتوسطة،  الصغرية  املرشوعات 
الفنانني واملؤلفني ومديري اإلنتاج، ومتتد إىل اخلدمات الصحية والتعليمية، وأصبح 

االستهالك جزءا من دائرة الصناعات اإلبداعية ال غايتها.
    وأصبح التعليم عملية إبداعية ال ينظر إىل الطالب باعتبارهم حمتاجني للمعرفة 

فقط ، ولكنهم حمفزون للعملية التعليمية، وحتولت الصناعة من منتج إىل مدخل.
      وارتبطت الصناعات اإلبداعية بوضوح مع خدمات أخرى: السياحة، والنقل، 
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والشؤون  واملحاسبة،  واالتصاالت،  والتأمني،  واملالية،  والطاقة،  والشحن، 
القانونية، والرعاية الصحية، واإلعالن، والبناء، واهلندسة، والعامرة، وتكنولوجيا 

املعلومات، والرضائب، والتعليم، والتجارة اإللكرتونية، واخلدمات البيئية.
     ويضم العاملون اإلبداعيون قوة عمل واسعة متعددة القوميات من املوهوبني، 
وهم  والكتابة،  والعرض،  واإلنتاج،  التصميم،  يف  الفردي  إبداعهم  يستخدمون 
يرتاوحون بني مصممي األزياء يف ميالنو وعامل مصنع أحذية يف إندونيسيا، ويعمل 
الوقت، كام  املؤقت ولنصف  العمل  تزايد  القوة  أنفسهم، وتشهد هذه  هؤالء عند 

تشهد املزيد من التدويل.
 •:)Research Problem( مشكلة البحث

    يمكن حرص مشكلة البحث و توضيح حدودها بالتساؤالت االتية:
أوالً: هل الصناعات اإلبداعية أضحت مكونًا مهاًم يف التنافسية االقتصادية ألي 
دولة من خالل مسامهتها يف الناتج املحيل اإلمجايل وخلق الوظائف، وتأثريها 

يف املجاالت االقتصادية األخرى.
ثانيًا: الصناعات اإلبداعية مقترصة عىل الدول ذات االقتصاديات املتقدمة. 

املنتجات الصناعية  ثالثًا: هل  تستطيع منتجات الصناعات االبداعية من منافسة 
منتجات  يف  تدخل  وسيطة  مدخالت  توفري  هل  و  التقليدية؟  التحويلية 

صناعية حتويلية وخدمات أخرى.
-:) Research Hypothesis( فرضية البحث

اوالً- أصبحت الصناعات اإلبداعية ركنًا مهاًم من التنافسية االقتصادية للكثري من 
البلدان، إذ توفر الفرص لالقتصاديات الناشئة للمشاركة يف قطاعات ذات 
مهمة  اإلبداعية  ”الصناعات  فإن  العاملي،  االقتصاد  يف  مرتفعة  نمو  نسب 
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الناشئة“.  لالقتصاديات  حمتملة  منافع  وتقدم  معًا  والنامية  املتقدمة  للدول 
باإلضافة إىل توفري مدخالت ذات قيمة مضافة لالقتصاد األوسع.

ثانيًا- قطاع قادر عىل املسامهة يف النمو ويملك تأثريًا مبارشًا، فالنسب املتزايدة من 
التعليم والدخل أدت إىل ارتفاع الطلب عىل الثقافة، واإلعالم، ومنتجات 

وخدمات الرتفيه عىل مدار الثالثني عامًا األخرية، والتي جيب تلبيتها.
اخلدمات  أخرى.  وخدمات  منتجات  يف  تدخل  وسيطة  مدخالت  توفري  ثالثًا- 
واإلعالم  التجارية،  العالمات  وابتكار  واإلعالن،  التصميم،  مثل  اإلبداعية 
يف  مجالية(  )مدخالت  أساسية  مدخالت  تشكل  كلها  واالتصاالت  االلكرتوين 

االقتصاد الذي أصبح ”مثقفًا“ بأكمله.
االقتصادي  من خالل  االبداعية دورًا يف تكوين األساس  للصناعات  ان 
مردوداهتا االقتصادية القادرة عىل إعالة العاملني فيها ومن ثم حتقيق قيمة مضافة 

قادرة عىل دفع عجلة التنمية  إىل االمام .
وعىل الرغم من كون هذه الصناعات تعاين من منافسة البضائع املطروحة 
يف االسواق و املصنعة بطرائق تقليدية فإن ذلك ال حيول دون استمرارها باإلنتاج 
و  البرشية  و  الطبيعية  اجلغرافية  العوامل  لتباين  نظرًا  و  عليها،  الطلب  واستمرار 
الصناعات بني وحداهتا  توزيع هذه  تباين  فقد  املعمورة  االقتصادية والتارخيية يف 

السياسية .
 •-:)Research Objective( هدف البحث

        هيدف هذا البحث إىل حتديد ما نعنيه بالضبط بمصطلح الصناعات اإلبداعية؟ 
حماولة  تعرف الصناعات اإلبداعية والنهوض هبا، و تعزيز دورها يف بناء االساس 
االقتصادي للدول من خالل حتليل الواقع احلايل هلذه الصناعات باعتامد مؤرشات 
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املؤثرة فيها و  العوامل  املكانية لتوطنها و  عدة، و حماولة الكشف عن االجتاهات 
و  لتوطنها  نظرة مستقبلية  بناء  امكانية  ثم  و من  تواجهها،  التي  املشكالت  حتديد 

امكانية تنميتها.
التطور التارخيي ملفهوم الصناعات االبداعية:-- 1

املفاهيم  تطور  مسار  عن  عامة  ملحة  البحث  من  املبحث  هذا  يعرض      
مصطلحات  االقتصادي، وهي  القطاع  هذا  يف  شيوعًا  االكثر  االصطالحية 
عرب  مفرداهتا  تطور  خالل  االبداعية( من  و)الصناعات  الثقافية(  )الصناعات 
رصد االدبيات يف هذا املجال ومراجعتها، وذلك من اجل تكوين فهم أعمق 

هلا.

صناعة الثقافة:- 1-1

إىل  أكاديمًيا  موضوًعا  بوصفه  الثقافية“  ”الصناعات  مصطلح  اصول  تعود      
الثالثينيات واألربعينات من القرن العرشين وذلك من خالل نص معنون ”باإلنتاج 
 ، لكل  التنويري“  العقل  ”جدل  كتاب  يف  نجده  الذي  الثقافية“  للمواد  الصناعي 
من ماكس هوركهايمر و ثيودورأدورنو، و كل  منهام ينتمي إىل ما يعرف بمدرسة 
تتامشى  بأهنا  الثقافية  الصناعات  افكارهم عن  النقدية(1،وقد فرست  )فرنكفورت 
مع املناخ السائد يف اوروبا بعد احلرب العاملية الثانية الذي كان حيذر من متدد الثقافة 
املفرد  بصيغة  املرحلة  هذه  يف  املصطلح  هذا  استخدم  وقد   . وهيمنتها  االمريكية 
تبادلية، لكن  الثقافة إىل قيمه  الثقافية وذلك للداللة عىل سلبية حتول  أي الصناعة 
بدءًا من سبعينيات القرن العرشين حتول املصطلح إىل صيغة اجلمع أي الصناعات 
الفن اىل سلع ال يؤدي  إذ بدأ حمللون عديدون يعرتفون بأن عملية حتول  الثقافية، 
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دائاًم اىل املساس بطبيعة أشكال التعبري الثقايف وبالفعل فكثريًا ما قد يكون العكس 
من ذلك صحيًحا ،اذ السلع واخلدمات التي تنتج صناعيًا تتسم بمزايا اجيابية عديدة 

واضحة.
اىل  الثقافة واالقتصاد تعود  العالقة بني  املحاوالت اجلادة لدراسة نمط  ان أوىل     
ملشاكلها  ترشيح  االدائية  )الفنون  عن  بحثهام  والسيام  أوين  و  بومول  اسهامات 
االقتصادية( يف  واالزمة  االدائية  )الفنون  واملنشور يف 1965وكتاهبام  االقتصادية( 
1966وقد حلل الكاتبان االوضاع االقتصادية للفنون االدائية يف الواليات املتحدة 

االمريكية.2
برمنجهام  برزت مدرسة )مركز  املايض  القرن  والثامنينيات من  السبعينيات     ويف 
حتويل  عىل  املدرسة  هذه  عملت  ،وقد  بريطانيا  يف  املعارصة(  الثقافية  للدراسات 
جمرى التفكري يف الصناعات الثقافية وعالقة الثقافة بالتنمية ونادت بام اسمته املادية 

الثقافية.

هذه  مفكري  ابرز  ومن  مادية  اكثر  وجعلها  الثقافة  عن  القيمي  البعد  بنزع  وذلك 
املدرسة ريموند وليامز وستيورات هول.3

   لذلك فإن مصطلح الصناعات الثقافية مل يعد ينطوي مع حلول الثامنينيات عىل 
االوساط  يف  يستخدم  وغدا  املايض  يف  به  ترتبط  كانت  التي  السلبية  املتضمنات 
االكاديمية واوساط املعنيني برسم السياسات بوصفه تعبريًا اجيابيًا، فصار يستخدم 
لإلشارة اىل االشكال إلنتاج واستهالك مواد ثقافية تشتمل يف اساسها عىل عنرص 

رمزي او تعبريي.

الثقافية حتقق  الكتاب مثل بييل وشولز اىل ان تنمية الصناعات     وقد اشار بعض 
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املحليني هذا فضاًل  واملستهلكني  الزوار  القصري  وذلك بجذب  املدى  تأثريات يف 
عن تأثرياهتا عىل املدى الطويل بخلق بيئة مفضلة جتذب االفراد والرشكات وكذلك 

االستثامرات.

   وقد عملت  منظمة االمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو( أيضًا عىل 
نرشه يف خمتلف ارجاء العامل يف أعوام الثامنينيات وأصبح يشمل طائفة واسعة النطاق 
من املجاالت كاملوسيقى والفنون والكتابة وانتاج االزياء وتصميمها والصناعات 
هذه  جلميع  .فإن  والتلفزيوين  السينامئي  واالنتاج  والنرش  االذاعة  مثل  االعالمية 
اجتامعية  مدلوالت  لتناقل  وسائل  أهنا  عن  فضاًل  كبرية  اقتصادية  قيمة  املجاالت 

وثقافية عميقة الغور.4 
    بناء عىل ما سبق التطرق له يف مفهومي الصناعة والثقافة فإنه يمكن لنا أن نعترب 
أن الصناعات الثقافية هي) األنشطة التي تنتج و ُتعيد إنتاج األعامل الثقافية حسب 
مبادئ اإلنتاج الصناعي( أي إن األعامل الثقافية و الفنية األصلية يمكن أن حتول 
صناعيًا إىل سلع استهالكية تعرض يف السوق مثلها مثل السلع الصناعية األخرى 
وذلك من خالل اإلنتاج الضخم هلا والذي يقابله حتام استهالك مجاهريي ضخم، 
وتعرف كذلك )بأهنا“ جممل األنشطة اإلنتاجية والتبادلية للمواد الثقافية التي هي يف 
تطور مستمر والتي ختضع للقواعد التجارية، وتكون فيها تقنيات اإلنتاج متطورة 
بشكل  كبري أو بشكل أقل لكن العمل فيها يكون خاضعا أكثر للنمط الرأساميل من 
خالل الفصل املزدوج بني املنتج وإنتاجه، وبني األعامل اإلبداعية وتنفيذها، وهذا 

الفصل ينتج فقدان العاملني  املراقبة عىل إنتاجهم ونشاطهم5. 
   مما سبق اإلشارة إليه من أن مصطلح الصناعات الثقافية يشري إىل النشاط الذي 
يسمح بإعادة إنتاج أعامل ومواد ثقافية حسب مبادئ اإلنتاج الصناعي، فإن كل ما 
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يندرج حتت هذا املصطلح جيب أن ينطبق عليه هذا املفهوم ولذا نجد أن أهم أنواع 
الصناعات الثقافية تتمثل فيام ييل:

السينام.-4 صناعة  املكتوبة.-3 صناعة  الكتاب.-2 صناعة الصحافة  -1 صناعة 
التلفزيون.

-5 صناعة املوسيقى.-6 صناعة ألعاب الفيديو.6
2-  الصناعات االبداعية:-- 1

    ولد مصطلح ’الصناعات اإلبداعية‘  أول مرة يف اسرتاليا يف عام 1994حينام ورد 
يف تقرير )االمة املبدعة – السياسات الثقافية للكومنولث( واستعملته أول مرة عىل 
املستوى الوطني حكومة اململكة املتحدة الربيطانية. يف عام 1998 عندما أصدرت 
املفهوم حماولة  االبداعية(7 كان  الصناعات  وثيقة )خرائط  الربيطانية  الثقافة  وزارة 
من أجل تغيري مصطلحات اجلدل الدائر حول قيمة الفنون والثقافة. يف حني كانت 
إليها عىل أهنا هامشية يف  ُينظر  أنه كان  ، إال  الفنون تدعمها احلكومات إىل حد ما 

احلياة االقتصادية ومعتمدة عىل الدعم احلكومي. 
االنتاجية بضمنها  املواد  اكرب من  االبداعية عىل جمموعة  الصناعات  تعبري  يطلق     
تعتمد  التي  والسلع واخلدمات  الثقافية  الصناعات  تنتجها  التي  السلع واخلدمات 

عىل االبتكار.

