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املستلل

لج أ ت الداأأدام المة،او أ السأأزما النامز أ من،أأا منأأف من ،أ القأأرم الما أأر الأأد اسأأ،ةدام السزاس أ
ال أأناةز مأأم اجأأع  ،سأأزة القاةأأد ال أأناةز دمأأة ةجا أ ال،نمز أ االو ،أأادز الأأد امأأام .وأأد ،حققأأت ن،أأا
مام س مر العدزد مم الدادام االسز ز مزما لم ،،حقق مثع هفه الن،ا مر دادام امرزكا الال،زنز امرزقزا .ود
ثمانزنزات القرم الما أر دسأدا الن،أا السأادز النا،جأ
،راجة ال ،ززد ل،طدزق السزاس ال ناةز منف من،
ةن،ا ثم ة د،،ا مجدداً مر الو،ر االةزر .
ز،أأد الدحأأى الأأد ،حازأأع مناوش أ السزاس أ ال أأناةز مأأدخ الحاج أ الأأد اسأأ،ةدام،ا مأأر الداأأدام
النامزأ زركأع ةاأد مناوشأ امكأار طر حأات المقأارد،زم المة،او،أزم اعا السزاسأ ال أناةز اال لأد ،مثأع
م و المعار زم لاسزاس ال ناةز الثانز ،مثع م و المؤزدزم ل،ا .المعار م لاسزاس ال ناةز هأم
الازدرالزأأ م الجأأدد مأأر ال الزأأات الم،حأأد االمرزكزأأ الأأفزم زؤكأأد م ةاأأد د ر السأأ ق مأأر ،حقزأأق ال،نمزأأ
زشزر م الد ال ،ثزرات السادز لاسزاس ال ناةز مزما زؤزد السزاس ال ناةز ك،اا منظأر م او ،أادز م
ةدزد م فلك دسدا ج د الع لم و اةد منظم ال،جار العالمز الطدزع الم،غزر لالو ،اد العالمر ال،ر
،ةاق ع دات مع وات امام الدادام النامز  ،ع  ،ثزر السزاس ال ناةز .
مأأم ةأأالع ال،حازأأع المناوشأ لاطر حأأات المة،اوأ الشأ اهد زن،،أأر الدحأأى الأأد ال ،أأز د سأأ،ةدام
السزاس ال ناةز الم اغ دعناز ك سزا ل،حقزق ال،نمزأ االو ،أادز مأر الداأدام النامزأ ،جأا ع ال،أ ثزرات
السادز ةاز،ا مة الدة الد ،عدزع سزاسات و اةد منظم ال،جأار العالمزأ النظام االو ،أادذ العأالمر دمأا
ز،ال م مة حاج الدادام النامز ل،نمز ال ،نزة ،ععزع ال،نمز االو ،ادز .
املصطلحاث الرئيسيت للبحث :السزاسأ ال أناةز الازدرالزأ الجدزأد منظمأ ال،جأار العالمزأ الحمازأ
السزاسأأأ ال،جارزأأأ ال،نمزأأأ االو ،أأأادز ال ،أأأنزة الداأأأدام النامزأأأ الماكزأأأ الوكرزأأأ ،وأأأاهم اشأأأنطم
الع لم ال،جمعات ال ناةز العناوزد ال ناةز مشع الس ق مشع الحك م .

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجاد 20
العدد 76
لسن 4102
ال وحات 309-312

مجا العا م االو ،ادز

اإلدارز

المجاد  41العدد  76لسن 4102

السياسظ الصناعيظ والتنميظ في البلدان الناميظ

305

( بين المؤيدين والمطارضين)

مقدمت ( ) Introduction

،سعد الدادام النامز دمة،ا ال سا ع السدع الد ،حقزق ال،نمز األو ،ادز س ا مم ةالع اوام
الدنز ال،ح،ز المال م أ ،شجزة األس،ثمار (العام الةاص) أ ،ن زة دنز األن،اج ،حقزق النم األو ،ادذ.
نظراً ألهمز د ر القطاع ال ناةر مر ةماز ال،نمز مإم هفه الدادام ،ع،مد األس،را،زجزات الةطط
ال،نم ز ،حدزد السزاسات ال ناةز المال م  .ألهمز السزاسات المفك ر مإم الدحى هنا سزركع ةاد
،حازع مناوش ،قززم الج انا المة،او لاسزاس ال ناةز ( )Industrial Policyالمال م لادادام النامز
س ا األزجادز من،ا أ السادز مر ظع الدز األو ،ادز ال،جارز العالمز السا د ال،جارا السادق لادادام
المة،او .
القرم الما ر مر معظم مناطق العالم الد  ،سزة القاةد
ود لج ت الكثزر مم الدادام مر من،
ما،عاع السزاس ال ناةز
ال ناةز ،ط زر القطاةات الر زس مز،ا مم ةالع ،طدزق السزاس ال ناةز
،اعا د راً مر ورارات السزاس العام لادادام ،ؤثر مر سا ك ال كاالت ال،نم ز  .ود ،حققت ن،ا مام س
مر الكثزر مم الدادام (دما مز،ا دعض الدادام العردز ) مر أوام ال ناةات المة،او إال أنه مر ةقد الثمانزنزات
،غزرت الوكر السا د ةم السزاس ال ناةز إف أم المقاردات ال،قازدز لاسزاس ال ناةز ود أدت الد س
 ،عزة العمع رأس الماع مزما دزم ال ناةات المة،او لم ز،حقق ال،حسم الم ،وة مر النم ط زع األمد مر
لفا اة،در الدعض د م السزاس ال ناةز أ امت ،كالز كثزر ةاد األو ،ادات
األن،اجز الكاز
عزو م الً ةم أن،ا ،عمع ةاد إةاد  ،عزة الم ارد دزم
المعنز أنعكست دشكع مساد أنظم مالز
ال ناةات دالشكع الفذ ال ز،طادق مة إشارات الس ق دفلك ،عمع ةاد ،ش زه الس ق.
مر العق د األةزر إعدادت الحاج الد السزاس ال ناةز مر مة،ا الدادام السزما النامز من،ا
فلك دسدا ظاهر الع لم ظ ،ر منظم ال،جار العالمز كفلك الطدزع الم،غزر لألو ،اد العالمر .ود
أدت كع هفه الع امع الد ظ ،ر ع دات أمام الدادام النامز مر سعز،ا لا،كز مة الدز الجدزد  ،ا لت
ودرا،،ا وادازا،،ا مم جرا القز د ال،ر جا ت د،ا و اةد ال،جار الد لز الجدزد المشر طز ال،ر ،ور ،ا
المؤسسات ال،م زاز الد لز ةاد الدادام النامز ال،ر ،ر م األو،راض من،ا .ود ،ركت سزاسات الازدرالز
الجدزد أثرها ةاد األو ،اد العالمر .زؤكد الازدرالز م الجدد د نه ال مكام اآلم لاسزاس ال ناةز مر ال،نمز
أم ال،جار ال،نمز زجا أم ز،ركا لعمع و خ الس ق أم ،حرزر ال،جار ه المع ع ةازه ل،غززر هزكع
الد المجاالت ال،ر زم،اك مز،ا الداد مزعه نسدز ،ق د
المحوعات ل الح ال ادرات جفا األس،ثمارات الةا
الد ال ،نزة النم (.)0

اهميت البح:

، ،،د اهمز الدحى مم اهمز السزاس ال ناةز فا،،ا ك ن،ا ادا م،م مم اد ات ،نوزف السزاس
ل،فا كاما كانت ،اك السزاس ال ناةز مال م معال كاما ،حققت االهدا ال،ر ،سعد السزاس
ال،نم ز
المفك ر الد ،حقزق،ا العكس حزح.

