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إرادة  بغري  مكان-  كل  يف  كام  مرص  يف  املجاهبة-  هذه 
سياسية. وهذه اإلرادة السياسية تنطلق من دعوة الرئيس 
املرصية  الصناعة  وتعميق  تنمية  إىل  السييس  الفتاح  عبد 
وتقليص  الذات  عىل  االعتامد  وتعزيز  إنتاجها  ملضاعفة 

االعتامد عىل اخلارج. 
تصنيع  »وثيقة  إىل  السياسية  االرادة  ترتكز  أن  ويتوجب 
مرص«؛ التي أقرتح أن تصدر عن أطراف احلوار الوطنى، 
أنه  السيسى. وأتصور  الفتاح  الرئيس عبد  إليه  الذي دعا 
ينبغى أن تسرتشد وثيقة تصنيع مرص بخربة مرص والعامل، 
األساسية  للبنية  الكربى  اإلنجازات  من  تنطلق  وأن 
وأن  مرص،  يف  والصناعة  االقتصاد  حالة  ومن  اإلنتاجية 
ثورة  سياق  يف  التصنيع  اسرتاتيجية  وخيارات  غاية  حتدد 
ووسائل  أهداف  تعلن  وأن  العوملة،  ومعطى  املعرفة 
إىل  وتتطلع  الواقع  من  تنطلق  التي  الصناعية  السياسة 

املنشود.
تصنيع  قضايا  من  عددا  أوجز  هذه  السياسات  ورقة  وىف 
رأس  عىل  رئيسيا  موضوعا  يكون  أن  ينبغى  الذي  مرص، 
إذا  الوطنى؛  للحوار  االقتصادية  القضايا  أعامل  جدول 
أردنا أن تشغل مرص مكانة مرموقة مستحقة، وأن تتوافر 

للمرصيني حياة كريمة الئقة. 
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مفهوم ومؤشرات التصنيع

نمو  أو  للمصانع  تأسيس  جمرد  مرص  بتصنيع  أقصد  ال 
أقصد حتول مرص  وإنام  تنمية صناعية،  أو حتى  للصناعة 
وحتقيق  املوروث  التخلف  بتصفية  حال؛  إىل  حال  من 
التقدم الشامل واقتالع أسباب الفقر. ويتطلب هذا إرساع 
الصناعية-  البلدان  إنجازات  بأرقى  اللحاق  نحو  اخلطى 
يف  لالستثامر  األسبقية  بمنح  املتقدمة-  ثم  الصاعدة 
ومتوسطة  راقية  الصناعات  شاملة  التحويلية،  الصناعة 
واملتوسطة  الكبرية  واملصانع  التكنولوجيا،  ومنخفضة 
والرشط  االنتاجى.  تكاملها  يعمق  سياق  يف  والصغرية، 
تستحقه  الذي  التارخيى،  التحول  هلذا  واحلاسم  األول 
وتستطيعه مرص أم الدنيا؛ لتغدو »قد الدنيا« هو تبنى القيادة 
السياسية مواجهة حتدى التصنيع بعد ثورة البنية األساسية 

مقدمة

لن تصبح مرص دولة متقدمة بمجرد حتقيق معدل مرتفع 
بتحوهلا  فقط  تقدم مرص  يتحقق  وإنام  االقتصادى؛  للنمو 
الثورة  التقدم منذ فجر  باختصار، ألن  إىل دولة صناعية. 
يف  يتحقق  مل  االقتصادية  العوملة  عرص  وحتى  الصناعية 
املتواصل لإلنتاجية  النمو  التصنيع؛ رافعة  بغري  أى مكان 
هى  الصناعية  الدول  فإن  وهلذا  والتشغيل.  والتصدير 
التي تصنف- دون غريها- باعتبارها الدول املتقدمة، بل 
وتعد الدول الصناعية - اجلديدة والصاعدة- أكثر تقدما 
تفوق  مهام  للبرتول،  املصدرة  الغنية  الدول  مع  باملقارنة 
الفرد  وارتفع دخل  القومى  الناتج  نمو وتضاعف  معدل 

يف األخرية. 
والدول الصناعية اجلديدة والصاعدة- خاصة اآلسيوية- 
نفسها  تفرض  أن  من  غريها  دون  متكنت  التي  هى 
انفراد  مواجهة  يف  أى  العوملة،  إدارة  يف  مؤثرا  رشيكا 
والصناعية  االقتصادية  بالقوة  املتقدمة  الصناعية  الدول 
التكنولوجية والشاملة التي متكنها من االنفراد بإدارة شئون 
العامل االقتصادية وغري االقتصادية يف اجتاهات تتوافق مع 
مصاحلها وقيمها! وبفضل التصنيع بمفهومه الواسع- أى 
التحديث  ثامر  ونرش  التحويلية  الصناعة  وارتقاء  تعميق 
ال  االقتصاد-  قطاعات  بقية  يف  التكنولوجى  الصناعى 
ُتعد الدول الصناعية املصدر األهم فقط للسلع املصنعة، 
وبالذات منتجاهتا ومكوناهتا ذات املحتوى املعرىف األرقى 
الرئيسى  املصدر  صارت  بل  األعىل،  املضافة  والقيمة 

للمعرفة والتكنولوجيا واخلدمات والغذاء واالستثامر!
وينبغى أن تكون مواجهة حتدى التصنيع عىل رأس جدول 
إليه  دعا  الذي  الوطنى  احلوار  يف  واملرصيني  مرص  أعامل 
الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى يكتمل مرشوعه لنهضة 
مرص واملرصيني، وهو التحدى الذي مثلت مواجهته أهم 
روافع زيادة اإلنتاج يف مرشوعات النهضة بمرص احلديثة 

بقيادة حممد عىل وطلعت حرب ومجال عبد النارص. 
وجماهبة حتدى تصنيع مرص، بتكاليفه االجتامعية- يف مرص 
توافق وطنى لألمة.  بناء  يتطلب  أيضا-  كام يف كل مكان 
تنطلق  بل ولن  التحدى،  األمة يف جماهبة هذا  تنجح  ولن 
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إلسرتاتيجية  وحمِددا  موِجها  هدفًا  باعتباره  االنتاجية؛ 
االستثامر  سياسات  تعززها  صناعية  ولسياسة  التنمية 
والتعليم والتدريب والبحث والتطوير واالبتكار وغريها 

من السياسات املحِفزة.
مرص  تصنيع  حتمية  استيعاب  ينبغى  أنه  أوال:  وأسجل 
املتقدمة  الصناعية  الدول  خربة  من  اإلجيابى  بالتعلم 
مرص  بتصنيع  املقصود  وتعيني  والصاعدة،  واجلديدة 
الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  وثائق  ضوء  يف 
أهم  وحتديد  العاملى،  االقتصادى  والفكر  )اليونيدو( 
املضافة  القيمة  مسامهة  مرص:  تصنيع  تأخر  مؤرشات 
ونصيب  اإلمجاىل،  املحىل  الناتج  إىل  التحويلية  للصناعة 
ونصيب  القومى،  االستثامر  من  التحويلية  الصناعة 
ونصيب  الصادرات،  إمجاىل  يف  املصنعة  السلع  صادرات 
واملحتوى  األعىل  املضافة  القيمة  ذات  املصنعه  املنتجات 
التكنولوجى واملعرىف األرقى خاصة وزن صناعة اآلالت 
واملعدات يف اإلنتاج الصناعى وىف الصادرات الصناعية، 

ونسبة تغطية الصادرات للواردات من السلع املصنعة. 
ثانيا: أن االرتقاء بالتصنيع يتطلب اجلمع بني املرشوعات 
الصناعية من شتى األحجام -كبرية ومتوسطة وصغرية، 
واإلرتقاء بالصناعة التحويلية يف شتى الفروع الصناعية- 
مفهوم  أن  وإدراك  التقنية،  ومنخفضة  ومتوسطة  راقية 
وحمفز  واالجتامعية،  االقتصادية  للتنمية  مرادف  التصنيع 
والرى  الزراعة  قطاعات  يف  واملستدامة  الشاملة  للتنمية 
قطاعات  وىف  والكهرباء،  الطبيعى  والغاز  والبرتول 
اإلنتاجية،  اخلدمات  من  وغريها  واملال  والتجارة  النقل 
من  وغريها  واإلسكان  والصحة  التعليم  قطاعات  وىف 
قطاعات التنمية البرشية االجتامعية. وألن عوامل النجاح 
يف مواجهة حتديات التنمية االقتصادية واحدة فإن الدول 
العامل من  إنتاج وصادرات  تنفرد باحلصة األهم من  التي 
يف  األوىل  املراكز  تشغل  التي  ذاهتا  هى  املصنعة،  السلع 

إنتاج وصادرات العامل من السلع الزراعية واخلدمات.
ثالثا: أن القراءة املوضوعية النقدية للتاريخ تثبت أن مرص 
قادرة عىل جماهبة حتدى التصنيع كام تكشف إنجازاته ورغم 
الوهم  املاضيني، وتدحض زيف  القرنني  إخفاقاته خالل 

التصنيع  ماراثون  بأن مرص عاجزة عن خوض  الزعم  أو 
واللحاق بنادى الدول الصناعية املتقدمة الغنية، وتكشف 
واملرصى  االستعامرى  االقتصادى  الفكر  دعاوى  هتافت 
املناوئ لتصنيع مرص، وتبني أن وأد مرشوع تصنيع مرص 
واملنفلت  الريعى  االقتصادى-  االنفتاح  يف سياق سياسة 
اإلنتاج  بني  الفجوة  تعميق  سوى  يثمر  مل  واجلشع- 
الصادرات  وبني  واإلدخار  االستثامر  وبني  واالستهالك 
وامليزان  الدولة  موازنة  اختالالت  والواردات، وتكريس 

