جملة علوم اإلنسان واجملتمع ..........الباحثة :همت حممد يوسف ،أ.د /عبد الوهاب جودة
الصناعـات اإلبداعية وعائداتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية على اجملتمع

(رؤية مستقبلية)
الباحثة :همت حممد يوسف عبد العزيز ،جامعة عني مشس ،مصر
األستاذ الدكتور :عبد الوهاب جودة احلايس ،جامعة عني مشس ،مصر
امللخص:
تناول البحث الراهن العوائد املتعددة للصناعات اإلبداعية .وجاءت
أهمية البحث من التحوالت التى حتدث على صعيد االقتصاد العاملى والذى يتجه
حنو سبل جديدة للتنمية تقوم على آليات ترتكز على املعرفة واإلبداع واالبتكار
والتكنولوجيا فى إطار ما يعرف باقتصاد املعرفة" االقتصاد اإلبداعى .وخرج
البحث ببعض املقرتحات لتعزيز الصناعات اإلبداعية فى الدول النامية منها:
اإلستثمار يف التعليم ورأس املال البشرى ،وفى األصول الثقافية احمللية ،وتعزيز
االبتكار وتشجيع املشروعات الصغرية واملتوسطة.
Abstract:
The current research addressed the multiple returns of

creative industries. the importance of research came from the
transformations occurring in the global economy moving
towards new ways of development is based on mechanisms
based on knowledge, creativity, innovation and technology
within the knowledge economy"creative economy". The research
has produced some proposals to promote creative industries in
developing countries, including: investment in education, human
capital, local cultural assets, promotion of innovation and small
and medium-sized enterprises.
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مقدّمة:
حدثت تطورات مذهلة خالل العقدين األخريين من القرن العشرين
بفضل الثورة املعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت ،والتى ساهمت يف ظهور
االقتصاد القائم على اخلدمات ،ومع التوسع فى االعتماد على التكنولوجيات
فائقة التطور واملعرفة واإلبتكار والقفزات العلمية املتالحقة ،وتطور أنشطة البحث
والتطوير بدأت مالمح جمتمع جديد تتشكل "جمتمع املعرفة" ،والذى يسود فيه منط
جديد من االقتصاد يعرف باقتصاد املعرفة .ومع بداية األلفية بدأ يلوح فى االفق
بداعى ،والذى يقوم على أنشطة اقتصادية يسفر عنها
"
مصطلح جديد" االقتصاد اإل
منتجات وسلع وخدمات إبداعية وثقافية -باإلضافة إىل البحوث العلمية
والربجميات -تقوم مجيعها على االبتكار واإلبداع .ومتثل كل من الصناعات الثقافية
واإلبداعية أهم ركائز االقتصاد االبداعى.
وارتبط ظهور مصطلح "الصناعات اإلبداعية" حبكومة "تونى بلري" بربيطانيا
فى أواخر التسعينيات من القرن العشرين ،ثم بدأ ينتشر فى أوروبا ،أسيا ،وأمريكا
الالتينية ،ومنطقة البحر الكاريبى ،وأسرتاليا ،ونيوزيلندا ،ومؤخرا يف أفريقيا .لكن
املصطلح اكتسب زمخا كبريا من خالل دراسة االستشارى الربيطانى " تشارلز
الندرى" عن املدينة املبدعة ( ،)creative cityثم اكتسب أهمية أكرب مع ظهور
أعمال رائد الدراسات احلضرية " ريتشارد فلوريدا" عن الطبقة املبدعة.
وكذلك بظهور كتاب" االقتصاد اإلبداعى
" 2001لرائد اإلعالم الربيطانى "جون هوكنز" ،ثم تبعه كتاب "الصناعات
االبداعية :كيف تنتج الثقافة فى عامل التكنولوجيا والعوملة  "7002لألسرتاىل" جون
هارتلى" .لكن االنطالقة احلقيقية للمصطلح سواء على مستوى االنتشار أو التطبيق
واملمارسة جاءت مع إصدار اليونسكو لثالثة تقارير متتالية عن االقتصاد اإلبداعى
أعوام ( ،)7000،7002 ،7002والتى أفردت فيها مساحة عريضة للصناعات
اإلبداعية.
economy
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وتعد الصناعات اإلبداعية حمركا للصناعات األخرى من خالل تزويدها
برأس مال بشرى متوفر فى العاملني املبدعني املنتشرين يف كافة قطاعاتها ،كما أنها
تعمل كمضخة لالبتكارات والتجديدات التكنولوجية ،وتنتج سلعا وخدمات
تعتمد كليا على اإلبداع واالبتكار مما يساهم فى التجديد االجتماعى ككل .ومن
ناحية أخرى تساعد الصناعات اإلبداعية على توفري فرص العمل ،وتوفري دخول
عالية ،وحتقيق متاسكا واندماجا اجتماعيا ،وحتافظ على اهلوية الثقافية ورفع جودة
احلياة ،وتعميق املواطنة واملشاركة عرب التشارك فى القطاعات اإلبداعية املختلفة.
وترتكز الصناعات اإلبداعية فى جتمعات إبداعية أو عناقيد ()clusters
فى املدن واألقاليم احلضرية ،التى تعد مبثابة الرتبة اخلصبة التى تزدهر فيها.
وتعطى الصناعات اإلبداعية ميزة تنافسية للمدن التى ترتكز بها وتساهم يف زيادة
التماسك واالندماج االجتماعى ملواطنيها وللمجتمع ككل ،وذلك من خالل
الرتكيز على اإلبداع الفردى واجلماعى ،والنواحى الثقافية ،واجلمالية ،واإلختالف
والتنوع الثقافى.
وبناء على ما سبق ،يتحدد اهلدف الرئيس للبحث الراهن فى التعرف
على العوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية للصناعات اإلبداعية على اجملتمع.
وقد اعتمد البحث على منهج إعادة التحليل للدراسات واألدبيات السابقة،
وحتليل ما توفر من بيانات جاهزة ،وإحصائيات ذات صلة باملوضوع من أجل
بلورة رؤية مستقبلية لتعزيز الصناعات االبداعية فى الدول النامية وذلك من
خالل أربعة حماور :
أوال  :االطار التصورى املوجه للبحث.
ثانيا  :القضايا النظرية حول الصناعات االبداعية.
ثالثا  :العوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية للصناعات االبداعية.
رابعا :حتديات التحول حنو االقتصاد اإلبداعى ومنو الصناعات اإلبداعية فى الدول النامية
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املبحث األول  :االطــار التصورى املوجـه للبحـث
أوال :املفهــومات ترتبط الصناعات االبداعية مبفهومني وثيقى الصلة بها هما" :االبداع"
واالقتصاد االبداعى.
.1اإلبــداع  :creativityمفهوم االبداع مفهوم معقد ألنه يعكس أوجه متعددة
للنشاط اإلنسانى ،كما تتعدد التخصصات العلمية التى تتناوله بالدراسة .وتتشابه
معه العديد من األلفاظ املشابهة لإلبداع مثل(اإلخرتاع واإلكتشاف واالبتكار) و
خيتلط أيضا بألفاظ أخرى مثل العبقرية ،واملوهبة (.)0
وحتى منيز اإلبداع عن غريه من املفاهيم املتشابهة معه واملختلطة به ميكن
القول أن اإلبداع خيتلف عن املوهبة بلفظيها  giftأو  Talentاللذين يعنيان
التفرد أو التميز يف إجناز فكرة أو إنتاج مهارة معينة ،كما ال يعنى التفوق
 superiorityالذى يشري إىل موضع الفرد داخل مجاعته التى تفوق عليها ،ليس
نتيجة لقدراته العقلية املتميزة فحسب ولكن ألنه األفضل أو األحسن داخل هذه
اجلماعة ،كما خيتلف عن العبقرية  Geniusوهو مصطلح ال يستخدم عادة،
لكونه مصطلحا غري علمى ،وعلى الرغم من أن هناك جهود حملاولة صبغ العملية
واملوضوعية عليه إال أنه حتى اآلن مل تظهر أى جمموعة حمددة من اخلصائص ميكنها
أن تعرف العبقرية بشكل دقيق (.)7
ويعرف اإلبداع يف املعجم الوسيط ومعجم خمتار الصحاح ):إبداع الشئ
إخرتاعه ألعلى مثال ،وإنشاؤه على غري مثال سابق ،وجعله غاية فى صفاته (.)3
ويعرف فرانكن ( )Robert E. Franken 1999االبداع على أنه امليل حنو
توليد وإدراك األفكار والبدائل واالمكانيات ،التى تكون مفيدة فى حل املشكالت
بالتواصل مع أخرين أو تسلية أنفسهم أو أخرين.
أو كما يقول( )Boden 2004هو القدرة على اإلتيان بأفكار جديدة،
مدهشة ،وذات قيمة وهذه األفكار تشمل (املفاهيم ،القصائد ،القطع املوسيقية،
النظريات العلمية ،وصفات الطبخ ،رقص البالية ،الدعاية ،وفنون تشمل التصوير
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الزيتى ،فن النحت ،األوانى ،القطع املعدنية ،وأشياء أخرى كثرية ميكن
تسميتها(.)4
أما تورانس ( )Torranceفيعرف االبداع بأنه "عملية تشبه البحث العلمى،
وتساعد الفرد على االحساس والوعى باملشكلة ،ومواطن الضعف والثغرات،
والبحث عن احللول ،والتنبؤ ووضع الفرضيات ،وإختبار صحتها وإجراء تعديل
على النتائج حتى يتم الوصول إىل سلوك اإلنتاج اإلبداعى (.)5
وخلص "جلبى" إىل مفهوم إجتماعى لإلبداع مفاده "أنه عملية إنتاج
ملوضوعات إبداعية ،قد تطرح فى صورة إدعاءات جديدة تثري االهتمام،
وصياغات جديدة لتجارب خاصة مير بها املبدع على حنو يسمح هلا باإلندماج فى
النظام القائم ،أو بتغيري أيديولوجية هذا النظام ،ويتحول إىل عنصر فى الثقافة،
وهى عملية تتحقق من خالل التفاعل بني قدرات فريدة لدى املبدع والظروف
االجتماعية التى يعيش فيها ،ومدى تقدير املنتج اإلبداعى فى هذه الظروف
االجتماعية التى يعيش فيها ،والنتائج املثمرة هلذا املنتج على اآلخرين (.)6
وميكن أن نعرف االبداع إجرائيا بأنه " القدرة على توليد أفكار جديدة
ومفيدة أو إنتاج شئ ما ماديا أو معنويا يتصف باجلدة واألصالة ،أو وضع حل
ملشكلة ما على أن تلقى قبوال واعرتافا من اجملتمع).
