يزداد 'اإلقتصاد اإلبداعي' نموًا كجزء من
اإلقتصاد العالمي وتزداد أهميته على
مستوى العالم .وتقر الحكومات
والقطاعات اإلبداعية أكثر فأكثر بدوره
الحيوي في خلق الوظائف والثروة
وااللتزام الثقافي.
وتأتي المملكة المتحدة على رأس
الدول التي تقود تطوير هذه األجندة ،ال
كمحرك لالقتصاد فحسب ،وإنما لتعزيز
الدمج االجتماعي والتنوع والتنمية.
إن هذا الدليل (والسلسلة التي هو جزء
منها) هما مساهمة في المعرفة
المشتركة والخبرة في هذا القطاع
الجديد والقيّم.
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مقدمة
في عالمنا المعاصر المترابط وعلى أبواب القرن
تحديات معقدة،
الواحد والعشرين نواجه
ّ
األمةالواحدة
في
التكافؤ
كاالستقطاب وعدم
ّ
وفي األمم ما بينها .ومن هنا تأتي الحاجة
الم ّلحة إلستراتيجية تنموية قادرة أن تطلق
القدرات اإلبداعية للجميع بما يستجيب
للمتغيرات الثقافية والتكنولوجية واإلقتصادية
التي تطال الكل .في هذا اإلطار ،ينمو مفهوم
'اإلقتصاد اإلبداعي والثقافي' في أنحاء العالم
على أنه واجهة اللقاء بين الثقافة واإلقتصاد
والتكنولوجيا .تهيمن على عالمنا اليوم بشكل
متزايد الصور واألصوات والرموز واألفكار التي
تخلق الوظائف الجديدة والثروات والثقافة.
وعلى رأس الدول التي تقود تطوير هذه األجندة
المملكة المتحدة ،ال كمحرك لالقتصاد وللتغيرات
الثقافية واإلقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية
التي نعيشها فحسب ،وإنما أيضًا لتعزيز الدمج
االجتماعي وال ّتنوع والتنمية .بالطبع ال يستطيع
أحد احتكار الحكمة ،حيث ّ
يغير المبدعون
ّ
والخالقون حول العالم طرق التصنيع وتبادل
البضائع والخدمات كما الثقافة.ويأتي هذا
الدليل (والسلسلة وهو جزء منها) كمساهمة
في معرفتنا المشتركة وخبرتنا في هذا
نقدم فيه
القطاع الجديد والقيّم .نأمل بأن ّ
المتعة والفائدة معًا.
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شيال رايت
مستشارة ،برنامج اإلقتصاد اإلبداعي
والثقافي
المجلس الثقافي البريطاني
يلتزم المجلس الثقافي البريطاني بالعمل
التشاركي للمساهمة فى تكوين الخطوط
العامة إلقتصادنا اإلبداعي والثقافي المشترك
عبر قيمه في العدالة وحرية التعبير والتبادلية
واإلستدامة.
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 /1ما هو اإلقتصاد اإلبداعي؟
يزداد 'اإلقتصاد اإلبداعي' نموًا كجزء من
اإلقتصاد العالمي وتزداد أهميته على مستوى
العالم .إال أن مصطلحي 'اإلقتصاد اإلبداعي'
و'الصناعات اإلبداعية' لم يكونا موجودين
منذ خمسة عشر عامًا .فمن أين أتى هذان
المصطلحان؟ وهل تعتبر بحق هذه
الصناعات حديثة العهد بحيث أنها لم توجد
قبل خمسة عشر عامًا؟
الجواب هو 'نعم' و'ال' في آن واحد.
الصناعات اإلبداعية قديمة قدم المجتمعات
اإلنسانية
ّ
إن اإلعالم الرقمي ومئات األلوف من المؤسسات
اإلبداعية التي أمكن إحداثها عن طريق
التكنولوجيا الرقمية هي حتمًا حديثة العهد،
وكذلك الكثير من الخدمات والبضائع التي
يزداد الطلب عليها في سوق عالمية تزداد
تعقيدًا باستمرار .إال أن الرغبة في خلق أمور
لها قيمة غير قيمتها العملية ،أي أمور جميلة
تنقل القيم الثقافية من خالل الموسيقى
والدراما والترفيه والفنون البصرية ،وأمور تعبّر
عن المكانة االجتماعية من خالل األشكال
والموضة ،نقول ّ
إن هذه الرغبات هي قديمة
قدم المجتمعات اإلنسانية .فلقد وجد
وسيوجد دائمًا أناسًا يملكون المخيلة والموهبة
لخلق هذه األعمال وتنفيذها ،وسيوجد دائمًا من
هم مستعدون لمنحهم المال لقاء عملهم
هذا .ذلك هو أساس اإلقتصاد اإلبداعي.
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إ ّنها أحد جذور ما نسميه اليوم 'اإلقتصاد اإلبداعي'
اللحظة الفعلية التي ولد فيها ما يُطل ُ
ِق
إن ّ
عليه معظمهم اليوم 'اإلقتصاد اإلبداعي' هي
عندما بدأت هذه التقاليد القديمة لألعمال
الثقافية والصناعات الثقافية – مثل التصميم
واألعمال اليدوية والزخرفة والفنون األدائية –
تتمازج مع بعضها البعض في نسيج واحد
مع جملة من النشاطات اإلقتصادية الحديثة
كالدعاية والتصميم والموضة وإعالم الصورة
المتحركة ،وعلى وجه الخصوص عندما أصبح
لهذا النسيج الحديث قدرة أكبر على الوصول
واإلنتشار من خالل التكنولوجيا الرقمية.
وهو ما يحيك القيم اإلقتصادية والقيم الثقافية
والمعقد هو ما
إن هذا اإلرث الثقافي الطويل
ّ
يجعل اإلقتصاد اإلبداعي مختلفًا عن أي قطاع
اقتصادي آخر .فعبر التاريخ اإلنساني ،لم يتم
التعاطي أبدًا مع النشاطات الثقافية على أنها
جزء من اإلقتصاد .فقد كانت النشاطات
الثقافية دائمًا هي ما يمارسه الناس خارج
أوقات العمل وليس خاللها ،و حتى يومنا هذا
تعد تعبيرًا ثقافيًا
ما تزال الصناعات اإلبداعية ّ
بقدر ما هي قيمة اقتصادية .فباإلضافة إلى
'قيمتها التبادلية' (أي الطريقة التي يتم من خاللها
تحديد سعر البضائع والخدمات في السوق)
تحدد بماهية
وإلى 'قيمتها الوظيفية' (التي
ّ
استخدامها في الحياة العملية) ،فإن معظم
منتجات وخدمات الصناعات اإلبداعية لها
'قيمة تعبيرية' ،وهي مقياس ألهميتها الثقافية
التي ال عالقة لها بتكلفة صناعتها المادية أو
فائدتها العملية ،ومثال على هذا هو حقيبة
يد تالحق خطوط الموضة ،أو فيلم سينمائي
مميز ،أو عالمة تجارية ناجحة ،أو شخصية
ّ
متطور.
دينية بارزة أو حتى مفهوم تصميمي
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قد ال تكون للقيمة اإلضافية لهذه الصناعات
أهمية على المدى الطويل ،كأي
نتائج كبيرة أو ّ
قطعة خارجة عن خطوط الموضة أو شعار
دعائي ناجح من عام سابق ،أو على العكس
فقد تعكس تعبيرًا ثقافيًا عميقًا وعلى قدر
كبير من األهمية مثل كتاب ما أو عمل فني.
بجميع األحوال فإن هذه القيمة التعبيرية هي
واحدة من أهم العناصر التي تميز الصناعات
اإلبداعية عن أي جزء آخر من اإلقتصاد .لقد
عبّر الرئيس الفرنسي ميتران عن هذه الفكرة
في بيانه عام  1992عندما رفض االتحاد األوروبي
المطالب األميركية بأن يتم تضمين البضائع
الثقافية بما فيها أفالم هوليوود في مفاوضات
التجارة العالمية حيث قال' ،إن إبداعات الروح
ليست مجرد سلع وعناصر الثقافة ليست
مجرد تجارة بحتة'.
وبالمثل كتب اإلقتصادي ويل هوتن في
تقرير موجه إلى الحكومة البريطانية عام 2008
المقدمة :األداء اإلقتصادي
تحت عنوان ،البقاء في
ّ
للصناعات اإلبداعية في المملكة المتحدة،
قائ ً
ال 'إن األفكار ذات القيمة التعبيرية ...تخلق
رؤى جديدة ،ولها غبطة معينة ،وخبرات ...فهي
تزيد من معرفتنا وتحفز عواطفنا وتغني حياتنا'.
ذلك هو السبب الذي يجعل من الصعوبة
تعريف وقياس اإلقتصاد اإلبداعي
ترفض الصناعات اإلبداعية أن تقف ساكنة
وأن تقاس كباقي القطاعات اإلقتصادية،
ولهذا السبب ربما لن ّ
يكف اإلقتصاديون
و اإلحصائيون أبدًا عن الجدال حول كيفية
تعريفها وكيفية تقدير قيمتها .ولكي تزيد
األمور تعقيدًا فإن الكثيرين من العاملين في
الصناعات اإلبداعية بما فيهم األفراد األكثر
نفوذًا ونجاحًا ال يعتبرون ّ
أنهم يعملون في
مجال 'صناعة' أبدًا .إنهم على األرجح يعرفون
أنفسهم على أنهم أفراد مبدعون ،روّ اد
أعمال ،ف ّنانون ،أو حتى ناشطون اجتماعيون
أكثر منهم عاملون في 'صناعة' ما.
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قد يختاروا أال يعرّ فوا أساسًا ما يفعلونه في
تضم
إطار اقتصادي .إال أن الصناعات اإلبداعية
ّ
البعض من أكبر وأكثر األعمال نفوذًا في
العالم ،مثل شركات إنتاج برامج الكمبيوتر
والشركات اإلعالمية .تزداد هذه الصناعات
ك ّلها الصغيرة منها والكبيرة أهمية يومًا
بعد يومًا كجزء من اإلقتصاد العالمي.
قدر تقرير اإلقتصاد اإلبداعي الصادر
لقد ّ
عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
( )UNCTADللعام  2008بأن حجم التجارة
العالمية للبضائع والخدمات اإلبداعية قد
ازداد بمعدل نمو سنوي يقدر بـ %8.7ما بين
العامين  2000و 2005و ع ّلق على ذلك النمو
بالقول 'ظهر هذا التوجه اإليجابي في كافة
المناطق ومجموعات الدول المختلفة'.
مجرد
'اإلقتصاد اإلبداعي' هو أكثر بكثير من ّ
'الصناعات اإلبداعية'
لقد أدرك مح ّللو السياسات على الفور في
محاوالتهم لقياس اإلقتصاد اإلبداعي أ ّنه قد
يكون من السهل نسبيًا تحديد حجم وقيمة
صناعة مثل األزياء أو اإلعالن إال ّ
أن هذه األرقام
تعجز عن حصر حجم األفراد أو الجماعات
التي تقوم بأعمال إبداعية في الصناعات غير
اإلبداعية .وقد خلص تقرير المنحة الوطنية
للعلوم التكنولوجية والفنون في بريطانيا
( )NESTAلعام  2008بعنوان ،ما وراء الصناعات
اإلبداعية :رسم خارطة اإلقتصاد اإلبداعي
في المملكة المتحدة ،خلص إلى أن هناك
مبدعين يعملون خارج الصناعات اإلبداعية
أكثر منهم داخلها .فبحسب التقرير يحتوي
ّ
المتضمن' على عدد كبير
'التوظيف اإلبداعي
من األشخاص الذين يعملون في مجال
التصنيع العادي أو في تجارة العقارات أو
في تجارة التجزئة والجملة أو في الوساطة
المالية وكثير من األعمال األخرى .وقد قام
هذا التقرير بالنظر إلى القوة العاملة المبدعة
عوضًا عن الصناعات اإلبداعية ،وحدد على

هذا األساس ثالثة أنماط من التوظيف في
هذا القطاع ' -الفنا ّنون المخ ّتصون وهم
المحترفون أو األفراد المبدعين العاملين في
الصناعات اإلبداعية ،والعاملون في وظائف
الدعم في هذه الصناعات مثل اإلداريين
ثم األفراد المبدعون
والسكرتارية والمحاسبينّ ،
العاملين في الصناعات األخرى '.لقد أكد التقرير
على حقيقة أنه بالرغم من أن أهمية الصناعات
نموًا وأهميّة،
اإلبداعية هي في حد ذاتها تزداد ّ
فلمن الخطأ عدم االعتراف أنها مجرد الجزء
المرئي من اإلقتصاد اإلبداعي األوسع.
مهما صعب قياس الصناعات اإلبداعية ،إال أن هناك
اتفاق على شيء واحد وهو  -الملكية الفكرية
يؤسس قانون الملكية الفكرية لتحويل النشاط
ّ
اإلبداعي إلى صناعة إبداعية .وهو ما يحمي
ملكية المبدع لألفكار بنفس الطريقة التي
تحمي القوانين األخرى بها ملكية البضائع أو
األراضي أو األبنية .فهو يمنح مخترعي العمليات
والمنتجات الجديدة الوسيلة التي تضمن لهم
االستفادة من إبداعهم .إن هذا القانون يؤمن
ّ
يمكن األعمال واألفراد
إطار العمل الذي
المبدعين من العمل في اطاره بأمان .فأي
تعريف لالقتصاد اإلبداعي يحمل في نواته
الملكية الفكرية .أما عن التعريف األساسي
الذي صاغته الحكومة البريطانية عام 1998

فهو' :تلك الصناعات التي تعود أصولها إلى
اإلبداع الفردي والمهارة والموهبة والتي
لها المقدرة الكامنة على إنتاج الثروة وخلق
الوظائف من خالل تفعيل واستغالل حقوق
الملكية'.
عندما يكون للكثير من منتجات
الصناعات اإلبداعية قيمة ثقافية واقتصادية
في آن معًا ،فإنه من الضروري أن يسعى أي
نظام ملكية فكرية إلى خلق توازن فيما بين
الحقوق الخاصة للمالك وبين الحقوق العامة
للمواطنين في الوصول إلى المعلومات وإلى
الثقافة .ويتم اليوم البحث عن طرق جديدة
تم اختبارها في إدارة الملكية الفكرية وذلك
في ضوء التغيرات الجذرية في حقوق الوصول
إلى المعلومات وتوزيعها الذي تمكنه االنترنت،
بما يعطي المبدعون والمالكون مجموعة
أوسع من الخيارات تسمح لهم بأن يجعلوا
ملكيتهم متوفرة دون مقابل إذا أرادوا أو
حتى أن يطالبوا المستخدمين بكل بساطة
باالعتراف بملكيتهم ألعمالهم اإلبداعية.
إال أن المديرة التنفيذية للمكتبة البريطانية
السيدة لين بريندلي تقول للمبدعين' ،يجب أن
يكون لديكم إستراتيجية للملكية الفكرية
حتى إذا قررّتم أن تتبرعوا بأعمالكم '.فبدون
تنظيم الملكية الفكرية يتوقف اإلقتصاد
اإلبداعي على الفور عن أداء وظيفته.

 1 . 1يصف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ()UNCTAD
يصف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية نفسه على أنه يروّ ج 'إلندماج البلدان النامية
في اإلقتصاد العالمي '.إنه يسعى إلى دمج اإلقتصاد اإلبداعي في أهداف التنمية األوسع.
يقوم الـ UNCTADبدور الملتقى للحوار ما بين الحكومات ،كما يقوم بإجراء األبحاث
ُقدم المساعدة التقنية التنموية للحكومات حول العالم.
والتحليالت وي ّ
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بغض النظر عن طريقة قياسهما أو
تعريفهما تزداد أهمية اإلقتصاد اإلبداعي
والصناعات اإلبداعية بشكل مستمر
مع ازدياد إنتاجية اإلقتصاد العالمي وتنافسيته
أصبح مفتاح النجاح اإلقتصادي يعتمد أكثر
فأكثر على اإلبداع وعلى المهارات .فما يميّز
البضائع والخدمات الناجحة من غير الناجحة
اليوم هو التصميم الجيد  -للمنتجات ولمراحل
اإلنتاج  -باإلضافة إلى التسويق الجيد .كما عنى
االنتشار العالمي لتقنيات ومهارات التصنيع ّ
ان
تصنيع األشياء اقتص َر تقريبًا بكليته على كلفة
اليد العاملة فقط (حيث تستطيع المصانع
وحتى صناعات بأكملها أن تنتقل إلى حيث
تتوفر اليد العاملة األرخص واألكثر توافرًا) .تكمن
الشعلة األساسية التي تقود النجاح اإلقتصادي
في بداية سلسلة القيمة ( ،)value chainأي
في الفعل اإلبداعي الكامن وراء تخيل وتصميم
المنتج أو الخدمة .حيث يصبح التفكير اإلبداعي
أكثر قيمة من اليد العاملة .بمعنى آخر :إن
تحقيق الجودة في إنتاج ضخم هي عملية
سهلة نسبيًا وبالتالي ال قيمة كبيرة لها ،في
حين أن تحقيق جودة عالية في التفكير
اإلبداعي هي عملية نسبيًا صعبة وبالتالي
تكون قيمتها كبيرة.
نعود للتاريخ اإلنساني حيث كان المكوّ ن
اليد العاملة.
الحيوي ألي اقتصاد هو عرق جبينّ :
في العصر الصناعي من القرن الماضي
والنصف كان المكوّ ن الحيوي هو المال :رأس المال.
في 'عصر المعلوماتية' من القرن الواحد
والعشرين فقد أصبح المكوّ ن األول هو الموهبة،
والمخيلة ،والمهارات والمعرفة :أي اإلبداع.

لقد أضحى استثمار الصناعة في
المملكة المتحدة والواليات المتحدة في
'ما هو غير ملموس' (أي الموارد البشرية،
وقواعد البيانات ،والعمليات ،والتكنولوجيات)
يفوق االستثمار في الممتلكات الملموسة
مثل األبنية واآلالت ،وتتسع الفجوة بين االثنين
باستمرار .وأصبح االتجاه نفسه واضحًا في
كل اقتصاد صناعي متقدم .يكتب الكاتب
جون هوكينز في كتابه اإلقتصاد اإلبداعي
فيقول 'أصبح الناس الذين يملكون األفكار
أكثر نفوذًا من مشغلي اآلالت وفي كثير من
األحيان ،أكثر نفوذًا حتى من مالكي اآلالت
أنفسهم'.
إنها تقود االبتكار
اإلبداع هو عملية تخريبية ،فهو يخترق الحدود
واالفتراضات المسبقة ،كما يعني 'التفكير
خارج الصندوقّ '.
إن ما يحدد االبتكار هو الجسر
الذي يصل بين الدفق الحر للتفكير اإلبداعي
والواقع العملي للحياة اإلقتصادية – أي القدرة
على التطوّ ر بشكل منهجي من طريقة محددة
للقيام باألمور إلى طريقة أخرى .اإلبداع يقود
االبتكار ،واالبتكار يقود التغيير .إن واحدة من
أكثر خصائص الصناعات اإلبداعية تميزًا هي
أ ّنها غنيّة  -باالبتكار أكثر من أجزاء اإلقتصاد
األخرى ،فاالبتكار المستمر للمنتجات واآلليات
ومناهج العمل هو العرف أكثر منه االستثناء.
هناك اهتمام متزايد حول العالم بمدى تأثير
عقلية االبتكار هذه على باقي اإلقتصاد ،بما
يجعل الصناعات اإلبداعية الدافع وراء تغيير
أوسع وأكثر جذرية.

 1 . 2المنحة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون ()NESTA
المنحة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون هي منظمة مستقلة في المملكة
المتحدة ،مدعومة بمنحة مموّ لة من العموم .تقوم بإجراء ونشر األبحاث وتستثمر في
األفكار الجديدة في الشركات الحديثة اإلنشاء .إن دورها هو 'استكشاف طرق يمكن من
التحديات االجتماعية واإلقتصادية الوطنية'.
خاللها لالبتكار أن يواجه بعض
ّ
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إنها تؤثر في حياتنا كمستهلكين
وكمواطنين
لقد ّ
تغيرت أنماط التوظيف بعد أن أصبح
التصنيع أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا وأقل
اعتمادًا على القوة البشرية حيث تنتقل نسبة
متزايدة من القوة العاملة من العمل اليدوي
إلى الخدمات والوظائف اإلدارية .ومع نموّ
وتمدن المجتمعات أصبح عدد
اإلقتصاديات
ّ
أكبر من الناس مستهلكين في اإلقتصاد
العادي .كما كتبت إدنا دوس سانتوس،
رئيسة برنامج اإلقتصاد اإلبداعي في مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية تقول
'يستهلك كل األفراد ،أينما كانوا في العالم
المنتجات اإلبداعية كل يوم من خالل التعليم
والعمل واالسترخاء والترفيه .نحن نستيقظ
في الصباح ونلبس مالبسنا ،نستمع إلى
الموسيقى ونقرأ الصحف ،نشاهد التلفاز
ونستمع إلى اإلذاعة ،نستهلك الخدمات
الرقمية ،نذهب إلى السينما والمسرح'.
تجتاح الصناعات اإلبداعية كافة نواحي حياتنا.

