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 الثقافوةىوأبعادهاىاالستراتوجوةىالصناعات

 فني ورـــعاشأ.           سعيد أوكيل محمدأ.د. 
 الجزابر جامعةكلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، 

 
 ملخص:

باإلضافة إلى األبعاد المعروفة، ٌولً معدا     
 هذا المقال للصناعات الثقافٌة بعدٌن آخرٌن:

أحدهما ذو طابع استراتٌجً وٌتعلق بالقوة 
االقتصادٌة المستندة أساسا إلى إنتاج المعارف 
واإلبداعات التكنولوجٌة واالجتماعٌة. واآلخر 

قافٌة ٌتعلق بالمتطلبات الكفٌلة بإقامة سوق ث
 عربٌة مشتركة ذات فعالٌة.

Résumé: 

  En plus des dimensions connues, les 
auteurs de ce présent  article propo-
sent de conférer aux industries cultu-
relles deux autres dimensions: L’une 
est d’ordre stratégique et a trait à la 
puissance économique basée essen-
tiellement sur la production des con-
naissances et des innovations techno-
logiques et sociales. L’autre concerne 
les exigences permettant de construire 
efficacement un marché commun cul-
turel Arabe.  

 

 مقدمة

فة ست الثقا ٌرتٌن، اكت شرٌتٌن األخ غة و 1فً الع ٌة بال لف مأهم لى مخت ٌدة ع تزا
بروز  جراء  من  لك  حدث ذ قد  عالمً. ول األصعدة، وخاصة على المستوٌٌن الجهوي وال

كذا من جهة،  2معطٌات وتفعٌل تؤثٌرات سببها أساسا التقدم العلمً والتكنولوجً الهابل و
 من جهة أخرى.  3التحوالت المثٌرة فً الهٌكلٌة االقتصادٌة الدولٌة

النامٌوة، مووا فتبوت المسووابل والجوانوو   فسوواء تعلووق األمور بالبلوودان المتقدمووة أو
باحثٌن  4الثقافٌة لدى ال شعبٌة والرسمٌة و فً األوساط ال با،  قرن تقرٌ تثار بحدة منذ ربع 

ٌة فاق المعرف لف اآل كذلك 5على مخت شطة . و شتى األن سبة للممارسٌن ل ضا بالن شؤن أٌ ال
صلٌة  ٌة األ جات الحرف ٌة، المنت لألدوات التربو بابعٌن  جٌن و حرفٌٌن ومنت من  ٌة  الثقاف
ٌة  ٌة والدول بات الوطن سبة للمإسسات والهٌ حال بالن كذلك ال والقٌم الثقافٌة فً المجتمع، و

ت من  به  بادر  ما ت عاون المختلفة ذات العالقة بموضوع الثقافة و فاهم والت ؤثٌرات على الت
 بٌن الشعو  والسلم والدٌموقراطٌة الحقٌقٌة. 

وفووً رموورة هووذا االحتفوواء المتزاٌوود بالموضوووع، طغووى علووى سووط  النقاشووات 
باحثٌن «6الصناعات الثقافٌة»والكتابات  مصطل   سبق لل ما  ، معبرا عن االهتمام أكثر م

ٌون،ب صادٌون واإلعالم لى الخصوص االقت فٌهم ع سٌٌن،  من  عاملٌن أسا تؤثٌر  لك ب وذ
 أولهمووا متعلووق بتطووور النفرٌووة نفسووها وثانٌهمووا بالنضووا االقتصووادي لقطوواع الثقافووة

 (Benghozi et Duvauroux, 1994 .)نا، ع فً نفر ضاف،  مل االستراتٌجٌة أ لى أن عا
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 بعدا أكثر أهمٌة بالنسبة لألمم والشعو ، كما سنشرح ذلك فٌما بعد. 

رٌوة االقتصوادٌة، ٌتضوو  أكثور فوؤكثر أن التحلٌول االقتصووادي ففٌموا ٌتعلوق بالنف
شفافة  -التقلٌدي القابم على نموذج مبادلة المنتجات الصناعٌة المتجانسة  سوق  فً فضاء 

تتمتووع بوووفرة المعلومووات الكاملووة عوون البضووابع والمعووامالت التجارٌووة حسووبما تقتضووٌه 
لة سة الكام جال لتحل -فرضٌات سوق المناف س  الم قع قد أف فً الحسبان وا خذ  خر ٌؤ ٌل آ

 ، مما ٌستلزم وسابل وأطر جدٌدة مختلفة. 7المعامالت فً اقتصاد الخدمات المعاصر

جات جانس المنت عدم ت سوده  صاد ٌ من االقت نوع  عدم ضرورة  8إن هذا ال كذا  و
. وفووً الواقووع، فووإن عوودم التجووانس هووذا 9تواجوود البعوود المكووانً للمعووامالت والصووفقات

من  هوخاصٌة القطاع طوٌال  الثقافً المتؤصلة التً حرمته من اهتمام االقتصادٌٌن ردحا 
هام.  فً ال فرع المعر هذا ال فً  باحثٌن  بل ال الزمن، حٌث فّل من المجاالت المهملة من ق
فً  قل  لى األ قة بالموضوع، ع ٌات المتعل فً األدب سبٌا  ٌر ن قص كب نه ن نتا ع ما  هذا  و

 بالدنا. 

مرور أما فٌما ٌتعلق بتطور القطاع  الثقافً نفسه، فقد اكتس  نضجا تدرٌجٌا مع 
طاع  ٌات بق نذ األربعٌن َ  م طاع لٌلق فه الق لذي عر صناعً ا الزمن. ذلك بفضل التطور ال

ٌة» صناعات الثقاف لذي Adorno and Horkheimer, 1974« )ال لدور ا لى ا (. باإلضافة إ
ح لى كسر ال فة لعبته تقنٌات اإلعالم واالتصال الحدٌثة، التً أدت إ بٌن الثقا صلة  دود الفا

عن Lacroix et al, 1997واالتصال واإلعالم ) نتا  ما  لى  بدورنا، إ حن  شٌر، ن نا ن (. وه
عاملٌن  ٌات والمت شاطات والتقن ذلك من بروز كثٌر من الجدٌد فً المفاهٌم والوفابف والن

 واألنماط والوسابل وقنوات التوزٌع واألسواق. 

عا اه ناك طب لك، ه كل ذ ن   لى جا مل وإ ٌد بمج ٌة المتزا سلطات العموم مام ال ت
رٌوور مباشوور بالموضوووع، كمشووكلة األمٌووة ومجموول  القضوواٌا المرتبطووة بشووكل مباشوور أو

المسووابل المتعلقووة بالتربٌووة، التعلووٌم، التكوووٌن، اللغووة، الفنووون بمختلووف أنواعهووا، الهوٌووة، 
 التقالٌد، الحضارة العلمٌة، التراث والفكر بصفة عامة. 

ٌد مثل ذلك االه ها التخصٌص لمز شتى من جراءات  فً إ تمام ٌتجلى أكثر فؤكثر 
ٌة شإون التربو ها ال ما فٌ فة ب ٌة المختل بادرات الثقاف شاطات والم مالً للن لدعم ال ، 10من ا

وكووذلك االسووتثمار فووً صووناعة مسووتلزمات التوودرٌس وإرسووال األقمووار الصووناعٌة التووً 
ها  ر وتعٌٌن مدن أوتستخدم خاصة فً البث الفضابً، باإلضافة إلى اإلشها عواصم بؤكمل

. ناهٌوووك عووون تلوووك 11تتكووواثف فٌهوووا االسوووتثمارات والنشووواطات فوووً المجوووال الثقوووافً
ٌة  ساعدات المال ٌة، تخصٌص الم كز الثقاف شاء المرا سس على إن تً تتؤ االستراتٌجٌات ال
حاول أن  تً ت ٌة ال وتنفٌم الملتقٌات اللغوٌة والمعارض، والتً تتبعها خاصة الدول الغرب

ها ت ٌدها، مبادب شهار لتقال ها واإل بث أفكار سمٌة،  ها الر ستعمال لغت برة ا سٌع دا سهل تو
 . 12وقٌمها
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وموع مورور الوقوت، تطوورت األنشوطة الثقافٌوة واإلعالمٌوة والمعرفٌوة عموموا 
لتقتوور  موون نموووذج النشوواط االقتصووادي النمطووً القووابم علووى اسووتخدام عواموول اإلنتوواج 

فً  بداعات التقلٌدٌة، من عمل ورأسمال  كارات واإل من االبت ثم االستفادة  لى،  لة أو مرح
هو ما  نوع األحدث ك لى ال ٌة، إ نً فً مراحل تال شر اإللكترو سبة للن مثال بالن شؤن  . 13ال

وبالفعوول، فقوود سووم  التطووور التكنولوووجً، علووى سووبٌل المثووال، بتطوووٌر تقنٌووات اإلنتوواج 
من وبالتالً رفع إنتاجٌة العمل عن طرٌق تحسٌن مستواه المعر ما أدى،  ٌة، م فً من ناح

فاع الطل   لى ارت نه إ موففٌن، وم ستخدمٌن وال فراغ الم ناحٌة أخرى، إلى زٌادة أوقات 
 .  14على المنتجات والخدمات الثقافٌة وشٌوع مختلف أنماط "االستهالك الثقافً" الحدٌث

لف  فً مخت ٌد  كار والتجد ٌع واالبت من التنو ٌد  عال المز هً ف لك  وكانت نتٌجة ذ
فً  ت الصناعات الثقافٌة نفسها، وهومجاال مة حتى  ما تسب  فً حدوث تغٌٌرات جد ها

ها ٌة ورٌر ٌة والتثقٌف ٌة والبٌداروج هذا باإلضافة 15طبٌعة المخرجات والوسابل التعلٌم  .
مع" فاهرة "حوسبة المجت لى  ساهمت 16إ تً  ٌة وال ته ومإسساته اإلدار لف أجهز ، بمخت

 ثقافٌة العصرٌة، مع مراعاة مخاطرها وعٌوبها. كثٌرا فً التحسٌس بؤهمٌة األدوات ال

هو نا  ٌه ه ٌد عل جدر التؤك ما ٌ فإن  فة  وعلى أٌة حالة،  حق اإلطالع والمعر أن 
تؤت  لم ٌ هذا  وكذا حرٌة اإلعالم والتعبٌر هً فعال من أهم ممٌزات المجتمع المعاصر. و

نا، ، منها ما نر17تدعٌم قدرات معٌنة بل وبإقامة أو ةطبعا بصورة تلقابٌ حن ه ٌه ن كز عل
تاج،  توفٌر وتعزٌز فرص وإمكانٌات اإلطالع والتوعٌة عن طرٌق تفعٌل االستثمار، اإلن

عة.  18اإلبداع، العلم، التكنولوجٌا والتسوٌق الهادف ٌة ومنف فؤكثر حرك ثر  بكٌفٌة تكون أك
حتووى  علووى أن للدولووة والمسووتثمرٌن الخووواص فووً ذلووك واجوو  ومسووإولٌة تطوٌرهووا أو

طالقووا موون اسووتراتٌجٌة مدروسووة وسٌاسووة واضووحة المعووالم مدعمووة بووالموارد إنشووابها ان
 الضرورٌة. 

