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تمثل العناقيد الصناعية احد اهم االستراتيجيات المطروحة لتحقيق التنمية االقتصادية المستديمة في دول العالم
بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص .ان اتباع استراتيجية العناقيد الصناعية فيي العيراي يعيد احيد العواميل
الرئيسية في تحقيق التنمية االقتصادية المستديمة في العراي بسبب المزايا التنافسية التي يمكي تحقيقهيا مي اتبياع
هذه االستراتيجية باإلضافة الى قدرتها على تكيوي اييرادات مي مصيادر ييناعية متنوعية مميا يعنيي تقلييل مي
االعتميياد المفييرط علييى االيييرادات النفطييية وتييذلي مسيياهمتها فييي الييتشلص م ي جمليية م ي المشيياتل االقتصييادية
واالجتماعية و السياسية والبيئية التي تهدد ام واستقرار العيراي .هيذا باإلضيافة اليى مسياهمتها فيي تنويي هيكيل
االقتصاد العراقي وحل مشكلة البطالة المتفاقمة في العراي.
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Industrial clusters are the strategic choice to achieve sustainable economic development in Iraq
Fatima Musheb Laftah *a
,
Wafa Ibrahim Askar b , Shaima Fadelc
University of Wasit , college of Administration and Economics.
Abstract
Industrial clusters represent one of the most important strategies put forward to achieve sustainable economic
development In the countries of the world in general and in the Arab countries in particular.To follow the strategy of
industrial clusters in Iraq It is one of the main factors in achieving sustainable economic development in Iraq
Because of the competitive advantages that can be achieved from following this strategyIn addition to its ability to
generate revenues from various industrial sources Which means reducing the excessive dependence on oil revenues.
As well as its contribution to getting rid of a number of economic, social, political and environmental problems That
threatens the security and stability of Iraq.This is in addition to its contribution to diversifying the structure of the
Iraqi economy and solving the growing unemployment problem in Iraq.
Keywords:

المقدمة
تعد العناقيد الصناعية أحيد أهيم االسيتراتيجيات الحديثية التيي
تتبعهييا الييدول لتنمييية اقتصييادياتها وتحقيييق التنمييية المسييتديمة فييي
بليييدانها ،حييييس تسييياهم العناقييييد الصيييناعية فيييي تنميييية الوحيييدات
الصيناعية بوجييه خيياص  ،وفييي تحقيييق يييادة فييي القيميية الم ييافة
ومستو الربحية الوطنية بوجيه عيام  .أن العناقييد الصيناعية هيي
أحيييد االييييات الجدييييدة للحصيييول عليييى مصيييادر جدييييدة ميييدرة

لإليرادات غير اإليرادات النفطيية فيي البليدان النفطيية التيي تتسيم
بعدم اسيتقرارها بسيبب تيون الينفط مصيدر ناضيب باإلضيافة ليى
ارتباطه بيالتغيرات فيي األسيعار العالميية  .أن أحيد وسيائل تحقييق
التنمية المسيتديمة فيي العيراي هيو حصيول التشيابي والتيرابط بيي
المشاري الصناعية عبر ما يعير بالعناقييد الصيناعية باعتبارهيا
أحد أف ل الطري لرف معدالت النميو االقتصيادو وللتغليب عليى
المشيياطر والمشيياتل ومواجهتهييا لمييا تتميييز بييه م ي ميييزة تنافسييية
باإلضافة لى تونها وسيلة أساسية لزيادة القيمة الم افة.
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مشكلة البحث

هيكلية البحث

ما يحاول البحس مناقشته  ،أن فكرة العناقيد الصناعية تقلل م
اعتماد العراي المفرط على النفط في حصوله عليى يراداتيه ،وأن
تكوي هذه العناقيد يمثل أحد ابر اإلجيراءات واألسياليب الجدييدة
التييي تسيياهم فييي تمويييل مشيياري التنمييية االقتصييادية المسييتديمة ،
وفي يجاد مصادر جديدة ومتنوعة لإليرادات خارج قطاع النفط .

م اجل التحقيق مي ييحة فرضيية البحيس  ،يم الوييول ليى
أهدافه ،فقد تناول البحس الث محاور رئيسية :

العناقيد الصناعية

أهمية البحث

أوال  :مفهوم العناقيد الصناعية

تتجلى أهمية البحس في بيان أهمية وجود اسيتراتيجية العناقييد
الصيييناعية وفعاليتهيييا فيييي حصيييول تنميييية اقتصيييادية مسيييتديمة ،
خصويييا وأن هييذه االسييتراتيجية تمثييل أحييد االتجاهييات الحديثيية
لدول العالم واليدول العربيية  ،لميا لهيذه االسيتراتيجية مي أ ير فيي
ييادة الميييزة التنافسيية لمنتجييات القطياع الصييناعي وللدولية أي ييا
باإلضافة لى مساهمتها في تكيوي مصيادر جدييدة لإلييرادات فيي
الدول النفطية.

