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ملاذا العراق خارج مؤشر التأثري الثقايف؟

متهيد:

يقدِّم مؤشر التأثري الثقايف قياساً مبنياً على أتثري الرتاث )ceoworld( الثقايف، مبعزل عن 
القضااي السياسية، أو االقتصادية، أو العسكرية، علماً أنَّ الرتاث الثقايف يعمل كميزة رئيسة قائمة 
بذاهتا، مبعىن تراث أي بلد هو من بقااي ثقافته األصيلة، ونضاالته التارخيية، له دور رئيس يف جذب 
الثقايف عن طريق أتثريها العاملي ضمن عشرة  السياح من مجيع أحناء العامل، وِقيَس مؤشر الرتاث 
مسات لدول، وهذه السمات هي األمهية الثقافية من حيث )الرتفيه، واملوضة، واحلياة السعيدة، 
وامتالك ثقافة مؤثرة، وامتالك عالمات جتارية استهالكية قوية، واحلداثة، واملكانة املرموقة، 

و«الرتند«(.

على  التنموية  املؤشرات  بقياس  املتعلقة  األخرى  املقاييس  عن  الثقايف  التأثري  مؤشر  يتميَّز 
النتائج، على  األبعاد غري االقتصادية، والسياسية، والعسكرية، وهنج قياس يعتمد على مؤشرات 
فئة من  متساوايً ضمن كل  ترجيحاً  فردي  إعطاء كل مؤشر  يلي:  ملا  َوْفقاً  مقياس )1-100( 
َحت أيضاً ابلتساوي.  الفئات التسع مع بعض املؤشرات اليت تتكوَّن من )3-2( مؤشرات فرعية ُرجِّ
َحت كل فئة ابلتساوي للوصول إىل املؤشر العام(، عن طريق تشكيل جلنة الستعراض نقط  )ُرجِّ
البياانت املستقاة من مصادر، مثل: )insight global(، واملنتدى االقتصادي العاملي، ومؤشر 
العامل  البيئي، ومؤشر احلياة األفضل، وكتاب حقائق  العاملي، ومؤشر األداء  الفجوة بي اجلنسي 
لوكالة املخابرات املركزية، والبنك الدويل، والتقرير السنوي لبانمج األمم املتحدة اإلنائي، فضاًل عن 
استخدام معلومات من )ceoworld(؛ ملقارنة أفضل دول العامل من حيث أتثري الرتاث الثقايف، 
النهائي ملدن العام. والسؤال الذي  وبناًء على االجتماع من هذه املصادر، ُحِكَم على االختيار 
حتاول هذه الورقة اإلجابة عليه: ملاذا العراق خارج مؤشر التأثري الثقايف؟ وما اهلدف من وجوده 

وكيفية قياسه؟ ابالعتماد على البياانت واملؤشرات الصادرة عن املؤشر.

لماذا العراق خارج مؤشر التأثير الثقافي؟

د. أحمد خضير حسين *

*  مدير قسم الدراسات االجتماعية يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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 موقع الدول يف املؤشر

وأملانيا،  وسويسرا،  وإسبانيا،  اليوانن،  تليها  املؤشر،  يف  العاملي  الرتتيب  إيطاليا  تتصدَّر 
ر، وحتتل اإلمارات العربية املرتبة )14( َوْفقاً  والبتغال، والياابن، من بي الدول املصنفة َوْفقاً للمؤشِّ
للمؤشر، تليها بفارق يسري دولة قطر يف املرتبة )29(، والسعودية )36(، واملغرب )38(، والبحرين 
)53(، واألردن )58(، ولبنان )60(، وتونس )61(، وعمان )75(، يف حي أنَّ العراق خارج 

مؤشر التأثري الثقايف، أي: مل ُيْشَمل بذا املؤشر ضمن دول الشرق األوسط.