تساؤالث البح:

هناك دعض ال،ساؤالت ال،ر زثزرها الدحى زحا ع االجاد ةن،ا أهم،ا:
 .0هع هناك حاج ألس،ةدام السزاس ال ناةز .
 .4ما هر مدررات اس،ةدام السزاس ال ناةز ما هر االن،قادات الم ج ،الز،ا؟
 .3ما ه الم و المطا ا مم السزاس ال ناةز مر الدادام النامز مر ظع و اةد منظم ال،جار العالمز
ال اوة االو ،ادذ العالمر؟
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هدف البح:

ز،د الدحى الد مناوش د ر السزاس ال ناةز  ،ثزرها مر ال،نمز االو ،ادز ،حازا،ا السزما مر
ع الد الم و المال م مم السزاس ال ناةز لادادام المفك ر .
الدادام النامز مم ثم ال

املىهجيت وهيكليت البح:

زع،مد الدحى ةاد المن ،ال ور ال،حازار داالس،ناد الد النظرز االو ،ادز
ةات اآل،ز :
ةاص .ل،حقزق ال،د س ن،نا ع الم

نظرزات ال،نمز دشكع

أ، .عرز السزاس ال ناةز .
ا .مقارد،ام مة،او،ام لاسزاس ال ناةز .
ج .المدررات لاسزاس ال ناةز .
د .األن،قادات الم ج ،لاسزاس ال ناةز .
ه .السزاس ال ناةز مر ظع و اةد منظم ال،جار العالمز .
 .أس،ن،اجات  ،زات.
.1تعريف السياست الصىاعيت ( )Definition of Industrial Policy
هناك ،عارز كثزر مة،او لم طاح السزاس ال ناةز ( )4ممم ج ،زعر ( )Reich,Rالمدامة
الكدزر ةم السزاس ال ناةز مر ال الزات الم،حد د ن،ا منظ م مم األجرا ات الحك مز م مم لدةم
ال ناةات ال،ر ،م،اك أمكانزات  ،دزرز ةاق مرص العمع دةم الدنز ال،ح،ز لألن،اج .هناك مم زس،ةدم
،عرزوا ً أ سة مثع ( )Pinder,Jدحزى زشمع كع السزاسات الم مم لدةم ال ناة دما مز،ا محوعات
االس،ثمار المالز النقدز األس،ثمار المداشر درام ال،ج،زع محوعات لادح ى ال،ط زر Research and
) Development (R&Dسزاسات دةم ال ناةات ال غزر الم ،سط .
إم مثع هفا ال،عرز زشمع الدةم المداشر ل ،سزس ،حسزم الدنز ال،ح،ز المادز األج،ماةز
السزاسز ال،جارز سزاس المنامس إجرا ات منة ،شكع األح،كار .دالمقادع هناك ،عرز زس،ةدم
المو ،م ال زق لاسزاس ال ناةز ( )Johnson,Cالفذ زنظر الز،ا ةاد أن،ا ،اك النشاطات الحك مز ال،ادم
لدةم ال،نمز مر دعض ال ناةات لامحامظ ةاد ال،نامسز الد لز  .هناك  ،جه آةر الفذ زع،مده
( )Lardsmann,Mالفذ زؤكد مر ،عرزوه ةاد المح ،خ األن،قا ر حزى زق ع أم السزاس ال ناةز هر ،اك
ال،ر ،ورق ،ة،ار دزم ال ناةات القطاةات كاالت ال،نمز أن،ا م مم لكع ناة مة،ار كع وطاع
السزاسات ال ناةز د ن،ا أجرا ات حك مز ،دةم ةماز ةاق
مم األو ،اد ال طنر .هناك مم ز
القدرات األن،اجز ال،كن ل جز مر ال ناةات ال،ر ،ع،در أس،را،زجز ألغراض ال،نمز الق مز  .الدنك الد لر
مم ج،،ه زعطر ،عرزوا ً ةمازا ً لاسزاس ال ناةز حزى زؤكد ةاد أم السزاس ال ناةز ،مثع ج ،د الحك م
ل،غززر ال،زكع ال ناةر د،د ،شجزة النم المس،ند الد األن،اجز (.)3
مم ج ،اةرخ هناك ،عرز آةر لاسزاس ال ناةز ( )2زر،دط دمقارد مة،او لاسزاس ال ناةز
ه دمثاد ،ركزا زجمة دزم أمكار نظرز ش مدز،ر( )Shumpeter( )5النظرز ال،ط رز النظرز
ال،زكاز ( Schumpeterian, Evolutionary and Structural )SESال،ر ،دة لا،دةع مر القطاةزم
طدقا ً ل،فه المقارد مإم السزاس ال ناةز هر منظ م مم األد ات
العام الةاص مر ال،نمز ال ناةز
(أجرا ات أشكاع مم ال،دةع المداشر مر النشاط األو ،ادذ) دحزى ،س،طزة الد ل مم ةالل،ا ،شجزة
،ط زر نشاطات أو ،ادز محدد .
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سزا

