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 حول المساهمة االقتصادية للصناعات الثقافية في لبنان ومعهد باسل فليحان" المركز الفرنسي"دراسة لـ

 
المساهمة االقتصادية للصناعات الثقافية "في لبنان والوكالة الفرنسية للتنمية، عن " مركز الفرنسيال"ل من ي، بتموياقتصاد#ل فليحان المالي والدعت دراسة أعّدها معهد باس

 تحمي حقوق المبدعين وتمنحهم أجرًا عاداًل، وتدعم نشر المصنفات"هذا المجال، في " إطار قانوني ووضع سياسات عامة"وُأطلقت األربعاء، إلى توفير  ،"واإلبداعية في لبنان
 .ويكون محّركًا لالقتصاد" يوّلد الثروة"بحيث " يتعزيز القطاع الثقافي واإلبداعي اللبنان"، وتضمنت توصيات أخرى لـ"واشعاعها

عات الثقافية واإلبداعية المساهمة االقتصادية للصنا"ومعهد باسل فليحان مؤتمرًأ بالصيغة االفتراضية إلطالق نشر الدراسة التشخيصية التي تحمل عنوان " المعهد الفرنسي"د عق
، لتقييم الصناعات الثقافية 9102للتنمية معهد باسل فليحان في العام ة ، والتي كلفت بها سفارة فرنسا بالشراكة مع الوكالة الفرنسي"التشخيص واإلمكانات والتوصيات -في لبنان

 .واإلبداعية في لبنان ووزنها االقتصادي واالستراتيجي
ب، المستشار كومفي لبنان ماري بوسكاي ورئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبّيض بساط، وروبير ال" فرنسيالمعهد ال"سة مديرة شارك في إطالق الدرا

اتيجي محاسن عجم واألستاذ المساعد مدير الثقافي للسفير بيار دوكان المكلف تنسيق مؤتمر الدعم الدولي من اجل لبنان، والباحثة والمستشارة في شؤون اإلدارة والتسويق االستر 
 .المرصد الجامعي لالقتصاد االجتماعي في جامعة القديس يوسف نزار حريري

ة تقّدم نظر الدراسة أكثر من عام بمشاركة عدد من الخبراء، من أبرزهم السيدة محاسن عجم، والدكتور نزار حريري والخبير االقتصادي رضى حمدان، وهي  اد هذهاستغرق إعد
 .الفات بين قطاعاته المتعددةاالخت المرة األولى تتناول دراسٌة واحدة وضع هذه الصناعات في مجملها، متجاوزة"عامة باألرقام عن القطاع الثقافي، علمًا أنها 

 "0222اهتمام أكبر منذ العام "
جمالي، ومساهمته المباشرة وغير المباشرة في توفير فرص العمل أو حتى إمكاناته وتوضح الدراسة بالتفصيل واألرقام حجم مشاركة القطاع الثقافي في الناتج المحلي اإل

 .في االقتصاد الوطني اللبنانيى ضعف األهمية المعطاة ألنشطة إنشاء المحتوى الثقافي ونشره وتشّكل بالتالي مرجعًا مهمًا يبّين مد. ديريةالتص
سعيًا إلى  9101عات الثقافية واإلبداعية اهتمامًا أكبر منذ العام السلطات الفرنسية أولت الصنا"نان ماري بوسكاي، إن في لب" المركز الفرنسي"في هذا اإلطار، قالت مديرة  

ر فرص دراسات أجريت في فرنسا عن مدى مساهمة هذه الصناعات في توليد الثروات وتوفي"إلى أن وأشارت ". مساهمة هذا القطاع في االقتصاد وتوفير سبل نموه اإلفادة من
 ".بل أنها قطاع يولد ايرادات وفرص عملب أكالفًا على الدولة ويحتاج إلى دعم منهأ، النظرة إلى هذه الصناعات يجب أال تعتبر أنها قطاع يرت"وشددت على أن ". العمل