التجارى. 
إنجازات  من  ينطلق  مرص  بتصنيع  االرتقاء  أن  رابعا: 
ثورة  جوانب  من  وغريمها  الكهرباء  وثورة  النقل  ثورة 
البنية األساسية يف عهد السيسى، ويقتىض تعيني خيارات 
الصناعية،  السياسة  ومرتكزات  التصنيع  اسرتاتيجية 
التحويلية  الصناعة  وفروع  مرشوعات  أهم  واقرتاح 
التحفيز واالستثامر.  التي ينبغى أن تكون هلا األسبقية يف 
وتكشف قصص نجاح التصنيع يف العامل رضورات تكامل 
اسرتاتيجية التصنيع والسياسة الصناعية وسياسة االستثامر 
مع غريها من السياسات االقتصادية واالجتامعية، خاصة 
البحث  وسياسات  املهنى،  والتدريب  التعليم  سياسات 
واملالية  التجارية  والسياسات  واالبتكار،  والتطوير 

والنقدية وغريها من السياسات االقتصادية.
إنجازات  أن  العامل  التصنيع يف  كام تكشف قصص نجاح 
التصنيع ال تتحقق بغري ضامن أسبقية االستثامر يف الصناعة 
التحويلية - لترسيع تنميتها وتعميقها وارتقائها- بتوجيه 
واخلاص  العام  القومى  االستثامر  من  متزايدة  نسبة 
جاذبة  حوافز  وتوفري  التحويلية،  الصناعة  يف  لالستثامر 
لالستثامر األجنبى املبارش يف الصناعة التحويلية. وال غنى 
وبرامج  خطة  وفق  الصناعى  االستثامر  هذا  أسبقية  عن 
االقتصادية  التنمية  خطة  إطار  يف  التصنيع  ومرشوعات 
واالجتامعية الشاملة؛ إذا أردنا إعادة بناء مرص عىل صورة 

البلدان الصناعية املتقدمة والغنية، التي تبهرنا انجازاهتا. 
تصنيع  عملية  قيود  وتقليص  فرص  تعظيم  أن  خامسا: 
واإلقليمية  العاملية  واملتغريات  املعطيات  ظل  مرص-يف 
باألساس،  الذات  عىل  االعتامد  يتطلب  والوطنية- 
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الصناعى  األعامل  قطاع  أدوار  تكامل  إىل  باالرتكاز 
استيعاب  وعلينا  والعسكرى.  والعام  اخلاص  الوطنى: 
الفرص، التي ترتبت عىل التحول من اقتصاد احلرب إىل 
اقتصاد السالم بفضل انتصارنا يف حرب أكتوبر املجيدة، 
وتدفع نحو التحول من اقتصاد أوامر مركزى إىل اقتصاد 
سوق اجتامعى منضبط، ونحو التحول من اقتصاد محائى 

إىل اقتصاد تنافسى يف عرص العوملة واقتصاد املعرفة. 
ترسيع  يف  للدولة  الواجب  بالدور  االلتزام  سياق  وىف 
تضع  أن  عليها  فإن  الشامل،  بمفهومها  التصنيع  عملية 
إطار  يف  وأدواهتا  أهدافها  تتحدد  وطنية  صناعية  سياسة 
األعامل  قطاع  دور  تعزز  وأن  مرص،  لتصنيع  اسرتاتيجية 
الصناعى العام- املدنى واحلربى- بأدوارمها التي ال بديل 
تلتزم  أن  ينبغى  فإنه  الوقت  ذات  وىف  عنها،  غنى  وال  هلا 
الرأساملية املرصية بتعزيز مسئولياهتا التنموية واالجتامعية 
ويبقى  املواطنة.  دولة  بناء  يف  بدورها  للنهوض  والوطنية 
مواطنيها  دولة  املواطنة،  دولة  بناء  روافع  أهم  التصنيع 
هتميش،  أو  متييز  دون  مواطنيها  كل  دولة  السيادة،  ذات 
للمستثمرين  املرشوع  السعى  بني  التوازن  توجب  التي 
إىل الربح اخلاص، من جهة، واحلق املرشوع للمجتمع يف 
ثانية،  جهة  من  واالجتامعية،  االقتصادية  احلقوق  احرتام 
الوطنية  االقتصادية  السيادة  بتعزيز  الواجب  واإللتزام 

واألمن القومى بمفهومه الشامل، من جهة ثالثة.  
تبني  ظاهرة  قيود  رغم  سانحة  فرص  توجد  أنه  سادسا: 
التحويلية  الصناعة  وتعميق  تنمية  ترسيع  يمكن  أنه 
املرصية باالستفادة من االستثامر األجنبى املبارش- متويال 
الترشيعات  وتطوير  اإلجراءات  بتيسري  وخربة-  وتقنية 
ذلك  يف  بام  االستثامر،  مناخ  وحتسني  املؤسسات  وبناء 
العاملية  اإلنتاج  بسالسل  واآلمن  الرضورى  االرتباط 
األمن  هيدد  ال  وبام  الوطنية  التصنيع  اسرتاتيجية  إطار  يف 
كام  الوطنية.  االقتصادية  والسيادة  القومى  االقتصادى 
عالقات  لتعزيز  ظاهرة  قيود  رغم  سانحة  فرص  توجد 
وأمريكا  أوروبا  دول  مع  املرصية  والرشاكة  التعاون 
البلدان  من  وغريها  اجلنوبية  وكوريا  والصني  وروسيا 
العربى،  والصناعى  االقتصادى  التكامل  وبناء  املتقدمة، 

وتعزيز التعاون والرشاكة مع الدول اإلفريقية. 

منظور:  من  واعدة  مرص  تصنيع  مكاسب  أن  سابعا: 
تعظيم مكاسب االستثامر غري املسبوق يف االرتقاء بالبنية 
األساسية، وترسيع التنمية اإلنتاجية والشاملة واملستدامة، 
وتصفية االختالالت االقتصادية واملالية والنقدية املزمنة، 
هيدر  ال  الذي  الشامل  التقدم  غايات  حتقيق  واستهداف 
دولة   - املواطنة  دولة  ومحاية  اإلنسانية،  قيمه  من  أيا 
حقوق  أى  املواطنة  حقوق  مجيع  وتفعيل  مواطنيها،  كل 
ملرص،  الشامل  القومى  األمن  وتعزيز  وطنه،  يف  اإلنسان 
وتوفري املوارد الالزمة لتعزيز األمن اإلنسانى للمرصيني، 
وترسيخ ركائز السيادة االقتصادية الوطنية، وبناء التكافؤ 
يف االعتامد العاملى املتبادل يف عرص املعرفة وُمعطى العوملة.
بجميع  مقارنة  التصنيع،  طريق  عىل  مرص  سبق  أن  ثامنا، 
تثبتها  حقيقة  املتقدمة،  البلدان  وبعض  النامية  البلدان 
القرنني  طوال  للتصنيع  الطموح  حماوالهتا  إنجازات 
مرص  أثبتت  إخفاقاهتا-  ورغم  فبإنجازاهتا-  املاضيني. 
جمددا ما كشفت عنه طوال تارخيها األلفى: أنه كلام بدت 
عىل  قادرة  جبارة  عفية  تنهض  قائمة،  هلا  تقوم  لن  وكأهنا 
الوطنى  للمرشوع  االعتبار  إعادة  حتمية  وتتأكد  الريادة! 
واألرض  املياه  قيود  بحقائق  سلمنا  إذا  مرص  بتصنيع 
رفع  واستحالة  األفقية  الزراعية  التنمية  فرص  عىل 
الصناعى  التقدم  مدخالت  بغري  املرصية  الزراعة  إنتاجية 
عىل  االعتامد  وخماطر  حدود  أدركنا  وإذا  التكنولوجى، 
أو  البرتولية  العوائد  مثل  املتقلبة  الريعية  الدخل  مصادر 
حتويالت  أو  السياحى  الدخل  أو  السويس  قناة  إيراد 

املهاجرين...إلخ.
املضافة  القيمة  تعظيم  أن  بدهيية  من  انطلقنا  إذا  وأخريا 
التصنيع  يتيحه  بام  مرهون  االقتصاد  قطاعات  شتى  يف 
املصنعة  املدخالت  من  مستلزماهتا  لكل  حمىل  إنتاج  من 
والتكنولوجية.. إلخ، ولن يتحقق تقدم مرص بجسارة عىل 
طريق التصنيع بغري أن تثق- قيادة وأمة- يف قدرهتا عىل أن 
تصبح دولة صناعية، وأن تدرك أن حماوالهتا للتصنيع عىل 
مدى القرنني املاضيني، رغم ما تعرضت له من إخفاقات، 
تؤكد وال تنفى هذه القدرة )انظر مقايل يف مواجهة حتدي 

تصنيع مرص، جريدة األهرام، 10 أغسطس 2008(.
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ثورة البنية األساسية رافعة لتصنيع مصر

السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  عهد  يف  مرص  شهدت 
إلنتاج:  التحويلية  الصناعة  فروع  يف  واسعة  استثامرات 
والزراعة،  الرى  ووسائل  واألسمدة  البناء،  مواد 
البرتول  وتكرير  الصيدالنية،  واملستلزمات  واألدوية 
والغزل  القطن  حلج  وصناعات  والبرتوكياميات، 
عبد  الرئيس  اختار  لكن  وغريها.  والسكر  والنسيج، 
األصعب  الطريق  للنهضة  مرشوعه  يف  السيسى  الفتاح 
التصنيع  الذي يؤتى ثامره يف ترسيع  املستقبل،  لبناء مرص 
االرتقاء  وهو  أطول،  زمنى  مدى  عىل  الرفاهية  وحتقيق 
بتوسيع  املعمور  ومضاعفة  اإلنتاجية  األساسية  بالبنية 