    اعتقد املدافعون عن فكرة الصناعات اإلبداعية أن وجهة النظر هذه ضّيقة للغاية 
– فكلية النشاط االقتصادي املتفرعة عن اإلبداع والثقافة، بام فيه أشكاله التجارية، 
جيب أن ُتؤخذ بعني االعتبار من أجل فهم مسامهتها احلقيقية. تضمن هذا النشاط 
ليس األشكال التقليدية للفن فقط ، مثل املرسح واملوسيقى والفيلم، وإنام رشكات 
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عىل  أخرى  رشكات  إىل  اإلبداعية  مهاراهتا  تبيع  التي  الدعاية  مثل  أيضًا  اخلدمات 
األغلب(، وعمليات التصنيع التي تغذي اإلنتاج الثقايف، ومبيعات التجزئة للسلع 
اإلبداعية. لقد نوقش أن الصناعات التي هلا جذور يف الثقافة واإلبداع هي مصدر 

مهم ومتزايد يف النمو للوظائف وخلق الثروة.

    ولكن ما الذي نعنيه بالضبط بمصطلح الصناعات اإلبداعية؟ إن أكثر التعريفات 
املتحدة،  اململكة  الثقافة واإلعالم والرياضة يف  دائرة  الذي طورته  تداوالً هو ذاك 
التي عرفت الصناعات اإلبداعية يف عام 1998 عىل أهنا ))األنشطة التي تنبع من 
اإلبداعية الفردية، واملهارة، واملوهبة الفردية، والتي يمكنها أن تتطور لتجني املال 
أو الثروة وختلق فرص العمل من خالل إنتاج واستغالل امللكية الفكرية(( اي باهنا 
،هذا  واملوهبة  واملهارات  الشخيص  االبداع  مصدرها  يكون  التي  الصناعة  تلك 
فضاًل عن مقدرهتا الكامنة خللق الثروة والوظائف وذلك عرب بناء امللكية الفكرية 
واستغالهلا، ويالحظ  ان هذا التعريف صنف االنتاج الثقايف كواحد فقط من انواع 
الصناعات االبداعية وهو يف ذلك ال خيتلف عن اي صناعة اخرى ما دامت قائمة 

عىل عنرص ابداعي.

   وقد أخذ املصطلح بعده االوسع عندما استخدمه الكاتب الربيطاين جون هوكينز 
يف عام 2001 وذلك بوضعه معايري تصنيف ما اسامه االقتصاد االبداعي عىل 15 
صناعة تشمل قطاعات الفنون والعلوم والتكنولوجيا وقطاع االلعاب االلكرتونية 

وغريها.

   يف حني أخذ املصطلح بعده العاملي باستخدامه بوساطة املنظامت الدولية وذلك 
عندما أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم 2/55 والذي يوكد امهية 
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الثقافة يف التنمية ويف العامني 2008و2010 صدرت طبعتان من تقرير االقتصاد 
ومنها  املتخصصة  املتحدة  االمم  وكاالت  بواسطة  واملنجز  العامل  يف  االبداعي 
اليونسكو وبرنامج االمم املتحدة االنامئي واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومؤمتر 
االمم املتحدة للتجارة والتنمية، وقد بني التقريران ان االقتصاد االبداعي يعد من 
القطاعات رسيعة النمو يف االقتصاد العاملي ويتميز كذلك بقدرته العالية يف احداث 

التحوالت وتوليد الدخل وخلق الفرص وزيادة عائدات التصدير8
الصناعات   )UNCTAD( والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  وعرف     
املنتجات/البضائع واخلدمات  اإلبداعية عىل أهنا ))دورات خلق، وإنتاج وتوزيع 
التي تستخدم اإلبداعية ورأس املال الفكري كمدخالت رئيسة((.يف تقريرها عن 
االقتصاد االبداعي يف عام 2013واوضحت فيه ان حجم التجارة العاملية من السلع 
واخلدمات الصناعة االبداعية بلغ 624 بليون دوالر يف عام 2012وبذلك يكون 
قد بلغ ضعف أرقامه املسجلة ايف عام 2002 وبلغ معدل النمو السنوي 8،8%عىل 
واخلدمات  السلع  من  النامية  الدول  صادرات  نمو  معدل  وزاد  العاملي  املستوى 

ليصل اىل 12%يف املدة نفسها.

العالقة بني الصناعات االبداعية والثقافية:- 1-3

   بناء عىل ما سبق التطرق له  يف مفهومي الصناعات الثقافية والصناعات االبداعية فانة 
األعامل  إنتاج  وتعيد  تنتج  التي  األنشطة  هي  الثقافية  الصناعات  أن  نعترب  أن  لنا  يمكن 
الثقافية حسب مبادئ اإلنتاج الصناعي ، أي إن األعامل الثقافية و الفنية األصلية يمكن أن 
حتول صناعيا إىل سلع استهالكية تعرض يف السوق مثلها مثل السلع الصناعية التحويلية 
االخرى وذلك من خالل اإلنتاج الضخم هلا والذي يقابله حتام استهالك مجاهريي ضخم.
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الثقافية  الصناعات  استخدام  من  االنتقال  بدأ  فقد  املصطلحني  بني  العالقة  اما     
اىل استخدام تعبري الصناعات االبداعية يف اواخر  تسعينيات القرن العرشين وقد 
وختطيط  احلرضية  االقتصادية  بالتنمية  االبداع  ربط  من  أيضًا  االستخدام  هذا  نشأ 
املفاهيمي  التقارب  توضيح  اىل  االبداعية  الصناعات  فكرة  سعت  فقد  املدن. 
او  الثقافية)املوهبة  (والصناعات  الفردية  )املوهبة  االبداعية  الفنون  بني  والعقيل 
النطاق اجلامهريي(يف اطار تقني جديد. وهي جتمع )اي الصناعات االبداعية( بني 
مصطلحني أقدم عمرًا مها:الفنون االبداعية والصناعات الثقافية. حتت اطار نظريًا 
و مناهج للتحليل تعرب بدقة عن أوضاع املجتمعات الغربية ما بعد الصناعة والتي 

تتميز بزيادة نسبة اخلدمات وصناعات التقنية الفائقة يف الناتج املحيل االمجايل.

للداللة  اإلبداعية  الصناعات  الثقافية مع  الصناعات  استعمل مصطلح  ما     وكثريا 
عىل اليشء نفسه ويف أحيان أخرى جيمعا مع بعضهام باستخدام مصطلح الصناعات 
الثقافية واإلبداعية،  ويسود نقاش حول الفرق بني املصطلحني يف األوساط األوروبية 
املهتمة بالثقافة وسبب هذا النقاش هو حماولة حتديد كيفية إعداد اإلحصائيات املرتبطة 
من  الثقافية  الصناعات  عن  ختتلف  اإلبداعية  الصناعات  فإن  الواقع  ويف  بالثقافة، 
حيث أن األوىل شديدة العموم، أما الثانية فهي خاصة باألعامل واملواد الثقافية القابلة 
لإلعادة اإلنتاج وفق مبادئ اإلنتاج الصناعي، ومن ثم يمكن لنا القول إن الصناعات 
الثقافية لكن يمكن اعتبار هذه  اإلبداعية هي مصطلح أكثر عمومية من الصناعات 
األخرية جزًءا من الصناعات اإلبداعية، و يمكن القول بعبارة أخرى إن الصناعات 

الثقافية هي صناعات إبداعية لكن الصناعات اإلبداعية ليست صناعات ثقافية.

 الفرق بني الصناعات التقليدية والصناعات االبداعية:-- 2
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        يرتبط قطاع الصناعات اإلبداعية بجوانب أوسع من اإلبداع اإلنساين، وكيف 
يعزز اخليال اإلنساين واالبتكار واخلربة والعمل اإلبداعي واالستهالك الصناعات 
ختتلف  ولذا  الكبرية،  باملرشوعات  اليومي  اإلبداع  يرتبط  وكيف  اإلبداعية، 

الصناعات اإلبداعية عن التصنيع التقليدي أو الصناعات األولية من حيث.9
رشكات ضخمة )الصناعات االبداعية عادة ما تكون مرشوعات صغرية او بني • 

املتوسطة والصغرية.

او •  املصنع  وليس  املرشوع  حول  االبداعية  الصناعات  صناعيا)تنظم  منظمة 
املكتب.

يوجهها املديرون )الصناعات االبداعية يوجهها املستهلك(.• 

القيمة •  االبداعية  الصناعات  يف  )اما  االنتاج  من  املضافة  القيمة  فيها  تتحقق 
مصدرها هو االستهالك(.

يوجد يف قطاع حمدد من االقتصاد)تنترش الصناعات االبداعية بصورة متزايدة • 
يف قطاعات خدمات اخرى )كاملالية والصحة والتعليم...الخ(.

الصناعة تقوم عىل االنتاج يف حني الصناعات االبداعية تقوم عىل االستهالك.• 

والفنيني •  العامل  من  املاهرين  وغري  املاهرون  االفراد  العاملة  أيدهيا  الصناعة 
واملهندسني)اما االيدي العاملة يف الصناعات االبداعية فهم الفنانون والعلامء 

والكتاب واملوسيقيون واالساتذة(.
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شكل )1( الفرق بني مقومات الصناعات التقليدية واالبداعية

 تصنيف الصناعات اإلبداعية:-- 3

وامللكية  والعمليات  املنتجات  من  واسع  عامل  االبداعية  الصناعات  أن  اىل  نظرًا     
وسواها، فقد اختلف الباحثون يف أمر تصنيفها لتباين وجهات نظرهم من جانب 

واختالف أسس واعتبارات كل تصنيف من جانب آخر.

البنيوية  للخصائص  منهجي  فهم  لتوفري  خمتلفة  نامذج  عدة  وضعت  فقد    لذلك 
تباينًا كبريًا  يتباين استخدام تعبري الصناعات االبداعية  للصناعات االبداعية ،وقد 
وحتاول   الشائعة  للنامذج  املحلية  املجتمعات  تتصدى  ما  وكثريًا  السياقات  بحسب 
اعادة تشكيلها كي تناسب واقع ظروفها وثقافتها وأسواقها املحلية. فضاًل عن ان 

هذا التعبري يتطور بشكل دائم مع تنامي االقتصاد االبداعي. 
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  واعرتافًا بوجود هذا السياق املرن سوف نسلط الضوء عىل نظم التصنيف املختلفة 
التقرير  اصدارات  استعرضتها  التي  النامذج  عن  عامة  ملحة  أدناه  .ويف  ومتضمنها 

االقتصادي االبداعي لعامي 2008و2011.

 نموذج مديرية الثقافة  واالعالم والرياضة يف اململكة املتحدة:- 1-1

أ - االعالن ب - اهلندسة املعامرية. ت - سوق االعامل الفنية والتحف االثرية.

ث - الصناعات احلرفية. ج - فن التصميم. ح - االفالم والفيديو. خ - املوسيقى.

د - فنون االداء. ذ - النرش. ر - الربجميات. ز - العاب الفيديو واحلاسوب.

نموذج النصوص الرمزية:- 1-2

اوالً-الصناعات الثقافية االساسية:

النرش. أ-  ج-  ث-املوسيقى.  االنرتنيت.  ت-  االفالم.  ب-  االعالن. 
ح-التلفزيون واالذاعة.

خ- العاب الفيديو والعاب احلاسوب.   

ثانيًا- الصناعات الثقافية الطرفية:

أ-الفنون االبداعية.

ثالثًا- الصناعات شبة الثقافية:

أ-املنتجات االلكرتونية االستهالكية. ب- تصميم االزياء. ت- الربجميات. ث- الرياضة.
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3-3 نموذج الدوائر املوحدة املركز:-

اوالً- الفنون االبداعية االساسية:

أ-االدب. ب- املوسيقى. ت - فنون االداء .ث- الفنون البرصية.

ثانيًا- الصناعات الثقافية االساسية االخرى:

أ-االفالم. ب- املتاحف واملكتبات.

ثالثًا- الصناعات الثقافية االوسع نطاقًا:

التلفزيون  ث-  الصوتية.  التسجيالت  ت-  النرش.  .ب-  الرتاث  خدمات  أ- 
واالذاعة.

ج- العاب الفيديو والعاب احلاسوب.   

