
عل��ى الرغم من تدهور ا�شع��ار النفط عامليًا �موجة الت�شا�ؤم التي 
حلق��ت باالقت�ش��ادات النفطية الريعية، اال ان م��د هذه املوجة مل 
ي�شتط��ع بلوغ حاجز ال�رشكات النفطي��ة املحتكرة ل�شناعة النفط 
�ان ي�شب��ب لها خ�شائر مماثلة لتل��ك التي �اجهتها د�ل اأ�بك، بل 
�عل��ى العك���س من ذلك جند قد حافظت عل��ى ارباحها، اذ اأظهرت 
نتائ��ج اأعمال اإك�شون موبيل اأكرب �رشكة مدرجة الإنتاج النفط يف 
الع��امل اأنه��ا حققت اأرباح��ا ف�شلية اأف�شل م��ن املتوقع بدعم من 
ارتفاع اأ�شعار اخلام �انخفا�س التكاليف، �تربز النتائج التح�شن 
املط��رد التدريج��ي يف قط��اع النف��ط �الغاز العاملي م��ع ارتفاع 
اأ�شع��ار ال�شل��ع االأ�لي��ة بعد هب��وط ا�شتم��ر عامني، �ه��ذا التقرير 
الف�شلي هو االأ�ل الإك�شون موبيل يف عهد رئي�شها التنفيذي دارين 
��دز، �ر�ش��ح الرئي�س االأمريكي د�نال��د ترامب الرئي�س التنفيذي 
ال�شابق لل�رشكة ريك�س تيلر�شون ملن�شب �زير اخلارجية �هو يف 
انتظار تاأكيد تعيينه.�قد خ�ش�شت اإك�شون ملياري د�الر خلف�س 
قيمة اأ�شول للغاز الطبيعي بجبال ر�كي يف خطوة نادرة ل�رشكة 
اعتادت جتنب مثل ه��ذه االأ�شاليب املحا�شبية، �انخف�شت اأرباح 
الربع االأخري من العام املا�شي اإىل 1.68 مليار د�الر مبا يعادل 

41 �شنت��ا لل�شه��م م��ن 2.78 مليار اأ� 67 �شنت��ا لل�شهم يف الفرتة 
نف�شها قبل عام.

�با�شتبعاد خم�ش�شات انخفا�س القيمة التي تبلغ ملياري د�الر 
ت�ش��ل اأرب��اح اإك�ش��ون اإىل 90 �شنت��ا لل�شهم مقارنة م��ع توقعات 
املحلل��ني الأرب��اح قدره��ا 70 �شنت��ا لل�شه��م عل��ى ه��ذا االأ�شا�س 
�انخف���س االإنت��اج ثالث��ة باملئ��ة اإىل 4.1 ملي��ون برمي��ل م��ن 
املكافئ النفط��ي يوميا، كما تراجع االإنف��اق الراأ�شمايل الإك�شون 

موبيل 35 باملئة يف الربع الرابع اإىل 4.83 مليار د�الر.
��د ماكن��زي تتوقع ارتف��اع م�شاريع النفط اجلدي��دة اإىل مثليها 
يف 2017 ذك��رت �رشكة ��د ماكنزي للخدم��ات اال�شت�شارية اإن 
���رشكات النف��ط �الغ��از �شتزي��د االإنف��اق يف 2017 ��شت�شاعف 
م�رش�ع��ات التطوي��ر اجلدي��دة الأك��ر م��ن مثليه��ا م��ع ثقتها يف 
توقف هب��وط اأ�شعار النفط امل�شتمر منذ عامني، �تاأتي التوقعات 
املتفائل��ة بعد ارتفاع اأ�شع��ار خامات القيا���س العاملية اأكر من 
20 باملئ��ة اإىل نح��و 55 د�الرا للربمي��ل بدع��م من اتف��اق كبار 

املنتجني على كبح االإنتاج.
�ت�شري توقع��ات ��د ماكنزي الأن�شطة املنبع العاملية يف 2017 
اإىل اأن االإنف��اق على عمليات اال�شتك�ش��اف �االإنتاج �شيزيد ثالثة 
باملئ��ة اإىل 450 مليار د�الر، لكن ه��ذا امل�شتوى يظل اأقل بن�شبة 