لقد تيم تعرييف العناقييد الصيناعية مي قبيل بيورتر عليى أنهيا
ظيياهرة اقتصييادية يييتم وضييعها فييي سييياي التنييافن بييي العديييد مي
المؤسسات التي تتنافن وتتعياون فيي نفين الوقيت للحصيول عليى
مزايييا اقتصييادية مشتلفيية ( عبييد ه  . )2:2016 ،تمييا وعرفييت
العناقيد الصناعية على أنها الترتيز العالي مي المؤسسيات تات
الصلة والترابط داخيل منطقية جغرافيية  ،ويمكي أن يكيون تيرابط
المؤسسات عموديا أو أفقيا (.(Smith،2002:5

أهداف البحث

وقييد عرفييت العناقيييد الصييناعية علييى تييون بيئتهييا ميي أف ييل
البيئات لتنمية اقتصاديات الدول ،حيس يتم الترتييز عليى سياسيات
االقتصييياد الجزئيييي و يجييياد منييياا اسيييتثمارو جيييات للمؤسسيييات
) .(Ketes،2006:9وم ي التعيياريف األخيير للعناقيييد الصييناعية
تعريييف اليونيييدو لهييا  ،حيييس عرفييت األخيييرة العناقيييد الصييناعية
بأنهييا ترتييز قطيياعي جغرافييي لمؤسسييات تنييت وتبي ي مجموعيية
واسعة م المنتجيات المرتبطية والمكملية ليبع  .وتيذلي عرفيت
العناقيد الصناعية على تونها تجمعات جغرافية قد تكيون محليية
أو قليمية أو عالمية لمجموعية مي المؤسسيات المتقاربية جغرافييا
والتيي تيرتبط يبع يها ااخير بعالقيات تكامليية ومصيالة مشييترتة
في مجال معيي بميا يمثيل منمي ومة مي األنشطي ة مي اجيل تقويية
وتشجي التنافسية (يهيب . )22:2012،ويقوم المفهوم الحيديس
للعناقيييد الصييناعية علييى االهتم يام بسلسييلة القيميية الم ييافة للمنييت
(وحدة الدراسات االقتصادية .)1:2001،والمشطط رقم ( )1يبيي
أن العنقود الصناعي اليمك فهمه على انه تجم لمؤسسات تعميل
فييي النشيياط نفسييه بالصييدفة أو أنهييا تسييوي منتجاتهييا ليينفن السييوي
حتى تعتبر عنقودا .

يسعى البحس لى األتي :
 .1التعريف بمفهوم العناقيد الصناعية وما يتعلق بها
 .2بيييرا دور العناقييييد الصيييناعية فيييي تحقييييق تنميييية اقتصيييادية
مستديمة في العراي م خالل يجاد مصادر جدييدة لإلييرادات
والتقليل م االعتماد بشكل تاميل عليى اإلييرادات النفطيية فيي
دعم االقتصاد العراقي .
فرضية البحث
ينطلق البحس م فرضية مفادها أن اعتماد استراتيجية العناقيد
الصناعية يمك م تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة.
منهجية البحث
اعتميييدت الباحثيييات فيييي تتابييية البحيييس عليييى المييينه الوييييفي
التحليلي ومنه دراسة الحالة.

اإلطار النظري
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المشطط رقم ( )1يوضة المشطط فاعلية نمام العنقود الصناعي

AZROUL Mohammed," Diagnostic territoirial etindentiication de projects de SPL:casdu
Mohammedia",memoire pour I'acc 'es au grade d' ingenieur en chef, ministere de I'industrie marocain
,2006,p:198.
ثانيا  :تصانيف العناقيد الصناعية
يمك ي تصيينيف العناقيييد الصييناعية لعييدة تصييانيف منهييا حسييب مييا
يلي-:
 .1حسيب النشييأة :العنقيود الصييناعي يتكيون نتيجيية لتيوفر المييوارد
الطبيعية أو البنية التحتية أو لوجود المهيارات الال مية  ،حييس
تواجد المتشصصي في دعم عواميل اإلنتياج والبيد مي وجيود
هنالي ميزة تنافسية مساهمة في رف الطلب المحلي ( يندوي
التنمية الصناعي السعودو .)1-6: 2002،
 .2حسب درجة التشصص  :يسيتدعي تقلييل تليف أنتياج المنيت ،
فهييم وتعلييم الطييري الجديييدة فييي اإلنتيياج وهييذا يسيياهم بييه مبييدأ
التشصيييص حييييس يصييينف العنقيييود حسيييب هيييذه الدرجييية فيييي
مسيييييتو معيييييي مييييي سلسيييييلة القيمييييية الم يييييافة للصيييييناعة
) . )Gerry:Kevan,1997: 198وأن هييذا قييادم م ي تبييادل