رابعًا- الصناعات ذات الصلة:

االعالن. ب- اهلندسة ت- فن التصميم. ث- تصميم االزياء.أ- 

  3-4 نموذج حقوق املؤلف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:-

اوالً- الصناعات االساسية القائمة عىل حقوق املؤلف:

أ-االعالن. ب االفالم والفيديو. ت-املوسيقى. ث- فنون االداء . ج-النرش 
.ح- الربجميات.

خ- التلفزيون واالذاعة. د- الفنون البرصية والتخطيطية.
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ثانيًا- الصناعات القائمة جزئيًا عىل حقوق املؤلف:

اهلندسة املعامرية. ب- صنع املالبس واالحذية. ت- فن التصميم .ث-تصميم أ- 
االزياء. 

خ- السلع املنزلية. ح- الدمى.

ثالثًا- الصناعات املعتمدة  عىل الصناعات القائمة عىل حقوق املؤلف:

االستهالكية.  االلكرتونية  املنتجات  الفارغة ب-  التسجيل  مواد  من  املنتجات  ا- 
ومعدات  واالستنساخ  التصوير  ج-اجهزة  ث-الورق.  املوسيقية.  ت-اآلالت 

التصوير الفوتوغرايف.

نموذج معهد اليونسكو لإلحصاء:- 1-5

أوالً- الصناعات املندرجة يف نطاق املجاالت الثقافية االساسية:

ت-  االداء.  فنون  ب-  واملكتبات.  الفنية  املواد  عرض  وقاعات  أ-املتاحف 
املهرجانات ث- الفنون البرصية والصناعات احلرفية. ج- فن التصميم .خ- النرش 
الفوتوغرايف. ر-  التصوير  .ح-التلفزيون واالذاعة. د- االفالم والفيديو. ذ- فن 

وسائط االعالم التحاورية.

ثانيًا- الصناعات املندرجة يف نطاق املجاالت الثقافية املوسعة:

أ -اآلالت املوسيقية .ب- املعدات الصوتية. ت- اهلندسة املعامرية. ث- االعالن. 

ج- االجهزة الطباعية. خ- الربجميات .ح- أجهزة التسجيل السمعية- البرصية.
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جماالت الصناعات االبداعية واقسامها:-- 4

جماالت الصناعات االبداعية:- 1-1

    تتسم الصناعات اإلبداعية إىل حد كبري بطبيعة مدخالت العمل: أفراد مبدعون، 
اإلعالن، العامرة، التصميم، برجمية التفاعلية، سينام وتلفزيون، موسيقى، نرش، فنون 

أداء، ومن أهم جماالهتا:

موسيقى، - 1 وفيديو،  فيلم  إبداعية،  فنون  جتاري،  فن  النرش:  حقوق  صناعات 
نرش، إعالم مسجل، معاملة بيانات، برامج إلكرتونية.

التسجيل، - 2 سابقة  موسيقى  الصناعة:  إنتاج  بؤرة  حتددها  املحتوى:  صناعات 
موسيقى مسجلة بالتجزئة، إذاعة وسينام، برجمية، خدمات إعالمية.

الصناعات الثقافية: تتحدد يف ضوء وظيفة السياسة العامة والتمويل، املتاحف - 3
والقاعات، فنون وحرف برصية، تعليم الفنون، إذاعة وسينام، موسيقى، فنون 

أداء، أدب، مكتبات.

الصناعة، - 4 إنتاج  وبؤرة  التكنولوجيا  بني  اجلمع  عرب  يتحدد  الرقمي:  املحتوى 
فن جتاري، فيلم وفيديو، تصوير فوتوغرايف، ألعاب إلكرتونية، إعالم مسجل، 

تسجيل صوت، ختزين املعلومات واسرتجاعها.

اقسام الصناعات االبداعية:- 1-2

     تتنوع الصناعات االبداعية بصورة كبرية من حيث حجمها وتنظيمها ونشاطها 
االقتصادية ،وتقسم بصورة عامة اىل 10.
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املرئي-املسموع:-• 

      يتكون قطاع املرئي واملسموع من جمموعة من األنشطة التي تعترب نسبيًا قديمة 
وحديثة يف آن واحد ويف خانة األنشطة القديمة، يندرج كل من السينام، والتلفزيون، 
تتكون احلديثة من األنشطة املولودة الكرتونيًا مثل ألعاب  وفن التحريك،يف حني 

احلاسوب واملؤثرات الرقمية املختلفة.

اخلدمات اإلبداعية:-• 

”األعامل لألعامل“ مثل التصميم،        وتغطي بشكل أسايس األنشطة املقدمة من 
هذه  تقدم  التي  الرشكات  وتضيف  العامرة.  وهندسة  واالتصاالت،  واإلعالن، 
التجارة،  البناء،   ، السيارات  )املفروشات،  األخرى  للقطاعات  القيمة  اخلدمات 
البنوك، الخ( من خالل توفري مدخالت إبداعية تدخل يف املنتجات، وخلق عالمات 
جتارية أكثر جاذبية، وسهولة لالستخدام، وعملية ومرونة للمعامالت البنكية. كام 
يف القطاعات اإلبداعية األخرى، فإن التكنولوجيا الرقمية تستمر يف إجراء تغيريات 
هندسية  برجميات  مثل  اإلبداعية  اخلدمات  رشكات  يف  اإلنتاج  عمليات  يف  كبرية 
بني  الفاصلة  اخلطوط  وجتعل  البارامرتي)  التصميم  تتيح  للغاية  متطورة  معامرية 
املجاالت والقطاعات الفرعية هالمية ( مثل تقاطع الرسوم املتحركة مع التلفزيون 
املعلومات)وختلق  تقنية  قطاع  إىل  والتصميم  الرقمي  اإلعالن  وامتداد  واألفالم، 
الصناعات  أو  األبعاد  ثالثية  الطباعة  مثل  ككل(  االقتصاد  يف  جديدة  امكانيات 

اإلضافية.
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الفنون األدائية:-• 

     وتغطي جمموعة واسعة من الفنون األدائية املختلفة، بام فيها الرقص التقليدي 
من  املختلفة(  بأنامطه  )واملرسح  أيضًا  واملعارصة  واملعارص)واملوسيقى(التقليدية 
”اإلنتاج الرفيع“ إىل العروض املرسحية يف الشارع (وغريها من الفنون الرفيعة مثل 
البالية واألوبرا. ”املرسح الشعبي غري الرسمي أو غري املحكم“ والذي يتيح مشاركة 
واسعة من الناس املهتمني وعرض مواهبهم حتديدًا للفنانني الصاعدين، فهو يوفر 
املساحة للمواهب اجلديدة، وهناك تقاطع يف كثري من األحيان بني املوهبة يف املرسح 

واملوسيقى والفيلم والتلفزيون ومنها اإلعالنات

الفنون البرصية :-• 

   وتغطي العديد من األنامط الفنية املتميزة، وتشمل“ األنامط الفنية التقليدية” 
وأساليب خمتلفة(  والنحت) والتي تضم أيضًا أنامطا ومقاربات  مثل الرسم 
مؤخرا مثل الفيديو و الفن واألداء الرقميني  األنامط التي ظهرت  عن  فضاًل 
اجلامليات(، ويميل  املفاهيمي ) حيث يتفوق املفهوم يف أمهيته عىل  والفن 
األخري حتديداً إىل أن يكون صعب الفهم أو التقدير عند اجلامهري العامة باملقارنة 
تعتمد عىل  ، وهناك صناعات  األكثر تقليدية من الفنون البرصية  مع األنامط 
خدمات كثيفة اإلبداع، مثل التصميم، وهو من أهم الصناعات اإلبداعية تنوعا 
وديناميكية، وقد بلغ حجمه االقتصادي عام 1999 حوايل 140 مليار دوالر.
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شكل )2( اقسام الصناعات االبداعية 

مصادر الصناعات االبداعية:-- 5

 اإلنتاج الفردي:-- 1

      هو الذي يقوم به أفراد بصورة شخصية وهو نوعان : األول يكون هدفه النهائي 
اليدخل حتت مفهوم صناعة  غري اقتصادي وإنام لعوامل ثقافية أو شخصية وهو 
والثاين هدفه اقتصادي وقد ال يستخدمون األطر املؤسسية االقتصادية  ابداعية. 

لتسويق منتجاهتم. 

 اإلنتاج املؤسيس :-- 2

        وهو يشمل كل املحتوى االبداعي الذي تقوم املؤسسات والرشكات بإنتاجه 
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أنواعها وألغراض اقتصادية وفًقا لعوامل العرض والطلب وهبدف  وبمختلف 
حتقيق ربح. 

اإلنتاج املجتمعي:-- 3

     وهو يشمل كل ما ينتجه املجتمع من ابداع ، سواء منه ما تنتجه الدولة أو 
املؤسسات غري الربحية أو جممل مؤسسات الصناعة االبداعية يف جمتمع معني 
االبداع ليس بغرض الربح وإنام  يكون اإلنتاج احلكومي من  ، ويف الغالب 

ألهداف اجتامعية وثقافية. 

مقومات الصناعات  االبداعية ومكوناهتا:-- 6

    إن أي صناعة البد هلا من مكونات وعنارص تعكس يف جمملها بنية وهيكل هذه 
الصناعة ،والصناعة االبداعية هبذا املفهوم هلا مكوناهتا وعنارصها التي تشكل 
للعديد  الثقافية  الصناعات  خصائصها املنفردة وحتتاج  يف جمملها بنية موحدة هلا 
الثقافة  وزارات  وتشمل  املؤسسية  البنية  منها  هبا،  إال  تقوم  ال  التي  املقومات  من 
واالتصاالت واملعلومات واهليئات الثقافية واحتادات النارشين والكتاب ومجعيات 
الربجميات ومراكز الرتمجة.. الخ، وتعترب الكوادر البرشية املبدعة واملبتكرة واملؤهلة 
وحتتاج  الصناعة.  هذه  عامد  هي  الثقافية  الصناعات  وأنشطة  جماالت  يف  للعمل 
الصناعات الثقافية -لكي تنترش- إىل املجتمع الواعي ألمهيتها وقيمتها بحيث يقبل 
عليها وجييد استخدامها ويلم بمصادرها. وحتتاج كذلك إىل إطار ترشيعي قانوين 
حيكم دورة بناء الصناعات الثقافية بداية من مرحلة االبتكار واإلبداع ومحاية حقوق 
املخرتع واملبدع واملنتج عىل حد سواء، مروًرا بعمليات التنظيم واإلعداد والتجهيز 
والتحرير وإنتاج السلعة أو املنتج الثقايف حتى تصل إىل املستفيد النهائي من خالل 
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فضال  هذا  وغريها.  والشحن  املالية  واإلدارة  والتوزيع  للتسويق  املناسبة  القنوات 
وشبكة  اخلادمة،  واحلواسيب  واألجهزة  التقنية،  األساسية  والبنية  اخلام  املواد  عن 
اإلنرتنت وذلك ألغراض التسويق والتوزيع. وهذه البنية تتحدد وفًقا للمكونات 

اآلتية11:

املادة اخلام:-  أ- 

    يمكن أن نعرف املواد اخلام يف الصناعة االبداعية بأهنا كل ما قدمه ويقدمه العقل 
أفكار ومعلومات وخمرجات إنتاجه الفكري الفردي أو االجتامعي ،  البرشي من 

ونتاج املعرفة التي حصلها من حوله. 

وحدات اإلنتاج:- ب- 

    وحدات اإلنتاج يقصد هبا اإلطار املؤسيس والتنظيمي الذي يتوىل رشاء اإلنتاج 
الفكري وإعادة معاجلته وتسويقه ، فهي هتتم بتنظيم وتنفيذ عملية التحويل الصناعي 
أي العملية اإلنتاجية مثل املوزعني والنارشين والرشكات التي تقوم بعملية اإلنتاج.  
ووحدة اإلنتاج يف الصناعة االبداعية تأخذ أبعاد وحدة اإلنتاج نفسها  يف أي صناعة 
وتدخل حتت مفهوم الصناعات الكبرية أو وحدة  أخرى فقد تكون وحدة كبرية 
متوسطة أو وحدة صغرية ، وأحياًنا أفراد ولكن يعملون يف إطار اقتصادي ووفق 
يقومون بتصميم  أسس تنظيمية متعارف عليها . فهناك العديد من األفراد الذين 
برامج تطبيقية وبناء قواعد بيانات ، وغريها من أنشطة الصناعة االبداعية وقد يتوىل 
بعضهم تسويقها أيًضا بنفسه أو عرب موقع خاص به عىل األنرتنت ومن ثم فهو يقوم 
بمختلف مهام العمل للعملية الصناعية وبصورة منفردة معتمًدا عىل التكنولوجيا 
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املتاحة له صناعة وتسويًقا. 