هناك عدد أكبر من الناس الذين يستطيعون
أن ينموا طموحاتهم اإلقتصادية إلى ما
يتجاوز حاجات البقاء الملحة ،كلما أرادوا
أن يصبحوا مستهلكين للسلع والتجارب
اإلبداعية .ومع كون أكثر من نصف سكان
العالم يعيشون اليوم في المدن ،ومع
نفاذ عالمي شبه ك ّلي إلى أنظمة التواصل
االلكترونيةّ ،
فإن الصناعات اإلبداعية اليوم
تصيغ تجاربنا الثقافية المشتركة.
باإلضافة إلى هذا ،الناس ليسوا
مستهلكين لهذه السلع والتجارب فحسب،
يؤمن
بل هم أيضًا منتجين لها .حيث ّ
إبداعهم وسيلة للتعبير الفردي وفرصة
للمشاركة والتعاون مع األصدقاء .وﻫكﺫا
تلغي الصناعات اإلبداعية التقسيم التقليدي
الموجود في أجزاء اإلقتصاد األخرى بين
'المحترف' و'الهاوي' وتربط اإلقتصاد غير
الرسمي بالكيان اإلقتصادي الرسمي والنشاط
التجاري .في حين تبقى دائمًا هذه الضبابية
بين ما هو محترف وما هو هاوي جزءًا من
النشاط الثقافي ،إال أن أعدادًا متزايدة من
الناس ،وخاصة الشباب ،يريدون أن يمتهنوا
الصناعات اإلبداعية .وفي مسح جرى مؤخرًا
في المملكة المتحدة وجد أن  %30من الشباب
يرغبون بامتهان لقطاع اإلبداعي ،بالرغم من
أن  %11منهم فقط يحقق هذا الطموح.

وفي نوعية حياتنا
تغني الصناعات اإلبداعية بالمجمل حياة الناس،
ّ
تشكل المعالم المميّزة للمجتمعات
فهي
المختلفة كما أ ّنها تقدم الوسائل التي تتواصل
عن طريقها الثقافات مع المجتمعات .إ ّنها
تجلب المتعة واللون والرؤية .تجعل الحياة
أفضل كما أ ّنها تعبر ،إلى حد كبير ،تعبير عن
ارتفاع في مستوى المعيشة .فك ّلما كان
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إنها جزء حيوي من اقتصاد 'التعامالت بين
الشركات' ()Business to Business economy
في حين ّ
إن الكثير من الصناعات اإلبداعية
تتوّ جه للمستهلك بشكل مباشر مثل األفالم
والموسيقى واأللعاب ،إ ّ
ال أ ّنها تلعب دورًا
األهمية أيضًا في دفع االبتكار
متزايدًا في
ّ
وال ّنمو في أجزاء أخرى من اإلقتصاد .فالتصميم
والدعاية والهندسة المعمارية والكثير من
صناعة البرمجيات تخدم حاجات الشركات
أكثر منها حاجات المستهلكين األفراد.
يقدر مجلس التصميم
فعلى سبيل المثال
ّ
ّ
لكل  100جنيه إسترليني تستثمر
البريطاني أنه
في التصميم ،يمكن للشركة أن تتوقع
ارتفاعًا في دوران رأس المال بقيمة  225جنيه
وأرباحًا بقيمة  83جنيه.
أظهرت دراسات أخرى حول العالم الصلة
القويّة بين الشركات التي ّ
تكثف عملها في
التصميم وبين تلك التي تصبح مبتكرة وأكثر
ربحًا .كما أظهرت دراسة بريطانية أخرى أنه
خالل فترة عشر سنوات ما بين  1994و2004
م'
استطاعت ستون شركة 'ركزت على التصمي 
أن تفوق أداء مؤشر ( FTSE 100قائمة سوق
البورصة للشركات الـ 100األكبر في البالد) بأكثر
من  .%200و قد بدأ الباحثون اليوم باستكشاف
العالقة بين الصناعات اإلبداعية واإلقتصاد
األعم بعمق أكبر .وقد وجدت دراسة لـ NESTA
ّ
أن الشركات التي تصرف ضعف معدل ما
تصرفه الشركات على جملة من المدخالت
اإلبداعية ،و ليس مجرد التصميم ،هي أكثر
'ابتكارًا للمنتجات' بـ %25من المعدل.
تصبح أساسية للبنية التحتية لمجتمعاتنا
ّ
تضمنت الحاجة إلى تطبيق الذكاء اإلبداعي
والخيال في كل جزء من أجزاء اإلقتصاد
المعاصر ،من عمليات التصنيع العادية إلى
كالصحة
تقديم الخدمات العامة الجوهرية
ّ
والتعليم ،تطبيقًا للمعرفة متزايدًا في
الفعال للتكنولوجيات
التعقيد .فاالستعمال
ّ
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االلكترونية في المدارس له تأثير نافع وقابل
للقياس على المستوى األكاديمي.كما ّ
أن
التصميم الجيد له أثر أكثر قابلية للقياس
على التكلفة السريرية للمستشفيات
باإلضافة إلى المساهمة بشكل كبير في
صحة المريض .وحتى الزراعة التي هي واحدة
من أقدم النشاطات اإلنسانية ،تتطلب نوعًا
جديدًا من المنهجية اإلبداعية مع التغير
المناخي وضغوطات التكلفة ،التي تفرض
سرعة التفكير الجديد مع الفهم الجيني
األكبر الذي يفتح فرصًا جديدة وتهديدات
جديدة أيضًا .إن العالم يتحول إلى اقتصاد
يعتمد أكثر على اإلبداع اإلنساني والمعرفة
منه على أي مادة خام أخرى بما فيها النفط.
لها تأثير حتى على مستقبل الكرة األرضية
في الواقع ،مع نفاذ النفط ومع استنزاف
الموارد الطبيعية األخرى ،سترتفع حتمًا قيمة
اإلبداع ،فلن تصبح عنصرًا محبّذًا في النشاط
اإلقتصادي فحسب ،بل ستصبح عام ً
ال حيويًا
في قدرتنا على التأقلم والبقاء كنوع بشري.
قال كريس سميث ،وزير الثقافة األول في
ّ
بريطانيا' ،تسير الصناعات اإلبداعية تسير بخفة
على موارد العالم من الكربون '.وفي وقت
أصبح فيه استنزاف الموارد الطبيعية وتلوّ ث
همان عالميان كبيرانّ ،
فإن
البيئة الطبيعية ّ
الميزة التي تملكها الصناعات اإلبداعية على
معظم قطاعات اإلقتصاد األخرى ،هي أ ّنها
تستطيع خلق قيمة من ال شيء' ،من الرياح'
كما يلمح تشارلز ليدبيتر في عنوان كتابه
الملهم 'العيش على أدراج الرياح' الذي نشر
عام  .2000بالطبع ّ
فإن الصناعات اإلبداعية لها
أثر على الموارد والطبيعة حيث يمكننا القول
في الواقع ّ
ان التركيز على التصميم واألزياء
يؤدي إلى استهالك غير ضروري ومسرف .ومن
الصحيح أيضًا أنه في حين يمكن لكثير من
الصناعات الرقمية أن تظهر على أنها 'بال وزن'
إال أنها مستهلك أساسي للطاقة الكهربائية.

على الرغم من ذلك ،فإن الصناعات اإلبداعية
تخلق الوظائف وتخلق قيمة بأثر أقل بكثير على
البيئة من معظم النشاطات اإلقتصادية .إن
العالم ال يستطيع أن يؤمن استدامة ثماني
أو تسع مليارات من البشر يعيشون نمط الحياة
المعتمد على النفط والسائد اليوم في أميركيا
الشمالية وأوروبا الغربية .إن الطريقة الوحيدة
التي يمكن أن نأمل معها بأن نحصل على
اقتصاد عالمي متزايدًا في النمو ومستدام
وعلى فرص حياة أفضل لغالبية سكان العالم،
واألهم من
هي بأن ن ّنمي اإلقتصاد اإلبداعي.
ّ
ذلك ،أن نطبّق طاقة اإلبداع في جميع جوانب
الحياة اإلقتصادية .لقد عبّر عن هذه النقطة
ببساطة شديدة مدخ ً
ال جديدًا على موسوعة
ويكيبيديا – 'على عكس معظم الموارد التي
تستنزف عند استعمالها فإن المعلومات
والمعرفة يمكن مشاركتها ،ويمكنها فعليًا
أن تنمو عند تطبيقها'.

وقد ذهبت الحكومة االسترالية أبعد من
'األمة اإلبداعية'
ذلك في وثيقة رؤيوية عنوانها ّ
نشرت عام  ،1994جاء فيها 'إن السياسات
الثقافية هي سياسات اقتصادية أيضًا' وأن
'مستوى إبداعنا يحدد بشكل كبير قدرتنا على
التأقلم مع المتغيرات اإلقتصادية الجديدة'.
إال أ ّنه لم يكن حتى انتخبت حكومة
عمالية جديدة في بريطانيا عام  ،1997حتى
استطاعت حكومة ما أن تقوم بشكل منهجي
و'ترسم خارطة' لما تبدو عليه صناعاتها
اإلبداعية وما هي قيمتها.

لقد حان الوقت إذًا أن تؤخذ على محمل الجد!
لقد كانت الحكومات على مدى القرن العشرين
تستيقظ على هذه التحوالت .فمنذ  1918ناصر
الرئيس األميركي وودرو ويلسون صناعة
األفالم األميركية على أساس أن 'التجارة تلي
الفيلم' – وهي مقولة كالسيكية تعبر عن
أهمية أبعد
حقيقة أن الصناعات اإلبداعية لها ّ
بكثير من تأثيرها اإلقتصادي المباشر .وقد
صممت الحكومات األميركية الالحقة على
الدفاع عن مصالح وأسواق الموسيقى األميركية
وصناعات البرمجة ،والحاجة إلى حمايتها عن
طريق حقوق الطبع وتشريعات براءات االختراع
وعبر االتفاقات التجارية الدولية.
وسعت بعض الحكومات إلى حماية
ونشر جوانب معيّنة من ثقافتها القومية،
ألهميتها اإلقتصادية المباشرة بل
ليس
ّ
كوسيلة لعكس صورة واضحة وإيجابية عن
س ّمي بانعكاس
نفسها في الخارج – وهو ما ُ
'النفوذ الليّن'.
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 /2رسم خارطة ()mapping
الصناعات اإلبداعية
المملكة المتحدة  - 1998 -أول خارطة
للصناعات اإلبداعية
سبّبت 'خارطة' المملكة المتحدة بعض
المفاجأة .وحتى على مستوى التعريف الضيق
جدًا ،أظهرت مجموعة من الصناعات التي
لم تجذب من قبل اهتمام الحكومة نفسها
على أنها تساوي ما قيمته  %8من النشاطات
اإلقتصادية كافة وتوظف ما بين  7و %8من
مجموع السكان العاملين .فقد وجد على
ّ
توظف
سبيل المثال أن صناعة ألعاب الفيديو
 25000شخص جميعهم تقريبًا من خريجي
الجامعات .باإلضافة إلى هذا فإن منتجاتها
كانت تولد ما يعادل تقريبًا نصف مليار جنيه
مما يجعل
إسترليني في بيع الصادرات سنويًاّ ،
المملكة المتحدة واحدة من الدول الرائدة في
العالم في الترفيه التفاعلي.
وعندما تكررت تجربة رسم الخارطة
عام  2001وجد الباحثون أن الصناعات اإلبداعية
ال تنمو فحسب أسرع من معظم قطاعات
اإلقتصاد ،بل إنها تخلق وظائف جديدة بضعف
السرعة أيضًا .وبعد عامين في  2003أعلنت صحيفة
الفاينانشال تايمز أن الصناعات اإلبداعية ساهمت
في اقتصاد المملكة المتحدة أكثر من جميع
الخدمات المالية لمدينة لندن ،التي كانت في
ذلك الوقت تعتبر القوة األهم في دفع اإلقتصاد.
ماذا تضمنت الخارطة؟
لقد سبب التعريف التالي للصناعات اإلبداعية
الذي استخدم في دراسة الخارطة بعض
الجدل ('تلك النشاطات التي تعود أصولها
إلى اإلبداع الفردي ،والمهارات ،والمواهب
والتي لها قدرة على خلق الثروات والوظائف
عن طريق تحديد الملكية الفكرية
22
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واستغاللها') .فقد اعترض حفنة من ّ
النقاد
على التعريف ألنه واسع جدًا بحيث يمكن أن
يتضمن معظم صناعة األدوية وكافة أقسام
البحوث والتطوير في شركات الهندسة.
إال أن الدائرة الحكومية التي موّ لت
الدراسة ،وهي دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة
المعاصرة ( ،)DCMSكانت واضحة بشأن
نيّتها ووضعت قائمة بـ  13قطاع اقتصادي
ونشاط ثقافي التي اعتقدت أنها ال تتطابق
هذا التعريف فحسب ،بل وتمثل بشكل
مناسب فرعي اإلقتصاد اإلبداعي األكبر
وهما :الصناعات الثقافية العريقة والصناعات
المعتمدة على المعرفة الحديثة التأسيس
التي نتجت عنها.
القطاعات الـ 13كانت:
• •الدعاية
• •الهندسة المعمارية
• •سوق الفن والتحف
• •الحرف
• •التصميم
• •تصميم األزياء
• •األفالم
• •برمجيات الترفيه التفاعلي (بمعنى آخر
ألعاب الفيديو)
• •الموسيقى
• •الفنون األدائية
• •النشر
• •البرمجيات
• •التلفزيون واإلذاعة.
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استخدمت الحكومات األخرى تعريف
المملكة المتحدة وتب ّنته
تم تب ّني هذا التعريف على نطاق واسع من
تقدمه
قبل اآلخرين على اعتباره أول تعريف ّ
حكومة ما .كما استخدمت بعض الدول
قائمة المملكة المتحدة األساسية ولكنها
كيّفتها بإضافة بعض الصناعات الهامة
القتصادياتها (مثل الرياضة ،الدمى واأللعاب،
المراهنة) ،أو بحذف أخرى التي وجدتها غير
مهمة أو ال تنتمي إلى هذا التعريف (مثال
ّ
عليها الفن والتحف ،المتاحف ،المهرجانات
والمعارض) .يريد بعض المع ّلقين فصل
'الصناعات الثقافية' التقليدية (أي تلك
القطاعات التي لها عالقة مباشرة أكثر مع
الفنون مثل الموسيقى والمسرح واألفالم)
عن 'الصناعات اإلبداعية' األوسع التي تتضمن
نشاطات مثل تطوير البرمجيات والدعاية
التي قد ال يكون لها عالقة مباشرة بالتعريف
التقليدي للفنون أو بتعريف ضيّق للثقافة.
اقترح تقرير اإلقتصاد اإلبداعي لمؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية للعام 2008
تعريفًا أكثر شمولية' :التالقي ما بين اإلبداع
والثقافة واإلقتصاد والتكنولوجيا كما يعبّر
عنها بالقدرة على خلق ونشر رأس المال
الفكري ،مع القدرة على توليد الدخل والوظائف
وعائدات التصدير ،وفي الوقت نفسه نشر
الدمج االجتماعي والتنوع الثقافي والتنمية
اإلنسانية .هذا ما بدأ اإلقتصاد اإلبداعي
الناشئ بفعله'.
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تتغيّر حدود اإلقتصاد اإلبداعي بشكل
مستمر .أين ترسم هذه الحدود بالضبط؟ ليس
األهم الذي
هامًا على وجه التحديد .فالسؤال
ّ
على الحكومات وص ّناع السياسات طرحه هو
ما إذا كانت من األهمية والتميّز بمكان يجعلها
تتطلب اهتمامًا خاصًا.
لمعلومات إضافية حول رسم خارطة الصناعات اإلبداعية
انظر إلى منشورات المجلس الثقافي البريطاني ،سلسلة
اإلقتصاد اإلبداعي والثقافي.2/

سلسلة اإلقتصاد اإلبداعي والثقافي2/

رسم خارطة
()MAPPING
الصناعات
اإلبداعية:
دليل إرشادي
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 /3هل من أهمية للصناعات
اإلبداعية؟
قبل عقد من الزمن عندما وضعت أول دراسة
لرسم خارطة حكومة المملكة المتحدة قيد
المهمة هي رسم الصناعات
التنفيذ ،كانت
ّ
اإلبداعية على الخارطة كجزء أساسي من
اإلقتصاد.
منذ ذلك الحين اجتمعت سرعة تطوّ ر التكنولوجيات
نمو اإلقتصاد العالمي والعالمات
الرقمية ،مع ّ
اإلقتصادية العالمية والتسارع في وفرة فرص
التعليم العالي حول العالم ،والضغط المتزايد
على موارد الكرة األرضية المتضائلة ،مع بدء
االعتراف بواقع التغير المناخي .تضافرت تلك
العوامل كلها لتغير مركز الثقل لطريقة عمل
الشركات .وانتقلت الصناعات اإلبداعية من كونها
عامل صغير وجديد في اإلقتصاد العالمي،
لتصبح بتركيزها الكبير على االبتكار عنصرًا
أساسيًا في 'اقتصاد المعرفة' األوسع الذي
تتطلع ً أغلب حكومات العالم إلى احتضانه.

26

سلسلة اإلقتصاد اإلبداعي والثقافي - 1 /اإلقتصاد اإلبداعي :دليل تعريفي

ّ
تمهد الصناعات اإلبداعية طريق المستقبل
للقطاعات األخرى األقل ّ
خفة وحيوية في
اإلقتصاد .فهي تتصف بترجمتها وتطبيقها
اإلبداعي للمعرفة ،وباستعدادها لتب ّني
تكنولوجيات جديدة ،ونماذج عمل جديدة،
وبقابليتها لتكوين شراكات تعاونية ،والتفكير
عالمي ًا ،واستعمال التكنولوجيا للتفاعل عن قرب
مع زبائنها .كما لديها نسبة عالية واستثنائية
من خريجي الجامعات .وقد أظهرت دراسة
بريطانية رسمية عام  2005أن  %49من القوّ ة
العاملة في الصناعات اإلبداعية لديها درجة
جامعية ،مقارنة بـ  %16لمجموع القوى العاملة
الوطنية .وأظهرت بعض القطاعات تركيزًا
أكبر حتى من المتخرجين – كوسائل اإلعالم
على سبيل المثال مع .%69
جسدت صناعة الموسيقى بعضًا من
هذا التوتر بين نماذج العمل التقليدية وبين
المبتكرة منها .فقد عانت بعض تك ّتالت التوزيع
الضخمة التي سيطرت على صناعة الموسيقى
العالمية لعقود–مثل وارنر ،أي إم آي ،يونيفرسال –
لكي تتأقلم مع ديناميكيات العالم الرقمي
وعادات زبائنها التي تتغير بسرعة .إذ وجدت
نفسها في أزمة .إال أ ّننا إذا ما قسناها باالهتمام
الشعبي واالستهالك الشعبي والعروض الحية،
فإن تجارة الموسيقى نادرًا ما كانت – إن لم
تكن أبدًا – بصحة أفضل .فإذا قلنا أن صناعة
الموسيقى القائمة في أزمة ال يعني ذلك أن
نقول أن الموسيقى نفسها في أزمة .فبدون
أدنى شك يبدو النموذج القديم الذي أسست
عليه صناعة تسجيل الموسيقى العالمية خالل
الخمسين عامًا الماضية في حالة انهيار.
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وتعاد القصة نفسها في نواحي أخرى
من اإلقتصاد اإلبداعي .كما يكتب تشاركز
ليدبيتر في مقالته ثقافة الغيمة ،فإن 'التوترّ
نفسه – أي احتماالت متفجرة ممزوجة مع
قلق مرضي – يبتلي معظم المجاالت األخرى
لإلنتاج الثقافي'.
تكمن األهمية الحقيقية للصناعات
اإلبداعية ليس في قيمتها اإلقتصادية فحسب،
وال في تأثيرها االجتماعي والثقافي األوسع
تقدم نموﺫجًا للطريقة
أيضًا ،بل في كونها ّ
التي يجب على قطاعات اإلقتصاد األخرى أن
تتغير وفقها إذا ما أرادت أن تستمر وتزدهر
في العصر الرقمي .فكما ّ
نظمت المصانع
الضخمة في القرنين التاسع عشر والعشرين
اإلقتصاديات بمجملها ،وأنظمة تعليم بأكملها
وحتى مجتمعات كاملة أعادت تنظيم نفسها،
فإن الصناعات اإلبداعية يمكن أن ترشد إلى
الطريقة التي على اإلقتصاد العالمي أن يتبعها
ّ
لينظم نفسه في المستقبل .وقد أفادت

ورقة عمل نشرت في شباط  2010الصادرة عن
مديرية السوق األوروبية العامة لريادة األعمال
والصناعة بأن 'الصناعات اإلبداعية ليست عام ً
ال
اقتصاديًا هامًا بحد ذاته فحسب ،بل إنها تزود
اإلقتصاد بالمعرفة والحيوية أيضًا'.
لئن كانت الصناعات اإلبداعية وقود
ّ
المهم أن يعي صانعي
لالقتصاد اإلبداعي ،فمن
السياسات لما يميزها من خصائص ،أي ما يشك ّلها،
وما هي الشروط التي تحتاجها لتنجح وتنمو.