 ".فية واإلبداعية اللبنانية اإلفادة من هذه المقاربة، وفي إطار تعاونها الوثيق مع لبنان، أن تتيح للصناعات الثقا9102نسا شاءت منذ العام فر "كما ذّكرت بأن 
دينامية هذا القطاع والصعوبات التي صاًل ورأت فرنسا ضرورة قياس حجم ثراء لبنان اإلبداعي و وزن الصناعات الثقافية واإلبداعية في لبنان كان قائمًا أ"كذلك، الحظت أن 

 ".توصيات تحدد العوامل التي تساهم في نموهالتشخيص ووضع "وأوضحت أن الهدف يتمثل في ". يعانيها
دوائر القرار "كما شرحت أن ". ىبل تتكامل مع دراسات اخر )...( ليست الوحيدة "لى أنها ، مشيرة إ"الدراسة مرحلة اولى وبداية لعمل سيتواصل لدعم نمو هذا القطاع"وأبرزت أن  

طاع لكي يتم دعمه من خالل إثبات االمكانات التي يختزنها هذا الق"ات التي تتوجه إليها توصيات الدراسة الهادفة إلى هي من بين الفئ" السياسي والسلطات التنفيذية واالشتراعية
لد قطاع غني بالمواهب وله سمعة عالمية ويمكن ان يسهم في نهوض الب"، مشددة على أنه "لمأمولةامة وبرامج النهوض التي ستتبناها الحكومة اإلصالحية االسياسات الع

 ".اقتصاديًا في حال توافر له اطار مالئم
ذ أكدت أن ". ساهم في نهوض لبنانيجدوا في هذه الدراسة عناصر ت"كذلك، رأت بوسكاي أن في إمكان المانحين الدوليين أن  من خالل الدعم )...( داء دور فرنسا مستعدة أل"وا 

 ".أداة إلقامة شراكات ثنائية عدة وليس فقط مع فرنسا بهدف مشاريع دعم مستقبلية"الدراسة  ، أملت في أن تكون"الفني للسياسات العامة انطالقًا من خبرتها
 "المباالة رسمية مزمنة"

". بداعيالتي خصصتها األمم المتحدة لالقتصاد اإل 9190يتزامن مع السنة "بساط، فأبرزت أن إطالق الدراسة  د باسل فليحان المالي واالقتصادي، لمياء المبيضأما رئيسة معه
 كما شددت بدورها على أن". زمنة تجاه هذا القطاعلحال الالمباالة الرسمية الم"ها ، معربة عن أسف"لغياب هذا القطاع عن كل خطط التنمية االقتصادية للبنان"وأبدت دهشتها 

ن ذلك، توّلد قيمة مضافة قوية، وتساهم في توليد فرص عمل مباشرة وغير ليست قطاعًا اضافيًا يحتاح إلى دعم حكومي، بل هي، على العكس م"الصناعات الثقافية واإلبداعية 
 ".ة وتحّفز قطاعات عدة أخرىالتجاري، وتوفر إمكانات نمو ضخم مباشرة وفي تصحيح الميزان

اعادة بناء نموذج جديد لهذا "ددت على ضرورة وش". الدراسة تضع اإلصبع على الصعوبات وتقترح على أصحاب القرار والمانحين مسارات للعمل"إلى أن كذلك، لفتت بساط  
 ".وللهوية الثقافيةبيرة فحسب، بل ألنه ضامن للقيم ال يشّكل قيمة اقتصادية ك"، نظرًا إلى كونه "القطاع

 ".ية، خط الدفاع االول عن الحريات، ولدعم الصناعات اإلبداعية كأداة للصمود االقتصادي والسياسي وللمقاومة الثقافثقافة#ن أجل الالتحرك سريعًا م"ودعت إلى 
ن الى جانب لبنان ومن اجله نعمل مع السفير دوكا: "وبير الكومب، المستشار الثقافي للسفير بيار دوكان، المكلف تنسيق مؤتمر الدعم الدولي من أجل لبنانمن جانبه، قال ر 