سلٌة  جاالت الت مل م قتحم مج تاج أن ت مة اإلن كل وأنف لى هٌا سهل ع بذ، ٌ وعند
لى  والمعرفة لتدفع بها إلى مرحلة التصنٌع واإلنتاج الغزٌر والجودة العالٌة، مإدٌة بذلك إ

قوة اال من ال لى انتقال مصدر السلطة  ٌة إ موارد المال ٌة وال مواد األول بامتالك ال صادٌة  قت
صة ،قدرات إنتاج المعلومات والمعارف، بما فٌها ٌة ،خا ٌة والتقن من  19العلم كن  تً تم ال

ٌادة  21المعلوماتٌة أو20تضٌٌق ما ٌعرف بالفجوة التكنولوجٌة فً ز منه وتعفٌم المساهمة 
 س الوقت. الثروات وعرض السلوكٌات الحضارٌة العالٌة فً نف

كما -األمم لم تعد إذن  نستخلص مما سبق أن مفاهر القوة الفعلٌة للمجتمعات أو
 متمثلة فً استهالك المنتجات الصناعٌة أو -فً فل االقتصاد القابم على قاعدة حرفٌة

منافع تجارٌة آنٌة. بل وأن القوة  الموارد التقلٌدٌة التً تضمن تحقٌق عوابد مالٌة أو
ٌة إّنما ٌضمنها امتالك وزٌادة القدرات واإلمكانٌات والمهارات إلنتاج الدابمة والفعل

والمزٌد منها باستمرار مع تسخٌرها فً المٌدان لفابدة المواطنٌن. تلك التً  22المعرفة
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تضمن تراكم المعلومات واألفكار والتجدٌد التكنولوجً، مإهال أنفمة وأجهزة اإلنتاج 
تنفٌمها ورفع أدابها، ومنه تطوٌر المجتمع فً إلى تطوٌر أسالٌ  عملها، وتحسٌن 

تكون المعرفة بذلك  قٌمه، تفكٌره، سلوكٌاته، مستوى معٌشته وتعزٌز كٌانه، لتصب  أو
 . 23قوة فعلٌة والقوة معرفة

ولقوود اكتسووبت الثقافووة صووفة "الصووناعة" وانوودمجت فووً النسووٌا االقتصووادي 
لك  والصناعً الحدٌث، بل وتغلغلت إلى قلبه وشكلت جزءا كان ذ سٌة.  ته األسا من قاعد

ٌاة  ناحً الح كل م لى  ثة إ صال الحدٌ ٌات االت لً وتقن نة واإلعالم اآل خول المكن بفضل د
المجتمووع  االجتماعٌووة لٌبوورز إلووى الوجووود مووا ٌعوورف بووالمجتمع مووا بعوود الصووناعً أو

عى حتى ال 24المعلوماتً سٌر وٌرا . هذا المجتمع الذي ٌكون فٌه الوقت فعال من ذه ، ٌ
هوتض لك  كل ذ جة  كون نتٌ ٌة. وت ٌة وفعال  ٌع الفرص وتكون فٌه سرعة التنفٌذ عامل جد

لً قت الفع مل 25العمل فً الو مع الع حة  تتالءم الرا عٌن و شاط زمن م كل ن ، ٌخصص ل
 حتى ٌكون الجسم والروح متوازٌٌن. 

ترتبط  صبحت  بل أ صناعة  عن ال صلة  فة منف وفً مثل هذا المجتمع لم تعد الثقا
تاج و"االستهالك بها بوشابا  سا لإلن ٌدة موجهة أسا فروع عد فً فهور  عضوٌة تتمثل 

سٌٌر26الثقافً" ماط الت فً أن ثل  ٌة تتم شابا تنفٌم طان بو فٌم واإلدارة  27. كما ترتب والتن
. هووذا فضووال عوون 28التووً اسووتعارها قطوواع الثقافووة موون المإسسووة الصووناعٌة الحدٌثووة

سوٌقٌة ا ٌة االستراتٌجٌات الصناعٌة والمالٌة والت ستلهمتها المإسسات الثقاف تً ا سواء  -ل
 من المنفمات الصناعٌة.  -الخاصة العمومٌة منها أو

 طور مفهوم الصناعات الثقافيةت

ستعمال مصطل   بداٌات ا لى  للتعرف على مثل هذا التطور، ٌجدر بنا أن نعود إ
صادي و سٌاق االقت ٌر ال فل تغ فً  نً الصناعات الثقافٌة لمعرفة المسار الخاص به،  التق

لى  ٌوم ع صل ال لً الحا طور الفع هم الت تى نف لك ح صنعة، وذ عات الم فً المجتم فة  للثقا
 المستوى العالمً الشامل. 

ٌعود استعمال مصطل  "الصناعة الثقافٌة" إلى األربعٌنٌات من القرن العشرٌن. 
ٌدة بفضل فهور وسٌلة االتصال ا -إذ أنه فً سٌاق نقد "الثقافة الشعبٌة" السابدة آنذاك لجد

اتخووذ مإسسووا المدرسووة النقدٌووة الشووهٌرة المعروفووة بمدرسووة  -المتمثلووة فووً اإلذاعووة
( موقفا من مجمل مفاهر القوة التً تتمتع بها Mattelart et Piemme, 1982فرانكفورت )

 اإلذاعة والسٌنما والتلفزٌون الناشا فً ذلك الوقت. 

سلعً، ولقد اقترن "تصنٌع" الثقافة بو: "تسلٌعها" أي إخضا بادل ال عد الت عها لقوا
فرده  قافً ت عل الث قد الف سٌة، وأف ٌة السٌا ٌة االجتماع من الناح ٌة  ها النقد قدها قوت ما أف م

كرٌن، األ وخصوصٌته من الناحٌة الجمالٌة. وهو هذٌن المف فر  فً ن ستدعً،  لذي ٌ مر ا
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ها ) ٌة برمت صناعة الثقاف من ال قدٌا  فا ن فإAdorno et Horkheimer, 1994موق نت (.  ذا كا
ست  مثل هذه الصناعة ضرورٌة إلنتاج وعرض أو فإن خصوصٌتها لٌ ها،  توفر منتجات

ٌف أو ٌة. حٌث إن التثق لة  مثٌلة لخصوصٌة السلعة الماد ثار طوٌ ها آ ٌة" ل ٌة الفكر "التغذ
 المدى، وٌمكن اعتبارها استثمارا فً حد ذاته. 

ط كً إ مع األمرٌ من المجت لق كان موقف المدرسة النقدٌة ٌتخذ  لم ٌ ٌا و ارا تحلٌل
حٌن فهر  سبعٌنات،  هذا التحلٌل صدى خارج الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إال فً نهاٌة ال
من  سلة  قد  فهرت سل مرة. ف هذه ال صٌغة الجمع  كن ب ٌد ل من جد المصطل  فً أوروبا 

خاصووة، تعنووى بوونفس الموضوووع  الدراسووات والبحوووث، بطلوو  موون هٌبووات عمومٌووة أو
ٌةوهو"الصناعات الثقا سلعة الثقاف تاج ال خاص بإن مال ال مام رأس ال لى اهت شٌرا إ ٌة"، م  ف

(Huet et Armel, 1978 ًلدول ستوى ا (. كما حفٌت قضاٌا الثقافٌة باهتمام كبٌر على الم
فووً خضووم البحووث عوون أراء، أفكووار  29منووذ مطلووع الثمانٌنووات ممووا زج بالهٌبووات الدولٌووة

 وتوصٌات فً مجال هذه الصناعات. 

خالل ال ما  ٌات أ شار التقن لق بانت ٌدة تتع مل جد برزت عوا قد  ٌرة، ف شرٌة األخ ع
ته،  عالم برم شمل ال الجدٌدة لإلعالم واالتصال، ونزعة الشمولٌة الطارٌة فً إطار جدٌد ٌ
لك  ستدعى ذ باعتباره مسرحا للفاهرة االقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة على السواء. ولقد ا

بإدراج عنصر إعادة النفر فً بعض الطروحات السابق ة فً المٌدان النفري، كما سم  
سلوك،  فٌم، رشٌدة ال نة التن المعرفة ضمن عوامل اإلنتاج فً إطار مإسسة صناعٌة مر

 قادرة على استعمال المعرفة وعلى إنتاجها، وبثها  وقادرة على التعلم أٌضا. 

لقوود تغٌوورت الفووروف والسووٌاقات التووً نشووؤ فٌهووا مصووطل  "الصووناعة الثقافٌووة" 
فةتم صاد المعر ٌه اقت لق عل كن أن ٌط ما ٌم لى  ٌل إ طرح اآلن ٌم بل وأن ال ما،  ، أي 30ا

فة،  ٌدان الثقا صناعة م ٌه ال لذي اقتحمت ف قت ا فس الو فً ن صناعة  حضور الثقافة فً ال
مما سم  بتطور نوعً كبٌر للصناعة والثقافة معا. وهذا ٌتماشى مع الفكرة األكثر فؤكثر 

لووه مكانوة ودور هاموان وفعلٌوان فوً االقتصوواد  الخودمً أوقبووال مون أن القطواع الثالوث 
عارف أو مات والم تدفق المعلو ما على  كز إ بادالت ترت  والمجتمع المعاصرٌن. حٌث الم

 تصرٌف المنتجات المادٌة ولكن بصور مختلفة وسرعة أكبر. 

فة نى المعر كن حصر مع مات،  31فً هذا اإلطار، ٌم شمل المعلو فً تعرٌف ٌ
مدونا التصورات، المفا شكال  هٌم، المبادئ، القوانٌن العلمٌة، التحالٌل ونتابجها حٌن تتخذ 

تتخووذ شووكال مشخصووا ٌشوومل مجموووع الخبوورات  قوابال للتووداول )اإلرسووال واالسووتقبال( أو
مع أو فً المجت فراد  ها األ تع ب تً ٌتم هارات ال لى  أن  والم صناعٌة. ع سة ال فً المإس

بداع  المعرفة، عندما تكون علمٌة وتكنولوجٌة، صناعً واإل تفٌد أكثر فً عملً اإلنتاج ال
 التكنولوجً. 

صال  فة واالت بٌن مجاالت الثقا حدود  ضعاف ال لى إ ولقد أدت ثورة المعلومات إ
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هذه  بر  ٌة ع ٌة والمعرف ٌة والجمال قٌم الثقاف قال( ال فاذ )انت سم  بن جة ت لى در فة إ والمعر
له، أي الحدود بٌن الفضاءات التً كانت مغلقة عن بعضها فً ا ما قب صناعً و مع ال لمجت

جاد  ستحٌل إٌ من الصع  وحتى الم صب   فضاءات اإلنتاج والتبادل واالستهالك. حٌث أ
مدخالت أو نشاط اقتصادي أو طه عالقات  شاطات  صناعً معاصر ال ترب مخرجات بن

دولٌووة. وفووً الواقووع، فووإن التعببووة الكاملووة لجوودول  مجهوٌووة أأم أخوورى، محلٌووة كانووت، 
صاد أوالمدخالت و تاجً  ألي اقت هاز اإلن لد   المخرجات ٌعتبر من مإشرات صالبة الج ب

 كان. 

إن التقار ، مثال، بٌن الصناعات السمعٌة البصرٌة، اإلعالم اآللً واالتصاالت 
فً فل هٌمنة االتجاه إلى تنفٌم شبكً للفضاء -السلكٌة والالسلكٌة، قد سمحت كلها 

اج إلى إعادة النفر فً إشكالٌات الصناعات الثقافٌة بممارسات ثقافٌة جدٌدة تحت -العالمً
 (. وما مقولة "بادر محلٌا وفَكر عالمٌا أوLacroix et al, 1997كما طرحت حتى اآلن )

إال تعبٌر عن االتجاه الجدٌد للعالقات بٌن الناس والبلدان واالقتصادٌات.  32شامال"
آلنٌة مإثرا  على التبادالت فالبعٌد جغرافٌا لم ٌعد كذلك بفضل إمكانٌة االتصال ا

 والتفاهم بٌن الناس والبلدان بتسهٌالت أكثر فؤكثر. 