تجييارو بييي الشييرتات أو م ي خييالل حكييم مؤسسييي وحكييومي
قوو م الجهات المؤسسة تات العالقة .
 .2حسب الحجم  :قد يرتز العنقود الصناعي على نتاج المراحيل
المنتهييية م ي السييل عنييد التعاقييد م ي البيياط بحيييس يقلييل م ي
النفقات بالتحالفات االستراتيجية لما تعطييه هيذه التحالفيات مي
مزايييييا المشييييارتة حيييييس الحصييييول علييييى الشييييدمات الفنييييية
والتكنولوجية والمعلوماتية .
ثالثا  :أشكال تكامل العناقيد الصناعية
تتكامل العناقيد الصناعية حسب اإلشكال التالية :
 .1العناقيييد الصييناعية المتكامليية تكامييل عمييودو  :وفيييه يشييتر
المصيييين الكبييييير ميييي مجموعيييية ميييي المصييييان الصييييغيرة
والمتوسطة في نشاط معي  ،بحييس يمكي أن يمثيل تليي بيديال

121

لفتة واخرون  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )10العدد (162-152 )2020( – )2
.

ع االعتماد على مشترو الشبكات التيي يقودهيا الصيناعيي
).)www.eclac.org/ddpe/noticics
 .2العناقييد الصييناعية المتكاملية تكامييل أفقيي وهنييا تتكيون العناقيييد
ميي المصييان التييي تسييتشدم تكنولوجيييا متشييابهة أو مهييارات
متشابهة للعمالة والتي اختارت اليدخول فيي العنقيود الصيناعي
بغاية يادة اإلنتاجية(Doringer: Terkio,1995:226) .
رابعا  :مضمون التنمية المستديمة
وفي هذا المحور سيتم التطري لى التالي -:
أوال  :مفهييييوم التنمييييية المسييييتديمة  :منييييذ منتصييييف الثمانينييييات
تمش ييت الجهييود الدولييية ع ي أيجيياد مفهييوم جديييد للتنمييية عيير
باسييم التنمييية المسييتدامة (  ،)sustainable developmentأمييا
اليبع ااخير فيترجميه ليى التنميية المسيتديمة المصيطلة األتثيير
دقية مي مصيطلة االسييتدامة  ،عليى اعتبييار أن المصيطلة األخييير
يعكن فقط مبدأ استمرارية عملية التنمية  ،بينما يشتمل مصيطلة
التنمية المستديمة على مبدأ االستمرارية م ا لهيا اإلشيارة ليى
قوة الدف الذاتي لعملية التنمية حييس ي يم اسيتمراريتها ( غنييم:
وآخييييييرون .)22:22:2001 ،علمييييييا أن مصييييييطلة االسيييييييتدامة
()sustainableيعيييييييود ليييييييى عليييييييم االيكولوجييييييييا Ecology
،أمييا المفهوم التنمييوو فيسييتشدم مصييطلة االسييتدامة للتعبييير ع ي
ماهييية العالقيية بييي علييم االيكولوجيييا  Ecologyوعلييم االقتصيياد
،Economyعلييى ن هييذي العلمييي مشييتقي ميي نفيين األيييل
اإلغريقييي الييذو يبييدأ ترجمتييه لييى معييان متعييددة منهييا التييأني فييي
الشيء والمواظبة عليه (شيلي .)62 :2011،
وقيييد عرفيييت التنميييية المسيييتديمة ( بورندالنيييد ) رئيسييية و راء
النييروي علييى أنهييا ميينه متكامييل فييي أدارة االقتصيياد والبيئيية
واالهتمامييات بالمجيياالت البشييرية والقييدرة التنافسييية  ،ف ييال ع ي
أنهييا عملييية تفاعلييية حيييس حصييول الييدم بييي اإلبعيياد االقتصييادية
واالجتماعية والبيئية والمؤسسية في
عملييية التنمييية لتييتمك ميي سييلو الطريييق المييؤدو لييى التنمييية
المسيييييييتدامة (اللجنييييييية االقتصيييييييادية واالجتماعيييييييية لغربيييييييي
أسيييا .)1:2001،وقييد عيير مييؤتمر األمييم المتحييدة المنعقييد فييي
ريودو جانيروا بالبرا يل عام 1992التنمية المسيتديمة عليى أنهيا
ضرورة انجا الحق في التنمية  ..ت يحقق على نحيو متسياوو
تال م الحاجات التنمويية والبيئيية ليجييال الحاضيرة والمسيتقبلية
(التقرير األهلي اللبناني.)21:2002 ،
وقيييد عرفاهيييا بييياربيي ومارتانيييدا بأنهيييا تليييي المسيييتو مييي
األنشطة االقتصادية التي تحافظ على مستو النوعيية للبيئية عليى
وفق تطابق أهدا السياسة النوعية للبيئة م تل أفكيار االسيتدامة
 ،وتكييون الزيييادة فييي يييافي المنفعيية للتنمييية االقتصييادية  ،أساسييا