 3 . 1المنحة اقتصاد المعرفة
يبدو مصطلح 'اقتصاد المعرفة' أوسع بكثير من 'اإلقتصاد اإلبداعي' .استعمل ألول مرة من
ّ
مفكر اإلدارة النمساوي بيتر دراكر ،وهو مصطلح آخر ال يزال معناه الحرفي قيد الجدل.
قبل
تعرفه ويكيبيديا على أنه 'استعمال تكنولوجيات المعرفة إلنتاج منفعة اقتصادية باإلضافة
ّ
إلى خلق الوظائف' .يستخدم أحيانًا بالتبادل مع مصطلح 'مجتمع المعلومات' الذي له بالطبع
تعريفًا أوسع وفق ويكيبيديا أيضًا' ،مجتمع يعتبر فيه اإلبداع ونشر واستعمال ودمج ومناورة
المعلومات أنشطة اقتصادية وسياسية وثقافية هامة' .في عام  1997وضع االتحاد األوروبي
لنفسه طموحًا بأن يصبح 'مجتمع معلومات' بحلول عام  ، 2010وأعاد تكوين واحدة من
المديريات العامة للسوق األوروبية لتصبح 'المديرية العامة لمجتمع المعلومات'.
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 /4بيئة السياسات العامة لقطاع
اإلقتصاد اإلبداعي  -الشروط
األساسية للنمو
إدارة الملكية الفكرية
يجب إحداث نظام إدارة فعال لحقوق الملكية
الفكرية في قلب اإلقتصاد اإلبداعي .وفي
حين لدى الكثير من الدول هيئات عريقة لحقوق
الطبع وقوانين العالمات التجارية ،إال ّ
أن نمو
التجارة العالمية يجعل من االتفاق وفرض
القوانين والمعايير المشتركة ضرورة ملحة.
إن وايبو ( )WIPOأي المنظمة العالمية للملكية
الفكرية ،هي من هيئات األمم المتحدة التي
تعمل بالشراكة مع هيئات محلية ودولية
لوضع هذه المعايير المشتركة.
سادت محاوالت منع القرصنة – في
الموسيقى وال ّنص والصورة والتصميم وقيمة
العالمة التجارية على حوار حصل مؤخرًا حول
الملكية الفكرية ( .)IPحيث يناقش البعض أن
'الحرب على القرصنة' هي ببساطة محاولة
أخيرة من قبل الصناعات البالية في الدفاع عن
مصالحها في عالم متغير ،وأن الحماية التقليدية
فعالة في
التي تقوم بها حقوق الطبع غير ّ
عصر اإلنترنت .ولكن فرض نظام يسمح
لإلبداعيين أن يستفيدوا من أعمالهم ولمالكي
الحقوق القانونية أن يدافعوا عن حقوقهم
تقدر منظمة التعاون اإلقتصادي
أصبح ضروريًاّ .
والتنمية ( )OECDأن السلع المزيفة مسؤولة
عن  5إلى  %7من التجارة العالمية ،وأن
الصناعات السمعية البصرية في المملكة
المتحدة قدرت أن السلع المقرصنة
والتحميالت غير القانونية من االنترنت كلفت
صناعتها  460مليون جنيه إسترليني في
30
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عام  2006وحده.
تم االعتراف
على الرغم من ذلك ك ّله ّ
على نطاق واسع بالحاجة إلى تفكير جديد
وجذري في عصر االتصاالت اللحظية المنتشرة
في كل مكان .ويطرح جون هوكينز في كتابه
البيئات اإلبداعية – عندما يكون التفكير
مالئمًا ،قائ ً
ال ّ
'إن قوانين الملكية الفكرية التي
وضعت لالقتصاد المتكرر ال تناسب البيئات
اإلبداعية ...فمن الممكن أن [تكون] وسائل قوية
لترويج النفاذ إلى المعرفة والتعلم .ولكن في غالب
األحيان ،العكس هو الصحيح' .في الثمانينيات،
طوّ رت حركة البرمجيات الحرّ ة المفتوحة
()Free And Open Source Software FOSS
رخصة تسمح للناس أن يكيفوا برمجيات
اآلخرين بأي طريقة يشاءون ،طالما ّ
أنهم
يسمحون لآلخرين أن يفعلوا الشيء نفسه
لتعديالتهم .لقد و ّلدت حركة المصدر المفتوح
هذه مفاهيم ابتكاريه أخرى ،بما فيها 'رخصة
المشاع اإلبداعي' ( )Creative Commonsوهي
تلك التي تمنح اإلبداعي والمالك للحقوق أن
يكون له رأي حول الكيفية التي يجب أن تستعمل
بها تلك الحقوق (أي ما إذا كان لذلك االستعمال
ثمن أو كان مجانيًا أو ببساطة يعتف بالمبدع).
إن مزيجًا من الحقوق المجانية والمعترف بها
بفضل المبدع وذات الثمن والمدرة للدخل يجب
أال تكون متنافية بل يجب أن تكون جزءًا من
نظام متناسق ومقبول عالميًا .وتبقى الملكية
الفكرية حجر األساس لالقتصاد اإلبداعي كما
يقر تعريف المملكة المتحدة األصلي.
31

حرية تدفق المعلومات
بينما ترّكز النقاشات الدائرة حول قانون الملكية
الفكرية على الدفاع عن حقوق اإلبداعيين
والمالكين بشكل رئيسي ،إال أن هذه النقاشات
هي جزء من حوار أوسع حول الحقوق الفردية
واالجتماعية .فلإلبداعيين الحق بال ّتمتع بثمار
الحق
عملهم .ولكن يحب أن يكون للناس أيضًا ّ
بالتمتع بالثقافة والمعلومات – وأن يكونوا
قادرين على مشاركتها مع اآلخرين .إن حرية
المعلومات والوصول إلى وسائل فعالة للتعبير
هي حجر الزاوية لمجتمع منفتح وديمقراطي،
ولهذا السبب أصبحت شبكة اإلنترنت القائمة
على مبدأ النفاذ الحر والمفتوح رمزًا قويًا للمجتمع
العالمي وعنصرًا حاسمًا في نمو اإلقتصاد
اإلبداعي .في الوقت نفسه ،يثير هذا االنفتاح
أسئلة كثيرة عند الحكومات ،سواء أكانت
تسعى إلى أهداف شرعية مثل الحد من
الجريمة وإحالل دور القانون (بما فيه قانون
الملكية الفكرية) ،أو كانت تحاول قمع أو
تخصها.
معارضة الحوار ألسباب
ّ

باإلضافة إلى الحكومات ،فإن الشركات
الخاصة مثل غوغل ( )Googleوياهو ()Yahoo
لها أسبابها التجارية للسيطرة على الوصول
إلى المعلومات .وكما يكتب تشارلز ليدبيتر
في مقالته ثقافة الغيمة ،أن هناك 'احتكارات
جديدة جائعة وحكومات لها ال ّنية بأن تسيطر
على الشبكة الجامحة '.إن الرهان كبير ،فإلى
جانب القضايا االجتماعية والسياسية والثقافية
األوسع ،فإن من سيجد طريقة للسيطرة على
'الشبكة الجامحة' سيكون له تأثير كبير على
الكيفية التي سينمو بها اإلقتصاد اإلبداعي
وأين ستؤسس نقاط التكلفة الحاسمة في
سلسلة القيمة.

 4 . 1وايبو ()WIPO
وايبو هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية
(World Intellectual Proper ty
.)Organisation
يصب اهتمامها في حماية حقوق الملكية
ال ّ
الفكرية بقدر االهتمام بدفق البضائع
والخدمات بين الدول .الدول األعضاء في وايبو
ملتزمون بإزالة الحواجز مع الحفاظ على
ّ
الحق في إبقائها من أجل حماية الذات وحتى
المناصرين ذوي األصوات األعلى من أجل
الحرة ،مثل الواليات المتحدة واالتحاد
التجارة ّ
األوروبي ،ال يزالوا يرغبون بحماية بعض
المجاالت مثل الزراعة من التنافس األجنبي.
جميع الدول لديها بعض العناصر من
اقتصادها الوطني التي تود حمايتها وعادة
ما تكون الثقافة على هذه القائمة .ويجب أن
ال نمزج بين وايبو وبين منظمة التجارة العالمية
 ،)WTO) World Trade Organisationالتي
تنظم عالقات التبادل التجاري بين الدول ولها
نفوذ في وضع القواعد وفرض العقوبات.

 4 . 2األشكال المختلفة لقانون الملكية
الفكرية
متعددة ومختلفة لقانون
هناك أشكال
ّ
الملكية الفكرية.
حقوق الطبع تحمي ملكية األفراد
إلبداعاتهم عندما يعبّر عنها من خالل نص
كتابي أو صوتي أو فيلم .تقدم الحماية خالل
فترة حياة الكاتب ولعدة سنوات بعدها.
يختلف هذا بين الدول ،ففي المملكة المتحدة
مث ً
ال يحافظ على حقوق الطبع لمدة  70عامًا
بعد وفاة الكاتب.
براءات االختراع تعطي مخترعي المنتجات
والعمليات حقوقًا حصرية الستعمالها
واستغاللها لمدة زمنية محددة .وعلى عكس
حقوق الطبع ،التي تعتبر تلقائية ،فإن أي
شخص يقدم طلبًا لبراءة االختراع عليه أن
يثبت أن منتجاته أو العملية التي اخترعها
هي حقًا فريدة من نوعها ومبتكرة.
العالمات التجارية إنها تحمي استعمال
تدل على منظمة
االسم والرمز والعالمة التي ّ
محددة أو منتجًا ما .إ ّنها تصمم إليقاف
المزورين ومنع المحتالين من بيع السلع
والخدمات تحت اسم الغير.
التصميم يحدد التصميم على أنه المجال
الرابع لقانون الملكية الفكرية ويغطي
استعمال األشكال والتصاميم المميزة من
قبل الشركات واألفراد .ومثله مثل العالمات
التجارية ،فإن التصميم يمكن تسجيله
ليعطي مستعمليه حدًا من الحماية القانونية.
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البنية التحتية الرقمية
إن البنية التحتية ،مع قدرات الحزم العريضة ذات
السرعات العالية ()High speed broadband
والوصول العالمي لها ،هي في الغالب الدافع
األكثر فعالية وراء الصناعات اإلبداعية – باإلضافة
إلى تقديمها فوائد اجتماعية وثقافية أوسع.
ففي صبيحة االنهيار االئتماني لألعوام
 ،2009/2008علق البروفسور ستيوارت كانينغهام،
مدير مركز االمتياز للصناعات اإلبداعية واالبتكار
في مجلس األبحاث األسترالي قائ ً
ال 'يجب أن
نتذكر أن الموجة الكبيرة من المعرفة الرقمية
في كوريا وال ّنمو في قطاعات اإلقتصاد
اإلبداعي في كل من القطاعات المنزلية
والسوق ،جاء على أثر فصل آالف الناس من
أعمالهم بسبب االنهيار اآلسيوي في نهاية
الـ ،1990مما خلق الكثير من شركات ريادة
األعمال المبتدئة دعمتها قدرات حزمة عريضة
ميسورة ومتوفرة '.وجهة نظره كانت ّ
أن إصرار
حكومة كوريا الجنوبية على تزويد قدرات
الحزم العريضة خلقت بنية تحتية سمحت
لرواد األعمال اإلبداعيين باالزدهار .ولكن كما
جميع الشركات الجديدة ،اختبرت كوريا
ّ
الجنوبية 'انفجارًا في المحتويات التي يولدها
المستخدمون ،وفي تشارك المستهلكين في
الخلق واإلبداع وفي قواعد لهواة األلعاب،
وبالتزام مركز للمحترفين والهواة خارج عالقات
المال لتحسين السوق والعالقة النقدية'.
بمعنى آخر ،إن بنية الحزمة العريضة التحتية
المموّ لة من الحكومة قامت بأكثر من مجرد
مساعدة لرواد األعمال اإلبداعيين على إطالق
شركات جديدة ،فهي زادت أيضًا في طلب
المستهلكين لمنتجاتهم وكان لها تأثير
اجتماعي كبير ألنها فتحت فرصًا جديدة
لمواطنين عاديين.
وقد عبّر تيم بيرنرز لي ،مخترع شبكة
االنترنت العالمية ،عن نقطة مشابهة في
كانون الثاني  2010في مقالة صحفية حول
طموح حكومة المملكة المتحدة في رؤية
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بروتوكوالت جديدة تسمح بالتحول األسهل
للبيانات من نظام إلى آخر .فقد جادل قائ ً
ال
'إ ّنها ليست وظيفتنا [أي الحكومة] أن نقول
أين يمكن للبيانات أن تكون مفيدة :إن
وظيفتنا هي إطالقها والسماح للشركات
والمطوّ رين المستقلين ببناء خدمات مبتكرة'.
التمويل
قال بين فيرويين ،الرئيس التنفيذي السابق
لبريتيش تيليكوم ( )British Telecomمقولته
الشهيرة 'كل ما يلزم لكي تكون جزءًا من
النظام اإلقتصادي العالمي هو كلب وكرسي
وكمبيوتر .الكلب إليقاظك ،الكرسي لتجلس
عليه ،والكمبيوتر لتدخل إلى العالم '.ان ما
يميز الكثير من الشركات اإلبداعية هي حاجتها
إلى رأس مال صغير نسبيًا لتأسيسها .فالكثير
من رواد األعمال يمولون مغامرتهم األولى
في األعمال بأنفسهم .فبطريقة ما ،يكون
إبداعهم هو رأسمالهم ،ولكنهم إذا ما
نجحوا بمغامرتهم األولى وأرادوا أن ينموا،
فإنهم يحتاجون إلى التمويل وعندها تبدأ
الصعوبات بالظهور .ربما ال يقتنون ملكيات
كبيرة تمنحهم فرصة القروض ،كما يمكن
أال يرغبوا بدعوة ممولين لشراء جزء من
شركتهم .إال أن الحصول على التمويل كان
وال يزال مشكلة لكثير من الشركات اإلبداعية
الكبيرة منها والصغيرة.
فصناعة األفالم مث ً
ال كان يطلق عليها
اسم 'الصناعة المجهولة النتيجة' ألنه حتى
مع اختبار الفيلم أمام جمهور مختار ومحدد،
فال أحد يعلم على وجه التأكيد ما إذا كان
الفيلم سيكون ناجحًا أو ال حتى يتم عرضه
على الجمهور الواسع في دور العرض.
فوجود نجم سينمائي كبير وميزانية ضخمة
وحملة دعائية كبيرة ال يضمن النجاح .وحتى
استوديوهات هوليوود بخبرتها التي تمتد إلى
عقود في حساب المخاطرة تتوقع أن تجني
أرباحًا لكل واحد من أربعة أفالم فقط.

ولكن ألن لديها خبرة خاصة فإنها تستطيع
أن تثبت أن الفشل التجاري هو جزء أساسي
من العمل وبالتالي تستطيع الحصول على
التمويل الالزم الستمرار شركاتها .لم يكن
الوضع على ما هو عليه دائمًا ،فقد كافحت
صناعة هوليوود األولى لجلب األموال حتى
قدوم أي .بي .جنانيني وبنك أميركيا خاصته.
ويناقش اللورد بوتنام في عمله حول تاريخ
صناعة األفالم الحرب غير المعلنة أن 'مستوى
الشبه بين الـ جيانيني ورواد مستعمرة األفالم
كان مذه ً
ال .كان من السهل أن نرى لماذا ...ألن
الـ جيانيني كانوا مثل العاملين في األفالم غرباء
ومهاجرين ...مكروهين وغير موثوق بهم وغير
مفهومين أبدًا من قبل المؤسسة المالية'.
وكان تمويل الصناعات اإلبداعية غالبًا ما يعتمد
على مجموعة صغيرة نسبيًا من المستثمرين
يدفعهم شغف وانجذاب خاصين.
إن عامل المخاطرة هذا ،أي 'تكلفة الغرق'
التي يجب أن تؤخذ على عاتق أحدهم قبل
الحصول على قرش واحد من العائدات ،هو
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عامل مشترك بين الكثير من الصناعات
اإلبداعية .فبيوت التمويل التي لديها الخبرة
والعالقات الالزمة لتستثمر بثقة في أعمال
رائدة إبداعية حقيقية تبقى قليلة في عددها،
ولهذا السبب يكون لجمع البيانات المنهجي
وتحليلها أهمية كبرى لمستقبل اإلقتصاد
اإلبداعي على المدى الطويل.
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 /5بيئة سياسات اإلقتصاد اإلبداعي -
السياسات الحكومية القادرة
على التغيير
الحكومة كزبون
تنفق جميع الحكومات األموال على األبنية
والخدمات العامة كالصحة والتعليم وعلى
البنية التحتية العامة وعلى الدعاية والتواصل
والبرمجيات والتصميم .وال يوجد على األغلب
طريقة أكثر فعالية لمعظم الحكومات
الحديثة من أجل الترويج لالقتصاد اإلبداعي
من استعمال قدرة المشتريات العامة في
السوق المفتوحة .إن تحديد الحد األدنى من
المعايير ،ووضع المقاييس األكثر صرامة
والطويلة األمد من أجل تأسيس قيمة للمال،
واالعتماد على االستشارات العامة ومسابقات
التصميم المفتوحة ،هي كلها أدوات تستعملها
الحكومات حول العالم من أجل رفع معايير
مزودي السلع والخدمات العامة وجعلهم
يستجيبون بطرق إبداعية وباإلضافة إلى الحصول
على نتائج أفضل للمواطنين ،فإن منهجًا أكثر
إبداعًا في المشتريات العامة يمكن أن يوفر
المال ويحفز وظائف جديدة ومهارات جديدة.
ومع واقع التغير المناخي الجديد وارتفاع
أسعار الطاقة و زيادة تأثيره على السياسات
العامة ،فإن الحاجة إلى منهج إبداعي تجاه
المعايير الجمالية والبيئية في المشتريات
العامة ستزداد إلحاحًا وسيكون التأثير الالحق
على اإلقتصاد اإلبداعي كبيرًا.

منطقة بريك لين ،وهي من أهم ال ّتجمعات المتخصصة باإلعالم وتطوير البرمجة في بريطانيا.
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المدن والتجمعات العنقودية
إن واحدة من الخصائص البارزة و الثابتة
للصناعات اإلبداعية هي على ما يبدو أن الكثير
منها مرتبط بالمكان .فعلى عكس مصنع
السيارات أو مصنع األلبسة الذي يمكن أن
يتم نقله من بلد إلى آخر حيثما تتوافر اليد
العاملة الرخيصة وأنظمة الضرائب المالئمة،
فإن الصناعات اإلبداعية ال يمكن أن ترفع من
مكان وتوضع في مكان آخر .والبراهين من
المدن حول العالم تدل على حقيقة أن وجود
البيئة الثقافية الغنية والمتنوعة – وليس
المقصود أماكن الفنون الرسمية فحسب بل
المقاهي والحانات والنوادي واألماكن العامة
المفتوحة ومجموعة المؤسسات التعليمية –
لها من الضرورة في تأمين بيئة خصبة للشركات
اإلبداعية بقدر ما للمواصالت الجيدة وأماكن
العمل الرخيصة من أهمية .فكلما كانت
ثقافة مجتمع ما مميزة ومتنوعة كلما كان
المبدعون أكثر انجذابًا لها ،وهذا بدوره يجتذب
اآلخرين .هذا وقد تم االعتراف المشترك بالتنوع
كعنصر أساسي في نجاح هذه الحال ،ليس
فقط ببساطة فيما يتعلق بالمجتمع والثقافة
ونمط الحياة ،بل أيضًا فيما يتعلق بتعايش
أنواع مختلفة من الشروط واإلبداع األكاديمي
والتقني كما االجتماعي والثقافي في مكان
واحد – وقد ذهب اإلقتصادي ويل هاتون في
تقريره إلى الحكومة البريطانية البقاء في
المقدمة إلى حد القول أنه في بناء مجتمع
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إبداعي ناجح 'يكون التنوع أكثر أهمية من
القدرة'.
 5 . 1التنوع الثقافي
تعرف اليونيسكو التنوع الثقافي على أنه
'القوة الدافعة للتنمية ،ليس فيما يخص
النمو اإلقتصادي فحسب ،بل كوسيلة لعيش
حياة مثمرة وفكرية وعاطفية وأخالقية
وروحية أكثر[ ...فالتنوع] هو إذًا ميزة ال غنى
عنها من أجل الحد من الفقر وتحقيق
التنمية المستدامة'.
والنجاح يولد النجاح .فالشركات
اإلبداعية الصغيرة تجتذب الشركات األخرى
التي تعمل في مجاالت لها عالقة فيها فتبدأ
التجمعات العنقودية التي تعتمد على بعضها
في االستمرارية بالنمو.
حول العالم  ،أصبحت ظاهرة إعادة إحياء
مراكز المدن التي تقودها الحركة الثقافية

خاصية تميّز العقدين االثنين أو الثالثة الماضية،
وقد ّ
وتجمعات
وفرت رعاية الشركات اإلبداعية
ّ
األعمال العنقودية القاعدة لكثير من
استراتيجيات التخطيط المدني الناجحة .وإنه
غالبًا على مستوى اإلقليم والمدينة أو حتى
الحي أكثر منه على مستوى السياسات
الوطنية تستطيع الحكومات أن تدعم األثر
المباشر واألكثر فائدة في نمو اإلقتصاد
اإلبداعي .وتعترف بهذا بوضوح ورقة العمل
اإلستراتيجية للحكومة البريطانية حول
الصناعات اإلبداعية ،بريطانيا اإلبداعية – مواهب
جديدة لالقتصاد الجديد ،التي نشرت عام
 ،2008و جاء فيها 'في الرؤيا ألجل بريطانيا
بعد عشر سنوات من الزمن سيقود اإلبداع
اإلقتصاديات المحلية في مدننا الكبرى'.