االقتصاد اإلبداعي  :creative economyيستخدم مصطلح "اإلبداعية"
أواالقتصاد اإلبداعى" لإلشارة إىل القطاعات الثالثة "لإلقتصاد اإلبداعى" ،والتى
"
()2
تشمل كال من املؤسسات التجارية والرقمية وغري الرحبية الثقافية .
وأخذ مصطلح "االقتصاد اإلبداعى" يروج له فى عام  7000عندما استخدمه
الكاتب واملدير اإلعالمى الربيطانى "جون هوكنز" وطبّقه على  01نشاطا صناعيا
تشمل جماالت متنوعة تبدأ بالفنون ومتتد لتشمل جماالت العلم والتكنولوجيا.
وعرف "جون هوكنز  "7007االقتصاد اإلبداعي بأنه "املعامالت (الصفقات) فى
املنتجات االبداعيه" وجيمع تعريفه بني أنواع خمتلفة من اإلبداع وتشكل العلوم جزءً
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من االقتصاد اخلالق ألن منتجاتها حتظى حبماية قانون الرباءات .ووفقا لـ "هوكنز"
هناك أربعه قطاعات لإلقتصاد اإلبداعى (حقوق التأليف والنشر ،والرباءات،
والعالمات التجارية ،وصناعات التصميم) ومجيعها تشكل معا الصناعات
اإلبداعية واالقتصاد اخلالق (هوكنز .)001 ،7007 ،والصناعات األساسية
لإلقتصاد اإلبداعي هى :البحث والتطوير ،النشر ،الربجميات ،التلفزيون والراديو،
التصميم ،املوسيقى ،األفالم ،األلعاب ،اإلعالن ،العمارة ،الفنون واألداء ،احلرف،
ألعاب الفيديو ،املوضة ،الفن (.)8
ويستخدم مصطلح االقتصاد اإلبداعى لإلشاره إىل جمموعه من القطاعات منها
):(9
 تلك التى فى إطار تعريف الصناعات اإلبداعية التى قدمتها وزارة الثقافة
ووسائل اإلعالم والرياضة فى وثيقتها  0992بأنها (تلك القطاعات التى
تقوم على اإلبداع الفردى واملهارة واملوهبة ،وميكن أيضا أن ختلق الثروة
والوظائف من خالل تطوير واستغالل امللكية الفكرية) .وهى تشمل العمارة،
اإلعالن ،الفنون والتحف ،احلرف ،التصميم ،مصمم املوضة ،الفيلم،
والفيديو ،والتصوير الفوتوغرافى ،املوسيقى ،وفنون األداء ،النشر ،الربجميات،
ألعاب الكمبيوتر ،والنشر الكرتونى.
 والصناعات الرقمية وتكنولوجيا املعلومات مثل الشبكات اإلجتماعية
ومطورى منصة البحث.
 قطاعات أخرى مثل الرتاث واحملفوظات واملتاحف واملكتبات التى استبعدت
من نظام اإلدارة الوظيفية ،ومع ذلك فهى مكونات حامسة للبنية التحتية
الفنية والثقافية احمللية.
وما نقصده باالقتصاد االبداعى" هى تلك األنشطة االقتصادية التى تقوم
بإنتاج سلع ومنتجات وخدمات إبداعية وثقافية تقوم على االبتكار فضال عن
البحوث العلمية والربجميات".
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الصناعات اإلبداعية :creative industries
هى(جمموعه من األنشطة القائمة على املعرفة التى تركز على توليد
املعنى ،واحملتويات واخلصائص اجلمالية عن طريق اإلبداع واملهارة واملوهبة ،مع
إمكانيه خلق ثروة من التجارة وحقوق امللكية الفكرية) .وعلى الرغم من أن
بعض هذه الصناعات يعود تارخيها إىل قرون ،فإن فكرة دراستها بوصفها جمموعه
من األنشطة املرتبطة بأهمية العمليات اإلبداعية جديدة .وظهورها كربنامج حبثى
هو انعكاس للتغريات االجتماعيةـــاالقتصادية احلالية وتطور النماذج
التكنولوجية .وقد روجت احلكومة العمالية الربيطانية "توني بلري" للفكرة القائلة
بضرورة إجياد أسس جديده للنمو فى االقتصاد الالحق للصناعة فى اململكة
املتحدة (.)01
إن أكثر التعريفات تداوالً هو ذاك الذى طورته "دائرة الثقافة واإلعالم
والرياضة يف اململكة املتحدة" ،والتى عرفت الصناعات اإلبداعية فى عام 0992
على أنها "تلك النشاطات التى تعود أصوهلا إىل اإلبداع واملهارات واملوهبة الفردية،
والتى حتمل إمكانية خلق الثروة والوظائف من خالل توليد واستغالل امللكية
الفكرية (.)11
ومؤخراً ،فقد عرف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد"
الصناعات اإلبداعية على أنها "دورات خلق ،وإنتاج وتوزيع املنتجات/البضائع
واخلدمات اليت تستخدم اإلبداعية ورأس املال الفكرى كمدخالت رئيسية (.)15
وعلى وجه اخلصوص ،أصبح للتعريف الذى تبنته دائرة الثقافة واإلعالم
والرياضة وقائمة الصناعات اإلبداعية املشتقة عنه نفوذًا أكرب.
وميكن تعريف الصناعات اإلبداعية إجرائيا بأنها (تلك األنشطة القائمة
على املعرفة والتى تنصب على خلق وتوليد املعانى واحملتويات واخلصائص
اجلمالية عن طريق اإلبداع واملوهبة واملهارة مع إمكانية خلق ثروة من التجارة
وحقوق امللكية الفكرية).
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املبحث الثانى -:القضايا النظرية للصناعات اإلبداعية
هناك عوامل أساسية لنجاح الصناعات اإلبداعية متمثلة فى :مدينة لديها
إرادة سياسية وجمتمعية وإدارة أعمال ناجحة وسوق كبرية ،وثقافة متميزة حتقق
رواج فائق ،وحاضنات أو جتمعات ذات موقع اسرتاتيجى متميز يضم غالبية
الصناعات اإلبداعية اخلاصة بالدولة أو املدينة ،وطبقة مبدعة لديها رأس مال
بشرى قادر على اإلبداع واإلبتكار مبنظومة حبث وتطوير وموارد بشرية تستطيع أن
ترتقى بصناعات إبداعية حتقق ميزة تنافسية عاملية ،وهذه العوامل جمتمعة حتقق
صناعات إبداعية ناجحة وناتج ذو قيمة عالية؛ وبناء على ما سبق تعددت الرؤى
النظرية حول الصناعات اإلبداعية.
فهناك من ربط منوها بضرورة وجود طبقة مبدعة تقودها حنو اإلبداع
أمثال "ريتشارد فلوريدا" ،وآخر ربطها مبدينة متوافر فيها عوامل جناحها أمثال "شارلز
 ،Baylissوآخر ربطها بوجود
"
جريتلر،
"
هوسربز" ،
"
مارتينيز" ،
"
ساسكيا" ،
"
الندرى" ،
جتمعات إبداعية تساعد على حتقيق إندماج ومتاسك إجتماعى مع بعضها البعض
 .Boixوإنطالقا من
"
من ناحية ومع اجملتمع من ناحية أخرى أمثال "مايكل بورتر"" ،
رؤاهم وباعتبارهم أشهر منظرى الطبقة اإلبداعية واملدينة اإلبداعية والتجمعات
اإلبداعية ،واتفاقهم على كثري من القضايا النظرية ،حياول البحث الراهن التعرف
على الرؤى النظرية املتعددة حول العالقة الرتابطية بني منو الصناعات اإلبداعية
والطبقة املبدعة واملدينة اإلبداعية والتجمعات اإلبداعية.
أوال :قضية العالقة بني الصناعات اإلبداعية والطبقة املبدعة
متثل "الطبقة املبدعة" مجاعة متعددة القدرات تضم أنواعا من املهنيني
والعاملني اإلداريني والتقنيني (وليس فقط العاملني فى جمال اإلبداع فى ميادين
الصناعات الثقافية واإلبداعية) ،وتنتج أنواعا ًعديدة من املبتكرات ،ويشكل هؤالء
معا "طبقة" اعتربها "فلوريدا" مبثابة املنبع الذى يوفر الطاقة اإلبتكارية واحليوية ثقافيا
فى اجملتمعات احلضرية اليوم .وأصبحت األنشطة الثقافية واإلبداعية متثل فى املقام
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األول منافع فى إطار البنية األساسية احلضرية التى من شأنها أن جتتذب قوة عاملة
متخصصة مهنيا ومتنقلة وأن توفر منتجات تستجيب لإلحتياجات البالغة الرتكيز
والتحديد ،والكفيلة بأن تشغل أوقات فراغ أفراد هذه القوة العاملة (.)03
وأطلق ريتشارد فلوريدا مصطلح "الطبقة املبدعة  "Class Creativeفى
كتابه ،The Rise of the Creative Class,2002ويؤكد فى هذا الكتاب أن
اإلبداع اإلنسانى هو جوهر اجملتمع والعامل ،بل واحلياة بأسرها ،ويصور القيم
واملبادئ بل وتفاصيل احلياة اليومية التى ستقود إقتصاد القرن احلادى والعشرين
وهياكله التقنية واالجتماعية.
ويؤكد " فلوريدا" أن النجاح مستقبالً مل تعد أسبابه تقنية أو إدارية أو
حكومية ،وإمنا أسباب النجاح تكمن فى اإلنسان نفسه وفاعليته وأمناط عالقاته مع
اآلخرين .كما أكد أيضاً أن اإلبداع هو القوة احملركة لإلقتصاد والسياسة وكل
أمناط احلياة فى عامل اليوم .ويسوق دليالً على ذلك هو أنه فى السنوات والعقود
بل والقرون السابقة كان الناس ما بني مبدعني وموظفني وغري ذلك يذهبون إىل
حيث توجد املصانع والشركات وأمناط العمل األخرى ،أما اليوم وفى القرن
احلادى والعشرين فإن كربى الشركات تنقل نشاطها إىل مدن وبالد يكثر فيها
املبدعون ،الذين هم أمثن وأغلى من أى معطى آخر (.)01
ويعرّف ريتشارد فلوريدا "الطبقة املبدعة" بأنها "جزء من الطبقة العاملة
تشهد منواً سريعاً وهى على درجة عالية من التعليم وذات أجر عالٍ وتعتمد عليها
أرباح الشركات والنمو االقتصادى بشكل متزايد .والوظيفة األساسية هلذه الطبقة
هى خلق األفكار اجليّدة وإنتاج التكنولوجيات املبتكرة وتزويد جمتمعها باحملتوى
املبتكر (.)05
وتضم الطبقة اإلبداعية فى قلبها ما يُطلق عليهم "سوبر مبدعني" وتضم
 01مليون عامل ميثلون  %07من القوة العاملة ،التى تتكون من العاملني فى
جماالت العلوم ،واهلندسة ،والكمبيوتر ،والرياضيات ،والتعليم ،والفنون،
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والتصميمات ،والرتفيه (وهذه الطبقة تقود قاطرة االقتصاد وتزداد مبعدالت
متصاعدة) ،وهذه الطبقة جيمع بينها قوانني وأعراف وقيم تقدر قيمة اإلبداع.