لصيييانة الشييدمات ونوعييية المييوارد الطبيعييية علييى مييد الييزم
(الهيتي وآخرون .)16:2010،
خامسا  :المؤشرات االقتصادية للتنمية المستديمة
تعكييييين المؤشيييييرات االقتصيييييادية ميييييد نجيييييا السياسيييييات
االقتصييادية للييدول فييي تحقيييق أهييدافها ومييد نجييا مسيييرتها فييي
طريق تحقيق التنمية االقتصادية المستديمة .
وم أهم هذه المؤشرات (اللجنية االقتصيادية واالجتماعيية لغربيي
أسيا )2:6 :2000،هي :
 .1الموارد وااليات المالية  :وهذه متمثلة بنسبة اليدي ليى النيات
المحلي اإلجمالي  ،ورييد الحسا الجارو لنسيبة مئويية مي
النييات المحلييي اإلجمييالي وتييذلي مجمييوع المسيياعدة اإلنمائييية
الرسمية المقدمة أو التي تم تلقيها.
 .2تغييير أنميياط االسييتهال  :وهييذا المؤشيير يقييين نصيييب الفييرد
السنوو م استهال الطاقة  .التعاون الدولي المطلو لتفعييل
التنمية المستديمة
وهذا المؤشر يقاس م خيالل حسيا حصية االسيتثمار الثابيت
اإلجمييالي فييي النييات المحلييي اإلجمييالي وتييذلي نصيييب الفييرد م ي
النييات م ييافا لهييا نسييبة يييادرات السييل والشييدمات لييى واردات
الدولة م السل والشدمات .
سادسا  :العناقيد الصنناعية البنديل االسنتراتيجي لتحقينق التنمينة
االقتصادية المستديمة في العراق
يسعى العراي على غرار باقي البليدان النفطيية مسيايرة التنميية
االقتصيادية التييي تفرضييها العولميية ومنمميية التجييارة العالمييية ممييا
يستلزم وض أنسب اإلجراءات والتيدابير التنمويية لقطياع الينفط ،
ويعتبر أسلو العناقيد الصناعية أحد أف ل وسائل تحقيق التنميية
بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسيية للوييول ليى التنميية
االقتصييادية المسييتديمة باعتبارهييا البييديل االسييتراتيجي .وفييي هييذا
المحور سيتم تناول التالي -:
أوال  :سمات االقتصاد العراقي
لقيييد أ بتيييت العقيييود الماضيييية والحاليييية مييي مسييييرة االقتصييياد
العراقي  ،أن هيمنة قطاع النفط لم تأتي بنتائ ايجابيية وليم تحيدث
و تنييوع هيكلييي فييي بنيتييه  .أن االعتميياد المفييرط علييى اإليييرادات
النفطية في تكوي النات المحلي اإلجمالي ( تميا فيي الجيدول رقيم
 )1بشكل خطرا على برام التنميية االقتصيادية المسيتديمة وعليى
االقتصييياد العراقيييي بشيييكل عيييام بسيييبب تذبيييذ تليييي اإلييييرادات
وخ ييوعها لتقلبييات األسييعار العالمييية لليينفط والتييي تعتبيير متغييير
خارجي على نطاي السيطرة م قبيل العيراي باإلضيافة ليى تيون
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الينفط مي الميوارد الطبيعييية الناضيبة  ،ممييا يعنيي البييد مي وجييود
مصدر اقتصادو بديل لإلنتاج.
أن العناقييييد الصيييناعية هيييي أحيييد الشييييارات االسيييتراتيجية
المطروحة على الطاولة لتشلييص االقتصياد العراقيي مي ترتييزه
فييي اإلنتييياج عليييى قطييياع أتثيير تقلبيييا وتعرضيييا للصيييدمات الكليييية
الداخلية والشارجية.
ثانيننا  :الننروابا اقفقيننة والعموديننة بننيا المؤسسننات الصننناعية
وغيرها
وألجييل بيييان دور هييذه العناقيييد فييي تحقيييق التنمييية المسييتديمة فييي
العراي البد م التطري أوال لى التالي -:

المرحلة اإلنتاجية حيس يمك للمشاري الصيناعية أن تتشيار
فييي األسييواي العاميية للمنتجييات النهائييية  ،بحيييس أنهييا تسييتشدم
تكنولوجيا متشابهة ولقواها العاملة نفن المهارات أو قد تحتاج
هذه المشاري لى موارد طبيعية متشابهة .
وتلما تانت الروابط األفقية بي الصناعات واضحة بحيس أنها
تبقييي هييذه الصييناعات بوضييعية قوييية تلمييا أمكنهييا الحصييول علييى
التمويييل م ي المصييار أو قنيياع الجهييات اإلدارييية المحلييية م ي
الدعم المالي لهذه الصناعات المتجمعة تجم أفقي .
وهذا يساهم في حصول الوفورات الداخلية لهذا التجم األفقي م
الصناعات  ،وتتمثل هيذه الوفيورات فيي انشفياا تكياليف الوحيدة
الواحدة م اإلنتاج الناجمة ع يادة حجم الصناعات .

