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  القطاع العام
  واقتصاد السوق االجتماعي

   (*)الدكتور منير الحمش
  

العديد من التساؤالت بـين صـفوف   » اقتصاد السوق االجتماعي«مصطلح ) ويثير(أثار 

المواطنين في سورية، وخاصة بين االقتصاديين ورجال األعمال والمثقفين كافة، منذ أن ُأعلـن  

ية في منتصف العام الماضي مع جملـة مـن القـرارات    رسمياً عن تبنيه من قبل القيادة السياس

  .والتوصيات التي خرج بها المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي االشتراكي

، وخاصـة فـي نـدوة    »اقتصاد السوق االجتماعي«وعلى الرغم مما قيل حتى اآلن عن 

 يزال يحتاج إلى المزيـد  الثالثاء االقتصادي التاسعة عشرة لهذا الموسم، فإن األمر، كما أجده ال

من جوانبه المختلفة، وعالقاته وارتباطاته مع العديد من القطاعات . من البحث والدراسة والحوار

  .االقتصادية واالجتماعية، كالتي نحن بصددها اليوم، وهي عالقته بالقطاع العام

نه مرحلـة  على أ» اقتصاد السوق االجتماعي«وعندما نجد في أوساط الحكومة، َمْن يفسر 

انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر، وعندما تصدر الحكومة العديد من القرارات في اتجاه 

المزيد من االنفتاح االقتصادي، فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحاً إلجراء المزيد من الحوار حول 

  .إلزالة االلتباس والرد على األسئلة التي يثيرها. هذا المصطلح

؟ وما هي األسباب الكامنة خلف تبني هذا النوع مـن  »اد السوق االجتماعياقتص«فما هو 

االقتصاد؟ كيف يمكن أن نفهم هذا االقتصاد وكيف يمكن تطبيقه ومـا هـي مسـتلزمات هـذا     

  التطبيق؟

وإذا كان الهدف االرتقاء بمستوى معيشة الشعب، ومعالجة مشكالت االقتصاد والمجتمـع،  

  هذا الهدف؟» ق االجتماعياقتصاد السو«فهل سيحقق لنا 

 ـــــــــــــــــ
ـ نائب رئيس ) القاهرة(عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث االقتصادية  -كاتب وباحث اقتصادي (*) 

 . مجلس إدارة جمعية العلوم االقتصادية السورية
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وإذا ما انتقلنا عن عالقة القطاع العام باقتصاد السوق االجتماعي، فسيطرح علينا سـؤاالً  

محورياً، هو لماذا القطاع العام؟ وما هو دوره في ظل اقتصاد السوق االجتماعي؟ ومـا طبيعـة   

  .هذا الدور؟

فـي الحيـاة   » دور الدولـة «إن اإلجابة على هذه األسئلة، تطرح علينا مجـدداً مسـألة   

مما يطرح علينا مجدداً، أيضاً سؤاالً محورياً آخر، وهو ما الدور الذي . االقتصادية واالجتماعية

نريده للدولة في سياق عملية التنمية؟ هذا مع افتراض أن التنمية االقتصادية واالجتماعية تظـل  

لطريق إلى التنمية، وفيما إذا كان ا» شكل«الهدف، والوسيلة، للمجتمع، األمر الذي يطرح مسألة 

  .ينسجم مع خيار التنمية؟» اقتصاد السوق االجتماعي«

وأجد أن ذلك، إن صـح، فهـو   . قد يجد البعض، أن هذه األسئلة تعيدنا إلى نقطة الصفر

ولـذا فـإن   . ضروري، ذلك أن اإلشكالية حول شكل وطبيعة االقتصاد الذي نريده ال تزال قائمة

إلزالة أي التباس يحاول الـبعض  . الموضوع مسألة مطلوبة، ال بل ضرورية في هذا» الحوار«

أن يخلقه، ومن أجل الوصول إلى مفاهيم واضحة، واالتفاق على قاعدة صلبة مـن المعطيـات   

والوضوح ما يقطع الطريق على َمْن يحاول حرف المسيرة االقتصادية عن أهدافها الحقيقية فـي  

  .الجتماعيةتحقيق التنمية االقتصادية وا

  :قبل الخوض في هذه المسائل واالشكاالت البد لي من بعض المالحظات

بأن القيادة السياسية، حسمت ) اقتصاد السوق االجتماعي(كان يروج قبل اتخاذ قرار  :أوالً