 5 . 2التجمعات العنقودية
'سوهونت ’Sohonet
كانت منطقة سوهو في مركز لندن لفترة طويلة مكان مفضل لكثير من الشركات الصغيرة
التي تعمل في مجال األفالم واإلعالم .حيث بدأت في سوهو في منتصف التسعينيات
مجموعة من شركات المؤثرات الخاصة المعنية بصناعة األفالم الصغيرة بممارسة التأثير
في شركة ( ،)British Telecomشركة االتصاالت الرئيسية في بريطانيا ،لبناء شبكة حزمة
عريضة مخصصة عالية السرعة في مركز لندن بما يسمح لهم بالعمل و بالتعاون على
مشاريع أكبر من أن يستطيعوا إنجازها فرادة .بنيت الشبكة ('سوهونت') واستطاعت هذه
الشركات الصغيرة نفسها من تكوين اتحادات والدخول في مناقصات لعقود ضخمة تزود
سلسلة أفالمًا ينتجها الكمبيوتر ( )CGIإلى استوديوهات هوليوود .مع الوقت أدى هذا إلى
تأسيس سي إف سي فريمستور ( )CFC Framestoreوهي واحدة من أكبر شركات الـ CGI
في العالم وأكثرها نفوذًا ،توظف مئات األشخاص الموهوبين وال يزال مقرها سوهو.
فاكتوري 798
تم إغالق مصنع مساحته  500،000متر مربع يصنع االلكترونيات الحربية في مقاطعة
دايشانزي في بيجين في أوائل التسعينيات ،وبدء بتأجير وحداته لفنانين ومصممين .نظموا
أول بينالي بيجين عام  ،2003تبعه مهرجان دايشانزي الدولي للفنون عام  .2004أقنع نجاح
هذه األنشطة سلطات مدينة بيجين بإعطائها الصفة الرسمية وبإعادة تنظيم المنطقة
لتصبح مقاطعة دايشانزي الفنية.
األستوديو اإلعالمي الشهير ()The Pervasive Media Studio
في بريستول ،جنوب انكلترا ،تعاون مركز فني محلي ممول حكوميًا ،مع قسم األبحاث
في جامعة محلية ،ومع شركة هيوليت باكارد (وهي شركة تكنولوجيا عالمية ضخمة لها
مراكز أبحاث في بريستول) ،باالضافة إلى وكالة التنمية اإلقليمية التي تمولها الحكومة.
يقدم األستوديو مكانًا ،لمدة قصيرة ،لألفراد والفرق التي تجمع الممارسات اإلبداعية
مع االبتكار التكنولوجي.كما يؤمن مكانًا للبحث وتطوير المشاريع باإلضافة إلى الندوات
واألحداث العامة .يهتم األستوديو اإلعالمي بتطوير األفكار ،أكثر منه بتطوير الشركات،
ولكن مموليه ينظرون إليه على أن لديه ديناميكية وتأثير إيجابي على عدد متزايد من
شركات اإلعالم الرقمي اإلبداعية في منطقة بريستول.

خاصة،
تم تطويرها حديثًا إلى متاحف
ّ
الواجهة المائية الشهيرة في ليفربول ،وقد ّ
وأماكن للعروض الموسيقية وأنشطة ثقافية أخرى.
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التعليم والمهارات
حيثما يوجد تجمع قوي ومستدام لنشاطات
اإلقتصاد اإلبداعي ،سنجد على األغلب جامعة
ساعدت في زرع البذرة ،وتستمر في رعاية
الشركات اإلبداعية المحلية وأسواق العمل
المختصة التي يمكن أن تعتمد عليها.
المحلية
ّ
ً
ويمكن أن نرى مثال حيًا لهذا في اسكتلندا
حيث طورت مدينة داندي الصغيرة قطاع
ألعاب-فيديو على مستوى عالمي ،ما لبث أن
اندمج مع جامعة أبرتي المحلية .وأصبح االثنان
يتبادالن الدعم واالستدامة أحدهما على اآلخر،
والقصة ذاتها تتكرر في مدن أخرى حول العالم.
ّ
يجب أن يعتمد بناء 'اقتصاد معرفي'
حقيقي على قدرة القوة العاملة على التفكير
اإلبداعي وعلى المرونة ،ليس فقط من أجل
القطاع اإلبداعي بل لالقتصاد ككل أيضًا .وإذا
ما نظرنا إلى التعليم العالي من هذا المنظور
فإنه ال يبقى غريبًا عن اإلقتصاد ،بل جزءًا
متكام ً
ال منه .ويبقى التحدي بالنسبة له هو
أن يبني شبكات جديدة ويلعب دورًا أقرب إلى
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الصناعة من دون المساومة على استقالله
الفكري واألكاديمي.
وباإلضافة إلى حضور قوي وملتزم
للجامعة ،فإن نجاح اإلقتصاد اإلبداعي المح ّلي
سيعتمد على األغلب على تعليم ابتدائي
وثانوي جيد باإلضافة إلى التحفيز الذي تقدمه
المتاحف ،وصاالت الفن ،وصاالت العروض
الموس يقية ،وغيرها من المؤسسات الفنية
والثقافية .وقد عرض برنامج الشراكات
اإلبداعية ،وهو برنامج رئيسي في المدارس
البريطانية ،الفوائد التي يمكن أن تنتج عن
تشجيع طالب المدارس للعمل مع رواد
األعمال اإلبداعيين( .المرجع في اإلطار على
ص)39 .

 5 . 3الشراكات اإلبداعية
يضع برنامج الشراكات اإلبداعية في
بريطانيا الفنانين والممارسين اإلبداعيين
من مدارس في مناطق حرمان اجتماعي
واقتصادي ،ويصمم فعاليات يتقاطع فيها
التعليم مع ريادة األعمال اإلبداعية .وقد جاء
في تقرير حول الشراكات اإلبداعية نفذته
هيئة تفتيش المدارس الرسمية في انكلترا
عام  2007أن 'التالميذ ألهموا بشكل خاص
بفرص عمل مباشرة في الصناعات اإلبداعية ()...
فالزيارات المنتظمة إلى الصناعات اإلبداعية
غيرت بشكل معمق طبيعة وهدف التعلم ()...
حيث تعلم التالميذ ﺫوي القدرات المتفاوتة
كيفية تطبيق المهارات المكتسبة في
المدارس أو تعلموا مهارات جديدة يحتاجونها
لكي تنمي لديهم المبادرات ( )...في جميع
األحوال أصبحت أهمية تلك المناهج واضحة
وغيرت طموحات البعض تغييرًا جذريًا ( )...حيث
حصل تطوير مستمر للمهارات – والمعرفة،
والحساب ،والمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت،
والثقة بالنفس ،وروح الفريق ،والقدرة على
إظهار ريادة في األعمال والتعامل مع
التغيير – والتي ستساهم على األغلب في
رفاه التالميذ اإلقتصادي في المستقبل'.
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الفنون والثقافة
تؤمن النشاطات الفنية المدعومة من
الحكومة ،سواء في التعليم أو المسارح أو
األوركسترا أو خدمات البث العامة المدعومة
من الحكومة أو غيرها ،االستثمار في مجاالت
االبتكار والمهارات والبحث واألمكنة التي لم
يأخذها السوق التجاري على عاتقه .وباإلضافة
إلى الفوائد الفنية واالجتماعية الجلية التي
تنتج عن الدعم الحكومي للفنون ،فإن هذا
الدعم يساعد على تحفيز ورفع نوعية وكمية
الطلب العام على السلع والخدمات اإلبداعية.
فبالنسبة لكتاب البقاء في المقدمة – األداء
اإلقتصادي لصناعات اإلبداعية في المملكة
المتحدة ،فإن مبدأ الطلب الذكي يعد أساسًا
في دفع التغيير في اإلقتصاد اإلبداعي .ووفقًا
للكاتب' ،يجب أن يكون ّ
الطلب ملحًا'.
يمكن أن يعمل المبدعون في كال
القطاعين الفنيين المدعوم حكوميًا كما
التجاري ،مثلما يستمتع المواطنون والمستهلكون
بنتائج كليهما – دون السؤال عما إذا كان عرض
ما أو حدث أو معرض هو نتيجة دعم حكومي
أو ال .ويساعد القطاعان الفنيان التجاري
والمدعوم حكوميًا بعضهما البعض .وكما
يكتب المعلق الثقافي جون هولدن 'إن القطاع
الثقافي المدعوم حكوميًا راسخ في شبكات
تحاك مع الصناعات اإلبداعية'.
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 /6بيئة األعمال في اإلقتصاد
اإلبداعي  -هل تختلف الصناعات
اإلبداعية حقًا عن باقي قطاعات
اإلقتصاد؟
لمحة عن الصناعات اإلبداعية
على الرغم من التركيز على اإلبداع الفردي إال
أنه من الخطأ االفتراض أن حيوية القطاع
اإلبداعي تأتي فقط من التجار األفراد أو الشركات
المتناهية في الصغر .فمن بين الـ  140،000شركة
إبداعية في المملكة المتحدة ،هناك حوالي
 200فقط مسؤولة عن  %50من مجموع دوران
رأس المال .وتشبه أحيانًا صورة الصناعات
اإلبداعية بالساعة الرملية ،بوجود عدد كبير
من الشركات الصغيرة جدًا في طرف وعدد
صغير من الشركات الكبيرة جدًا في الطرف
اآلخر ،مع مجموعة صغيرة من الشركات
تتجمع
المتوسطة الحجم في الوسط.
ّ
الشركات األكبر في معظمها في جزء واحد
من سلسلة القيمة وهو التوزيع ،بينما تسيطر
الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر
( )microعلى الطرف األعلى من سلسلة
التوريد – الطرف اإلبداعي .وقد الحظ تقرير
جامعة لندن لألعمال أن 'موزعي المضمون
أو المحتوى (أي االستوديوهات ،شركات
التسجيل ،الناشرين) هم أكبر وأكثر نفوذًا من
مبدعي المضمون نفسه .وكنتيجة لهذا
يستحوﺫ الموزعون على قسم أكبر من القيمة
التي يخلقها منتجو المضمون اإلبداعي '.وما
هو صحيح في المملكة المتحدة صحيح في
معظم أجزاء اإلقتصاد اإلبداعي العالمي،
وهي نقطة لحظها تقرير اإلقتصاد اإلبداعي
42

سلسلة اإلقتصاد اإلبداعي والثقافي - 1 /اإلقتصاد اإلبداعي :دليل تعريفي

لألونكتاد لعام  .2008حيث أن  %80من مبيعات
الموسيقى في أنحاء أوروبا ال تزال تقوم بها
أربع شركات ،كما تسيطر مجموعة صغيرة
من الشركات على التوزيع العالمي في سوق
ألعاب الفيديو التفاعلية التي تصل قيمتها
إلى عدة مليارات من الدوالرات.
وفي حين أن يؤدي عدم التوازن في
الحجم هذا إلى مشكالت واضحة للشركات
الصغيرة التي تحاول أن تفاوض على شروط
تجارية عادلة مع شركاء أكبر بكثير وأكثر
نفوذًا ،فإنه يعطي الشركات الصغيرة أيضًا
فرصًا أفضل للوصول إلى األسواق وتطوير
استراتيجيات نموها .ويناقش تقرير األونكتاد
للمؤتمر الحادي عشر في ساو باولو عام 2004
أن 'سالسل القيمة المعقدة تعطي فرصًا
كثيرة للدول النامية لكي ترتبط مع شبكات
اإلنتاج العالمية '.ففي وادي السيليكون في
كاليفورنيا مث ً
ال ،حفز وجود شركات عالمية
ضخمة مثل غوغل نمو شركات أخرى تستطيع
أن تحصل على وتستغل الملكية الفكرية التي
تولد في مستويات أدنى في سلسلة اإلنتاج.
ولهذا السبب فإن وادي السيليكون أثبت أنه
بيئة خصبة بشكل خاص تستطيع فيها
الشركات الصغيرة أن تنمو لتصبح أكبر.
أما في المملكة المتحدة حيث يوجد
عدد قليل جدًا من الشركات اإلبداعية الكبرى،
فإن النمط السائد هو أن عدة شركات صغيرة
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 6 . 1تلفزيون القناة الرابعة

 6 . 2الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

في إحدى التجارب الفريدة والناجحة في المملكة المتحدة تعاملت الحكومة مع مسألة
عدم التكافؤ في حجم في صناعة التلفزيون .فقد أسست قناة بث المملكة المتحدة،
القناة الرابعة ،عام  1982بقرار من مجلس النواب ،بهدف محدد وهو تأمين مظلة يملكها
القطاع العام لدعم منتجي التلفزيون الصغار المستقلين ،الذين كانوا يشتكون من أن
قنوات البث الموجودة كانوا يبقونهم خارج السوق ويفضلون عليهم فرق إنتاجهم
الداخلية .أدى نجاح القناة الجديدة في إعادة إحياء التلفزيون البريطاني إلى تغيير تشريعي
آخر ،يلزم كافة قنوات البث األرضية ،بما فيها البي بي سي ،بما ال يقل عن  %25من إنتاجها
مع مزودين مستقلين .وقد كانت نتيجة هاتين المبادرتين أنه أصبح قطاع إنتاج تلفزيون
المملكة المتحدة المستقل األكثر نجاحًا تجاريًا وإبداعيًا في العالم ،بمبيع صادرات سنوية
يصل إلى مليار جنيه إسترليني .وقد كبرت بعض الشركات األصلية الصغيرة المستقلة
لتصبح شركات إعالم عالمية رئيسية.

'الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم' أو
' 'SMEهو مصطلح يستعمل بشكل واسع
في تخطيط السياسات العامة ،خاصة في
أوروبا SMEs .هي شركات توظف بين  10و 500
شخص وبدوران رأسمال أقل من  25مليون
جنيه إسترليني سنويًا .يُستعمل مصطلح
 SMEعمليًا بشكل واسع لوصف الشركات
الصغيرة عند الحد األدنى من نطاق التعريف
الرسمي ،على الرغم من أن الوصف الرسمي
لشركة توظف أقل من  10أشخاص هو 'الشركة
المتناهية في الصغر' (.)micro business

تظهر وتختفي دون أن تتمكن من النمو إلى
الحجم المتوسط ،وبالتالي تعمق ظاهرة
'الساعة الرملية' .إن دورة حياة الشركات
اإلبداعية القصيرة والقاسية هذه لها ميزة
إنعاش اإلبداع بشكل مستمر ،إال أنها تمنع
النمو المنهجي والمستدام للقطاع.
تمكنت واحدة من شركات المملكة
المتحدة الصغيرة من الهرب من دورة الحياة
القصيرة هذه ،وهي شركة ستيلال مكارتني
لتصميم األزياء .ففي عام  ،2005عندما كانت
الشركة في أول حياتها ،قامت بتجارة خاسرة
قيمتها مليون جنيه إسترليني .إال أنه على الرغم
من ذلك ،تمكنت من االستمرار في تجارتها
بسبب ارتباطها بدار األزياء العالمية غوتشي،
التي وجدت في عالقتها معها قيمة مضافة
إلى عالمتها التجارية ،بصرف النظر عن ما هي
عليه مشاكل مزودها الصغير القصيرة األمد.
فقد أثبت هذا أنه كان قرارًا تجاريًا جيدًا على المدى
الطويل – لكل من غوتشي وستيلال مكارتني.
ان عدم التوازن في المقياس بين المنتج
والبائع يضرّ بالدول التي قد تملك قطاعًا إبداعيًا
ديناميكيًا إ ّ
ال أ ّنها ال تملك أي شركات توزيع
ّ
المستحقة
رئيسية .فإذا كان مجمل العائدات
ّ
يتدفق باتجاه موزع ي ّتخذ له مركزًا رئيسيًا في
مكان آخر من العالم عن اإلبداع أو العنصر
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اإلنتاجي ،فسيكون هناك حافز أقل إلعادة
االستثمار في تطوير ونمو المواهب عند
مصدرها .وتناقش األونكتاد في تقريرها حول
اإلقتصاد اإلبداعي لعام  2008أن أنظمة الملكية
الفكرية يجب أن تتوجه إلى عدم التكافؤ هذا
وأن 'تتأكد من أن مصالح الفنانين واإلبداعين من
الدول النامية تؤخذ بعين االعتبار كما ينبغي'.
ّ
يتخذ عدم التكافؤ هذا في المقياس
يتخذ أهمية خاصة حيثما تكون الهوية الثقافية
قضية إشكالية .فالكثير من رواد األعمال
اإلبداعيين يرون في شبكة اإلنترنت طريقًا
مباشرة إلى زبائنهم ،متفادين الحاجة إلى
التجارة مع شركات التوزيع الكبرى التي قد
يكون لها اهتمامًا يسيرًا بالنزاهة الثقافية أو
الهوية .ولئن غيرّ ت اإلنترنت الطريقة التي
يقوم عليها عالم األعمال ،فإ ّنها في الوقت
ذاته تثير سلسلة من القضايا للمنتجين
المستقلين ،واحدة منها هي قضية الملكية.
فال يزال من غير الواضح تمامًا كيف يعمل
نموذج األعمال الجديد هذا ،وكيف سيتطور.
'كيف يمكن أن نكسب المال في عالم اإلنترنت؟'
هي صرخة تسمع في كافة أسواق العالم
وستسمع على األغلب لسنوات طوال.