40 باملئ��ة ع��ن م�شتوي��ات 2014، �م��ن الناحي��ة اجلغرافي��ة 
�شتتباي��ن الزي��ادة يف االأن�شط��ة تباينا كب��ريا اإذ م��ن املتوقع اأن 
يح�ش��د اإنت��اج النف��ط ال�شخ��ري االأمريكي معظ��م املكا�شب نظرا 
النخفا���س تكلفت��ه ن�شبي��ا ��رشع��ة تطوي��ره ال��ذي ال ي�شتغ��رق 
يف بع���س احلاالت �ش��وى �شتة اأ�شه��ر.�كان النف��ط ال�شخري هو 
املح��رك الرئي�شي لتخمة املعر����س التي �شهدتها االآ�نة االأخرية 
كم��ا �شج��ل اأكرب هب��وط يف االإنت��اج خ��الل موج��ة االنخفا�س، 
��فق��ا لتقديرات ��د ماكنزي من املتوق��ع اأن ينمو اإنتاج النفط 
ال�شخري االأمريك��ي بنحو 300 األف برميل يوميا يف 2017 اإىل 
نح��و اأربعة ماليني يوميا، �تتوقع ��د ماكنزي اأن ي�شل متو�شط 
اأ�شع��ار النفط يف 2017 اإىل 57 د�الرا للربميل ثم يزيد تدريجيا 
اإىل 85 د�الرا للربمي��ل يف 2020 مع انخفا�س االإمدادات ب�شبب 
تراج��ع اال�شتثم��ارات يف ال�شن��وات القليلة املا�شي��ة، �انخف�شت 
التكالي��ف 20 باملئ��ة من��ذ 2014 �م��ن املتوق��ع اأن تقل خم�شة 
باملئ��ة اأخرى ه��ذا العام �فقا مل��ا ذك��ره ديك�شون.�من املتوقع 
اأن يرتف��ع ع��دد ق��رارات اال�شتثم��ار النهائي��ة للم�رش�ع��ات التي 
تزي��د مواردها على 50 ملي��ون برميل من املكافئ النفطي الأكر 
م��ن مثليها يف 2017 لت�شل اإىل ماب��ني 20 �25 من ت�شعة فقط 
يف 2016، غ��ري اأن الت�ش��ارع يف االأن�شط��ة �شيظل غ��ري كاف ل�شد 

الفج��وة املتزايدة ب��ني العر�س �الطل��ب �التي تتوقع 
��د ماكنزي ات�شاعها اإىل 20 مليون برميل يوميا بحلول 2025 
بن��اء على خطط التطوي��ر احلالية. ت�شفية لعدد غ��ري م�شبوق من 
���رشكات النف��ط �الغ��از الربيطاني��ة ال زال تع��ايف اأ�شع��ار النفط 
حم��د�دا للغاية، ما قد ي��وؤدي اإىل اإغالق املزيد من �رشكات النفط 
الربيطانية، �ك�شف��ت درا�شة حديثة اإن عدد �رشكات النفط �الغاز 
الربيطاني��ة التي مرت بعملي��ات ت�شفية �توق��ف ن�شاطها ��شل 
اإىل م�شت��وى قيا�ش��ي غ��ري م�شب��وق عقب االنهي��ار ال��ذي �شهدته 
اأ�شع��ار النفط منذ منت�ش��ف 2014، ��شهدت 16 �رشكة بريطانية 
كان��ت تعمل يف جمال النفط عملية ت�شفية العام املا�شي مقابل 
ت�شفي��ة �رشكتي نفط فق��ط يف 2012، �فقا ملوؤ�ش�شة مور �شتيفنز 
الأعم��ال املحا�شبة.�اأ�شافت الدرا�شة اأن��ه رغم االرتفاع املحد�د 
الذي ت�شهده اأ�شعار النفط يف الفرتة االأخرية، �جه انهيار االأ�شعار 
العاملي��ة، م��ن 120 د�الر للربمي��ل الأقل م��ن 50 د�الر للربميل 
عل��ى م��دار اأكر م��ن �شنتني، �رشب��ة قوية لل���رشكات العاملة يف 
القط��اع، �ارتفع مع��دل ت�شفية ���رشكات النفط ح��ول العامل منذ 
االنهي��ار االأخري يف االأ�شع��ار، لكن ال���رشكات العاملة يف منطقة 
بح��ر ال�شمال تواجه �شغوطا اأكرب من غريه��ا من �رشكات النفط، 

�فقا للدرا�شة.