، وكان بعض المروجين يحتلـون بعـض المناصـب    »اقتصاد السوق«أمرها واختارت طريق 

  .عي قربه من القيادة السياسيةالرسمية، وكان البعض اآلخر يد

  :ولقي هذا االتجاه بعض المصداقية، من خالل بعض الشواهد

كان بعضهم كما قلنا، يحتلون مناصب هامة في الحكومة، وكان باستطاعتهم إصدار  فمن جهة - 

  .بعض القرارات التي يمكن إدراجها في سياق التحول نحو اقتصاد السوق الحر

فسـورية   - المتوسـطية، قويـاً    - التوجه نحو الشراكة األوروبية  كان زخم ومن جهة ثانية - 

 - تتعرض للمزيد من الضغوط األميركية، ثم تحولت هذه الضغوط إلـى ضـغوط أميركيـة    

فرنسية، أمكن تحويلها إلى قرارات دولية، وقد كان هذا مـن   - أوربية أو على األقل أميركية 

 - الشرط الـذي تضـعه الشـراكة األوربيـة      عوامل الدفع باتجاه اقتصاد السوق الحر، وهو

  .المتوسطية لتوقيع االتفاقية مع سورية

  :كان هناك ضغطاً من نوع آخر، وهو ضغط داخلي يتمثل في الجهات التالية ومن جهة ثالثة، - 



   - 3  -

  .بعض المحيطين بأصحاب القرار السياسي - 

  .وأصحاب المصالح. رجال األعمال - 

لسوريين، الذين تربوا في أحضـان المؤسسـات الدوليـة    بعض الوافدين من الخارج، من ا - 

الذين قدموا من تلقاء أنفسهم، أو بإيحاء من جهـات أخـرى،   . والشركات والبنوك األجنبية

بهدف التعجيل باإلجراءات االقتصادية والتوجه نحو اقتصاد حرية السـوق، ولـم يتـورع    

حصل في جمهوريات االتحـاد  مما يذكرنا بما » اإلصالح بالصدمة«بعضهم من الدعوة إلى 

  .السوفياتي السابق من فوضى وفساد ومشكالت اقتصادية واجتماعية

هي مسألة سياسية إلى جانب كونها اقتصادية، إن » اإلصالح االقتصادي«إن مسألة  :ثانياً

أي توجه اقتصادي البد أن يكون مرتبطاً بتوجه سياسي، فضالً عـن التوجهـات االجتماعيـة،    

قتصادية ترسم وخلفها يقبع تيار سياسي معين، وقوى اجتماعية معينة، ذلـك أنهـا   فالسياسات اال

اجتماعية، تخدم في النهاية مصالح معينة تعبر عنها تلك  - تأتي عادة، انعكاساً لتوجهات سياسية 

  .السياسات

قد حسم مسـألة  » اقتصاد السوق االجتماعي«وإذا كان قرار القيادة السياسية بالتوجه نحو 

يار االقتصادي، بإقراره هذا المبدأ، فإن هذا الحسم جاء سياسياً ونظريـاً، ويبقـى أن يأخـذ    الخ

طريقه إلى التنفيذ، حيث ُيحسم من زاوية القرارات والسياسات العملية والممارسـة الحكوميـة،   

اقتصـاد السـوق   «األمر الذي لم نلمسه بعد، ال بل نجد من القرارات مـا يخـالف توجهـات    

  :، وقد يكون هذا متوقع من ناحيتين»االجتماعي

  .حداثة تداول المصطلح، الذي يتالزم مع ضعف الثقافة االقتصادية :األولى

إن بعض من يتولى إدارة االقتصاد الوطني، اآلن، هم من دعاة اقتصاد السوق الحـر،   :والثانية

  .ومن المنادين باالندماج باالقتصاد الرأسمالي العالمي

ومن هنا » اقتصاد السوق االجتماعي«استمرار الحوار حول مصطلح من هنا تبدو أهمية 

يبدو اهتمام جمعية العلوم االقتصادية السورية مبرراً في تركيزها على هذا الموضوع في نـدوة  