ج- أدوات وأساليب اإلنتاج وسائل املعاجلة وعرض املخرجات:-

وهي تشمل عمليات معاجلة املحتوى : الرقمية والتحويل واإلضافة وتطوير     
الربجميات ،و تشمل التجهيزات التقنية لعملية اإلنتاج مثل أجهزة احلواسيب 
الربجميات وشبكات املعلومات وأجهزة ووسائط اإلنتاج والنرش اإلعالمي ، 
وفًقا لنوع املحتوى وطبيعة  االبداعية  الصناعة  وتتنوع األساليب املستخدمة يف 
املنتج واملستهدف وخربة اليد العاملة املنتجة وقدراهتا اإلبداعية ،فهناك أساليب 
حاسوبية وبرجمية فقط وهناك أساليب تستخدم الوسائط الرقمية اإلعالميةمن 
فيديو وكامريات وأجهزة امَلنتجة وجتري املعاجلة بوسائل متعددة مثل برامج املعاجلة 

احلاسوبية للصور وامللتيميديا وغريها. 

االبداعية مثل  الصناعة  و يتم وفقها حتديد طريقة عرض وتسويق خمرجات     
:األقراص وغريها من وسائط التخزين والعرض الرقمية أو عرب مواقع اإلنرتنت 
فيديو أو عرب أجهزة التلفزيون واهلوائيات الفضائية  أو أفالم DVD املمغنطة و 

والوسائل اإلعالمية املختلفة .... الخ. 

   وهكذا فإن التزاوج الذي جرى وجيري بني احلاسوب واالتصاالت والتقنيات 
حرية اإلبداع يف معاجلة املنتج وعرضه وتسويقه الذي أفرز  عن  فضاًل  اإلعالمية 
االبداعية وأشكال ووسائط خمرجاهتا فتحت  الصناعة  أساليب  وتنوعا يف  تكامال 
االبداعية وأساليب إنتاجها وعرضها حتى أن بعضه  الصناعة  آفاًقا واسعة لتطور 
لديه أساليب وطرق إبداعية يف الصناعة االبداعية ال تتاح لغريه عىل الرغم أنه توفر 
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اإلبداع واالبتكار عنرصا  ثم فقد دخل  نفسها ومن  ملنافسه  له اإلمكانات املتاحة 
أساسيا يف مكونات الصناعة االبداعية. 

ج- العنرص البرشي:-

الفنانني  من  االبداعية  كغريها من الصناعات حتتاج للعنرص البرشي  الصناعة     
فرقها عن غريها أهنا تعتمد عىل اإلبداع  و املتخصص واملدرب ولكن  واملبدعني 
بدرجة أساسية ومن ثم ال تكفي خربة العنرص البرشي العادية يف تطوير الصناعة 
االبداعية وإنام البد من توافر العنرص البرشي القادر عىل اإلبداع ؛ كون بنية الصناعة 
االبداعية والتنافس فيها تقوم عىل اجلذب وليس عىل اجلودة فحسب ، فاالنجذاب 
للعبة أو برنامج تطبيقي يرتبط بحجم اجلهد الفكري اإلبداعي يف بنائه وحتقيق 
التشويق واإلثارة فيها وخلق العالقة التفاعلية بينها وبني املستخدم ومن  عنارص 
الصناعة  وتعد  املختلفة( نفسية وثقافية ، وعلمية..   ثم فان حتديد االحتياجات 
االبداعية من الصناعات ذات اخلصائص الشمولية يف جانب قوة العمل فهي جتذب 
إليها املربمج ، والفنان ، واملخرج السينامئي ، ومعد الربامج اإلعالمية ومقدمها 
،واملختصني يف خمتلف جماالت العلوم واملعرفة اإلنسانية كوهنا تشمل مساحة 
االهتامم البرشي بمختلف جوانبها ، طبيب ، معلم ، مهندس ، كاتب ، فنان ، ووفًقا 
واملستهلكني ملنتجاهتا يتم استخدام العنرص البرشي يف  ملجال الصناعة االبداعية 
عن املؤهالت النوعية لدى العنرص  االبداعية وال يعني ذلك االستغناء  الصناعة 
البرشي بل جيب أن يكون العنرص البرشي يف الصناعة االبداعية مؤهال بالتقنيات 
التي حتتاجها طبيعة عمله التخصيص ، إىل جانب ذلك فان من األمهية أن تتوفر لديه 
املقدرة عىل اإلبداع واالبتكار ، وهو رشط تسعى لتحقيقه العديد من البلدان التي 
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تنافس يف جمال الصناعة االبداعية حيث تعمل عىل تطبيق نظم تعليم وتأهيل متكنها 
من بناء القدرات البرشية التي حتتاجها لالستمرار يف املنافسة يف الصناعة االبداعية 

وامتالك زمام القيادة فيها مستقبال.

د- السوق)العرض والطلب(:-

    الصناعات االبداعية  حتتاج كغريها من الصناعات إىل حتقيق عوامل السوق التي 
واالزدهار من خالل خلق عوامل الطلب وتوسيع نطاق العرض  تتيح هلا النمو 
هلا ويف إطار املنافسة الواسعة يف هذا املجال يتسع نطاق العرض يف سوق الصناعة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتطور  إذ يؤدي اتساع استخدام  االبداعية 
اجلاري يف صناعة اإلعالم ، وتكريس عوملة الثقافة واالقتصاد إىل خلق طلب متزايد 
توسيع نطاق التعامل  االبداعية وخمرجاهتا ، ويزيد من ذلك االجتاه  عىل الصناعة 
مع تطبيقات تكنولوجيا املعلومات وتنامي االعتامد عليها يف إدارة األعامل وتقديم 
اخلدمات واتساع استخدامها يف املجاالت االقتصادية والتجارية ، وبروز تطبيقات 
خمتلفة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غريت مفاهيم كاملة يف إدارة األنشطة 
واألعامل ، فظهر التعليم االلكرتوين ، والتجارة االلكرتونية ، والسياحة االلكرتونية 

، ... الخ وهو ما يؤدي إىل تنامي الطلب عىل الصناعة االبداعية.

ذ- رأس املال:-

  ويشمل رأس املال الثقايف بام يف ذلك املوجودات الثقافية املادية مثل املواقع 
واملوروث.  والتقاليد  الطقوس  مثل  املادي  غري  الثقايف  مال  ورأس  الرتاثية 
وكذلك يف الصناعة االبداعية كغريها من الصناعات حتتاج إىل وفرة رأس املال 
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أي التمويل العام واخلاص  إال أن حجم رأس املال يتفاوت كثرًيا حسب نوع 
كبري وأصول  االبداعية، فصناعة اإلعالم حتتاج إىل رأس مال  جمال الصناعة 
كبرية نسبًيا باملقارنة مع صناعة التطبيقات الربجمية ، وصناعة ألعاب الفيديو 
والنرش اإللكرتوين لقواعد البيانات غريها من جماالت الصناعة االبداعية حتتاج 
باعتباره االداة املهمة لصناعتها ، ولذا فان العنرص  إىل العنرص البرشي املبدع 
البرشي املبدع وعنرص التنظيم واإلدارة من أهم األصول يف الصناعة االبداعية 
إىل جانب التجهيزات احلاسوبية والربجمية ووسائل االتصال التي قد ال حتتاج 

إىل استثامر كبري باملقارنة مع عنرصي الكادر البرشي وعنرص التنظيم.

ر- البنى االساسية:-

كفاءة عمل  عنها لضامن  غنى  ال  عامة  اساسية  بنى  لدهيا  واملدن  البلدان  مجيع 
والصحة  واالسكان  واالتصاالت  النقل  مثل  جماالت  يف  احلرضية  االنظمة 
املالية  واخلدمات  والنظام  القانون  وحفظ  الطاقة  وإمدادات  والرصف  واملياه 
،وتعتمد الصناعات االبداعية بالقدر نفسه عىل توافر هذه البنى االساسية شأهنا 

يف ذلك شان أي قطاع اقتصادي اخر . 
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شكل)3( بنية الصناعات االبداعية

األبعاد والدوافع التي حتتم االجتاه نحو الصناعة االبداعية: - 7

   هناك العديد من األبعاد والدوافع التي فرضت وتفرض التوجه نحو الصناعة 
االبداعية واالهتامم هبا وهي متثل أبعاًدا مهمة تؤدي لالهتامم باإلبداع وهي .

االقتصادية أ-  بالتنمية  املسامهة  قطاع معني يف  امهية  تقاس   -: البعد االقتصادي 
ذات  وخدمات  سلع  من  االمجايل  املحيل  الناتج  يف  احلقيقية  الزيادات  بحجم 
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صلة مبارشة بحياة الناس، ويف القدرة عىل توليد فرص عمل جديدة تسهم يف 
حتقيق الرخاء االقتصادي من خالل االثار االقتصادية هلذا القطاع عىل بعض 
متغريات االقتصاد الوطني والذي يسهم يف حتفيز النشاط االقتصادي إذ حتقق 
الصناعة االبداعية عوائد مرتفعة وتتزايد باطراد أمهيتها يف اقتصاديات الدول. 

البعد التكنولوجي -:هناك نقلة نوعية ستتم بني األنرتنيت والتلفزيون ويتم ب- 
النقل هلذه املحتويات عرب شبكات نقل ذات السعات العالية مما يتطلب حمتوى 

رقميا جديدا. 

االبداعية واالهتامم به عنرص أسايس لعملية الرتبية ج-  الصناعة  البعد الرتبوي:  
املعرفة وجمتمع املعلومات؛ فهي وسيلة حتقيق غايات  والتعلم يف ظل اقتصاد 
أربع وفًقا لتقرير اليونسكو وهى : تعلم لتعرف ، تعلم لتعمل ، تعلم لتكون ، 

تعلم لتشارك اآلخرين 12. 

البعد السيايس : بدأت تظهر مالمح خلريطة سياسية عاملية جديدة عىل أساس د- 
يتجه العامل يف ظل العوملة وجمتمع  املصالح املعلوماتية اجليومعلوماتية،إذ 
املعلومات العاملي لتكوين تكتالت سياسية ذات أبعاد معلوماتية وتكنولوجية 
، وتعد الصناعة االبداعية عنرًصا أساسًيا فيها ، وهي تنطلق يف ذلك من بعد 
االبداع الذي يرتكز عىل وحدة اللغة والثقافة واملصالح االقتصادية املشرتكة 
ومن ثم يتجه االبداع ليكون حموًرا مهاًم يف بنية اخلريطة السياسية العاملية كونه 

منطلًقا هاًما للتحالفات السياسية واالقتصادية. 

الصناعات  تلعبه  الذي  االقتصادي  واالثر  االمهية  جانب  اىل  البعد االجتامعي 



ا.م .د سالم فاضل علي

22٣

االبداعية يف احداث تنمية اقتصادية فان هلذه الصناعات اثرًا ال يقل امهية يف اجلانب 
لعملية  اجلغرايف  التوازن  حتقيق  يف  تساهم  االبداعية  الصناعات  ان  إذ  االجتامعي 
التنمية13 ، فهي صناعات تتسم باملرونة العالية يف التوطن والتنقل بني خمتلف املناطق 
املناطق  التمركز يف  البنى االساسية فضاًل عن قدرهتا عىل  متطلباهتا من  لقلة  ذلك 

ذات الكميات املحدودة من املواد اخلام واملستلزمات االنتاجية االخرى.
فضاًل عن  تعزيز راس املال االجتامعي ومحاية حقوق االنسان وتشجيع احلوار بني 
التي  تتجه  الثقافات  الثقافية  يف ظل العوملة ورصاع  الثقافات واالعرتاف باهلوية 
نرش  وإفقادها هويتها،و البعد الثقايف  نحو التأثري السلبي عىل بعض املجتمعات 

الثقافة املحلية للمجتمعات والبلدان والرتويج هلا وعوملتها.

و جمموعة دوافع تفرض االهتامم باإلبداع ويمكن اإلشارة إليها باختصار كام ييل:

• إضافة القيمة إىل الصناعات األخرى، خاصة عرب التصميم والدعاية والعالمة 
التجارية.

• كوهنا موظًفا رئيًسا لألشخاص ذوي الكفاءات العالية، ومن ثم هي جزء من 
‹اقتصاد املعرفة› – ذلك اجلزء من االقتصاد الذي يوظف اخلرجيني املوهوبني

• املسامهة يف إعادة إحياء البلدات واملدن.

• الربط والعمل مع التعليم اإلضايف والعايل.

• ربط املجتمعات والناس معًا عرب اخلربات املشرتكة.

