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بلدور  تحظلى مصلر بقلدرات عديلدة تؤهلهلا لاضطلاع 

مجلال  فلي  العربيلة  المنطقلة  مسلتوى  عللى  ريلادي 

تحلول  فلي  تسلهم  قلوى  بصفتهلا  الناعملة«  »القلوى 

مصلر إللى مجتملع معرفلي ُمبلدع، وتدعلم جهلود التنميلة 

فلي  المصلري  اللدور  تأكيلد  إللى  باإلضافلة  المسلتدامة، 

اإلقليملي  محيطهلا  مسلتوى  عللى  الثقافلي  التأثيلر 

العربلي. وُتعلرَّف القلوة الناعملة )Soft Power( باعتبارهلا 

عللى  تقلوم  آليلات  عبلر  وجذبهلم  آخريلن  »اسلتقطاب 

ملوارد  عللى  أكبلر  بشلكل  باالعتملاد  والجاذبيلة،  اإلقنلاع 

والفنلون،  واألدب،  الثقافلة،  مثلل  ماديلة؛  غيلر  ناعملة 

الخارجيلة،  السياسلات  وشلرعية  السياسلية،  والقيلم 

المنشلودة«. النواتلج  لتحقيلق 

القوة الناعمة 

يعتملد  رئيسلين:  بمعياريلن  الناعملة  القلوة  تتميلز 

ممارسلة  أسلاليب  »نعوملة  عللى  األول  المعيلار 

الملادي  الطابلع  تراجلع  باألسلاس  تعنلي  التلي  القلوة« 

وغلبلة الطابلع المعنلوي النفسلي الفكلري، ملن خلال 

»القلدرة عللى التأثيلر فلي اآلخريلن عبلر اآلليلات الجاذبلة أو 

االسلتقطابية التعاونيلة، أو اإلقنلاع«. ويختلص المعيلار 

الثانلي »بنعوملة ملوارد الدوللة« أي القلدرة عللى تحقيلق 

األهلداف المرغوبلة ملن خلال جاذبيلة الدوللة وصورتهلا 

الذهنية اإليجابية التي تعتمد أساًسلا على موارد يغلب 

ومبادئهلا  ثقافتهلا  مثلل  الملادي؛  غيلر  الطابلع  عليهلا 

نحلو  عللى  والخارجيلة،  الداخليلة  وسياسلاتها  وقيمهلا، 

سياسلاتها  ملع  األخلرى  اللدول  ملن  تعاطًفلا  يخللق 

وأهدافهلا.

الطابلع  عليهلا  لب 
ِ
َيغل التلي  الدوللة  ملوارد  وتنقسلم 

المعنلوي غيلر الملادي بوجله علام، إللى ثلاث مجموعلات 

عللى: تعتملد 

فلي 	  الجاذبلة  للعناصلر  نلة 
ِ

الُمتضم الدوللة  ثقافلة 

قيلم المجتملع العليلا أو النخبويلة، كاألدب والفلن 

الجماهيلر  ُتْمتلع  التلي  والشلعبوية  والتعليلم، 

اسلتهاك  وأنملاط  والمسلسلات  كاإلعلام 

وغيرهلا، والمابلس،  الطعلام 

داخلًيلا 	  )المطبقلة  للدوللة  السياسلية  القيلم 

وخارجًيلا( التلي ُتقلاس في غالب األحيان بمؤشلرات 

الرشليدة، والحوكملة  الديمقراطيلة 

سياسلات الدوللة الخارجيلة إذا كانلت ذات سللطة 	 

وتتسلم  االنفراديلة  علن  تبتعلد  أخاقيلة،  معنويلة 

واإلنصلاف.  بالعداللة 

الناعمللة  القللوة  تعتمللد  المنطلللق،  هللذا  ومللن 

باألسللاس علللى ثقافللة قوميللة وسياسللات جاذبللة. 