 تصنيف الصناعات الثقافية

كذا  ضبط و ٌد ومن شكل وح صناعات ب ٌف ال صعوبة تعر لى  باحثون ع فق ال ٌت
هو ضمن هذه الصناعات من األنشطة الثقافٌة أو تحدٌد ما هو ما  ٌد  من  حتى تحد قافً  ث

من بٌن الصناعات. فقل نف الموضوع  ما ٌكت سب   سؤلة التعرٌف ب حول م ما ٌقع االتفاق 
فً  اعتبارات فكرٌة وأٌدٌولوجٌة من جهة، وتضار  المصال  أو على األقل تعارضها 

 الساحة الثقافٌة من جهة أخرى. 

علووى أن الصووناعات الثقافٌووة تمثوول رهانووات اجتماعٌووة واقتصووادٌة وصووناعٌة 
سهل إن على  -صةفً البلدان المصنعة خا-وسٌاسٌة  ماع ال ها اإلج قع حول من أن ٌ بر  أك

فري أو ستوى الن قرن أو الم بع  عد ر لً. فب ستوى العم لى الم حوث  ع من الب ٌد  ما ٌز
والدراسات المتخصصة فً هذا المجال، ال نكاد نعثر على تعرٌف شامل جامع مانع لهذه 

صن هذه ال قع  لى أن وا قل، إ لى األ ٌا ع لك، جزب عود ذ قد ٌ صناعات. و ٌزال ال ما  اعات 
ٌعرف تطورات كبٌرة تدفع بموضوع التعرٌف إلى أن ٌتغٌر باستمرار لمالحقة األشكال 

حل  الجدٌدة التً تتخذها الفاهرة أو من مرا لة  كل مرح فً  خذها  األبعاد المتعددة التً تؤ
 تطورها. 

وفً محاوالت التعرٌف األكثر وضوحا بهذه الصناعات، عمد بعض المفكرٌن 
ى حصر المعاٌٌر التً اعتمدها الدارسون فً تحدٌد مفهوم الصناعات والباحثٌن إل
(. وفٌما Tremblay, 1990تعرٌف المجاالت التً ٌنطبق علٌها هذا المفهوم  ) الثقافٌة أو
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 ٌلً نستعرض أهم هذه المعاٌٌر:

 حجم الموارد -1

بات رسمٌة  شراف هٌ عدت بإ تركز معفم التقارٌر والدراسات والبحوث، التً أ
صناعٌة  أو ٌة وال موارد المال سً، على حجم ال شكل أسا فة ب مإسسات مشرفة على الثقا

تاج،  بة لإلن حدود األموال الضخمة المطلو ند  قف األمر ع الالزمة لإلنتاج الثقافً. وال ٌ
بل ٌتجاوزه إلى جموع اإلمكانٌات التً ٌتطلبها اإلنتاج والتوزٌع والبث، ومنه االستهالك 

 الثقافً. 

ر، بشووكل أدق، بضووخامة التجهٌووزات وحجووم العمالووة ورأس المووال وٌتعلووق األموو
عارف  جم الم لالزم وح كوٌن ا ستوى الت ها وم ضا بتنوع لق أٌ ما ٌتع مدخالت، ك ٌة ال وبق
هً ذات  المطلوبة ونوعٌة المواه . وكل هذه العناصر الداخلة فً عملٌة اإلنتاج الثقافً 

لى  قٌمة فً السوق وتتطل  إنفاق أموال ضخمة، مما ٌعنً قافً إ تاج الث ارتفاع تكلفة اإلن
 (. Regourd, 1992مستوى ٌجعل الثقافة تقتر  من مفهوم الصناعة الثقٌلة )

ضخمة  صبحت إذن  صري أ قافً الع تاج الث بة لإلن ٌات المطلو جم اإلمكان إن ح
قة المإسسة  جاوز حتى طا قد تت بل و جدا، بحٌث تفوق حدود قدرات المنتا الفرد الواحد 

ست صغٌرة وت قدٌم ال سم  بت لة ت ٌة هاب صناعٌة وتنفٌم قدرات  ٌرة و موال كب ٌد أ دعً تجن
منتوووج رفٌووع موون الناحٌووة الصووناعٌة علووى األقوول وقووادر علووى المنافسووة فووً فوول توودفق 

 المنتجات الثقافٌة على المستوى الدولً. 

ها البحوث  تً انكو  علٌ ٌرات األولوى ال من ضومن المتغ هذا المعٌوار  قد كوان  ل
فً من صادي  قافً أوصتاالقت شاط الث مة للن موارد الالز جم ال فة ح سبعٌنات، لمعر  ف ال

ٌة  لترشٌد الدعم الحكومً لألنشطة الثقافٌة أو ٌة المال ٌات الرعا ٌة عمل قوف على فعال للو
لألنشووطة الثقافٌووة موون قبوول المإسسووات الصووناعٌة الضووخمة. إذ أن أٌووة زٌووادة فووً الوودعم 

قف على ا شاط تتو لذلك الن مالٌٌن  طاق والتخصٌص ال فه، ن لدقٌق لمجاالته، أهدا ٌد ا لتحد
 آثاره.  تغطٌته وعوابده أو

عم  حدود د جاوز  تة، ال تت ٌة بح كان ألرراض عمل ٌار  هذا المع رٌر أن اعتماد 
مً  المسرح أو السٌنما أو األنشطة الثقافٌة السابدة: الكتا  أو ٌار ك نه مع ٌة. حٌث إ األرن

صن هذه ال هوجاهز ال ٌعطً كبٌر عناٌة لخصوصٌات  لك ف مع ذ ٌة. و ٌار  اعات الثقاف مع
مو ٌد الن صناعات المتزا هذه ال لدان  مهم جدا ألنه سم  بالكشف عن حجم  فً الب باطراد 

ٌة شر سالسل إحصابٌة دور لى ن ٌة ع بت مإسساتها الثقاف تً دأ مة ال صناعٌة المتقد  33ال
ٌ هات الثقاف طور الممارسات واالتجا فة تتعلق باألنشطة الثقافٌة المتنوعة، وعن ت ة المختل

 للسكان. 
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 تقنيات اإلنتاج الصناعي -2

مال   سع لألع طاق وا لى ن سخ ع ٌات الن ستخدام تقن لى ا نا إ حدٌث ه صرف ال ٌن
ها أو كون  الثقافٌة والفنٌة قصد بث ندما ٌ ٌة ع ناك صناعة ثقاف كون ه ٌا. "فت ها تجار توزٌع

قافً مرسال أو مل الث صناعٌة" عرض الع ٌات ال سطة التقن سخا بوا لك ، و34مستن ثال ذ م
عددة  جات مت الكتا  واألسطوانة والفٌلم التلفزٌونً والسٌنمابً واإلذاعة والصحٌفة والمنت
فة. . .  سطوانات المكث صغرات واأل سطوانات والم قراص واأل من األ ثة  سابط الحدٌ الو
فكلهووا منتجووات صووناعٌة تقوووم علووى إعووادة نسووخ نموووذج أصوولً وتوزٌعووه علووى نطوواق 

 مكانٌوووة تحوٌووول األثووور الثقوووافً إلوووى منتووووج صوووناعً جمووواهٌري واسوووع مموووا ٌتوووٌ  إ
(Augustin, 1997 )حو جاه ن هذا االت فً  وٌقتضً  سٌة  سة تناف ٌق سٌا فة تطب صنٌع الثقا ت

ٌة لالستهالك  جات الثقاف حة المنت تاج وإتا فة اإلن ها خفض تكل كون ثمرت قافً ت جال الث الم
 الواسع. 

ستهال لى اال ٌة ع من الدٌمقراط ٌدا  لك مز ضفى ذ قد أ عد و لم ٌ لذي  قافً ا ك الث
ٌة أو بة ثقاف ٌد  حكرا على نخ ٌدعمها تزا ٌة  مة اجتماع بل أضحى ممارسة عا ٌة  اجتماع

جة لوعً والحا فً  35ا شة  ستوى المعٌ فً م سن  عن تح مة  فراغ الناج قات ال كذلك أو و
عارف  مات والم جم المعلو ٌه ح ٌد ف لذي تزا مً ا بل اإلعال صناعً،  عد ال ما ب مع  المجت

 د لم ٌتصوره الرواد األوابل من الباحثٌن فً الصناعة الثقافٌة. المتداولة إلى ح

أن إدخال الطرق  ومع ذلك، فما ٌإخذ على تصنٌع الثقافة، بهذا المفهوم، هو
الصناعٌة على اإلنتاج الثقافً ٌكاد ٌهدد بزوال القٌمة الثقافٌة عن العمل الثقافً 

عمال والمٌل إلى وترسٌخ واصطباره بصبغة صناعٌة بحتة، بسب  النسخ النمطً لأل
قوال  معٌنة بدال من البحث عن الجودة والتمٌز واألصالة التً تصنع جوهر العمل 

 الثقافً. 

 دور السوق -3

ٌحٌل هذا المعٌار إلى الدور المتعافم الذي تلعبه السوق فً مجال الثقافة. ذلك 
ٌة السوق لتصرٌف أن تطبٌق تقنٌات اإلنتاج الصناعً الكبٌر تستدعً االعتماد على آل

المنتجات الثقافٌة. بل إن متطلبات إعداد الخطط التسوٌقٌة تقتضً تكٌٌف المنتوج مع 
احتٌاجات السوق، بناء على مسعى شامل ٌبدأ من دراسة رربات الزبابن وصوال إلى 

التؤثٌر علٌها لتستجٌ  لمنطق  حتى مٌولهم، وقد ٌعمد إلى خلقها أو تحدٌد حاجاتهم أو
 الصناعة. 

سات  بل السٌا فً مقا ٌة"  صناعات الثقاف ٌد "ال ٌارا لتحد وتطرح مقولة السوق مع
 الثقافٌوة التووً تتبناهوا الحكومووات فوً إطووار مإسسوات ثقافٌووة عمومٌوة توودعمها الدولووة أو
صالحا  صناعً  الهٌبات المحلٌة. فإن كان المعٌار التقنً القابم على تطبٌق تقنٌة اإلنتاج ال
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خاص أو بالنسبة لإلنتاج الثقافً، طاع ال سوق  سواء كان فً إطار الق ٌار ال فإن مع عام،  ال
خاص  طاع ال ها الق كون فٌ سة ٌ لى المناف ٌنطبق أساسا على تلك الصناعات التً تخضع إ
سوٌق  عد الت فس قوا ٌق ن لى تطب سه مضطرا إ مومً نف طاع الع كون الق نا، وٌ طرفا مهٌم

مل المطبقة على أرض الواقع على األنشطة الثقافٌة لكً ٌضم جاح للع ن حدا معٌنا من الن
 الثقافً. وبذلك تكون الفعالٌة االقتصادٌة ألي نشاط شرطا أساسٌا للبقاء واألداء. 

ٌة، والمناهضٌن  على أن األمر ال ٌخلو سوق الثقاف ٌة ال شٌاع حر بٌن أ من جدل 
ع ها المت بادل فٌ املون لهذه الحرٌة، إذ ٌرى التٌار األول أن الثقافة سوق كبقٌة األسواق  ٌت

من ضرورة  لك  به ذ المواد والخدمات الثقافٌة حس  قواعد العرض والطل ، مع ما ٌتطل
تدخل  احترام قوانٌن الحرٌة االقتصادٌة ومنع تدخل الدولة فً النشاط الثقافً. إذ أن هذا ال
ها  ها، نتٌجت من نفع هو، فً نفرهم، مجرد عراقٌل ال طابل من ورابها بل ضررها أكثر 

لى تخفٌض ارتفاع السعر ا قع إ فً الوا تإدي  سة  لذي ٌتحمله المستهلك. وحٌث إن المناف
األسعار، األمر الذي ٌكون فً صال  المواطنٌن خاصة عند اقتناء أشٌاء تصل  فً تغذٌة 

 تنمٌة الفكر. وبعبارة أخرى، فإن قٌمة الكتا  مثال ال ٌعادل قٌمة المؤكوالت.  أو

فة ) أي المعٌار السابق( نتٌجة طبٌعة إذن تصنٌع الثقا ومن هذا المنفور، ٌبدو
(. رٌر أن تٌارا Tremblay, 1990لتطور عاد فً اقتصاد  حر تحكمه قوانٌن السوق )

 مخالفا ٌنقل النقاش من دابرة التداول إلى دابرة اإلنتاج كما سنرى فٌما ٌلً. 