العمران يف صحراء مرص. 
غري  تارخيية  قفزة  شهدت  قد  مرص  أن  أوال:  وأسجل، 
املرشوعات  لتنفيذ  اجلديد  العام  االستثامر  يف  مسبوقة 
حماربة  تكاليف  رغم  األساسية؛  البنية  لثورة  الكربى 
وكان  األوكرانية.  واألزمة  كورونا  وجائحة  اإلرهاب 
 )500  ñ  400( بنحو  قدر  الذي  اهلائل،  العام  اإلنفاق 
مليار دوالر، سبيال ال غنى لتقليص البطالة بتوفري فرص 
عمل للماليني من الباحثني عن فرص عمل، والوافدين 
الركود  ولتجاوز  جهة،  من  العمل،  سوق  إىل  اجلدد 
يونيو،  و30  يناير   25 ثورتى  قبل  املوروث  االقتصادى 
وهو الركود الذي تفاقم يف أعقاب الثورة املرصية كام هو 
الزمان واملكان. وجيد  الثورات عرب  أعقاب كل  احلال يف 
التي  الكينزية،  النظرية  يف  الفكرى  سنده  االنفاق  هذا 
تنطلق من التسليم باخفاقات آليات السوق عن مواجهة 
أزمات البطالة والركود واإلفقار، كام يتوافق مع نظريات 
التصنيع، التي تنطلق من أن الدفعة القوية للتصنيع قد تبدأ 
مرشوعات  من  وغريها  والنقل  الطاقة  يف  االستثامر  من 
الصناعة  منتجات  عىل  الطلب  لتوفري  األساسية  البنية 

التحويلية وبناء روافع االرتقاء بالتصنيع.
بالبنية األساسية اإلنتاجية،  ثانيا: أن مرشوعات االرتقاء 
يف  اجلديدة  املدن  ببناء  املعمور  مضاعفة  ومرشوعات 
الصحراء- وخاصة مرشوعات قطاعى النقل والكهرباء- 

مرص،  تصنيع  عملية  لترسيع  عنها  غنى  ال  روافع  متثل 
التحويلية  الصناعات  تطوير  يف  اهلامة  مسامهتها  بجانب 
لتنفيذ  الالزمة  واملعدات  واملستلزمات  للمهامت  املنتجة 
ثورة  ارتبطت  وقد  األساسية.  البنية  مرشوعات  وتشغيل 
لنهضة  يوليو  ثورة 23  الكهرباء األوىل يف سياق مرشوع 
لتوفري  مرص  يف  الكهرومائية  املحطات  أهم  ببناء  مرص 
الطاقة الالزمة لتأسيس الصناعات التحويلية الثقيلة كثيفة 
الثانية  االستهالك للطاقة الكهربائية. ومع ثورة الكهرباء 
الطاقة  توفرت  مرص  لنهضة  السييس  مرشوع  سياق  يف 
اجلارى  املرشوعات  احتياجات  لتلبية  الالزمة  الكهربائية 
واملستهدف تنفيذها يف ميدان التنمية، ومتثل ثورة الكهرباء 
الالزمة  الطاقة  لتوفري  عنها  غنى  ال  رافعة  جدال  دون 

لترسيع وتعميق التصنيع. 
ثالثا: أن ثورة الكهرباء قد سامهت بذاهتا يف تنمية وتعميق 
ملعدات  املحىل  التصنيع  جسد  حيث  التحويلية؛  الصناعة 
أحد  الكهرباء  ونقل وتوزيع  انتاج  ومهامت ومستلزمات 
أهم روافع تنمية وتعميق الصناعة التحويلية. وعىل سبيل 
املثال، فقد تم تأسيس عديد من املصانع التي تقوم بتصـنيع 
وحمطات  التوليد،  حمطات  مكونــات  من  مهمة  نسب 
والكابالت، وغريها من مكونات  املحوالت، واخلطوط 
نسبة  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  الكهربائية.  الشبكة  مهامت 
وتوزيع  نقل  شبكات  املحليبلغت100% ملهامت  التصنيع 
شبكات  و80% ملهامت  ك.ف،   66 جهد  حتى  الكهرباء 
% ملعدات  و42  ك.ف،   220 جهد  حتى  الكهرباء  نقل 
املحىل  التصنيع  تعميق  وبجانب  الكهرباء.  توليد  حمطات 
والعازالت  والقياس  القدرة  حموالت  حمطات  ملهامت 
واملكثفات ومانعات الصواعق وأجهزة الوقاية والتحكم 
أول  إنشاء  تم  ك.ف،   220 جهد  حتى  واالتصاالت 
مصنع من نوعه يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا إلنتاج 
ك.ف.   500 جهد  حتى  القوى  حموالت  حمطات  مهامت 
الكفاءة،  عالية  اإلضاءة  ملبات  تصنيع  سبق  ما  إىل  أضف 
مسبقة  اإللكرتونية  العدادات  من  االحتياجات  وتصنيع 
املحىل ملعدات ومهامت  التصنيع  أن هذا  الدفع. واألهم، 
طبقًا  يتم  الكهرباء  وتوزيع  ونقل  انتاج  ومستلزمات 
وأثبت  اجلودة،  من  مستوى  وبأعىل  العاملية  للمواصفات 
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بتصديرها  أو  بتشغيلها يف مرص  يعتمد عليها سواء  كفاءة 
أكثر  لتشغيل  فرصًا  الصناعات  هذه  ووفرت  اخلارج.  إىل 
التكنولوجيا  توطني  يف  وأسهمت  عامل،  ألف   250 من 
املحلية يف تصميم وتصنيع حمطات  املشاركة  نسبة  وزيادة 
املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  وتنمية  الكهربية  القوى 

وتطبيقاهتا.
رافعة لترسيع وتعميق  بدورها  النقل متثل  ثورة  أن  رابعا: 
الشاق-ولكن  الطريق  عىل  املرصية،  التحويلية  الصناعة 
مصاف  إىل  مرص  بتصنيع  املنشود  االرتقاء  نحو  الواعد- 
الدول الصناعية الغنية. أن ثورة النقل تضمنت انجازات 
كربى، أمهها، وأوهلا، مضاعفة وتطوير شبكة حماور الطرق 
املرصوفة الرئيسية، التي تربط أربعة أركان مرص وربوعها، 
ملضاعفة  الصحراء  واستزراع  تصنيع  مرتكزات  وتوفر 
والكبارى  املحاور  وبناء  املهجور،  حساب  عىل  املعمور 
التي حتقق الربط الرضورى بني ضفاف هنر النيل وفروعه 
الطرق  حماور  شبكة  ربطت  كام  والدلتا.  الصعيد  يف 
عاصمة  والقاهرة  اجلديدة  االدارية  العاصمة  املرصوفة 
مرص العريقة وكل حمافظات مرص واملدن اجلديدة والوادي 
النقل  والدلتا، واقيمت شبكة حماور طرق مرصوفة تيرس 
شتى  وبني  وداخل  واجليزة  واالسكندرية  القاهرة  داخل 
كامل  قدرات  ومضاعفة  حتديث  وثانيها،  املحافظات. 
منظومة السكك احلديدية وإدخال خطوط اجلر الكهربائي 
األنفاق  مرتو  شبكة  توسيع  بجانب  اليها،  األحدث 
وثالثها،  باإلسكندرية.  األنفاق  مرتو  وإقامة  بالقاهرة، 
شق قناة السويس اجلديدة، التي ضاعفت قدرهتا وعززت 
تنافسيتها، واالرتقاء بالبنية األساسية للمنطقة االقتصادية 
العائد  يضاعف  بام  السويس  قناة  اقليم  يف  الصناعية 
ورابعها،  مرص.  موقع  يف  الواجب  لالستثامر  االقتصادي 
وتربط  سيناء  عزلة  تنهى  التي  السويس،  قناة  أنفاق  حفر 
وتوسيع  وحتديث  تنميتها،  تعزز  طرق  بشبكة  أرجاءها 

املوانئ البحرية املرصية ملضاعفة قدراهتا اللوجستية. 
وخامسا: أن ثورة النقل قد سامهت بذاهتا يف تنمية وتعميق 
بتنمية صناعات قائمة  التحويلية، حيث ارتبطت  الصناعة 
السكك  ومستلزمات  ملعدات  جديدة  صناعات  وتوطني 
الكهربائي ومرتو  الديزل واجلر  احلديدية؛ شاملة قطارات 

التحويلية  الصناعة  تعميق  فرص  وتوسيع  األنفاق؛ 
بارتفاع  تتسم  للتصنيع؛  أعىل  طوابق  إىل  هبا  واالرتقاء 
وجسد  جهة.  من  املضافة،  والقيمة  التكنولوجي  املحتوى 
الفرص  الثقيلة  الصناعات  من  املهم  الفرع  هذا  يف  اجلديد 
الرشكات  أدوار  بني  الرضوري  التكامل  لتحقيق  الواسعة 
األعامل  وقطاع  العام،  الصناعى  األعامل  قطاع  يف  الوطنية 
العسكري،  الصناعي  األعامل  وقطاع  اخلاص،  الصناعى 
ــ األوروبية  وفرص التعاون مع الرشكات الصناعية العامليةـ 
تصنيع  يف  ـــ  والصينية  والكورية  والروسية  واألمريكية 
وتوريد وصيانة وجتديد القطارات واملهامت، من جهة ثانية.
من  وهو  احلديدية-  للسكك  اجلديد  العرص  أن  سادسا: 
يستهدف  مرص-  لنهضة  السيسى  مرشوع  مكونات  أهم 
إنشاء خطوط جديدة وجتديد خطوط قائمة؛ متثل أكثر من 
سوق  يوسع  ما  وهو  القائمة،  الرئيسية  الشبكة  من   %34
عاملة ومدخالت وخمرجات الصناعة وغريها من قطاعات 
وسالمة  ورسعة  كفاءة  حجم  مضاعفة  مع  االقتصاد؛ 
سياق  وىف  مرص.  ربوع  شتى  عرب  والبضائع  الركاب  نقل 
جرت  للدولة  اململوكة  الصناعية  األصول  وتنمية  محاية 
السكك  مهامت  لتصنيع  »سيامف«  ملصنع  االعتبار  إعادة 
احلديدية، الذي يعد إحدى قالع الصناعة املرصية الثقيلة 
احلديدية،  السكك  ومستلزمات  عربات  إنتاج  يف  الرائدة 
وبلغت نسبة مسامهته80% يف إنتاج عربات نقل البضائع، 
و65% يف إنتاج عربات الركاب. وتعاقدت هيئة السكك 
بضائع  عربة  ألف  توريد  عىل  سيامف  مصنع  مع  احلديدية 
من أنواع خمتلفة، منها 300 عربة كشف قالب وهى نوعية 
جديدة تدخل اخلدمة ألول مرة بسكك حديد مرص. كام 
تم التعاقد مع مصنع »سيامف« عىل تصنيع 200 عربة نوم 
تقل  ال  حميل  تصنيع  وبنسبة  العاملية،  املواصفات  بأحدث 
توفر  الصني، وتصنيع 212 عربة  بالتعاون مع  عن %40 