ح- البعد الثقايف احلضاري-: 
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تعد هذه الصفة هي السمة التي حيرزها املنتج االبداعي  من دون منافس فهو:

ذو بعد ثقايف: ألنه يعكس املوروث الثقايف التارخيي للبلد والذي يعد وليد البيئة - 1
التي نشأ فيها، ويعد انعكاسًا للواقع إذ يرتبط بالسامت النوعية حلياة الشعوب 
ونظامها وتقاليدها وشخصيات افرادها، وهو يعرب عن هويتها وبصامهتا، كام انه 

متوارث عرب االجيال املتعاقبة.14

ذو بعد حضاري: إذ ان املنتج  يتضمن خمتلف انامط االبداع التلقائي للشعوب - 2
واجلامعات سواء كانت يف األوساط االجتامعية بام حتويه من معتقدات وعادات 
وتقاليد التي تربز سلوكًا اجتامعيًا معينًا، أو ممارسة مجاعية ، وما يصحب ذلك 
من حمسوسات معنوية أو ملموسات مادية جتمع بني البساطة والتلقائية اللتني 
األوائل  سكانه  ذوق  عىل  يعتمد  التقليدي  املنتج  نجد  لذا  معينًا،  شعبًا  متيزان 
مواد  واستعامل  خمتلفة  هندسية  وأشكال  والطبيعة  للحيوانات  رموز  رسم  يف 
والصناعات  السجاد  كصناعة  املنتجات  من  العديد  يف  تظهر  طبيعية  والوان 

الفخارية وغريها. 

    وهنا تكمن امهية الصناعات االبداعية وال سيام يف الدول املتقدمة ذات املستوى 
مما  اخلصوصية  واىل  التقليدي  املنتج  مجالية  اىل  متيل  بعضها  ان  إذ  املرتفع  املعييش 
تضيف قيمة لدى املستهلك بتفرده بتلك املنتجات أو التحف اليدوية والتي تفوق 

اسعارها اسعار املنتجات احلديثة .

خ- البعد البيئي: 

   ان شعوب الدول النامية تعاين ربام اكثر من غريها من خماطر تدهور البيئة، فاليوم 
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تربز احلاجة اكثر مما سبق نتيجة استفحال تراكم امللوثات  اىل صناعات نستطيع ان 
نطلق عليها صديقة للبيئة )green consumers( التي تستطيع التعايش سلميًا 
استعامهلا خامات  متتاز فضاًل عن  والتي  االبداعية   بالصناعات  واملتمثلة  البيئة  مع 
سلمية من البيئة بقلة فضالهتا–ان مل تكن منعدمة-، فضاًل عن ان االرتباط املهم بني 
الثقافة والبيئة يف سياق التنمية املستدامة واملوارد الطبيعية ويمكن اعتامدها إحدى 
حلول التنمية املستدامة للحفاظ عىل املوارد من االستنزاف نتيجة االستخدام غري 

العقالين. 

التحليل اجلغرايف للصناعات االبداعية يف العامل:-- 8

   تضاعفت صادرات الصناعات اإلبداعية يف العامل يف املدة من 2002 إىل 2009 
تريليونات   3.1 حواىل   2005 العام  يف  .وبلغت  دوالر  مليار   712 إىل  لتصل 
دوالر، ويف العام 2007 بلغت 4 تريليونات دوالر ويف العام 2009 بلغت نحو 

7.1 تريليونات دوالر وهي تنمو بمعدل 8% سنويًا.15

 يف حني إن صادرات العامل من سلع الصناعات االبداعية اقرتبت من 538 مليار 
دوالر خالل 2015. وتشكل ما نسبته 3.3% من جممل صادرات العامل السلعية، 
ومتوسط نمو يف القيمة يف السنوات اخلمس املاضية يف هذه السلع حتديدًا ما نسبته 
بلغ 99%عىل مستوى  السلع اإلبداعية  نمّو صادرات  تقرتب من 5%. وأن معدل 
العامل، وأن هذه الصادرات ازدادت من 204 بليون دوالر إىل  406 بليون دوالر، 
وأن هذا النمّو تراوح بني 1-% لكنداو311% لدول غريب آسيا 16 وكذلك %204 
من  العربية  الدول  صادرات  إّن  إال  للصني؛  و%162  التحّول  قيد  لالقتصادات 
قليلة  تزال  ما   ، مؤّخرًا  نموها  معدالت  تتطّور  بدأت  التي  اإلبداعية  الصناعات 
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القيمة، إذ بلغت 10.6بليون دوالر العام 2008. 

واملانيا  وبريطانيا  وايطاليا،  األمريكية  املتحدة  والواليات  الصني  من  كل  وتعد     
وفرنسا تعد من أهم الدول املصدرة لسلع الصناعات االبداعية خالل عام 2015 
من  العامل  صادرات  إمجايل  من   %73.7 نسبته  ما  االهم  العرش  الدول  تشكل  إذ 
سلع الصناعات االبداعية يف عام 2015 وتعد الصني صاحبة أكرب حصة وتشكل 
العامل يف عام 2015.  العامل ما نسبته 32% من إمجايل صادرات دول  صادراهتا إىل 
بلغت قيمة صادراهتا 84.807 مليون دوالر أمريكي فيام بلغت حصة جمموعات 
الدول املتقّدمة يف الصادرات من السلع اإلبداعية لعام 2008 نحو 56% والدول 
من  اخلدمات  توّزع صادرات  الرشقية 1%؛ فضاًل عن  أوروبا  النامية 43% ودول 
الصناعات الثقافية للعام نفسه إىل 83%من الدول املتقدمة و11% من الدول النامية 
و6% من دول أوروبا الرشقية أو ما يسّمى باالقتصادات قيد التحّول. ما يعني أّن 

الدول املتقّدمة هي التي تسيطر عىل جتارة اخلدمات الثقافية.

سلع  من  العاملية  الواردات  تركز  إىل  الدراسة  اشارت  فقد  الواردات،  عن  أما       
إمجايل  من   %60.8 وبنسبة  دول   10 يف   2015 عام  يف  االبداعية  الصناعات 
الواردات العاملية وتأيت أمريكا أوال مستحوذة عىل 21.9%، وبريطانيا ثانيًا، وهونج 

كونج الصني ثالثًا،  تليها أملانيا. وفرنسا، وسويرسا، واليابان.

الواردات  يف  اإلبداعية  الصناعات  سلع  أهّم  حلصص  املئوية  النسب  عن  أما     
الفنّية  احلرف   ،)%11.7( النرش   ،)%59.0( التصميم  فهي:   ،2008 لعام  عامليًا 
الوسائط   ،)%6.7( االستعراضية  الفنون   ،)%6.9( البرصية  الفنون   ،)%7.0(
اجلديدة )8.6%(، السمعية البرصية )0.2%(. ولوحظ أن نسبة النمّو يف الواردات 
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من السلع اإلبداعية ملنطقة غريب آسيا، ومن ضمنها دول جملس التعاون اخلليجي، 
هي األعىل وأهنا تساوي %518.17

    إن صناعات االبداعية سامهت يف العام 2016 بام قيمته 18.2 تريليون دوالر 
فضاًل  العاملي(،  اإلمجايل  املحيّل  الناتج  من  العاملي،)أي%30  اإلنتاج  يف  أمريكي 
السنوات  العاملية يف  املضافة  القيمة  الصناعات يف  الزيادة يف نصيب هذه  ترّكز  عن 
اليابان،  األورويب،  االحّتاد  املّتحدة،  الواليات  رئيسة هي  اقتصادات  األخرية يف 5 
آسيا، الصني، بحيث تدير هذه االقتصادات اخلمسة 90% من اإلنفاق عىل البحث 
ناتج  أّن  يفيد د. كريك ف. غارنر اخلبري االقتصادي األمريكي  العامل.  والتطوير يف 
العام 2010  الفرتة بني  العاملي توّزع يف  الناتج االقتصادي  االقتصاد اإلبداعي يف 
دوالر  مليار   650 الربجميات  مستوى  عىل  آليت:  وفقا   2015 العام  أواخر  وحتى 
سنويًا . صناعة األفالم 3.1 فيلم يف العام تصل قيمتها إىل 81 مليار دوالر س نويًا، 
قطاع املوسيقى جاوز 82 مليار دوالر سنويًا وجتاوزت قيمة الصناعة املرسحية 65  
السنوية  إيراداهتا  فتتجاوز  الكّتب والصحف والدوريات  أّما   . مليار دوالر سنويًا 

232 مليار دوالر يف العامل.

العامل .     ان من الصعب احلصول عىل إحصائيات حول الصناعات اإلبداعية يف 
بيد أن أفضل مصدر متوفر وموثوق هو تقرير املنظمة العاملية للملكية الفكرية لعام 
2013 ، والذي يوثق أمهية صناعات يف العامل وتقرير برنامج األمم املّتحدة اإلنامئي 
الدولية  والتنمية  التجارة  بشؤون  املتخّصصة  املنظمة    UNCTAD» مع  بالتعاون 

الصادر يف ديسمرب 2013 .

جمال  يف  التجارة  حجم  ويلخص  يعرض  والشكالن)4،5(    )2( واجلدول    



ا.م .د سالم فاضل علي

22٨

الصناعات االبداعية يف العامل بحسب املجموعات االقتصادية التي اعتمدها مؤمتر 
جمال  يف  العاملية  التجارة  قيمة  ان  االرقام  وتبني  والتنمية  للتجارة  املتحدة  االمم 
وكان   2002 عام  يف  مستواها  ضعف  جتاوز    2011 عام  يف  االبداعية  املنتجات 
متوسط املعدل السنوي للنمو يف هذه املدة يبلغ 9% .وكان املتوسط السنوي للنمو 
يف صادرات البلدان النامية يف هذا القطاع يف املدة املذكورة 12% فقد بلغ امجايل قيمة 
هذه الصادرات من السلع واخلدمات االبداعية 227 مليار دوالر امريكي يف عام 

2011 ما نسبته 50% من امجايل قيمة الصادرات العاملية.18 

شكل )4(صادرات العامل من السلع واخلدمات االبداعية 2011-2002
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جدول)2( صادرات السلع االبداعية  بحسب املجموعات االقتصادية، يف عامي 
2002 و 2011 )مليون دوالر(

البلدان التي تمر البلدان املتقدمةالبلدان الناميةالعامل
بمرحلة انتقالية

20022011200220112002201120022011

مجيع السلع 

اإلبداعية

198.240454.01973.890227.867123.169222.5971.1813.555

األعامل الفنية 
واملصنوعات 

احلرفية

17.50334.2099.20123.383 8.25610.65345172

-26-2.478-250-2.754فنون األداء

املنتجات السمعية–

البرصية

455492359041740032

114.694301.26253.362172.22360.970127.2393621.800التصميم

وسائط اإلعالم 
17.50643.7444.41214.60713.01728.91823219اجلديدة

29.90843.0773.1578.10626.06133.6506901.321النرش
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شكل)5(نصيب البلدان املتقدمة والنامية من السلع االبداعية عام 2012

العامل  يف  االبداعية  للصناعات  اجلغرايف  التوزيع  عن  واضحة  صوره  وإلعطاء     
التحليل اجلغرايف عىل مستوى قارات  النامية سوف نتطرق اىل  البلدان  والسيام يف 

العامل.

افريقيا:- 1-1

   شهدت الصناعات االبداعية يف عموم القارة االفريقية نموًا رسيعًا يف السنوات 
االخرية املاضية وقد جاء يف تقرير عام 2008 عن الصناعات االبداعية ان نصيب 
اسهام افريقيا يف صادرات السلع االبداعية والثقافية يف العامل بلغ 1% وهذا يعزى 
اىل حمدودية القدرة عىل الدعم لتلك الصناعات يف القارة؛ إذ ان واقع معظم االنتاج 
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اذ ان اجلزء االكرب من  النظامي،  الصناعي االبداعي فيها جيري ضمن القطاع غري 
االنشطة التجارية هلذه الصناعة جيري عىل ايدي منتجني صغار مستقلني.

    وتستند هذه الصناعات بوجه عام اىل املوارد املوجودة يف جمايل الرتاث والصناعات 
احلرفية ويف اطار االنشطة ذات الصلة بالسياحة الثقافية ، ونادرًا ما تعطى االولوية 
تعرقل  التي  القيود  بسب  واملوسيقى. وهذا  االفالم  االبداعية يف جمال  للصناعات 
نقص  اخلصوص  وجه  عىل  وتشمل  االبداعية  املجاالت  يف  قيمة  تكوين  نشاط 
العاملني ونقص التسهيالت التقنية ، وشحة االموال اىل حد كبري ،وانعدام شبكات 
التوزيع وتزايد مستويات القرصنة االلكرتونية فضاًل عن حمدودية السوق املحلية 

ومنافسة االسواق العاملية.

افريقيا تضم بعض االقتصاديات واملراكز احلرضية       عىل الرغم من ذلك فإن 
فيها  تاون وداكار ونريويب وجوهانسبورغ كلها مدن جيري  واسواق  مثل  كيب 
رشكات  هبا  تقوم  االبداعي  االقتصاد  إنعاش  ألجل  ألنشطة  والتنفيذ  التخطيط 
تطويع  واشكال  املحمول  هاتف  كالرشكات  االبداعية  والصناعة  بالثقافة  تعنى 
عن  .فضاًل  العامل  يف  النمو  وتائر  ارسع  تسجل  التي  العريض  النطاق  ذات  البث 
الثقايف الربيطاين  الذي  التابعة للمجلس  الثقايف  بعض املشاريع  برنامج التحول 
ينفذ يف كل من كينيا ونيجرييا وجنوب افريقيا ، الذي يقوم عىل تشجيع الرشكات 
وتوفري  التكنلوجي  االبتكار  اعتامد  عىل  االبداعية  الصناعات  جمال  يف  العاملة 
املشورة او اخلربة يف جمال االعامل االبداعية كله امور هلا اثر يف تنامي الصناعات 
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االبداعية يف مدن افريقية املختلفة.