 تحول نمط اإلنتاج -4

فً تتم  ما  تاج، ك فً  ٌستقً هذا التٌار تحلٌله من عملٌة اإلن صناعً  صاد ال االقت
مزدوج  سٌم  سمالً على تق فل نمط اإلنتاج الرأسمالً. وٌقوم نمط اإلنتاج الصناعً الرأ

 للعمل بالكٌفٌة التالٌة: 

هم،  مرة عمل تقسٌم قانونً ٌتمثل فً فصل الملكٌة عن العمال، وبالتالً فقدانهم لث
سطة سوق بوا من ال شرابها  لى  ضطرون إ ها ٌ تً ٌنتجون سلعة ال جر(  أي ال لدخل  )األ ا

عل  فً ف شرة  الذي ٌحصلون علٌه مقابل قوة عملهم، هم كبقٌة الناس ررم مساهمتهم المبا
تاج أو صمٌم، اإلن هام  الت عن م صمٌم  هام الت صل م فً ف ثل  نً ٌتم سٌم تق ٌ . وتق الترك

عن  ٌدا  قرار بع خاذ ال التنفٌذ سواء، من الناحٌة التقنٌة المادٌة )إذ توجه اإلدارة ومراكز ات
تاج( أو بات اإلدارة  أماكن وحدات اإلن بٌن هٌ تام  ٌة )حٌث الفصل ال ٌة التنفٌم من الناح

بر ضمن  قف، تعت هذا المو فذٌن(. فحس   والتصمٌم ووضع الخطط وبٌن المنتجٌن والمن
الصووناعات الثقافٌووة كوول األنشووطة التووً تتصوول بإنتوواج، نشوور وتوزٌووع المنتجووات الثقافٌووة 

هام  والمنفمة على أساس الفصل بٌن بٌن م من جهة، و جات  تاج والمنت ٌة اإلن قابم بعمل ال
مل  ستخدم كعا بار الم كرة اعت ضا ف التصمٌم ومهام التنفٌذ من جهة أخرى. وهنا تتجلى أٌ

 من عوامل اإلنتاج فً كل المجاالت دون استثناء، أي بما فٌها المجال الثقافً. 
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ٌف  ) ندرج تعر كن أن  هذا األساس، ٌم لى  صناعات  (Tremblay, 1990وع لل
ٌك،  عً، التٌلٌمات بث اإلذا ٌونً، ال بث التلفز ها ال شطة من من األن الثقافٌة كمجموعة هابلة 
االتصووال السوولكً والالسوولكً، النشوور، الطباعووة، الصووحافة، العووروض الفنٌووة )رقووص، 
ٌدٌو، صناعة  موسٌقى، مسرح، ماله(، الرٌاضة االحترافٌة، معارض الرسم، السٌنما، الف

 قة الفن، محالت الصناعة التقلٌدٌة، اإلشهار، التصوٌر . . . ورٌر ذلك. البرمجٌات، أرو

 ٌلً: ٌر أن مثل هذا التعرٌف ٌستدعً بالضرورة مجموعة من المالحفات كمار

إن هووذا التعرٌووف ٌقتصوور علووى تلووك الصووناعات التووً تمثوول محووور النشوواط  -1

حدٌثة: التلفزٌون واإلعالم اآللً. ال امتداداتهاالثقافً التقلٌدي بما فٌها الفنون واآلدا  مع 
ٌة  مة الرمز وعموما ٌحصر هذا التعرٌف مفهوم "الصناعة الثقافٌة" فً األنشطة ذات القٌ

طرق على اإلطالق أو نه ال ٌت لك  العالٌة فً دابرة االستهالك، ولك لٌال لت طرق إال ق ال ٌت
 .  المنتجات واألنشطة ذات القٌمة المعرفٌة العالٌة فً دابرة اإلنتاج

سً وتعارضات  -0 عارض ربٌ لى ت قابم ع طق  لى من ٌف ع هذا التعر طوي  ٌن

 ثانوٌة:

لك العالقة  -0. 1 صدارة ت كان ال ٌه م لذي تحتل ف بداع ا عالم اإل بٌن  التعارض 

عد مجرد  الشخصٌة بٌن المبدع ومن ٌتوجه إلٌهم من الجمهور. ولو لم ٌ سه  أن اإلبداع نف
هو بل  مل شخصً،  ثابر ع ٌق م هد فر صٌلة ج عالم  ح بٌن  كار. و ٌد واالبت لى التجد ع

موذج اإلبداعً األصلً،  الصناعة الذي ٌبدأ من حٌث ٌنتهً اإلبداع الشخصً، فٌؤخذ الن
سخ لى ن مل ع به  هوٌع قوم  ما ت هذا  ٌة. و ٌات تجار ثه بكم عه وب جه وتوزٌ كرار إنتا وت

مإسسوات الطباعووة والنشوور واإلنتوواج السوٌنمابً والصووحف والكتوو  ونشوور األسووطوانات 
 واألقراص المدمجة ورٌرها . . . وذلك "خدمة للجمهور العرٌض". 

بدعون  واألصل هو قط الم ها ف قوم ب كري ٌ تاج ف هً إن نً  أن عملٌة اإلبداع التق
المواهوو  والمووإهالت الخاصووة، وهووذا مووا عرفتووه البشوورٌة منووذ األزل بصووور إمووا  وذو

طووور التقنووً الصووناعً موونفم. رٌوور أن الت بشووكل تلقووابً حوور أو جماعٌووة أو انفرادٌووة أو
هى  لى أن انت ٌون إ الكبٌر منذ اختراع المطبعة أدى إلى تصنٌع الكتابات ثم السٌنما والتلفز

فً  -مع نهاٌة القرن العشرٌن ومطلع القرن الحادي والعشرٌن -األمر  عالم  ٌد ال لى توح إ
 فضواء إلكترونووً واسوع تتوودفق فٌووه المعلوموات والمنتجووات الثقافٌووة عبور شووبكات شوواملة

 تجاوزت الحدود والثقافات. 

من  -0. 0 عة  فٌن مجمو عالمٌن مختل بٌن  ٌر  عارض الكب هذا الت عن  ت   وٌتر

جوهر" االختالفات  ثل " تً تم التعارضات التً تإسس اإلشكالٌات المطروحة للبحث وال
 التالً: بٌن المفكرٌن  على النحو
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والسٌاسووات : التعووارض بووٌن الصووناعات الثقافٌووة القابمووة علووى قووٌم السوووق أوال
 الثقافٌة المدعمة من قبل الدولة والهٌبات العمومٌة والقابمة على منطق الخدمة العمومٌة. 

جاري ثانيا جاح الت نً أن الن ما ٌع : التعارض بٌن القٌم التجارٌة والقٌم الثقافٌة، م
 للمنتجات الثقافٌة ٌكون على حسا  قٌمتها ومحتواها المعرفً. 

جات : التعارض بٌن القٌم ثالثا قدان المنت لى ف ٌة، المفضً إ قٌم الفن صناعٌة وال ال
ل   لى قوا صناعً إ سخ ال الثقافٌة لمستها الجمالٌة الشخصٌة المتفردة وتحولها بواسطة الن

 تفتقر إلى الخصوصٌة والتمٌز الضرورٌٌن لكل فن. 

طاق رابعا فً ن : التعارض بٌن القٌم الثقافٌة المحلٌة فً إطار النشاطات الحرفٌة 
نزع  وطنً والقٌم الثقافٌة األجنبٌة أو أو محلً العالمٌة فً إطار الصناعات الثقافٌة التً ت

 إلى تجاوز الحدود والهوٌات السٌاسٌة والثقافٌة التقلٌدٌة. 

هو ٌه  لق عل نا أن نع ما ٌمكن فاهر  إن  هً م من التعارضات،  سلة  هذه السل أن 
ك فً متشعبة لنفس الفاهرة، وهً تقّدم التصنٌع وشمولٌته ل ٌة  ٌاة االجتماع ن  الح ل جوا

قٌم  جاال لل قت قرٌ  م لى و تً فلت إ شطة ال فً األن له  البلدان المصنعة إلى درجة تور
ٌة  ضٌات عمل الرمزٌة والجمالٌة واإلبداع الفنً واألدبً. وال نرى تعارضا كبٌرا بٌن مقت

لنفس  هان  ما وج ستدعً اآلخر، فه لة التصنٌع ومتطلبات السوق، بل إن كال منهما ٌ العم
أي التصوونٌع وتطبٌووق التقوودم التكنولوووجً علووى منوواحً الحٌوواة المختلفووة، علووى أن ٌكووون 

 لصال  األفراد والمجتمعات.  التحكم فً ذلك جٌدا أو

ثوار الفصوول آلنوا، إلوى جانو  ذلوك، أن التعرٌووف الموذكور موازال ٌحمول  وٌبودو
لدابرة  وهو التقلٌدي بٌن دابرة اإلنتاج ودابرة التبادل ودابرة االستهالك. فً ا ٌضع الثقافة 

نه  األخٌرة )االستهالك( وٌناقش إمكانٌة )أو بادل( ولك ٌة )الت لدابرة الثان تنفٌذ( خضوعها ل
ال ٌشووٌر إلووى إمكانٌووة إدراج الثقافووة فووً دابوورة اإلنتوواج. بوول ال ٌسووم  إطالقووا بمثوول هووذا 

تاجً االقتراح ذلك أن التصور، الكامن وراء هذا التعرٌف، ما ٌزال ٌعتبر أ ن النشاط اإلن
مة على  ٌجري فً فضاء مغلق، ممثال فً المإسسة اإلنتاجٌة الصناعٌة الكالسٌكٌة والقاب
قٌم  جال الختراق ال الفصل التقلٌدي بٌن عملٌة التصمٌم واإلدارة وعملٌة التنفٌذ. وأنه ال م

ضاء منفصل فً ف عن  الثقافٌة لحدود هذا الفضاء التقنً البحت، بٌنما ٌجري االستهالك 
ض اإلنتاج تمام االنفصال وهو لذي ٌق فراغ ا قت ال ٌت واألسرة أو ىو فً العطلة  فً الب

 والتفس ، وال ٌخضع لتؤثٌر الفضاء األول كما ال ٌإثر فٌه بؤٌة حال من األحوال. 

صناعات  ضاء ال بٌن ف إننا نعتقد أن هناك رابطة عضوٌة بٌن الفضاء اإلنتاجً و
طور الت فً الت ثل  ٌة وتتم من الثقاف جات   جودة المنت سم  بتحسٌن  لذي  لك ا لوجً، ذ كنو

سه  هو نف فراغ، و قات ال حٌث كمٌتها وخصابصها وأٌضا برفع إنتاجٌة العمل، وبزٌادة أو
توفر  قان ٌ ترف أن اإلت نا تع قافً. وإذا ك ٌع االستهالك الث فة وتنو الذي سم  بتصنٌع الثقا
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ٌدي المحترف أو ل بٌن  جودة الكام هوم ال فإن مف نان،  فس  ة أوالف طوي على ن شاملة تن ال
الخاصٌة، أي تلك التً تنقص العٌو  والنقابص فً المنتجات وتضمن سالمة االستهالك 

 وكذلك جذ  أنفارهم وررباتهم الشرابٌة. 