 .1تفعيل الروابط األفقية بي مؤسسات التجم الواحد أن الروابط
األفقييية تمثييل روابييط تحصييل بييي مؤسسييات تكييون فييي نفيين
الجدول رقم ( )1مساهمة قطاع النفط في النات المحلي االجمالي في العراي
السنوات االيرادات النفطية (مليون دينار) النات المحلي االجمالي(مليون دينار)
1990

2626

22926

1992

22112

112102

1991

290011

1622222

1996

2110122

6200921

1991

11122202

12092111

1992

11116212

11122211

1999

26926122

21161012

2000

11221912

20212699

2001

20199216

11211262

2002

29021292

11022921

2002

20219112

29222122

2001

20202211

22222222

2002

12219121

12222292

2006

222212102

92221921

2001

29012091

111122212

2002

26261122

122922221

126

لفتة واخرون  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )10العدد (162-152 )2020( – )2
2009

22209222

120612121

2010

10112222

161099201

2011

102201292

211221101

2012

119211221

221222190

2012

112210016

212221229

2011

102609216

222900622

2012

91012261

191112191

2016

21100202

111190000

2011

19011121

161101122
ممييا يقييود لييى انشفيياا فييي مسييتو التكيياليف فيمييا يتعلييق منهييا
بالتمويل المشيتر واإلنتياج المشيتر وتيذلي ميا يتعليق باألبحياث
المشترتة .ويمك اختصار الروابط األفقية بالمشطط رقم . 2

المشطط رقم ( )2يوضة الروابط األفقية بي مشاري التجم الواحد

وم ي األمثليية علييى الييروابط األفقييية هييو تصييني طييائرة يوين ي
النفيييياتة(فوقي  )21 :2011:طييييرا  111والتييييي تحتييييوو علييييى
( )122200مكونا هندسيا وقد قام بتصنيعها ( )212مورد مشتلفيا
وم دول مشتلفة  ،وقيد قاميت ميان شيرتات يابانيية بتصيني قسيم
ميي أجييزاء جسييم الطييائرة واألبييوا واألجنحيية وقييام منييت ميي

سنغافورة بتصني األبوا المتعلقة بمقدمة جها الهبيوط  ،وهكيذا
وقد تان هد شرتة يوين الحصول على أف ل منت نهيائي مي
خييالل االعتميياد علييى الكثييير م ي المنتجييي الشييارجي والييذي هييم
األف ييل فييي العييالم فييي مجييال نشيياطهم .تفعيييل الييروابط العمييودو
يتكون العنقود الصناعي م مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تبييرة
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تمد بمدخالت اإلنتاج م قبل عدد تبيير مي المؤسسيات الصيغيرة
 ،بحيس أنها تمثل عالقة مابي مشتري وبائعي ( عبد ه :مصيدر
سييابق .)92 :ويمكيي أن نقييول أن الييروابط العمودييية تتكييون ميي
خالل اندماج مشاري تنت سلعا عند مراحل مشتلفية مي العملييات
اإلنتاجية( القريشيي . )21:22 :2000:واليروابط العموديية تكيون
على قسمي هما -:
أن تسيييتشدم
أ .اليييروابط العموديييية الشلفيييية  :وهيييي تتمثيييل
المؤسسة تل نتاج عملية نتاجية خلفية تجيزء أو تيل مي أحيد
مسييتلزمات نتيياج عملييية نتاجييية أمامييية (بامشرميية:1991،

.)91:96أو أن يكيييون تمثييييل هيييذه اليييروابط مييي خيييالل قييييام
مؤسسة بإقامة عقود م مؤسسات أخر تنت ميدخالت لمنيت
المؤسسيية الرئيسييي مثييل قيييام مؤسسيية تصيين السيييارات بإقاميية
عقود م مصان عجالت السيارات .
 .الروابط العمودية األمامية  :وتنصر هذه اليروابط ليى ربيط
نشييياط مؤسسييية مييي مثيالتهيييا عبييير منافيييذ الجملييية أو التجزئييية
( عار  .)21 :2002،حيس يكون الربط عبر قنوات التو يي
ولييين مصييادر الميييدخالت ويمكيي تمثييييل الييروابط العموديييية
األمامية للعنقود الصناعي بالمشطط رقم . 2

المشطط رقم ( )2يوضة الروابط العمودية األمامية للعنقود الصناعي

J-Phelfel-m-KaliKa "Managemnt:Stategique et organisation" ,Vuibert,Paris,2000,p:182.
وميي خييالل أقاميية الييروابط األفقييية والعمودييية ممكيي تحقيييق
أعمم نتاج وأف ل االسيتشدامات حييس تحقييق االسيتشدام األمثيل
للموارد االقتصيادية  ،وفيي مثيل هيذه الحالية ممكي ظهيور عناقييد
يناعية ونشاطات جديدة ومتنوعة اعتمادا على الميوارد الناضيبة
م خالل قامة التكامالت األفقية واألمامية .تما ويمك الحصيول