25 قطارا مكيفا.
سابعا: أنه يف سياق محاية األصول العامة والثروة الوطنية 
واإلحالل  الصيانة  ألعامل  قصوى  أمهية  منح  جرى 
إنشاء  تقرر  كام  احلديدية.  السكك  ألصول  والتجديد 
احلديدية  السكك  مركبات  إلنتاج  جديد  مصنع 
وذلك  بورسعيد،  برشق  صناعى  جممع  يف  ومستلزماهتا 
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األحدث  التكنولوجيا  متلك  عاملية  رشكات  مع  بالتعاون 
عربة   150 بتصنيع  اإلنتاج  ويبدأ  القطارات،  لتصنيع 
ألف  إىل  سنوات   6 خالل  ويصل  سنويا،  حديد  سكك 
يف  املحىل  املكون  نسبة  تصل  أن  واملخطط  سنويا.  عربة 
املصنع،  إنتاج  بداية  من  عامني  خالل   %25 إىل  املصنع 
ويضم  أعوام.   6 خالل  و%75  أعوام،   4 خالل  و%50 
السكك  لصناعات  املرصية  الوطنية  الرشكة  مرشوع 
املرشوع مصانع  واملالكة ألسهم  املنفذة  )نريك(  احلديدية 
العاملة  كثيفة  الصناعة  هذه  وتسهم  املغذية،  للصناعات 
فرص  وتوسيع  التصنيع  ارتقاء  يف  التكنولوجيا  وكثيفة 
وتقليص  القومى  الدخل  وزيادة  االنتاجية  مرتفع  العمل 

الواردات، وزيادة التصدير.
)3(

مؤشرات التصنيع املقارنة بني مصر وكوريا اجلنوبية

بني  املقارنة  من  مرص  تصنيع  مرشوع  وأد  عواقب  تظهر 
مؤرشات التصنيع يف كل من مرص وكوريا اجلنوبية. فقد 
بدأ البلدان عملية التصنيع مع مطلع الستينيات من نقاط 
وىف  السكان،  وعدد  التنمية  مستوى  يف  متقاربة  انطالق 
بني  البلدين  الدولية  التقارير  صنفت  السبعينيات  مطلع 
مخسة بلدان نامية اعتربت األكثر تصنيعا يف اجلنوب! وىف 
رافعة  ارتقاء تصنيع كوريا وكان  بينام تسارع  السبعينيات 
مرص  تصنيع  تراجع  أضحى  الكبري،  التنموى  إنجازها 
سببا ملأزقها التنموى؛ وهو ما تكشفه اهلوة بني مؤرشات 

التصنيع يف البلدين! 
يف  التحويلية  للصناعة  املضافة  القيمة  أن  أوال:  وأسجل 
مرص قد تفوقت عىل مقابلها الكورى يف بداية الستينيات، 
ورغم  الستينيات.  منتصف  يف  تقريبا  القيمتان  وتساوت 
املضافة  القيمة  فإن  الدفاع  وأعباء  التصنيع  متويل  مأزق 
 %  78 نحو  متثل  استمرت  مرص  يف  التحويلية  للصناعة 
من مقابلها الكورى يف 1970، ومع وأد مرشوع تصنيع 
الذي  املنفلت،  مرص وتبنى سياسة االنفتاح االستهالكى 
استبعد التصنيع من قاموسه، تدهورت إىل 8 % فقط من 
نجاح  دروس  مقاىل:  )أنظر   !1990 يف  الكورى  مقابلها 

التصنيع الكورى، جريدة األهرام 30 ديسمرب 2007(.

وىف عام 2011وفقا لتقرير اليونيدو عن التنمية الصناعية 
يف العامل لعام 2013، بلغ نصيب الفرد من القيمة املضافة 
نظريه  مثل   25 من  أكثر  كوريا  يف  التحويلية  للصناعة 
الصناعة  صادرات  من  الفرد  نصيب  ووصل  مرص،  يف 
مرص،  يف  نظريه  مثل   46 من  أكثر  كوريا  يف  التحويلية 
املضافة  للقيمة  العاملى  اإلمجاىل  من  كوريا  حصة  وبلغت 
ووصلت  مرص،  حصة  مرة   15 نحو  التحويلية  للصناعة 
حصة كوريا من اإلمجاىل العاملى لصادرات الصناعة نحو 
التصنيع يف  27 مرة حصة مرص..إلخ.أنظر مقاىل: حتدى 

عهد الرئيس اجلديد، جريدة األهرام 22 يونيو 2014(.
باملقارنة مع تصنيع دول  ثانيا: أن مؤرشات تصنيع مرص 
ذات مستوى دخل متوسط مقارب ملرص، أو متثل منافسا 
مهم  تقرير  نرشها  قد  املرصى  لالقتصاد  عامليا  أو  إقليميا 
مدى  يبني   ،2006 يف  والصناعة  التجارة  وزارة  أصدرته 
اخفاق ويربز حجم حتدى تصنيع مرص بعد نحو 25 عاما 
من عهد مبارك. ويسجل التقرير أن مؤرش كثافة التصنيع، 
الذي بلغ 81% يف ماليزيا، مل يتعد 48% يف مرص، وهو ما 
مرص  وشغلت  املقارنة.  دول  من  سبع  يف  نظريه  عن  يقل 
الصناعى،  األداء  تنافسية  مؤرش  وفق  األخري  قبل  املركز 
املضافة  القيمة  من  الفرد  نصيب  مؤرشات  يدمج  الذي 
الصناعية ونصيب الفرد من الصادرات الصناعية وكثافة 
التصنيع وجودة صادرات السلع املصنعة. ومن مؤرشات 
القدرة التنافسية للصناعة املرصية يسجل التقرير أن نسبة 
يف  الصناعية  املضافة  القيمة  إىل  الصناعية  الصادرات 
بدرجة  وتقل  متواضعة  نسبة  وهى  تتجاوز%5،  مل  مرص 
هائلة عن مجيع دول املقارنة. ومل تتعد الصادرات املرصية 
التكنولوجيا 0.5% من إمجاىل صادراتنا من السلع  راقية 
املقارنة،  دول  بجميع  مقارنة  األدنى  وكانت  املصنعة، 
مؤرش  وأما  مثال.  ماليزيا،  يف   %58 إىل  وصلت  حيث 
التكنولوجيا، الذي يعرب عن مستوى اإلبتكار وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، فقد كان يف مرص أقل من نظريه 

يف ثامن من دول املقارنة.
كام  اإلمجاىل-  القومى  االستثامر  توزيع  تطور  أن  ثالثا: 
التنمية  وزارة  نرشهتا  أساسية  بيانات  سلسلة  كشفته 
عاما   25 خالل  اخلمسية  التنمية  خطط  عن  االقتصادية 
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من عهد مبارك- يبني تواضع وتراجع معدالت االستثامر 
نسبة  متواصل  وبشكل  تراجعت  فقد  التصنيع.  يف 
والتعدين  الصناعة  يف  املنفذة  االستثامرية  االستخدامات 
)عدا البرتول( من 23.6% يف اخلطة األوىل إىل %12.3 
يف اخلطة اخلامسة!! ووصل االستثامر يف البناء العقارى إىل 
11.7% مقابل 10.7% لالستثامر الصناعى خالل اخلطة 
الرابعة!! مع مالحظة أن معدل االستثامر القومى قد هبط 
استخدامات  إمجاىل  من   %30.2 من  متواصل  وبشكل 
إىل  عام1982/1981  يف  اإلمجاىل  القومى  الناتج 
ارتقاء  منظور  ومن   !!2007/2006 عام  يف   %15.8
التكنولوجى  املحتوى  تعظيم  أساس  عىل  التصنيع- 
الصناعى-  لإلنتاج  املضافة  القيمة  ثم  ومن  الوطنى، 
 2008/2007 العامل  يف  البرشية  التنمية  تقرير  يسجل 
بلغ 493 لكل  البحث والتطوير قد  العاملني يف  أن عدد 
مليون نسمة يف مرص خالل الفرتة 1990- 2005، وهو 
التي اختارهتا وزارة  ما زاد عىل نظريه يف سبع من الدول 
الصناعة والتجارة املرصية للمقارنة وكان القيد األساسى 
عىل تعظيم عائد هذا التفوق املرصى يكمن يف أن معدل 
اإلنفاق عىل البحث والتطوير مل يتعد يف مرص 0.2% من 
الناتج املحىل اإلمجاىل؛ وهو ما قل عن مثيله يف مجيع بلدان 
املقارنة باستثناء أندونيسيا خالل الفرتة 2000- 2005؛ 
مع مالحظة أن هذا املعدل يف ذات الفرتة بلغ 2.3% يف 
وكان  ارسائيل.  يف  و%4.5  كوريا،  يف  و%2.6  العامل، 
االخرتاع  براءات  عدد  يتعد  مل  بينام  إذ  منطقيا؛  احلصاد 
مليون  لكل  واحدة  براءة  مرص  يف  للمقيمني  املمنوحة 