بدنوٌجدر بنا، قبل أن  ها  نتقل إلى الفقرة الموالٌة، أن نسجل مالحفة أخٌرة ال من
ٌة  ستجدات الحال بؤثر الم لذي وهامة جدا تتعلق  ها وا حد ذات فً  ٌة  صناعات الثقاف على ال

لٌم  شر والتع فً الن ٌدة  ٌات جد نه وبفهور إمكان عاله. حٌث إ مذكور أ تجاوز التعرٌف ال
 علوى سوبٌل المثووال، فوإن الصوناعة الثقافٌووة لوم تعود ترتكووز بالضورورة علوى الوسووابل أو

ن جاوز التجهٌزات الضخمة والمكلفة. ففً المجال األول، فإن النشر اإللكترو لى ت ً أدى إ
الكثٌوور موون العقبووات والصووعوبات. وفووً المجووال الثووانً، فقوود سووم  االنخفوواض المسووتمر 

كان  االتصالوأدوات  الحاسو لتكالٌف إنتاج  من تعوٌض التدرٌس التقلٌدي المرتبط بالم
 وحضور المدرس إلٌه بالقٌام بالمهمة عن بعد وبفعالٌة أكبر. 

 ي والتكنولوجيالصناعات الثقافية والتطور العلم

شكل  مع ب قدم المجت فً ت لوجً  طور التكنو مً، والت حث العل عن دور الب فضال 
قدم  من الت ستفادت  ما ا طور، ك هذا الت من  ٌرا  ستفادت كث ٌة ا صناعات الثقاف فإن ال عام، 

هو نا  ٌه ه عرض إل ٌد الت ما نر ٌر أن  سً. ر ماعً والسٌا حث  االجت ستفادة الب ٌة ا إمكان
جاوز العلمً والتطور التقنً  عال ٌت فة ف بار الثقا مدى اعت من هذه الصناعات الثقافٌة، أي 

تؤتى إال  لً ال ٌ تراكم الفع دابرتً التبادل واالستهالك التقلٌدٌٌن إلى دابرة اإلنتاج، إذ أن ال
 برفع اإلنتاج واإلنتاجٌة. 

إن موودخلنا إلووى هووذا المحووور ٌكووون باعتموواد مفهوووم "االسووتهالك االسووتثماري". 
ٌة أوفاستهالك الم لك  نتجات الثقافٌة ال ٌضاهً استهالك المنتجات الغذاب ٌة. إذ أن ذ األدو

هو ما  مل  االستهالك النهابً )المواد الغذابٌة، المالبس، الشرا  . . . ( إن قوة الع ٌد ل تجد
هو تاج، ف برة اإلن فً دا مل  قت الع ناء و لة أث ضٌا المبذو شاطا تعوٌ شبه ن ستهالك ٌ فً  ،ا

كن وقت الفراغ فً دابرة ا قة. وال ٌم من طا لى  لدابرة األو فً ا قه  تم إنفا ما  الستهالك، ل
صادٌة  لدورة االقت من ا خرج  استعادة هذه المواد المستهلكة بؤي شكل من األشكال، فهً ت

 برمتها بنهاٌة االستهالك. 

عٌن،  أما "االستهالك الثقافً"، الذي هو كري وحضاري م عن مستوى ف ٌر  تعب
ٌة  36فٌزٌولوجٌة ٌلبً حاجة أولٌة أو استهالك نوعً، ألنه ال فهو جة عال بل حا فحس ، 

هو المستوى واآلثار. بعبارة أخرى، فهو سا   ال ٌمثل تعوٌضا عن طاقة ضابعة، بل  اكت
تً  ٌة ال قدرات اإلبداع طوٌر لل قت الشخصً وت لمعرفة جدٌدة، تبصر أكبر، استمتاع بالو

سابل ال ته واالندماج، بفضل الو جاوز عزل ماعً تسم  للفرد بت طه االجت فً محٌ ٌة،  ثقاف
 والمهنً، واكتسا  خبرة حٌاتٌة جدٌدة، إمكانٌات  وتصورات متجددة. 
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وهووذه اإلمكانٌووات الجدٌوودة للشووخص المعنووً تسووم  باإلقبووال علووى عملووه بووروح 
متوثبووة، قووادرة علووى اإلبووداع والمسوواهمة الشخصووٌة. إن االسووتهالك الثقووافً ال ٌعوووض 

ٌا التخصص )الضٌق( الذي ٌفرضه ا جاوزه اجتماع سم  بت بل ٌ مل،  لتنفٌم الصناعً للع
ٌا  سٌا وجمال جاال نف ٌا م تً ته عروض ال لك حضور الحفالت وال ونفسٌا وعملٌا. مثال ذ

 بالمشاركة الوجدانٌة. 

كمووا ٌسووم  بإمكانٌووة اللقوواء والمووذاكرة حتووى فووً وقووت العموول وإقامووة عالقووات 
تحدث الباحثون عن نوعٌة االستهالك شخصٌة واجتماعٌة بفضل المناسبة الثقافٌة. وهنا ٌ

ب فً مقابل نوعٌة المنتجات. هذا االستهالك النوعً هو لة  هذه المقا فً  حن  : وما نصفه ن
هذا االستهالك أو ثر  لى  "االستهالك االستثماري" وذلك لإلشارة إلى أن أ تد إ اإلشباع ٌم

حتووى اإلبووداع، ، أي إلووى التفكٌوور والتصوومٌم و37الصوونع الوودوابر التووً تسووبق اإلنتوواج أو
االبتكووار واالختووراع. وهووذه ترتكووز كلهووا علووى الووذهن والعقوول والووذكاء كعواموول تتغووذى 

 بالمعارف لٌس إال. 

ٌد  ساعدا على المز كون إال م وإن المحٌط الثقافً السلٌم والمتطور ال ٌمكن أن ٌ
فً األشٌ اء، من التقدم والتنوٌع والتجدٌد فً طرق التفكٌر والتصور، وحتى إعادة النفر 

كن  شًء ٌم فس ال عل ن ضاءات. ول عوالم والف العمل والعالقة مع العالم وفً الحدود بٌن ال
هو ٌه و ٌد عل كرار  التؤك لى ت ساعد ع سً م مل أسا ٌدة عا سعة والج ٌة الوا ٌة الثقاف أن البن

وإنشاء الفرص، الفضاءات والتسهٌالت المشجعة على مزاولة النشاطات الثقافٌة لٌس فً 
 سلوك حٌاة نبٌل وأخالقً.  تذكارٌة معٌنة فحس ، ولكن كطبٌعة أو أو مناسبات افتخارٌة

إن التطور التكنولوجً الذي سم  بزٌادة وقت الفراغ سم  بتجاوز مفهوم وحدة 
صناعً الكالسٌكً فٌم ال ها التن قام علٌ تً  مان ال عد ،المكان والز عن ب مل  نى الع  38بمع

(télé-travail ًف ساهمة  مل بالم سم  للعا ما ( الذي ٌ ٌدة، ب ماكن بع من أ خدمً  تاج ال اإلن
 اإلنتاج.  فٌها المنزل الذي كان ٌعد فضاء خاصا لالستهالك والراحة ولٌس العمل أو

كما أن توفر األجهزة المتعددة الوسابط، فً أماكن العمل، قد أدخلت أنشطة 
وال جدٌدة إلى مكان العمل كانت ممنوعة فٌه. وتمثل فً معفمها "استهالكا ثقافٌا" مقب

فً أماكن اإلنتاج، منها الموسٌقى وتصف  األبراج ورٌر ذلك، بل إن العمل نفسه صار 
محاطا برموز ثقافٌة أرنت فضاء اإلنتاج وأضفت علٌه حٌوٌة ورونقا، أشبعته باألفعال 

 واإلنسانٌة الراقٌة، سواء فً إطار شبكات داخلٌة ضمن وحدة اإلنتاج أو االتصالٌة
ت القادرة على إقامة شبكات ذكٌة تشجع على التعلم ضمن مجموعة من المإسسا

عبر شبكات دولٌة تضفً على االتصال داللة  واكتسا  المعرفة وتخزٌنها وتبادلها أو
 كونٌة فً زمن حً. 

صال أو سابل اإلعالم واالت فة  إن التطور التكنولوجً لو حام الثقا سم  بإق بث  ال
ٌة  شرعٌة إبداع ها  ضفى علٌ تاج، وأ حٌط اإلن شر فً م ٌة تب هذه اإلبداع ما أن  ٌة. ك حقٌق
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طور التكنولووجً اقتورن  ٌر أن هوذا الت طوٌر التكنولووجً والمعرفوً. ر ٌد مون الت بالمز
صرة  ٌة المعا ٌة والثقاف بصٌرورة أخرى مست مختلف أوجه الحٌاة االقتصادٌة واالجتماع

 خرى. فاقا لمسار جدٌد ٌتمثل فً "العولمة" من ناحٌة والمحلٌة من ناحٌة أآوفتحت 

 الصناعات الثقافية بين المحلية والعالمية

فً البداٌة نشٌر إلى أن مصطل  "العولمة" ما ٌزال ٌثٌر نقاشا واسعا وردود 
أفعال مختلفة منها المتفابلة ومنها المتشابمة. وهنا ال نرٌد الخوض فً ذلك، بل نكتفً 

"الشمولٌة". حٌث ال باإلشارة إلى تدقٌق المصطلحٌن األكثر تداوال وهما "العولمة" و
( mondialisationٌقتصر االختالف بٌن هذٌن المصطلحٌن على المنشؤ الالتٌنً لألول)

( بل إن األمر ٌتعدى ذلك إلى المحتوى globalisationساكسونً للثانً )-واألنجلو
 الفكري والمنفور االستراتٌجً لكل منهما. 

نطوواق األنشووطة  ٌحٌوول مصووطل  "العولمووة" إلووى بعوود جغرافووً أساسووا، وسووع 
صرة، فتجواوزت الحودود الوطنٌوة  ٌة إلوى أفوق عوالمً. وٌتمتوع هوذا  أيالمعا أفوق الوطن

بر  المفهوم شمولٌة"، فٌع بنوع من الحٌادٌة )القابلة للنقاش على أٌة حال(. أما مصطل  "ال
صاد  سٌٌر االقت ٌة لت سة الدول فً السٌا مٌن  ستراتٌجٌة للمتحك فر ا هة ن عن وج صراحة 

 تباره نسقا موحدا، وحدة واحدة تدار مركزٌا. العالمً باع

فمفهوووم الشوومولٌة األصوولً ٌحٌوول إلووى منطووق اإلدارة االسووتراتٌجٌة فووً تنفووٌم 
هدفها  شبكات  طار  فً إ هذه المإسسات  فٌم  ٌة. وتن سوق عالم طاق  لى ن المإسسات ع
ضا ء االستراتٌجً ٌشمل، فً نفس الوقت، احتواء الفضاءات المختلفة فً عملٌة واحدة: ف

 التصوووومٌم، وفضوووواء اإلنتوووواج، وفضوووواء التجووووارة )التبووووادل( وفضوووواء االسووووتهالك 
(Mattelart et al, 1997 كة التوسع ٌة حر فً حر عد المحلً  ماج الب لك إد (. وٌتضمن ذ

( والمسوتهلك فووً عملٌووة Globalisationالكوونً موون جهوة، )وموون هنووا فهوور مصووطل  
 رٌك فوووً تصووومٌم المنتووووج:فوووً جووووهر االسوووتراتٌجٌة التسووووٌقٌة شووو اإلنتووواج )فهوووو

 Pro-consommateur( من جهة أخرى، وتصمٌم المحتوى مع المحتوي )le contenant )
باعتبارهمووا جملووة واحوودة متضووامنة تؤخووذ فووً الحسووبان الشووكل االتصووالً )إذن الثقووافً( 

 للمنتجات. 