إم أة،اوت مواهزم،ا مر ال ،سة أ ال ،ززق مإن،ا دمثاد
ةازه مإم السزاس ال ناةز
ل،حقزق ال،د ال،نم ذ ددنا طاو أن،اجز  ،نزة.
إم ةماز ،طدزق السزاس ال ناةز ،ع،مد ةاد مجم ة مم األد ات المة،او من،ا-:
أ) إوام ال ناةات األس،را،زجز األساسز غزرها مم ودع الحك م مداشر .
ا)  ،سزس أ ،شجزة أوام ال،جمعات ال ناةز ( )Conglomerationsهفه ،عنر ا،حاد ةدد مم
ال ناةات مة دع ،ا دمؤسس احد .
ج) أس،ةدام سا ع الحماز المة،او السعرز غزر السعرز ل،شجزة األس،ثمار ال ناةر.
د) ،قدزم الح امع ال رزدز المالز مر مجاالت أس،ثمارز معزن .
ه)  ،مزر ال،م زع المزسر و زر م ،سط ط زع األمد لألس،ثمار ال ناةر.
)  ،سزس الدند ال،ح،ز ،قدزم مة،ا الةدمات ال،ر ،ح،اج،ا ال ناة دما مز،ا إوام ما زعر دالعناوزد
ال ناةز ( )Industrial Clusters( )6هر ةدار ةم ،جمة م انة م،،شاد ،مر مكام احد ورا م نة
،ط زر
كدزر دما زشده ةناوزد العنا م الً ةم دةم ج ،د الدحى ال،ط زر  ،سزس دةم الم ار
مؤسسات ،س زق ال ادرات  ،مزر المعا مات لاقطاةزم العام الةاص.
،اعا الحك م اد اراً ةدزد مر مجاع السزاس ال ناةز  .م،ر من ،مداشر مس،،اك ( مم ةالع  ،مزم
مرص ال،س زق لا ناةات الس،را،زجز ) .منظم ( مم ةالع ،حدزد مس ،خ االن،اج لدعض النشاطات اةزراً
ك كزع مالر مس،ثمر ( مم ةالع ال ،ثزر ةاد س ق األ،مام ،شجزة  ،عزة الم ارد المالز ).
،جدر االشار الد ام هناك ن ةزم مم السزاس ال ناةز األ ع السزاس ال ناةز العم دز
( )Vertical Industrial Policyالثانر السزاس ال ناةز األمقز (.)Horizontal Industrial Policy
مالسزاس العم دز هر ال،ر ،طدق األجرا ات المة،او ةاد وطاةات معزن (من،قا ) مر حزم أم السزاس
األمقز هر ال،ر ،طدق األجرا ات فا،،ا ةاد جمزة القطاةات ال ناةز  .ةازه مإم السزاس العم دز
،س،،د ال ،ثزر ةاد أن،اج ناةات معزن مر حزم ،ركع السزاس األمقز ةاد ،حسزم ن ةز المس،اعمات مر
ةماز األن،اج ال،ر ،وزد جمزة ال ناةات أم مثع هفه األجرا ات ،شمع ،شجزة ال،عازم ال،درزا الم،نر
مام حق ق الماكز ال،طدزق
دنا الدند ال،ح،ز ،شجزة ،دمق نقع ال،كن ل جزا دةم الدح ى ال،ط زر
القان نر لاعق د( . )7السزاس األمقز ال ،،طاا الكثزر مم الدند ال،ح،ز المؤسسز دع ،،طاا ةدداً وازالً مم
ال سا ع األد ات مثع إجرا ات الدةم ،كدزس رأس الماع الدشرذ إجرا ات ةام لدةم النشاطات األن،اجز
كما أن،ا  ،،مم محوعات لادنز ال،ح،ز ،ط زر دنز األةماع.
زشار الد انه ح،د السزاسات األمقز ود زك م ل،ا  ،ثزر مة،ا ةاد القطاةات المة،او دال،الر زك م ل،ا
 ،ثزر مشاده لاسزاس العم دز ل،فا ز عا ال،ورزق دزم السزاس العم دز السزاس األمقز أحزاناً.
 .4مقاربتان خمتلفتان جتاي السياست الصىاعيت (Two Different Approaches to Industrial
)Policy

هناك مقارد،ام مة،او،ام ،جاه السزاس ال ناةز األ لد ،عارض أس،ةدام السزاس ال ناةز ،دناها
الثانز ،ؤزد أس،ةدام السزاس ال ناةز
الازدرالز م الجدد ( )Neoliberalsمر ال الزات الم،حد األمرزكز
ز،دناها المعار م لطر حات الازدرالززم الجدد الفزم ز،دع م المن ،الفذ زجمة دزم أمكار ش مدز،ر أمكار
النظرز ال،ط رز النظرز ال،زكاز .
إم مح خ المقارد األ لد ،مثات مر األمكار ال،ر  ،من،ا ما زعر دـ ،واهم اشنطم ( Washington
 )Consensusالمؤسسات المالز الد لز مثع ند ق النقد الدنك الد لززم مؤسس ال،م زع الد لز .
( )International Finance Corporation( )IFCاالمرزكز غزرها كفلك و اةد منظم ال،جار
العالمز ( .)WTOأما المقارد الثانز مزمثا،ا مجم ة مم كدار الك ّ،اا األو ،ادززم مم أمثاع( Reading,
 )Das Gupta, wade,R , Lall,S, Stiglits,J , Rodrik,Dهؤال زشزر م الد الع امع العدزد ال،ر
،ؤكد الحاج الد أس،ةدام السزاس ال ناةز .
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،جدر االشار الد إم ،واهم اشنطم زعكس مجم ة مم السزاسات الةا ال،ر ،ورض ةاد الدادام
النامز ال،ر ،ق،رض مم المؤسسات ال،م زاز الد لز المفك ر أةاله ل،ععزع  ،ثزر و خ الس ق الحر الداةار
() 8
ةاد حساا الد ر ال ظا األساسز لاد ل
مر أدناه شرح مة ،ر ألدرع األمكار لكع مم المقارد،زم المفك ر،زم(:)9
أ .الليرباليىن اجلدد (املعارضىن للسياست الصىاعيت) ( Neo - Liberals (Opposed to Industrial
)Palicy

ظ،رت منف الثمانزنات ،غزرات مر الواسو األو ،ادز السا د ال،ر كانت ،مزع ل الح الازدرالز
الجدزد ال،ر ال ،ؤزد ال،دةع الحك مر مر النشاطات األو ،ادز أكثر مما ،س،دةزه الحاج الد األس،ثمارات
مر ال،عازم ال ح األمم .طدقا ً لامقارد ال،قازدز ال،ر ز،دناها هؤال مإم السزاس ال ناةز لزس ل،ا
حج،،م مر فلك أم ،نمز الداد زجا ،رك،ا الد ةمع و خ الس ق أم حرز
مكام مر ال،نمز األو ،ادز
(دما مز،ا
ال،جار هر المع ع ةاز،ا ل،قززد هزكع المحوعات ل الح ال ادرات جفا األس،ثمارات الةا
األجندز ) الد الحق ع ال،ر ز،م،ة د،ا الداد دمزع نسدز ،ساةد ةاد ال ،نزة النم  .هفه الطر حات
النظرزات األمكار هر ال،ر ز،دناها النظام الرأسمالر النظرز االو ،ادز المعر م لجمزة األو ،ادززم
غزرهم.
ً
اةزرا م م االس،را،زجز ال،نم ز ال،ر سادت مر دداز الثمانزنات ود ةكست طر حات ،واهم اشنطم
ال،ر ،س،ند ةاد الشك ك االساسز ،جاه ودر وطاع الد ل ةاد ال،دةع الوعاع ل،ط زر وطاةات محدد  .كما
زك م ل،ا  ،ثزر ةاد النم ال،ح ع ال،زكار.
اة،درت د م ودر الد ل محد د ل،حدزد اذ المن ،جات س
دفلك م ن،م زق ل م د م القطاع الةاص ه الم ّع ع ةازه ل،شةزص القطاةات ال اةد ،ط زرها.