وتشمل "النواة املبدعة  "Super Creative Coreاملتفوقة ألفراد هذه الطبقة
اجلديدة العلماء واملهندسني ،وأساتذة اجلامعات ،والشعراء والروائيني ،والفنانني،
وحمرتفى الرتفيه ،واملمثلني ،واملصممني ،واملعماريني ،وكذلك "القيادات الفكرية"
للمجتمع احلديث :الكُتّاب غري الروائيني ،واحملررين ،والشخصيات الثقافية،
والباحثني فى مؤسسات الفكر والرأى ،واحملللني ،وغريهم من صُنّاع الرأى.
وينتج أفراد هذه النواة املبدعة الرفيعة أشكاالً أو تصاميم جديدة ميكن
حتويلها فوراً وبصورة واسعة إىل أشياء مفيدة ،وعلى سبيل املثال ،تصميم منتج
ميكن صنعه ،وبيعه ،وإستعماله بصورة واسعة ،أو أنهم يقدمون نظرية أو
اسرتاتيجية ميكن تطبيقها فى حاالت خمتلفة ،أو يؤلفون قِطعاً موسيقية ميكن تأديتها
مرة إثر املرة (.)06
وخلف هذه اجملموعة النواة ،تشمل الطبقة املبدعة "مهنيني مبدعني
 "Creative Professionalsيعملون فى جمال واسع من الصناعات التى تعتمد
على املعرفة املكثفة ،مثل قطاعات التكنولوجيا املتطورة ،واخلدمات املالية ،واملهن
القانونية ،ومهن العناية الصحية ،وإدارة شركات األعمال .وينخرط هؤالء الناس
فى إجياد حلول إبداعية للمشاكل ،باالعتماد على جمموعات معقدة من املعارف
حلل مشاكل معينة ،ويتطلب تنفيذ ذلك عادةً احلصول على تعليم رمسى عاىل
وبالتاىل مستوى عالٍ من الرأمسال البشرى.
والناس الذين ينخرطون مبثل هذا النوع من العمل قد ينتجون أحيانًا
أساليب أو مُنتجات قد حتقق فائدة واسعة دون أن يُشكِّل ذلك جزءً من الوصف
األساسى لوظيفتهم .فاملطلوب منهم بإنتظام هو التفكري من تلقاء أنفسهم ،وهم
يطبقون أو يوحدون مقاربات معتمدة بطرق فريدة تناسب الوضع ،وقد يقومون
بتجربة أشياء جديدة بصورة جذرية من وقت آلخر (.)02
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يصح مثل هذا القول كثرياً على العدد املتزايد من الفنيني وغريهم الذين
يطبقون جمموعات معقدة من املعارف للعمل على مواد حسية .ففى حقول كالطب
والبحث العلمى ،مثالً ،يتوىل الفنيون مسؤولية متزايدة لتفسري عملهم واختاذ
القرارات ،وهو ما يغيّر صورة التمييز القديم بني العمل املكتبى (الذي يقوم به
صُنّاع القرار) والعمل اليدوى (الذى يقوم به أولئك الذين يتبعون األوامر)
فيكتسب هؤالء الناس جمموعات املعارف اخلصوصية لعملهم ويطورون طرقاً
فريدة خاصة بهم لتنفيذ العمل.
مثال آخر هو ما يقوم به السكرتري فى املكاتب التى اختصرت موظفيها
فى يومنا احلاضر ،ففى الكثري من احلاالت ال يتوىل هذا الشخص جمموعة من
املهمات التى كانت تؤديها فى السابق جمموعة كبرية من موظفى السكرتارية
فحسب ،بل يصبح أيضاً مديراً حقيقياً يوجه تدفقات املعلومات ،ويُصمم ،ويبتكر
أنظمة جديدة للشركة ،وكثرياً ما يتخذ قرارات أساسية فورية .فيساهم هؤالء
األشخاص بأكثر من الذكاء أو مهارات الكمبيوتر ،فيضيفون قيمة خالّقة ،فأينما
ننظر نرى أنه يتم تقدير اإلبداع بصورة متزايدة ،فالشركات واملنظمات تقدر
اإلبداع نظراً للنتائج التى ميكن أن يولدها .واألفراد يثمنون اإلبداع كطريقة للتعبري
الذاتى وحتقيق الرضى فى الوظائف ،والنتيجة النهائية مع زيادة تقدير اإلبداع،
تتعزز الطبقة املبدعة (.)08
خالصة القول ،لقد قسم "ريتشارد فلوريدا" الناس إىل عدة شرائح منها
شرحية اخلدمات أو من يعملون فى أعمال اإلبداع وشرائح أخرى أهمها الشرحية
"اخلالقة املبدعة" وهى الشرحية املسؤولة بشكل رئيسى عن تقديم حلول خمتلفة
للمشاكل اليومية فى احلضارة منهم مثال :املهندسني ,األطباء ,الصناع ،وأضاف
عليهم كل البوهيمني(الفنانني و الرسامني…إخل) ألنهم يبتكرون فى أعماهلم
فكلما زاد نتاج أعماهلم "املختلفة" يعنى ذلك أنهم أيضا من الطبقة اخلالقة.
وخالصة تعداد هذه الطبقة فى الواليات املختلفة املتقدمة ما بني  %70كحد أدنى
إىل  %40من الناس كحد أقصى .وعليه لو جاز لنا أن نستنتج الكتلة احلرجة
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للنهضة فى دولة ما فإننا حباجة لـ %70من سكان الدولة من الطبقة اخلالقة,
وعلى أكتافهم ميكن تغيري حالة الركود بشكل عام .ولكن وجود طبقة مبدعة ال
يعنى بالضرورة وجود صناعات إبداعية متطورة ميكنها املنافسة عامليا؛ ألن هناك
متطلبات أخرى لتفعيل أداء الطبقة املبدعة .حيث يؤكد "جون هارتلى" على أن
الوظيفة االجتماعية لإلبداع ال تتحقق ألن االفراد مبدعون ،لكن فقط حني يتوافر
ملثل هؤالء األشخاص النمو ،واملال ،والبنية التحتيـة ،والتنظيم ،األسواق،
وحقوق امللكيـة ،وعمليات واسعة النطاق ميكنها إستيعاب ذلك اإلبداع (.)01
ثانيا -:قضية العالقة بني الصناعات اإلبداعية واملدينة اإلبداعية
تؤكد "ساسكيا ساسن" على أن املدن تلعب اليوم دورا متزايد األهمية فى
فمفهومالصناعات اإلبداعية" مبا
"
"ربط االقتصادات القومية بالدوائر العاملية (.)71
يعنيه من ابتكار ومغامرة ،ومشروعات وبدايات جديدة ،وأصول غري ملموسة،
وتطبيقات خالقة للتقنيات اجلديدة أتاح مصدرا أوسع .فهناك نقاش واسع على
مستوى العامل حول كيف ميكن إقامة مدن ومناطق إبداعية لتطوير الصناعات
اإلبداعية .وفى اململكة املتحدة ،وكندا ،وأسرتاليا ،ونيوزيلندا ،وتايوان ،وكوريا،
وهونغ هونغ ،وسنغافورة توضع اسرتاتيجية تطوير الصناعات اإلبداعية بوصفها
جزءا من اسرتاتيجية االبتكار القومى.
 ،7000و "جون هوكنز  "7000و
"
ويرى كُتاب مثل "شارلز ليدبيرت
"ريتشارد فلوريدا  "7007أننا اآلن فى اقتصاد إبداعى ،حيث تتحول الرأمسالية من
الداخل من نظام أقدم يتمحور حول املشاركة ،جتسده شركات كبرية ،إىل نظام
يلعب الناس دورا أكرب فى تسيريه" ،كما يقول "فلوريدا" حيث يكون لألفكار
واملبتكرات اجلديدة اليد العليا (.)70
ولكن أكد " "Sasaki 2010أنه ال ميكن تصور جناح سياسة املدن
اإلبداعية جبهود احلكومة فقط فالبد من تضافر جهود احلكومة مع رجال االعمال
واملوظفني املدنيني واملواطنني ،مع توافر املراكز البحثية والتعليمية ووضع برامج
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لتنمية املوارد البشرية ،وتطوير مفاهيم اإلبداع الفنى والثقافى والرعاية الطبية
والبيئة ،واإلعرتاف بالفن والثقافة كأساس للبنى التحتية االجتماعية فى املدن
اإلبداعية ،والتخطيط املنهجى وتعزيز الطبقة املبدعة إلخراج إبداعاتها (.)77
وبناءا على ذلك حددت ( ساسكيا) شروط املدينة اإلبداعيه فى اآلتى (:)73
 .0ال يقتصر العمل اإلبداعى على الفنانني والعلماء والعمال واحلرفيني فقط
فحسب ،بل جيب أن يشارك اجلميع فيه ،وأن يُتاح هلم تطوير نشاطهم
اإلبداعى احلر والتوسع فيه ،حتى يستطيعون الشعور بالرضا عن حياتهم.
 .7ينبغى أن يتمتع املواطنون بنوعية حياة عالية اجلودة ،وينبغى أن تكون احلياة
العادية للمواطنني فنية .وللقيام بذلك ،من الضرورى ضمان الدخل الكافى
ووقت الفراغ ،وينبغى توفري سعر معقول للسلع االستهالكية ذات اجلودة
العالية ،وينبغي تقدير الفنون والثقافة مثل الفنون املسرحية بأسعار زهيدة.
 .2يتعني على اجلامعات ،واملدارس التقنية ،ومعاهد البحوث ،واملسرح ،واملكتبة
واملؤسسات الثقافية التى تدعم النشاط اإلبداعى للعلوم والفنون فى املدينة أن
تعمل بوصفها البنية التحتية للدعم اخلالق.
 .4أن تكون السياسة البيئية حامسة ،حبيث حتفظ الرتاث التارخيى والبيئى فى
املدينة وتوفر الراحة ،وبالتاىل يعزز املواطنون إبداعهم وحساسيتهم.