يالحظ على بعض الدول حتقق مستوايت عالية يف مؤشر التأثري الثقايف أكثر من غريها؛ 
التجارية،  املؤثرة، والعالمات  )الرتفيه، واملوضة، والسعادة، والثقافة  عناصر  تؤمن أبنَّ  ا  ألهنَّ
واحلداثة، واملكانة املرموقة( تساهم مسامهًة فاعلًة يف حتقيق أعلى املستوايت التأثري الثقايف، إذ 
حتتل إيطاليا الصدارة يف املؤشر بنسبة )%100(، تبعاً لسمات التأثري الثقايف، فعلى سبيل املثال، 
وفيما يتعلق ابملوضة ترتفع يف إيطاليا، بنسبة )%100(، يليها العالمات التجارية، إذ ترتفع يف 
الياابن ابحلداثة بنسبة )%100(، يف حي حتتل  املتحدة بنسبة )%100(، وتنشغل  الوالايت 
اإلمارات املرتبة األوىل ابملكانة املرموقة بنسبة )%100(، يف حي جاءت مصر ابملرتبة األوىل من 

حيث الثقافة املؤثرة بنسبة )%100(، وتبي النتائج الرئيسة ملؤشر التأثري الثقايف:

 .)إيطاليا هي البلد األفضل أداء هلذا العام ضمن النتائج العاملية من حيث املوضة، و)الرتند

  تُعدُّ الوالايت املتحدة هي األفضل من بي الدول من حيث العالمات واملاركات التجارية
هي األوىل من بي دول العامل.

 .أتيت اإلمارات األفضل من بي الدول من حيث املكانة املرموقة

 .)1(مصر األفضل عاملياً من حيث الثقافة املؤثرة

1.cultural influence: www.usnews.com

http://WWW.USNEWS.COM
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ملاذا العراق خارج مؤشر التأثري الثقايف؟

يبيِّ اجلدول رقم )1( موقع دول العامل يف مؤشر التأثري الثقايف.

ثقافة السعادةاملوضةالرتفيهاجملموعالدولالدرجة
مؤثرة

عالمة 
مكانة حداثةجتارية

)الرتند(مرموقة

10090.210078.795.38487.866.8100إيطاليا1
96.586.799.342.68986.997.287.492.2فرنسا2

الوالايت 3
88.894.277.122.875.41009969.890.8املتحدة

81.277.254.330.488.789.710071.973.4الياابن4
80.997.480.484.676.446.586.84961.2إسبانيا5
63.916.760.883.415.265.892.898.239.7سويسرا8
60.436.938.621.643.591.496.78536.3أملانيا9

58.751.35588.114.326.993.167.142.9أسرتاليا10
57.245.629.57.993.892.562.43451.3الصني11
56.423.153.685.68.947.795.177.132.2اليوانن12
56.223.153.685.68.947.795.177.132.2السويد13
56.219.250.425.533.622.282.810079.6اإلمارات14
35.813.231.79.76.19.466.767.167.8قطر29
31.85520.112.31007.4721.918.6مصر31
24.911.9128.660.313.631.151.213.8السعودية36
21.530.927.42742.95.76.19.718.5املغرب38
9.23.38.210.36.11.420.623.216.3البحرين53
6.23.94.85.522.44.35.67.512األردن58
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ثقافة السعادةاملوضةالرتفيهاجملموعالدولالدرجة
مؤثرة

عالمة 
مكانة حداثةجتارية

)الرتند(مرموقة

56.84.52.516.58.64.55.58.6لبنان60
510.65.610.513.44.63.83.95.4تونس61
2.41.62.95.58.64.12.78.26.5عمان75