غيللر أن التوجهللات الحديثللة فللي هللذا الشللأن، توضللح 

إمكانيللة أن تكللون مللوارد القللوى الصلبللة أو الماديللة 

الجاذبيللة  تنتللج  فقللد  الناعمللة.  القللوة  مللوارد  أحللد 

اقتصاديللة،  أو  عسللكرية  مصللادر  عللن  واالسللتمالة 

مللن خللال إعجللاب اآلخريللن بصللورة الدولللة كنمللوذج 

للنجللاح االقتصللادي، ودورهللا فللي تقديللم مسللاعدات 

اإلعجللاب  أو  أهدافهللا،  المسللتدامة ودعللم  التنميللة 

وتوظيفلله  العسللكري  للتفللوق  كنمللوذج  بالدولللة 

مشللروعة. إنسللانية  ألغللراض 

 القوة الناعمة والصناعات اإلبداعية والثقافية:
“المناخ العالمي وفرص مصر”  

أ. د. معتـــز خـورشـيـــد
ــحـــث الــعــلــمــي األســـبـــق ــبـ ــي والـ ــالـ ــعـ ــيــم الـ ــتــعــل وزيــــــر ال
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الصناعات اإلبداعية والثقافية

المصلللدر  والثقافيلللة«  اإلبداعيلللة  »الصناعلللات  ُتعلللد 

الرئيلللس إلنتلللاج القلللوى الناعملللة لبللللد ملللا، وهلللي تعتملللد 

ملللن حيلللث المبلللدأ عللللى توفلللر رأس ملللال بشلللري »ُمبلللدع« 

قلللادر عللللى التطويلللر والتحديلللث واالبتلللكار. فهلللي ُتنتلللج 

سللللًعا وخدملللات رمزيلللة، مثلللل: األفلللكار واللللرؤى والتجلللارب 

والصلللور والموسللليقى والفنلللون بأنواعهلللا، باالرتلللكاز عللللى 

أصلللول غيلللر ملموسلللة. حيلللث تعتملللد قيملللة المنتلللج فلللي 

هلللذه النوعيلللة ملللن السللللع والخدملللات الرمزيلللة عللللى 

 فكلللر المسلللتهلك النهائلللي )المشلللاهد، أو المسلللتمع، 

الفكلللرة، أو  للشلللفرة،  علللام(  بشلللكل  المسلللتخدم   أو 

ن في المنتج. أو المعنى المتضمَّ

أنواع الصناعات اإلبداعية والثقافية

فلللي ظلللل تزايلللد اللللدور االبتلللكاري والمعرفلللي والتنملللوي 

ملللن  علللدد  قلللام  والثقافيلللة،  اإلبداعيلللة  للصناعلللات 

بيلللن  بالمفاضللللة  واإلقليميلللة  الدوليلللة  المؤسسلللات 

نوعياتهلللا، ووضلللع التصنيفلللات المائملللة لهلللا؛ بهلللدف 

سياسلللاتها  ورسلللم  اإلنمائيلللة  خططهلللا  صياغلللة 

منظملللة  لللى  وتتبنَّ واالبتلللكار.  والتكنولوجيلللا  للعللللوم 

األونكتلللاد )UNCTAD( عللللى سلللبيل المثلللال، تقسللليًما 

ق بيلللن المنتجلللات الثقافيلللة، والفنلللون  رباعلللي األبعلللاد يفلللرِّ

السلللمعية  والوسلللائط  والبصريلللة،  االسلللتعراضية 

والبصريلللة والرقميلللة، وخدملللات التصميلللم والخدملللات 

تناولللله  فلللي   )١( شلللكل  ق  ويفلللرِّ األخلللرى.  اإلبداعيلللة 

للمنتجلللات الثقافيلللة بيلللن التلللراث الثقافلللي )مثلللل الحلللرف 

الفنيلللة، والتعبيلللر علللن التقاليلللد، والمهرجانلللات الثقافيلللة، 

)مثلللل  الثقافيلللة  والمواقلللع  الشلللعبية(،  والمسلللارح 

المواقلللع األثريلللة والمتاحلللف، والمكتبلللات، والمعلللارض(. 