نسمة، مقابل 48 براءة يف ارسائيل!.
لوأده  مريرة  نتيجة  كان  مرص  تصنيع  تراجع  أن  رابعا: 
بقصد يف سياق سياسة االنفتاح غري االنتاجى، واستمرار 
أعامل حكومات مرص  فريضة غائبة عن جدول  التصنيع 
التصنيع  حتدى  مواجهة  يف  اإلخفاق  وكان  املتعاقبة. 
اقتصاد  من  التحول  بعد  الواعدة؛  فرصه  وأد  حصاد 
يف  الواسعة  واالستثامرات  السالم،  اقتصاد  إىل  احلرب 
البنية األساسية التي مكنت بناء املدن الصناعية الرأساملية 
اجلديدة يف مدن أكتوبر والعارش من رمضان وبرج العرب 
عبء  وتقليص  والنقدى  املاىل  واالصالح  وغريها، 

األمريكية  العسكرية  الديون  وإلغاء  اخلارجية  مديونيتها 
من  والتحول  الكويت،  حترير  حرب  يف  املشاركة  عقب 
املسبوق  غري  والبناء  السوق،  اقتصاد  إىل  األوامر  اقتصاد 
وغري   ،1992 زلزال  عقب  خليجى  بدعم  للمدارس 
تصنيف  إىل  الدولية  االقتصادية  باملنظامت  دفع  مما  ذلك 
اقتصادات  ستة  من  واحدا  باعتبارها  املرصى  االقتصاد 
األهم  األسباب  ومتثلت   .1996 عام  يف  واعدة  صاعدة 
لوأد فرص التصنيع يف غلبة لوبى املرتبحني من االسترياد 
القطاع  إضعاف  واستمرار  الصناعة،  يف  املستثمرين  عىل 
العام الصناعى وفساد خصخصته، وحتول رواد التصنيع 
العقارى  االستثامر  إىل  الصناعى  االستثامر  من  الرأسامىل 
املضاِرب، وصعود ثم رسوخ نظام الفساد املنظم واجلشع 
يناير  املنفلت بتحالف السلطة والثروة؛ فأشعل ثورة 25 
وجود  فهدد  التكفريية،  الفاشية  اختطفتها  التي   ،2011
مرص ذاته- دولة ووطنا وأمة وهوية، حتى انفجرت ثورة 
بتصنيع  جديدا  وعدا  محلت  التي  يوليو،   3 يونيو/   30

مرص.
)4(

مؤشرات التصنيع والتنمية املقارنة بني مصر ودول مجموعة 
العشرين

املرشوع  احُللم،  حتقيق  إىل  تسعى  أن  مرص  حق  من 
وامُلسَتحق وامُلسًتطاع، بأن تعود إىل موقع الريادة يف العامل، 
مقدمتها  يف  ِجسام،  حتديات  بمجاهبة  مرشوط  هذا  لكن 
إدراك حجم حتدى تصنيع مرص؛ الذي تكشفه املؤرشات 
املقارن  التحليل  ويكشف  التحويلية.  للصناعة  املقارنة 
تراجع  وعواقب  مدى  املؤرشات  هلذه  والدوىل  التارخيى 
االنفتاح  سياسة  تبنى  من  عاما  مخسني  بعد  مرص  تصنيع 
وأبعاد  وحجم  جهة،  من  للتصنيع،  املناوئة  االقتصادى 
حتدى االرتقاء بالتصنيع الذي تستحقه وتستطيعه مرص يف 

سياق مرشوع السيسى للنهضة، من جهة ثانية.
أهم  هنا  أوجز  الدوىل،  البنك  بيانات  قاعدة  إىل  واستنادا 
مؤرشات تصنيع مرص باملقارنة مع عرش دول، هى: كوريا 
وإندونيسيا  واألرجنتني  واملكسيك  والربازيل  اجلنوبية 
أعضاء  من  وهى  إفريقيا،  وجنوب  والسعودية  وتركيا 
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العامل،  يف  األكرب  االقتصادات  ذات  العرشين  جمموعة 
املجموعة.  خارج  من  وإرسائيل  ماليزيا  إىل  باإلضافة 
القيمة  تتناول:  املقارنة  هذه  فإن  التصنيع  مؤرشات  وأما 
القيمة  من  الفرد  ونصيب  التحويلية،  للصناعة  املضافة 
املضافة  القيمة  ونسبة  التحويلية،  للصناعة  املضافة 
للصناعات متوسطة وراقية التكنولوجيا إىل امجاىل القيمة 
املضافة للصناعة التحويلية، ومسامهة صادرات الصناعة 
التحويلية يف إمجاىل الصادرات السلعية، ونسبة الصادرات 
إىل  التكنولوجيا  وراقية  متوسطة  املصنعة  السلع  من 
صادرات الصناعة التحويلية، بجانب املؤرشات التي تبني 
أثر مستوى التصنيع عىل الناتج املحىل اإلمجاىل، ومستوى 

التنمية البرشية.
يف   42 الـ  املركز  شغلت  قد  مرص  أن  أوال:  وأسجل، 
وفق  اإلمجاىل  املحىل  الناتج  حسب  العامل  دول  ترتيب 
بيانات صندوق النقد الدوىل؛ وكان حجم ناتج الصناعة 
مل   ،2019 ففى  الرتتيب.  هذا  يف  حاسام  سببا  التحويلية 
نحو  مرص  يف  التحويلية  للصناعة  املضافة  القيمة  تتعد 
يف  دوالر  مليار   417 نحو  بلغت  بينام  دوالر،  مليار   48
كوريا اجلنوبية؛ أى نحو 9 مرات نظريها يف مرص. وبينام مل 
تتعد مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج املحىل اإلمجاىل 
نحو16% يف مرص، فقد مثلت نحو 25% يف كوريا اجلنوبية، 
تركيا.  يف   %19 اندونيسيا،  يف  ماليزيا،%20  يف   %22
والنسبة املرصية ال تتناسب مع مستوى التصنيع يف مرص، 
بل وجتسد ما تصفه منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
متطلبات  عىل  السلبية  بعواقبه  للتصنيع؛  املبكر  بالرتاجع 
نحو  االقتصاد  ببنية  ارتقاًء  باعتبارها  االقتصادية؛  التنمية 
تكنولوجيا  واألرقى  إنتاجية  األعىل  والفروع  القطاعات 
وذات القيمة املضافة األعىل، وهو ما يقتضيه ضامن أسبقية 

ترسيع تنمية وتعميق الصناعة التحويلية!!
ومتوسط  التحويلية  للصناعة  املضافة  القيمة  أن  ثانيا: 
الفرد منها كان األقل يف مرص عن نظريه يف مجيع  نصيب 
للصناعات  املضافة  القيمة  تتعد  مل  وبينام  املقارنة.  دول 
امجاىل  من   %21 مرص  يف  التكنولوجيا  وراقية  متوسطة 
القيمة املضافة للصناعة التحويلية يف 2019، وىف املقابل 
كوريا  يف   %64 نحو  العام  ذات  يف  النسبة  هذه  بلغت 

متوسطة  للصناعات  املضافة  القيمة  وكانت  اجلنوبية، 
دول  بقية  مع  األدنى  هى  مرص  يف  التكنولوجيا  وراقية 

املقارنة.
ثالثا: أن صادرات مرص من منتجات الصناعة التحويلية 
قد مثلت نحو 48% من إمجاىل الصادرات السلعية، وبلغت 
قيمتها نحو 13 مليار دوالر يف 2020، ويبني املؤرشان ما 
حيمله تصنيع مرص من وعد بمضاعفة صادرات الصناعة 
التحويلية وتقليص العجز املزمن يف امليزان التجارى. لكن 
املؤرشات  توضحه  مرص  يواجه  الذي  التحدى  ضخامة 
صادرات  قيمة  مثلت  حيث  املقارنة؛  بلدان  يف  املناظرة 
كوريا اجلنوبية من منتجات الصناعة التحويلية نحو %90 
مليار   458 نحو  وبلغت  السلعية  الصادرات  إمجاىل  من 
 %79 نحو  مثلت  املكسيك  وىف  العام.  ذات  يف  دوالر 
نحو  مثلت  ماليزيا  وىف  دوالر،  مليار   331 نحو  وبلغت 
73% وبلغت نحو 171 مليار دوالر، وىف ارسائيل مثلت 
نحو 92% وبلغت نحو 46 مليار دوالر، وىف تركيا مثلت 
زادت  وقد  دوالر.  مليار   133 نحو  وبلغت   %  78 نحو 
الصناعة  منتجات  من  املقارنة  دول  بقية  صادرات  قيمة 
نسب  قلت  حني  حتى  املرصية؛  نظريهتا  عىل  التحويلية 

مسامهاهتا- قليال أو كثريا- عن النسبة املرصية.
رابعا: أن تراجع تصنيع مرص قد انعكس سلبا عىل حجم 
مستوى  وعىل  جهة،  من  ملرص،  االمجاىل  املحىل  الدخل 
ثانية. وهكذا، رغم  البرشية للمرصيني، من جهة  التنمية 
إنجازات تنموية كربى حتققت يف عهد الرئيس السيسى، 
يتعد  مل  تضاعفه  رغم  مرص  يف  االمجاىل  املحىل  الناتج  فإن 
نحو365 مليار دوالر يف عام 2020، وكان يقل عن مجيع 
الرتيليون  االمجاىل  املحىل  الناتج  جتاوز  فقد  املقارنة.  دول 
دوالر يف كوريا اجلنوبية )1638 مليار دوالر(، الربازيل 
)1449 مليار دوالر(، املكسيك )1058 مليار دوالر(، 
مليار  تركيا)720  وىف  دوالر(.  مليار   1059( إندونيسيا 

دوالر(، والسعودية )703 مليارات دوالر(.
خامسا: أن مرص يف عام 2019 تم تصنيفها وفقا للربنامج 
االنامئى لألمم املتحدة ضمن جمموعة الدول ذات التنمية 
ترتيب  116ىف  الـ  املركز  شغلت  لكنها  العالية،  البرشية 
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دول العامل حسب مستوى التنمية البرشية. وىف املقابل وىف 
العام نفسه، تم تصنيف 6 من دول املقارنة ضمن جمموعة 
الدول ذات التنمية البرشية املرتفعة للغاية، وهى: إرسائيل 
)املركز19(، كوريا )23(، والسعودية )40(، األرجنتني 
من   4 تصنيف  وتم  ماليزيا)62(.   ،)54( تركيا   ،)46(
البرشية  التنمية  ذات  الدول  جمموعة  ضمن  املقارنة  دول 
العالية مثل مرص، وهى: املكسيك )املركز 74(، الربازيل 
)84(، إندونيسيا )107(، جنوب إفريقيا )114(؛ أى أن 