تريين���س كون��ران رج��ل اعم��ال يف غاي��ة النجاح 
ق��ام ببن��اء �رشكتني كبريت��ني ناجحت��ني، معتمداً 
عل��ى الت�شميم املتقن �عل��ى مهارات العاملني يف 
�شناع��ات غالبًا ما يكون النج��اح التجاري �ا�شع 
النطاق فيه��ا، �اكر ما ي�شتهر ب��ه اجنازان:حمال 
هابيتيت التي اطلقها يف �شتينيات القرن الع�رشين 
�الت��ي ا�شبحت بني ليلة ��شحاها املز�د املف�شل 
يف لن��دن، كم��ا ا�شتهر بعد ذل��ك ب�شل�شلة من حمال 
الذكي��ة.  �املطاع��م  املن��زيل  االث��اث  مودي��الت 
�عل��ى مدى ما يزي��د على ثالثني عام��ًا، مل يكتف 
كون��ران ع��ن الت�شني��ع �تق��دمي الرتفي��ه �البي��ع 
بكمي��ات كب��رية، حيث توجد يف ��ش��ط لندن اربعة 
مطاع��م لكونران �حمالن من حماله �شمن م�شافة 
ن�ش��ف مي��ل، �يختلف كل منها ع��ن االخر اال انها 
ملك��ه بطريقة الميكن جتاهله��ا، ان حبه اال�ل هو 
الت�شميم �التنفيذ، �عندما �شاأل عما اذا كان رجاًل 
عملي��ًا �شحح بلطف "انني رج��ل عملي جداً"، �يف 
ع���رش امل��اركات العاملي��ة �الت��ي ه��و يف طريقه 
اليه��ا الي��زال عمل��ه يعتم��د عل��ى متع��ة الفرد يف 
�شناعة �ت�شكي��ل اال�شي��اء. ان االرادة ال�شلبة تقع 
يف قلب اقت�ش��اد االبداع، � ان املعطيات املتوفرة 
ح��ول اقت�شاد االبداع متفرق��ة، �اليقت�رش االبداع 

�منتجات��ه عل��ى املعام��ل �املحال �حده��ا، فهو 
يحي��ط بن��ا يف كل م��كان تقريب��ًا، فنح��ن �اقعون 
يف ���رشك الكلمات �ال�ش��ور �املنتجات املرخ�شة 
�امل��اركات �العالم��ات التجاري��ة، �نتح��دث عن 
ف��رط املعلوم��ات بو�شائ��ل الن�شتخدمه��ا اب��داً يف 
اثن��اء احلديث ع��ن االف��راط يف ���رشاء املالب�س ا� 
االف��راط يف الغ��ذاء. حتى عندما نعرفه��ا فاأنه من 
ال�شع��ب ان نقي��م املنتج��ات االبداعي��ة �نقي�شها، 
 ،DVD من ال�شه��ل ن�شبيًا ان نق��در قيمة قر�س�
ب��راءة  ا�  الن���رش  حق��وق  تقدي��ر  �لك��ن  اآل��ة،  ا� 
االخ��رتاع فيهم��ا �تقييمهم��ا ام��راً اك��ر تعقي��داً، 
�امل�ش��ادر احلكومية مرقعة ترقيع��ًا، فعلى الرغم 
م��ن ت�رشحاته��ا ح��ول اهمي��ة اقت�ش��اد االب��داع 
�االقت�شاد اجلديد لالنرتنت، فان اغلب احلكومات 
ا�شتمرت بتكري�س اخلدمات �ال�شناعات التقليدية، 
�ثم��ة مربر لتوجهه��ا فهي تعتم��د يف دخلها اكر 
ما تعتمد على ال�شناع��ات التقليدية �اقل من ذلك 
عل��ى القط��اع اخلدم��ي، �قلياًل ج��داً عل��ى امللكية 
الفكري��ة يف عائداته��ا م��ن ال�رشائ��ب، �توؤثر هذه 
امل�شكل��ة لي�س فقط عل��ى الناجت املحل��ي بل ي�شمل 
تاأثريها التجارة الد�لية اي�شًا، �تغيب اح�شائيات 
ا�شت��رياد �ت�شدي��ر املنتجات االبداعي��ة عمليًا من 
االح�شائي��ات التجاري��ة الأنه��ا التخ�ش��ع للر�شوم 
اجلمركي��ة ا� لتح�شي��ل ال�رشائب، �ق��د يكون هذا 