على أف ل نتاج بأقل التكياليف مي خيالل مكانيية تقيديم منتجيات
تات جودة عاليه بأقل التكاليف الممكنة .وأن توطي عدد تبير م
المؤسسييات الصييغيرة والمتوسييطة بييالقر م ي المؤسسيية الكبيييرة
األم يجعلها قادرة على التوس .
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ثالثا  :تطبيق استراتيجية العناقيد الصناعية في العراق
يمك تطبيق هذه االستراتيجية م خالل بيان التالي :
 .1ديناميكيننننة العنقننننود الصننننناعي وارتباطنننن بتحقيننننق التنميننننة
االقتصادية المستديمة في العراق
أن ديناميكية العنقود الصناعي لهيا دور تبيير فيي تحقييق مييزة
تنافسية مستديمة م ا لى تلي دور هذه العناقييد الصيناعية فيي
تشجي المؤسسات  ،فهنا تواجد لمناا اسيتثمارو يحييط بيالعنقود
ويدعمه ويجعل العنقيود أتثير فاعليية مي غييره  ،وأن هيذا المنياا

االسيييتثمارو العيييام قيييائم عليييى مجموعييية مييي األسييين ( الموقييي
الجغرافي المهيم  ،تيوفر األييدو العاملية  ،تيوفر الوقيود والطاقية ،
وتيوفر األراضيي  ،وتيوفر المييواد األوليية ،وتيوفر الميياه  ،وتييوفر
طري النقل  ،وتوفر الموق السيياحي المهيم ) .أميا مي ناحيية بيئية
االسييتثمار علييى مسييتو المؤسسيية  ،فكلمييا تحققييت العوامييل السييتة
التييي ييياغها بييورتر فييي نمييوتج الماسيية ( )Diamondتمييا فييي
المشطييط رقييم  1تلمييا تانييت الفرييية مواتييية إليجيياد بيئيية تنافسييية
علييى مسييتو المؤسسيية الواحييدة ( الوحييدة الصييناعية مي وحييدات
العنقود الصناعي )

المشطط رقم ( )1يوضة نموتج بورت

Michael Porter,The competitive advantage of nations, Free Press, New York,1990,p:127.
ولتوضية الفقرات الموجودة في المشطط رقم  1نبي التالي :
أ .اسييتراتيجية المؤسسيية ومنافسييتها  :المقصييود هنييا اإلجييراءات
واألسييياليب المسيييتشدمة مييي قبيييل الوحيييدة الصيييناعية المكونييية
للعنقييود الصييناعي م ييافا لهييا طبيعيية المنافسيية التييي تشوضييها
ومد الميزة التنافسيية التيي تتمتي بهيا مي حييس قيدرتها عليى
االختييراع والبحييس والتطييوير ألجييل نجاحهييا  ،وبالتييالي نجييا
التعييياون المشيييتر بيييي الوحيييدات الصيييناعية المكونييية معهيييا
للعنقود الصناعي .
 .عوامل اإلنتاج  :وهيذه تتمثيل بميدخالت اإلنتياج الداعمية لرفي
قييدرة الوحييدة الصييناعية المنافسيية وتييذلي مييد وجييود البنييية
األساسية والعمالة وتذلي رأس المال والموارد الطبيعية.

ج .عوامييل الطلييب :وهييذا يتعلييق بمييد وجييود األسييواي الشارجييية
والداخلية وخصويا السوي المحلية حيس يسهم ارتفاع الطلب
فيه على منتجات العنقيود الصيناعي دافي لرفي مسيتو جيودة
المنتجيييات .وبالتيييالي اتسيييام هيييذه المنتجيييات بيييالميزة التنافسيييية
وتحسي مستو األداء .
د .الصييييناعات المرتبطيييية والداعميييية  :فيجييييل نجييييا الوحييييدة
الصيييناعية فيييي العنقيييود الصيييناعي البيييد مييي نجيييا اليييروابط
األماميييية واألفقيييية مييي خيييالل العالقييية مييي بييياقي الوحيييدات
الصناعية المكونة للعنقود الصناعي  ،وهذا له أهمية تبيرة في
نجييا العنقييود الصييناعي وجعلييه منافسييا قويييا علييى المسييتو
المحلي وبالتالي على المستو العالمي.
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ه .الييدور الحكييومي :يسييتدعي الحصييول علييى الميييزة التنافسييية
للوحدة الصناعية وجود دور محفز م قبل الحكومة .
و .الصييييدفة :أن نجييييا الوحييييدات الصييييناعية المكونيييية للعنقييييود
الصناعي مرتبط بما يحدث م تغيرات مفاجئة باعتبارهيا مي
محددات نجا واستمرار عمل العنقود الصناعي .
 .2دور العناقيد الصناعية في إنشاء المدن الصناعية في العراق
أن تطبيق استراتيجية العناقيد الصناعية فيي العيراي يكيون مي
خييالل نشيياء مييدن يييناعية رفيعيية المسييتو ومتكونيية مي قواعييد
اقتصادية رائدة ومت يمنة للصيناعات األساسيية تتكريير البتيرول
والصناعات البتروتيمياوية ومصيان الحدييد واألسيمدة الكيمياويية
والمصان الثانوية والمساندة لها ( تالصيناعات الشفيفية ) .أن أول
المدن الصناعية التي لهيا فريية تبييرة إلقامية العناقييد الصيناعية
فييي العييراي هييي مدينيية البصييرة  ،حيييس يمك ي توسييي المصييان
الرئيسة والمكملة فيها مي خيالل أقامية اليروابط األماميية( بشيقيها
األمييامي والشلفييي) وتييذلي قاميية الييروابط األفقيية بييي المؤسسييات
الصييناعية.أن قاميية مدينيية يييناعية فييي البصييرة مرهييون بإقاميية
العناقيييد الصييناعية فيهييا  ،وحيييس أن تحويييل مدينيية البصييرة لييى
قاعدة اقتصادية متنوعة يكيون مي خيالل حيداث طفيرة اقتصيادية
رشيدة متمثلة بإقامة هيذه العناقييد .تميا ويعيود سيبب اختييار مدينية
البصييرة لتكييون المدينيية الصييناعية األولييى الحاوييية علييى العناقيييد
الصناعية في العراي ليى تيوفر أرضيية للمنياا العيام لالسيتثمار ،
حيس تمتا مدينة البصرة بالتالي :
.1