عالم، لى تصور اإلدارة االستراتٌجٌة لل  إن فكرة الثقافة "الكونٌة" تحٌل مباشرة إ
سم   سعة، ت ساط وا فً أو عا  قق إجما ٌة تح سابل كون ٌة ذات ر موز ثقاف عن ر حث  والب

فبووات الجمهووور المسووتهدفة فووً االسووتراتٌجٌات التسوووٌقٌة.  بتقسووٌم األسووواق العالمٌووة أو
وٌرافووق ذلووك حركووة واسووعة موون انوودماج الشووركات الكبوورى وتشووكٌل شووبكات إشووهارٌة 

(، وكووذلك إطووالق Groupes multimédiaومجموعووات اتصووالٌة ذات وسووابط متعووددة )
بة  لً متك طاق دو القنوات الفضابٌة. وتلك هً "البنٌة األساسٌة" للثقافة المعاصرة على ن
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 على مبدأ حرٌة التبادل للسلع والخدمات والمواد الثقافٌة على حد سواء. 

غات:  صة ال ٌة )خا نابر الدول شات الم ولقد دافعت الدول األوروبٌة فً إطار مناق
GATT)  ًالهٌمنووة األمرٌكٌووة فووً مجووال  وجووهعوون فكوورة االسووتثناء الثقووافً للوقوووف فوو

هو لدولً، و ستوى ا  الصناعات السمعٌة البصرٌة واإلعالمٌة وبنوك المعلومات على الم
ٌا جا كون باره نموذ عٌن باعت قافً م موذج ث فرض ن ٌة  فض لعمل قف را عن مو بر   ما ٌع

 (Mattelart et al, 1997) . 

خرونٌلتقً هذا التحل ٌه آ شٌر إل ما ٌ مع  تاج اإلعالمً" 39ٌل  مط اإلن كرة "ن . فف
تتعلووق أساسووا "بووالتطبٌق المطوورد لإلعووالم والمعرفووة إلنتوواج اإلعووالم والمعرفووة نفسووها". 
ل اوٌعتمود هووذا الونمط علووى الشووبكات العالمٌوة التووً أتاحتهووا تكنولوجٌوا اإلعووالم واالتصوو

ضا برز الجدٌدة تسم  هذه الشبكات بتدفقات رزٌرة للب خدمات وت شر واألموال وال بع والب
 هنا ثالث خصابص أساسٌة تمٌز هذا النمط:

لى  -أ شبكات إ بر ال مات ع فة والمعلو تدفق المعر ٌد على  ٌإدي  االعتماد المتزا
ٌة  فة: أي البن سع للثقا بالمفهوم الوا شبكات  هذه ال صة ل ٌة الخا نة الثقاف مة المكو فاع قٌ ارت

لخ. االجتماعٌة والتقالٌد ومحتوى ا ٌة إلتربٌة . . ا شبكات الدول هذه ال قافً ل ن المحتوى الث
ٌة  ٌنمو ضاءات الثقاف باطراد مع تدفق السلع والخدمات والموارد المالٌة والبشرٌة عبر الف

 االقتصادٌة العالمٌة؛

الذي اقتحمت الثقافة فٌه كل الدوابر –ٌعطً نمط اإلنتاج اإلعالمً الجدٌد  - 
ٌعطً اعتبارا كبٌرا لقدرة االقتصاد المحلً على توفٌر  -من اإلنتاج إلى االستهالك

المعرفة واستعمال الرموز )أي الثقافة(. وٌتوقف ذلك أساسا على البنٌات الثقافٌة 
والكفاءات المحلٌة التً ٌمتلكها االقتصاد، فتإهله لدخول الشبكة العالمٌة عبر تنفٌم 

ى بناء "فضاء محلً" أوال شبكً محلً، أي أن دخول "الفضاء الكونً"  ٌتوقف عل
 وأساسا؛

تتشكل هذه التدفقات الكونٌة أكثر فؤكثر من عالمات وصور ونصوص  -ج
وتصامٌم وأصوات ذات داللة جمالٌة أساسا. وفً هذا السٌاق ٌنبغً أن تقوم "وساطات" 
محلٌة بالربط بٌن التدفقات الكونٌة وبٌن المكونة المحلٌة الخاصة، وهذا ما ٌجعل من 

 الفضاء المحلً.  ت األساسٌة الثقافٌة عنصرا حاسما فً تخطٌط المدنٌة أوالبنٌا

ٌة  إن هذا الفضاء المحلً عنصر أساسً فً النقاش الدابر حول الصناعات الثقاف
(O’Connor, 2000 لقوود أدى التنفووٌم االقتصووادي الوودولً إلووى إضووعاف أهمٌووة الوودول .)

طاء مزٌود مون االعتبوار للمد (. وٌنطبوق ذلوك أكثور موا City-Regionاإلقلوٌم ) ة أوٌنووإع
بل إن صفة بارز.  عد محلً  ٌز بب تً تتم ٌة ال لم  ٌنطبق على الصناعات الثقاف لوطنً"  "ا

سها  ندن نف نة ل كونً. فمدٌ سٌا  فً ن قة  مل بوصفها حل لى "عاصمة" تع شٌر إال  إ تعد ت
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بٌن  فً رموض  قف  عد ت هةالب من ج كونً(  لً وال بٌن المح ٌة  هة بٌن لوطنً" )كواج  "ا
من جهة ٌنوالبعد المحلً )كمد صة . . . (  ها الخا ها ودٌنامٌكٌت ة/ منطقة خاصة لها هٌاكل

 أخرى. 

طورت  إن قطاع الثقافة هو قد ت بالمحلً. ل كونً  ٌه ال قً ف لذي ٌلت جال ا لك الم ذ
ستقلٌن على  فً العدٌد من المدن األوروبٌة أنشطة ثقافٌة صغٌرة، بمبادرة من أشخاص م

سة الثقا ٌة أوهامش السٌا ٌة العموم كومً أو ف لدعم الح عا  ا عون فرو كنهم ٌتب لً، ول العم
ٌون( أو أقٌمت محلٌا لشركات إنتاج كونٌة )مثل شركات األفالم أو ٌع  التلفز شبكات توز ل

األسووواق المفتوحووة التووً أتاحتهووا شووبكة انترنٌووت  كونٌووة )التسووجٌل الموسووٌقً مووثال( أو
 والتجارة اإللكترونٌة. 

ط بووٌن المحلووً والكووونً أشووكاال ودرجووات متفاوتووة حسوو  وٌتخووذ هووذا التووراب
هذا  خصوصٌات كل فضاء وإمكانٌات كل فرع من فروع الصناعات الثقافٌة. وٌمثل فهم 
ٌة  صناعات الثقاف طور لل الترابط بٌن المحلً والكونً المدخل الوحٌد لوضع استراتٌجٌة ت

ٌا" أو له "مرب ضاء المحلً وتجع هذا الف ناء ل قابال للرصد على مع محلٌا تضمن ب فا و رو
 الشبكات الكونٌة، أي تضمن له وجودا ضمن عصر المعلومات والمعرفة. 

إن المخاطر الحقٌقٌة ال تنبع من تدفق المعرفة والمنتجات الثقافٌة عبر الشبكات 
، بل تنبع من عدم تنفٌم الفضاء الثقافً المحلً، مما ٌجعله عرضة للذوبان لالتصالالكونٌة 

تدرٌجً تحت تؤثٌر االستراتٌجٌات الشمولٌة. إن القضاء على التبعٌة االقتصادٌة التفسخ ال أو
والثقافٌة إنما تقاس فً فل التنفٌم الكونً بمدى ما تملكه هذه الفضاءات المحلٌة والوطنٌة 

جزبٌا فً هذه الفضاءات الثقافٌة الكونٌة. مثال ذلك أن االنضمام  من إمكانٌات التؤثٌر، ولو
لمعلومات الدولٌة ٌتوقف على بناء شبكة معلومات محلٌة. وال ٌمكن للفضاءات إلى شبكات ا

التً لم تحقق هذا البناء إال أن تكون عرضة للتهمٌش واإلقصاء من المنافع التً ٌجلبها 
الشبكات ٌإدي إلى  (. كما أن منطق نموHerscovici, 1997االنضمام إلى هذه الشبكات )

ء المحلً، مما قد ٌترت  عنه تصدع الفضاءات المحلٌة إحداث تطور رٌر متوازن للفضا
 وإعادة تشكٌلها حس  حاجات النفام الكونً. 

 ضرورة التعزيز العاجل لقطاع الصناعات الثقافية

بررات م لى الم فإن أو شعو ،  ٌان الحضاري لل ن منطلق البعد االستراتٌجً للك
مة أو سٌة، إلقا قل، األسا لى األ لوطنً ل ،ع طاع ا ٌز الق هً تعز ما  ٌة، إن صناعات الثقاف ل

لدان  صة الب خارج وخا من ال ضخامة حجم االستٌراد الكبٌر من مختلف المنتجات الثقافٌة 
جات  فً المنت لٌس الحصر،  ثال و سبٌل الم الصناعٌة الغربٌة. فإذا حصرنا األمر، على 

ٌة جال إن40التعلٌمٌة والتربو فً م ٌة  طار العرب قدرات األق ٌرا ل جد ضعفا كب نا ن تاج ، فإن
ٌة  ٌة والعلم ت  الترفٌه كرارٌس والك كاألقالم وال ها  سٌطة من األدوات والوسابل، حتى الب

. فمووا بالووك بتووؤثٌر ذلووك الضووعف علووى أفكووار وتكوووٌن األجٌووال 41ذات الجووودة العالٌووة
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بوواألحرى االسووتراتٌجً  . فموون بووا  اعتبووار الوودور الهووام أو42والصوواعدة منهووا حالٌووا
لى 43والمتوسطةالمنشآت الصغٌرة  للمإسسات أو لٌص االستٌراد إ ٌة تق ، هناك إذن إمكان

سابل  المنتجات األكثر تعقٌدا مثال، على أن تبذل الجهود الضرورٌة فً تهٌبة البنٌات والو
 الالزمة للمستقبل. 

وموون المبووررات الهامووة أٌضووا، هنوواك ضوورورة اسووتغالل الثووروات المادٌووة 
تتمكن44والمواه  البشرٌة المتوفرة محلٌا بم  ، بحٌث  شكل دا ٌة ب فً التنم ساهمة  من الم

مواد 45ومستدٌم ما أن ال ، ضامنة بذلك التشغٌل والفابدة لمختلف الشراب  االجتماعٌة. فطال
من  ٌر  فً كث عً  شكل طبٌ توفرة ب ٌة م صناعات الثقاف األولٌة األساسٌة والمستعملة فً ال

ٌة أوالبلدان العربٌة، فإن إمكانٌة االستفادة منها تبقى قابمة وبإمكان  ها سد الحاجٌات الجهو
ها ٌة من صة 46على األقل المحل كالٌف الخا فً الت ثر  لتحكم أك ٌتم ا قات و قل النف بذلك ت . و

 بالتربٌة والتعلٌم والتكوٌن، األمر الذي ٌإدي إلى مصداقٌة الجان  االقتصادي لها. 