إللللى  اإلبداعيلللة  المنتجلللات  الثانلللي  البعلللد  لللم  ويقسِّ

الفنلللون االسلللتعراضية )مثلللل: المسلللرح، والموسللليقى، 

)مثلللل  البصريلللة  والفنلللون  والرقلللص(،  والماريونلللت، 

الثاللللث  البعلللد  أملللا  والتصويلللر(.  والنحلللت،  الرسلللم، 

للمنتجلللات اإلبداعيلللة فيختلللص بالوسلللائط السلللمعية 

والبصريلللة والرقميلللة والنشلللر والطباعلللة التلللي تنقسلللم 

بدورهلللا إللللى وسلللائط سلللمعية وبصريلللة )مثلللل: التلفلللاز، 

والمذيلللاع، والسلللينما، والمسلللجات(، ووسلللائط النشلللر 

ووسلللائل  والمنشلللورات،  الكتلللب،  )مثلللل  والطباعلللة 

)مثلللل:  التكنولوجيلللة  والوسلللائط  األخلللرى(،  اإلعلللام 

الفيديلللو(،  وألعلللاب  والبرمجيلللات،  الرقملللي،  المحتلللوى 

أملللا البعلللد الرابلللع واألخيلللر فيختلللص بخدملللات التصميلللم 

)مثلللل: الجرافيلللك، والموضلللة، والمجوهلللرات، والديكلللور(، 

اإلعلللان،  )مثلللل:  األخلللرى  اإلبداعيلللة  والخدملللات 

والعملللارة، والخدملللات الثقافيلللة األخلللرى(. وملللن أجلللل 

لللى المنظملللة العالميلللة  قيامهلللا بمهامهلللا القانونيلللة، تتبنَّ

المنتجلللات  تقسللليم   )WIPO( الفكريلللة  للملكيلللة 

الثقافيلللة واإلبداعيلللة إللللى: اإلعانلللات، واألفلللام الروائيلللة، 

والنشلللر،  االسلللتعراضية،  والفنلللون  والموسللليقى، 

والبرمجيلللات، والتلفلللاز، والمذيلللاع، والفنلللون البصريلللة 

والجرافيلللك، بصفتهلللا منتجلللات تخضلللع لقواعلللد حقلللوق 

الفكريلللة.  الملكيلللة 

والثقافيـــة اإلبداعيـــة   الصناعـــات 
في المؤشرات الدولية

قيلاس  إللى  للتنميلة  الدوليلة  المؤشلرات  تسلعى 

مخرجلات  كأحلد  واإلبداعيلة  الثقافيلة  المخرجلات 

 Global( االبتلكار، حيلث يقيلس الدليلل الدوللي لابتلكار

اإلبداعيـــة  »الصناعـــات  تُعـــد 
الرئيـــس  المصـــدر  والثقافيـــة« 
إلنتـــاج القـــوى الناعمـــة لبلـــد ما، 
باعتبارهـــا تعتمد من حيث المبدأ 
بشـــري  مـــال  رأس  توفـــر  علـــى 
التطويـــر  علـــى  قـــادر  »ُمبـــدع« 

واالبتـــكار. والتحديـــث 
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تصنيف الصناعات الثقافية واإلبداعية
وفق منظمة األونكتاد ومنظمة الملكية الفكرية

المنتجات
اإلبداعية

خــدمــات
التصميم 

المنتجات
الثقافيـــة

النشـــــر
والطباعـة

التصمــــيـــــــــم

مثل: الجرافيك، والموضة، والمجوهرات، والديكور

خدمات إبداعية أخرى 

مثل: اإلعالن، والعمارة، والخدمات الثقافية األخرى

وسائط سمعية وبصرية 

مثل: التلفاز، والمذياع، والسينما، والمسجالت

وسائط النشر والطباعة

مثل: الكتب، والمنشورات، ووسائل اإلعالم األخرى

والوسائط التكنولوجية 

مثل: المحتوى الرقمي، والبرمجيات، وألعاب الفيديو

التراث الثقافي

مثل: الحرف الفنية، والتعبير عن التقاليد،

والمهرجانات الثقافية، والمسارح الشعبية

المواقع الثقافية

مثل: المواقع األثرية والمتاحف،والمكتبات،

والمعارض

الفنون االستعراضية 

مثل: المسرح، والموسيقى،والماريونت، والرقص

الفنون البصرية

مثل: الرسم، والنحت، والتصوير

الصناعات اإلبداعية

والثقافية
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العالملي  المعرفلة  ومؤشلر   ،)Innovation Index