التج��ا�ز خط��رياً. ان معي��ار ا�شاف��ة �شناع��ة اىل 
الئح��ة ال�شناع��ات االبداعي��ة يعتم��د عل��ى م��دى 
مطابق��ة ال�شناع��ة لتعري��ف اقت�شاد االب��داع: اي 
املناقالت املالية م�رش�بة باملنتجات االبداعية، 
ا� ق.ب= م.ب × ت، �املعيار الذي يجب ان يحدده 
املنت��ج االبداع��ي ه��و ان يك��ون �شلع��ة ا� خدم��ة 
ناجت��ة ع��ن ابداع �ان تك��ون له قيم��ة اقت�شادية، 
�معي��ار املناقلة يقت�شي ح��د�ث تبادل ذي قيمة 
اقت�شادي��ة �جميع املنتج��ات االبداعي��ة ت�شتحق 
احد اال�ش��كال الرئي�شي��ة للملكية الفكري��ة، براءات 
االخرتاع ا� حقوق الن�رش ا� املاركات ا� العالمات 
�شم��ن  �التطوي��ر  البح��ث  �شم��ل  لق��د  التجاري��ة، 
العملي��ات املنتج��ات اجلدي��دة التي ق��د ت�شل اىل 
ب��راءات اخ��رتاع. يرتبط االعالن باالب��داع بعالقة 
حب- كراهية، �امام �شناعة االعالن اليوم فر�شة 
�شانحة �ثالثة حتديات، فاأما الفر�شة فهي تو�شيع 
اعماله��ا للتج��ا�ز ��شائ��ط العر���س �ال�شحاف��ة 
التقليدية �التلف��از �االعالنات اخلارجية، �تدخل 
يف  �منخف�ش��ة  عالي��ة  تقان��ة  ذات  عالق��ات  يف 
اآن مع��ًا، تتوا�ش��ل عربه��ا املنظمات م��ع زبائنهم 
�تن�رش رموزها �ا�شم��اء ماركاتها ��شعاراتها يف 
مناط��ق كان��ت خالية م��ن االعالن��ات، �قد اخذت 
بع�س الوكاالت منذ اليوم مااًل من خالل االنرتنت 
�الرعاي��ة اكر مم��ا جتنيه من عر���س االعالنات، 
�ه��ي لتحقي��ق 
تواج��ه  ذل��ك 
ث��ة  ثال
ا�ل  حتدي��ات، 
التحدي��ات  ه��ذه 
�ه��و �شب��ه حملول، 
يكمن يف التخلي عن 
حتميل زبائنها عمولة 
ال����� 15% التقليدي��ة من 
انفاقاته��م عل��ى ��شائ��ل 
ا�شل��وب  �تبن��ي  االع��الن، 
ام��ا  �ال�رشائ��ب،  الر�ش��وم 
تعلي��م  فه��و  الث��اين  التح��دي 
�االجت��ار  الت�شوي��ق  مه��ارات 
عل��ى  عليه��م  جدي��دة  اجلدي��دة، 
االق��ل، �يتمثل التح��دي الثالث يف 
املناف�ش��ة م��ع العدي��د م��ن �رشكات 
اال�شرتاتيج��ي  �التخطي��ط  الت�شمي��م 
التي غالبًا ماتكون اكر �شبابًا �لياقة، 
�الت��ي تتمتع م�شبقًا مبهاراتها �ت�شتطيع 
الرتكي��ز عل��ى املفاهيم �االف��كار اجلديدة 
�شناع��ة  ان  تبق��ى.  مب��ا  غريه��ا  �تكلي��ف 
االع��الن تتح��ول م��ن كونها جم��ااًل ذا حقوق 
ن�رش اىل مزيج من اعمال حقوق الن�رش �العالمة 
التجارية، فهذه ال��وكاالت ال تنجز اعمااًل جديدة 
ذات ملكية فكرية فح�ش��ب، بل انها اي�شًا م�شتخدم 
رئي�س لالعمال املوج��ودة م�شبقًا، �لو كان بع�س 
ا�شهر ال�شعارات قد حكم عليها على �شبيل املفارقة 
يف  املب��ذ�ل  �اجله��د  امله��ارة  اىل  تفتق��ر  انه��ا 
��شعه��ا �مع انتقاله��ا اىل الت�شويق، فاأنها ت�شبح 
اك��ر انخراط��ًا يف عملية اح��داث عالمات جتارية 

�ماركات.
 الَعمارة

 يق��دم املعماري��ون ابداعات تدع��م �شناعة البناء 
�االن�ش��اء الت��ي تعت��رب خام���س اك��رب �شناع��ة يف 
الع��امل بعد الدف��اع �التعلي��م �ال�شح��ة �االغذية، 