طرق مبتكرة في العمل
تقاس نوعية وأصالة ما يفعله الكثير من رواد
األعمال اإلبداعيين بأهمية استغاللها تجاريًا ما
ّ
تركز موهبتهم وشغفهم على اإلبداع ال
على البيع .فإنهم إذا ما نجحوا تجاريًا ،فقد
يجدون أنفسهم منجرفين بعيدًا عن صميم
مهاراتهم اإلبداعية إلى إدارة األعمال ،التي ال
يمتلكون فيها ال المهارة وال االهتمام .وهذه
واحدة من األسباب التي تجعل الكثير من
الشركات اإلبداعية الصغيرة تتصف غالبًا على
أنها 'شركات نمط الحياة' – أي أ ّنها تعبير عن
شخصية مالكها واهتماماته ،أكثر من كونها
شركات هدفها الرئيسي هو أن تنمو وتربح.
وقد وجدت دراسة عام  2006في المملكة
المتحدة قامت بها المنحة الوطنية للعلوم
والتكنولوجيا والفنون ( )NESTAأن ثلث
الشركات اإلبداعية الصغيرة والمتوسطة
الحجم لم يكن لديها تقنيات تخطيط عمل
رسمية ،وأن ثلث الشركات اإلبداعية التي
لها دوران رأسمال بقيمة تفوق المليون جنيه
إسترليني ليس لديها أهداف مالية محددة.
كما وجدت دراسة أخرى أنه في  %90من
الشركات اإلبداعية الصغيرة والمتوسطة
الحجم ،أي أقل بقليل من نصف حجم
اإلدارة العليا لم يكن لديها أي تدريب على
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استراتيجيات األعمال .إن دراسة مفصلة
كهذه لم تنفذ في دول كثيرة أخرى ،إال إن
المؤشرات الغير رسمية تدل على أن هذه هي
الحال في أماكن أخرى.
إن هذا النقص في مهارات األعمال
يعني أن رواد األعمال اإلبداعيين من الممكن
أ ّ
ال يرسموا خطة عمل مقنعة عندما يسعون
إلى الحصول على االستثمار .وقد ع ّلق تقرير
أعد ّته خزينة المملكة المتحدة عام  2003أن
الكثير من الشركات اإلبداعية الصغيرة 'ينقصها
المهارة الالزمة لتطوير مقترح أعمال إلى المرحلة
ّ
تمكنها من جذب المستثمرين الخارجيين'.
التي
من الضروري أن نفهم الطبيعة الخاصة
لمهارات األعمال المطلوبة من القطاع اإلبداعي.
فخدمات دعم األعمال التي تقدمها الحكومة،
إذا ما وجدت ،أو المؤسسات التعليمية ستكون
على األغلب قائمة على وجهة نظر األسواق
الجماعية العادية حول الطريقة التي يعمل
بها اإلقتصاد ،عوضًا عن شبكات األسواق
الشخصية والمتخصصة التي تصف بيئة
اإلقتصاد اإلبداعي.
تختلف دورة حياة الكثير من الشركات
اإلبداعية الصغيرة عن دورة حياة الشركات
التقليدية .ففي دراسة عشر سنوات متتالية
في المملكة المتحدة ( )2005 – 1995كانت
الشركات مؤسسة حديثًا ' 'start-upخالل
سنتها األولى من التجارة ،مسؤولة عن %48
من النمو المسجل في الصناعات اإلبداعية.
ولكن لم تستمر ثلث الشركات المؤسسة
حديثًا ألكثر من ثالث سنوات .كانت لهذه نتيجة
أثر هام ألن جزء كبير من الدعم الحكومي
لألعمال في المملكة المتحدة كان ،وما يزال،
مركزًا على الشركات المؤسسة حديثًا .وقد
أظهرت دراسة التتبع أن الموضوع األكثر صلة
بالسياسة العامة قد يكون الكيفية التي
يمكن من خاللها تمكين الشركات الجديدة
لتتحرك أبعد من مرحلة تأسيسها وأن تصبح
أكثر استدامة ،وذلك من خالل استراتيجية
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استثمار صلبة وخطة عمل متوسطة األمد.
ومن الضروري أيضًا عند تقييم دورة
حياة الشركات الصغيرة والمتوسطة اإلبداعية،
األخذ بعين االعتبار حقيقة أن الكثير من رواد
األعمال اإلبداعيين يؤسسون شركات بدون
نية لجعلها تستمر لفترة طويلة .فمث ً
ال صانعو
األفالم كثيرًا ما يؤسسون ما يسمى 'عربة
بهدف محدد' (،)Special Purpose Vehicle SPV
وهي شركات خلقت بهدف صناعة فيلم واحد.
فبالنسبة للصناعات اإلبداعية غالبًا ما تكون
الشركة المفردة أقل أهمية من األشخاص
الذين يملئونها ومن البيئة التي يعملون فيها.
ّ
إن مجمل النظام البيئي هو أكثر أهمية من
الشركة .وهذه واحدة من األسباب التي تجعل
للتجمعات العنقودية أهمية مركزية في النمو
المستدام لالقتصاد اإلبداعي.
يعتقد باتريك مكينا ،المؤسس والرئيس
التنفيذي لواحدة من أكثر دور االستثمار
اإلعالمي نجاحًا في العالم ،إنجينيوس ميديا
( ،)Ingenious Mediaأننا 'نحتاج أن نجد طرقًا
جديدة لجعل مواهب األعمال والمواهب
اإلبداعية تعمل معًا لبناء شركات المستقبل
اإلبداعية '.وعلى الرغم من أن شراكة كهذه
ستولد إلى حد كبير من قبل السوق ،إال ّ
أن
السياسات العامة يمكن أن تؤمن تفاهمًا
أفضل بين أولئك الذين يملكون مواهب
إبداعية ،وأولئك الذين يملكون مواهب في
األعمال .إن قليل جدًا من الناس يمتلكون
هاتين الخاصيتين في وقت واحد.
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وقد عرف تقرير نيستا  NESTAلعام 2006
تحت عنوان خلق النمو :كيف يمكن للملكة
المتحدة أن تطور شركات إبداعية على
مستوى عالمي ما أسماه 'ثالثة عناصر رئيسية'
للشركات اإلبداعية:
 'نقص في إمكانية توسيع النطاق والحجمفي معظم الشركات؛
 صعوبات في النفاذ إلى األسواق؛ وعدم وجود االبتكار لمواكبة واالستفادةمن التغييرات الهيكلية في هذه القطاعات'.
فيما يخص العنصر الثالث ،نقص
االبتكار ،س ّلط التقرير الضوء على حاجة
الشركات إلى 'االنتقال إلى أسواق جديدة
والوصول إلى زبائن جدد عن طريق استغالل
المهارات والموارد المطورة في األسواق
الحالية'؛ و'استعمال التكنولوجيات الرقمية
للتوزيع من أجل تجاوز نماذج التوزيع التقليدية،
واالنتقال من إنتاج إلى حيازة الملكية الفكرية'.
كل هذه البراهين تقترح أنه من أجل
المقدم إلى الشركات
أن يكون دعم األعمال
ّ
ال ،فإن عليه أن يكون مفصالً
اإلبداعية فعا ً
على قياسها ،ومستندًا على الخبرة العملية.
كما يجب أن يستوعب التغيّرات في العرض
والطلب .على الحكومات ومدارس األعمال
حول العالم أن تقطع شوطًا طوي ً
ال فيما يخص
تعلم الكيفية التي تقدم بها المساعدة .وفي
هذه األثناء ،يجد الكثير من روّ اد األعمال
اإلبداعيين أن النصيحة األكثر عملية وقيمة
تأتي من نظرائهم وزمالئهم.
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 /7بيئة األعمال في اإلقتصاد
اإلبداعي  -كيف يساهم العالم
الرقمي والصناعات اإلبداعية
في تطوير طرق جديدة
للعمل
نماذج جديدة من دعم األعمال
إن واحدة من أبرز خصائص الصناعات اإلبداعية
هي أن األفراد والشركات تتعاون تقريبًا بقدر
ما تتنافس .ويعتبر أليكس غراهام ،المدير
التنفيذي لشركة وول تو وول ()Wall to Wall
وهي واحدة من أنجح شركات اإلنتاج
التلفزيوني المستقلة في المملكة المتحدة،
أن 'اإلقتصاد الرقمي هو شراكات أكثر ما
هو هرمياتّ '.
إن حس الشراكة هذا قد يمتد
أبعد من الشركة الواحدة ليتضمن شركات
أخرى التي قد تكون متعاونة ومتنافسة
معها في وقت واحد .كما تخلق القدرة على
اللقاء بشكل غير رسمي في التجمعات
والنوادي ،أو رسميًا في الشبكات المهنية،
سواء على االنترنت أو خارجها ،مناخًا يتماهى
فيه التبادل االجتماعي مع الدعم المهني.
وعندما تتطور كل من التكنولوجيات والرؤى
اإلبداعية وسلوك المستهلك بتسارع متزايد،
تؤمن تعليم ال ّند للند
فإن هذه الشبكات ّ
والدعم الذي يمكن أن يكون قيمًا بقدر
فرص المهارات الرسمية والتدريب .وقد أكد
اإلقتصادي أندي برات بهذا المعنى على حاجة
رواد األعمال اإلبداعيين أن يكونوا قادرين على
اللقاء وتبادل النصائح والمعلومات من أجل
البقاء على علم بالمستجدات في هذا الدوران
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االستثنائي لألفكار .فبالنسبة له 'إ ّنها ليست
الحاجة للتصرف بسرعة بقدر الحاجة للتصرف
في الوقت المناسب .فالتأخر كثيرًا يعني
الموت في اإلقتصاد اإلبداعي ،كما هو الحال
في االستباق الكبير'.
تعمل الكثير من الشركات اإلبداعية عن
طريق تشكيل تحالفات مع شركات أخرى –
وأحيان ًا مع شركات في الطرف اآلخر من العالم.
إن طبيعة عملها وتوافر الحزمة العريضة ذات
السرعة العالية يعني أ ّنه بينما في نموذج
اإلقتصاد القديم تستطيع الشركات الكبيرة
جدًا فقط التي تملك الكثير من الموظفين
المختصين أن تلتزم بتحالفات دولية ،فإنه في
العالم الجديد لالقتصاد اإلبداعي يستطيع
رواد األعمال الفرديين أن يكوّ نوا شراكات تمتد
على مدى قارتين أو أكثر .فحقيقة أن معظم
العمل يمكن أن يبنى على أساس الثقة
والعالقات الشخصية يعني أن المشاريع يمكن
أن تالحق بسرعة وبأقل قدر ممكن من الرسمية
والبيروقراطية.
يصبح الزبائن جزءًا من الشركة
إن التفاعل من خالل شبكة اإلنترنت يعني أ ّنه
ليس فقط رواد األعمال وإنما الزبائن والجمهور
يمكن أن يعطوا نصائح وآراء قيمة للشركات
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اإلبداعية .يصف جيف جارفيس في كتابه
ماذا يمكن لغوغل أن تفعل؟ واحدة من
أهم فلسفات غوغل وهي 'تمكين الزبائن
من التعاون معًا في اإلبداع والتوزيع
والتسويق ودعم المنتجات '.إن واحدة من
أكثر التغييرات جذرية التي يتيحها عالم
اإلنترنت هي العالقة بين المنتج والمستهلك،
وهي العالقة التي كانت الشركات اإلبداعية
سبّاقة فيها .لقد كان النموذج األساسي في
التسويق خالل المئة السنة المنصرمة هو
يتعلم فيه الناس
أن يتم التأسيس لوضع ّ
الوثوق بالشركات التي يشترون منها .أما في
عالم اإلنترنت يتم قلب الوضع أو المعادلة
بحيث على الشركة التي تبيع المنتج أو
الخدمة أن ت ّتعلم الوثوق بالجمهور الذي
تبيعه .هذا هو الدرس الذي طبقته غوغل
بنجاح كبير .فواحدة من من األمثلة األكثر
ابتكارًا لهذا المنهج يمكن أن نجدها في
عالم ألعاب الفيديو حيث تشجع شركات
مثل ران إيسكيب ( )Runescapeزبائنها على
اختبار ميزات ألعاب الفيديو التي ال تزال في
مرحلة التطوير وحتى تلك التي تشكي
من مشاكل تقنية .تستطيع الشركة بهذه
تحد من تكاليف ااتطوير وان
الطريقة أن ّ
تتناسب منتجاتها بدقة مع زبائنها بحيث
تكسب والءهم.
وفي ندوة تسويقية لالتحاد األوروبي
ّبثت في تشرين الثاني  2009يقول بيتر كولي،
رئيس القسم التفاعلي في منظمة اإلعالم
الدولية إنديمول  ،Endemolمعلقًا على هبوط
في أعداد جمهور البرامج اإلخبارية التلفزيونية
قائ ً
ال 'يثق الناس اليوم بأصدقائهم أكثر مما
يثقون بالمذيعين اإلخباريين' .لقد برّ ر هذا بأنه
نتيجة التفاعل من خالل شبكة اإلنترنت حيث
تعطي مواقع الشبكات االجتماعية واللوائح
االلكترونية والبريد االلكتروني آراء بشكل
مستمر حول األحداث في العالم بطريقة
ّ
وتجذرًا من اآلراء التي يعبر
تبدو أكثر واقعية
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عنها المع ّلقون اإلعالميون .هذا الشك تجاه
اإلعالم ،الذي ينعكس في كثير من الدول
بشك مماثل تجاه الحكومات والشركات،
يخلق نوعًا جديدًا من 'تراتبية التأثير' في عالم
اإلنترنت بشكل ّ
يغير بعمق طريقة عمل
األسواق .فتصبح 'الكلمة المنقولة شفهيًا'
هي المنهج األكثر فعالية وموثوقية للدعاية،
ويصبح استعمال الحكمة الجماعية للناس
أو 'اعتماد الحشود كمصدر' الطريقة األكثر
فعالية للشركات لتتعلم من أخطائها وتتغير
وتنمو .إن اعتماد الحشود كمصدر يسمح
للزبائن أن تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة ،كما
أنه يشجع الشركات على معاملة الزبائن
كأشخاص عوضًا عن جموع ال يمكن التمييز
بينها .يعتبر هذا منطقًا تجاريًا جيدًا في اقتصاد
تكون فيه المنتجات والخدمات الشخصية هي
المعيار بد ً
ال من اإلنتاج الجماعي.

ال ينجح شيء كما ينجح الفشل
بينما كانت الشركات في الماضي تقوم بكل
ما بوسعها من أجل اختبار المنتج قبل طرحه
في السوق ،فإنه في العالم الرقمي يصبح
السوق بحد ذاته المختبر األكثر قيمة من
أجل إجراء االختبارات .وقد يكون من المنطق
التجاري أن يطلق المنتج الذي يعتبر مطورًا
بنسبة ' %80إطالقًا خفيفًا' ()soft launch
والسماح للمستهلك أن يعطيه شكله النهائي.
هكذا تصبح عملية اإلبداع والتطوير عملية
تفاعلية :فالمنتج أو الخدمة ال 'ينتهي' أبدًا
حيث يمكن إعادة تكوينه وتطويعه وصقله
إلى ما ال نهاية بحيث يتناسب والتغيرات في
الطلب .إن المقولة السائدة عند الكثيرين من
رواد األعمال اإلبداعيين في العالم الرقمي
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هي 'افشل غالبًا ولكن افشل بثمن بخس' إي
أنه حتى إذا كان معدل الفشل مرتفعًا ،إال أنه
من األفضل اختبار استجابة الزبائن بشكل
مستمر عوضًا عن استكمال منتجات وخبرات
جديدة بعيدًا عن واقع ردود فعل المستهلك.
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 /8ما هي الخطوة التالية؟
أصدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
في مؤتمره الحادي عشر الذي عقد في ساو
باولو – البرازيل في حزيران  2004بيانًا صرح فيه
أن 'االمتياز في التعبير الفني والوفرة في
الموهبة واالنفتاح للتأثيرات والتجارب الجديدة
ليست ميزة للدول الغنيّة .بالرعاية الفعالة
يمكن لمصادر اإلبداع هذه أن تفتح فرصًا
حصتها
جديدة للدول النامية من أجل زيادة ّ
من التجارة العالمية ومن أجل أن 'تقفز قفزة
الضفدع' نحو أماكن جديدة لخلق الثروة'.
على الحكومات أن تلعب الدور الحاسم
المطلوب منها في رعاية عملية اإلبداع تلك.
و ذلك ال ينفي كون القيادة في اإلقتصاد
بيد المبدعين وتكوّ نهم الثقافة التي
اإلبداعي ّ
يعيشون في إطارها.
تزدهر صناعات األلعاب والكرتون والميديا
الرقمية في كوريا الجنوبية ،وتضاعفت قيمة
صناعة البرمجيات في الهند ثالث مرات في
خمس سنوات فقط ،كما ّ
تغيرت األولوية
في اإلقتصاد الصيني بعد أن دعت حكومة
الجمهورية الشعبية إلى االنتقال من 'صنع في
'صمم في الصين' ،وكذا صناعات
الصين' إلى
ّ
الموسيقا والتلفزيون في البرازيل ،وشركات
اإلعالن واإلعالم في تايالند وسنغافورةّ ،
ان
هذه القطاعات ك ّلها التي تنمو بسرعة هي
شواهد على خليط غني من اإلبداع الفردي
الفعالة.
العامة
واإلرث الثقافي والسياسة
ّ
ّ
ومع انخفاض تكلفة التكنولوجيات
الرقمية ووصولها إلى كافة المجتمعات في
العالم ،ازدادت قدرة اإلقتصاديات والمجتمعات
على أن تقفز 'قفزة الضفدع' فوق أجيال كاملة
من التنمية اإلقتصادية التقليدية.
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ينتج اإلقتصاد اإلبداعي الكثير من
التناقضات بسبب المزيج الفريد بين جذوره
الثقافية والتجارية .فإذا أخذنا غوغل وويكيبيديا
على سبيل المثال وهما اثنان من أقوى الالعبين
في عالم االنترنت اليوم ،فإن غوغل أغنى من
عدة دول ولها حجم غير مسبوق من النفوذ،
وقد أصبحت حارسًا لبوابة جزء كبير من قاعدة
المعرفة العالمية .لكنها تبقى مع ذلك شركة
خاصة تعود مسؤوليتها لمالكيها فقط.
ويكيبيديا من ناحية أخرى هي شبكة تطوعّ ية
ّ
يحدثها مستخدموها
بمعظمها تقريبًا،
وتتطور وتتغيّر باستمرار بمساعدة حفنة من
الموظفين فقط.
ّ
إن كال غوغل وويكيبيديا هما نتاج
تكنولوجية تغيّر العالم ،كالهما منتجات من
الثقافة العالمية ومظهر من مظاهرها،
وكالهما رمز من رموز اإلقتصاد اإلبداعي فهما
تطرحان أسئلة جديدة :ماذا ومن يقود اإلقتصاد
اإلبداعي؟ من سيستفيد منه عندما تزيد
أهميته لتصبح عالمية؟ هل سيكون له نفوذ؟
أو هل يمكن لهذه الطرق الجديدة في العمل
وهذه المنتجات والخدمات الجديدة أن تخلق
نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا جديدًا يعكس
نفوذ الشبكة الديمقراطي ،عوضًا عن نموذج
الشركات الذي سيطرت على اقتصاد العالم
في السنوات الـ 50الماضية؟
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 8 . 1نيجريا

 8 .3تعاون الجنوب مع الجنوب

 8 .5األوروغواي

 8 .7رواندا

تمت صناعة األفالم النيجيرية – 'نوليوود' – منذ
والدتها في السبعينيات ،لتصبح الثالثة في
كبر الحجم في العالم ،بأكثر من ألف إنتاج
رئيسي سنويًا ،ويعتقد أن قيمتها تصل إلى
 2،75بليار دوالر أميريكي .ومع بنية تحتية
سينمائية متدهورةّ ،
ركز منتجو األفالم
النيجيريون على إنتاج أفالم فيديو تو ّزع للبيع
أو االستئجار المنزلي في نصف مليون نادٍ
تقريبًا مستخدمة عشرات اآلالف من الناس.
تساعد الصناعة على دفع مشروع الحكومة
النيجيرية 'قلب إفريقيا' الذي وصف على أنه
'برنامج معلومات من أجل إدارة صورة نيجيريا
وتحويلها'.

تم تأسيس وحدة خاصة من أجل تعاون
لقد ّ
الجنوب مع الجنوب في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي عام  1978من أجل الترويج لتعاون
الجنوب مع الجنوب والعمل مع فريق الدول
النامية  .G-77و عملت الوحدة الخاصة منذ
عام  2005مع دول الـ  G-77والصين من أجل
مناصرة منتدى دولي حول اإلقتصاد اإلبداعي،
الذي عقد اجتماعات في كثير من أجزاء
العالم بما فيها الصين وجمايكا ورواندا
والبرازيل.

تم تأسيس مانوس ديل أوروغواي (Manos
 (Del Uruguayعام  1968على أنها تعاونية
غير ربحية ترعى الحرف اليدوية والحياكة
للحرفيين الريفيين .للشركة اليوم شبكة
مكونة من  17تعاونية توظف  350حرفي
عامل وتباع منتجاتها عند محالت تجزئة
أزياء رئيسية في كل من الواليات المتحدة
وأوروبا واليابان .مانوس ديل أوروغواي تعمل
أيضًا مع حوالي  200رائد أعمال إبداعي ينتج
منتجات حرفية تصنع من مواد محلية وتوزع
عبر سلسلة من محالت التجزئة فتدعم
بالتالي استدامة رواد األعمال وتعيد إحياء
بعضًا من التكنولوجيات الثقافية التقليدية
في األوروغواي.

بمحدودية التمويل العام ودولة لها طبيعة
جبلية تجعل بناء الطرقات صعب ومكلف،
دعت حكومة رواندا مجموعة كورية لبناء
بينة حزمة عريضة تحتية شاملة كأوفر
طريقة من أجل تحويل فرص حياة األفراد
واإلقتصاد الوطني .إن مرحلة المشروع
الثانية ستزود كل تلميذ في مدرسة جهاز
كمبيوتر محمول بهدف جعل رواندا مركز
نفوذ إبداعي وتجاري إلفريقيا الوسطى.

 8 .4فرنسا

 8 . 2البرازيل
تصل قنوات تي في غلوبو ()TV Globo
الخمسة إلى جمهور يقدر بـ  180مليون
مشاهد تقريبًا عبر أمريكا الالتينية وتوظف
 18 ،000موظف وتصدر برامج إلى  150دولة.
وباإلضافة إلى تقديم الترفيه فإن
الشركة تسعى إلى تقديم فائدة عامة
عبر قنوات الرياضة التابعة لها مث ً
ال ،والتي
تضع لنفسها مهمة تبيان قيمة التعليم
وااللتزام واالنضباط والتضامن للشباب في
البرازيل .ويقول المدير العام للشركة أن
تي في غلوبو 'برز كواحدة من أهم أدوات
للحفاظ على إرث البالد الثقافي.
فليس هناك حدود الكتشاف تخوم المعرفة
التحدي هو إيصال
عبر التلفزيون ،ويبقى ّ
األفكار المعقدة دون أن نصبح سطحيين'.

54

 8 .6السويد

أجريت دراسة في جامعة باريس من أجل
تقييم القيمة اإلقتصادية لمتاحف باريس
ّ
عرفت أي
الرئيسية .وتقدر الدراسة ،التي
سائح في باريس زار ثالثة متاحف أو أكثر
على أنه 'سائح متاحف' وصلت الدراسة إلى
أ ّنه خالل  1999زار المدينة ما بين  2،98و4 ،2
مليون 'سائح متاحف' وكان مجموع قيمة
مساهماتهم في اإلقتصاد الباريسي بين
 2،98و 4،2مليار يورو .وبتكلفة مفترضة
تصل إلى  30،000يورو من أجل خلق وظيفة
واحدة في اقتصاد الخدمات ،فإن هذا
يعني استدامة  43،000وظيفة عن طريق
متاحف المدينة.