موقع دول الشرق األوسط يف املؤشر

ا من أبرز املناطق اختالفاً يف معايري التأثري الثقايف ومساته، إذ  تتميَّز منطقة الشرق األوسط أبهنَّ
حتتلُّ بعض دوهلا مراتب متقدمة يف املؤشر، مثل: دولة اإلمارات العربية اليت جاءت ابملرتبة )14( 
بدرجة )56.2( عاملياً، وابملرتبة األوىل عربياً، يف املقابل حتتل قطر املرتبة )29( بدرجة )35.8( 
من   )31.8( بدرجة   )31( املرتبة  يف  مصر  وجاءت  عربياً،  والثانية  عاملياً،  درجة   )100( من 
)100( درجة عاملياً، والثالثة عربياً، والسعودية ابملرتبة )36( بدرجة )24.9( من )100( درجة 
عاملياً، والرابعة عربياً، واملغرب ابملرتبة )38( بدرجة )21.5( من )100( درجة عاملياً، واخلامسة 
عربياً، والبحرين ابملرتبة )53( بدرجة )9.2( من )100( درجة عاملياً، والسادسة عربياً، واألردن 
ابملرتبة )58( بدرجة )6.2( من )100( درجة عاملياً، والسابعة عربياً، ولبنان ابملرتبة )60( بدرجة 
من )100(   )5( بدرجة  ابملرتبة )61(  وتونس  عربياً،  والثامنة  عاملياً،  درجة  من )100(   )5(
درجة عاملياً، والتاسعة عربياً، وأخريا عمان ابملرتبة )75( بدرجة )2.4( من )100( درجة عاملياً، 

والعاشرة عربيًا)2(.

2. cultural influence: www.usnews.com.

http://WWW.USNEWS.COM
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ملاذا العراق خارج مؤشر التأثري الثقايف؟

يبنيِّ الشكل رقم )1( ترتيب دول الشرق األوسط يف مؤشر التأثري الثقايف.

(  75ن وأخدددددددريل ا ددددددد ن اب  أبددددددد  )ا   ددددددد   ن ولثق  ددددددد    ا   ددددددد   ( د لددددددد   100( مددددددد  )5(  د لددددددد  )61وأددددددد نذ اب  أبددددددد  )
 .(2)ا      ن ولث  ش   ا      ( د ل  100( م  )2.4 د ل  )

 .( أ أ ش دو  لثش   لألو ت   مؤش  لثق  ري لث ق  1)  ي  لثشعة  يبي    

 
 ؟ملاذا العراق خارج املؤشر ✓

و دددددددد أعددددددد ن مسددددددد ل لثقددددددد  ري لث قددددددد      نخددددددد و  لث ددددددد ل  مددددددد  مؤشددددددد  لثقددددددد  ري لث قددددددد      لمدددددددة اديدددددددد   يددددددد أبت
 .ومع  أ  ت  لأل      خ و  لث  ل  م  ل ؤش 

ل ق  لدددددد     لث   دددددد    مدددددد ب   ومدددددد أبتثلبلدددددددن  ولألمدددددد     لث دددددد ل  ابث  دددددد  لثس   دددددد  ولال قصدددددد دن    الرتفيههههههه يدددددد أبت     ➢
ب يددددددددددة    أو  صدددددددددد   ل لثقدددددددددد  ي ن    أ دددددددددد ل  ش صدددددددددد  ل أ بدددددددددد     أو  نولث ل دددددددددد    نلألداب ندددددددددد ق  ل شدددددددددد تري مدددددددددد    

ثعدددددد  مدددددد   ددددددد    لث دددددد ل  تندددددد   غ دددددد ن ول دددددد  ث تق دددددد م   ددددددة تدددددد      أمدددددد ب  أ     دددددد ن   لألمدددددد ب  لث  ديدددددد   
 لثس ؤ لل ولثق ق ش دلخة ل دن.    ولنقش  ن  أم بن  أؤ ي     أو  نلألم ب  لث      

