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  تقديـــــــم
  

 ةاألمريكي ، تفجرت يف الواليات املتحدةين العامل هذه األيام أزمة اقتصادية قل مثيلها يعا     
وكشفت . .....دولة وأخرى  شظاياها إىل شىت أحنـاء املعمورة ، وتباين تأثريها بني توانتشر

هذه األزمـة ركاكة النظـام األقتصـادي العاملي ، وأن الدولـة العظمى ال تقف على أرض 
د ـلق. وق احلـر غري املقيد ـنظام الس.... ضل النظـام األقتصادي الذي اعتمدته صلبة بف

تتصرف كما تشاء من   تركز هذا النظـام على إعطاء صالحيات غري حمدودة للشركات لكي
وبأقل التكاليف ، واقتضى هذا النظـام اعتبار أنظمـة "   الكفاءة القصوى"  أجـل حتقيق  

يب من خملفـات املاضي، وهذا ما عرف بتقليص دور ـلتدقيـق احملاسة واـالرقابـة احلكومي
، وعلى السـوق أن يقوم بنفسه بتصحيح األخطاء  الدولة وإطالق املنافسة احلـرة يف السوق

  .والقيام بالتعديل التلقائي ملا ميكن أن حيدث من خلل 
ة للناس كاخلدمـات  كس تقليص دور الدولـة سلبـاً على أكثر اجملاالت احلياتيــانع     

ت رمحة شركات ـووضعت هذه اخلدمـات حت. .....الصحية واالجتماعية والتعليمية والثقافية 
كل عوائق أمام الكفاءة القصوى  ـات تشـام أن مثل هذه اخلدمـوق ، واعترب هذا النظـالس

ملبالغة اعتربت ا  ب املنافسة والربح  السريع  ، وزيادة يفـة غري املكبلة من أجل كسـوالفاعلي
ار ، باختص دم اإلنساينـادي والتقـواالزدهار األقتصطاً للثورة العلمية التكنولوجية ذلك شر
أن أي تدخل من جانب الدولة يف مسار األقصاد الوطين سوف يتسبب  :ت هذه املنافسة اعترب

  .حبرف هذا االقتصاد عن املسار الصحيح  ، وقـد يؤدي إىل عرقلة منوه واستقراره 
انفتاحاً  رـات اقتصاديـة أكثر فأكثاً يف تبين سيابناًء على ذلك مضت الدولـة قدمـ      

فكان انفجار األزمة املالية اليت . ة على األداء األقتصادي ـوليربالية ، وغُيبت الرقابة احلكومي
مريكا ويف ة يف أـبدأت بإهنيار مصرف كبري يف الواليات املتحدة األمريكية أعقبه اهنيارات مماثل

ل لالقتصاد ، وإلغاء الرقابة ـبب اجلموح حنو التحرير الكامـان ذلك بسـك.سائر أحناء العامل 
  .املصرفية الفعالة 
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ما الذي فتـح الباب : هنا ظهر سؤال جوهري ميس النظام اجلديد أو النظرية يف الصميـم   
   ما ُتبـع ذلك من شركات إىل" ورلدكوم " إىل " انرون "   للفساد والتالعب واالحتيـال من

أنه النظام نفسه ونظريته القائمة : اجلواب .؟ ...ما الذي أدى إىل هذه الكارثة الكربى : كربى 
على تضخيم األرباح لرفع أسعار األسهم بغض النظر عن الواقع الفعلي هلذه الشركات ، وخلق 

ة ذلك إىل سوء املديرين لقـد َحملّ بعض االقتصادييـن مسؤولي. انتفتاخ ورقي ورمي ومهي 
د األدىن ـاس باحلـ، إضافة إىل املس  وانعدام مسؤوليتهم إزاء العاملني واملسامهني يف شركاهتم

ألخالق املهنة واالستقامـة والشفافية ، وحتـول كثري من شركـات تدقيـق احلسابـات إىل 
وإعادة تركيب " احلسابية طبخ الدفاتر "   شركات استشارات ، تقدم لزبائنها املشورة يف كيفية