 .1جيب أن يكون للمدينة األساس االقتصادى املتوازن بشكل جيد ،األمر الذى
يدعم التنمية املستدامة واخلالقة.
 .6وأخريا ،من حيث اإلدارة العامة ،فاملدينة اإلبداعية تتألف من السياسة
احلضرية املتكاملة اخلالقة ،السياسة الثقافية املوحدة مع السياسة الصناعية
والسياسة البيئية فى ظل اإلدارة الدميقراطية للمالية العامة.
 0222االنتباه حنو البيئة اإلبداعية .فريكز نهج
"
ولقد وجه "شارلز الندري
املدينة اإلبداعية على املكان ،كما أن مفهوم املدينة اإلبداعية عنده حيتضن ويشدد
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فيه علي دور :مشاريع التكنولوجيا الفائقة اخلالقة التى تنتج السلع واخلدمات
الثقافية لتبادل املعلومات واملعارف بني األفراد واملشروعات والقطاع العام
واجملموعات القائمة على النشاط ،مبا فى ذلك الروابط اخلالقة بني االعمال
واملؤسسات إلنتاج املعارف والتوسط فيها مثل :اجلامعات ومؤسسات البحوث
التى تربطها صالت وثيقة بني البحث والتطوير والبيئات ،ونوعية األماكن العامة
وفرص متنوعة للرتفيه والتنمية الذاتية ،وهى شرط اإلبداع الفردى واهلياكل
األساسية الفعالة والتماسك االجتماعي العام كآليات لتعزيز املشاركة وزيادة
مشاركه املستهلك/املواطن (.)71
ويرى "الندرى" أن االبداع الذى يتمتع به سكان املدن سيحدد النجاح يف
املستقبل وأن احلاجة إىل االبداع أصبحت مهمة خاصة يف الفرتات االنتقالية التى
تواجه فيها املدن مشاكل متسارعة مثل التجزؤ االجتماعى ،وزيادة اخلوف
واغرتاب سكان املدن ،وتزايد عدم الرضا عن البيئة املادية ،وتضاؤل اإلحساس
باملكان واملكانة املشرتكة واهلوية .ويصف كيف ميكن لإلبداع املساعدة فى طريقة
جديدة للتخطيط احلضرى االسرتاتيجي ملعاجله هذه املشاكل االقتصادية
واالجتماعية .وتتلخص رؤية "الندرى" "للمدينة االبداعية" فى أنها املكان الذى يشعر
فيها الناس بأنهم أحرار فى استخدام اخليال واستخدام االبتكار ملعاجله املشاكل
االجتماعية (.)75
مارتينيز أن رؤى وأهداف املدن كانت تتحدد فى املاضى من خالل
"
وأكد "
مكوناتها املادية امللموسة كعامل للتطوير ،أما فى حقبة جمتمع املعرفة فإن األصول
غري امللموسة أصبحت أساسية تدرجييا ،ويعد اإلستثمار فى التقنية املتطورة والبنية
التحتية التقليدية ،وكذا اإلستثمار اإلسرتاتيجى فى الفنون والثقافة فى إطارها
العام أهم مالمح اإلجتاه املبدئى الذى جيب أن متضى فيه املدن فى حقبة املعرفة
(.)76
كما تتمتع املدن االبداعية عند "جينا تاى" بعدة مسات :وجود قطاع فنون
وثقافة نابض باحلياة ،وقدرة على توليد فرص العمل واالنتاج فى الصناعات
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الثقافية واخلدمات ،ومبادرات خططية تهتم بتوزيع املوارد وفق االحتياجات
العاملية واحمللية .وتوسعا فإن "املدن اإلبداعية" تتصل بكيف ميكن إعادة ختيل
فضاءات حملية حضرية وجتديدها وتعديل الغرض منها فى إطار عاملى تنافسى
(.)72
" Baylissأن الثقافة واإلبداع حيفزان الصناعات الثقافية
"
وترى
واإلبداعية والنهوض باملدينة على صعيد دوىل ،من خالل جذب اإلستثمارات
والطبقة املبدعة ،وأن املدينة حتتاج إىل مزيد من املشاريع الثقافية لتطويرها لتصبح
مكانا للتسلية والرتفيه بغية اجتذاب العمال والشركات ،وتعزيز التسامح جلذب
املبدعني وحفز الصناعات اإلبداعية من خالل التكتالت واحلاضنات وتنمية
املواهب ،وأكدت على أنه ال جيب أن يكون اهلدف من املدينة اإلبداعية هو أن
تكون جمرد ستار أيديولوجى لتغطية تكاليف التكيف القهرى ملتطلبات االقتصاد
املعومل ،وأن توىل السياسات واخلطط التنموية الفئات اإلضعف اجتماعيا يف املدينة
(.)78
ويضيف "هوسربز"  Hospersفى هذا الصدد ،أن املبدع قد يرى ما يراه
األخرون ولكنه يفكر ويأتى أو يعمل شيئا خمتلفا متاما ،أو يُحدث جتديدا ،ولذلك
من اخلطأ االعتقاد بأن املبدع يستطيع مع غريه بناء مدينة إبداعية ذات كثافة معرفية
ميكن أن تسهم فى إقتصاد املعرفة االبداعى ،وإمنا هناك جمموعة عناصر أو ظروف
يرتتب على جتمعها معا فى املدينة زيادة فرص اإلبداع،وهى عناصر ميكن حصرها
فى كثافة التفاعالت والتنوع والتحديات (.)71
وبناءً على ذلك حدد "هوسربز" مقومات املدينة اإلبداعية وعناصر بنيتها فى
اآلتى-:
كثافة التفاعالت والرتكز :Concentrationيعترب اإلبداع واملعرفة والتجديد عمال من
اختصاص البشر ،مبعنى أن املدينة فى ذاتها ليست هى املصدر فى هذا الصدد،
فسكانها هم الذين يقومون بالتجديد؛ ألن وجود عدد كاف من الناس وتركزهم
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فى موقع معني يعترب مبثابة حافزا أساسيا لإلبداع احلضرى ،حيث تتاح هلم الفرصة
للتفاعل اإلنسانى واإلتصاالت ،وهو ما يعنى أن تركيز السكان ال يتوقف فقط
على عدد السكان ،وإمنا يتعلق بكثافة التفاعل بينهم ،حيث اللقاءات املتكررة
واإلتصال املكثف ،وما يساعد على صنع أفكار جديدة ،ورغم أن بلدا مثل
(هولندا) قليلة من حيث عدد السكان فإن الكثافة السكانية بها جتعلها تبدو كما لو
كان كل هولندى يستطيع أن يلتقى ببقية السكان (.)31
الـتنــوع :Diversity
ونقصد هنا التنوع باملعنى الواسع للكلمة الذى ال يقف عند حد التنوع
بني السكان فى معارفهم ومهاراتهم ونشاطاتهم ،وإمنا أيضا التنوع فى تصوراتهم
ملنشئات املدينة وبنياتهم ومشروعاتها .فتعد الشوارع من األجهزة احليوية فى
املدينة اإلبداعية حتى يتلقى الناس فيها وحيدث االتصال البشرى وجترى لقاءات
غري متوقعة ،حبيث تساهم فى االبداع والديناميات االقتصادية.
وتؤكد "جاكوبس" على أن املدن االبداعية ال ميكن أن تتقيد مبخططى املدن
القابعني فى مكاتبهم ،فأساس االبداع احلضرى يكمن فى التنوع فى اجلوانب
االجتماعية واالقتصادية ،ويظهر ذلك يف شكل الشوارع النابضة باحلياة طوال
اليوم مع حرية التجول واحلركة ملواطنى املدن ،ووجود املطاعم والشركات التى
حتقق مكاسب لرجال األعمال ،باإلضافة إىل التنوع بني املكانة االجتماعية والسن
مع وجود كثافة سكانية من األسر وأصحاب املشاريع والطالب والفنانني وكتلة
حرجة من املرافق احمللية .باإلضافة إىل تفعيل املشاركة بني صُناع القرار واملواطنني
والعمل على جذب الطبقة املبدعة وخلق دائرة من املهنيني املبدعني العاملني فى
قطاعات اخلدمات االستشارية واألعمال التجارية واخلدمات املالية التى سوف
حيتاج إليها العمل (.)30
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الـتحــــديات:
وإذا ُعدْنا إىل املاضى ،نالحظ أنه بالتحديد فى فرتات األزمات ،كلما
كانت املدينة تواجه حتديات وعدم استقرار أظهرت إبداعية أكرب .فلقد كانت
(أمسرتدام) حواىل سنة ( ،0100وفينا) فى القرن التاسع عشر( ،ولندن وباريس
وبرلني) خالل احلربني العامليتني ،كانت كلها بعيدة عن أن تكون مدنا مستقرة،
وفى رأى البعض أن عدم اإلستقرار هذا يعد ظرفا إضافيا لصاحل اإلبداع
احلضرى .فعندما جتد املدينة نفسها فى موقف قد يعرضها للسقوط فهذا قد
يدعوها إىل اإلبداعية .كما أنه بإمكان بعض األحداث الصغرية أو الفرص كلقاء
بعض املبدعني مع أصحاب املشروعات ،أن يؤثر فى الطريقة التى تنمو بها املدينة
فى املستقبل (.)37
لكن وجود كال من التنوع وكثافة التفاعالت والتحديات ليست شروطا
كافية لوجود مدينة ابداعية ،وهذا هذا ما أفصحت عنه دراسة جلبى()7001
"املدن االبداعية ورأس املال املعرفى :إمارة دبى منوذجا" ،التى توصلت إىل أن منو
رأس املال املعرفى جاء حمصلة جلذب وحتقيق جودة احلياة فى مدينة دبى للعاملني
فى جماالت اإلبداع وليس جلودة تعليم عال يعمل على بناء قدرات املواطنني
للعمل فى مهن املعرفة الذى يعتمد على تعليم عاىل راقى النوعية ،وشدد على
أهمية تبنى مدينة دبى نظما تعليمية عالية اجلودة ودعم التعليم العاىل واجلامعات
بها من أجل أن تنطبق عليها شروط املدينة االبداعية (.)33
بعنواناألبعاد
"
وفى نفس السياق أشارت دراسة عبدربه ()7002
االجتماعية للتنمية القائمة على املعرفة فى اجملتمع املصرى :دراسة تقيميهَ لعينة من
دوائر املعرفة" على أن لدوائر املعرفة دور رئيسى فى حتقيق التنمية القائمة على
املعرفة بأبعادها املختلفة ،وعن طريق دورها فى إنتاج املعرفة ونشرها وتوزيعها مبا
حيقق مفهوم الرفاهة االجتماعية ،ويتيح فرص متساوية للمواطنني مجيعهم لتحقيق
التعلم الذاتى املستمر ،وتنمية مهاراتهم لتحقيق التأهل املستمر لسوق العمل
الدائم التغري .ومن ثم ،فإن رأس املال البشرى واملعرفى ميثال احملرك األساسى
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للعمليات وجهود التنمية القائمة على املعرفة كافة ،ولضمان وإلستمرار جناحها.
