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لعل تقرير هاملتون ذاك، ومرافعته، ه بداية ما ُسّمي 
الحقاً بنظرية (دعم الصناعات الوليدة)، وهي النظرية التي 
يُنسب إليها الكث من التطور يف الحقل الصناعي العاملي يف 
ة، صاحبة نصيب  شتى الدول، إذ هي، ك تش دراسات كث
التاريخ  مجرى  ت  ّ غ التي  الصناعية  السياسات  من  األسد 
اقتصادياً  تقدمت  التي  بالدول  بدءاً   ، العا حول  الحديث 
قفزات  حققت  التي  بالدول  وانتهاًء  السابقة،  القرون  يف 

ة.[1] اقتصادية عالية يف العقود األخ
التاريخ  قبل  ما  ، إىل  أك للوراء  العودة  أيضاً  كننا  لكن 
ستعمرات متوزعة عىل  عاليه، وح كانت بريطانيا تتمتع 
الربيطانية  لإلمرباطورية  كانت  الفرتة  تلك  يف  قارات.  عدة 
سياسات، مبنية عىل حجج سادت وقتها، تجعل اإلمرباطورية 
ة عىل تقوية املراحل الصناعية املتقدمة  تثبّط من الجهود القا
يف املستعمرات للمنتجات السائدة وقتها، وتجعلها تفّضل أن 
تبقى املستعمرات مصادَر للمواد الخام، أو املُعالَجة معالجة 

مركز  يف  الصناعية  األنشطة  تغذي  التي  املتنوعة  بسيطة، 
السياسة  تلك  وحجة  الربيطانية).  الجزر  (أي  اإلمرباطورية 
د املستعمرات عىل مركز اإلمرباطورية  كانت هي إبقاء اعت
اد املنتجات الصناعية املكتملة، وكذلك إبقاء القدرات  يف است
واملهارات الصناعية املتقدمة (بالنسبة لزمنها) محتكرة ملركز 
ا يضمن قوة ذلك املركز االقتصادية واستمرار  اإلمرباطورية 
ُسّمي  ما  الوقت،  ذلك  يف  (ومنها  املستعمرات  سطوته عىل 

الحقاً بالواليات املتحدة األمريكية يف القصة آنفة الذكر).
بدخول  تاريخياً  مرتبطة  الصناعية  فالسياسات  إذن، 
الثورة  عهد  منذ  أي  الحديثة نفسها،  الصناعة  عهد  الكوكب 
مالزمة  واستمرت  عرش،  الثامن  القرن  يف  األوىل  الصناعية 
 . العا بقاع  شتى  يف  اليوم،  حتى  الكب  الصناعي  للتطور 
الصناعية  السياسات  إّن  نقول  أن  كن، كمحصلة تاريخية، 
الصناعي  والتطور  التحّول  ــوازم  ل من  الزمــة  (الناجعة) 

للمجتمعات الحديثة.
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لماذا نحن بحاجة إلى 
سـياسات صـناعية؟
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د. قيص همرور هو املدير العام ملركز البحوث واالستشارات الصناعية
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ما السياسات الصناعية، وما منطقها؟
الحوكمة governance عىل أنها مجال  إذا قبلنا تعريف 
مؤرشات  أدائها وفق  ومراقبة  توجيه  صناعة املؤسسات، ثم 
وجهة  هي   policies السياسات  فإّن  مرسومة،  وغايات 
الحوكمة — أي التفاصيل والقضايا الفنية ملا نصبو إليه وكيف 
نصبو. السياسات موّجهات وقواعد، إدارية ومالية ولوجستية 
لتفك  واضحة  ت  بص هناك  تجعل  واقتصادية،  وسياسية 
عىل  أو  اإلقليم،  أو  الدولة،  مستوى  (عىل  السلطة  وحلول 
ت  مستوى القطاع، أو عىل مستوى الوحدات األصغر، كاملنظ
واملرافق والرشكات). لذلك فالسياسات هي ما تفعله وتس 
نحوه السلطات واملؤسسات حقاً، ال ما تدعي أو تنوي فعله 
والس نحوه فحسب. والسياسات تظهر يف أشكال متعددة: 
ورشوط،  وحوافز،  ومبادرات،  ويالت،  و وتعديالت،  قوان 
وتكليفات ومواصفات ومقاييس، ونظم عمل ونظم رضائب، 
والخارجي)،  (الداخيل  واملجتمع  املؤسسات  ب  وروابــط 
وبقية  السياسات  ب  والفرق  إعالمية.  وتغذية  وتدريب، 
بصورة عامة، فرق مقدار،  القرارات (الصادرة من سلطات)، 
إذ أن السياسات يفرتض بها أن تكون عىل انسجام في بينها 