وباعتبووار المنوواها التعلٌمٌووة الحدٌثووة، ٌفتوورض أن ٌصووب  االهتمووام بالصووناعات 
سابل 47قافٌة من القطاعات ذات األولوٌةالث توفٌر الو فً  ها الحساس  بار دور لك باعت ، ذ

تزول أو عالمً و ك  ال حاق بالر قق االلت تى ٌتح لة، ح ضرورٌة والفعا لى  واألدوات ال ع
مة لدان المتقد مع الب ٌة  ٌة والمعرف ٌة والتكنولوج كن 48األقل تنقص الفجوة العلم . حٌث ٌم

قدم وال نه ال ت لى أ ٌد ع ما التؤك ٌة و ٌة وتكنولوج عارف علم مات وم بدون معلو ساهمة   م
كل  فة و ٌوفران من تسهٌالت وآفاق تعاونٌة مستقبلٌة. فضال عن العالقة الوطٌدة بٌن الثقا
شر على  تؤثٌر مبا من  له  ما  لوجً على وجه الخصوص، ل ٌه التكنو أنواع اإلبداع بما ف

 مة البشرٌة جمعاء . االقتصادي وتطور المجتمع ورخاء المواطنٌن وخد النمو

 الشروط الضرورية إلنجاح سوق ثقافية عربية مشتركة 

حول  ٌة  مات العرب شعو  والحكو لدى ال ٌدا  ٌا متزا ناك وع ما من شك فً أن ه
أهمٌوة الثقافووة كعامول أساسووً واسوتراتٌجً السووترجاع الودور الرابوود الوذي لعبتووه الثقافووة 

ٌدا بضرورة  العربٌة، بما فٌها علومها وعلماإها فً الماضً. كما أن هناك إحساسا متزا
من  الهٌبةاسترجاع  قى  ما تب فة على  نه المحاف سلمون وم كذلك الم عر  و قدها ال تً ف ال

حتى اإلسالمً.  فً أي موطن فً العالم العربً أو 49أصالة وخصوصٌات مهما اختلفت
 فرق.  فً الواقع ثروة ولٌس على اإلطالق تباٌن أو وإن كان هذا االختالف هو

طار و لف األق بٌن مخت عال ضرورٌا  صب  ف فة أ جال الثقا فً م عاون  إذا كان الت
وجه التقار ، فالبد  وأن ٌكون ذلك على أسس متٌنة وجدٌة دون أن تكون المودة أبسب  

قافً  مل الث واألحاسٌس مسٌطرة. ومن بٌن الشروط القاعدٌة التً ٌمكن أن توفق فً التكا
 نركز خاصة على العوامل الثالثة التالٌة:وإنشاء سوق ثقافٌة عربٌة مشتركة، 

 أوال: التعرف الفعلي على الموجود من مدخالت وعناصر 
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ٌة  موارد الماد نات وال كل اإلمكا ٌٌم وجرد  إن األمر ٌتطل  مجهودات جبارة لتق
فً  حدة. و لى  لد ع كل ب فً  ٌة  صناعة الثقاف طاع ال فً ق ستغل  مل وت تً تع شرٌة ال والب

ذن علووى التعوورف علووى كوول القوودرات وفووق طبٌعووة المنتجووات الصوومٌم تنطوووي العملٌووة إ
تاج  شاطات إن ثل ن ثة م بر حدٌ تً تعت لك ال ٌد على ت مع التؤك والوسابل وكذلك مصدرها، 
مختلف الوسابل فً مجاالت الصحافة، التؤلٌف، النشر، الفنون واإلعالم اآللً وما ٌتصل 

ضا لق األمر أٌ كة  به من تجهٌزات، مكونات وبرمجٌات. كما ٌتع جال الرسوم المتحر بم
 اإللكترونٌة ورٌر ذلك.  واأللعا  العادٌة أو

 ثانيا: القيام بدراسة وافية للتكامل بين مختلف األقطار

مل  ضٌع التكا ستوٌات ودرجات وموا عٌن م ٌة ت سات العلم تابا الدرا ثر ن على إ
علوى مسوتوى مجموعوات جهوٌوة مثول منطقوة االتحواد  بٌن المجموعوة العربٌوة ككول أو

نت  المغاربً ومجموعة دول الخلٌا إلى مستوى العالم العربً أو السوق العربٌة. وإذا كا
هنوواك اتفاقٌووات تعوواون وتبووادل كمووا فووً المجووال الفنووً )عووروض وأفووالم تقلٌدٌووة مووثال(، 

 ٌفترض توسٌع ذلك إلى مختلف المنتجات والخدمات التثقٌفٌة  المعاصرة. 

 ثالثا: االلتزام بالفعل العاجل

لق األمر بالتوصٌات أوسواء  ٌة  تع سات العلم لك الدرا من ت قة  قرارات المنبث ال
لى مرحلوة التنفٌوذ  ستعجلة المورور إ طورة المسوؤلة واالسوتراتٌجٌة الم جادة، تتطلو  خ ال
الفعلووً وبالتووالً تجسووٌدها علووى أرض الواقووع. وللهٌبووات المتخصصووة فووً هووذا المجووال 

سات ً تشجٌع فلٌسكو، دور ومسإولٌة بالذات، كاأل العملٌة، تسهٌل القٌام  بمثل تلك الدرا
مر ال  ٌث إن األ ٌدانٌا. ح قرارات م صٌات وال ٌق التو لى تطب حرص ع كل ال حرص  وال
نة  كذلك متا ستقبلها و صاعدة وم ٌال ال بل وبحاضر األج ٌتعلق بالماضً المجٌد فحس ، 

 هٌكل االقتصادٌات والمجتمعات النامٌة. 

 الخالصة

صادٌة  مة االقت قف القٌ ٌة )تتو ها الثقاف لى قٌمت ٌة ع جات الثقاف  ,O’connorللمنت

مٌط 2000 بل التن فً مقا قافً  ٌز الث ٌة التمٌ لى جدل ٌة إ صناعات الثقاف طور ال ( وٌخضع ت
قافً Herscovici, 1997الصناعً ) ضاء ث فً ف ( وٌجمع بٌن البعد الكونً والبعد المحلً 
 منسجم. 

دة للفاهرة الثقافٌة بؤن تؤخذ ولقد سمحت تكنولوجٌات اإلعالم واالتصال الجدٌ
أهمٌة متزاٌدة ال فً المبادالت فحس ، بل وفً استراتٌجٌات التصمٌم واإلبداع واإلنتاج 
واالستهالك والبث التً تدٌرها شركات كونٌة، فً إطار نفام كونً مفتوح على 

 مدمر لها.  الخصوصٌات المحلٌة بقدر ما هو
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ببع ٌل  هذا التحل ختم  نا أن ن كان ل فت وإذا  نا نفضل ل ض اآلراء واإلشارات، فإن
من صناعة  االنتباه إلى األبعاد الجدٌدة واالستراتٌجٌة للصناعات الثقافٌة باعتبارها جزءا 

صر، وعالمة  مع المعا فً المجت فة  قةالمعر فل  فار فً  عات  برز خصوصٌات الجما ت
ى تقوٌة الهٌاكل المنفور الذي ٌركز عل نفام أكثر فؤكثر شمولٌة. وعلٌه، فإن المقاربة أو

وتثبٌووت االرتباطووات والشووبكٌة تضوومن فووً رأٌنووا كوول فوورص النجوواح والسووإدد المووادي 
 والمعنوي للمجتمعات. 

فة حس  خصوصٌات   ستراتٌجٌات مختل سها ا مة لنف لدول المتقد مدت ا قد اعت ول
ها  قة جمٌع ها متف صناعتها فً السوق الدولٌة، وحس  قدراتها العلمٌة والتكنولوجٌة، ولكن

ٌدة. حٌث إن عل عالم الجد طة ال قل على خرٌ من ث له  ما تمث ٌة ب صناعات الثقاف ى أهمٌة ال
سابل  قدرات، الو جد ال فان على توا طور الحضاري ٌتوق ها الت ٌة ومن ٌة الثقاف ٌق التنم تحق

 والمحٌط الدافع على المزٌد من تحسٌن التفكٌر والسلوك واألداء. 

ص ٌات االت ما أن تكنولوج هذه ل واإلعالم الحدٌاك ٌا ل ما قو عا وزخ ثة أعطت دف
ستوى  فع م ٌر ور سلو  التفك طوٌر أ تاج لت بداع واإلن بر اإل فً دوا ها  الصناعات وأقحمت
المعٌشة وإضفاء مزٌد من الجمال على حٌاة الناس، والحفاف على البٌبة وتحسٌن المحٌط 

 الحضاري. 

لدان ال به الب قوم  غً أن ت ما ٌنب ٌة وهذا ٌدعونا إلى التفكٌر جدٌا فً  ٌة والعرب نام
خصوصووا موون اسووتعجال وضوورورة االعتنوواء بالبحووث حووول كٌفٌووة التطوووٌر المووادي 
والتنفٌمووً السوورٌع لقطوواع الثقافووة، بمووا فووً ذلووك توودعٌم الدراسووات والبحوووث الخاصووة 
بالصووناعات الثقافٌووة عمومووا. حٌووث ٌمكوون أن ٌكووون ذلووك جارٌووا فووً إطووار فوورق بحووث 

كز و بٌن مرا شتركة  كون م قد ت ٌة،  ٌة، أوجامع عات عرب ٌة  جام بات المعن شراف الهٌ بإ
 بالثقافة وبمستقبل التنمٌة الحضارٌة واالجتماعٌة فً الفضاء العربً، زمانا ومكانا. 

ٌا أو فا فكر لٌس تر ٌة  مٌن  إن االهتمام بالصناعات الثقاف لدى المنع عابرة  نزوة 
طور خٌار استراتٌجً ٌؤخذ فً الحسبا من أبناء المجتمعات الراقٌة، بل هو هات الت ن اتجا

ناء  عالم بب تاح على ال جات االنف ٌة، واحتٌا الربٌسٌة فً االقتصاد فً األلفٌة الثالثة من ناح
 صورة إٌجابٌة للبلدان العربٌة والنامٌة لتضمن لها وجودها ودورها على الساحة الدولٌة. 
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 هوامشال
                                                           

1
مات أو  عة مون المقو عرف الثقافوة كمجمو هة نفرنوا ن من وج ٌة وكوذلك  :  ٌات المادٌوة والفكر العناصور والمعط

شر أو عرف أو السلوكٌات واالعتقادات التً تجعل فبات من الب عات ُت مع  المجتم حد.  فً آن وا ها  خر ب تتصف وتفت
ٌة اإلشارة إلى أن هناك عناصر ث مع وجود إمكان ضٌاع  قافٌة مكتوبة ومدونة وأخرى شفهٌة، كلها قابلة لإلتالف وال

ما أوال،  استرجاعها أو ما ه فة إن مة الثقا شابعٌن لكل عامٌن وال مدلولٌن ال نذكر أٌضا أن ال بذل الجهود. و إحٌابها عند 
غات أو فً الل لتحكم  عدد اإلطالع العام والواسع فً مختلف المٌادٌن عن طرٌق ا كار  ت متالك األف كذلك ا جار  و الت

ستعداد  توفر ا ٌا،  ٌة وموضوعٌة. ثان والمعرفة والرزانة والقدرة على التفكٌر الرزٌن والفصل فً األمور بصفة جد
 مررو  فٌه عند أكثرٌة الناس.  انتهاج سلوك حضاري محبذ أو أصلً للعمل بطرٌقة معٌنة أو أو ًمبدب

2
ها ): ٌكفً اإلشارة إلى دور تكنولوجٌ  ثة من  NICT : Newات أو)تكنولوجٌا( المعلومات واالتصل خاصة الحدٌ

Information and Communication Technologies والتوً سواهمت فوً موٌالد شوبكة الشووبكات )
(Internet( المعلوماتٌوة وانتشوارها السوورٌع، معلنوة عون حلووول عصور المعلومووات )Information Ageأو ) 

 (.  information societyمجتمع المعلومات )
3
ها االتحوادات أو  ما فٌ سواق الموال،  : ب حرة، عولموة أ ناطق السووق ال ٌة، تكووٌن م عات االقتصوادٌة اإلقلٌم التجم

كل االتص الت االتكنولوجٌة ورٌر ذلك، وكذلك االعتقاد بفكرة "القرٌة الصغٌرة" التً تجعل من العالم وحدة تضمن 
 والتبادالت بكل سهولة وٌسر. 