اسيا:- 1-2

  ال يمكن احلديث عن البلدان يف اسيا كأهنا كتلة واحدة فقد شهدت منطقة رشق 
بالنمو واملتمثلة  يف سنغافورة وهونغ كونغ  التي توصف  البلدان  اسيا والسيام يف 
وكوريا اجلنوبية وتايوان  التي اعتمدت مفهوم الصناعات االبداعية يف اواخر اعوام 
التسعينات من القرن املايض وقبلت احلكومات عىل نحو رسيع بمقولة ان االقتصاد 
لتحقيق  اساسيا  عاماًل  ويشكل  مضافة  قيمة  ويوفر  النمو  رسيع  اقتصاد  االبداعي 

التنمية االقتصادية. 

ة اهتامم زائد بالصناعات اإلبداعية، إذ تم إنشاء وزارة جديدة     ففي إندونيسيا ثمَّ
 Tourism and ىف احلكومة اإلندونيسية هي وزارة السياحة واالقتصاد اإلبداعي
ماري  الدكتورة  هناك  املعروفة  االقتصاد  عاملة  وعينت   creative economy
عام  يف  املنصب  هذا  يف  تعنيَّ  وزيرة  أول  بصفتها   )Mari pangestu( بانجستو 
الصغرية  والصناعات  للتعاون  وزيرة  وكذلك  للتجارة  وزيرة  كانت  وقد   ،2011
الوزارة  هذه  فيها  تعمل  التي  القطاعات  حتديد  تم  وقد  ذلك.  قبل  واملتوسطة 
فنون  والتحف،  العاديات  وأسواق  الفنون  جماالً:  عرش  مخسة  من  أكثر  يف  اجلديدة 
األداء، احلرف اليدوية، األفالم والفيديو والتصوير الفوتوغرايف، األزياء، األلعاب 
العامرة، النرش،  التصميم، الربجميات والكومبيوتر، املوسيقى،  التفاعلية، اإلعالن، 
القطاعات  أو  املجاالت  تقريًبا  وهي  والتطوير.  البحوث  والراديو،  التليفزيون 
التي يشتمل عليها التصنيف الربيطاين فيام عدا إضافة ذلك القطاع األخري اخلاص 
بالبحوث والتطوير يف القطاعات الثالثة عرش األخرى، الذى ال يتضمنه التصنيف 
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الربيطاين باإلضافة إىل اهتامم هذه الوزارة أيًضا بالسياحة يف شكلها العام، كذلك ما 
يتعلق منها بالسياحة الثقافية عىل نحو خاص.

امريكا اجلنوبية:- 1-3

اعتبار  يبدأ  مل  انه  ،اال  الثقايف  التنوع   من  كبري  بقدر  اجلنوبية  امريكا  قارة  تتمتع     
وبريو  املكسيك   من  كل  يف  قريب   وقت  يف  اال  اقتصاديا  موردًا  والثقافة  االبداع 
واورغواي التي اخذت باالعرتاف بإمكانات هذا القطاع ، يف حني مازال هناك دول 
متعددة مل تبدأ بعد  كام يف بوليفيا واكوادور وبارغواي ودول امريكا الوسطى وهذا 
بسب مرياث خاص يربط الثقافة بقضايا  تتعلق باحلقوق االجتامعية ونوعية احلياة 
بعيدًا عن احلسابات االقتصادية. وتعاين مجيع بلدان القارة من عجز كبري يف موازين 

مدفوعاهتا عىل الصعيد السلع واخلدمات الثقافية واالبداعية.

والربازيل  االرجنتني  من  كل  يف  االبداعية  للصناعات  اطار  بالفعل  هناك  ان  اال    
االبداعية   للصناعات  او بعضها سياسات  وشييل وكوبا وكولومبيا. وضعت كلها 
معنية بفن التصميم واملواد البرصية –السمعية ووسائط التكنلوجيا الرقمية والفنون 

والرتاث التي يغلب عليها جانب التقليد.

النمو   معدل  متوسط  كان  االرجنتني  الوطني لإلحصاء يف  املعهد  لبيانات  ووفقًا    
يف قطاع الصناعات االبداعية يبلغ 7،8 % يف املدة 2003-2011.ورتفع نصيب 
اسهام القطاع يف الناتج املحيل االمجايل من نسبة 2،47% عام 2004 اىل نسبة %4 
يف عام 2011، ولقد حظي هذا النمو يف جمال الصناعات االبداعية بالدعم بصورة 
واملكتبات  املعلومات  تكنلوجيا  واالنشطة يف جماالت  اخلدمات  قطاع  اساسية من 
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واملتاحف وخدمات االعالن وقطاع املواد السمعية –البرصية الذي شهد اكرب قدر 
من النمو ويضم حاليًا 19%من جمموع الوظائف يف الصناعات االبداعية.

الدول العربية:- 1-4

   يتصف الوطن العريب بتنوع هائل من الناحيتني الثقافية واالثنية والعرقية والنظم 
والصناعات  عام  بوجه  بالثقافة  دورا  لعب  التنوع  وهذا  والسياسية،  االقتصادية 

االبداعية بوجه خاص.

   ان التاريخ يذكرنا بأن االبداع والتعبري كانا يامرسان يف الوطن العريب اذ الصناعة 
التاسع عرش،  القرن  منذ  العربية  املنطقة  كانت متارس يف  النرش  االبداعية كصناعة 
انعدام  اشكال  تؤدي  ان  يمكن  االقتصادية  القطاعات  باقي  يف  احلال  هو  كام  لكن 
السوق  وحمدودية  الطويل  االستثامر  يف  والرتدد  املخاطرة  من  واخلوف  االستقرار 
وعدم مالءمة االليات املالية والقصور يف تطبيق قوانني حقوق املؤلف وغريها امور 

كلها تؤدي اىل انكامش االقتصاد والسيام يف قطاع الصناعات الثقافية واالبداعية. 

     إن الصناعات االبداعية يف الدول العربية ال تكاد حتظى باهتامم يذكر، ومركزها 
قاعدة  توجد  وال  كبرية،  ليست  منها  والعائدات  ضعيف،  القومي  االقتصاد  يف 
الصناعات  تشكل  حني  ويف  منها.  القومي  للدخل  دقيقة  إحصائيات  وال  بيانات 
الثقافية ما بني 5.5% وحتى 10% من قيمة املنتجات يف العامل، فإهنا ال تشكل قيمة 
تذكر يف الدخل القومي العريب، وقدر مركز التجارة العاملي قيمة صادرات الدول 
ان  تبني  العربية  الدول  مليار دوالر. وعىل مستوى  بنحو 21  لعام 2015  العربية 
اإلمارات تستحوذ عىل أكثر من 75% من جممل قيمة صادرات الدول العربية من 
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السلع اإلبداعية، ، املرتبة األوىل بني الدول العربية واحتلت دولة اإلمارات املرتبة 
التاسعة عامليا فيام احتلت البحرين)43( وعامن)47( والسعودية)50( وقطر)54( 
والكويت)64( وتكاد تنحرص يف صناعات متوسطة وصغرية مع بعض االستثناءات 
التي تشري إىل صناعات كبرية، ومع ذلك فان بعض فروع الصناعات االبداعية تعمل 
بشكل جيد نسبيًا وتصدر منتجاهتا مثل جماالت نرش الكتب واملنتجات السمعية – 
التصميم واالزياء  الفن املعامري وبقدر اقل من ذلك يف جماالت  البرصية وأنشطة 

واالعالن.19

  ففي بلدان املغرب العريب والسيام يف اجلزائر واملغرب وتونس فقد تم االعرتاف يف 
عام 2009 باألمهية االقتصادية للصناعات االبداعية حيث يوجد يف مدن عديده 
االفالم  وانتاج  النرش  الصناعات  قطاع  ويزدهر  الثقايف  الرتاث  عىل  كبري  تركيز 
النرش والطباعة يستخدم %2  ان قطاع  ،اذ  الفني  الطابع  والصناعات احلرفية ذات 
بينام كانت  يتجاوز 370 مليون دوالر  للمبيعات  العاملة ويسجل رقاًم  القوى  من 
قيمة معامالت السوق يف جمال صناعة املوسيقى تزيد عىل 54مليون دوالر يف عام 
20.2009  و مرص تنتج من 0.5% إىل 1% من حجم الصناعات اإلبداعية  التي 

تتضمن نرش الكتب والصحف واملجالت العلمية والسينام واألدب.

وال  الرتفيه  صناعة  يف  رئيسًا  منتجًا  لبنان  اصبح  فقد  العريب  العامل  أما يف مرشق     
الذي  املحدود  الدعم  من  الرغم  عىل  واالدب  واملوسيقى  السينام  جماالت  يف  سيام 
املستوى  اىل  يعود  االبداعية  الصناعات  جمال  يف  التطور  هذا   ، االن  الدولة  تقدمه 
الثقايف والتعليمي لسكانه ووجود تقاليد حلرية الفكر والكالم فيه فضال عن املكانة 

التارخيية لبريوت بوصفها مركزًا لإلبداع مما اعطتها مناخًا وسمعة مالئمني.21
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   وتعترب البلدان الغنية يف النفط يف منطقة اخلليج من الدول التي قامت باستثامرات 
كبرية يف جمال التنمية احلرضية املرتبطة بالثقافة ويف جمال البنى االساسية الضخمة يف 
االقتصاد االبداعي  مثل االمارات العربية املتحدة واحتلت دولة اإلمارات املرتبة 
اإلبداعية  الصناعات  التصدير من سلع  وإعادة  الصادرات  عامليا ملجموع  التاسعة 
وبقيمة وصلت إىل 16.1 مليار دوالر وتشكل ما نسبته 3% من جممل صادرات 
من  للدولة  اخلارجية  التجارة  قيمة  إمجايل  بلغت  فيام  اإلبداعية،  السلع  من  العامل 
مليار دوالر  خالل 2015 وتشكل  يقارب 30.7  ما  اإلبداعية  الصناعات  سلع 
املتعلقة  البنود  وحددت  النفطية.22  غري  اإلمارات  جتارة  إمجايل  من   %7 نسبته  ما 
الصناعات،  من  عددا  السلع  لتصنيف  املنسق  النظام  ضمن  االبداعية  بالصناعات 
واملنسوجات  واالملنيوم،  والعطور،  ومصنوعاهتا،  وأجزاؤها  املجوهرات  منها: 
التجميل،  ومستحرضات  والسرياميك،  اخلزفية  واملنتجات  واالثاث،  والسجاد، 

ومنتجات زجاجية، ومواد اعالنية،  والثريات، واحلقائب وغريها.

بلغت 4.760  بقيمة صادرات  الثامنة  املرتبة  احتّلت  العربّية  اإلمارات  دولة  فإن 
مليون دوالر.  واحتلت املرتبة اخلامسة يف صادرات التصميم مع معدل زيادة %48، 
والتاسعة يف صادرات الفنون االستعراضية، والثامنة يف صادرات الوسائط اجلديدة.

     وللوقوف عىل واقع اقتصاد الصناعات االبداعية يف دول اخلليج العريب اختار 
التقرير 23 قطاع اإلعالن مؤرّشا مهاّم سواء عىل نشاط الصناعات الثقافية أم عىل دور 
هذا النشاط يف االقتصاد الوطني، فرصد عائدات هذا القطاع وقيمتها يف املّدة بني 
مثاًل،  للعام 2012  قيمة  أعىل  أن  ليتبنّي  اخلليج  دول  2006و2012، والسّيام يف 
 1.484( السعودية  تليها  دوالر،  مليون   2 تقارب  والتي  اإلمارات  لدولة  كانت 

مليون دوالر(.
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لتنافسية  الفرعي  املؤرّش  العربية يف  الدول  العريب وبعض  أما ترتيب دول اخلليج     
السياحة العاملية املتعلق بالسياحة الثقافية )املواقع الثقافية والرتاثية العاملية، املالعب 
حصول  إىل  فيشري  اإلبداعية(  السلع  من  الصادرات  العاملية  املعارض  الرياضية، 
اإلمارات عىل املرتبة 42 عامليًا من بني 135دولة تليها السعودية فعامن ثم البحرين 
فقطر ثم الكويت التي حصلت عىل املرتبة 126.املراتب اخلمس التالية وفق الرتتيب. 