لتؤدي إىل وجهة أو نتائج مفهومة (إذ تأ السياسات عادة 
يف شكل باقات، أو مجموعة باقات مرتابطة)، األمر الذي يش 
إىل سبق دراسة وتخطيط يف مصدرها، بين بعض القرارات 
السلطوية األخرى قد تكون وليدة أوضاع طارئة، أو اعتباطية 

أو تعسفية، أي ليست وفق سياسات مبنية مسبقاً.
جملة  بأنها  اختصاراً  فتُعرّف  الصناعية  السياسات  أّما 
املواقف والتداب واإلجراءات التي تتبّناها وتدفعها السلطات 
صانعة القرار يف القطاع الصناعي ألي دولة أو إقليم أو وحدة، 
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يف سبيل رفد وتنشيط البيئة الصناعية فيها، من أجل مقاصد 
واللوجستية  اإلنتاجية  القدرات  كزيادة  مسبقاً،  مختارة 
القيمة  زيادة  مثل  وتتعدد،  السياسات  تلك  تتنّوع  املحلية. 
املضافة للمنتجات املحلية أو إحالل املنتجات املصنَّعة محلياً 
ية الصناعات  مكان تلك املستوردة من الخارج، أو دعم وح
والجمركية،  الرضيبية  والنظم  التطوير  برامج  عرب  الوليدة 
أو مرتفعة  قطاعات اسرتاتيجية  رات نحو  أو توجيه االستث
ية أي قطاعات معيّنة العتبارات األمن الغذا  العوائد، أو ح

والسيادة الوطنية.[2] 
تاز السياسات الصناعية املتسقة والحصيفة يف أي دولة 
منهجية،  وأهــداف  اسرتاتيجية  بخطط  بارتباطها  عرصية، 

وباستنادها إىل أدلة ومؤرشات علمية وواقعية.
وفق املذكور أعاله، فالسياسات الصناعية تصبح مفهومة 
مسنودة  تكون  ح  (العلمي)،  املنهجي  للتداول  وقابلة 
وُمخَربة باألدلة. ويف ذلك فإّن دراساٍت وافرة يف مجال التنمية 
الصناعية، تؤكد أن السياسات الصناعية كانت يف الغالب هي 
العقود  يف  صناعياً  تطورت  التي  البلدان  ب  األكرب  الفارق 

اً (أو تراجعت).[3] ة والبلدان التي  تتطور كث األخ
السياسات  مجال  وتأسيس  تقوية  فإّن  ذلك،  لكل  وفقاً 
مطلب  والقرائن،  باألدلة  وُمخَرب  منهجي  كمجال  الصناعية، 