�يتن��وع د�ره��م الفني �االقت�ش��ادي تنوعًا كبرياً 
م��ن حفن��ة املعماري��ني اال�ائ��ل احلائزي��ن عل��ى 
جوائز، �الذين ي�شممون ابرز املباين يف العامل اىل 
مئ��ات االف من املعماري��ن �امل�شاحني �البنائني 
�املالك الذين ي�شمم��ون �يبنون البقية. �العمارة 
ه��ي عمل ذ� حقوق ن�رش، متيزاً له ن�شاطات براءات 
�خمطط��ات  التجاري��ة،  �العالم��ات  االخ��رتاع 
املعم��اري حممي��ة بقوانني حق��وق الن���رش، متامًا 
كمخططات��ه امل�شغ��رة �مناذجه �جمي��ع االعمال 
الفني��ة �االدبي��ة، ��ش��واًل للبن��اء نف�ش��ه، �غالب��ًا 
مايحتف��ظ املعماري��ون بحق��وق الن���رش اخلا�ش��ة 
باأبنيتهم، �لو كانوا مينحون تراخي�س ملتعاقدين 
اخرين لبناء ن�شخ عن��ه، اما ال�شخ�س الذي ي�شرتي 
ا� ي�شتاأج��ر بيت��ًا فال يح�شل ع��ادًة على اي حقوق 
مي��ز العمارة بكونها ال�شناعة االكر  ن�رش. �تتف6 
د�لي��ة، �يعود ذلك جزئي��ًا اىل عدم اعتمادها على 
الكلم��ات، �اي�ش��ًا اىل حتقيقه��ا لنظ��ام رموزه��ا 
العامل��ي اخلا���س امل�شتق��ل ع��ن اي ام��ة �ثقاف��ة 
بعينها، �حتى احلكومات التي تفر�س القيود على 
ال��وردات الثقافي��ة يف جمي��ع القطاع��ات االخرى 
ي�رشه��ا تكلي��ف معماري��ني اجان��ب للعم��ل عل��ى 
ابنيته��ا االك��ر ح�شا�شية �طني��ة �ثقافي��ة. �ثمة 
عل��ى م�شت��وى العامل قرابة ملي��ون معمار حمرتف 
يحقق��ون عوائد تبل��غ نحو 45 ملي��ار د�الر، �من 
ب��ني ال�رشكات الثالثني اال�ىل ح�شب العوائد، تعود 
20 منه��ا اىل امري��كا �اليابان، �تات��ي بريطانيا 
يف املوق��ع الثال��ث. �قام��ت زه��ا حدي��د املولودة 
يف بغ��داد �املقيم��ة يف لن��دن بت�شمي��م متح��ف 
الف��ن الوطن��ي للق��رن الواحد �الع�رشي��ن، �هو ا�ل 
متحف �طني يف ايطالي��ا للفن املعا�رش. �يعك�س 
حج��م �شوق االن�شاءات يف بلد ما اقت�شاد هذا البلد 
الوطن��ي، اال ان اعمال املعماريني تزدهر على نحو 
غ��ري متنا�شب يف البلدان الت��ي لديها قطاع خا�س 

ا� راأ�س مال خا�س مزدهر .
 الربجميات

 ان ت�شمي��م برام��ج احلا�ش��وب �كتابته��ا عم��الن 
ابداعي��ان �ا�شح��ان، فقد ع��د كل من تي��م برينرز 
يل الذي اخ��رتع �شبكة الويب العاملي��ة، �ريت�شارد 
�شت��ول م��ان �لينو�س ت��ور فالد�س الذي��ن اخرتاعا 
الربجمبات املجانية �نظام لينوك�س، من بني اكر 
اال�شخا���س ابداعًا يف ا�اخر الق��رن الع�رشين، �قد 
يك��ون من املنطقي ا�شافة اي نوع من الربجميات 
اىل ه��ذا الت�شنيف، �هكذا فاأن ت�شنيع الربجميات 
�بيعها �شم��ن عملية �شناعي��ة يندرجان يف باب 
البح��ث �التطوي��ر، �الت�شمي��م مبعون��ة احلا�شوب 
كاد ين��درج يف ب��اب البح��ث �التطوي��ر، اال ان من 
يعملون يف احلوا�شب ينظر�ن اىل انف�شهم ك�شناعة 
م�شتقل��ة. انه��م ينتج��ون ب��ال �ش��ك ملكي��ة فكرية، 
حت��ى ل��و كان كث��رياً م��ن املربجم��ني �القرا�شنة 
يف�شل��ون ت��رك براجمهم متاحة جمان��ًا، �تبني ان 
برام��ج احلا�شوب تعترب اعم��ااًل ادبية على م�شتوى 
الع��امل، �متن��ح امريكا ب��راءات اخ��رتاع للربنامج 
�لالثر الذي��ن يحققان هذه الربامج . �ت�شا�ي هذه 
ال�شناع��ة على م�شت��وى الع��امل 600 مليار د�الر 
�اال�ش��واق الرئي�شي��ة هي امري��كا �ا�رب��ا الغربية 
اللت��ان ت�ش��كالن لوحدهم��ا 69% م��ن املبيع��ات، 

�ال�شوق الكربى التالية هي اليابان بن�شبة %10.
 مع ازدياد ادراك الد�ل ال�شناعية الغنية مل�شاهمة 
االب��داع يف منوه��ا، مال��ذي تقوم به البل��دان التي 
الت��زال يف طور النم��و؟ ان ا�شعار ال�شل��ع تهبط يف 