لقد بدأ إينغفار كامبراد ما أصبح الحقًا إيكيا
( )IKEAعام  1948عندما كان ال يزال مراهقًا.
وكان يسعى إلى 'خلق حياة يومية أفضل
لكثير من الناس' وذلك بتكلفة يستطيعون
مصممي مفروشات
تحملها .وبتوظيف
ّ
ّ
متعارف عليهم عالميًا ،واللجوء إلى أكثر
أنظمة اإلدارة إبداعًا ،كبرت إيكيا لتصبح
عالمة تجارية عالمية توظف  104،000شخص.
إن آخر حسابات نشرت للشركة عام 2004
تظهر مبيعات بقيمة  12،8مليار يورو بأرباح
قيمتها  1،4مليار يورو.
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الملحق  - 1كيف تدعم المملكة المتحدة
صناعاتها اإلبداعية وهل هناك نقاط إفادة
للدول األخرى؟
تملك المملكة المتحدة أكبر قطاع إبداعي في االتحاد
األوروبي ،واألكبر في العالم من حيث الناتج القومي
المصدر األكثر نجاحًا
اإلجمالي .ووفقًا لليونيسكو فهي
ّ
على اإلطالق للسلع والخدمات الثقافية في العالم،
وتسبق حتى الواليات المتحدة.
إن هناك تفسيرات كثيرة لهذا النجاح بما فيها:
• •حقيقة أن اإلنكليزية هي أكثر لغة محكية ومفهومة
في العالم؛
• •التقليد القديم الم ّتبع في المملكة المتحدة وهو
الدعم الحكومي للفنون على المستويين الوطني
ّ
ّ
البث
معززًا من قبل الـ BBCوغيرها من خدمات
والمحلي،
الحكومية األخرى ،التي تمنح عقودًا بمليارات الجنيهات
للدراما والموسيقى وغيرها من المحتويات اإلبداعية
سنويًا؛
• •نظام التعليم في المملكة المتحدة الذي يعطي،
أهمية لقيمة األبداع واألصالة؛
على األقل في جزء منهّ ،
• •التنوّ ع الثقافي في المجتمع البريطاني وخاصة في
المدن .فليس من المستغرب أن تكون لندن أكثر مدينة
متنوعة في أوروبا ،إن لم نقل في العالم ،مسؤولة عن
حوالي  %40من اإلقتصاد اإلبداعي للمملكة المتحدة
كافة.
والمملكة المتحدة أيضًا هي الدولة ذات التاريخ األطول
في السياسات الحكومية ،التي تهدف إلى دعم الصناعات
بتمعن أكبر إلى
اإلبداعية ،وبالتالي فإ ّنه من الجدير بالنظر
ّ
الكيفية التي تطورت بها السياسات الحكومية للصناعات
اإلبداعية خالل العقد والنصف الماضيين.

ماذا حدث في المملكة المتحدة منذ 'وثيقة رسم
الخارطة ( ')mappingلعام 1998؟
إن دائرة اإلعالم الثقافي والرياضة تبقى هي الدائرة
الحكومية المسؤولة بشكل رئيسي عن الصناعات
اإلبداعية ،إال أن التزامًا جاهدًا بقضايا االبتكار واإلبداع
يمتد اليوم عبر معظم مجاالت التفكير
والثقافة
ّ
الحكومي وتطوير السياسات األخرى.
وفي هذا اإلطار هناك مرحلتين رئيسيتين في التفكير
بالصناعات اإلبداعية منذ وثائق الخارطة للعامين 1998
و.2001
صدر تقرير اقتصادي تحليلي هام بعنوان
في عام ُ 2007أ ِ

البقاء في المقدمة :األداء اإلقتصادي للصناعات اإلبداعية

في المملكة المتحدة .وال يزال يعتبر هذا العمل المحاولة
األكثر شمو ً
ال حتى اليوم من أجل تعريف الخصائص
وتحديات
الرئيسية المشتركة ما بين الصناعات اإلبداعية،
ّ
السياسة العامة التي تواجه أية حكومة ترغب بأن تدمج
هذه الصناعات كجزء من فهم وتخطيط اإلدارة العامة
لالقتصاد.

وقد أدى تقرير  2007بدوره إلى كتابة ورقة إستراتيجية
حكومية عام  2008نشرت بالتشارك ما بين دائرة اإلعالم
والثقافة والرياضة ،ودائرة األعمال ،والشركات ،واإلصالح
الناظم ،ودائرة جامعات ،ومهارات االبتكار .بريطانيا
اإلبداعية :مواهب جديدة من أجل اإلقتصاد الجديد ،قدم
تحلي ً
ال ذو قاعدة أوسع لدور الحكومة في الترويج لالقتصاد
اإلبداعي .وقد كانت نصف توصيات السياسات الـ  26التي
أتت فيه تتعلق بالمهارات الفردية وتطوير التجمعات
التكتلية المحلية .لقد أظهر التقرير أن الحكومة بدأت
بدمج تفكيرها بشأن اإلقتصاد اإلبداعي دمجًا وثيقًا
بمجاالت سياساتها األخرى وخاصة نشر االبتكار واإلبداع
في اإلقتصاد األوسع.
وقد كتب جون هوبكينز وهو مع ّلق قيادي حول
اإلبداع والصناعات اإلبداعية قائ ً
ال 'إن الوقت قد حان من
ً
دقة ولتأكيد أكبر على
أجل منهج أكثر تعمقًا ،وأكثر
دور اإلبداع في التعليم والتدريب والمجتمع والتنمية
المدينية والقضايا االجتماعية واإلقتصادية األخرى'.
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سياسات ومبادرات أخرى قامت بها المملكة المتحدة
وكان لها تأثير على اإلقتصاد اإلبداعي
• •المهارات
خلقت الحكومة البريطانية ،ضمن جملة من الهيئات
التي أسست لتحسين مستوى المهارات من أجل
اإلقتصاد ،هيئتين بتركيز خاص على الصناعات اإلبداعية:
 المهارات اإلبداعية والثقافية وهي التي تختص بالدعايةوالتصميم والحرف والموسيقى والفنون األدائية
والفنون البصرية واآلداب؛

• •تقرير غوويرز ()2006( )The Gowers Review
بحثت المراجعة الحكومية الثالثة طرقًا لتحديث قانون
الملكية الفكرية بما يتناسب والعصر الرقمي .وقد
تضمن توصيات المراجعة خطط عمل من أجل:
ّ
 -معالجة القرصنة وجرائم الملكية الفكرية األخرى،
 -تخفيض نفقات وتعقيد إطار العمل القانوني لحقوق
الطباعة وحماية الملكية الفكرية
 -إصالح قانون حقوق الطباعة بما يسمح باستخدام
المضمون بطرق تتناسب أكثر مع العصر الرقمي.

 ( )Skillsetوهي تركز على حاجات المهارات لصناعاتاإلعالم.
كال الهيئتين يتم تمويلهما بالتشارك ما بين الحكومة
والصناعة المعنية.
• • السياسات اإلقليمية
لقد لعبت تسع وكاالت تنمية إقليمية في انكلترا وما
يماثلها في كل من اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية،
باإلضافة إلى صناديق تمويل تدار من االتحاد األوروبي على
أساس إقليمي ،كلها دورًا محوريًا من أجل نمو تجمعات
تكتلية إبداعية ناجحة ومن أجل تطوير سياسات الصناعة
اإلبداعية .وقد جمعت هيئات الشاشات اإلقليمية
( )Regional Screens Agenciesالتمويل العام والخاص
من أجل مساعدة تطوير المواهب والشركات في كافة
تخص الشاشة (األفالم ،التلفزيون ،األلعاب
الصناعات التي
ّ
وغيرها من اإلعالم التفاعلي).
• •تقرير كوكس ( )Cox Reviewلإل بداع في األعمال ()2005
جذب انتباه الحكومة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم المسؤولة عن  %50من الناتج القومي اإلجمالي في
المملكة المتحدة .وأدركت 'القدرة الهائلة للمشتريات
'شجعت على إيجاد حلول أكثر ابتكارًا
العامة' فكان أن
ّ
للمزوّ دين' .وقد ّ
حث نظام الرقابة الحكومي هذا الشركات
في كافة قطاعات اإلقتصاد على تعيين أشخاص أكثر
إبداعًا ،لينتسبوا إلى مجالس إدارتهم ّ
وأكدت على أن
االبتكار غالبًا ما تكون له عالقة بالعمليات واألشخاص
أكثر منه بالمنتجات.
• •تقرير ليتش ()2006( )Leitch Review
هي مراجعة حكومية أخرى قامت بفحص احتياجات
المهارات الطويلة األمد ال ّ
الزمة القتصاد المملكة المتحدة.
وقد أكدت على الحاجة إلى شراكة ثالثية بين الحكومة
والشركات والموظفين .وقد ناقشت على وجه الخصوص
حاجة نظام التعليم العالي في المملكة المتحدة إلى
أن يتم توجيهه عن قرب باتجاه احتياجات اإلقتصاد وإلى
لزوم خلق شراكات أقوى وأكثر قربًا بين الجامعات
والشركات.
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الملحق  - 2وحدة اإلقتصاد اإلبداعي في
المجلس الثقافي البريطاني
المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة
المتحدة الدولية للعالقات الثقافية والفرص التعليمية
وهو ممثل في  110دولة حول العالم .يصل المجلس
الثقافي البريطاني الناس حول العالم عن طريق أفكار
إبداعية وفرص تعليمية من المملكة المتحدة ويبني
عالقات دائمة بين بريطانيا والدول األخرى .أسست وحدة
اإلقتصاد اإلبداعي كجزء من قسم الفنون للعمل مع
قطاع المملكة المتحدة اإلبداعي ولتطوير برنامج عمل
يمكن له أن يشارك تجربة بريطانيا في تنمية اإلقتصاد
اإلبداعي واألثر األعم لهذه العملية من حيث التعليم،
الدمج االجتماعي ،إعادة خلق اإلقتصاد وااللتزام الدولي.

يقسم برنامج اإلقتصاد اإلبداعي والثقافي في المجلس
إلى األعمدة الخمسة الرئيسية التالية:
 . 1عمود السياسات ووضع الخرائط
الفعالة ضروري لتنمية اقتصاد إبداعي
إن رسم السياسات
ّ
مستدام ومنافس .و تتكوّ ن البنية التي يتطور حولها
اإلقتصاد اإلبداعي من خالل سلسلة من التدخالت
الحكومية من قوانين الملكية الفكرية إلى أنظمة
الضرائب وسياسات التعليم.
هذا هو إطار العمل الذي تجري ضمنه العالقات الثقافية
أيضًا.
في هذا اإلطار من العمل يسعى المجلس الثقافي
البريطاني للترويج إلى ثقافة الحوار العالمي ومشاركة
مبادرات السياسات المناسبة ووجهات النظر ،اعترافًا منه
بأن اإلقتصاد اإلبداعي هو ظاهرة عالمية ومح ّلية في
آن واحد.
تضمنت المبادرات حتى اآلن:
• •ندوات القضايا الدولية :وهو برنامج ندوات عالمية يدور
حول موضوعات سياسات محددة (الملكية الفكرية،
التعليم ،الخ) يعقد لقاءات حوارية في عدة أماكن خالل
العام .ففي  2010ستعقد سلسلة من الندوات في كل
من المملكة المتحدة ،الصين ،كولومبيا ،الهند ،بولندا،
وجنوب إفريقيا حول وضع ومستقبل حقوق الطبع.
• •رسم الخارطة ( :)mappingوهو برنامج توعية حول
أهمية إجراء عمليات رسم الخارطة من أجل فهم أفضل
الحتياجات السياسات للقطاعات اإلبداعية المختلفة
ويدعم البرنامج أيضا بتشاور مع خبراء بريطانيين ودوليين.
• •الكتب والمنشورات :تطوير وتوزيع مصادر حول
المواضيع المتعلقة باإلقتصاد اإلبداعي حول العالم.
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 .2عمود المهارات والبنى التحتية
إن المهارات والبنية التحتية ضرورية من أجل رعاية نمو
اإلقتصاد اإلبداعي واستدامته .برنامج األنشطة يتضمن
التالي:
• •التدريب اإلعالمي :تطوير مهارات وفهم الصحفيين
بحيث يتمكنوا من إجراء تقارير أفضل حول أعمال اإلقتصاد
اإلبداعي.
• •البنية التحتية :المساعدة على تطوير هيئات وسيطة
المفصلة خصيصًا والدعم
تسعى إلى تقديم المعلومات
ّ
للشركات اإلبداعية.
• •مهارات األعمال :تقديم برامج تدريبية لمالكي
الشركات اإلبداعية الشباب الذين يسعون إلى تطوير
شركاتهم ومهاراتهم المتعلقة بقطاع عملهم.
 .3عمود ريادة األعمال اإلبداعية والشبكات
يعتبر روّ اد األعمال اإلبداعيون محوريين لالقتصاد اإلبداعي:
سد الفجوة بين الفنانين والمستهلكين
فمن خالل ّ
يقوموا بدفع التنمية اإلقتصادية والثقافية للمجتمعات
قدمًا نحو األمام .هذا القسم من البرنامج يسعى إلى
تحسين سيرتهم الذاتية واالحتفال بإنجازاتهم واالعتراف
بأهميتهم في إعطاء المعلومات من أجل وضع سياسات
القطاع اإلبداعي .إن مبادرات هذا الفرع تتضمن:
• •نوادي رواد األعمال اإلبداعيين الشباب وشبكاتهم
( :)YCEتطوير نوادي محلية وإقليمية لرواد األعمال
اإلبداعيين والقادة الثقافيين التي تم تحديدها من خالل
عملية اختيار لمشروع الجوائز .تتضمن أنشطة النوادي
والشبكات الندوات والحوار مع صانعي السياسات،
والصفوف التعليمية ونشاطات التشبيك من أجل مشاركة
الملحة وفرص العمل.
المعلومات ومناقشة القضايا
ّ

• •مشروع جوائز رواد األعمال اإلبداعيين الشباب
البريطانيين ( :)UKYCEوهو برنامج جوائز سنوي لرواد
األعمال اإلبداعيين البريطانيين .تسافر مجموعة من
الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية إلى الخارج إلى دولة
من دول اإلقتصاد الناشئ ليشاركوا في جولة إطالعية
لقطاعاتهم وليتنافسوا على اللقب في المملكة المتحدة
أمام لجنة من الحكام .لقد استضافت كل من األرجنتين
وبولندا والهند وإندونيسيا وجنوب افريقيا والصين وتركيا
مجموعات من المتسابقين حتى اآلن.
 .4عمود القيادة والعالقات الثقافية
يسعى المجلس الثقافي البريطاني كهيئة للعالقات
الثقافية إلى دفع الجيل الجديد من القادة الثقافيين
باإلضافة إلى أصحاب المصالح الرئيسة حول العالم
للمشاركة في الحوار وتطوير استراتيجيات مشتركة
لمعالجة القضايا الثقافية العالمية .يتضمن البرنامج أيضًا
ممارسون من أطياف قطاعات متعددة خارج الفنون
(العلوم ،التعليم ،الرياضة ،إلخ) من أجل خلق تعاون عبر
القطاعات المختلفة.
 .5عمود خلق الرؤيا المستقبلية المشتركة وتجميع
الذكاء الجماعي
تطوير برنامج جمع ومناقشة القضايا المتعلقة باإلقتصاد
اإلبداعي ،مدعومًا بالمعلومات والتفاعل الناجم عن
نشاطات وشبكات اإلقتصاد اإلبداعي للمجلس الثقافي.
من أجل معلومات إضافية حول هذه األنشطة الرجاء
زيارة الموقع www.creativeconomy.org.uk

• •مشروع جوائز رواد األعمال اإلبداعيين الشباب
العالميين ( :)IYCEوهو برنامج جوائز سنوي يسعى إلى
دعوة مجموعة من رواد األعمال اإلبداعيين الشباب من
دول اإلقتصاد الناشئة لزيارة المملكة المتحدة في جولة
إطالعية حول صناعاتهم والمشاركة في حدث تجاري
كبير والتنافس على ال ّلقب .أكثر من  50دولة شاركت في
البرنامج حتى اآلن.
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الملحق  - 3رواد األعمال اإلبداعيون
ّ
إن رواد األعمال اإلبداعيون هم أشخاص محوريون
لالقتصاد اإلبداعي :فمن خالل سد الفجوة بين الف ّنانين
والمستهلكين فإنهم يدفعون التنمية اإلقتصادية
والثقافية للمجتمعات قدمًا نحو األمام.
يسعى المجلس الثقافي البريطاني من خالل برنامج
رواد األعمال اإلبداعيين الشباب إلى تحديد قادة شباب
يعملون في القطاعات اإلقتصادية حول العالم ،وإلى
إلقاء الضوء على وجودهم وعلى أهميتهم وإلى
االحتفال بإنجازاتهم وجلبهم إلى مركز حوار السياسات
حول اإلقتصاد اإلبداعي.

الصفحات التالية تتضمن قائمة بـ  29من رواد األعمال
اإلبداعيين الشباب النموذجيين من كافة أرجاء العالم،
الذين ساهموا في برنامج رواد األعمال اإلبداعيين الشباب.
هؤالء جميعهم قادة في اقتصادهم اإلبداعي المحلي
واإلقليمي ،وهم أفراد يفهمون بعمق السوق التي
يعملون فيها ،يخاطرون لتأمين االستثمار في عملية
التداول األوسع للسلع والخدمات اإلبداعية وبالتالي
يطوّ رون البنية التحتية لقطاعهم اإلبداعي.
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 / 1الصين
إيت هو ،مؤسس شركة مدونة بيجين اإلعالمية ومركز
األفالم الجيدة (Beijing Blog Media and Good Film
)Center
مدونة
ساهم إت هو مع شريك له في تأسيس شركة ّ
أفالم بيجين اإلعالمية لإلنتاج ()Beijing Filmblog Media
وهي واحدة من أوائل دور اإلنتاج في البالد تعمل مع
المخرجين الشباب .سعى كالهما إلى استكشاف وتطوير
سينما صينية جديدة على عالقة مباشرة مع الفرص
الجديدة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية .تضمن
برنامجهم األول تحت اسم السينما الصينية الحديثة:
مشروع يونان ( ،)Yunnan projectمخرجات نساء من
الصين وهونغ كونغ وتايوان اجتمعن معًا من أجل
صناعة عشرة أفالم رئيسية حول مقاطعة يونان الغامضة.
ومن أجل تقديم دعم أفضل لصانعي األفالم الشباب
قام إيت هو عام  2009بتأسيس مركز األفالم الجيدة وهو
وكالة تهتم بتطوير مهارات الشاشة والتشبيك.
www.dianyinggongchang.com
www.cinecn.net

إيت هو المرشح النهائي عن الصين لجائزة المجلس
الثقافي البريطاني لرواد أعمال الشاشة العالميين
الشباب ( )IYSEللعام .2008
 / 2فييتنام
هو تران دا ثاو ،المديرة اإلبداعي لشركة إنترناشيونال
اليف ستايل كو ()International Lifestyle Co.
في عام  2004حازت ثاو على جائزة مرسيدس بنز آسيا
لتصميم األزياء وتلقت منحة من معهد رافل ال سال في
سينغافورة .مكنتها هذه المنحة من تأسيس عالمتها
التجارية الخاصة 'تسافاري  'Tsafariالتي تجمع بين
األقمشة الطبيعية وتقنيات الحرف اليدوية التقليدية
إلنتاج ألبسة معاصرة .وتعتقد ثاو أنه 'على الرغم من
اإلمكانيات الجيدة للسوق للتقنيات الفييتنامية التقليدية
إال أن الحرفيين المحليين يميلون إلى العمل بمفردهم
متبعين تصاميم قديمة وينتجون قطعًا ال تتناسب مع
المستهلكين العالميين' .إنها تسعى من خالل تسافاري
إلى بناء عالمة تجارية تجمع تصاميمها العصرية الخاصة
بتلك المهارات الحرفية إلنتاج خط ألبسة جاهزة تجارية.
www.tsafari.com

كانت هو تران دا ثاو هي المرشحة النهائية عن الفييتنام
لجائزة المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال األزياء
العالميين الشباب ( )IYFEللعام .2009
 / 3تايالند
روتيكورن فوتيكورن ،مديرة كلوب كرييتيف ولو نوت
()Club Creative and Le Knot

حول دمية تعليمية ،افتتحت روتيكورن النادي اإلبداعي
وهي شركة تصميم تعمل على مجموعة واسعة من
منتجات األطفال مثل الدمى واألقمشة ومفروشات
المالعب واألطفال .أصبحت الشركة اليوم واحدة من
الشركات الرائدة في مجال تصاميم األطفال في السوق
المحلية ،وتزود التصاميم بشكل دوري لشركات رائدة
أجنبية في المملكة المتحدة وألمانيا والهند واليونان
ومصر .وذلك من أجل تطوير منتجات جديدة بعيدًا عن
العقبات التجارية التقليدية ،قررت روتيكورن وفريقها
تأسيس شركة جديدة ( )Le Knotمن أجل إدارة عالمتين
تجاريتين إضافيتين لأللعاب اإلبداعيةToy Wizard :
لتطوير 'مالعب أطفال لينة' و Paper Wizardلصناعة
ألعاب ورقية مبتكرة من خالل جمع اإلبداع مع التعليم
والعلوم .وباإلضافة إلى إدارة الشركتين ،شاركت
روتيكورن في برامج خيرية للمساعدة في تصميم ألعاب
خاصة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة حول العالم .في
عام  2005ساهمت في ورشة عمل اليونيسكو اإلبداع من
أجل األطفال في أرمينيا وصممت ألعابًا إلعادة تأهيل
األطفال والكبار ذوي الحاجات الخاصة.