رئييس من مطالب التنمية الصناعية الحصيفة.
والقطاع الصناعي عموماً، يف املجتمعات املعارصة (خاصة 
بنفس  تتوفّر  ال  تنموية  ــوداً  ووع ميزات  يحمل  النامية)، 
حزمتها ومقدارها يف قطاع إنتاجي أو تنموي آخر، األمر الذي 
املدى  عىل  االقتصادية  للتنمية  كمحرك  مرّشح  أكرب  يجعله 
عموماً،  الصناعي  فالقطاع  والبعيد).  (املتوسط  االسرتاتيجي 
لديه   ، العا حول  من  الوافرة  التاريخية  الدالئل  وحسب 
القطاعات  من  أك  اإلنتاجي  التسارع  عىل  القدرة  خاصية 
ذات القيمة املضافة األخرى (مثل الزراعية والخدمات)، ك 
لة املاهرة يف مستويات عدة  لديه سعة أكرب الستيعاب الع
ة  (والتي بدورها ترفع من القوة الرشائية يف املجتمعات بوت
ة، تؤثر بدورها عىل كل القطاعات االقتصادية األخرى).  كب
(أوجرس)  نافذة  أكرب  الصناعي  القطاع  أّن  لذلك  يضاف 
عىل  بدوره  ينعكس  والذي  التكنولوجي،  والتوط  للتطور 
إىل  الصحة  إىل  التعليم  من  املعارصة  الحياة  أوجه  شتى 
ذات  للمجتمعات  وبالنسبة  والتنقل.  والتواصل  االستهالك 

يكون  الصناعي  القطاع  فإّن  والطبيعية،  الزراعية  وات  ال
قوية  روابط  بخلق  املحلية،  القيمة  لسالسل  النوعي  الناقل 
إنتاج  كمدخالت  الطبيعية  واملوارد  الزراعية  الحاصالت  ب 
القيمة  لزيادة  املحلية  العمليات  وب  خلفية)،  روابط  (أو 
ل املحيل يف صناعات أخرى  املضافة، سواء من أجل االستع
أو  سلع،  يف شكل  املحيل  لالستهالك  أو  أمامية)  روابط  (أو 
خام  غ  إنتاج  مدخالت  أو  أيضاً  سلع  شكل  يف  للتصدير 

لصناعات أخرى خارجية.
األوىل،  للوهلة  تفيد،  املعارصة  اط  األ بعض  أّن  ورغم 
القطاع  من  واألقوى  األوسع  هو  صار  الخدمات  قطاع  بأّن 
الصناعي، يف املجتمعات املتقدمة وبعض املجتمعات النامية، 
إالّ أّن هذه قراءة غ دقيقة، فمن ناحية املساهمة االقتصادية 
املتقدمة (بل  املجتمعات  يف  الصناعي  اإلنتاج   يقل حجم 
السلع  من  العديد  أسعار  قلّت  ا  البلدان)، وإ يف بعض  زاد 
الصناعية مع الزمن واتساع قدرات اإلنتاج وتطور التكنولوجيا 
أسعار السلع  ب  بصورة مشهودة (لنقارن مثالً  والتنافسية، 
اإللكرتونية قبل 10 سنوات واآلن)، عالوة عىل أّن جل قطاع 
وسلع  ومعّدات  آالت  عىل  إنتاجيته  يف  يعتمد  الخدمات 
صناعية. ذلك باإلضافة إىل أن القطاع الصناعي ما زال يقوم 
واثقة ومستقرة  كقاعدة  األسايس يف تلك املجتمعات  بدوره 
لالقتصاد  االستهالكية  واألنشطة  اإلنتاجية  القطاعات  لبقية 

لمـاذا نحـن بحاجـة 
إلى سـياسات صــناعيــة؟
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املتعددة  االقتصادية  واملجاهيل  املخاطر  وجه  يف  املحيل، 
بالنقد  املحيل  االقتصاد  تقّوي  التي  للصادرات  وكمصدر 
األجنبي والقوة الرشائية العالية عىل املستوى العاملي.[1] [6]
الخالصة الواضحة هي أنه من غ املتوقّع ألي مجتمعات 
التنمية  يف  أن تحرز خطى واثقة ومستدامة  نامية  معارصة 
يف  واملــدروس  الجاد  ر  االستث بدون  والبرشية  االقتصادية 
األمر يهتدي  وملحقاتها؛ وهذا  الصناعية ومدخالتها  التنمية 
املجتمعات  يف  أكــان  ســواء  الصناعية،  بالسياسات  دومــاً 
أم  الحارض  أم  املايض  يف  أكان  وسواء  النامية،  أم  املتقدمة 