ب .املؤيدون للسياست الصىاعيت )(Supporters of Industrial Policy
ام ا حاا هفه المقارد زرم م مر ز ال،كز اآللر لق خ الس ق زع،رم م دالد ر االساسر الفذ
زاعده ال،غزر ال،كن ل جر مر ال،نمز  .ل،فا م م الس ق ال  ،مم دال ر ر  ،عزة الم ارد االو ،ادز
لانشاطات ال،ر ،،م،ة دالع ا د الم،عازد  .طدقا ً ل،فه المقارد م م ال،دةع الحك مر ر رذ لةاق المحوعات
ال،ر ،جعع مم الممكم الدحى ةم االمكانات ال،كن ل جز دةم ،راكم القدرات االن،اجز المعرم (.)01
زؤكد المؤزد م لاسزاس ال ناةز د م مساح السزاس ال ناةز مر الدادام النامز مقزد لزس مم  ،ثزرات
و اةد منظم ال،جار العالمز محسا دع أز ا ً مم  ،ثزرات شر ط المؤسسات المالز الد لز المانحزم
الثنا ززم .زؤكد ( )Stiglitz,Jه االو ،ادذ االمرزكر الحا ع ةاد جا ع ن دع لألو ،اد مم المؤزدزم
د السزاس ال ناةز ،س،ند ةاد ورا سافج لانظرز األو ،ادز ورا
لاسزاس ال ناةز د م الحج
ةاط لا،ارزخ األو ،ادذ .مالواسو النظرز را ،واهم اشنطم السزاسات ال،جارز ال،ر ،ماز،ا
المؤسسات المالز الد لز منظم ال،جار العالمز كع هفه لزست مال م لا ،نزة ال،نمز مر الدادام
د ،دةع الد ل مر األن،اج ال،جار ،س،ند أساسا ً ةاد مر ز األس اق ال،نامسز
النامز  .مالحج النظرز
د ن،ا ،عمع دشكع جزد لزس هناك حال مشع الس ق أم مشع الحك م ه السا د هفه اآلرا لزست
منسجم مة اوة األم ر دع أن،ا دمثاد ،جرزد نظرذ ةام.
ال دد مم االشار الد مو ،م مشع الس ق الفذ زحدى ةندما ال ،س،طزة الس ق ،حقزق الحا ع
فلك ةندما ال  ،جد االس اق ال،نامسز ا ام االس اق ال،نامسز غزر كاما ( )imperfectال
الكو
سزما ةندما زك م هناك ةدم ،ناسق مر المعا مات ا ج د م رات الحجم ا الع امع الةارجز
( .)externalitiesكما زحدى مشع الس ق از ا ً ةندما ،ك م ورارات االس،ثمار مع،مد ةاد دع ،ا ،،طاا
،نسزقاً .ام ج د هفه الحال زدرر ال ،جه نح اس،ةدام السزاس ال ناةز .
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دال،الر زؤدذ الد س