    مع العلم أن العرب يملكون طاقات إبداعية جبارة، وكذلك كل األرضية الالزمة 
التي تؤهلهم ليكونوا عربا يف مقدمة ركب دول االقتصاد اإلبداعي املزدهر يف العامل، 
لكن معضلة املعضالت هنا أنه ال توجد سياسات ثقافية عربية جدية ممهدة إلنشاء 
اقتصاد إبداعي عريب فاعل و ممنهج ويسعى إىل تكامل حقيقي بني الطاقات البرشية 

اإلبداعية يف خمتلف أقطار الوطن العريب الكبري.

للعلوم  العربية  املؤسسة  مع  بالتعاون  العريب  الفكر  مؤسسة  أعدته  تقرير  ويف     
أنه يصّدر سنوًيا كتابا لكل )12(  والتكنولوجيا ومركز دراسات اخلليج أشار إىل 
أملاين،   )900( لكل  وكتاب  انجليزي،   )500( لكل  كتاب  هناك  بينام  عريب،  ألف 
يف  القراء  معدل  من   %4 يتعدى  ال  العريب  العامل  يف  القراء  معدل  أن  يعني  وهذا 
بريطانيا، كام أن العامل العريب ال يصنع أكثر من )35 - 40%( من حاجتنا إىل الورق، 

ويستورد )65%( يف واحدة من الصناعات الثقافية املهمة. 

 )490( حوايل  اإلنرتنت  شبكة  عىل  العربية  املدونات  عدد  أن  إىل  التقرير  وأشار 
ألف مدونة، وهي نسبة ال تتعدى )0.7%( من جمموع املدونات عاملًيا. ويبلغ عدد 
املواقع العربية املسجلة عىل اإلنرتنت عام )2007( حوايل )41745( موقًعا وهذا 
أن  إىل  التقرير  ويشري  العاملية.  املواقع  عدد  إمجايل  من   )%0.26( سوى  يشكل  ال 
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جمموع الفضائيات العربية يربو عىل )482( فضائية واملتخصص منها )19%( دينية 
منها.  والثقافية سوى )%4.8(  األدبية  القنوات  مل تشغل  أغاين، يف حني  و)%18( 
فبلغ )27809( كتب  العريب عام )2007(  العامل  التي ُنرشت يف  الكتب  أما عدد 
متثل الكتب املنشورة يف العلوم من هذا الرقم حوايل )15%( بينام تصل نسبة الكتب 

املنشورة يف األدب واألديان واإلنسانيات )%65(.

اقتصادات  ضمن  العربّية  الدول  بعض  مكانة  حتّسن  عىل  تدّل  مؤرشات  وهناك    
املعرفة، بام قد جيعلها بلدانًا واعدة عىل هذا الصعيد، فإن مقارنة اإلنفاق احلكومي 
عىل الثقافة يف دول جملس التعاون وبعض الدول العربية بمعظم الدول األوروبية، 
تشري يف املقابل إىل تراوح متوسط اإلنفاق الوطني عىل الثقافة يف الدول العربّية يف 
انخفاض  املحيّل، أي  الناتج اإلمجايل  2000-2005 بني )0.3%(و)1.2%( من 
حجم هذا اإلنفاق، وعدم جتاوزه يف السعودّية مثاًل، نسبة0.11% يف العام 2011، 
بلدان عربّية  الديني يف  النشاط  اإلنفاق عىل  فيه حجم  الذي وصل  الوقت  هذا يف 
بحسب  وذلك  للثاين،  و%2.3  لألول   %1.1 إىل  وقطر  الكويت  مثل  أخرى 

معطيات العام 2008.

اوروبا:-  1-5

   يقدم املناخ االجتامعي والثقايف والفني والتكنولوجي واالقتصادي املناسب دعاًم 
اإلبداعية.  احلياة  املؤسسات وأساليب  تزدهر  املناخ  كبرًيا لإلبداع، ففي مثل ذلك 
ويعمل املناخ املناسب وجو احلرية والتفهم عىل تيسري حدوث التخصيب املشرتك 
الصناعات  بربوز  التاريخ  عرب  ذلك  جتىل  وقد  الفنية،  األشكال  من  العديد  بني 
الفيديو، هكذا  السينام وألعاب  النرش واملوسيقى حتى  بداية من  املحتوى،  إبداعية 
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يعمل االجتامعي والثقايف املناسب عىل خلق آلية جديدة جتذب املستويات املتنوعة 
من اجلمهور وتيرس النقل الرسيع للمعرفة واألفكار. اذ تسهم الصناعات اإلبداعية 
هلذه  السوقية  القيمة  وتبلغ  األورويب،  باالحتاد  اخلاص  االقتصاد  من   %3 بحوايل 
فيها حواىل 6 ماليني نسمة.  ، ويعمل  بليون دوالر  الصناعات هناك حواىل 600 
ويف اململكة املّتحدة، من املتوّقع أن يشّكل عاّمل املعرفة يف العام 2014 حواىل %45 
نسبة عاّمل  ترتاوح  فيام  العام 1984؛  النسبة 31% يف  كانت  بعدما  العمل  قّوة  من 
املعرفة إىل إمجايل قّوة العمل يف دول االحّتاد األورويب بني25% يف الربتغال و47% يف 
هولندا 24 وقد أولت أملانيا، وهي دولة كبرية يف قطاع التصنيع، اهتامما بالغا بتطوير 
الصناعات الثقافية اإلبداعية التي تربز مكانتها يف االقتصاد األملاين يوما بعد يوم. 
يف املدة من عام 2009 إىل عام 2012، وحققت الصناعات الثقافية يف أملانيا نموا 
الثقافية اإلبداعية يف نمو االقتصاد  متواصال. صحيح أن نسبة مسامهة الصناعات 
املاكينات  تصنيع  وقطاع  املالية  اخلدمات  صناعة  مسامهة  من  أقل  مازالت  األملاين 
الصناعة  مسامهة  جتاوزت  ولكنها  الصناعات،  من  وغريها  السيارات  وصناعة 

الكياموية وصناعة القطارات، وغريمها من الصناعات التقليدية.

باألدوات  منه  يتعلق  ما  خاصة  باالبتكار،  حاسم  بشكل  القطاع  هذا  وهيتم      
والشبكات. وُيعد اجلمهور اخلاص بدول االحتاد األورويب صاحب ثاين أعىل نسبة 
مشاهدة للتليفزيون يف العامل، وهو ينتج أفالًما أكثر من أية منطقة أخرى يف العامل ويعد 
برنامج أوروبا املبدعة Creative Europe اجلديد واملقرتح من الربامج املهمة التي 
كذلك  االحتاد،  يف  األعضاء  للدول  الثقايف  الرتاث  عىل  احلفاظ  عىل  تساعد  سوف 
العمل عىل زيادة التوزيع لألعامل اإلبداعية داخل أوروبا وخارجها، وسوف تقرتح 
اللجنة املشكلة اخلاصة هبذا الربنامج توفري دعم حايل مناسب يقدمه بنك االستثامر 
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األورويب لتقديم فرص ودراسات جدوى مالية للصناعات الثقافية واإلبداعية هناك.

الواليات املتحدة االمريكية:- 1-6

ة جمموعة من اخلصائص التي ميزت االقتصاد اإلبداعي منذ مخسينيات القرن     ثمَّ
الطبقة  «عن  كتابه  يف  فلوريدا  ريتشارد  يذكرها  املتحدة،  الواليات  يف  العرشين 
البحوث  جمال  عىل  إنفاق  شكل  يف  اإلبداع  يف  املنتظم  االستثامر  وأمهها:  املبدعة»؛ 
والتطوير زاد من 5 باليني دوالر عام 1953 إىل أكثر من 250 بليون دوالر عام 
2000 وبضبط عامل التضخم )إحصائيًّا( فإن هذه االستثامرات كانت – وما تزال 
- تنمو بمعدل يصل إىل ثامنامئة يف املائة )800%( يف تلك املدة وربام بعدها. كذلك 
التاسع عرش يف  القرن  البحوث وأينعت، عىل نحو متسق، منذ بدايات  زادت ثامر 
الواليات املتحدة، وتسارعت وتريهتا عىل نحو خاص منذ عام 1950، فوصل عدد 
ا إىل الضعف، كل عام، يف تلك املدة  براءات االخرتاع التي يتم احلصول عليها سنويًّ
التي متتد منذ عام 1900 إىل 1950، وزادت من 25000 إىل 43000، ووصلت 
إىل ثالثة أمثاهلا )150000( عام 1999 وهى زيادة تقدر بحوايل 250%. وشهدت 
ا  نموًّ ومهندسني،  علامء  شكل  يف  التكنولوجي،  اإلبداع  نحو  املوجهة  العمل  قوة 
عام  يف   625000 إىل   1900 عام  يف   42000 من  عددهم  زاد  إذ  أيًضا،  واضًحا 
1950 ثم إىل مخسة ماليني عام 1999. وازداد عدد األفراد الذين يكسبون عيشهم 
اعتامًدا عىل اإلبداع الفني والثقايف عىل نحو هائل، عرب مسار القرن املايض، وبشكل 
يامرسون  الذين  والكتاب  التشكيليني  الفنانني  زاد عدد  إذ  منذ عام 1950  خاص 
هناك، من حوايل 200.000 عام 1900  السينام...إلخ(   – )املرسح  األداء  فنون 
إىل 525.000 عام 1950 ثم إىل 2.500.000 عام 1999، وهى زيادة تعادل 
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375% منذ عام 1920. وبشكل عام كان هناك حوايل 250 فنانا بالنسبة لكل مائة 
عام   500 إىل  ثم   1950 عام   350 إىل  عددهم  وزاد   ،1900 عام  أمريكي  ألف 

1980 ثم إىل 900 عام 25.1999

«االقتصاد  مصطلح  قدمت  التي  هي   «Business Week» جملة  كانت  لقد     
«االقتصاد  كتاب  صاحب  هوكنز  جون  أما   .2000 عام  أغسطس  يف  اإلبداعي» 
اإلبداعي» )2001( فقد استخدمه لإلشارة إىل مخس عرشة صناعة إبداعية تشتمل 
إبداعية  والصناعات  والتصميم  والتطوير  والبحوث  الربجميات  قطاعات  عىل 
املحتوى كالسينام واملوسيقى، وهى الصناعات ذات الصلة الوثيقة بحقوق امللكية 
الدخل  قدر  وقد  وغريها،  والتصميم  النرش  وحقوق  االخرتاع  وبراءات  الفكرية 
السنوي هلذه الصناعات ىف العامل عام 1999 بحوايل 2.24 تريليون دوالر، كان 
نصيب الواليات املتحدة منه حوايل 960 بليون دوالر )أكثر من 40% من الناتج 
اإلمجايل( وهو األمر الذى يفرس السبب الذي جيعل الواليات املتحدة تنفق حوايل 
األفراد  والتطوير. واهتم بعض  البحوث  العامل كله عىل جمال  ينفقه  مما  أيًضا   %40
ريتشارد  حاول  فمثاًل  اإلبداعية؛  العاملة  بالقوة  يسمى  بام  والدول  واملؤسسات 
فلوريدا R.Florida يف دراسة له أن يكشف فيها السبب يف اجتذاب بعض املدن 
األمريكية مثل سان فرانسيسكو املنتجني املبدعني، وقال إن النسبة العالية من الطبقة 
املبدعة تقدم مدخاًل أساسيًّا لإلنتاج اإلبداعي الذي يسعى املستثمرون وراءه، كام 
التى  املدن  ىف  املوجود  الثقايف  والتنوع  التعدد  ذلك  أمهية  يستكشف  أن  حاول  أنه 
درسها، مثاًل وجود تنوع ديني وعرقي وحالة من التسامح إزاء املختلفني عن النمط 
السائد يف بعض املدن. هكذا تتجىل قيادة الواليات املتحدة وهيمنتها عىل املجاالت 
اإلبداعية، إضافة إىل هيمنتها الكبرية أيًضا عىل عمليات التطور يف اإلبداع املرتبط 
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بالتكنولوجيا اجلديدة وأساليب التصنيع اجلديدة التي هي مسؤولة عن قدر كبري من 
ازدهار األمة يف التنافسية اخلاصة باالقتصاد العاملي منذ ثامنينيات القرن العرشين.

املنظمة  ”األونكتاد“،  مع  بالتعاون  اإلنامئي  املّتحدة  األمم  برنامج  تقرير  يشري     
ووفقا   2013 ديسمرب  يف  الصادر  الدولية  والتنمية  التجارة  بشؤون  املتخّصصة 
املصدرة  الثقافية  واخلدمات  السلع  حجم  يصل  انه  اىل  املجمعة  الدولية  لألرقام 
 142 بحوايل  وحدها  املتحدة  الواليات  تسهم  دوالر،  بليون   640 حواىل  سنويا 
بليون دوالر من هذه السلع واخلدمات بام يفوق ما صدرته من سلع وخدمات يف 
جماالت الزراعة والطريان وما يتصل هبام، ويعمل يف االقتصاد األمريكي حوايل 27 
مليون فرد عىل نحو مبارش او غري مبارش وهتتم ما يقرب من 750 الف مؤسسة يف 
الواليات املتحدة باإلبداع والتوزيع يف جمال الفنون فقط ويعمل فيها حوايل 3.1 
مليون فرد يمثلون 2.1% من القوة العاملة هناك، وتعد والية كاليفورنيا صاحبة 
ثامن اقتصاد يف العامل وقد أسهم االقتصاد اإلبداعي فيها بأكثر من 3 باليني دوالر 

يف الدخل املحيل والرضائب عام 2012 26.