أسددددددد د  دددددددي لثقددددددد   ي الددددددد     ث ددددددد ل ادددددددد وا    وخمددددددد وف    ل  اث  آن أددددددد   لفددددددد ون ول  ددددددد     لث ددددددد ل       املوضهههههههه  ➢
ا   دددددد  لألقا ن ولثددددددداي لفعدددددد م     م ظدددددديوا ل دددددد ل لالغق دددددد   لثددددددو أؤدددددد      نادددددد  لثق ديدددددددلل  لألقا ن  ضدددددد   

 
2 CULTURAL INFLUENCE: WWW.USNEWS.COM. 
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 ملاذا العراق خارج املؤشر؟

يرتبط خروج العراق من مؤشر التأثري الثقايف بعوامل عديدة، وقد تكون مسات التأثري الثقايف 
ومكوانته هي األساس يف خروج العراق من املؤشر.

  يرتبط الرتفيه يف العراق ابلوضع السياسي واالقتصادي واألمين للبلد، ومرتبط أبماكن الرتفيه 
املتمثلة مبنازل املشاهري من األدابء، والعلماء، أو شخصيات تركت أثراً يف صفحات التاريخ، أو 
حتويل األماكن العادية إىل أماكن ترفيهية، لكن ما جنده يف العراق هناك غياب واضح لالهتمام 

مبثل هذه األماكن الرتفيهية، أو تطوير أماكنها، وانتشار السيطرات والتفتيش داخل املدن. 

  املوضة يف العراق، ترتك احلروب واملعارك آاثراً وخماوَف تسود بي القائمي على فعاليات
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عروض األزايء، فضاًل عن التهديدات، وعمليات االغتيال اليت تطال معظم عارضي األزايء، 
والدعم احلكومي القليل أو الشبه معدوم، وعدم توفُّر التقنيات احلديثة واملواد األولية، واحنسار 
املشاركات اخلارجية، وصعوبة إجياد فتيات يقمَن بعرض األزايء يف املسارح؛ خشية من العائلة 
أو العشرية، والوضع األمين، متنع هذه املؤشرات متن تطوير عروض األزايء وصناعتها كمنتج 

ثقايف.

  ر السعادة العاملي- األكثر حزانً من بي شعوب السعادة يف العراق، يُعدُّ العراق -َوْفق مؤشِّ
العامل؛ ويكمن السبب يف الصراعات والعنف، والوضع االقتصادي، والسياسي، وانعدام احلرية 

بي املواطني.

  الثقافة املؤثرة يف العراق، ترتبط الثقافة ابألدب، والقصة، والرواية، واملقال النقدي، والعمل
املسرحي، وكذلك ترتبط ابلكاتب، واألديب، والرسام، والفنَّان، ومن َثَّ تعبِّ الثقافة عن وسائل 
ارتقاء اجملتمع، إذ يعاين العراق من فراغ ثقايف، له أسبابه منها غياب اإلنتاج الثقايف، ويعود 
ذلك إىل جدلية العالقة بي املثقف والسلطة، واثنياً إىل انصهار اجلانب الثقايف الذي يرتبط 
بظاهرة عدم االستقرار السياسي وسيطرة سلطة القمع على املثقفي واجلانب الثقايف، إذ ال 
ينمو اجلانب الثقايف يف اجملتمعات املشوهة اليت تعاين من التوغالت السياسية والثقافية، وسيطرة 

املدخالت االجتماعية والسياسية على اجلانب الثقايف)3(.

  ،العالمات التجارية يف العراق، إنَّ تزوير العالمات التجارية واملاركات يف العراق وخارجه
واسترياد بضائع تزور بعالمة جتارية يف الداخل، أو استخدام اسم مقارب أو مشابه للعالمة 
با  يضلل  سيئاً  مؤشراً  املعنية،  اجلهات  من  رقابة شديدة  دون وجود  من  األصلية،  التجارية 
املستهلك، إذ تُعدُّ العالمة التجارية غاية يف األمهية، خصوصاً يف الدول املنتجة، أو املصنعة؛ 

لرفع مكانتها االقتصادية عن طريق تسجيل العالمة التجارية.