الكث��ري منها، �ي�شه��د تع��داد �شكانها من��واً �شديداً، 
بينم��ا ا�شتغلت الوالي��ات املتح��دة �ا�ربا االبواب 
لرتخي���س  ا�  الأمت��الك  العومل��ة  تفتحه��ا  الت��ي 
الكث��ري من اال�ش��ول املحلية، �مع القلي��ل جداً من 
اال�شتثن��اءات، ف��اأن جمي��ع بلدان اجلن��وب النامية 
الفق��رية حت��ا�ل اللحاق برك��ب التعب��ري االبداعي، 
فلديه��ا قوة جبارة يف ثقافته��ا �فنونها الوطنية، 
تع��ود  الأ�شب��اب  �تطويره��ا  دفعه��ا  تري��د  �ه��ي 
اىل االعت��زاز الوطن��ي �الرغب��ة يف حتقي��ق عائ��د 
اقت�ش��ادي، �لي�س ذل��ك يف االمر ال�شه��ل، فهي يف 
ع��وز اىل املقا�ل��ني التجاري��ني �اىل االطالع اىل 
القانون �عل��ى املالية، �اىل �شيا�شيني منا�رشين، 
�بنف���س ال�رشع��ة الت��ي تبن��ي به��ا ه��ذه البل��دان 
قطاعاته��ا اخلا�ش��ة بالبح��ث �التطوي��ر يف الهند 
��شناع��ة االف��الم يف تايلن��د �الع��اب الفيديو يف 
كوريا اجلنوبي��ة، يتقدم الغرب الغني اىل االمام ا� 

يحكم �شيطرته بب�شاطة.
 النمو العاملي

 عاملي��ًا، بلغ��ت القيم��ة املالي��ة الأقت�ش��اد االبداع 
نح��و 2.706 ملي��ار د�الر اي 2.7 تريليون د�الر 
يف الع��ام 2005 �ه��ي تنم��و مبع��دل 6% �شنوي��ًا. 
�مب��ا ان��ه، �تبع��ًا للبنك العامل��ي قد بل��غ اجمايل 
 44 اي  د�الر  ملي��ار   44.485 املحل��ي  الن��اجت 
تريلي��ون د�الر، فاأن اقت�شاد االب��داع ميثل %6.1 
م��ن االقت�شاد العاملي. �امريكا هي اكرب اال�شواق، 
ففي الع��ام 2004 بلغ��ت قيمة امللكي��ات الفكرية 
االمريكي��ة ماب��ني 5 تريلي��ون د�الر �6 تريلي��ون 
الن��اجت  اجم��ايل  م��ن   %45 مايع��ادل  اي  د�الر 
الن��اجت املحل��ي  املحل��ي، اي مايج��ا�ز اجم��ايل 
الأي بل��د اخ��ر، �قد اثبت تقرير اعتم��د على بيانات 
بن��ك االدخار الف��درايل ان ال���رشكات االمريكية قد 
ا�شتثمرت نحو تريليون د�الر �شنويًا يف املنتجات 
الثقافي��ة غري امللمو�شة، �هو املقدار نف�شه الذي مت 
ا�شتثماره يف الزراع��ة �املكننة، كما اثبت االحتاد 
العامل��ي للملكي��ة الفكري��ة )ايب��ا( ان ال�شناع��ات 
االمريكي��ة املعتمدة على حق��وق الن�رش ا�شهمت يف 
االقت�ش��اد االمريكي يف الع��ام 2000 اكر من اي 
�شناع��ة اخرى، اي اكر من ال�شناعات الكيميائية 
ا� الطائرات �قطع الغيار اخلا�شة بها، ا� املعادن 
ا� التجهي��زات االلكرت�ني��ة، ا� االالت ال�شناعي��ة 

�الطعام �امل�رش�بات.
 ��فق��ًا للبن��ك املركزي ف��اأن اك��رب االقت�شاديات 
الوطني��ة م��ن حي��ث اجم��ايل الن��اجت املحل��ي بعد 
امري��كا ه��ي اليابان �املاني��ا �ال�ش��ني �اململكة 
املتح��دة �فرن�ش��ا �ايطالي��ا �الربازي��ل، �مل يتغري 
ه��ذا الت�شني��ف من��ذ عدة �شن��وات فيما خ��ال النمو 
اال�شتثنائي ال��ذي ت�شهده ال�شني، �بعك�س ت�شنيف 
االقت�شادي��ات االبداعي��ة للبل��دان اجم��ايل الناجت 