وهذا لن يتم إال من خالل جمتمع دميقراطى قائم على املشاركة اجلماهريية الواعية
فى رسم خطط التنمية وتنفيذها،وتبنى ملفهوم التعلم املستمر داخل دوائر املعرفة
واجملتمع ككل (.)31
ومن ناحية أخرى ،يذهب "جريتلر "Gertlerأيضا إىل أن هناك فوائد
اجتماعية وأهداف ترمى إليها املدن اإلبداعية وتتمثل فى (:)35
 أنها متارس دوراً مهما فى تعزيز الدينامية واملرونة ،وتنافسية اإلقتصاد
القومى أكثر من أى وقت مضى ،وذلك عن طريق تعزيز االبتكار بني
العاملني وبني الشركات وغريها من املنظمات التى تشكل األقليم
احلضرى ،ألنها أصبحت مع التحول األوسع إىل اإلقتصاد املبنى على
املعرفة  Knowledge Based Economyمفتاح خلق القيمة االقتصادية
من خالل دعم االبتكار وسهولة التكيف وترقية اجلودة.
 أن لديها القدرة على حتسني نوعية احلياة ،وحتقيق حياة أفضل لسكان
احلضر بالنسبة للكثريين بدالً من قلة متميزة ،وذلك على عكس النظرة
الضيقة واملزاعم املتعلقة بالطبقة اإلبداعية التى كانت ترى أن املدن
اإلبداعية هى جمرد ساحة لطبقة ذكية تكنولوجيا حصلت على تعليم
جيد ،وال تزيد على  71أو  %31من السكان.
 أنها تعمل على تعزيز االقتصاد وحتسني نوعية احلياة من خالل العالقات
املتبادلة بني ثالثة وهما اإلبداع والقدرة التنافسية والتماسك Creativity
) Competitiveness and Cohesion(C3حيث وجود النشاط
اإلبداعى حيرك القدرة التنافسية فى بقية أحناء االقتصاد احلضرى،
والنجاح الذى يولد فى منطقة حضرية واالحتفاظ بالنشاط اإلبداعى فيها
يعتمد إىل حد كبري على حتسني نوعية خصائص املكان واجملتمع وتشجيع
قوى التماسك االجتماعى ووجود أحياء نابضة باحلياة واحلرية ،وفرص
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العمل واخلدمات االجتماعية ،مثل املأوى ،والتعليم ،التغذية والرعاية
الصحية كمكونات أساسية لنوعية وجودة احلياة.
ولقد حدد "اإلحتاد األوربى" املناطق واملدن بصوره انتقائية لصناعات ثقافية
أو إبداعيهة مثل" :الفن والتصميم فى برشلونة"" ،وسائط االعالم فى ميونيخ"،
"األفالم فى باريس"" ،اإلعالنات فى لشبون"ه" ،األزياء والتصميم فى ميالنو"،
"تكنولوجيا املوسيقى فى إستكهومل" .وضعت أيضا تعريفاتها اخلاصة املرتبطة
بالقطاعات الصناعية احمللية املهمة مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت "أوسلو
وإستكهومل" أو إنتاج الفنون "هلسنكى" (.)36
ثالثا -:قضية العالقة بني الصناعات اإلبداعية والتجمعات االبداعية
وضع "مايكل بورتر "Michael porterفى كتابه The Competitive

" "Advantage of Nations1990نظرية ميكرو اقتصادية تقوم على التنافس
الدوىل والقومى واحمللى فى االقتصاد العاملى .وأكد فيها أن التجمعات اإلبداعية
تلعب دورا بارزا يف تنافسية األمم من خالل التأكيد على أهمية موقعها بالنسبة
للشركات الصناعية .ومن بني املساهمات اهلامه العديدة التى قدمها "مايكل بورتر"
يف كتابه "امليزة التنافسية لألمم" أنه لفت االنتباه إىل الدور املركزى الذى تضطلع إليه
التكتالت الصناعية يف عمليه التنمية االقتصادية.
ولكنه مل يكن أول من حدد املزايا االقتصادية لتجميع الشركات
والصناعات اإلبداعية ،وما يشري إليه االقتصاديون بأنه "اقتصادات التكتل" ،حيث
التقليد العظيم لـ"الفريد مارشال  "0290وفى وقت الحق "جني جاكوبس."0910
ولكن ما جعل عمل "بورتر" مؤثرا أنه حدد التجمعات اإلبداعية للصناعات
اإلبداعية جتريبيا وكان قادرا على حتديد دورها فى التنمية االقتصادية بطريقه
استحوذت على اهتمام ليس فقط االقتصاديني واألكادمييني ولكن أيضا واضعى
السياسات (.)32
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ويرى "بورتر" أن هناك عناصر مهمة فى فهم دور التجمعات اإلبداعية فى
املنافسة ،تتمثل فى مدخالت األصول امللموسة (من البنية التحتية إىل املعلومات،
والنظام القانونى ،ومعاهد البحث التابعة للجامعات) التى تعتمد عليها كل
الشركات فى املنافسة .ولزيادة إنتاجية التجمعات اإلبداعية جيب رفع كفاءة
عناصر املدخالت واجلودة ،والتخصص فى أحد أنشطة التجمع (.)38
وفرق "بورتر" بني نوعني من التكتالت :األول التكتالت التجارية :التى
متثل حواىل ثلث العمالة األمريكية ،وهى النوع األكثر أهمية للتنمية االقتصادية،
وتتألف من صناعات تبيع إىل األسواق خارج منطقتها احمللية ،وهى ال توفر أجورا
أعلى لعماهلا فحسب ،بل هى املصدر الرئيسى لالبتكار واإلنتاجية وتولد "آثارا
عرضية" هامة تعزز اقتصادها احمللى .والثانى تكتالت الصناعات احمللية :التى ختدم
فقط أسواقها احمللية ،ويعمل بها ثلثى العمالة يف الواليات املتحدة ،ولديها أجور
أقل وإنتاجيه أقل وال تولد آثارا عرضية مثل التكتالت التجارية (.)31
واجلدير بالذكر أن" بورتر" مل يتجاهل العاملني فى التجمعات ،حيث أكد
على فكرة أن التجمعات تعمل على جذب العاملني املهرة املتخصصني فى
جماالت عمل شركات معينة حيث توفر مثل هذه الشركات سوقا حملية واسعة
هلؤالء العاملني املهرة الذى يسعى إليهم أرباب العمل فى التكتالت الصناعية.
كما يرى أن املناطق ختتلف باختالف احملتوى اإلبداعى للعاملني املبدعني املهرة
وأنه عندما يوظف هؤالء فى الصناعات التجارية ،فإنهم حيققون مكاسب إنتاجيه
أكرب من الذين يعملون للتو يف الصناعات التجارية.
وختتلف فكرة التجمعات عند "ريتشارد فلوريدا" عن فكرة التجمعات عند
"مايكل بورتر" حيث ركز األخري على التجمعات والشركات الصناعية يف حني ركز
"فلوريدا" على جتمع الناس أو املواهب الذى أطلق عليهم "الطبقة املبدعة" وتنتشر فى
قطاعات العلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة واالعالم والرتفيه واالعمال
التجارية واإلداره واملهن ويتميزون باحملتوى اإلبداعى لعملهم الذى يتطلب معرفة
املعلومات واملهارات ويعتمد على اخلربات واملعرفة املكثفة اخلاصة بكل ميدان.
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وقد أعطى "فلوريدا" اهتمام كبريا بالتكتالت الصناعية ،وأشار إىل أن املناطق التى
اجتذبت نسبا كبرية من العمال املبدعني اجتذبت أيضا صناعات ذات وظائف
عالية األجر ،وال سيما صناعات التكنولوجيا (.)11
ولفت "فلوريدا" اإلنتباه فى كتابه "صعود الطبقة املبدعة" إىل طريقة تكتل
املبدعني املوهوبني فى جتمعات "عناقيد إبداعية" فى أماكن متنوعة مثرية لإلهتمام،
وكانت زيادة الوعى بهذه الظاهرة الناشئة عن نظريات فلوريدا ،واحدا من عدد
من العوامل التى شجعت السلطات احمللية على االعرتاف بنوعيه املكان باعتباره
أحد العوامل التى ستحدد األماكن التى قد ختتار فيها الشركات واألفراد
املوهوبون ،وتشمل العوامل الرئيسية التى تدفع إىل إدراك جودة املكان مايلى:
.0االتصال والوصول إىل اهلياكل األساسية للنقل ،والتعليم اجليد ،والصحة،
واإلسكان.
.7تصور مستويات منخفضة من اجلرمية.
.2جمتمع متنوع ومتسامح ومتماسك.
.4جودة عالية للحياة خارج بيئة العمل (مثل الوصول إىل الساحل والريف،
وعرض ثقافى متنوع ،وتقليد رياضى ،وفرص مثرية للمشاركة فى األنشطة
الرياضية الثقافية والرتفيهية (.)10
ولقد حدد "  Boixوأخرون" األسباب العامة واحملددة لتجميع الصناعات
االبداعيه كاآلتى (:)17
.0الوصول إىل املوظفني املهرة واملعارف الضمنية احمللية وغري املنقولة نسبيا.
.7وجود التعلم اجلماعى(من خالل إقامة الشبكات ،والتعاون بني الشركات،
ونقل العمالة املاهرة بني املؤسسات).
.2إمكانية الوصول إىل الشبكات العاملية والعمالء واملعارف؛ وإمكانية الوصول إىل
قاعدة معارف حملية.
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وهناك أيضا أسباب حمدده تؤثر علي جتميع العناصر األساسية للصناعات
اإلبداعية كاآلتى-:
.0البنية التحتية الثقافية (األشياء اجلماعية والدائمة ،والقواعد ،واالنشطة أو
الظواهر).
.7العوامل اللينة (نوعيه احلياة ،والتسامح ،التنوع واملشهد الثقافى).
.2العوامل الصعبة (مثل اهلياكل االساسيه للنقل واالتصاالت).
.4احملسوبية والقرب من السلطة السياسية ،والتقاليد ،واهلدوء والعشوائية،
والفنانني والطبقة اإلبداعية.