1

2

www.ruttikorn.com
www.club-creatives.com
www.leknot.com

روتيكورن فوتيكورن المرشحة النهائية عن تايالند لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال التصميم
العالميين الشباب للعام .2007

3

4

 / 4إندونيسيا
واهيو أديتيا ،مؤسس مدرسة هيلوموشن أنيميشن أند
سينما ()HelloMotion School of Animation & Cinema
واهيو هو مؤسس (هيلوموشن) للرسوم المتحركة
والسينما ،وهو معهد للرسوم المتحركة خرّ ج منذ عام
 2004أكثر من  1000طالب .أهدافه واضحة' :نريد أن نصبح
جزءًا مهمًا من تطور الصناعة السمعية البصرية في
أندونيسيا من خالل التركيز على تنمية المهارات والتعليم'.
كما يدير واهيو (هيلوفيست) وهو مهرجان لألفالم
القصيرة والرسوم المتحركة يجتذب سنويًا أكثر من 10،000
من الجمهور الشاب والمحترف ويعرض أكثر من  400فيلم
رسوم متحركة جديد ويهدف مرة أخرى إلى عرض
االتجاهات العالمية في الرسوم المتحركة من أجل تثقيف
ولصانعي الرسوم المتحركة والجمهور.
www.hellomotion.com
http://waditya.blogspot.com

واهيو أديتيا هو الفائز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني
لرواد أعمال الشاشة العالميين الشباب ( )IYSEللعام .2008

بعد ست سنوات من العمل على التصميم والبحث
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 / 1المكسيك
كارال فيرنانديز ،المديرة الفنية ومؤسسة تاللير فلورا
()Taller Flora
كارال هي مؤسسة (تاللير فلورا) وهي عالمة تجارية
لألزياء ومختبر متنقل يسافر عبر المكسيك ليزور
المجتمعات المحلية خاصة التعاونيات النسائية التي
تصنع القماش يدويًا .وتشرح كارال قائلة 'على عكس أزياء
الكيتش النمطية التي تصدرها المكسيك نحو الخارج،
فإن األنماط القديمة تعكس نظامًا واسعًا من الثنيات
والطيات والدرزات التي تمتزج معًا لتكوّ ن أقمشة تستعمل
فقط المربعات والمستطيالت' .إ ّنها تعتقد أن التصاميم
المعاصرة األصلية هي الوحيدة الكفيلة بمنع انقراض
الحرفة في األقمشة التقليدية .ومع قاعدة واسعة من
الحرفيين فإن تاللير فلورا تبتكر أيضًا ،كنموذج أعمال،
عبر شبكتها الخاصة من التجارة العادلة ومجموعة من
السياسات البيئية ،لكي ترعى الممارسات المسؤولة في
صناعة األزياء .هذا النموذج يسمح للصناعة والموهبة أن
تجتمعا معًا بطريقة تمكن المكسيك من أن تصبح أكثر
من مجرد 'مص ّنع ضخم لألفكار األجنبية' وذلك من خالل
إدماج الحرفة الموجودة في تطوير تصميم معاصر
ومحلي كليًا .لقد عرضت مجموعة تاللير فلورا في أماكن
عدة في كل من لندن وسان فرانسيسكو واليابان ولوس
أنجلس وكولومبيا والمكسيك.
www.flora2.com

كارال فيرنانديز هي الفائزة بجائزة المجلس الثقافي
البريطاني لرواد أعمال األزياء العالميين الشباب ()IYFE
للعام .2008
 / 6كولومبيا
غابرييل زاباتا ،المدير اإلداري ألكسيون إيمبرو
()Accion Impro
بعد أن عمل مع شركة إدارة صيانة للسيارات غير غابرييل
توجهه المهني تغييرًا كبيرًا وبدأ العمل لدى
زاباتا ،غيّر ّ
(أكسيون إيمبرو) وهي شركة مسرح ارتجالي مركزها
ميديللين .يقول زاباتا' :لقد أدركت أن لدى المجموعة
مواهب ضخمة ولكن لدى أفرادها وعي قليل باحتياجات
عملهم'' .إنه من المستحيل في كولومبيا أن تكسب
رزقًا من المسرح فقط ،لذلك أعدت ابتكار نموذج عمل
وضمنت فيه عروضًا لشركات خاصة تسعى إلى
الشركة
ّ
نشر قيمها لموظفيها من خالل مسرحيات صغيرة
وسكيتشات' .وقد تمكن غابرييل منذ استالمه المسؤولية
اإلدارية من تحويل أكسيون إيمبرو إلى شركة مستدامة
ورابحة وقد شاركت في معظم مهرجانات اإلرتجال
الدولية في العالم الناطق باللغة اإلسبانية (اإليكوادور،
األرجنتين ،البرازيل ،المكسيك ،إسبانيا ،كولومبيا).
www.accionimpro.com

66

غابرييل زاباتا هو الفائز بجائزة المجلس الثقافي
البريطاني لرواد أعمال الفنون األدائية العالميين الشباب
( )IYDEللعام .2008
 / 7البرازيل
بوال ديب ،مؤسسة وشريكة في ترانس فورما ديزاين
()Trans.forma Design
(ترانس فورما) هي شركة تصميم استشارية تطوّ ر
منتجات تصميم بالتعاون مع مجتمعات الحرف اليدوية
كمصممة
عبر البرازيل .وتقول المؤسسة بوال ديب' :
ّ
المحلي فإن عملي تطور دائمًا عبر
ملتزمة بمجتمعي
ّ
االحتكاك مع الناس ،والمجتمع من خالل برامج تنمية
وتع ّلم حول الحرف' .فبالعمل مع مجتمعات من
الحرفيين واقتراح إدخال ألوان وأشكال ومواد جديدة،
تحاول بوال أن تكتشف وتدعم أفضل ما لدى الحرفي من
ّ
محفزة بذلك تقديرهم لذاتهم ومساهمتهم
معرفة
في الثقافة المحلية' .يهدف عملي إلى جمع البرازيل
التصميم وتطوير
المدينة المتطورة مع الريف عبر
7
المنتجات التي تد ّر الدخل على مجتمعات الريف ،والحرفية
تقدر قيمة الثقافة والهوية البرازيلية اإلقليمية
والتي ّ
لهذه المجتمعات'.

5

6

www.transformadesign.com.br

بوال ديب هي الفائزة بجائزة المجلس الثقافي البريطاني
لرواد أعمال التصميم العالميين الشباب ()IYDE
للعام .2006
 / 8األرجنتين
مانويل رابوبور ،مصمم ومؤسس ديزيغنو باتاغونيا
()DESIGNO-patagonia
أسس مانو شركته االستشارية للتصميم (ديزيغنو
باتاغونيا) عام  ،2001وهي تقدم خدمات التصميم وتنتج
وتتاجر بالمنتجات المصنعة في باتاغونيا .يدور عمله حول
االستدامة االجتماعية والبيئية ،مستثمرًا في ومروجًا
ّ
المحلية للمنطقة وقيمة موادها الطبيعية .وقد
للهوية
ّ
تعاون االستوديو أيضًا مع المجتمعات المحلية عبر تصميم
وتطوير برامج ،ولعب دورًا في عدة مشاريع دولية' .تسعى
ديزيغنو باتاغونيا إلى حماية المحليين والطرق المتعددة
لرؤية وتجربة األشياء من خالل تطوير القطع األكثر
إنسانية والتي تعتمد على المهارات الحرفية المح ّلية
وتروّ ج للتوظيف في المنطقة وتضمن عالقة أعمق وأكثر
استمرارية بين المستخدم والسلعة' .

7

8

www.designopatagonia.com.ar

مانويل رابوبور هو المرشح النهائي عن األرجنتين لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال التصميم
العالميين الشباب ( )IYDEللعام .2007
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 / 9غانا
نانا كوادو دواه ،المدير التنفيذي لشركة أوكسيجين دي
بي آي ()Oxygen/DPI

 / 11جنوب افريقيا
آرثر أتويل ،المدير اإلداري والشريك المؤسس لشركة
الكتريك بوك ووركس ()Electric Book Works

كارال هي رسم نانا خالل السنوات السبع الماضية خطًا
مهنيًا مثيرًا لالهتمام في مجال الدعاية واالتصال .فبعد
أن أسس (أوكسجين) ،وهي شركة دعاية وتصميم
ودراسات للعالمات التجارية اإلستراتيجية ،عقد شراكة
لتأسيس مجموعة اتصال أكبر وهي (دي بي آي) والتي
تتضمن أيضًا شركة نشر وشركة إنتاج طباعي وتغليف
ومزود للخدمات ما قبل الطباعية .رؤياه هي أن يجعل
مجموعة بي دي آي تنمو لتصبح تكت ً
ال كبيرًا يقدم
مجموعة كاملة من الخدمات ،ال ّتي تلبّي حاجات الصناعة
والزبائن على حد سواء .وقد أسس مؤخرًا فيرتيو ()Vertu
وهي مؤسسة تعليمية تقدم تدريبًا عمليًا وندوات تهدف
إلى تطوير اإلبداع والمهارات التقنية والتجارية في مجال
صناعة االتصال.

(الكتريك بوك ووركس) هي شركة تخ ّتص بتطبيق
التكنولوجيا المبتكرة على النشر التقليدي وتوزيع
المضمون .تسعى إلى تشجيع استعمال التكنولوجيا
الرقمية بطرق تناسب األسواق النامية .لقد بادر آرثر
كمدير إداري وأشرف على مجموعة من مشاريع النشر
بما فيها تقديم خدمات لناشرين كبار وصغار والطبع
تحت الطلب ،وأبحاث استشارات الكتب االلكترونية
وورشات عمل حول النشر الرقمي والطرق الحديثة
لتقديم المضمون في الدول النامية .ويقول آرثر أنه 'من
أجل توسيع قاعدة القراءة في جنوب افريقيا (وفي
المنطقة)'' ،من الضروري أن نبتكر ونجد بدائل ،بدائل أقل
تكلفة من نموذج النشر التقليدي .فمن الجوهري أن نطوّ ع
المضمون ليناسب السياق العام والحاجات المحلية ،الذي
يمكن أن يعني إلفريقيا ترك كافة المفاهيم المسبقة
عن الكتب والكتب االلكترونية'.

www.oxygenghana.com

نانا كوادو دواه الفائز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني
لرواد أعمال االتصال العالميين الشباب ( )IYXEللعام .2009
 / 10كينيا
كيفين أومباجو ،مدير مجموعة تروبالك
()Trueblaq Group
كيفين هو مؤسس مجموعة (تروبالك) واحدة من أهم
شركات اإلدارة الثقافية في كينيا .ويعلق كيفين قائ ً
ال..
'لقد كنت كمدير إداري لمجموعة تروبالك بموقع تأثير
إيجابي على حياة الكثير من الفنانيين الكينيين خالل
السنوات الخمس الماضية .إ ّني أسعى إلى خلق فرص
من خالل المشاريع التي أشرف عليها من أجل أن تحصل
مواهبنا المحلية على مردود مادي يوازي قيمتها الف ّنية'.
تسعى استوديوهاتهم أيضًا إلى تمكين المواهب الشابة
من خلفيات فقيرة لتطوير واستخدام مواهبهم
الموسيقية .إن اهتمامات الشركة الرئيسية هي إدارة
الحدث والتسويق والعروض واإلنتاج السمعي والفيديو،
ولكن قوتهم األساسية تكمن في استعمال الحدث
الموسيقي للتأثير في النسيج االجتماعي والسياسي
للبالد .فقد أقاموا حفالت ناجحة في أنحاء كينيا وأنتجوا
اسطوانات لنشر رسائل توعية عن اإليدز والعنف ضد المرأة
والسالم والجوع وحقوق اإلنسان والبطالة.
www.trueblaqkenya.com
www.trueblaq.com

كيفين أومباجو هو المرشح النهائي عن كينيا لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال الموسيقى
العالميين الشباب ( )IYMEللعام .2009

68

http://electricbookworks.com

آرثر أتويل هو المرشح النهائي عن جنوب افريقيا لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال النشر العالميين
الشباب ( )IYPEللعام  .2009كما كان رئيسًا للجنة شبكة
 IYPEمن  2009حتى .2010

9

10

 / 12جنوب افريقيا
واي تساي ،مدير شركة تساي ديزاين ستوديو
()Tsai Design Studio
يدير المهندس المعماري واي تساي شركة متعددة
االختصاصات (تساي ديزاين ستوديو) تعمل في تصميم
المنتجات والمفروشات والتصميم الداخلي والهندسة
المعمارية  .يكافح االستوديو إلنتاج تصاميم مثيرة
للدهشة غير اعتيادية ،ولكنها في الوقت نفسه مطبوعة
بحس ثقافي واجتماعي قوي وخاصة في جنوب افريقيا.
ّ
لقد انتخب تصميمه 'األسرّ ة الطابقية المتداخلة' من قبل
الجمهور في جنوب افريقيا على أنه 'الغرض األجمل في
جنوب افريقيا' في شباط  2008في لقاء كيب تاون
للتصميم .لقد قاده مفهوم – إعطاء نمط حياة أفضل
ّ
واالستخدام األفضل للمكان ألولئك الذين يعيشون في
بيوت مزدحمة وصغيرة جدًا ورخيصة – قاده إلى تحقيق
األثر االجتماعي لتصاميمه واالنضمام إلى جمعية
شوبوكس هومز ( )Shoebox Homesوهي مؤسسة
تروّ ج التصاميم االجتماعية للمجتمعات الفقيرة واأليتام.

11-12

www.tsaidesignstudio.com
http://shoeboxhomes.blogspot.com

واي تساي هو المرشح النهائي عن جنوب افريقيا لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال التصميم
العالميين الشباب ( )IYDEللعام .2008
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 / 13المملكة المتحدة
إيمي لينوكس ،المديرة التنفيذية لشركة ترينيتي
كوميونيكيشن ()Trinity Communication

 / 15المملكة المتحدة
مارك بادل ،مالك شركة مارك بادل المحدودة
()Mark Puddle Ltd.

إيمي هي مالكة شركة (ترينيتي كوميونيكيشن) وهي
وكالة تخطيط إعالمي بخبرة مختصة في التخطيط
الرقمي ،أسستها مع شريكها سيمون عام  .2007قبل أن
تبدأ شركتها الخاصة ،أمضت إيمي سبع سنوات تعمل
في مجموعة إعالمية كبيرة حيث اختصت في اإلعالم
الرقمي والتسويق .وتشرح إيمي 'أصبحت الدعاية الرقمية
تعامل كسلعة ،وقد أرادت العودة إلى العمل اإلبداعي،
لهذا أسست ترينيتي مع شريك تجاري '.هدفهم هو
تحقيق األفضل مما يصرف على الدعاية من أجل بناء
أعمال زبائنهم عبر القنوات اإلعالمية بأنواعها' .نحن
نعمل مع الشركات في لحظات تغيّر اللعبة بالنسبة
لدورة حياة شركتهم ،سواء أكانوا استنفذوا نجاحهم
على االنترنت ويريدون النفاذ إلى جمهور أكبر ،أو كانوا
يريدون التحول من شركة تعمل مع الزبائن وجهًا لوجه
إلى شركة تعمل بالتجارة االلكترونية'.

شركة مارك بادل المحدودة هي مظلة لشركات مارك
الثالث للفنون األدائية:
 شركة رجال اللورد تشامبرلين( :)The Lord Chamberlain’s Menوهي شركة مسرح
جوالة عالمية كلها رجال تؤدي مسرح شكسبير في الهواء
الطلق ،وتجول سنويًا في المملكة المتحدة وأوروبا
والشرق األوسط في أكثر من  80موقع إرث قومي وفي
المسارح المدرجة المفتوحة ،تعرض لجمهور يقارب 30،000
سنويًا.
 ويست إند ستيج ( :)West End Stageوهي مدرسةالمسرح الصيفية للشباب األسرع نموًا في المملكة المتحدة.
 مارك بادل برودكشنز (:)Mark Puddle Productionsوهي شركة إنتاج مسرحي مختصة بإنتاج مسرحيات من
الدرجة األولى في المملكة المتحدة والترويج لمواهب
التمثيل واإلخراج والكتابة الجديدة.

www.trinitycommunications.co.uk

إن هدف مارك النهائي هو تطوير شبكة دولية من
أخصائيي الفنون األدائية في دول حول العالم  ،الذين
يمكن أن يستضيفوا إنتاجات بريطانية 'سواء كانت هذه
مسرحية لشيكسبير في الهواء الطلق ،أو مسرحية
جديدة لكاتب غير معروف حازت على نقد جيد أو ورشات
عمل لمهارات المسرح من أجل الشباب'.

أيمي لينوكس هي الفائزة بجائزة المجلس الثقافي
البريطاني لرواد أعمال االتصاالت البريطانيين الشباب
( )UKYXEللعام .2009
 / 14المملكة المتحدة
أنغريت أفولديرباخ ،مديرة شركة تشوليبس ()Choolips
أسست أنغريت التي ولدت في ألمانيا الشرقية وتدربت
مصممة في المملكة المتحدة ،أسست شركة
لتصبح
ّ
(تشوليبس) مدفوعة برغبة أن تمزج األزياء مع التوعية
األخالقية .تقول أنغريت 'كنت أبحث عن مكان يسمح لي
أن أكون جريئة وطليقة الحركة ،ولكن في الوقت نفسه
أقدم منهجًا مستدامًا وإنسانيًا نحو صناعة
أستطيع أن ّ
األزياء واألقمشة' .تبتدع تشوليبس أقمشة وألبسة وتعمل
حاليًا مع شركة غانايان لتقاليد األقمشة من أجل دعم
النفاذ التجاري لمنتجات التجارة العادلة من األقمشة .لقد
ربح نطاق المنتجات مجموعة من الجوائز ثم بعدها بفترة
قصيرة تبنته شركة توب شوب .Topshop & Asos.com
في عام  2008رشحت تشوليبس لجائزة باركلي لشركة
العام المبتكرة.
www.choolips.blogspot.com

أنغريت أفولديرباخ واحدة من المرشحين النهائيين
لجائزة المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال األزياء
البريطانيين الشباب ( )UKYFEللعام .2008

13-16

www.markpuddle.com

مارك بادل واحدًا من المرشحين النهائيين لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال الفنون األدائية
البريطانيين الشباب ( )UKYPAEللعام .2009
 / 16المملكة المتحدة
سام كونيف ،المدير اإلداري لشركة ليفيتي ()Livity
أسس سام كونيف عام  2001شركة (ليفيتي) وهي شركة
تسعى إلى 'استخدام قوة العالمات التجارية واالتصاالت
كقوة دافعة للتغيير االجتماعي' .تعمل ليفيتي مع كبرى
واألهم
األسماء التجارية والحكومات والجمعيات الخيرية
ّ
من ذلك مع الشباب من أجل التشارك في خلق اتصاالت
ناجحة .ويشرح سام قائ ً
ال 'أنا شغوف بشكل خاص بالكيفية
التي تشجع بها المواهب الشابة المتنوعة وتستكشف
ويتم تمكينها على الشاشة وخلفها ،وأعتقد أنه لدينا
فرصة كبيرة لوضع الشباب في قلب ثورة قطاعنا
وجعلهم حجر األساس في اقتصاد الشاشة الرقمي
المستقبلي القوي' .لقد ابتدع سام كجزء من عمل ليفيتي
أول سلسلة تفاعلية متعددة المنصات في العالم وهي
داب بليت دراما (.)Dubplate Drama
www.livity.co.uk

سام كونيف الفائز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لرواد
أعمال الشاشة البريطانيين الشباب ( )UKYSEللعام .2009
70
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 / 17سلوفانيا
ميتجا أوكورن ،مؤسس إينفلوينز بيكتشرز
()InfluenZ Pictures
وهي أنتج ميتجا وأخرج فيلمه األول عندما كان يبلغ  19عامًا
صنعه بدون ميزانية تقريبًا ودون أي دعم من الحكومة.
وزع الفيلم في كافة أنحاء البالد وربح جائزة أفضل فيلم
تمت مشاهدته في سلوفانيا عام  ،2005وأصبح الفيلم
الثامن األكثر مشاهدة في تاريخ أفالم سلوفانيا المستقلة.
ومع نجاح فيلمه األول أسس شركة إنتاج أسماها دي:
فيزيون ( )di:visionتنتج بشكل رئيسي فيديوهات
موسيقية .ثم ترك الشركة ليؤسس إينفلوينز بيكتشرز
وهي شركة إنتاج دولية لألفالم الجديدة والمسلسالت
التلفزيونية .كما يحاضر بشكل مكثف في أوروبا حول
صناعة األفالم ذات الميزانية المنخفضة مشجعًا الشباب
على الدخول في عالم األفالم.
www.mitjaokorn.si/showreel
www.influenzpictures.com