)Global Knowledge Index(، معدالت أداء الدول في 

الصلادرات  نسلبة  خلال  ملن  واإلبلداع  االبتلكار  مجلال 

الخارجيلة،  التجلارة  إجماللي  إللى  والثقافيلة  اإلبداعيلة 

وعلدد األفلام الروائيلة الوطنيلة المنتجلة بالدوللة للكل 

مليلون نسلمة ملن السلكان، وحجلم أسلواق الترفيله 

واإلعان لكل ألف نسلمة من السلكان، وحجم قطاع 

الطباعلة والنشلر وباقلي وسلائل اإلعلام كنسلبة ملن 

حجلم إنتلاج الصناعات التحويلية، وصلادرات المنتجات 

الخارجيلة. التجلارة  الثقافيلة كنسلبة ملن جمللة 

زيلادة  وجلود  الدوليلة  التنميلة  مؤشلرات  وتعكلس 

الثقافيلة  السللع  عللى  الطللب  حجلم  فلي  مضطلردة 

واإلبداعيلة والعائلد الُمتحقلق ملن إنتاجهلا وتسلويقها؛ 

عللى  والثقافيلة  اإلبداعيلة  الصناعلات  عوائلد  للت  مثَّ إذ 

المسلتوى العالملي فلي علام ٢٠١٥ نحلو )٢,٢( مليلار دوالر 

أمريكلي، وفًقلا لدراسلة اتجاهلات المسلتقبل- القطلاع 

الثقافلي اإلبداعلي، وحققلت السلوق العالملي لمنتجلات 

ملن   )%٧,٣٤( نحلو  بللغ  سلنويًّا  نملوا  الثقافلي  القطلاع 

الناتج اإلجمالي العالمي، ُمحققا عائدات تصدير عالمية 

بلغلت )٥,٩( مليلار دوالر أمريكلي، خلال الفتلرة ملن ٢٠٠٢ - 

٢٠١٥. كما زاد استهاك السلع اإلبداعية بالدول العربية 

إفريقيلا  قلارة  وفلى   ،)%٥١٨( بمعلدل  آسليا  غلرب  فلي 

بمعلدل )٢٥٩%( خلال الفتلرة الزمنيلة نفسلها. وُتشلير 

العربيلة  اللدول  واردات  أن  إللى  الدوليلة  المؤشلرات 

والخدملات  السللع  ملن  آسليا  وغلرب  إفريقيلا  بشلمال 

 )%٢٦( تتعلدى  متوسلطة  بنسلبة  نَملت  قلد  اإلبداعيلة 

خلال السلنوات )٢٠٠٥ - ٢٠٠٨(، وهلو ملا ُيمثلل فرًصا واعدة 

لتسلويق إنتلاج مصلر ملن السللع والخدملات اإلبداعيلة 

َتبنيهلا السلتراتيجيات أكثلر جاذبيلة فلي  والثقافيلة حلال 

هلذا المجلال.  وقلد شلهدت الحقبلة األوللى ملن األلفيلة 

الثالثلة ملن ناحيلة أخلرى، احتلال الصيلن للمرتبلة األوللى 

فلي صلادرات السللع اإلبداعيلة والثقافيلة بحجلم )٨٤,٨( 

مليلار دوالر، وبمعلدل نملو سلنوي متوسلط ُيقلدر بنحلو 

األمريكيلة  المتحلدة  الواليلات  جلاءت  حيلن  فلي   ،)%٣,٤(

 )٣٥,٠( إللى  يصلل  صلادرات  بحجلم  الثانيلة  المرتبلة  فلي 

تصنيف الصناعات الثقافية واإلبداعية
وفق منظمة األونكتاد ومنظمة الملكية الفكرية

المنتجات
اإلبداعية

خــدمــات
التصميم 

المنتجات
الثقافيـــة

النشـــــر
والطباعـة

التصمــــيـــــــــم

مثل: الجرافيك، والموضة، والمجوهرات، والديكور

خدمات إبداعية أخرى 

مثل: اإلعالن، والعمارة، والخدمات الثقافية األخرى

وسائط سمعية وبصرية 

مثل: التلفاز، والمذياع، والسينما، والمسجالت

وسائط النشر والطباعة

مثل: الكتب، والمنشورات، ووسائل اإلعالم األخرى

والوسائط التكنولوجية 

مثل: المحتوى الرقمي، والبرمجيات، وألعاب الفيديو

التراث الثقافي

مثل: الحرف الفنية، والتعبير عن التقاليد،

والمهرجانات الثقافية، والمسارح الشعبية

المواقع الثقافية

مثل: المواقع األثرية والمتاحف،والمكتبات،

والمعارض

الفنون االستعراضية 

مثل: المسرح، والموسيقى،والماريونت، والرقص

الفنون البصرية

مثل: الرسم، والنحت، والتصوير

الصناعات اإلبداعية

والثقافية
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مليلار دوالر )أي نحلو نصلف عوائلد الصلادرات الصينيلة(، 

فلي  ذللك  تللي   ،)%٢,٧( متوسلط  سلنوي  نملو  ومعلدل 

دوالر  مليلار   )٣٤,٤( صلادرات  بحجلم  ألمانيلا  الترتيلب 

ومعلدل نملو سلنوي متوسلط يقلدر بنحلو )٢,٤٤%(.