ويتصل أحد أهم األسباب احملددة للتجميع بالنوع املهيمن من قاعدة
املعارف ،حيث تتميز بثالثة أنواع من قواعد املعرفة-:
.0التحليل املستمد من إنتاج واستخدام املعارف املقننة النابعة من العلم
والتكنولوجيا مثل (الصناعة الصيدالنية).
.7الرتكيبية ،حيث يتم إنشاؤها من خالل عملية االختبار االستقرائى والتجريب
والعمل العملى مثل (اهلندسة امليكانيكية).
.2ورمزية ،التى تكون فيها املعرفة املتصلة خبلق املعارف والرغبات واخلصائص
اجلمالية للمنتجات مثل (الصناعات اإلبداعية).
نستنتج مما سبق ،أنه على مستوى التطبيق واملمارسة تؤكد جتارب مدن
ومناطق حضرية عديدة حول العامل رواج الصناعات االبداعية بصورة تفوق
الصناعات التحويلية والتقليدية بكثري مثل( برشلونه ،لندن ،إستكهومل ،برلني،
سيدنى ،وغريهم من املدن اإلبداعية العاملية) .وهذا النجاح مل حيققه سوى التكامل
بني الطبقة املبدعة واملدينة اإلبداعية والتجمعات اإلبداعية .فهى حلقة متصلة
حيث يتطلب وجود وانتشار ورواج الصناعات االبداعية طبقة مبدعة على
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مستوى عالٍ من الكفاءة واملهارة وذلك بدءً من مرحلة االنتاج والتوزيع حتى
االستهالك.
والطبقة املبدعة حتتاج هى األخرى بالضرورة إىل بيئة حاضنة وحمفزة
ومشجعة إلظهار قدراتها االبداعية تلك التى توفرها املدن اإلبداعية اجلاذبة التى
تسمح ملواطنيها باستخراج طاقاتهم االبداعية اخلالقة من خالل ما توفره هلم من
حياه نابضة باحليوية والنشاط ،وبنية حتتية وتكنولوجية متطورة ،ووسائل ترفيهية،
وثقافة حملية أصيلة تتمثل فى املتاحف واملكتبات واملسارح واملتنزهات وغريها.
ومع وجود طبقة مبدعة مؤهلة فى ظل مدينة جاذبة متاح فيها كل ما حيفز اإلبداع
واالبتكار ويثري األفكار اخلالقة؛ فإن احملصلة املنطقية بالضرورة هى جناح
الصناعات االبداعية ،وبالتاىل انطالق االقتصاد اإلبداعى وحتقيقه قفزات هائلة
غري مسبوقة.
وما نؤكد عليه هنا أنه نظرا لتشعب الصناعات االبداعية يف قطاعات
اقتصادية خمتلفة ،واختالف مفهومها من دولة إىل أخرى ترتب على ذلك تعدد
القضايا النظرية املطروحة حوهلا .ونظرا العتبارات حتليلية فقد قسمنا هذه القضايا
إىل ثالث مرتبطة بالصناعات االبداعية فى عالقة ترابطية ( طبقة – مدينة –
جتمعات ) ،لكن على مستوى التطبيق واملمارسة وفى أرض الواقع ال ميكن فصل
القضايا الثالث أو إعمال احداها وإغفال االخرى.

املبحث الثالث -:العوائد االقتصادية واالجتماعية والثقافية للصناعات
اإلبداعية.
حتقق الصناعات اإلبداعية العديد من املزايا والفوائد االقتصادية
واالجتماعية .ففى الواليات املتحدة مثال ،استأثرت الصناعات اإلبداعية
بنحو %7.1من جمموع العمالة فى ،7002وانتشرت االعداد فى مجيع الصناعات.
وحبلول  7002وفقا لدراسة أُجريت مؤخرا تستخدم الصناعات اإلبداعية التى
تعرف بأنها الصناعات األساسية حلقوق التأليف والنشر101000000عامال ميثلون
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 %4من جمموع العمالة فى الواليات األمريكية ،والرتكيز األكرب كان من نصيب
العمال املبدعني من الفنانني والكتاب وفنانى األداء املستقلني وفى صناعه النشر
(:)13
وتطورت الصناعات االبداعية األوروبية بشكل كبري خالل السنوات
املاضية ،فأسهمت بنحو  %7.1من الناتج احمللى اإلمجاىل لالحتاد االوربى فى
 7002وخلقت فرص عمل كبرية .وعالوة على ذلك ،فالصناعات االبداعية
حتافظ على التنوع الثقافى ألوروبا وتطوره ،وهو أمر هام أيضا من حيث اإلندماج
االجتماعى .كما أن دور الصناعات االبداعية معرتف به بوضوح فى السياسات
الوطنية فى اململكة املتحدة وهولندا والدمنارك والسويد وفنلندا وفرنسا وأملانيا،
وكذلك فى إيطاليا والربتغال وليتوانيا واجلمهورية التشيكية وبلغاريا وإستونيا
وأيرلندا (.)11
والطريقة املعتادة لقياس مساهمة الصناعة فى االقتصاد الوطنى هى
قياس قيمتها املضافة ،مبا فى ذلك حصتها من اليد العاملة ورأس املال .ويعادل
جمموع القيمة املضافة جلميع الصناعات الناتج احمللى اإلمجاىل ،فهو املقياس القياسى
حلجم االقتصادات الوطنية؛ غري أن القيمة املضافة للصناعات اإلبداعية الفردية
ليست متاحة عموما من مصادر حكومية ،وهذا االفتقار إىل التصنيفات املوحدة
والبيانات الرمسية جيعل من الصعب تقدير مساهمة االقتصاد اإلبداعى فى الناتج
العاملى (.)15
وتقدر عوائد الصناعات اإلبداعية على مستوى العامل بـ  7.7تريليون
دوالر أمريكى عام  ،0999وتشكل  %2.1من إمجاىل الناتج القومى العاملى.
وفىالواليات املتحدة" تقدر مساهمة الصناعات اإلبداعية بـ  %2.21من إمجاىل
"
الناتج احمللى فى  ،7000وبـ  %1.9من التوظيف القومى ،وبـ  22.92بليون
لندن تنافس الصناعات اإلبداعية خدمات األعمال
دوالر من الصادرات .وفى " "
بوصفها القطاع االقتصادى األساسى ،مع استيعاب طاقة عمل "مليون" من سكان
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لندن يعملون مباشرة فى الصناعات اإلبداعية أو غريها فى الوظائف اإلبداعية فى
الصناعات األخرى (.)16
وأظهرت األرقام التى نشرها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية فى
مايو  ،2013أن حجم التجارة العاملية للسلع واخلدمات اإلبداعية سجل فى
اجملموع رقما قياسيا وصل إىل  174مليار دوالر أمريكي عام 2011حبيث يكون
حجم هذه التجارة قد ارتفع بني عامى  2002و 7000مبا يزيد عن الضعف؛
كما بلغ معدل النمو السنوى فى هذه الفرتة نسبة قدرها  % 8.8فى املتوسط .وقد
شهدت البلدان النامية زيادة يف صادراتها من السلع اإلبداعية أكرب من هذه القيمة،
حيث بلغت فى املتوسط  %12.1سنويا خالل الفرتة ذاتها (تقرير اليونسكو ،
 .)01 : 7103وفى عام  ،7002حققت الصناعات الثقافية واإلبداعية فى مجيع
أحناء العامل إيرادات قدرها  7,710مليار دوالرا أمريكيا ووظفت  79مليون
شخصا (.)12
وحققت أسرتاليا فيما بني عامى ( )7009 /7002أرباحا جتاوزت2.1
بليون من قطاع االنشطة الثقافية ،و 21.9بليون من قطاع االنشطة االبداعية فيما
يعادل  47.4بليون للقطاعني جمتمعني (.)18
وبالنسبة ألفريقيا رغم أن الصادرات األفريقية من السلع اإلبداعية
ازدادت من  240مليون دوالر إىل 70700مليون دوالر خالل الفرتة (-7007
 .)7002إال أن أفريقيا ساهمت بشكل هامشى مبقدار % 0.1لعام  7002فى
الصادرات العاملية من السلع اإلبداعية .وكانت مصر أكرب مصدر ألفريقيا ،تليها
جنوب أفريقيا وتونس واملغرب وموريشيوس ،حيث سجلت مصر ألول مرة كمية
كبرية من صادرات السلع اإلبداعية فى  .7002و ال يعكس ضعف وجود أفريقيا
فى األسواق العاملية القدرة التوريدية احملدودة فى القارة فحسب ،وإمنا أيضا حقيقة
أن الغالبية العظمى من اإلنتاج اإلبداعى والثقافى فى أفريقيا جيرى فى القطاع غري
الرمسى .وفى الوقت احلاضر ،ورغم اإلمكانات الكبرية لالقتصاد اإلبداعى
للقارة فإن منتجاتها اإلبداعية ممثلة متثيال ناقصا جدا فى األسواق العاملية (.)11
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وحتقق الصناعات اإلبداعية فوائد اقتصاديه أخرى ،حيث هلا آثار عديدة
فى جمال جتديد املناطق احلضرية وحتقيق التماسك االجتماعى .فتجديد املناطق
احلضرية أصبح جزءً حامسا من التماسك االجتماعى املعاصر .وهذا ال يتعلق
فقط بالتحديد الرمزى ـــ من خالل خمتلف املبادرات واملشــاريع املتعددة
الثقافــات ـــ ولكن أيضا بالقــدرة علي املشاركــة املباشــرة فى ذلك االقتصاد
الثقايف (.)51
وفى الواقع ،جيب أن تأخذ السياسات الثقافية املعاصرة الفوائد
االقتصادية للثقافة مأخذ اجلد ،وفى الوقت نفسه التصدى لطائفة متزايدة من
التشابكات األخرى القائمة على الدور الذى ال ميكن إنكاره والذى تؤديه الثقافة
فى اجملتمع (.)50
ورغم أهمية الفوائد والعوائد االقتصادية السابقة للصناعات االبداعية إال
أن مثة جــانب اجتمـاعــي هام آخر من جوانب الصناعات اإلبداعية يتعلق
بدورها يف تعزيز اإلندماج والتماسك االجتماعى .فتطبق اململكة املتحدة ما يعرف
بـ "اإلندماج االجتماعى" من خالل االقتصاد الرقمى .وهو مشروع متوله جمالس
البحوث فى اململكة املتحدة اليت تطبق التطورات فى تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للمنفعة االجتماعية.