4
 ٌاسٌة، االجتماعٌة، االقتصادٌة، السٌكولوجٌة، التنفٌمٌة، اإلعالمٌة ورٌرها. : الس 
5
ثر   سة أ سٌر ودرا مثال مساهماتهم لتف نه  سع، م ٌدان الشا هذا الم فً  باحثٌن  مام ال ٌد ازداد اهت لٌس ببع : منذ وقت 

مثال فر  عاداتهم. أن قداتهم و مابهم، معت شعو  حس  انت بٌن األجٌال وال قافً  فً Oukil, 1997: )التصارع الث  .)

كار  هذه المقالة تثار االختالفات فً المفاهٌم والسلوكٌات أو تؤثرون بؤف لذٌن ٌ تربٌن ا التصرفات ورٌر ذلك عند المغ
عانً  تً ٌ رٌرهم فً المهجر والمشاكل التً تعترضهم عند عودتهم إلى أرض الوطن. كما ٌمكن تصور المشاكل ال

 الخارج.  منها المغتر  نفسه عند إقامته فً
6
 ( :Industries Culturelles=Cultural industries .) 
7
ٌة ورٌرها(  : هو  اقتصاد تكون فٌه المدخالت والمخرجات من طبٌعة مختلفة )معلومات، معارف وخدمات ترفٌه

 عن المدخالت والمخرجات التقلٌدٌة )مواد أولٌة، ٌد عاملة وآالت وتجهٌزات تقلٌدٌة(. 
8

ما ٌالبم : بالضرورة وذلك ن جات وفق  فرا لمجال ونطاق االبتكار واإلبداع وكذلك مستلزمات حرٌة اختٌار  المنت
 المستهلك وٌرضً ررباته ومٌوله. 

9
 : فووً مثوول ذلووك اإلطووار، ٌووزول البعوود المكووانً لألسووواق وحتووى المإسسووات لتصووب  قابمووة زمانووا فقووط     
(Marchés et entreprises fictives ou virtuelles= Virtual markets/firms .) 

10
عض  : على أن إحدى المعوقات أو  فً ب نامً وحتى  عالم ال فً ال المعضالت التً تجابه الحكومات، منها خاصة 

سٌع أو بٌن تو ضاربان  ضٌن ٌت ٌارٌن متناق بٌن خ قع  شكال الوا لق باإل ٌة، تتع لدان العرب لٌم  الب خدمات التع مٌم  تع
كونٌن.  طفال أووالتثقٌف ألكبر عدد من المواطنٌن واأل فً المخرجات والمت جودة  لك  عن ذ تكثٌفهما بحٌث ٌترت  

 وفً كلتا الحالتٌن هناك ارتباط وثٌق ومباشر بالثقافة ومنتجاتها. 
11
 . 0221حالة مدٌنة الكوٌت مثال التً عٌنت كعاصمة للثقافة العربٌة لسنة   : مثلما ٌحدث سنوٌا فً أوروبا أو 
12
ن  مثال، ه ناما التلفزٌونً المشهور : فً حالة فرنسا  ها خاصة البر ها، من قوم ب تً ت فاهرات ال من الت ٌد   اك العد
(Questions pour un Champion غة حدثٌن لل من المت كن  عدد مم بر  ستقطا  أك لى ا هدف إ لذي ٌ ( ا

ٌ فً كث لدان الفرنسٌة فً كل أماكن العالم، وكذلك الملتقً حول "الفرونكوفونٌة" والمراكز الثقافٌة المعتمدة  من الب ر 
 خاصة تلك التً استعمرتها. 

13
 ( :Electronic editing = Edition electronique .) 
14
: منهووا قووراءة الكتوو ، المجووالت والصووحف / مشوواهدة مختلووف األفووالم، الرسوووم المتحركووة والعووروض الفنٌووة  

ة واالستمتاع  / االستراحة والمسرحٌة فً القاعات المتخصصة أوعلى شاشتً التلفزٌون والحاسو   / السفر للراح
 الفكرٌة باأللعا  منها خاصة اآللٌة أي باستعمال الحاسو ، وكذلك "السباحة" عبر االنترنٌت ورٌر ذلك. 

15
صبحت حودٌثا   صاص وأ لم الر بر أوق لم الح هً ق ٌدٌا  نت تقل تً كا بة ال سٌلة الكتا نذكر و قط  سٌط ف ثال ب : كم

ناقرة" ) قد تصبMouse / Sourie"ال تً  برات الصوتٌة أو( وال فً المستقبل الن لى     مع اإلشارة إ لك.  رٌر ذ
 ( Electronic Bookالكتا  اإللكترونً ) المنتوج األحدث فهورا وهو



 م. س. أوكٌل وعاشور فنً. . . . . .  . . .. . . . .. . .  . . . . .االستراتٌجٌة  أبعادهاالثقافٌة و الصناعات
 

 (  0222) 20العدد                     مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر                                    

 

01 

                                                                                                                                              
16
 (. Nora et Mink, 1972: تعمٌم وتكثٌف استعمال الحاس  واإلعالم اآللً فً المجتمع. أنفر ) 
17
هً رواج  ٌة و فً العمل ٌة  خرى جوهر شروط أ كر  كن ذ شفافٌة  : وٌم صة ال ها خا جر عن ما ٌن ٌة و الدٌموقراط

 والمساءلة العدالة. 
18
 حٌدرة، الجزابر.  -( محاضرات "نطاق اإلبداع التكنولوجً" ماجستٌر، المعهد الدولً للتسٌٌر0222: أوكٌل ) 
19
تً تمإ: بحٌث   كذلك المإسسات واألمم ال حوزة األشخاص و فً  كون  ٌاز ٌ عن االمت لك ن الدوام والتقدم فضال 

فر) شًء. أن تاج أي  صمٌم وإن من ت كن  تً تم هً ال كري باعتبارها  تاج الف  ( Rosenberg, 1982قدرات اإلن
 (.  Porter, 1990و)
20

( :Technological gap = gap technologique  .) 
21
 ( :Informational gap) 
22
ستهالك  ستعمال أوا من ا كن  تً تم لك ال سٌٌن : ت جات ) : إنه جدٌر أن نمٌز بٌن نوعٌن أسا ( Know-howالمنت

ٌزات واآلالت الضرورٌة  سلع االستثمارٌة، أي التجه شاء ال عن طرٌق إن من تصمٌمها وإنتاجها  كن  تً تم وتلك ال
 (.  Know-why(      )Rosenberg, 1982لذلك )

23
 .  11، ص:، عدد خاص، الكوٌت. عالم المعرفةالثقافة العربٌة وعصر المعلومات، (: 0221: الدكتور نبٌل ) 
24
 ( :Sociétés Post-industrielles ou informationnelles = Post industrial societies) 
25
 ( :In real time = En temps réel .) 
26
 : هدفه تغذٌة العقل والفكر والروح وتدعٌم حرٌة االختٌار والتصرف.  
27
 Bi-cultural –ً التعووددي" : مووع اإلشووارة إلووى أن هنوواك نوعووا جدٌوودا موون التسووٌٌر ٌوودعى "التسووٌٌر الثقوواف 

management = Management Bi ou Multi Culturel-  ًف طرأ  تً ت هتم بالمسابل والمشاكل ال ٌ
 لقاءات بٌن الناس وخاصة المسٌرٌن.  مناسبات أو

28
قوم بتحسٌنها   تً ت بل ال سلع  نتا ال لذي ٌ كل ا ست الهٌ ها لٌ طوي على أن لذي ٌن طور وا : بمفهومها الحدٌث والمت

 (. 1999ٌرها باستمرار )أوكٌل : وتطو
29

 (.  ALESCO( ومثٌلتها للعالم العربً آلسكو)UNESCO: على رأسها الٌونسكو)
30
 ( :Economics of knowledge = Economie de la connaissance  .) 
31
ٌد   ما مف ٌة. كاله ٌة والتطبٌق فة النفر بٌن المعر ٌز  كن التمٌ من الخطؤ ل: وٌم كون  مع وٌ صاد والمجت تى القت وح

 تخصصا معٌنا ما دام أصٌال ٌعتمد الذكاء والفكر والعقل.  فرعا أو نحتقر نوعا أو السذاجة أن نهمل أو
32
 ( :Act Local and Think Global = Agir Localement et Penser Globalement  .) 
33

 : مع أن هناك أٌضا معلومات وبٌانات تخص العالم النامً والعربً. 
34

( :Augustin, 1682 .) 
35
ٌة   سابل الثقاف ستعٌنون بالو حون ٌ صٌادون والفال مثال ال صب   ٌث أ ٌة ح ٌادٌن تقلٌد فً م تى  حال ح ما هوال : ك

 كالحاسبات، الجرابد، ورٌر ذلك. 
36

 (.  Maslow: بمفهوم ماسلو)
37

 : بالمفهوم التقنً. 
38
 ( :Tele-travail = tele-work) 
39
 (O’Connor, 2000 .) 
40
ك  مثال الكت ، ال ها  سبورات، آالت : من طاوالت، ال فة، وسابل الفحص، ال ٌاس المختل رارٌس، األقالم، أدوات الق

 الحسا ، . . الخ. 
41
ما   نامً ) عالم العربً أوال لدان ال فً ب ٌا  : قارن مثال بٌن األدوات المدرسٌة أواللع  المستوردة والمصنوعة محل

حروف عدى االستثناءات القلٌلة( لتجد بسهولة الفرق لصال  األولى  عموما من حٌث وضوح الصور واألشكال وال
 واألرقام ورٌر ذلك. 

42
فً   ٌة على عقول األطفال  ٌة والوطن : فكر مثال  فً تؤثٌر هٌمنة القصص األجنبٌة على حسا  القصص المحل

 بلداننا. 
43
 : أوكٌل )مرتق (: "الدور االستراتٌجً للمنشآت الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة".  
44
 على ذلك هومثال تسجٌل هرو  األدمغة والطاقات أوالكفاءات إلى الخارج. : ما ٌدل  
45
كل بالقضاء على مصادر   مع ك : مفهوم التنمٌة المستدٌمة ٌنطوي على فكرة ضمان حركٌة جهاز اإلنتاج والمجت

 الفقر، المرض، االنحراف واألمٌة أوالجهل والبطالة. 
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46
 معٌنووة منهووا مووثال الجووودة العالٌووة والمٌووزة التنافسووٌة      : أمووا بهوودف التصوودٌر، فقوود ٌتطلوو  ذلووك شووروطا 
 (Stewart, 1981  .) 

47
: تتجلى هذه لٌس فً تخصٌص نس  عالٌة من موازنة الدولة فحس  ولكن خاصة فً فعالٌة الموارد المستثمرة 

 سواء فً التجهٌزات أوالعقول. 
48
فً م  تً التحقت أوال  هً ال ها  حد ذات ثم : مع مالحفة أن هذه فً  ٌة  رحلة مضت بالحضارة اإلسالمٌة والعرب

 أصبحت البلدان المنتمٌة إلٌها مع األسف فً مإخرة الرك  العلمً والتكنولوجً. 
49
بات   بٌن ف فرق وتمزٌق  نه مصدر ت ثر م بتالف أك بر مصدر رنى وا كن أن ٌعت : وفً الواقع، فإن االختالف ٌم

بر ٌة الك سٌٌر االختالف     )شع  واحد أوبٌن مختلف الشعو . ومنه األهم سمى بت ما ٌ  Managementى ل
de la diversité=Diversity management .) 

------------------------------------------------------ 
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