اما مشع الحك م مزحدى ةندما ،ك م ورارات الحك م ال ،حقق االمثاز
 ،عزة الساة الم ارد االو ،ادز ةم الحال ال،ر ،،حقق دد م ال،دةع(.)00
زشزر الدعض من،م(  )Rodrik,Dد م الس ق ل حدها ال ،جاا مع،ا ال ،نزة فلك الم مشع الس ق
زس د ل،فا م م ال،دةع الحك مر ز دح مطا دا ً كفلك ال،عا م دزم القطاةزم العام الةاص .هناك آةر م
زطالد م دمقارد جفرز لاسزاس ال ناةز  .معاد سدزع المثاع زشزر(  ) LaLL,Sالد السرة ال،عقزد
لام،غزرات ال،كن ل جز كفلك الع لم الوشع مر دنا القدرات ال،كن ل جز زس،ن ،د م ،ط زر القدرات
ال،نامسز ،،طاا ،دةال حك مزا ً مداشراً غزر مداشر( ان،قا ر ظزور ) لم اج ،مشع الس ق الفذ زةاق
ة ا ق امام دنا القدرات لا ،نزة ال،نمز  .ود ظ،ر العدزد مم المنا رزم لاسزاس ال ناةز مر ال الزات
الم،حد االمرزكز الفزم زدرر م اس،ةدام،ا داالس،ناد الد مجم ة مم الع امع ادرعها :ام االو ،اد
االمرزكر زمر دحال انةواض ط زع االمد زح،اج االمر الد ،دةع حك مر ام الدالد ،ةسر العدزد مم
ال ناةات الد غزرها ،عانر مم هر ا رأس الماع ام هناك اجعا كدزر مم االو ،اد االمرزكر لزست
،نامسز مر النظام االو ،ادذ العالمر .مم جما هؤال المنا رزم (Walter Mondale) , (Robert
) Reichودا،م ( )John Keneth Galbraithآةر م(.)04
 .3املربراث الستلدام السياست الصىاعيت Justifications for Industrial Policy
الشدزد الس،ةدام السزاس ال ناةز مم دعض اال ساط ةادت السزاس
دعد م ج المعار
السا د فلك مر اةقاا االعم المالز العالمز حزى ادت االعم الد
ال ناةز مم جدزد ل ،دح الم
اةاد النظر مر الد ر االو ،ادذ الفذ ،اعده الحك مات اك،سا ال،دةع الحك مر مر االو ،اد ودراً مم
الشرةز ز ،وة ام ز،ععع هفا ال ،جه ( )03مر ال الزات الم،حد االمرزكز ،م انواق المازارات مم الد الرات
لدةم  ،نزة السزار ال،ر ،عمع دال،زدر جزم ،ق م مرنسا د و،راض المالززم مم الز ر لدةم ما ،ع،دره
ناةات النم  .هكفا ،ق م اغاا دادام العالم د س،ةدام السزاسات ال ناةز ةاد نح ا آةر مم دزن،ا
ال زم سنغام ر الدراعزع ،شزار درزطانزا غزرها .هناك العدزد مم المدررات االو ،ادز ال،ر ،س،ةدم
ل،دنر السزاس ال ناةز اهم،ا (: )02
فلك
حا ً الس،ةدام السزاس ال ناةز العم دز هر حج ال ناة الناش
أ .ام مم اكثر المدررات
د س،ةدام الحماز ال،جارز االن،قا ز ام م م م هفه الحج معر م ال ز،سة المجاع لشرح،ا هنا .زؤكد
الدعض د م ج د حال م رات ال،عام مر العمع( )Learning by doingمزما دزم ال ناةات زععع دشكع
كدزر حال ال،دةع ل الح ال ناةات الناش .
ا .ام الس ق الد لز م،ركع دشكع اكدر مم السادق االن،اج العالمر ال،جار الد لز ال،كن ل جزا
ا دح االن،اج مكثوا ً
ا دحت ،ة ة الد هزمن الشركات م،عدد الجنسز ،سارةت ال،غزرات ال،كن ل جز
لامعرم  .كع هفه الع امع ،ؤثر سادا ً ةاد آماق ال،نمز مر الدادام النامز مما زورض الحاج لدخ الدادام
المفك ر لا،دةع الحك مر.
ج .ام ج د حال مشع الس ق (، ) market failureعزق ظزو االس اق الحر ،منة ودر الدادام ةاد
ل،فا م ننا نح،اج مر مثع هفه الحال الد ،دةع الد ل لا،غاا ةاد مشع االس اق
،حقزق االهدا ال،نم ز
اس،ةدام السزاس ال ناةز  .ل،فا م م ج د حال مشع الس ق زع،در مدرراً ،قازدزا ً الس،ةدام السزاس
ال ناةز العم دز .
د .أدت الع لم الد  ،سزة نشاطات الم انة العالمز الكدزر حزى ان،ا ،ق م د،حدزد م اوة المراحع االن،اجز
المة،او لامن ،المعزم مر دادام مة،او مم ةالع مر ة،ا شركا ،ا مالم نة العالمر ز،م،ة دعدد مم
المعازا (دالمقارن مة الم انة اال غر حجما ً مر الدادام النامز ) حزى زم،اك معازا محاز مر،دط دال،كن ل جزا
دال،جرد المعا مات ةم االس اق ال،س زق ال ،عزة م رات الحجم ةاد مس ،خ الم نة .زمكم
لام نة الكدزر ام زن،وة مم ةدم الشدكات مة الشركا ال،عا م مة الم انة االةرخ الح ع ةاد
م الً ةم ،م،عه د مكانزات  ،سزة الس ق معازا ال،جمعات
المس،اعمات االن،اجز مم م ادر رةز
ا،واوات ال،راةزص العق د ط زا االمد مر الشرا ال،ج،زع المشر ةات المش،رك (. )06
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كع هفه المعازا لام نة الكدزر م،عدد الجنسز ،جعع الم انة ال غزر الم ،سط مر الدادام النامز
غزر وادر ةاد المنامس ةاد ودم المسا ا مة الم انة الكدزر مما زجعا،ا دحاج الد الرةاز الدةم
ال،دةع الحك مر.
ه .م الً ةما ،قدم زشزر المؤزد م الس،ةدام السزاس ال ناةز الد ام هناك مجاالً لا،دةع ةندما ،ك م
االس اق زش د،ا ال،ش ه ( )distortionغزاا شر ط المنامس أ ةندما ،ك م الس ق لزست كاما
( )imperfectاذ غزاا شر ط المنامس الكاما (.)07
 .مم المدررات االةرخ هر ام ال،دةع الحك مر اس،ند ةاد مق ل العامع الموق د مر الدادام النامز ( ه
رأس الماع ال،كن ل جزا الرزاد ال،ر ال ،ظ،ر مم ةالع و خ الس ق ل حدها ) ل،فا م م الحك م ،ح،اج
الد سا ع ةدزد ل،حقزق النم  .ام اس اق رأس الماع غزر الكاما ال زمكم ل،ا ام  ،لد ما زكور مم
د م ام زك م هناك شكع مم اشكاع ال،دةع مر الس ق(.)08
المدةرات ا  ،عزع،ا دشكع ك
ع، .و ع الدادام النامز ةاد سزاس ال،عامع مة ال ناةات كدزر الحجم االمر الفذ زنعكس سادزا ً ةاد
ال ناةات ال غزر الم ،سط  .ل،فا م م ،دةع الد ل هنا زمثع مجاالً مم مجاالت السزاس ال ناةز ال،ر
مم اطار االهدا
زمكم ام  ،ةف دنظر االة،دار  ،ثزر مثع هفه السزاس ةاد ال ناةات المفك ر
ال،نم ز (.)09