املستقبل املنظور.
مجاالت االشتغال املعريف بالسياسات الصناعية

لتجميع  يسعى  الصناعية  بالسياسات  املعريف  االشتغال 
ألي  الصناعية  باألحوال  الخاصة  املعلومات  وتأط  وفهم 
إلخبار  املعلوما  املخزون  ذلــك  ل  استع ثم  مجتمع، 
منهجيات  وفق  البالد  تسوق  سياساتية  وتوصيات  خالصات 
إّن  لنقل  عامة.  تنموية  أجندة  ووفق  وتخطيطية  درسية 
به،  تعنى  ما  ضمن  تُعنى،  الصناعية  السياسات  دراســة 
برتجمة املعلومات واملعارف املتعلقة باملوضوع إىل سياسات 
الدولة  يف  القرار  لصانعي  تُرفَع  توصيات  (أو  واسرتاتيجيات 
دراسات  تشتغل  املثال،  سبيل  عىل  الصناعي).  القطاع  ويف 
الصناعية  للتنمية  مهمة  الصناعية عىل مساحات  السياسات 

يف السودان، منها:
االسرتاتيجية  الصناعية  للقطاعات  القيمة  سالسل  فهم   -
يف السودان (أو ذات امليزة املقارنة، من أجل تحديد مناطق 
إىل  وترجمتها  االسرتاتيجيات،  وتشكيل  وأسبابها،  اختناقها 
كن لصانعي القرار تبّنيها أو االستفادة منها. حزمة سياسات 

أي قطاع، متعلّقة  - فحص ومعالجة مشاكل صناعية، يف 
بالسياسات املتّبعة (أو غيابها)، حسب الحاجة والطلب، عن 
األدوات  ل  استع من  النابعة  الدراسات والتوصيات  طريق 
الحلول  واستنباط  املشاكل  فحص  يف  املنهجية  واملقاربات 
القرار،  ومصفوفات  والديناميكية،  الخطية  الربمجة  (مثل 

والتفك النظمي، والتحليل االقتصادي، إلخ).
- رفع القدرات املحلية، يف شتى القطاعات املعنية، يف فهم 
العلوم  وسياسات  الصناعية،  السياسات  صنع  عملية  وإدارة 
املناهج  التدريب ووضع  عن طريق  واالبتكار،  والتكنولوجيا 

التدريبية وتوف املعلومات املتعلقة بذلك.
بتغطية  املتعلقة  وتصميم املسوحات  الدراسات  - إعداد 
فراغات معلوماتية مهمة الستيعاب الواقع الصناعي وفرصه 
باقات  وضمن  مفهومة  بطرق  النتائج  وعرض  وتحدياته، 

مفيدة للعمل والقرار.
والحوكمة  السياسات  صنع  جال  العام  الوعي  نرش   -
والعامة)،  (الدرسية  الكتابات  نرش  طريق  عن  الصناعية، 

واملحتوى املر والسمعي، وعقد املحافل املتعلقة بها. 
البلدان  املُثىل يف  رسات  من امل العمل عىل االستفادة   -
كن للسودان أن يستفيد منها يف مجال  ذات التجارب التي 
الخارجي  العلمي  والتشبيك والتواصل  الصناعية،  السياسات 
مع الجهات املتعلّقة، بهدف إثراء التجربة والخربة السودانية 

جال سياسات الصناعة.
يشتمل االشتغال املعريف يف السياسات الصناعية عىل عدة 
مشارب معرفية وتخصصات درسية، من االقتصاد إىل اإلحصاء 
إىل  املتعلقة،  الطبيعية  والعلوم  الصناعية  الهندسات  إىل 
التنمية،  ودراسات  العامة  بالسياسات  املتعلقة  التخصصات 