أن  إللى  العالميلة  التنميلة  مؤشلرات  ُتشلير  كملا 

فلي  مرتفعلة  أداء  معلدالت  حققلت  التلي  اللدول 

والمعرفلي،  والتكنولوجلي  العلملي  التقلدم  مجلاالت 

لصاللح  الرأسلمالي  إنفاقهلا  ملن  عاليلة  نسلبة  له  توجِّ

األصلول المنتجلة للقوى الناعملة؛ إذ مّثلت الصناعات 

األمريكيلة  المتحلدة  بالواليلات  والثقافيلة  اإلبداعيلة 

عللى سلبيل المثلال نحلو )٧,٧٥%( ملن الناتلج المحللي 

سلاهمت  كملا  الثالثلة،  األلفيلة  بدايلة  فلي  اإلجماللي 

العملل  فلرص  ملن   )%٥,٩( بنحلو  يقلدر  ملا  توفيلر  فلي 

الصناعلات  سلاهمت  وقلد  القوملي.  المسلتوى  عللى 

فلي  بالمثلل  المتحلدة  بالمملكلة  والثقافيلة  اإلبداعيلة 

علام  فلي  إسلترليني  جنيله  بليلون   )١١٢( بللغ  عائلد  إنتلاج 

الصناعلات  ملن  النوعيلة  هلذه  أتاحلت  بينملا   ،)٢٠٠٢(

ملن  ويتضلح  عملل.  فرصلة  مليلون   )١,٣( يعلادل  ملا 

السللع  أن أسلواق  علام،  بوجله  السلابقة  المؤشلرات 

ملن  شلريحة  ُتمثلل  والثقافيلة  اإلبداعيلة  والخدملات 

وبملا  الوقلت،  بملرور  تتسلع  العالملي  الطللب  حجلم 

فلي  المصريلة  الريلادة  لعلودة  مائملة  فرًصلا  لر  ُيوفِّ

شلهدته  اللذى  التراجلع  بعلد  الناعملة،  القلوى  مجلال 

الماضيلة.  السلنوات 

الصناعات اإلبداعية المصرية 

توضلح مؤشلرات االقتصلاد والتكنولوجيلا الدوليلة، أن 

أداء مصلر يمثلل نقطلة انطلاق مناسلبة نحلو تطويلر 

قواهلا الناعملة وزيادة إنتاجها من الصناعات الثقافية 

واإلبداعيلة، وملن ثلمَّ علودة دورهلا الرائلد فلي محيطهلا 

اإلقليملي، إذ تحتلل مصلر المرتبلة اللل )٤٣( فلي مؤشلر 

اللل  والمركلز  والثقافيلة،  اإلبداعيلة  الخدملات  صلادرات 

اإلبداعيلة بمؤشلر  السللع  )٣٩( فلي مؤشلر صلادرات 

ر  ُتقلدَّ حيلن  فلي   .)٢٠١٨( علام  فلي  العالملي  المعرفلة 

اللل  بالمرتبلة  العالملي  االبتلكار  بدليلل  أدائهلا  معلدالت 

)٢٨( من ضمن )١٢٦( دولة في مجال السلع اإلبداعية 

فلي علام )٢٠١٨(، وملن ثلمَّ َتْعتبلر التقاريلر الدوليلة لإلبداع 

واالبتلكار هلذا األداء كإحلدى نقلاط التميلز النسلبي فلي 