ح .أةزراً زشزر دعض المنظرزم االو ،ادززم امثاع ( (Rodan,R) , (Nurkse,Rد م الدادام النامز ،ح،اج
الد دمع و ز ام ال،نمز ،،طاا ،غززراً الم و خ الس ق ل حدها ال زمكم ام ،ؤدذ الد اةاد  ،عزة الم ارد
نح النشاط ال ناةر مم وطاةات العراة الم اد الةام .ل،فا ز،طاا االمر ،غززر هزكع الح امع ل،حقزق هفا
ال،د (.)41
مربراث السياست االفقيت )(Justifications for Horizontal Policy
لقد اك،سدت السزاسات ال ناةز االمقز  ،ززداً اسعا ً مر السن ات االةزر د ة،دارها مقارد معال
ع الد المعا مات ،ععزع االطر القان نز المؤسسز
لا،غاا ةاد حال مشع الس ق .ممم ةالع ،س،زع ال
دنا القدرات  ،سزة ،ط زر الدند ال،ح،ز زمكم لاحك مات ام  ،مر الدز المطا د ل،شجزة ال،نمز
ال ناةز  .مم اهم المدررات الس،ةدام السزاسات االمقز اآل،ر(:)40
 .0ام السزاسات االمقز ،مزع الد ،قازع ال،ش هات ال،ر  ،،لد مم جرا اس،ةدام السزاسات المعم دز الن،ا
،ععع المنامس ،دةم االو ،اد ال طنر.
 .4ام السزاس االمقز ،عمع ةاد ،س ز االر ز لجمزة ال ناةات مر ةزم ال وت م ن،ا ،مزع الد ا عا
الح امع ال،ر ،دمة لادحى ةم الردح ال،ةاص مم مرض الوساد م الً ةم ان،ا ،ععع حال الشوامز ،دةم
االنسجام االج،ماةر  .كما ام السزاسات االمقز ،ساةد ةاد ،قازص مشكا سزطر الحك م مشا،ا ،دعد
المشكالت ال،ر ،ساةد ةاد ادام اس،ةدام السزاسات العم رز .
الس ق الم،قاد الم منامع،ا ال ز،م
 .3اةزراً م م السزاس االمقز هر اس،ع مر مجاع ال،كز الد ظر
وطو،ا مم ودع مجم ةات محدد ال،ر زمكم ام ،عمع ةاد ادام ال ة القا م.
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 .4االوتقاداث املىجهت اىل السياست الصىاعيت Criticisms to Industrial Policy
ا ً العم دز من،ا اهم،ا:
هناك العدزد مم االن،قادات ال،ر  ،جه د اس،ةدام السزاس ال ناةز ة
أ .ام اس،ةدام السزاس ال ناةز زة ة دا ما ً لاجدع النقاش فلك دسدا  ،ثزرها ةاد اةاد  ،عزة الم ارد
مزما دزم ال ناةات دطرق لم ،كم م ،امق مة اشارات الس ق مما زجعا،ا مش ه الشارات الس ق م،ر غزر
،جعع ادا ال ناة عزوا ً (.)44
كو
ا .ام ،و زع دعض ال ناةات أ القطاةات ةاد غزرها زشجة السا ك الردحر لدخ دعض مجم ةات
الم الح لا ،ثزر ةاد السزاس العام زعما م ةاد ،ثدزت سزاسات الدةم الغراض منامة شة ز .
ج .ام ة د أمكار المدرس النز كالسزكز كام ل،ا  ،ثزر ةاد ةماز ال ،نزة اف ان،ا حا لت ردط السزاس
ال ناةز المش ه مة االدا ال عز  .دالنسد الد الفزم زدرر م ال،دةع الحك مر اس،ناداً الد حال مشع
الس ق م م ا،داع المدرس المفك ر زر م د م اح،ماع مشع الدزر وراطز أس أ مم مشع الس ق.
د .زشار از ا ً الد ام اس،ةدام القز د الكمز ةاد المس ،ردات دمة الم انة الد ال،نامس ةاد اجاعات
االس،زراد لاح ع ةاد الردح النا ،ةن،ا مما زؤدذ الد اهدار ) (squanderingالم ارد ةاد النشاطات
غزر المن،ج الداحث ةم الرزة (.)43
ادداً.
ه .هناك مم زق ع د م ال ناةات الناش ال،ر ،ح ع ةاد الحماز لم ،ن
أما األن،قادات ال،ر  ،جه الد السزاس ال ناةز األمقز م هم،ا(-:)42
 .إم دع ا ً مم السزاسات األمقز دطدزع،،ا ط زا األمد مر  ،ثزرا،،ا ةا ال،عازم الدح ى ال،ط زر.
ع .مر العدزد مم الحاالت إم مشع الس ق مشع ال،نسزق له طادة ةاص دقطاع معزم ال زمكم ال ،جه له مم
ةالع المقاردات األمقز .
ح .إم المنامة مم أس،ةدام السزاس األمقز ،مزع الد األن،شار دزم المجم ةات القطاةات أنه لزس س،الً
،حرزك المن،وعزم مم السزاس األمقز ل،فا مازس هناك ج،ات مؤثر ،دة الد هفه السزاس .
 .5السياست الصىاعيت يف ظل مىظمت التجارة العامليت((Industrial Policy under WTO) )55
هناك العدزد مم الع امع ال،ر أثرت سادا ً ةاد معالز ،طدزق السزاس ال ناةز أهم،ا و اةد منظم
ال،جار العالمز الع لم الطدزع الم،غزر لألو ،اد العالمر المؤسسات ال،م زاز الد لز ال،ر ،ورض
شر طا ً عد الوراض الدادام النامز سزاسات الادرالززم الجدد ال،ر ،م فكرها آنوا ً إال أم  ،ثزر منظم
ن،عرض مر هفا الجع د ة ،ار الد
ال،جار العالمز ةاد السزاس ال ناةز كام أكدر أهم .ل،فا س
ال ،ثزر السادر لمنظم ال،جار العالمز ةاد السزاس ال ناةز مم ةالع العدزد مم ال سا ع األجرا ات
ال ارد مر و اةد المنظم المفك ر .
الشك أم  ،سزس منظم ال،جار العالمز األ،واوزات ال،ر نجمت ةن،ا ال،ر حررت ال،جار م،عدد
األطرا ود ،ركت  ،ثزرا،،ا السادز ةاد السزاسات األو ،ادز ةم ما ً السزاس ال ناةز ةاد جه
أم أنظم الحماز الجمركز أشكاع الدةم
الة ص .منظام الح ص لم زعد زمثع أدا ل،فه السزاس
المقدم لاقطاع ال ناةر ود ة عت لق اةد المنظم المفك ر حزى ،م ،ةوزض ال،عرم الجمركز ،م منة
القز د الكمز ( نظام الح ص) ةاد االس،زرادات .كما ام ،عازد اال،واوزات الثنا ز ا االوازمز ود أدخ الد
انحسار المساح العام لاس زاس الم،اح لادادام النامز  .زشار هنا د م اال،واوزات المفك ر ،عمع ةاد
 ،سزة مساح الق انزم االنظم م ق ما ه م ج د مر و اةد منظم ال،جار العالمز ( )46ام مثع هفه
ا ً مر الدادام النامز .
االجرا ات دطدزع الحاع ،ركت  ،ثزرات سادز ةاد السزاسات ال ناةز ة
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هناك ج انا ةدزد اةرخ لا ،ثزرات السادز لمنظم ال،جار العالمز ةاد المن،جات ال ناةز ةاد
النشاط ال ناةر ةم ما ً داالةص مر الدادام النامز ال،ر ،،عاق دالعدزد مم اال،واوزات العام من،ا ا،واوز
المنس جات المالدس األ،واوز الم،عاق داجرا ات األس،ثمار فات ال ا دال،جار Trade Related