  .امليزانيات إلظهار أرباح خيالية 
، ويف وقـت مبكـر إىل خطورة غياب الرقابة  لقد نبه كثري من االقتصاديني والسياسيني    

ام األقتصادي األمريكي ، فقد أطلق وزير العمـل األمريكي األسبق ، واىل سوء النظاحلكومية 
احذروا النموذج األقتصادي "ب عشرات السنوات ، فقال  حتذيراً منذ ما يقار" روبرت رايش"

يف معرض نقده للنظـام األقتصادي الذي اعتمدته الواليات " رايش " أتى كالم " .. األمريكي
يف وقت مقارب و. املتحـدة يف الثمانينات والذي أدى إىل اهنيار مكونـات العقد األجتماعي 

ة األقتصادين نزاعاً يدور داخل أقنية املهنة أ" ابليك نيو ريب" كبري حمرري "مايكل لويس " كتب 
حيث  ،حول حتديد أسباب الكساد الكبري "ميلتون فريدمان "  و"جون كينيث غاليربايت " بني 

ومن وجهة نظر كينزية أن الكارثة كان سببها األسواق احلرة غري املستقرة ، " غاليربايت " يرى 
نتيجةً لفشل املصارف املركزية يف التجاوب مع مشكلة  فقال أن ماحصل كان" فريدمان " أما 

  .تـوفر السيولة ، أي أن احلكومات وليس السوق هي اليت فشلت 
ة وتداعياهتا يدور جدل كبري بني نزعتني ، كما يدور ـواآلن ومع األزمة األقتصادية الراهن  
  .دل أيضاً بني أصحاب النـزعة الواحدة ـج

ل ـة ماليني الصفحات يف حتليـمر األزممن ُع لفترة القصريةالل هذه اـتب خـلقد كُ     
ديث ـدد كبري من االقتصاديني والباحثني واحملللني والصحفيني للحدى عأسباهبا وتداعياهتا وتص

ؤال ـنشر وما أُذيع ظهر السوبني أكداس ما ةـة واالجتماعيـاطرها األقتصاديـعنها وعن خم
ب منظري ـجيي .؟... ة إلنقاذهاـ؟  هل هناك من فرص...ة هل سقطت الرأمسالي: األكثر أمهية 
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وف جيدد نفسه ، وأن ـايل سـة عن السؤالني بالطبع ال ، ويؤكدون أن النظام الرأمسـالرأمسالي
،  ة عهد بوش االبنـالنظام الذي سقط ، هو النظام الذي اعتمده ريغان وتاتشر واستمر إىل هناي

، "اف وليام بف" كمـا مساها " املسؤولة  ةالرأمسالي "  وع إىلاذ هو بالرجـويرى هؤالء أن اإلنق
ة كشفت إفالس سياسة الليربالية املطلقة ،وضرورة إعادة اعتبار دور الدولة ـوأن األزمة العاملي

  يتـولد عن  األزمة نظام اد الوطين ، ويؤكدون أيضاً أنه ال بد وأنـل يف إدارة االقتصـالفاع
  . ادي جديد اقتص 

فقدمت هذا احلـدث العاملي الكبري ،  واكبت ندوة الثالثاء األقتصادية الثانية والعشرين      
اهتا وللحضور النوعي املميز ـها الباحثني فكان لنقاشئمسامهات ثُرة من خالل أعضائها وأصدقا

ذت ـوقد اخت. ام ـادي املميز يف هذا العـنتيجة كانت احلدث الفكري األقتصالأثٌر كبري ، وب
اك ـوكان هن"   حول بعض تداعيات األزمة األقتصادية الراهنة" وراً رئيسياً لنشاطها بعنوان حم

  .حيزاً هاماً لالقتصاد السوري
وأخرياً فأن جملس إدارة مجعية العلوم األقتصادية يضع جهد هذا العام يف متناول السادة       

   .....والباحثني واملهتمني  الرمسيني واألكادمييني
  

  كراًوشــ
         1/8/2009دمشق 

  رئيس احتاد االقتصاديني العرب                     
  رئيس مجعية العلوم األقتصادية السورية                        
 كمال شرف . د                                  
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