املحلي ب�شكل كبري لكن مع بع�س التباين.
�االخ��رتاع  االب��داع  اف��كار  ال�ش��ني  تبن��ت  لق��د   
�لك��ن ا�شواقها الوطني��ة التزال �شغ��رية �جمزئة، 
�لك��ن بع�س امل��دن فيها تتحرك ب�رشع��ة لت�شجيع 
االعم��ال  رج��ال  �دع��م  االبداعي��ة  القطاع��ات 
املحلي��ني، �غالب��ًا ماتك��ون اال�لوي��ة للت�شمي��م، 
االلك��رت�ين  االع��الم  ث��م  فالن���رش،  فاحل��رف، 
�االت�ش��االت االلكرت�ني��ة �خ�شو�ش��ًا تل��ك الت��ي 
جتت��ذب ال�شب��اب، �تتفق اغل��ب امل�ش��ادر على ان 
ال�ش��ني ا�شبحت يف ع��ام 2005 ثالث اكرب م�شدر 
للمنتج��ات �للخدمات االبداعي��ة، �هو اجناز كبري 

بالن�شبة اىل بلد اغلب �شكانهم ال يتحدثون لغته.

ان املعماري��ن �امل�شممني هم اك��ر املبدعني عامليًا، 
كم��ا انه��م م��ن ب��ني اف�ش��ل العامل��ني تعا�ن��ًا، فه��م 
اليتعا�ن��ون فق��ط فيما بينه��م، بل �مع كتل��ة متنوعة 
م��ن الب���رش الذي��ن اليقا�شمونه��م �شيئًا خال ذل��ك، فهم 
يتعا�ن��ون مع الزبائ��ن، ��شلطات التخطي��ط �التق�شيم 
�امل�شمم��ني  االن�شائي��ني  �املهند�ش��ني  املحلي��ة، 
الداخلي��ني.ان ريت�ش��ارد ر�ج��رز هو اك��رب املعماريني 
يف الع��امل، �هو امر مل يك��ن يتوقع الو�شول اليه، حيث 
كان متخلف��ًا يف طفولت��ه �بطيء التعل��م، �يف مرحلة 
م��ن حيات��ه ن�شحه احدهم ب��اأن ي�شبح �رشطي��ًا! اال ان 
اال�شدق��اء �العائل��ة يف فلورن�شا، حيث �ل��د ريت�شارد، 
الحظ��وا لدي��ه موهب��ة يف الت�شميم �العم��ارة. فتدرب 

ل��دى جمعي��ة املعماري��ني يف لن��دن �يف جامعة يال، 
�ه��و يعمل يف لندن منذ ذل��ك احلني، �يف عام 1971 
ف��از هو �رينز� بيانو من 680 متناف�س بعقد لت�شميم 
مركز جورج بومبي��د� يف بوبورغ يف باري�س، �هو ما 
ا�شبح فيم��ا بعد اكر املباين اجلدي��دة �شهرة يف ا�ربا 
يف ذل��ك العق��د، ثم ان��ه بعد ذلك ف��از بع��دة مناف�شات 
لت�شميم مقر ل�رشكة لويد يف لندن، �للمحكمة اال�ربية 
حلقوق االن�ش��ان يف �شرتا �شبورغ، �ملقر القناة الرابعة 
يف لندن، �كان م�شوؤ�اًل عن الت�شميم العام لقبة االلفية 
�لي�س جلميع حمتوياته��ا.ان العمارة مهنة جماهريية 
ج��داً، "يوجد دائم��ًا زبونان امل�شتخ��دم �العابر"، �هو 
ي��رى يف بومبي��د� بناء يف غاية الب�شاط��ة فهو مفتوح 
للجمي��ع �يعر���س نف�شه للع��امل، من �شاأن بن��اء ا�شيل 
�اني��ق �مثري ان يح�شن الكوكب ام��ا البناء القبيح فهو 

اهان��ة لنا.عندما �شوؤل عن اك��ر ابنيته ابداعًا باملعنى 
ال��ذي ا��شحه قال: "بالن�شب��ة ايل العملية اكر ت�شويقًا 
من النتيجة دائمًا، لذا فان ما اقوم به للحظتي هو دائمًا 
االكر ابداعًا �االكر ت�شويقًا"، �قد اقرتح مبنيني على 
كل ح��ال، البيت الذي بن��اه لوالديه يف �ميبلد�ن، النه 
يوفق ب��ني العائلة �املهنة، �مركز بومبيد� الذي ميثل 

اكرب توافق بني الداخل �اخلارج �العام �اخلا�س.
يرى ر�ج��رز يف االبداع موهبة عاملي��ة لكًل ابداعيته، 
�ال ميكن��ك الق��ول ان العلم��اء م��ن امث��ال ان�شتاي��ن مل 
يكون��وا مبدع��ني، �الميكن��ك اقام��ة اي مقارن��ة ب��ني 
بيكا�ش��و �ان�شتاين من حيث االبداعي��ة، �ميكنك القول 
ان الع��امل اق��ل فنية اال ان تلك م�شاأل��ة خمتلفة، �يعتقد 
ان م��ن يعمل يف جمال االعمال مبدع بالطريقة نف�شها 

التي تنطبق على الفنان �العامل.