) Investment Measures (TRIMSاأل،واوز الم،عاق دحق ق الماكز فات ال ا دال،جار Trade
) Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPSاأل،واوز العام لا،جار مر الةدمات
) General Agreement on Trade in Services (GATSإ ام الد أ،واوزات أةرخ فات  ،ثزر أوع.
ام ا،واوز المنس جات المالدس الجدزد العمت جمزة الدادام األة ا دالمنظم ال،ةاص مم كام
القز د ال،جارز داألةص نظام الح ص ةالع المد ( .)4115 -0995ل،فا لم زعد مسم حا ً ل،فه الد ع
،طدزق أز معاما ،مززعز ما دزم الم درزم س ا دالنسد لا،عرم جمركز أ القز د االدارز ةاد
المس ،ردات مم الساة الم نع  .إم مم ش م فلك أم زعمع ةاد ،ةوزض مس ،خ الحماز ال،ر ،،م،ة د،ا
الدادام النامز أ عا ودر،،ا ال،نامسز إعا الدادام األةرخ.
اما اال،واوزات الم،عاق داجرا ات االس،ثمار فات ال ا دال،جار ( )TRIMSمقد حددت وا م
داالجرا ات السزاسات ال،ر ،،عارض مة اال،واوزات ال،جارز مثع ،و زع الساة المحاز ةاد الساة
المس ،رد لدمة ةماز ال،نمز ال ناةز لدخ الدادام النامز لكم المنظم الد لز ،رخ ام مثع هفه االجرا ات
ال ،نسجم مة و اةد ال،جار لفلك ،منع،ا.
ام الد ع النامز ،ع،قد د م القا م ال،ر حدد،،ا المنظم زجا ام ال ز،م  ،سزع،ا ل،شمع اجرا ات
اةرخ .كما ام م،ر ال،ح ع لادادام االة ا مم الدادام النامز زجا ام ،مدد لكر ،ك م مناسد  .ةازه م م
اال،واوز المفك ر ،عد د م الح الدادام النامز .
دة ص األ،واوز الم،عاق دحق ق الماكز الوكرز فات ال ا دال،جار ( )TRIPSم،ر ،،ك م مم
ثالث أجعا ،شم ع المعاززر ال،طدزق مض المناعةات .إم هفه األ،واوز  ،منت ،غزرات كدزر مر ال،شرزعات
ع الد المعرم ( know-
ال طنز ال،ر ممت ل،ععزع حماز حق ق الماكز الوكرز لزس ل،س،زع ال
دطدزع الحاع م م ل،ا  ،ثزراً أزجادزا ً ةاد نشاطات األد،كار المحار .إال أم ل،فه األ،واوز از ا ً
)how
 ،ثزرات سادز ةاد الدادام النامز ألن،ا ،ؤدذ الد أر،واع أسعار األد،كارات المحمز المن،جات أن،ا ،قزد
أمكانات أن،شار ال،كن ل جزا ألم الدادام النامز ال ،ماك مزع نسدز مر مجاع األد،كار .لفلك مإم محا ال،،ا
ل،ط زر دعض القطاةات مم و اةد منظم ال،جار العالمز ،عنر أم ةاز،ا األة،ماد ةاد نقع أن،شار
ال،كن ل جزا مم الدادام األجندز دمة األ،ا ات المطا د لفلك مما زؤدذ الد أر،واع ،كالز ان،اج،ا ز ع
مس ،خ ال،نامسز لدز،ا.
األ،واوز األةرخ هر األ،واوز العام لا،جار مر الةدمات ( )GATSال،ر  ،،مم و اةد لا،جار مر
الةدمات هفه دطدزع الحاع ،ؤثر ةاد مساح معالز السزاس ال ناةز مر الدادام النامز  .إم و اةد
األس،ثمار األجندر مر الةدمات هر جع مم نظام ال،جار م،عدد األطرا  .إم  ،ثزر هفه األ،واوز ز،مثع مر
ع الد الس ق مما زجعع مم الممكم ،ط زر وطاةات ال ،دزر كما أم ،طدزق هفه الق اةد
مام حرز ال
زععع المنامس مر األس اق .الدادام النامز ل،ا م اح مر ال ،دزر لكم المنامس األجندز الشدزد ،جعع مم
ال ع د ةاد الدادام النامز ،حقزق ،نامسز  ،دزرز مر المجاالت ال،ر ،م،اك مز،ا مزع نسدز .
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داألةانات األجرا ات الم اد (Subsidies and Countervailing
هناك األ،واوز الةا
) Measuresالمعر م أة ،اراً دـ( )SCMال،ر ،منة اس،ةدام االةانات الم ج ،لدةم ال ناة المحاز
 ،سزة ال ادرات لفلك م،ر ،ععع مم مرض العق دات ةاد أس،ةدام األةانات األجرا ات الم اد فلك
لا،ع زض ةم أز أ رار ،سددت لادادام مم جرا المس ،ردات المدة م  .زنطدق فلك ةاد المن،جات غزر
العراةز ، .جدر األشار الد أم االةانات كانت سزا ر زسز لحماز ال ناةات الناش  ،سزة ال ادرات
مر شرق اسزا .ل،فا م م ل،فه اال،واوز اثراً اراً ةاد االن،اج
مر العدزد مم الدادام النامز ةا
ال ناةر ال ادرات ال ناةز مر الدادام النامز  .ام العمع د جرا ات ( )SCMزع،مد ةاد  ،مزر األثدا،ات
آةر مر المنظم .
د م األةانات ل،ا  ،ثزر سادر ةاد ،جار ة
هناك أز ا ً األجرا ات ال،ر  ،،مم وز داً منز ةاد ال،جار مم ةالع ال،الةا ال،شدد دنظم المقاززس
مر المنظم  .االمر الفذ زسدا العدزد مم ال ع دات
الج د أجرا ات الحماز ال حز الدز ز لاداد الع
د جه الدادام النامز زعزق ادرا،،ا.
ةاز مإم الدادام النامز ال زمكم ل،ا أم ،س،ةةدم األةانات ل،حقزق مزع ،نامسز أعا الدادام
أم أجرا ات األس،ثمار فات ال ا دال،جار لزست مر الح،ا كما أم أجرا ات حماز الماكز
الم،قدم
الوكرز ال،ر ،ورض ةاد الدادام النامز الح ع ةاد ال،راةزص درا ات األة،راع دعد دمة األ،ا ات
د،ا األمر الفذ ز ز ل،ا اةدا مالز جدزد ةاد المن،جات ال ناةز مر الدادام النامز ال،ر
الةا
،س،ةدم هفه الدرا ات دال،الر م م الدادام النامز ،رخ د م هفه اال،واوز لزست مر الح،ا .مم هنا مإم
و اةد منظم ال،جار العالمز ،قزد  ،دط ،دةع الحك مات لدةم ،شجزة ال ناة دال،الر ،ؤثر سادا ً ةاد
هفه الدادام ةاد مرص ،ط رها ال ناةر(.)47
ز ،ح مما سدق د م و اةد منظم ال،جار العالمز ،قز ّد  ،دط ،دةع الحك مات لدةم ،شجزة
ال ناة دال،الر ،ؤثر سادا ً ةاد الدادام النامز ،حرم،ا مم أمكانزات الاج الد الحماز الدةم ،حما،ا
،كالز أ امز مم جرا أس،ةدام ال،راةزص درا ات األة،راع كع فلك مم ش نه أم ز ع مم  ،ثزر
السزاس ال ناةز لادادام النامز دشكع ةاص.
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 .6استىتاجاث وتىصياث ()Conclusions and Recommendations