يتطللب  ذللك  لق  َتحقُّ أن  بيلد  الناعملة.  القلوى  مجلال 

غيلر  األصلول  فلي  مصلر  اسلتثمارات  زيلادة  بالمثلل 

القلوى  بمجلاالت  المرتبطلة  األخلرى  الملموسلة 

الناعملة، مثلل حقلوق الملكيلة الفكريلة )حققلت مصلر 

المركز ال ٦٩ عالمًيا(، وإنتاج العامات التجارية )احتلت 

مصلر المركلز ١٠١دولًيلا(، والتصميملات الصناعيلة )جلاء 

ترتيلب مصلر فلي المرتبلة ٥٧ عللى المسلتوى العالمي( 

ويتضلح مملا سلبق أهمية صياغة مصر السلتراتيجية 

تميزهلا  تأكيلد  ملن شلأنها  تنمويلة ورسلم سياسلات 

النسلبي فلي مجلال القلوى الناعملة، ملن خلال زيلادة 

والخدملات  السللع  ملن  وصادراتهلا  إنتاجهلا  حجلم 

الثقافلي  تأثيرهلا  علودة  بهلدف  والثقافيلة،  اإلبداعيلة 

ودعلم  أوسلطي،  والشلرق  العربلي  محيطهلا  فلي 

جهودهلا لتحقيق اسلتدامة النملو واالرتقاء بمعدالت 

اإلنتاجيلة، وهلو ملا سلينعكس بالضلرورة عللى مسلار 

مصلر. فلي  واالجتماعيلة  االقتصاديلة  التنميلة 

التنميـــة  مؤشـــرات  تُشـــــير 
العالميـــة إلـــى أن الـــدول التـــي 
حققـــت معـــدالت أداء مرتفعـــة 
فـــي مجـــاالت التقـــدم العلمـــي 
ـــه  والتكنولوجـــي والمعرفـــي، توجِّ
إنفاقهـــا  مـــن  عاليـــة  نســـبة 
األصـــول  لصالـــح  الرأســـمالي 

الناعمـــة. للقـــوى  المنتجـــة 
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مؤشر القوة الناعمة (2021(

أهم المؤشرات الفرعية للمؤشر 

الدول الخمس األولى عربيًّاالدول الخمس األولى عالميًّا

ألمانيا

اليابان

المملكة المتحدة

كـنـــدا

سويسرا

اإلمارات

السعودية

قطر

مـــصــــــر

الكويت

جاءت مصر في الترتيب 34 عالميًّا

"Familiarity " المعرفة

"Influence " التأثير

"Reputation " السمعة

"Business & Trade " التجارة واألعمال

"Governance " الحوكمة

"International Relations " العالقات الدولية

 "Culture & Heritage" الثقافة والتراث

"Media & Communication" اإلعالم واالتصاالت

"Education & science" التعليم والعلوم

"People & Values" القيم والشعب