مجيعها شغل مركزا أفضل مقارنة بمرص.
ورغم ما سجلته، فإن يقينى ال يتزعزع يف قدرة مرص عىل 
بمجموعة  للحاق  بالتصنيع  االرتقاء  ماراثون  خوض 

العرشين، وهو ما يستحق تناوال الحقا. 
)5(

مفهوم وضرورة تصنيع مصر في ضوء تقارير منظمة 
اليونيدو

الصناعة  وتعميق  تنمية  ترسيع  أى  التصنيع،  يمثل 
وجتسد  بل  االقتصادية  للتنمية  رافعة  أهم  التحويلية 
اإلنتاج  مضاعفة  سبيل  التصنيع  ألن  التنمية،  هذه  غاية 
االقتصادى،  النمو  معدل  ومضاعفة  االنتاجية  وتعظيم 
وعالية  ومستدامة  متزايدة  عمل  فرص  توفري  رافعة  وهو 
ما  وهذا  والفقر،  البطالة  وتقليص  والدخل  االنتاجية 
مقارنة  دولية  موثوقة ومؤرشات  دراسات جتريبية  تؤكده 
نرشهتا منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( 

يف تقاريرها عن التنمية الصناعية يف العامل.
مفهوم  أن  من  تنطلق  اليونيدو  تقارير  أن  أوال:  وأسجل، 
هيكل  بتغيري  وثيقا  ارتباطًا  يرتبط  االقتصادية  التنمية 
املحىل  للناتج  القطاعى  بالرتكيب  االرتقاء  أى  االقتصاد، 
يف  االقتصادية  التنمية  أن  اليونيدو  وتوضح  اإلمجاىل. 
جوهرها هى عملية تغيري يف هيكل االقتصاد يرتتب عىل 
الفرص  ذات  اإلنتاجية  منخفضة  األنشطة  من  التحول 
املرتفعة  األنشطة  إىل  املضافة،  القيمة  لتعظيم  املحدودة 
التغري  وترسيع  لالبتكار  األكرب  الفرص  ذات  اإلنتاجية 
للمنتجات.  املعرىف  باملحتوى  واإلرتقاء  التكنولوجى 

قطاعات  مسامهة  أوزان  يف  التغري  اليونيدو  وترصد 
خمتلفة  زمنية  نقاط  يف  اإلمجاىل  املحىل  الناتج  يف  االقتصاد 
تقرتن  االقتصادية  التنمية  أن  إىل  وختلص  خمتلفة،  لبلدان 
ببلوغ حصة الصناعة التحويلية يف الناتج املحىل نحو ثالثة 
أمثاهلا تقريبا قبل أن تبدأ يف االنخفاض، بينام تتجه حصة 

اخلدمات املتصلة بالتصنيع إىل االرتفاع.
ينطوى عىل  التصنيع  أن  اليونيدو تسجل  تقارير  أن  ثانيا: 
يوصف  ما  وهو  التحويلية،  الصناعة  إىل  للموارد  حتويل 
بأنه تغيري هيكىل معزز للنمو. وتوضح اليونيدو أن ما يميز 
الصناعة التحويلية عن القطاعات األخرى هو قدرهتا عىل 
توليد عائدات متزايدة وإنتاجية أعىل؛ نتيجة للتحسينات 
يف تقسيم العمل والتغري التكنولوجى ووفورات احلجم. 
حيفز  حيث  االقتصاد؛  باقى  عىل  رئيسية  آثار  وللتصنيع 
الزراعة  قطاعى  يف  املنتجة  اخلام  املواد  عىل  الطلب  زيادة 
املرصفية  األعامل  عىل  الطلب  زيادة  حيفز  كام  والتعدين، 
والطاقة وغريها  والنقل  والتجارة  والتأمني واالتصاالت 
التحويلية  الصناعة  وتولد  االقتصاد،  قطاعات  من 
الداحلية  السوق  يف  التنافسية  للقدرة  حاسمة  مكاسب 
القطاعات  من  غريها  إىل  تنترش  مكاسب  وهى  والعاملية، 
عرب دور الصناعة التحويلية يف تطوير التكنولوجيا وخلق 

املهارات والتعلم.
ثالثا: أن تقارير اليونيدو تربز جمموعة كبرية من الدراسات 
النمو  بني  الوثيق  اإلجيابى  االرتباط  أثبتت  التجريبية 
التحويلية.  الصناعة  يف  اهليكىل  والتغيري  االقتصادى 
وتوضح اليونيدو أن جمموعات البلدان التي حققت أرسع 
نمو خالل الفرتة 1970- 2007 هى تلك التي حتولت 
اآلسيوية  االقتصادات  أول  ذلك  يف  بام  التصنيع،  نحو 
وعىل  والصني،  آسيا  رشق  جنوب  يف  التصنيع  احلديثة 
النقيض وىف الفرتة ذاهتا فإن البلدان التي شهدت تراجعا 
مبكرا للتصنيع حققت نموا متواضعا جدا لنصيب الفرد 
من الناتج املحىل اإلمجاىل، وهو ما أكدته دراسة استقصائية 
عام  صدرت  املتحدة  لألمم  عاملية  واجتامعية  اقتصادية 
جدًا  الرسيع  النمو  واصلت  اقتصادا   13 وبني   .2006
العاملية  احلرب  بعد  سنة   25 ملدة  األقل  عىل   %7 بمعدل 
حيث  من  وبشدة  تفاوتت  اقتصادات  شملت  الثانية، 
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الصناعة  أظهرت  السكانية،  وكثافتها  الطبيعية  مواردها 
تقرير  بني  كام  اقتصادات،   8 يف  األرسع  النمو  التحويلية 

للبنك الدوىل. 
رابعا: تقارير اليونيدو تعلن أن فرص العمل ال تتساقط من 
السامء وإنام تنشأ عن التنمية االقتصادية، وأن خلق فرص 
االقتصاد؛  هيكل  تغيري  يتطلب  ومستدامة  متزايدة  عمل 
متواصل  يولد وبشكل  أن  االقتصاد عىل  قدرة  تعزيز  أى 
اإلنتاجية  بارتفاع  تتميز  النمو؛  رسيعة  جديدة  أنشطة 
أن  اليونيدو  وتوضح  املعرىف.  واملحتوى  املضافة  والقيمة 
تراكم  لتحقيق  أوسع  فرصا  قدمت  التحويلية  الصناعة 
وإدخال  احلجم  وفورات  من  واالستفادة  املال  رأس 

التكنولوجيات اجلديدة.
خامسا: أن تقارير اليونيدو تسجل أن االستيعاب املبارش 
للعاملة يف الصناعة التحويلية بلغ نحو 388 مليون فرصة 
عمل يف مجيع أنحاء العامل يف عام 2009، مقارنة بنحو 211 
مليون مشتغل فقط يف عام 1970. وتضيف اليونيدو، أن 
الواسع-  بتعريفها  التحويلية  الصناعة  يف  املشتغلني  عدد 
الشامل للخدمات املرتبطة بالتصنيع- قد زادت إىل 470 
مليون مشتغل، أو نحو 16 يف املائة من القوى العاملة يف 
العامل يف عام 2009، وأن الصناعة التحويلية واخلدمات 
فرصة عمل  مليار  أكثر من نصف  قد وفرت  املرتبطة هبا 
يف عام 2013، وهى أرقام أعىل بكثري مما توقعه كثريون. 
يف  إجيادها  يتم  عمل  فرصة  كل  أن  إىل  األدلة  وتشري 
الصناعة التحويلية يتم إجياد فرصتى عمل أو ثالث فرص 
عمل خارجها. وال يقترص التصنيع عىل االستيعاب الكبري 

للعاملة؛ وإنام أيضا يعزز نوعيتها وانتاجيتها ودخلها.
سادسا: أن تقارير اليونيدو تؤكد أن ارتقاء التصنيع يتطلب 
االستثامر  حتفز  صناعيًة  سياسًة  وتنفذ  الدولة  تضع  أن 
يف  السوق  إلخفاقات  وتتصدى  التحويلية،  الصناعة  يف 
الربح  التوازن بني حافز  املتاحة، وتؤمن  ختصيص املوارد 
أن  اليونيدو  وتوضح  املجتمع.  ربحية  وضامن  الفردى 
دور الدولة هذا مل يغب يف أى مرحلة من مراحل التنمية، 
وقد هنضت به باعتبارها: جهة صانعة للسياسات العامة 
وُمَنِظمة تضع التعريفات اجلمركية وتوفر حوافز االستثامر 

الصناعى؛ وجهة ممولة تؤثر عىل سوق االئتامن وختصيص 
الصناعية؛  للمرشوعات  واخلاصة  العامة  املالية  املوارد 
النشاط  يف  هلا  اململوكة  املؤسسات  تشارك  ُمنتِجة  وجهة 
سوقا  تضمن  مستهلكة  وجهة  والصناعى،  االقتصادى 
للصناعات التحويلية االسرتاتيجية من خالل املشرتيات 
العامة. وقد هنضت الدولة يف عهد السيسى بدور ال سابق 
األساسية  بالبنية  االرتقاء  يف  باالستثامر  عنه  غنى  وال  له 
االنتاجية الالزمة النطالق عملية التصنيع، فأثبتت قدرة 