.2
.2

.1

تعد البصرة اني أتبر مدينة عراقية ويق مرتزهيا فيي أقصيى
جنو العراي على رأس الشلي العربي وحيس تعتبر البصيرة
ميناء العراي األوحد  ،والمنفذ البحرو الرئين له  ،وهي تبعيد
ع رأس الشلي العربي مسافة 22تم فقط .
يبل عدد سكان مدينة البصرة ما يقار  202000200نسمة .
تزخر مدينة البصرة بحقول النفط والغا  ،حييس وجيود حقليي
الرميلة الشمالي والجنوبي وحقيل مجنيون والحقيل الغيا و فيي
الشعيبة .
تنييوع تربيية ارا البصييرة حيييس تربيية السييهل الرسييوبي التييي
تمتييد علييى طييول نهييرو دجليية والفييرات الييذي يلتقيييان ليكونييا
المعبيير المييائي المتمثييل بشييط العيير وهييذا يجعييل م ي أرا
البصييرة وطنييا ألنييواع م ي متعييددة م ي األشييجار والمحاييييل
التي تتكون منها المواد األولية واألساسية للصناعات التيي مي
الممك أن تكون روابط أمامية مي الصيناعات البتروتيمياويية
ومنها يناعة اليوري فيي البصيرة والصيناعات الغذائيية  ،وال
تشلييو مدينيية البصييرة ميي تنييوع الثييروة الحيوانييية خصويييا
الجييييياموس والطييييييور ضيييييم منييييياطق االهيييييوار الواسيييييعة
باإلضافة لى وجود اإلبل واألغنام م يافا لهيا الثيروة السيمكية
وغيرهييا م ي المييوارد تالمعييادن واللؤلييؤ فييي عمييق البحيير.أن
وجيييود هيييذه الميييوارد مجتمعييية يعتبييير دافعيييا اقتصييياديا مهميييا