ً
أوال األستىتاجاث ()Conclusions
 .0إم الحاج الد السزاس ال،جارز ،س،ند الد حقا ق الس ق الد لز شر ط،ا لكع داد .ماألس اق العالمز
عزاد ،ركع
الحالز مش ه ،،دازم مر  ،عزة الدة ع األ ع مزما دزم الد ع الم،قدم الد ع النامز
الس ق  ،سة الوج ال،كن ل جز ال،ر ،ؤدذ الد ط ع م،ر ال،عام.
 .4الشك أم الس ق له د ر ماةع زاعده مر ةماز ال ،نزة ال،نمز لكنه غزر كا ل حده ل،عجزع النم
 ،سزة الطاو األن،اجز ،شجزة المزع النسدز رمة القدر ال،كن ل جز  .ل،فا م،ناك حاج لا،دةع
الحك مر أم آلز السعر دطز لةاق الس ق ،ط زر الع امع غزر السعرز  .لفا مإم ةمع الحك م زكمع د ر
الس ق ال زس،ددله ةا مر الحق ع ال،ر ال زس،طزة القطاع الةاص أ غزر مس،عد لألس،ثمار مز،ا دسدا
ج د المةاطر العالز أ ل ج د دعض ال ناةات ال،ر  ،اجه م رات ةارجز .
 .3زع،قد الكثزر مم األو ،ادززم د م الدةم لا ناة الناش ال زمكم ،جنده.
 .2إم ال،دةع الحك مر زك م ر رزا ً ةندما ،ك م المنامس ل حدها ال ،س،طزة دمة المنش ت األن،اجز نح
األد،كار األس،ثمار لرمة مس ،خ األن،اجز .
د ،دةع الد ل مر األن،اج ال،جار ،س،ند أساسا ً ةاد مر ز ج د األس اق
 .5إم الحج النظرز
ال،نامسز ال،ر ،عمع جزداً لزس هناك حال مشع الس ق أم مشع الحك م ه السا د.
 .6إم م،م رمة س ز ( )upgradeال،زكع ال ناةر طدقا ً لامزع النسدز الدزنامز ال زمكم أم ،،م مم ةالع
و خ الس ق ل حدها أم الداد زمكم أم زط ر ال ناة ال،ر زة،ارها مم ةالع العمع الحك مر.
مم و اةد منظم ال،جار العالمز لزست مال م لا،نمز مر
 .7إم المق،رحات ال ادر ةم الد ع الم،قدم
الدادام النامز ألن،ا ،دمة د ،جاه ،حرزر ال،جار دشكع ةم مر لكن،ا ال ،طدق نوس المعادل مر ،ةوزض
لمعدالت ال،عرم
معدالت ال،عرم الجمركز  .مال،ةوزض زك م لدخ الدادام الم،قدم مم مس ،زات منةو
ً
الجمركز دالمقارن مة الدادام النامز ال،ر ،ةوض معدال،،ا مم مس ،خ مر،وة نسدزا دفلك زك م حجم
ال،ةوزض لدخ هفه األةزر أةاد دكثزر مم مثزال،،ا مر الدادام الم،قدم .
 .8إم السزاس ال،جارز ما هر إال سزا مم سا ع ،حقزق ال،د ال،نم ذ العام لاداد دما مز،ا طاو أن،اجز
 ،نزة .مر ظع و اةد منظم ال،جار العالمز مإم آلز السزطر الرواد ةاد السزاسات ال ناةز لدخ
الدادام النامز ،ك م محد د إف أم هفه الق اةد ،قزد نقع ال،كن ل جزا ،حد مم ودر هفه الدادام ةاد مرض
م،طادات األدا مر الم انة األجندز ّ ،عرض الةدمات المحاز لامنامس الشدزد كما ،منة هفه الق اةد
الدادام النامز مم أس،ةدام األةوا ات االةانات لدةم ال ناةات المحاز رغم ام و اةد منظم ال،جار
العالمز ال ،عاع ،سمح د س،ةدام ال،دةع الحك مر مر مجاع السزاس ال،جارز ةاد شكع اةانات ان،قا ز
ل،شجزة نشاطات الدح ى ال،ط زر ( )R&Dالمحاز كفلك ال،نمز االوازمز النشاطات ال دزق لادز .
 .9ام لاسزاسات ال ناةز امكانات كدزر ل،شجزة ال،نمز االو ،ادز لكم هفا االح،ماع زمكم ام ز،حقق مقط
حزح مال م  .زس،ن ،مم فلك د م السزاس ال ناةز ود ،ك م
افا كانت الدز السزاس ال ناةز
مرغ د اج،ماةزا ً ود ،حوع النم االو ،ادذ ال،نمز ام مشع السزاس ال ناةز مر العدزد مم الحاالت مر
امرزقزا مر الس،زنات زع د الد ان،ا اندمعت ددامة الرغد مر الحواظ ةاد الساط السزاسز هفا غزر م ،امق
()48
مة شر ط النم االو ،ادذ
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 .01دالع د الد ،ساؤالت الدحى المفك ر مر دداز ال رو مندزم اال،ر:
أ .ام هناك حاج لن ع مال م مم السزاس ال ناةز مر الدادام النامز افا ارزد ،حقزق النم ال ناةر
ال،ح ع ال،زكار مر الدادام المفك ر .
ا .زدةم هفا ال ،جه مجم ة مم المدررات ال،ر سزقت الس،ةدام السزاس ال ناةز .
ج .ام الم و المطا ا مم السزاس ال ناةز زنعكس مر مجم ة مم ال ،زات ال،ر ادرجت أدناه ال،ر
،ركع ةاد الحاج الس،ةدام السزاس ال ناةز المال م لال اع الداةاز مر الدادام المعنز س ا العم دز
من،ا أ االمق ز داالسا ا الفذ زحقق اهدام،ا ةاد ام ز،م ال،ركزع ةاد السزاس االمقز لا،غاا ةاد مشع
االس اق اف ان،ا ،قاع مم ال،ش هات مر الس ق ،شجة المنامس المو ،ح الشوامز .
ً
ثاويا التىصياث ()Recommendations
د،ادز اح،زاجات الداد مس،ند الد حقا ق
 .0زجا ام ،ك م السزاس ال،جارز فات  ،جه ،نم ذ م،ة
الس ق الد لز ،سمح لا،غزرات الحا ا مر االد ار الم،غزر لاس ق الم انة الحك مات مر ،نسزق
النشاطات االو ،ادز الم،غزر ةدر العمم.
 .4زندغر ام ،ك م السزاسات ال ناةز ان،قا ز ( ) selectiveدزنامز زمكم ال،ندؤ د،ا دطدزع،،ا ام
،عطر اه،ماما ً لاد ر المكمع لاع امع غزر السعرز مثع القز د االدارز الونز ةاد االس،زرادات مر مقادع
الع امع السعرز مثع ال رزد الجمركز ال،ر ،ؤثر ةاد اسعار االس،زرادات دشكع مداشر.
 .3ام  ،مزر الحماز لا ناةات المة،ار زجا ام ال زمنح دد م شر ط دد م حد د ةاد الحك م ام  ،ر
ةاد االدا مقادع الح امع ام ،عاوا ال ناةززم مر حاالت زك م مز،ا اداؤهم د م المس ،خ المطا ا.
 .2زجا ام ،،غزر الواسو العام لمنظم ال،جار العالمز الن،ا ،عانر مم ،ناو ات معاززر معد ج م ر
دالدادام النامز .
 .5ام السزاسات ال،جارز زجا ام ،سمح لمس ،زات مة،او مم ال،نمز ال ،نزة لادادام المة،او مر كع م،ر
ع،ا حاج،،ا ،ط رها .ام م،طادات
مم العمم كقاةد لزس ك س،ثنا ام ،عامع ال ناةات حسا
االدا ال ،دزرز مقرات المح ،خ المحار زجا ام زسمح ل،ا مر العالو دزم الد ع الم زو الشركات ةدر
ال طنز  .دالمقارن م م دعض الحماز لاماكز الوكرز مطا ا لكم م،طادات (  )TRIPSزجا ام ،،غزر ح،د ال
،ةاق ة ا ق شدزد أمام ان،شار ال،قنز الجدزد لاشركات مر الدادام النامز .
 .6ام ال،نمز ال ناةز زجا ام ،ددأ ةاد اساس ان،قا ر حزى ام دعض الساة االس،،الكز ال،ر  ،اجه طاداً
اسعا ً مر الس ق الداةار ال،ر  ،،مم  ،ثزرات ال،عام كدزر الحجم زجا ام ز،م اة،زارها كمجم ة ا لد مم
ام
ناة المن،جات الن،ا ز ل ناةات مة،ار
ال ناةات لدنا الطاوات االن،اجز ةاد ام ،،م حماز
المس،اعمات المس ،رد ل،فه ال ناةات زجا ام ،ك م حر اذ غزر ةا ع لا،عرم الجمركز .
 .7الاج الد اس،ةدام السزاس ال ناةز االمقز ودر االمكام لما ل،ا مم معازا ةدزد ةاد السازس
ال ناةز العم دز مر مقدم،،ا ،قازع ،ش هات الس ق ،شجزة المنامس المو ،ح الشوامز معازا اةرخ
ل،فا مقد ش،دت هفه السزاس دةما ً كدزراً مر السن ات االةزر .
 .8اةزراً ةاد المج،مة الد لر السعر ل،حقزق نظام او ،ادذ د لر اكثر ةدال سزاسات  ،ةف دنظر االة،دار
حاج الدادام المة،او مس ،زات ،نمز،،ا ةاد مراحع مة،او مم ال،نمز ام ال ،ركع ةاد م الح الدادام
ال ناةز الم،قدم الشركات م،عدد الجنسز .
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 .0زشار هنا الد ام هفه العماز ل،ا محددا،،ا مر ،ععزع ال ،نزة مر الدادام النامز كما ان،ا ،عزد مم
المةاطر ل،فه الدادام ،عر ،ا الد ورارات الم انة العالمز الةاد  ،ظزو،ا مم داد آلةر.
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القطاةات االن،اجز الم انة .ال،نمز لدخ ش مدز،ر  ،،مم اس،دداع ال حدات االن،اجز غزر ال،نامسز
د حدات اكثر ،نامسز مس ،خ ،كن ل جر أةاد دحجم اكدر .االد،كار لدخ ش مدز،ر ز ،مم ظ ،ر من،جات
جدزد ةمازات ان،اج جدزد م انة جدزد .
انظر مر فلك:
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Industrial Policy and Development in Developing Countries
(The Proponents and the Opponents)
Abstract
This paper aims to discuss and analyse the role and importance of
implementing industrial Policy to promote industry and enhance economic
development in developing countries. The paper discusses the economic
justifications for using industrial policy as well as the criticisms leveled against it,
for this purpose it analyses the ideas of two different approaches to industrial
policy. The first held by the neo-liberals in the USA , who oppose the use of
industrial policy and emphasise the role of the market in attaining economic
development. The second, represented by many economists who support the use
of industrial policy to promote industry and accelerate economic development,
they justify their stand by pointing to the negative impact on developing
countries of Globalisation and the rules of World Trade Organisation.
The paper concludes, in the light of the analyses, that there seems to be a need
for using a carefully designed industrial policy in developing countries to achieve
economic development, as well as modifying the rules of WTO to cater for the
spacial needs of those countries.

Keywords: Industrial Policy, Newliberalism, World Trade Organisation,
Protection,Trade Policy, Economic Development, Industrialisation, Developing
Countries, Intellectual Property Washington Consensus, Globalization,
Conglomeration, Industrial Clusters, market Failure, Government Failure.