مرص عىل مواجهة حتدى التصنيع.
)6(

ضرورة وسياسة تصنيع مصر في تقرير جلنة التجارة 
والصناعة عام 1917

الدولة  دور  أن  تسجل  اليونيدو  تقارير  أن  أوضحت 
التنمية  مراحل  من  مرحلة  أى  يف  يغب  مل  التصنيع  يف 
السوق  إخفاقات  ملواجهة  صناعيًة  سياسًة  وتنفيذ  بوضع 
كوهنا  يف  جتسد  قد  الدولة  دور  وأن  املوارد،  ختصيص  يف 
وُمستهِلكة  ومُمِولة  وُمَنِظمة  العامة  للسياسات  صانعة 
وُمنتِجة. وقد قامت الدولة يف االرتقاء بتصنيع مرص إبان 
احلديث؛  تارخيها  يف  الكربى  الثالثة  النهضة  مرشوعات 
احلديثة،  للدولة  بنائه  سياق  يف  باشا  عىل  حممد  بقيادة 
وبقيادة طلعت حرب باشا يف سياق ثورة 1919 الوطنية 
الديمقراطية، وبقيادة مجال عبد النارص إبان صعود ثورة 

1952 التحررية االجتامعية.
وأسجل، أوال: أن االستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح 
وتعميق  تنمية  إىل  مرص  لنهضة  مرشوعه  يف  السيسى 
يف  األسبقية  هلا  تكون  أن  ينبغى  التحويلية  الصناعة 
العامة، ببساطة  السياسات  سياسة االستثامر وغريها من 
ألن الصناعة التحويلية متثل رافعة تغيري هيكل االقتصاد 
للتنمية  األهم  والقاطرة  واالنتاجية،  اإلنتاج  بمضاعفة 
واإلنسانى،  القومى  األمن  وتعزيز  واملستدامة،  الشاملة 
وبناء اجلمهورية اجلديدة. ويتطلب ترسيع تنمية وتعميق 
عن  وثيقة  جتسده  سياسيا  قرارا  التحويلية  الصناعة 
لالستثامر  األسبقية  بإعطاء  االلتزام  تعلن  مرص؛  تصنيع 
وحتدد  التصنيع،  إسرتاتيجية  غاية  وتبني  الصناعة،  يف 
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فرص  حتديد  من  وتنطلق  الصناعية،  السياسة  أهداف 
وقيود تصنيع مرص.

ثانيا: أن الواقع املتغري ال يسمح باستنساخ مرشوع حممد 
مجال  جتربة  أو  االقطاعى،  شبه  احلكومى  للتصنيع  عىل 
أو  التوجه،  اشرتاكى  املستقل  التصنيع  يف  النارص  عبد 
بقيادة  الوطنى  الرأسامىل  للتصنيع  مرص  بنك  مرشوع 
طلعت حرب. ورغم هذا، فإن الواقع املعاش حمليا وعامليا 
جلنة  تقرير  من  تعلمه  يمكن  الذي  الكثري  هناك  أن  يؤكد 
التقرير  وهو   ،1917 عام  يف  الصادر  والصناعة  التجارة 
نقطة  ومثل  األوىل،  العاملية  احلرب  أزمة  فرضته  الذي 
بدأ  وقد  الوطنى.  الرأسامىل  التصنيع  مرشوع  انطالق 
الصناعة  ميالد  يف  املرصية  احلضارة  سبق  بإبراز  التقرير 
إىل  خلصوا  قد  املرصيني  قدماء  أن  إىل  مشريا  العامل،  يف 
أرسار الصناعة وأحاطوا علام بمبادئها الكبرية وأصوهلا، 
بلد  صورة  يف  مرص  يصور  الذي  الفاسد  الوهم  ورافضا 
ال  لشعب  ملجأ  الزمان  مدى  عىل  يظل  بأن  عليه  ُقىض 
حيسن غري الفالحة عمال وال يعرف غري الزراعة مرتزقًا، 
وهو الوهم الذي رصف األنظار عن التامس حل ملشكلتنا 
حتمية  عىل  التقرير  وشدد  الصناعة.  يف  االقتصادية 
ضعف  نقاط  وشخص  التحويلية،  بالصناعة  االرتقاء 
بالصناعة،  االرتقاء  وقيود  فرص  وحدد  الصناعة،  وقوة 
من  املطلوب  وعني  صناعية،  سياسة  وضع  حتمية  وأبرز 
الدولة لترسيع التصنيع، وأبرز دور الدولة يف التصنيع كام 
كان  أنه  من  أمهيته  التقرير  ويكتسب  العاملية.  اخلربة  تبني 
أساس التعديل الالحق للسياسات االقتصادية بام يتوافق 
تدرجييا جزئيا يف سياق  وإن  تصنيع مرص  احتياجات  مع 
ما وفرته ثورة 1919 من زخم للنضال الوطنى املرصى 
من أجل االستقالل السياسى واالقتصادى. ومن التقرير 
مرص  بنك  مرشوع  سقفه-  ختطى  إىل  تطلع  وإن  انطلق- 
عضو  حرب،  طلعت  بقيادة  الوطنى  الرأسامىل  للتصنيع 
جلنة التجارة والصناعة التي ترأسها إسامعيل صدقى باشا.
 1916 سنة  مارس   8 يف  الوزراء  جملس  قرار  أن  ثالثا: 
بتشكيل اللجنة قد حدد أهم مهامها من منظور التصنيع يف: 
الوقوف عىل مبلغ تأثري احلرب احلارضة يف صناعة البالد 
وجتارهتا، والنظر يف استبدال األصناف التي انقطع ورودها 

بغريها من األصناف املصنوعة يف الديار املرصية، وحتمية 
الصناعة  ترقية  بأمر  املتعلقة  والدراسات  البحوث  إجراء 
من  أنه  اللجنة  تشكيل  قرار  وأوضح  مرص.  يف  والتجارة 
الواجب أن تقوم بمثل هذا املبحث جلنة خاصة تكون هلا 
سلطة إجراء مجيع الدراسات التي يقتضيها إمتام مهمتها، 
وجتارا،  وصناعيني  وأجانب،  مرصيني  اللجنة  وضمت 
والصناعى  الفنى  التعليم  جماالت  يف  ومسئولني  وخرباء 
البلدية.  واخلدمات  واملالية،  واإلحصاء  والتجارى، 
العديد من املصانع  اللجنة قد زارت  أن  التقرير  ونقرأ يف 
الكبرية والصغرية للوقوف عىل حالة الصناعة، وتباحث 
مع كبار التجار والصناع، وتلقت تقارير ومالحظات من 
والفنون  املهندسخانة  مدارس  وزارت  والصناع،  التجار 
أحدمها  تقريرين:  وأصدرت  والتجارة،  والصناعات 
بتأثري  خاص  واآلخر  التجارة،  عىل  احلرب  بتأثري  خاص 
تاليني:  تقريرين  ثم أصدرت  الصناعة بمرص،  احلرب يف 
خيتص أحدمها بالرقى التجارى واآلخر بالرقى الصناعى 

يف مرص.
رابعا: أن اللجنة سجلت يف تقريرها املؤرخ 5 نوفمرب سنة 
1917 أن إنامء مقدرتنا عىل اإلنتاج أمر واجب البد منه، 
بوجه  والفالح  التقّدم  طريق  يف  للسري  فقط  ذلك  وليس 
نجعل  بأال  األخطار  جتزئة  أمهها  ألسباب  أيضا  بل  عام، 
اإليراد،  مصادر  من  واحد  مصدر  رهينة  البالد  ثروة 
وجعل بالدنا مستقلة عن األجانب من جهة متوينها، وسّد 
استثنائى.  بشكل  الزيادة  يف  اآلخذين  السكان  حاجات 
ويربز التقرير مرشوعية تطلع الفالح إىل نصيبه من رفاهية 
املدارس  إنشاء  به، ويؤكد رضورة  املحيطة  الراقية  املدنية 
متمّدنة؛  ألمة  يلزم  مما  وغريها  واملستشفيات  والطرق 
ويوضح ما يستلزمه هذا من متويل تقدمه احلكومة ال يتيرس 
احلصول عليه إال بزيادة ثروة البالد، ثم يعلن التقرير أنه 
ال سبيل إىل زيادة ثروة البالد إال باإلكثار من إنتاج بالدنا، 
وطرقنا  مدارسنا  نطاق  توسيع  تقتىض  اإلنتاج  زيادة  وأن 
زيادة  إىل  املؤّدية  االقتصادية  ووسائلنا  ومستشفياتنا 
يف  يكون  كى  رضورة  اإلنتاج  زيادة  وأن  البالد،  رفاهية 
واملعدات  اخلامات  عىل  اخلارج  من  احلصول  استطاعتنا 
الالزمة لرقينا االقتصادى مما ليس يف وسع بالدنا أن متدنا 
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مها  والزراعة  الصناعة  أن  باستقامة  التقرير  يعلن  ثم  هبا، 
الكفيلتان بإجابتنا إىل ما نبتغيه من التوسع يف اإلنتاج. وىف 
مطلع تناول التقرير سبل تقليص القيود وتعظيم الفرص 
الصناعة  ختطوها  خطوة  كل  أن  يسجل  التصنيع،  أمام 
األوروبية إىل األمام تقابل خطوة من الصناعة املرصية إىل 
استرياد  الوطنية ملصلحة  الصناعة  وأد  ويستنكر  الوراء!! 
املصنوعات؛ مشريا إىل أن الصناع املرصيني قد كفوا عن 
االشتغال حتى بأحقر املصنوعات، وأن البضائع الوطنية 
قىض عليها بالبوار بعد أن أخلت مكاهنا للسلع األجنبية 

حتى يف »أوضع« البيوت!! 
)7(

نحو استراتيجية تصنيع وسياسة صناعية في مصر

ارتفاع  جمرد  االقتصادى  التقدم  لتحقيق  كافيا  ليس 
تقرير  وبحق -   أبرزه -   ما  وهو  االقتصادى ،   النمو  معدل 
بسياسات  االلتزام  جمرد  وال  الدوىل ،   النقد  لصندوق 
التحرير االقتصادى ،  كام أبرز -  وبحق أيضا -  تقرير للبنك 
النمو   وآثار  ونتائج  مصادر  عيل  يتوقف  فاألمر  الدوىل؛  
املستدام؛  االقتصادى  النمو   فإن  وباختصار  االقتصادى.  
الذات،  يتمثل  عىل  باإلعتامد  االستمرار  عىل  القادر  أى 
رشطه احلاسم يف التقدم الصناعى التكنولوجى، وسبيله- 
سياسة  وتنفيذ  وضع  هو  العاملية-  اخلربة  تكشف  كام 
صناعية تستهدف تغيري هيكل االقتصاد لصالح الصناعة 