من  وغريهم  الفنانني  ألن  البرشية؛  املوارد  إدارة  يف  مهامًّ  دوًرا  اإلبداع  يلعب  هكذا     
املبدعني املتميزين يمكنهم، كام أشار «دى بونو»، استخدام التفكري اجلانبي، أي التفكري 
يمكن  التي  اجلديدة  والنتائج  األفكار  تقديم  أجل  من  نمطية  أو  تقليدية  غري  بطرائق 
توظيفها بعد ذلك يف صناعات ثقافية وإبداعية مهمة. كذلك تتطلب الوظائف اجلديدة 
مهارات جديدة ذات طبيعة عاملية أو مرتبطة باقتصاد العوملة اجلديد، إذ يمكن ألصحاب 

هذه الوظائف العمل يف أي مكان حر يكون قريًبا أو بعيًدا عن مكاهنم األصيل.

10-  املشاكل التي تواجه الصناعات االبداعية يف الدول النامية:-
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الصناعات - 1 تنمية  السياسات  صانعي  جتاهل  يف  تتمثل  األساسية  املشكلة 
إن  إذ  الشكيل–  املنمق  اخلطاب  الرغم من  ، عىل  األحيان  أغلب  اإلبداعية يف 
الثقافية وصل إىل أقل من  الثقافة واألنشطة  ”.. عىل  إمجايل النفقات احلكومية 
1% من موازنة احلكومة“. 31 باإلضافة إىل ذلك، فام يزال هناك خلل كبري يف 
تطبيق وتنفيذ التزامات البالد من ناحية حقوق امللكية الفكرية – وذلك لعدد 
حيال  احلكومة  لغة  تبديه  الذي  املتدين  االلتزام  مستوى  منها  األسباب،  من 
اإلبداعية  للمنتجات  العالية  والكلفة  املعقدة  القانونية  والعمليات  املوضوع، 

املستوردة إىل البالد.

 صغر حجم السوق املحلية وصعوبة الوصول إىل األسواق العاملية: إن الطلب - 2
الكافية  بالرسعة  ينمو  وال  حمدود  اإلبداعية  الصناعات  خدمات  بعض  عىل 
القطاعات  بعض  يف  املوجودين  اخلدمات  مزودي  من  عدد  من  لالستفادة 
الفرعية مثل املرئي واملسموع واخلدمات اإلبداعية. يف املقابل، فإن عدم وجود 
طلب كاف يف الوقت احلايل لكثري من الفنون البرصية واألدائية يعيق تقدمها. 
وخيضع الوصول إىل األسواق يف اخلارج لتنافسية عالية جدًا ويتطلب التمويل 

لتسويق واستدامة رشكة إىل أن تبدأ يف جني عوائد االستثامر.

تتعلق - 3 االبداعية  من مشاكل  الصناعات  املشاركني يف  التمويل: يشكو أغلب 
بالسيولة املالية، وأهنم يفتقرون إىل األموال الالزمة للتسويق وتطوير األعامل. 
القائمة عىل  بإقراض األعامل  البالد حاليًا  البنوك واملمولون يف  يقوم قطاع  ال 
خمتلفة  وأوقات  لالستثامر  خمتلفة  عوائد  متلك  والتي  الفكرية،  امللكية  موارد 
للدفع واالسرتداد. ويقترص دعم قطاع األعامل للفنون البرصية واألدائية عىل ما 
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هو ”معروف“ و”مشهور“. وقد تكون بعض من احللول التمويلية متشاهبة بني 
القطاعات الفرعية املختلفة، بينام جيب أن تصمم حلوالً أخرى لتالئم خصيصًا 
قطاعات فرعية خمتلفة من الصناعات اإلبداعية. ويعد الدعم احلكومي حمدودًا 
عىل مستوى الصناعات اإلبداعية كلها، سواء ُنظر إليه من حيث احلوافز املقدمة 
تراجع  عن  املشاركني  بعض  عرب  أخريًا،  العام.  للفن  املقدمة  تلك  أو  لألفالم 

الدعم احلكومي األجنبي للفنون البرصية واألدائية أيضًا.

الفجوات - 4 من  جمموعة  عن  املشاركون  حتدث  املهارات:  يف  ونقص  فجوة   
يملكون  يوجد عاملون  إذ  الفرعية،  القطاعات  املهارات يف مجيع  والنقص يف 
احلد األدنى من اجلودة يف املهارات، ولكنهم ليسوا منترشين يف كل القطاعات. 
إىل جانب ذلك، فإن الفجوة والنقص يصبح أكثر حدة يف الرشكات التي حتتاج 
التعليقات  الكثري من  هناك  العامل. وكان  تنافسية عىل مستوى  أعامل  إنتاج  إىل 
حول الفنانني البرصيني واألدائيني بالتحديد الذين ال يملكون مهارات األعامل 

املطلوبة إلدارة أعامل جتارية.

غياب الوعي املجتمعي: يؤثر غياب أو انخفاض مستوى الوعي العام عىل كل - 5
األذواق  يف  متباينة  جمموعة  العراقيون  ويشكل  خمتلفة.  بطريقة  فرعية  جمموعة 

والقدرة

التي - 6 النامية  البلدان  املؤلف والسيام يف  قوانني حقوق  بموجب  احلامية  انعدام 
تعد عاتقا امام نمو الصناعات االبداعية.

االستنتاجات
إىل  - 1 أكاديميا  موضوعا  بوصفه  الثقافية“  ”الصناعات  مصطلح  اصول  تعود 
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’الصناعات  مصطلح  ولد  العرشين،  القرن  من  واألربعينات  الثالثينيات 
اإلبداعية‘  بوصفه نشاطا اقتصاديا أول مرة يف اسرتاليا يف عام 1994حينام ورد 
مرة  أول  وأخذته  للكومنولث(  الثقافية  السياسات   – املبدعة  )االمة  تقرير  يف 
عىل املستوى الوطني حكومة اململكة املتحدة الربيطانية. يف عام 1998  ،وقد 
أخذ املصطلح بعدة االوسع عندما استخدمه الكاتب الربيطاين جون هوكينز 
يف عام 2001 وذلك بوضعه معايري تصنيف ما اسامه االقتصاد االبداعي عىل 
االلعاب  وقطاع  والتكنولوجيا  والعلوم  الفنون  قطاعات  تشمل  صناعة   15
املنظامت  باستخدام  العاملي  بعده  املصطلح  أخذ  االلكرتونية وغريها، يف حني 
رقم  قرارها  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أصدرت  عندما  وذلك  له  الدولية 

2/55 والذي يؤكد امهية الثقافة يف التنمية.

2 - 712 إىل  لتصل   2009 إىل   2002 من  املدة  يف  العامل  يف  صادراته  تضاعفت 
مليار دوالر . وهي تنمو بمعدل 8% سنويًا. وسامهت يف العام 2016 بام قيمته 
املحيّل  الناتج  العاملي،)أي30% من  اإلنتاج  تريليون دوالر أمريكي يف   18.2

اإلمجايل العاملي(.

ويعد كل من الصني والواليات املتحدة األمريكية وايطاليا، وبريطانيا واملانيا - 3
وفرنسا من أهم الدول املصدرة لسلع الصناعات االبداعية يف عام 2015 إذ 
العامل من  العرشة االهم ما نسبته 73.7% من إمجايل صادرات  الدول  تشكل 
سلع الصناعات االبداعية عام 2015 وتعد الصني صاحبة أكرب حصة وتشكل 
صادراهتا إىل العامل ما نسبته 32% من إمجايل صادرات دول العامل يف عام 2015. 

بلغت قيمة صادراهتا 84.807 مليون دوالر أمريكي
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بلغت - 4 حيث  االقتصادية   االنظمة  بني  االبداعية  الصناعات  صادرات  تتباين 
حصة جمموعات الدول املتقّدمة يف الصادرات من السلع اإلبداعية لعام 2015 
توّزع  الرشقية 1%؛ فضاًل عن  أوروبا  النامية 43% ودول  والدول  نحو %56 
الدول  83%من  إىل  نفسه  للعام  الثقافية  الصناعات  من  اخلدمات  صادرات 
أو ما يسّمى  النامية و6% من دول أوروبا الرشقية  الدول  املتقدمة و11% من 
عىل  تسيطر  التي  هي  املتقّدمة  الدول  أّن  يعني  ما  التحّول.  قيد  باالقتصادات 

جتارة اخلدمات الثقافية.

االبداعية يف عام 2015 يف 10 - 5 الصناعات  العاملية من سلع  الواردات  ترتكز 
دول وبنسبة 60.8% من إمجايل الواردات العاملية وتأيت أمريكا أوال مستحوذة 
عىل 21.9%، وبريطانيا ثانيًا، وهونج كونج الصني ثالثًا،  تليها أملانيا. وفرنسا، 

وسويرسا، واليابان.

هي: - 6  ،2008 لعام  عامليًا  الواردات  يف  اإلبداعية  الصناعات  سلع  أهّم  ان 
الفنون   ،)%7.0( الفنّية  احلرف   ،)%11.7( النرش   ،)%59.0( التصميم 
اجلديدة  الوسائط   ،)%6.7( االستعراضية  الفنون   ،)%6.9( البرصية 

)8.6%(، السمعية البرصية )%0.2(. 
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التوصيات

ان ما وصلت اليه الدول املتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي جتنى ثامره شعوب - 1
هلذه  والكبرية  الفاعلة  املسامهة  دون  من  ليتحقق  يكن  مل  اليوم  الدول  تلك 

الصناعات إذ كانت وما زالت اداة تنموية فاعلة متثل عصب االقتصاد فيها. 

ذات - 2 االقتصادية   للمشكالت  حاًل  تكون  ان  االبداعية  للصناعات  يمكن 
الصلة بارتفاع معدالت البطالة وضعف القاعدة االقتصادية نظرًا اىل تدهور 
الصناعات التحويلية باعتبارها مصدرًا لضخ دم جديد يف اهليكل االقتصادي 
االنتاجية  الطاقة  زيادة  وعىل  العمل،  فرص  من  املاليني  خلق  عىل  وتعمل 
املعييش  املستوى  ورفع  جديدة،  انتاجية  طاقة  خلق  عىل  وتعمل  القائمة، 
ألصحاهبا والعاملني فيها، االمر الذي ينعكس عىل التوازن التنموي واجلغرايف 

داخل البلد الواحد.

الصناعات االبداعية حمركات لتحقيق التنمية البرشية املستدامة ، نظرًا للدور - 3
املهم الذي يمكن ان تقوم به االنشطة الثقافية وتعلم الفنون واملشاركة املجتمعية 
يف النواحي الثقافية يف تعزيز التالحم االجتامعي وحتسني االحوال املعيشية يف 

املناطق احلرضية.

الثقافة والفنون بدفع - 4 وهناك مخس طرائق أساسية يمكن من خالهلا أن تقوم 
االقتصاديات املحلية إىل األمام؛ وهي:- جذب الزوار. 2- خلق الوظائف. 
يف  واألعامل  الصناعات  عىل  واملحافظة  اجلذب   -4 املهارات.  تطوير   -3

األماكن املحلية 5- تطوير املواهب والقدرات اإلبداعية.

تعاين الصناعات االبداعية من جمموعة مشاكل والسيام يف االقتصاديات النامية - 5
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الصناعات  تنمية  السياسات  صانعي  جتاهل  يف  تتمثل  األساسية  واملشكلة 
وصعوبة  املحلية  السوق  حجم  صغر  فضاًل عن  األحيان  أغلب  يف  اإلبداعية 
الفكرية  احلامية  وانعدام  التمويل  وضعف  العاملية  األسواق  إىل  الوصول 

واالبداعية .

جديد، - 6 وتفكري  جديد،  عقل  اىل  اآلن  والعراق  العربية  الدول  يف  نحتاج  إننا 
وخيال جديد، فلم تعد الطرق التقليدية يف التفكري والتعبري والسلوك واالنتاج 
صاحلة هلذا العرص اجلديد أو القرن اجلديد، اننا نحتاج اىل مدن ابداعية جديدة 
هتتم بالصناعات الثقافية واالبداعية، ويتم إنشاء جامعات ومؤسسات جديدة 
االنبارغربًا. اىل  دياىل رشقًا  البرصة جنوبا،  اىل  زاخو شامال  متتد من  هبا، مدن 
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