ر والتخطيط الحرضي/ الريفي. إىل املع
أهمية قيام معهد للسياسات الصناعية بالسودان

تش الدروس التاريخية املتعلقة باملوضوع، إىل أنه ليس 
هناك بلد من البلدان التي تقّدمت صناعياً مؤخراً (لنقل يف 
من  ت  مساه وكانت هنالك  إال  ة)،  األربعة األخ العقود 
تنميتها الصناعية، ليس فقط يف  الصناعية يف  مراكز بحوثها 
الصناعية، ويف والدة  والتقنيات  التكنولوجيا  تطوير وتوط 
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طريق  (عن  ورشكات صناعية  ومؤسسات  جديدة  صناعات 
ساهمت  ا أيضاً  إ وآليات أخرى)،[4]،  الصناعية  الحاضنات 
يف رسم السياسات الصناعية لتلك البلدان،[5]، كذلك فمراكز 
، أي ثال الدولة/ البحوث تلعب دور الوسيط للولب الثال
تحّسن  بحيث   – يات  واألكاد الصناعي،  القطاع  الحكومة، 
ار  أداء كل جهة من هؤالء، وتعاونهم في بينهم، إلخراج 
أك فائدة واستدامة؛ ول تلعب ذلك الدور تحتاج ألن يكون 
بها جزٌء ناجح ومألوف من كل هذه الجهات،[6]، مثل هذه 
املراكز يف السودان موجودة، عموماً، وتحتاج يف هذه املرحلة 
للتعّهد وإعادة التأهيل والتطوير، كي تقوم بدورها املنوط 
البحوث  (مركز  املراكز  تلك  أحد  أعاله.  بها حسب الرسدية 
واالستشارات الصناعية)، الذي يرجع تاريخه يف السودان إىل 
منتصف ستينيات القرن املايض، وتُّصمم مشاريعه وبرامجه 
وسياسات  اسرتاتيجيات  تحقيق  يف  املساهمة  عنارص  وفق 
يف  أثر  ذات  مخرجات  إلنتاج  يسعى  إذ  الصناعية،  التنمية 

تحقيق األهداف القطاعية والُقطرية للتنمية.
الهيكيل  ــالح  اإلص مساعي  وضمن  الحالية،  الفرتة  يف 
واملوضعة االسرتاتيجية ملركز البحوث واالستشارات الصناعية 
(معهد  وتأسيس  ابتدار  عىل  التوافق  تم  وقد  بالسودان، 

اختصاراً  السياسات الصناعية) بالسودان، ويسمى  لدراسات 
روافد  من  ــداً  راف ليكون  الصناعية)،  السياسات  (معهد 
السياسات الصناعية املُخَربة معرفيّاً يف البالد يف شتى قطاعاتها 
ملؤسسات  العامة  الخريطة  ويف  أقاليمها.  وشتى  اإلنتاجية 
الدولة السودانية حالياً، ال يبدو أّن هناك مكان أكرب ترشيحاً 
واحتضان  البتدار  الصناعية  واالستشارات  البحوث  مركز  من 
هذا املعهد، باعتبار املركز مكاناً مؤهالً للتنسيق ب أطراف 
، ولكونه مستودعاً لطيفاً واسعاً من املؤهالت  اللولب الثال
والورش ومراجع  الفنية، إضافًة للمعامل  والخربات  املعرفية 
كن أن ترفد البيئة الصناعية املحلية،  املعرفة الصناعية، التي 
للوعي  فني ورفعٍ  تحتاجه من خربات ومعلومات ودعم  ا 

الصناعي.
أن  عىل  الصناعية  السياسات  معهد  يعمل  أن  يف  نطمح 
ك  الصناعات،  ألصحاب  واستشارياً  معرفياً  مرجعاً  يكون 
ية األكرب وهي  ية (ضمن املؤسسة التفك يكون مؤسسة تفك
ة املعلوماتية والدعم  د صنّاع القرار بالذخ مركز البحوث)، 
الفني والتوصيات والحلول التي تع عىل إدارة دفة التنمية 
الصناعية بحكمة وُرشد، يف املراحل االنتقالية وما يتبعها من 

مراحل تطور وتنمية مستدامة.
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لمـاذا نحـن بحاجـة 
إلى سـياسات صــناعيــة؟