ويهدف إىل االستكشاف الفعال لإلمكانات التحويلية للتكنولوجيات
اجلديدة لألفراد واجملتمعات املعرضني خلطر اإلقصاء االجتماعى أو الذين يعانون
منه .ويرتكز على تشكيل مجاعات املمارسني املعنيني باإلندماج االجتماعى ،اليت
تشمل األكادمييني واملمارسني ومنتجى التكنولوجيا ،أو الذين يشعرون بأنهم
مستبعدون من أجزاء من اجملتمع (.)57
ومن جهة أخرى ،فإن الصناعات االبداعية ال حتقق اندماجا اجتماعيا
فقط بل حتقق أيضا متاسكا .والتماسك االجتماعي هو "جمموعه من املعايري والقيم
املشرتكة للمجتمع الذى يشمل أيضا تنوع اخللفيات املختلفة للناس" .وتتمثل قدره
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األنشطة الثقافية على املساعدة فى التعبري عن ثقافات حمدده ،وفى الوقت نفسه
إقامة عالقات إجيابية بني أشخاص من خلفيات خمتلفة فى مكان العمل واملدارس
وداخل األحياء.
واإلبداع القائم على الثقافة وسيلة أساسية لصناع القرار وصانعى
السياسات العتماد وتنفيذ اسرتاتيجيات أكثر تركيزا على املستخدمني ،ويساعد
على تعزيز الرفاه ،وخلق منط احلياة ،وإثراء العمل واالستهالك ،وحفز الثقة فى
اجملتمعات احمللية والتماسك االجتماعى ،ويؤدى اإلبداع القائم على الثقافة دورا
رئيسيا فى توليد االبتكار االجتماعى (.)53
فعلى مستوى القاعدة الشعبية يشمل االقتصاد اإلبداعى األنشطة الثقافية
التى ميكن أن تكون مهمة فى ربط الفئات االجتماعية باجملتمعات احمللية واملساهمة
فى التماسك االجتماعى .فمظاهر ثقافة الناس ــ العادات والطقوس والتحف
واملوسيقي وما إىل ذلك ــ تتخلل احلياة اليومية للرجال والنساء واألطفال،
وتشكل عنصرا هاما فى توفري التعليم والثقافة والسعادة (.)51
ولذلك مييل واضعو السياسات املهتمون باآلثار الثقافية على السياسة
االجتماعية إىل الرتكيز إما على فئات مهمشة حمددة مثل (اجملرمني أو املشردين أو
الالجئني) أو على(قضايا اجملتمع احمللي) كاالندماج االجتماعي ،وجتديد األحياء أو
اجملتمع والتماسك املدنى (.)55
وجيب أن تسمح سياسة اإلندماج االجتماعى جلميع أعضاء منطقة معينة
باملشاركة فى جمتمعاتهم احمللية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،وأن توفر هذه السياسة
املستوى األساسى للمعيشة والرفاه فضال عن الفرص واملوارد الالزمة ،لضمان
حقوق اإلنسان األساسية للمقيمني فى جمتمع معني .وبعبارة أخرى ،ينبغى لسياسة
اإلندماج االجتماعى أن تضع حدا للعوامل التى تؤدى إىل التمييز االجتماعى يف
املقام األول ،وأن تعزز املشاركة االجتماعية والتفاعل بني االفراد (.)56
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وبالنسبة للمناطق التى تنوع اقتصاداتها ومتر بتغريات اقتصادية هيكلية ،يعترب
إدراج الفنون والصناعات االبداعية اعتبارا متكامال عند السعى إىل حتقيق النمو
االقتصادى .وتقوم الوكاالت بدور نشط فى تشجيع وتيسري التعبري الثقافى لتعزيز
املشاركة واإلندماج االجتماعى .والربامج والسياسات املتعلقة باالتصاالت،
والبنية التحتية ،والتنمية االقليمية ،واملواطنة ،والتعليم والتدريب ،وحق املؤلف،
وشؤون السكان األصليني ،واإلعاقة ،واهلجرة ،والدفاع ،والشؤون اخلارجية (.)52
ويؤكد اإلختصاصيون فى جمال الثقافة على أهمية "املشاركة" فى األنشطة
الثقافية ملا هلا من فوائد اجتماعيه قوية؛ مثل تأكيد اهلوية مع جمموعة اجتماعية،
وزيادة التماسك االجتماعي ،أو من خالل لقاءها مع ثقافة خمتلفه .كما أن للثقافة
واإلبداع تأثريا هائال على التماسك االجتماعى والتنمية .حيث تثرى الفنون البيئة
االجتماعية بوسائل الراحة العامة احملفزة أو املرضية وتعزز االبداع واالبتكار.
وتعد األعمال الفنية واملنتجات الثقافية "ذاكرة" مجاعية للمجتمع احمللى،
وهى مبثابة مستودع لألفكار اخلالقة لألجيال املقبلة .ويسهم قطاع الثقافة والرتفية
فى التنمية االقتصادية من خالل تيسري االبتكار اإلبداعى وحتسني نوعية احلياة كما
أن الثقافة ليست وسيله لتحقيق النمو االقتصادي فحسب ،بل أيضا عامال من
عوامل التماسك االجتماعى والتنمية البشرية (.)58
ومن الـنـاحية السيـاسيــة متثل الصناعات اإلبداعية حافزا لدعم اجلهود
احلكومية الرامية إىل زيادة االندماج فى االقتصاد العاملى عن طريق زيادة القدرة
التنافسية لسلعها وخدماتها اإلبداعية فى األسواق العاملية ،وفى الوقت نفسه تعزيز
خلق فرص العمل والتنوع .ووفقا لالونكتاد وفى عاملنا املعومل من املهم أن نفهم
التفاعل بني اإلبداع واالقتصاد والثقافة والتكنولوجيا؛ من أجل التصميم
والصياغة املالئمني لالسرتاتيجيات اإلمنائية للقرن احلادى والعشرين (.)51
ومن جهة أخرى ،بينت أدبيات الصناعات االبداعية أهمية متركزها فى
جتمعات إبداعية مما يعطى هلا ميزة تنافسية عالية وحيقق هلا العديد من املكاسب
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نظرا ملا توفره التجمعات من بنية حتتية وتقنية وعمالة ماهرة وقدرة على النفاذ
للمناطق اجملاورة.
وميكن ملبادرات التجمعات االبداعية أن تسهم فى اجلهود الوطنية الشاملة
للقدرة التنافسية التى تشمل إصالح السياسات ،وبناء القدرات التجارية ،وتدعيم
احلوار بني القطاعني اخلاص والعام ،والتنمية االقتصادية االقليميه .وأحيانا تصبح
حمفزا؛ مما يساعد على فهم اجلمهور ودعمه لربنامج اإلصالح االقتصادى من
خالل العمل مع وسائل االعالم واجلامعات والفكر واملعرفة واملؤسسات
التكنولوجية ،وقادة الصناعة ،واملسؤولني احلكوميني ،إخل .وعندما تصمم
مبادرات التجمعات بعناية وتنفذ بكفاءة ،فإنها تكون واحدة من أكثر اإلدارات
فعالية إلصالح السياسات (.)61
وباالضافة إىل ماسبق  .فهناك عوائد بيئية للصناعات االبداعية تتجلى يف
مراعاة االعتبارات البيئية ،فهى تقوم باألساس على األفكار التى يتم ترمجتها فى
صورة منتجات وسلع وخدمات إبداعية .كما أن االبداع عنصر رئيس وأصيل من
مدخالت االنتاج وبالتاىل فإن خمرجاتها ومنتجاتها صديقة للبيئة .كما أن هلا عوائد
انسانية أيضا فهى تركز على اهلوية واخلصوصية الثقافية لألشخاص واملناطق
احمللية ،وحتفز االفراد على املشاركة والعمل اجلماعى اخلالق من خالل تشارك
االنشطة االبداعية املختلقة واملتنوعة.

املبحث الرابع  :حتديات التحول حنو االقتصاد اإلبداعى ومنو الصناعات
اإلبداعية يف الدول النامية
االقتصاد اإلبداعى هو اجملتمع الشامل ،فالناس من مجيع الطبقات
االجتماعية يشاركون يف هذا االقتصاد أحيانا كمنتجني ولكن دائما كمستهلكني
ملنتجات إبداعيه أو أنشطة ثقافية خمتلفة فى مناسبات خمتلفة .وقد مكن ذلك من
اجلمع بني عده قطاعات من اجملتمع ،مبا فى ذلك أصحاب املصلحة من القطاعني
العام واخلاص واألفراد أو املؤسسات ذات املصاحل املتميزة الذين هم فى شركات
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الربح واملنظمات غري الرحبية مثل املنظمات غري احلكومية واملؤسسات واألوساط
األكادميية .
فيمكن لالقتصاد اإلبداعى أن يكون جزءً من اسرتاتيجية إمنائية أكثر
توجها حنو حتقيق النتائج وقابلة للتكيف مع مجيع البلدان ،إذا وضعت سياسات
عامة منسقة مالئمة .ويساعد االقتصاد اإلبداعى فى معاجلة املشاكل االجتماعية
اخلطرية كاجلنوح والبغاء واملخدرات ،وذلك بإشراك اجملتمع املدنى واجملتمعات
احمللية فى البحث عن حلول مشرتكة (.)60
وتسعى العديد من الدول املتقدمة والنامية لتعزيز وتطوير الصناعات
االبداعية من خالل العديد من املبادرات واالسرتاتيجيات؛ نظرا لفوائدها املتعددة،
ومساهمتها يف حل العديد من املشكالت االجتماعية من خالل الرتكيز على
اجلوانب االبداعية التى تشحذ فكر مواطنيها وتدفعهم إىل االبتكار والبحث عن
حلول غري تقليدية للمواقف احلياتية التى تواجههم.
وحققت الدول املتقدمة جناحات غري مسبوقة ومنوا متسارعا فى جمال
الصناعات االبداعية ،لكن األمر خمتلف فى الدول النامية  -على الرغم من إحراز
بعض التقدم فى بعض منها -لكن تواجه العديد من التحديات التى تعوق طريقها
حنو التحول إىل منط االقتصاد اإلبداعى ،وهذا ما جاء بتقرير األمم املتحدة،7002
حيث أكد على أن هناك حتديات متويلية ،وتنظيمية ،وتسويقية ،وبشرية أيضا
تعرقل منو الصناعات االبداعية فى هذه الدول.
وفى إطار البحث الراهن حناول أن نضع رؤية مستقبلية لتعزيز الصناعات
اإلبداعية فى الدول النامية ،حيث نبدأ بالتحديات التى تواجهها هذه الدول(ما هو
قائم) ،ثم متطلبات تعزيز االقتصاد اإلبداعى بها (ما هو مرغوب فيه) .
 )0حتديات التحول حنو االقتصاد اإلبداعى ومنو الصناعات اإلبداعية يف الدول النامية
يعرض الواقع اليوم أنه حتى فى أفقر األماكن أو فى أبعدها عن املناطق
احلضرية ،يظهر إنتاج الصناعات اإلبداعية كوسيلة جمدية لتحقيق التنمية املستدامة.