نسانية بسبب الوضع الذي يعيشه لبنان لكنها ال اإلصالحات البنيوية ليس فقط في ما  في أي حال بدياًل من  تشكلفي اطار النهوض المبكر، من خالل مساعدات طارئة وا 
نين مباشرة، منها برامج إقامة وصناديق وخطة إلعادة هيكلة قطاع السينما والمهرجانات وسائل لدعم الفنا"وأعلن في هذا اإلطار عن ". يتعلق بالسياسات التفافية بل بصورة عامة

 ".والمكتبات
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ى النهوض ولكن ال شيء يمكن ان يكون بدياًل من وضع سياسات عامة ال ضمن ليس فقط دوام ما سنقدمه اليوم، ولكن لثقافي اللبناني علنحاول مساعدة القطاع ا: "وأضاف
 ".بير للفنانين، فال ثقافة وال ابداع من دون حرية تعبيرايضًا حرية التع

وحددت المعوقات البنيوية والتنظيمية وتضمنت توصيات واقترحت مسارات للعمل، قافية واإلبداعية الدراسة وفرت صورة اقتصادية شاملة للقطاعات الث"دورها، شرحت عجم أن ب 
 ".ات من إمكانات غير مستغلة، ووضع الخطوط العريضة لسياسة عامة وطنية لتنمية هذه القطاعاتوتمّثل الغرض منها في إظهار ما تختزنه هذه القطاع

 "ركائز عّدة" 
ي الفنون األدائية والقطاع السمعي البصري والتصميم، تشمل قطاعات كالمسرح والسينما والمهرجانات وألعاب الفيديو والبث التدفقي فئات قطاعية ه ركزت الدراسة على ثالث

 .األزياء والهوت كوتور والمجوهراتو 
ذه القطاعات، آملة في آب اصبح الهدف منها إنقاذ ه 4، تهدف إلى تطوير هذه القطاعات وتنميتها، ولكن بعد بيروت# وأسفت عجم لكون الدراسة كانت قبل انفجار مرفأ 

العامة المقترحة لهذه القطاعات تقوم على عدد من  السياسة"ت أن وأوضح. ها كالنشر واإلعالم واإلعالن وسوق الفنتحديثها لتقييم اثر االنفجار ولشمول قطاعات مهمة لم تتناول
صالح اإلطار الضريبي والجمركيإعادة تعريف الوضع القانوني للفنان )الركائز، بينها تحسين حوكمة هذه القطاعات  ، وتعزيز المواءمة مع النظام التعليمي وتعزيز الشراكات (وا 

 ".االستباقية
مليار  972في المئة من الناتج المحلي، أي ما يوازي  47,2نحو  9102للقطاعات الثقافية واإلبداعية كاشفًا أنها كانت تشّكل حتى ر االقتصادي أما حريري فتحدث عن األث 

 .في المئة من السكان العاملين، اي يعمل فيه نحو مئة ألف شخص على األقل 272وأشار إلى أن القطاع يوظف وحده . ردوال
 .فية واإلبداعية توّلد ثروات مرتين أكثر من القطاع الزراعي وبقدر ما يوّلد قطاع البناءاعات الثقاكما أفاد أن القط

ع سياسات عامة لإلبداع تحمي حقوق المبدعين وتمنحهم أجرًا عاداًل، وتدعم نشر تحقيق االزدهار يتطلب إطارًا قانونيًا ووض"إلى ذلك، شدد بيان مشترك للطرفين على أن  
 ".الفنية واإلبداعية واشعاعها، وتشكل منظومة فاعلة يفيد منها الجميع والمصنفاتاألعمال 
ستند عليها السلطات العامة والجهات العاملة المفيدة، تقدم الدراسة توصيات تهدف إلى توفير أفكار ومعطيات تمن هذا المنطلق، وبناًء على كل هذه الحقائق واألرقام : "وأضاف

 ".الدولية في تعزيز القطاع الثقافي واإلبداعي اللبناني بحيث يكون قادرًا على توليد الثروة ويتسم باالستدامةلمانحة في القطاع واألطراف ا
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