التحويلية، وخاصة فروعها عالية اإلنتاجية والتنافسية . 
األول،  املقام  يف  سياسى  قرار  مرص  بتصنيع  واإلرتقاء 
وهو خيار ال بديل له إذا أردنا اللحاق بالبلدان الصناعية 
القومى  األمن  ركائز  وتعزيز  والصاعدة  املتقدمة 
من  بثامره  والتمتع  الشامل  التقدم  وحتقيق  واإلنسانى، 
سياسية  وديموقراطية  جمتمعية  ورفاهة  مستدامة  تنمية 
وثقافة راقية، وتعزيز السيادة االقتصادية الوطنية واألمن 
وتعزيز  معيشة  مستوى  ورفع  ملرص،  القومى  االقتصادى 

األمن اإلنسانى للمرصيني .  
صناعية-  سياسة  وتنفيذ  وضع  أن  أوال:  وأسجل، 
تستجيب ملتطلبات حتقيق أهداف وبلوغ غاية اسرتاتيجية 

تراجع  إلهناء  عنه  غنى  وال  له  بديل  ال  سبيل  التصنيع- 
قدمت  هامة  تفكري  ورقة  وتؤكد  مرص.  تصنيع  وتأخر 
رضورة  عىل  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  إىل 
وترسيعالتنمية  لتحفيز  الصناعية  للسياسة  االعتبار  رد 
ظل  يف  مضموهنا  يف  التفكري  إلعادة  وتدعو  الصناعية، 
السياسة  صنع  سياق  وبعمق  تغري  فقد  العوملة .  متغريات 
متزايدة  العاملية  التجارة  منظمة  قواعد  ظل  يف  الصناعية 
الرصامة ،  وتعاظم نفوذ الرشكات الدولية العمالقة املقيدة 
واملتوسطة  الصغرية  الصناعية  املرشوعات  لفرصوصول 
وشبكات  اإلنتاج  سالسل  وتكامل  العاملى،  السوق  إىل 
من  هذا  وغري  االقتصادات ،   شتى  تربط  التي  التسويق 

جوانب العوملة االقتصادية .  
سياق  يف  تقليديا  تثار  الصناعية  السياسة  مسألة  أن  ثانيا:   
السوق ،  لكن هذا االخفاق ليس أساسا  جماهبة إخفاقات 
السياسة  جماالت  تعيني  يلزم  وإنام  املسألة ،   لطرح  كافيا 
بالنسبة  وخاصة  اجلديدة ،   العاملية  البيئة  يف  الصناعية 
البلدان  هذه  ظروف  وألن  صناعيا .   املتأخرة  للبلدان 
وخمطط  جاهزة  وصفة  ثمة  فليس  واسع  بشكل  تتباين 
شتى  تتبناها   أن  يمكن  الصناعية  السياسة  لصنع  بسيطة 
لصنع  العاملى  التارخيى  السياق  فإن  وباجياز،  البلدان.  
هذه  وجود  لكن  تغري،  قد  الصناعية  السياسة  وعمل 
السياسة مل تقل حتميته إلهناء التحلف والتأخر الصناعى 
واضع  فإن  املثال،  سبيل  عىل  وهكذا،  التكنولوجى. 
واالبتكار  اإلبداع  حتفيز  مراعاة  عليه  الصناعية  السياسة 
التصنيع  لبلوغ غاية وأهداف  باعتباره رضورة  والتجديد 
وضع  ومراعاة  جهة،  من  املعرفة،  واقتصاد  ثورة  ظل  يف 
السياسة الصناعية عىل نحو يستهدف بلوغ غاية وأهداف 

التصنيع يف سياق عوملة اإلنتاج وانفتاح األسواق.  
الصادرة  الدولية -  وخاصة  االقتصادية  التقارير  أن  ثالثا: 
عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،  وعن الربنامج 
االنامئى لألمم املتحدة - تساعدنا عىل اإلجابة عن السؤال: 
ملاذا أخفقت اقتصادات أمريكا الالتينينة ،  كام تكشف حالة 
املكسيك مثال؟ وملاذا نجحت اقتصادات رشق آسيا ،  كام 
األوىل  ألن  باختصار،  واإلجابة  مثال؟  كوريا  حالة  تبني 
الدوىل  الدوىل والبنك  النقد  قد نفذت إمالءات صندوق 
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بتحقيق النمو عرب إطالق قوى السوق احلرة وفق الوصفة 
اجلاهزة لليربالية اجلديدة  املعادية للسياسة الصناعية،  بينام 
أجل  من  االقتصاد  يف  للدولة  تدخل  عىل  الثانية  أرصت 
اإلرتقاء بالتصنيع؛ وخاصة بوضع الدولة وتنفيذها سياسة 
االرتقاء  يف  اآلسيوية  النمور  نجحت  وهكذا،  صناعية .  
للبناء  العليا  الطوابق  تأسيس  عرب  التحويلية  بصناعاهتا 
الصناعى التكنولوجى،  بتلبية ما حتتاجه هذه العملية من 
التعليم والتدريب  انفاق حكومى واسع لالرتقاء بجودة 
والبحث والتطوير؛ وهو ما مكنها من تقديم منتج تنافسى 

يتسم بارتفاع القيمة املضافة واملحتوى التكنولوجى . 
صناعية  سياسة  وتنفيذ  وضع  الدولة  عىل  أنه  رابعا: 
تستهدف تغيري هيكل االقتصاد لصالح قطاعات وفروع 
طريق  عن  إنتاجية؛  األعىل  وخاصة  التحويلية،  الصناعة 
إزالة العقبات وتصحيح إخفاقات السوق يف كل مرحلة 
من مراحل التنمية. وتنهض الدولة بمهمة حتفيز وترسيع 
التصنيع باعتبارها: جهة منظمة تضع التعريفات اجلمركية 
عىل  تؤثر  ممولة  وجهة  اإلعانات؛  أو  املالية  واحلوافز 
واخلاصة  العامة  املالية  املوارد  وختصيص  االئتامن  سوق 
يف  مبارشة  تشارك  منتجة  وجهة  الصناعية؛  للمشاريع 
النشاط االنتاجى من خالل املؤسسات اململوكة للدولة، 
اإلسرتاتيجية  للصناعات  سوقا  تضمن  مستهلكة  وجهة 
الدولة  عىل  يتوجب  كام  العامة.  املشرتيات  خالل  من 
ضامن التنسيق الوثيق بني السياسة الصناعية والسياسات 
األخرى، التي يمكن أن تقوض أهداف السياسة الصناعية 
إذا مل تكن يف توافق معها، وحتى تكون السياسة الصناعية 

فعالة، فإن عملية صنعها جيب أال تقل أمهية عن حمتواها.
التنمية-  أهداف  لتحقيق  -سعيا  الدولة  أن  خامسا: 
باعتبارها  التصنيع؛  عملية  يف  رئيسيا  دورا  تارخييا  لعبت 

اخلاص  القطاع  حُيجم  أو  يعجز  صناعات  بإنشاء  ُمنتِجا 
اجتامعية  أهداف  لتحقيق  رضورية  لكنها  تأسيسها  عن 
االقتصادي  القومي  األمن  لتعزيز  أو  مالية  أو  تنموية  أو 
بمثابة  للدولة  اململوكة  الصناعات  وكانت  واإلنساين. 
التي اعتمد  الفنية واملواهب اإلدارية،  حاضنة للمهارات 
عليها كثري من مرشوعات القطاع اخلاص الصناعى املحىل 
متثل  التي  الدولة،  فإن  ُمستهِلكا،  وباعتبارها  واألجنبى. 
قوهتا  استخدام  يمكنها  للمصنوعات،  األكرب  املشرتى 
ومحاية  واالبتكار  الصناعي  النشاط  لتحفيز  الرشائية 
القدرة  وحتسني  األجنبية  املنافسة  من  الوطنية  الصناعة 
الفوارق  ومعاجلة  الصناعية  القطاعات  لبعض  التنافسية 
اإلقليمية يف التصنيع. أضف إىل هذا ما تنهض به الدولة 
بالبنية األساسية  من دور حاسم يف االستثامر يف االرتقاء 
دور  وهو  والطاقة،  النقل  قطاعى  يف  وخاصة  االنتاجية، 
أقول مرة أخرى أنه ال غنى عنه وال بديل له لبناء روافع 

التصنيع.  
عىل  االعتامد  ريب-  -دون  لإلخفاق  ُعرضة  أنه  سادسا، 
السوق واالستثامر اخلاص لتحقيق غايات االرتقاء برأس 
وتعميق  تنمية  لترسيع  األهم  املحرك  أى  البرشى،  املال 
الدولة  دور  كان  هنا  ومن  التحويلية.  الصناعة  وارتقاء 
التعليم واإلرتقاء بجودته يف كل مراحله  يف اإلنفاق عىل 
لتعويض نقص العاملة املتعلمة واملاهرة؛ وجاء دور الدولة 
العلمى  البحث  ومتويل  واإلبتكار،  واالبداع  حتفيز  يف 
والبحث والتطوير وانتاج املعرفة والتجديد التكنولوجى. 
ومن هنا أيضا تربز حتمية التنسيق بني السياسة الصناعية 
املهارات  لتوفري  والبحث  والتدريب  التعليم  وسياسات 
يلبى  مما  وغريها  واملعرفية  واملهنية  التقنية  الصناعية 
االحتياجات قصرية األجل وطويلة األجل لسوق العمل 

يف سياق ارتقاء التصنيع.