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ولكن هناك حتديات تقف أمام تقدم حتول البلدان النامية إىل االقتصاد اإلبداعى
ومنو إنتاج صناعات إبداعية لديها قدرة وميزة تنافسية عاملية وهى كاالتى (:)67










ميثل التمويل أحد التحديات الرئيسية فى جمال تنمية االقتصاد اإلبداعى فى
شتى أحناء بلدان اجلنوب .وال توجد لدى احلكومات سوى بضعة آليات
لتقديم اإلعانات ،بضمنها توفري تسهيالت ضريبية لصاحل العاملني
والشركات العاملة يف جمال اإلبداع .وجيد املنتجون فى جمال الثقافة ومديرو
الشركات العاملة فى جمال اإلبداع صعوبات فى احلصول على قروض أو فى
االنتفاع بأنواع أخرى من اخلدمات املصرفية.
كما أن االقتصاد اإلبداعى حقق فى أماكن كثرية فى البلدان النامية منواً بدون
أن توجد املوارد الالزمة لتنفيذ محالت تسويقية واسعة النطاق ،وبدون توافر
رأس املال الالزم إلجراء استثمارات جديدة كبريةـ ،أو بدون وجود شبكة
الصالت الدولية التى تكفل إمكانية اضطالع هيئات تصريف البضائع فى
شتى أحناء العامل خبزن منتجات ثقافية من مناطق أو بلدان أخرى ،أو بعرض
هذه املنتجات على رفوف متاجرها أو فى إطار برجمة عملياتها.
ال يزال الوضع احلاىل يتسم مبحدودية النطاق ويغلب عليه الطابع غري
النظامى ويظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً حبياة اجملتمع احمللي وبالشبكات
االجتماعية.
نقص القدرات البشرية والبنى األساسية .وترتبط جوانب النقص فى القدرات
البشرية باملهارات ،وخصوصا فى جمال تنظيم املشروعات وإدارة األعمال،
وبعدم مالءمة القدرات فى جمال الربط الشبكى ،وبأوضاع خاصة باجملتمع
احمللى تقيد مواهب اإلبداع وروح املبادرة فى العمل احلر عوضا عن
تشجيعهما.
كما توجد مواطن أخرى للضعف تشمل نقص املعارف وقلة املعرفة بطرائق
عمل األسواق الثقافية ،سواء على الصعيد الوطنى أو الدوىل .كما أن القطاع
يتعرض أيضاً إىل قدر من التدخالت التى تعيق اإلبداع احلق.
49

العدد  ...............................:52اجلزء األول .............................ديسمرب 7102
وملواجهة هذه التحديات ومن أجل توطني االقتصاد االبداعى فى الدول
النامية البد من توافر جمموعة من املتطلبات والتى نعرض هلا فيما يلى :
متطلبات االقتصاد اإلبداعى لتعزيز الصناعات االبداعية يف الدول النامية (:)63


االستثمار يف التعليم ورأس املال البشرى ،مع إشاره خاصة إىل التقاطع بني
القدرات اخلالقة واملهارات التقنية ذات الصلة.



توفري وحتسني البنية التحتية الرقمية والوصول إىل شبكات تكنولوجيا
االتصاالت واملعلومات العالية السرعة.
تعزيز اسرتاتيجيات إدارة األصول الثقافية والتنمية الثقافية اجملتمعية.
االبتكارات فى متويل األعمال التجارية الصغرية فى الصناعات اإلبداعية،
والتمكني من الوصول بشكل أفضل إىل التمويل الصغري.
إنشاء عناقيد إبداعية ميكن أن جتمع بني املشاركني فى كل من القطاعني
الرمسي وغري الرمسي للصناعات اإلبداعية.
نهج "احلكومة بأكملها" إزاء السياسة الثقافية اليت تعرتف بالصالت بني التعليم
والتجارة والسياسات الصناعية ،وأدوار احلكومات احمللية و اإلقليمية
والوطنية.
التقدم احملرز فى مجع البيانات من أجل حتسني فهم حجم الصناعات اإلبداعية
الوطنية وأهميتها والروابط الناشئة عنها ،واإلملام بالدور الذى يؤديه القطاع
غري الرمسى من أجل تعزيز فهم واضعى السياسات.








وإذا نظرنا إىل متطلبات تعزيز الصناعات االبداعية يف الدول النامية جند
أنها جاءت مطابقة للقضايا النظرية املطروحة فى البحث الراهن حول عالقة
الصناعات االبداعية بـ :
 الطبقة املبدعة عند (ريتشارد فلوريدا) الذى اعتربها منبع الطاقة اإلبداعية
واالبتكارية ،واملضخة التى توفر الكوادر البشرية اخلالقة التى تقوم عليها
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الصناعات االبداعية وتعتمد عليها فى كل مراحلها بداية من اإلنتاج ،ثم
التوزيع ،ثم االستهالك.
 و العناقيد االبداعية لدى " مايكل بورتر" التى تزخر بالعمالة اخلالقة ،وحتفز
املنافسة فيما بني الشركات وترفع من جودة حياة املواطنني.
 ثم مدينة متوافر فيها كل مقومات االبداع ذات بنية تقنية وحتتية حمفزة ،يكون
االبداع فيها شامال لكل نواحى احلياة .
بقى لنا طرح أخري ،وهو أن الصناعات االبداعية ليست بديال عن
الصناعات األخرى ( االولية والتحويلية والثقيلة ) وال تقدم حلوال سحرية لكافة
مشكالت اجملتمع فكما هلا مميزات هلا أيضا عدة مساوئ منها ما هو متعلق بالفقر
وعدم املساواة على الصعيد الدوىل وذلك يعود لعدة أسباب منها:






ترتكز الصناعات االبداعية على خريطة العامل فى الدول املتقدمة (دول الشمال
) الغنية على حساب " دول اجلنوب" الفقرية.
جتد الصناعات االبداعية منافسة شرسة من جانب شركات متعددة اجلنسيات
التى تسيطر على مواقع االنتاج والتوزيع فيها فى مقابل عدم قدرة منتجات
املشروعات الصغرية واملتوسطة على منافسة مثل هذه الشركات العمالقة التى
جتد سبال متعددة للسيطرة على االسواق.
يعانى بعض العاملني فى الصناعات االبداعية والثقافية فى الدول النامية من
الفقر واحلرمان خاصة املوسيقيني والكُتاب والرسامني.
ارتفاع دخول بعض العاملني فى الصناعات االبداعية – مثل الفنانني
والرياضيني  -بصورة غري عادلة مقارنة بفئات أخرى تعيش على الكفاف.

وعلى الرغم من هذه املساوئ لالقتصاد االبداعى إال أنها ال تبخسه حقه
وال مكانته ودوره فى االقتصاد العاملى التى تتزايد يوما بعد يوم وتسري خبطى
متسارعة وتنتشر فى بلدان متعددة يف مجيع ارجاء العامل النامى منها واملتقدم ،وهو
ما تعكسه األرقام االحصائية ،وتتبناه املنظمات الدولية بالرعاية مثل :منظمة
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اليونسكو ،وبرنامج االمم املتحدة اإلمنائى ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية،
ومنظمة التجارة والتنمية .
وعليه ،بات لزاما على الدول النامية التى تطمح فى اللحاق بركب التنمية
والتطور احلضارى أن تضع خططا تنموية طموحة وعلى قدر عالٍ من املسئولية
حبيث تدرج الصناعات اإلبداعية والثقافية جنبا إىل جنب مع الصناعات االولية
والتحويلية حتى يكون هناك تناغم بينهم يسفر عنه اإلستفادة من كافة االنشطة
االقتصادية وذلك لتحقق التنمية االجتماعية املنشودة.
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خامتة:
تساهم الصناعات اإلبداعية فى خلق فرص ،وحتقيق مكاسب وفوائد
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ،كما تساعد الصناعات االبداعية فى التنمية
املستدامة وتعمل على زيادة تنافسية املدن فى خلق حلول مبدعة للمشاكل التى
تواجه اجملتمع وحتول اقتصاده إىل اقتصاد ابداعى خالق .وللصناعات اإلبداعية
قدرة خالقة على حتقيق االندماج االجتماعى بني مجيع طوائف اجملتمع ألن جناحها
يتوقف على مدى املشاركة التى حتقق تأثري أوسع نطاقا وأكثر عمقا من خالل
توليد طاقة حيوية اجتماعية ،وبناء الثقة على املستوى االجتماعى ،وتشجيع
االخنراط فى العمل ،وهذا يدفع باألفراد واجلماعات إىل التطلع إىل صور بديلة
عن املستقبل.
ولكن حتقيق هذه الفوائد مرهون بتوافر شروط ومتطلبات معينة حددتها
القضايا والرؤى النظرية املتعددة التى جاءت بالبحث الراهن حول الصناعات
اإلبداعية ،وتتمثل يف :طبقة مبدعة لديها قدرات خالقة ومبتكرة ،تتمتع بتعليم
راقى النوعية ويتوافر هلا كل مقومات اإلبداع األمر الذى ميكنها من تكوين رأس
مال بشرى يكون قوام الصناعات االبداعية ،فضال عن وجود مدينة ابداعية توفر
بيئة حمفرة للمبدعني يتوافر فيها كل سبل الدعم والتحفيز ،وأخريا جتمعات إبداعية
تفرز وتظهر طبقة مبدعة ذات مواهب متعددة.وفى سبيل سعى الدول النامية
لتوطني الصناعات اإلبداعية جيب أن تركز على أن يكون لديها طبقة مبدعة
مرهون وجودها بتطور أنظمة البحث والتعليم العاىل راقى النوعية ،ومدن ينطبق
عليها شروط املدينة املبدعة ،وجتمعات إبداعية لديها القدرة على املنافسة حمليا
وعامليا .
أخريا .يقرتح البحث الراهن جمموعة من القضايا اجلديرة بالبحث
مستقبال وذلك من منطق أن جمال الصناعات اإلبداعية يزخر بالعديد من القضايا
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على كافة األصعدة ويشكل منطقة ثرية باألفكار تصلح أن تكون مشروعات حبثية
مثل -:
 .0دور الصناعات اإلبداعية يف حتقيق التنمية املستدامة.
 .7االقتصاد اإلبداعى واحلفاظ على اهلوية.
 .2الشركات متعددة اجلنسيات والصناعات اإلبداعية يف الدول النامية.
 .4دور الصناعات اإلبداعية فى حتفيز الطاقات اإلبداعية الكامنة لدى
الشباب.
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