  احلداثة يف العراق، إنَّ الواقع العراقي بكل جتلياته بعيٌد كل البعد عن احلياة احلديثة، وعلى
الرغم من امتالكه للطاقات البشرية واملادية اليت إبمكاهنا أن حتداث نقلة نوعية يف احلياة العراقية 
لكن املشكلة الرئيسة هي يف طبيعة األنظمة السياسية اليت حكمت، إذا مل ختلف األنظمة بعد 

3. حسي علي حسي، أسباب غياب اإلنتاج الثقايف يف العراق، 2023، على الرابط اإللكرتوين:
.https://m.annabaa.org 

https://m.annabaa.org
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سقوطها سوى اخلراب والدمار بداً من أتسيس الدولة العراقية عام 1921 وإهنائه ابلكامل، 
وصواًل إىل عام 2003 ولغاية اآلن، أي: مضي قرابة العشر سنوات سيجد أنَّ هذه احلياة مل 
تقرتب من احلداثة، أي: إىل اآلن يعاين من الظواهر الشاذة، والبىن اخلربة، وإشاعة احملاصصة، 

والتوافقات، والتوازانت يف بناء الدولة)4(.

 .حلول ممكنة لتحسني مستوى التأثري الثقايف يف العراق

  والبلدايت اإلعمار واإلسكان  بغداد، ووزارة  الثقافة، وأمانة  املعنية كوزارة  للجهات  ينبغي 
مبنازل  والعناية  االهتمام  االجتماعية،  والشؤون  والعمل  التخطيط،  ووزارة  العامة،  واألشغال 
وحتويل  التاريخ،  صفحات  يف  أثراً  تركت  اليت  والشخصيات  والعلماء  األدابء  من  املشاهري 
األماكن العادية إىل أماكن ترفيهية، وتطوير أماكنها، وإلغاء انتشار السيطرات والتفتيش داخل 
املدن، فضاًل عن االهتمام ابجلانب العمراين وتطويره، واالستفادة من ذوي اخلبة واالختصاص 
رأسياً  وتكاملها  بعضاً،  بعضها  مع  التحتية  البنية  مرافق  لربط مجيع  األجنبية؛  الشركات  من 

وعمودايً. 

  جيب على وزارة الثقافة االهتمام ابلفعاليات اليت تـُْعىَن بعروض األزايء، عن طريق توفري الدعم
املايل واملشاركات اخلارجية، وكذلك التنسيق مع اجلهات األمنية؛ لتوفري احلماية لعارضي األزايء 
وعارضاته من التهديدات واالغتياالت اليت تطاهلم من العشرية، واألهل، واجلماعات املسلحة.

  ،جيب اجلهات املعنية كوزارة الثقافة والتعليم العايل والرتبية إيالء االهتمام ابلثقافة ابألدب
والقصة، والرواية، واملقال النقدي، والعمل املسرحي، وكذلك توفري الدعم، واالهتمام ابلكاتب، 
واألديب، والرسام، والفنان، والعمل على توفري منتج ثقايف ينافس املنتج الثقايف العاملي غياب 

اإلنتاج الثقايف.

  ،تشديد احلماية للشركات والعالمات التجارية من قبل وزارات التخطيط، والتجارة، واملالية 
فضاًل عن اجلهات األمنية املعنية بذا األمر، ومراقبة اجلهات اليت تعمل على تزوير العالمات 
أو  الداخل،  بعالمة جتارية يف  تزور  العراق وخارجه، واسترياد بضائع  واملاركات يف  التجارية، 
استخدام اسم مقارب، أو مشابه للعالمة التجارية األصلية، وكذلك دعم املعامل وتشغلها، 

واملصانع لتوفري منتج اقتصادي منافس للسوق العاملي التجاري.

.https://almadapaper.net:4. موقع إلكرتوين، احلداثة يف العراق، 2016، على الرابط اإللكرتوين
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