ومشيييجعا عليييى أنشييياء ييييناعات خايييية بمنتجيييات الثيييروة
الحيوانيييية وغيرهيييا مييي الصيييناعات المشتلفييية تالسيييياحة وميييا
يلحقهييا م ي مشيياري اسييتثمارية تبيييرة ومييدرة للعوائييد المالييية
الكبيرة
 .2تعد وسائط النقل في مدينة البصيرة بأنواعهيا البحريية ( حييس
تمثل غر العراي الذو يفصله ع العالم الشارجي عبر الشلي
العربي والمحيط الهندو )  ،والبرية والتي تانت محل اهتمام
يييناع القييرار االقتصييادو الييذي أنصييب اهتمييامهم علييى هييذه
الميزة ف ال ع سكي الحديد التي تنتقل أتثر م ( )2مليون طي
م المواد سنويا ( مجيد ،)292:2016:هيذا باإلضيافة ليى طيري
السييييارات وخطيييوط األنابييييب ووجيييود شيييبكة أنابييييب نقيييل الغيييا
الطبيعي والمسال والتي طولها ( )692ميل  ،وحيس تعيادل %12
م جمالي خطوط أنابيب الغا في العراي (عبد الرضا وآخرون
.)111:2012،
وعليه فيأن الموقي اليذو يمتيا بنقيل سيري وجييد يف يل عليى
غيييره ميي المواقيي األخيير  ،انطالقييا ميي أن النقييل يسيياهم فييي
انشفاا تلف نقل المادة الشام والسلعة المصنعة وتذلي انشفياا
نقل اليد العاملية وهيذا تليه يعنيي انشفياا فيي الكليف الكليية قياسيا
أإلييرادات وبالتييالي حييدوث ييادة فييي القيميية الم يافة فييي سلسييلة
القيمة للعنقود الصناعي .
 .3سلسلة القيمة للعنقنود الصنناعي ودورهنا فني تحقينق التنمينة
االقتصادية المستديمة في العراق
ألجل الحصول على الميزة التنافسيية المسيتديمة دعيت الحاجية
لى نشاء عناقيد يناعية تمكي العيراي مي تكيوي مييزة تنافسيية
وطنية خارج قطاع النفط والغا  .أن م خالل العناقييد الصيناعية
تتكيييون سلسيييلة مترابطييية مييي الصيييناعات تسيييمى سلسيييلة القيمييية
الصناعية بحيس يدخل ضم هذه السلسلة تافية األنشيطة التيي لهيا
قدرة على خلق قيمة تبدأ م مصان المواد األوليية وانتهياء بتقيديم
المنيييت للزبيييون بشيييكل نهيييائي .أن تحلييييل سلسيييلة القيمييية للعنقيييود
الصناعي يؤدو لى :
 .1تحقيق أعمم نتاج بأقل التكاليف الممكنة .
 .2أن الصييناعات المسيياهمة فييي تكييوي العناقيييد الصييناعية تكييون
على علم وقدرة تنافن بشكل فعال وبكفياءة أعليى عنيد لمامهيا
ومعرفتها بسلسلة القيمة الكلية ومواجهة الكلف التيي تينمم تيل
النشاط ضم هذه المرحلة .
 .2يسييياهم تحلييييل القيمييية فيييي تقويييية وتعزييييز اليييروابط األماميييية
والشلفية للمشاري المساهمة في العنقود الصناعي عي طرييق
احتسا نسبة األربا اإلجماليية المتحققية فيي تيل مرحلية مي
مراحييل السلسييلة  ،ت يسيياهم هييذا االحتسييا فييي تحديييد أف ييل

160

لفتة واخرون  .مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  .المجلد ( )10العدد (162-152 )2020( – )2
الطرائييق  ،التييي تبييي ضييرورة تعزيييز العالقيية م ي المجهييزي
والمشتري ألجل خف الكلفة أو دعم التف يل أو تليهما .
 .1المساهمة في تحقيق االستشدام األمثل للموارد االقتصادية .
 .2الييتشلص ميي االقتصيياد ألريعييي وتنوييي النشيياط االقتصييادو
وبالتالي تنوي مصادر اإليرادات.
 .6التشلص م المشاتل االقتصيادية واالجتماعيية والسياسيية فيي
العيييراي وخصوييييا البطالييية والتشيييوه فيييي هيكيييل االقتصييياد
العراقي .
االستنتاجات
.1

.2

.2
.1

أن العناقيييد الصييناعية هييي أحييد أهييم مصييادر تحقيييق التنمييية
االقتصادية المستديمة باعتبار أنها جزء م منمومة االقتصياد
المعرفييي  ،حيييس أن أسيياس نجاحهييا واسييتمرار وجودهييا قييائم
على أسياس فكيرة االبتكيار التيي ال يمكي أن تينجة أو توليد ال
في ظرو تعنى بالمعرفة والتكنولوجيا .
أن للعنقود الصناعي سلسلة نشاطات تعر م خالل روابطه
األماميييية بشيييقيها الشلفيييي واألميييامي وتيييذلي اليييروابط األفقيييية
للوحدات الصناعية المكونة للعنقود الصناعي .
أن لسلسلة القيمية الصيناعية تحلييل ينحيدر مي الحصيول عليى
المواد األولية والشام وانتهاء بتقديم المنت النهائي للزبون .
أن للعنقود الصناعي الدور الفاعيل فيي تيوفير سلسيلة مترابطية
م ي الوحييدات الصييناعية تات الييروابط األمامييية أو األفقييية أو
تليهما .

أف ل تطبييق للعناقييد الصيناعية فيي العيراي هيو فيي محافمية
البصرة لما تملكه م أرضية للمناا العام لالستثمار.
التوصيات
 .1فييي سييبيل ضييمان العييراي واالقتصيياد العراقييي بشييكل خيياص
لمكانيية مرموقيية فييي ظييل التغيييرات التييي تميين عمييق الحييياة
المعايييييرة وألجييييل تحقيييييق التنمييييية االقتصييييادية المسييييتديمة
والق يياء علييى المشيياتل المتنوعيية التييي يتعييرا لهييا العييراي
البد م البحس ع مصادر ترف م مستو المزايا التنافسيية
التييي يمك ي أن يسييتفيد منهييا االقتصيياد العراقييي  ،وأن العناقيييد
الصناعية هي أحد أهم هذه المصادر.
 .2أن أف ل تطبيق للعناقيد الصناعية في العراي هو في محافمة
البصرة لما تملكه م أرضية للمناا العام لالستثمار.
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