االبداع �التقانة
هناك عالقة بني االبداع �التقانات الرقمية للمعلومات 
�االت�ش��االت، �يق�شد بالرقمي��ة اللغة الرمزية الرقمية 
التي ترمز البيانات �شواء كانت ن�شًا ا� �شوتًا ا� فيديو، 
�حتولها اىل قناة م��ن البتات الرقمية، �باملقارنة مع 
ال��ذرات الت��ي ت�ش��كل العامل امل��ادي فاأن ه��ذه الرقمية 
عدمي��ة الوزن �غ��ري حم�شو�ش��ة، �هذا الرتمي��ز الرقمي 
هو احد التاأثريات التقانية الكربى على كيفية ��شولنا 
اىل االف��كار �تعبرين��ا عنه��ا �م�شاركتن��ا �نقلنا لها، 
�ش��وف نعط��ي نظ��رة عل��ى طريق��ة تاأث��ري حمتوياته��ا 
�االقت�ش��اد املرتب��ط بها.ي��ر�ي تاأريخ ه��ذه التقانات 
من��ذ اخ��رتاع الرتانز�شت��ور يف 1947 ق�ش��ة ت�شمي��م 
�ت�شني��ف ا�شناف نواق��ل �معاجلات رقائق ما انفكت 
ت��زداد قوة، تعم��ل على معاجل��ة البت��ات الرقمية، فقد 

�شم��ت ا�ل رقاقة �شيليكون يف عام 1958 على 200 
ترانز�شت��ور، بينم��ا �شمت اخ��ر الرقائق الت��ي طورتها 
بنتي��وم نح��و 100 مليون، �بحلول ع��ام 2003 كان 
يتوق��ع ان تنت��ج املخابر �رشائح حتتوي عل��ى ما يزيد 
على امللي��ار ترانز�شتور، �نحن ن�شتخ��دم هذه الرقائق 
لتاأم��ني حوا�ش��ب اقوى �ا���رشع ��شب��كات ا��شع �اكر 

مر�نة، اكرب مثال عليها يتمثل باالنرتنت.
ان االنرتن��ت التوفر فقط ارتباطات ممتازة بني طرفني 
كم��ا تفع��ل �شبك��ة الهات��ف، بل انه��ا �هو االه��م تقدم 
طيف��ًا �ا�شع��ًا من االت�ش��االت متع��دد االجتاهات، �قد 
�شاغ الباحث يف معهد ما�شا�شو�شتي�س للتقانة مي�شيل 
�رشي��ج �هو موؤلف "ت�ش��ارك العق��ول" يف عام 1990 
نظرية مفادها ان اال�شتخ��دام الرئي�س لل�شبكات يهدف 
اىل الو�ش��ول اىل �شبكات اخرى، ام��ا ر�برت ميتكيلف 

ال��ذي اخ��رتع ات�ش��االت االنرتن��ت، �ا�ش���س بع��د ذلك 
�رشك��ة ثريكوم �م�شنع بامل بايلوت، فقد اقرتح قانون 
ال�شبكات الذي يفيد" ان القيمة التوا�شلية لل�شبكة تنمو 
مبق��دار مرب��ع ازدي��اد ع��دد العق��د"، اي ان اال�شخا�س 
�احلوا�ش��ب املت�شلة بها، فاأ�شغر �شبك��ة ممكنة تتاألف 
م��ن �شخ�شني يخاطبان كل منهم االخر فقط، �يف هذه 
احلال��ة تكون قيمة ميتكيلف هي 4، فاأذا ان�شم �شخ�س 
جدي��د فاأن عدد االت�ش��االت يرتفع اىل 3 ةت�شبح قيمة 
ميتكيل��ف 9، �ي��زداد ع��دد االت�شاالت املمكن��ة د�مًا 
مبع��دل ا�رشع من ع��دد العقد، فم��ع 200 مليون نقطة 
��شول ميكن االت�ش��ال ب 200 مليون �شخ�س اخرين 
�تكون قيمة ال�شبكة 40 مليون مليار �مع مليار، تكون 
القيم��ة مليار املليار، انه رق��م اكرب من ان ي�شتوعب اال 

انه يبني بالفعل التدرج اال�شي للتوا�شلية.
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ندى علي 

سوق الصناعات.. سرقة أفكار أم سرقة أسواق؟
متابعة

إيهاب علي النواب 

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821
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