ميتجا أوكورن المرشح النهائي عن سلوفانيا لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال الشاشة
العالميين الشباب ( )IYSEللعام .2007
 / 18بولندا
إيال سكرزيبيك ،مصممة استراتيجية في شركة بران نيو
أيدي وبابليك دي إس جي إن
()Brand New Idea and Public DSGN
شاركت إيال في تأسيس ،وألكثر من عقد ،في رئاسة واحد
من أول ستوديوهات تصميم العالمات التجارية في
وارسو :ستوديو (باكالي)  ،Bakalieوهي شركة تصميم
رسوم بيانية استشارية ترّ كز على معظم جوانب االتصال
والعالمات التجارية والنشر والرسوم البيانية الحركية.
وباالعتماد على خبرتها في التصميم أسست إيال بعدها
(بران نيو أيدي) وهي شركة تصميم استشارية تعمل
والعامة .كما
الحسي للمنظمات التجارية
على التواصل
ّ
ّ
أنها تستمرّ في العمل لدى (بابليك دي إس جي إن)
المنظمة الخيرية الرائدة التي تطبق التصميم لتحسين
قطاع بولندا العام وخدماته.
هي واحدة من األعضاء المؤسسين لجمعية المصممين
البولنديين الناشئين ( )STGUونادي تصميم العالمات
التجارية (.)KBD
www.brandnewidea.pl
www.publicdsgn.pl

سكرزيبيك هي المرشحة النهائية عن بولندا لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال التصميم
العالميين الشباب ( )IYDEللعام .2005
 / 19إستونيا
أندريه كوروبينيك ،المدير التنفيذي لشركة ريت
سوليوشنز ()Rate Solutions
72

بعد أن عمل كمدير تقني لدى شركة دوت كوم أطلق
أندريه عام  2002شبكة اجتماعية للمراهقين أسماها
(ريت)  Rate.eeوالتي أصبحت الموقع االلكتروني األكثر
شعبية في إستونيا وتعمل في أكثر من  20دولة مختلفة.
ال يزال يدير ريت ويستمر بتطوير مشاريع جديدة واالستثمار
في الشركات الحديثة التأسيس في إستونيا .إنه يعمل
حاليًا في ميدلزبورو مطورًا شركات جديدة في السوق
البريطانية ،مثل  CuteFund.comوهي منبر للمستثمرين
إليجاد تمويل عام مشترك والتصويت على الحصص
على اإلنترنت.
www.ratesolutions.eu

كوروبينيك هو اإلستوني الفائز بجائزة المجلس الثقافي
البريطاني لرواد األعمال التفاعليين العالميين الشباب
( )IYIEللعام .2008
 / 20روسيا
شاشي مارتينوفا ،المشرفة الرئيسية لسياسات التحرير
في شركة اليفبوك بابليشينغ ()Livebook Publishing
بعد أن تخرجت من ماجستير الكيمياء في جامعة
موسكو لومونوسف الحكومية ،أطلقت شاشي شركة
غاياتري للنشر وهي دار مختصة بالروايات الغامضة .وفي
عام  2005أعادت شاشي وفريقها صياغة الشركة وغيرت
اسمها وتكوينها .منذ ذلك الحين اليفبوك بابليشينغ
ّ
ركز على الكتب الموجهة لألطفال البالغين أي ('األطفال
من  8وحتى  )'80وهم القراء الذين ال يزالوا يحتفظون
بفضولهم ومخيلتهم وحس فكاهتهم التي تكون
عادة موجودة لدى األطفال .وتشتهر شاشي وفريقها
في تجارة الكتب الروسية باستعمالهم المكثف والثوري
للمدونات وتجمعات الكتب في نوادي موسكو الشهيرة
ومنهجهم االحتفالي الذي يشبه السيرك في النشر.
ويتضمن نطاق النشر عندهم اآلداب من مختلف األنواع
وأدب الالمعقول وكتب الفن واألساطير لألطفال البالغين
وروايات ما بعد الحداثة الرومانسية والروايات المثيرة
للسخرية والشعر المستفز والكتب الالروائية حول
موضوعات اإلبداع.

التعليمية .بالنسبة لكريستوفر 'فإن التحدي في العمل
لدى مرلين وفي السوق المالطية يكمن في تحسين
عملية نشر كتب األطفال المحلية ،ودعم مقاييس
االحتراف في أعمال تنقيح الكتابة واإلنتاج والتسويق في
سوق مزدوجة اللغة حيث تتنافس المنشورات المالطية
عادة مع ما هو مستورد باللغة اإلنكليزية'.
www.merlinlibrary.com

كريستوفر غروبيتا هو المرشح النهائي عن مالطا لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال النشر العالميين
الشباب ( )IYPEللعام .2007
 / 22تركيا
هاكي غوكتاس ،مدير شركة تورك ديجيتال ()Turk Digital
أسس هاكي تورك ديجيتال عام  ،2004وهي شركة تختص
منصات
بخلق وإدارة خدمات تفاعلية رائدة ومبتكرة من أجل
ّ
اإلنترنت والهاتف الجوال .ابتدعت الشركة وطبقت سلسلة
من البرامج الناجحة مثل مجتمع ساوندكالن الموسيقي
( )Soundklanوباور كالب ( )Power Clubوهو أول محل
قانوني رائد للموسيقى الرقمية في تركيا .كسبت
المنصة الموسيقية نجاحًا هائ ً
ال وتعمل اليوم في كل
ّ
من اسطنبول وبودابست.
www.soundklan.com

هاكي غوكتاس هو المرشح النهائي عن تركيا لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد األعمال التفاعليين
العالميين الشباب ( )IYIEللعام .2009

19
20
18

http://livebooks.ru

17

كانت شاشي مارتينوفا هي المرشحة النهائية عن روسيا
لجائزة المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال النشر
العالميين الشباب ( )IYPEللعام .2009
 / 21مالطا
كريستوفر غروبيتا ،مدير النشر في مكتبة مرلين
المحدودة ()Merlin Library Ltd.

22

21

مكتبة (مرلين) هي الناشر المالطي األول في أوائل
السبعينيات التي نشرت كتبًا لألطفال باللغة المالطية.
منذ ذلك الحين ركزت على نشر كتب أطفال مبتكرة
روائية وغير روائية باإلضافة إلى التخصص في الكتب
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 / 23مصر
أدهم حافظ ،مؤسس ومدير برامج في شركة حركة
لتطوير الرقص واألبحاث
()HaRaKa Dance Development and Research
من مواليد القاهرة ،أدهم هو واحد من أوائل خريجي
مدرسة الرقص الحديثة في دار أوبرا القاهرة .مؤسس
ومدير شركة أدهم حافظ ومؤسس ومدير برامج 'حركة'
وهي منظمة لتطوير الرقص واألبحاث وهي أول مؤسسة
مصرية من هذا النوع .أدهم هو أيضًا مؤسس (ترانس
دانس) وهي سلسلة قصيرة من مهرجانات الرقص في
مصر .بادر إلى نشر مجلة دانس نيوز اند كايروغرافي
( )Dance News and Cairographyلنقد الرقص والعروض
ولنشر وترويج أعمال مصممي الرقص المصريين ودعم
أعمالهم من خالل جملة من المقاالت النقدية .عرضت
أعماله في الصوت والحركة والغناء واألداء والنشر
والمحاضرات واألحداث الثقافية في أنحاء مصر والعالم
العربي وأوروبا وتركيا واليابان وغيرها .يع ّلم أدهم اليوم
الرقص المعاصر واألداء في الجامعة األميريكية في
القاهرة ،ويشارك في تأسيس مدرسة تعليم الرقص على
المدى البعيد.
www.harakaproject.blogspot.com

أدهم حافظ هو المرشح النهائي عن مصر لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال الفنون األدائية
العالميين الشباب ( )IYPAEللعام .2008
 / 24لبنان
هانيا مروة ،مديرة بيروت دي سي وميبروبوليس آرت سينما
()Beirut DC and Metropolis Art Cinema
أسست (بيروت دي سي) عام  1999من قبل مجموعة من
محترفي السينما ومناصري الفن .هدفها هو مساعدة
ودعم صانعي األفالم العرب المستقلين على تجاوز
الصعوبات التي تواجه السينما العربية التي تعمل بعقلية
مستقلة .وتشجع بيروت دي سي شركائها والمتعاونين
معها ،في منطقة يعتبر التفرد فيها محظورًا بوجه
عام ،على إنتاج أفالم ذات صلة بمجتمعهم التي
تسعى إلى اعادة طرح األسئلة/حول القيم والمعتقدات
السائدة ،وتهدف إلى التحفيز على التغيير وعلى الدفع
نحو منهج جديد وشخصي في السينما .وتضيف هانيا
قائلة 'من خالل عملي في بيروت دي سي ،الحظت أنه
على الرغم من برامج األفالم المقياسية التي تقدمها
دور السينما التجارية للجمهور في بيروت ،فال يزال هناك
جمهور واسع لبدائل أخرى أو ألفالم الك ّتاب ،خاصة بين
الشباب والطالب' .ولهذا السبب قررت أيضًا ان تفتتح دار
سينما جديدة ،ميتروبوليس ،كأول دار سينما فنية في
البالد .يهدف المكان إلى التأكد من حصول الجمهور على
منفذ دائم ومستدام إلى إنتاجات أفالم متنوعة وغنية.

74

www.beirutdc.org
www.metropoliscinema.net

هانيا مروة هي المرشحة النهائية عن لبنان لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال الشاشة
العالميين الشباب ( )IYSEللعام .2007
 / 25اليمن
نشوان المغافي ،المدير اإلداري لشركة يمن بوك شوب ))
()Yemen Book Shop
يمن بوك شوب هو واحد من المستوردين الرئيسيين
للمنشورات اإلنكليزية في اليمن .أسست عام 1980
وكانت أول مكتبة في اليمن تستورد الكتب اإلنكليزية.
نشوان هو مديرها اإلداري منذ عام  1995عندما كان ال
يزال في مرحلة الدراسة الثانوية .كان يطمح ألن يكون له
دور في تحسين التعليم في اليمن ،وفي الترويج للغة
اإلنكليزية على وجه الخصوص .يمن بوك شوب تتعامل
اليوم مع أكثر من  40ناشرًا في الواليات المتحدة
األميريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا
والهند والباكستان ومصر ولبنان واألردن.

نشوان المغافي هو اليمني الفائز بجائزة المجلس
الثقافي البريطاني لرواد أعمال النشر العالميين الشباب
( )IYPEللعام .2008

24

23
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 / 26اإلمارات العربية المتحدة
مصممة أزياء والمديرة اإلبداعية
شاشي ربيعة زي،
ّ
لشركة رابية زي ()Rabia Z
تأتي رابية زي من خلفية إماراتية وأفغانية ،شغفها
والتزامها باألزياء يسعيان إلى الموازنة والمزج ما بين
األناقة والروحانية معًا .إنها واحدة من المصممين
الجدد الذين يلبون حاجات المرأة المسلمة المعاصرة،
معتقدة أن اللباس المتواضع يمكن تحقيقه بطريقة
أنيقة .لقد تمكنت من تحديث مفهوم تقليدي جدًا في
األزياء بطريقة إبداعية ،ونجحت في عرضه على المشهد
العالمي لحلبات األزياء .ترسل أزياؤها رسائل بطريقة
مبدعة ،مغزاها أن التواضع جميل ومريح وسهل
الحصول عليه واإلحساس بشعور جيد والثقة بالنفس
معًا.

25

ربيعة زي هي المرشحة النهائية عن اإلمارات لجائزة
المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال األزياء العالميين
الشباب ( )IYFEللعام .2008
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 / 27الباكستان
شامون سلطان ،المدير التنفيذي لشركة خادي ()Khadi
أسس شامون عام  1998دار األقمشة والتصميم الخاصة
به ،خادي ،التي انطلقت بفكرة إحياء حرفة األقمشة
المحاكة يدويًا وإعادتها إلى أزياء األحياء الراقية .ويعتقد
شامون أن 'األقمشة المحاكة يدويًا هي العامل الذي
يجعل عملنا يتميز في السوق بين غيرنا من المصممين'.
وخالل األعوام التسع لوجودها في السوق ،تمكنت
شركة خادي من خلق سوقها المختص من خالل
المجموعة الواسعة لتدرجات ألوان المالبس ،وبراعة
القماش المحاك يدويًا ونطاق المنتجات الواسع .منحت
خادي أربع جوائز لألزياء وهي 'أفضل لباس للرجال'
( 2002و )2005و'أفضل محل تجزئة' ( 2006و.)2007
www.khaadi.biz

شامون سلطان هو المرشح النهائي عن الباكستان
لجائزة المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال األزياء
العالميين الشباب ( )IYFEللعام .2008
 / 28الهند
فيجاي نير ،مدير شركة أونلي ماتش الودر
()Only Much Louder
قرر فيجاي نير عندما بلغ عامه الـ 17أن يخوض تجارة
الموسيقى بعد أن ترك تعليمه .بدأ بإدارة الفرق
الموسيقية وما بدأ كهواية كبر ليصبح أول شركة إدارة
فنانين في الهند للفرق الهندية ،أونلي ماتش الودر
( .)OMLمفعمة بأخالقيات االستقالل في العمل (قم
بعملك بنفسك) ،بدأت الشركة ما أسمته كاونتر كالتشر
ريكورد ( )Counter Culture Recordوهي عالمة بديلة
أصبحت خيارًا معقو ً
ال للفنانين الذين يبحثون عن إطالق
موادهم بدون دعم كبير .بدأت بابلفيش بروداكشنز
( )Babblefish Productionsعام  2008كذراع لـ  OMLإلنتاج
الفيديو ،كما أنها تساعد الفنانين الهنديين في تطوير
هويتهم البصرية الخاصة من خالل تطوير الفيديوهات
موسيقية والبرامج وثائقية والملفات الموسيقية
الرقمية وغيرها .خالل األعوام السبعة الماضية ،حجزت
 OMLفنانين ألكثر من  500حفل موسيقي وأنتجت
مهرجانات عالمية الشهرة وأصدرت فنانين مستقلين
وأسست ذاتها كواحدة من الالعبين الرئيسيين في
صناعة الموسيقا الهندية.

 / 29سريالنكا
ليندا سبيلديويند ،مؤسسة والمديرة اإلدارية لشركة
أكاديمي أوف ديزاين ()Academy of Design
الحظت ليندا نقصًا في تعليم األزياء والتصميم في
سريالنكا فأسست في عام ( 2000أكاديمي أوف ديزاين)
وهو مشروع رائد لتقديم التعليم الجامعي في مجال
التصميم .ومنذ إطالقها لعبت األكاديمية دورًا كبيرًا في
جدي وكمهنة حيوية
تطوير التصميم كفرع تعليمي ّ
في سريالنكاّ .
'إن صناعة المالبس هي أهم الوظائف في
سريالنكا وتلعب دورًا جوهريًا كعنصر دافع القتصاد
سريالنكا الوطني .وخالل العقود الثالثة الماضية نمت
لتصبح صناعة معرفة أساسية ،ينقصها مع ذلك
المقدرات المختصة في التصميم للتركيز على تصميم
وتطوير المنتج لتخديم أسواق المستهلكين الراقية
المطلوبة الستمرار تنافسية الصناعة .لعبت الصناعة
دورًا قويًا في تخريج مصممين ممكنة قطاع األزياء من
االنتقال إلى درجات أعلى في سلسلة القيمة' .ومنذ
اإلطالق الناجح لألكاديمية أسست بيشاكاال ()Peshakala
التي تهدف إلى إحياء استعمال أقمشة البلد األصلية
وإلى ربط المصممين الشباب بالمجتمعات الحرفية في
القرى .إن أحدث مشروع لها هو مركز ريادة األعمال
اإلبداعية الذي أسس لتطوير الصناعات اإلبداعية في
البالد ،كما أسست مهرجان سريالنكا للتصميم عام 2009
كمنبر للفت أنظار المجتمع الدولي إلى جهود سريالنكا
في هذا المجال.

27

28

www.aod.lk
www.srilankadesignfestival.com

ليندا سبيلديويند هي المرشحة النهائية عن سريالنكا
لجائزة المجلس الثقافي البريطاني لرواد أعمال األزياء
العالميين الشباب ( )IYFEللعام .2009

29

www.oml.in

فيجاي نير هو الباكستاني الفائز بجائزة المجلس الثقافي
البريطاني لرواد أعمال الموسيقى العالميين الشباب
( )IYMEللعام .2009
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الملحق  - 4قراءات وقراءات إضافية
منشورات مقتبسة أو مشار إليها في هذا الدليل

قراءات إضافية

وثيقة رسم خارطة الصناعات اإلبداعية ،دائرة الثقافة
واإلعالم والرياضة ،لندن1998 ،

الصناعات الثقافية ،د .هيزموندالغ ،سيج ،لندن2002 ،

وثيقة رسم خارطة الصناعات اإلبداعية ،دائرة الثقافة
واإلعالم والرياضة ،لندن2001 ،

البقاء في المقدمة :األداء اإلقتصادي للصناعات
اإلبداعية في المملكة المتحدة  ،ر .أنداري ،هـ .باخشي،
و .هاتون ،أ .أوكيفي ،ب .شنايدر ،مؤسسة األعمال
( ،)The Work Foundationلندن2007 ،
بريطانيا اإلبداعية – مواهب جديدة القتصاد جديد،
دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة ،لندن2008 ،
ما بعد األزمة2009 ،www.creative-economy.org ،
ثقافة الغيمة ،تشارلز ليدبيتر ،منشورات بينغوين ،لندن2010 ،
العيش في أدراج الرياح ،تشارلز ليدبيتر ،منشورات بينغوين،
لندن2000 ،
اإلقتصاد اإلبداعي ،جون هوكينز ،منشورات بينغوين،
لندن2001 ،
البيئات اإلبداعية ،جون هوكينز ،مطبعة جامعة
كوينزالند ،كوينزالند ،استراليا2009 ،
األمة اإلبداعية ،المجلس األسترالي ،سيدني ،استراليا1994 ،
ماذا كانت غوغل ستفعل؟ ،جيف جارفيس ،هاربر
كولينز ،نيويورك2009 ،

ما وراء الصناعات اإلبداعية :رسم خارطة اإلقتصاد
اإلبداعي في المملكة المتحدة ،بيتر هيغز ،ستيوارت
كانينغهام ،حسن باكشي ،نيستا ( ،)NESTAلندن2009 ،
خلق ال ّنمو :كيف يمكن للمملكة المتحدة أن تطور
شركات إبداعية على مستوى عالمي ،نيستا (،)NESTA
لندن2006 ،
مراجعة كوكس لإلبداع في األعمال ،خزينة جاللة
الملكة ،لندن2005 ،

مهارات المملكة المتحدة :الرخاء للجميع في
اإلقتصاد العالمي ('مراجعة ليتش') ،دائرة األعمال
واالبتكار والمهارات ،لندن2006 ،
مراجعة غوويرز للملكية الفكرية ،خزينة جاللة
الملكة ،لندن2006 ،
تقرير اإلقتصاد اإلبداعي ،أونكتاد ( ،)UNCTADجينيف/
نيويورك ،أونكتاد ( /)UNCTADبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي2008 ،UNDP
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اإلقتصاديات اإلبداعية ،المدن اإلبداعية ،منظور آسيوي
أوروبي ،ل .كونغ وج .أوكونور ،سبرينغر ،برلين2009 ،
اإلقتصاد اإلبداعي للندن :نجاح عرضي؟،
ج .كنيل وك .أوكلي ،مؤسسة األعمال ،لندن2007 ،
قارئي اإلبداعي ،ج .لوفينك ون .روسيتر ،معهد ثقافات
التشبيك ،امستردام2007 ،

اإلدارة واإلبداع :من الصناعات اإلبداعية إلى اإلدارة
اإلبداعية ،س .بيلتون ،وايلي بالكويل ،أوكسفورد2006 ،
اإلقتصاد اإلبداعي للمدن ،أ .سكوت ،سيج ،لندن2000 ،
الطبقة اإلبداعية ،ر .فلوريدا ،بيزيك بوكس ،نيويورك2002 ،
فن االبتكار ،ك .أوكلي ،أ .برات ،ب .سبيري ،نيستا (،)NESTA
لندن2008 ،
إطار عمل لإلحصاءات الثقافية ،معهد اليونيسكو
لإلحصاء ،مونتريال ،كندا2009 ،

ماذا تفعل إذًا؟ سؤال جديد للسياسات في القطاع
اإلبداعي ،تشارلي تيمز وشيال رايت ،ديموس ،لندن2007 ،