  .الثالثاء االقتصادية التاسعة عشرة

فشـل  يغلب عليه طابع االقتصاد الحر، وذلك بعـد   - اقتصادياً  - إن المناخ الدولي  :ثالثاً

النموذج االشتراكي السوفيتي وتصوير ذلك على إنه انتصاراً للنظام الرأسمالي وزعيمته الواليات 

المتحدة األميركية، وإطالق الدعوة لإلصالح االقتصادي وفق الوصـفة الليبراليـة االقتصـادية    
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 وتـرويج هـذه الـدعوة لـدى الـدول     » تفاهم أو وفاق أو توافق واشنطن«الجديدة التي تبناها 

  .االشتراكية السابقة، ولدى الدول النامية

والقت هذه الدعوة رواجاً منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، بعد أن زالت أسباب 

حيث توجت هـذه  ) ارجواي(استعصاء التوصل إلى اتفاق بشأن تحرير التجارة في إطار جولة 

بذلك المؤسسات الدولية الداعيـة   فاستكملت» منظمة التجارة العالمية«الجولة باإلعالن عن قيام 

  :إلى العولمة واالندماج في االقتصاد العالمي، لتشمل

  .صندوق النقد الدولي - آ 

  .البنك الدولي ومؤسساته التابعة - ب 

وقد القت الدعوة إلى العولمة والترويج لمبادئ الليبرالية االقتصـادية الجديـدة، ممانعـة    

ل الطامحة إلى بناء نموذجها االقتصادي المستقل، بينمـا  واسعة من الشعوب ومن العديد من الدو

بدأ دعاة ومروجو العولمة، وخاصة حملة الفكر المحافظ اليميني المتطرف في كل من الواليـات  

في الواليات المتحدة، في انتهاج سياسة جديـدة   2001أيلول  11المتحدة وبريطانيا بعد أحداث 

رية في فرض النموذج الليبرالي االقتصادي الجديد عـن  تقوم على استخدام العنف والقوة العسك

فقسموا دول العالم وشعوبه إلى دول وشعوب منخرطة فـي العولمـة   » عسكرة العولمة«طريق 

وقالوا بأن إزالة العثـرة  ) العثرة(ودول وشعوب ممانعة للعولمة، دعوها بـ ) النواة(دعوها بـ 

ار ومكافحة اإلرهاب في العالم، فكانت باكورة أمر ضروري، الستتباب األمن والسالم واالستقر

هذا االتجاه الحرب على أفغانستان واحتالله، ثم شن الحرب على العراق وإحتالله بهدف فرض 

  .نموذج ديمقراطي ليبرالي، يمكن تعميمه على دول العالم أجمع

ثم طرح الرئيس األميركي بوش، مشروع الشرق األوسط الكبير، الذي يتضمن من بـين  

ووفـاق  «أهدافه نشر الديمقراطية الليبرالية، واإلصالح االقتصادي الليبرالـي وفقـاً لوصـفه    

المعبـر عـن سياسـة    » النموذج االقتصادي الليبرالي الجديد«الذي يحمل في طياته » واشنطن

االنفتاح االقتصادي والتحرير التجاري إلى جانب باقي شروط وصفة التحول إلى اقتصاد حريـة  

  .»حكومة الحد األدنى«في ذلك الخصخصة والوصول إلى نموذج  السوق، بما

فـي  ) النموذج الكينزي(لقد جاء هذا النموذج، كبديل، عن السياسة التدخلية التي اعتمدت 

البلدان الصناعية المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية، وقد ساعد على نجاحها مشروعات إعـادة  

ع الخاص والرأسمالية الوطنية في ذلك الوقت عن النهوض تعمير ما خربته الحرب، وعجز القطا

  .باقتصادات تلك الدول دون تدخل الدولة
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ولكن هذا النموذج التدخلي، القى بعض الصعوبات في أواخر الستينات، خاصة بعد بروز 

وتداعياتها على األوضاع االقتصادية والمالية والنقدية، ممـا جعـل   » الركود التضخمي«ظاهرة 

ت المتحدة تلجأ إلى إلغاء العالقة بين الدوالر والذهب، وبدا واضـحاً عجـز السياسـات    الواليا

الكينزية عن مواجهة األزمة، مما دعي الليبراليون االقتصاديون الجدد، إلى االندفاع فـي تقـديم   

الحلول، وتصوير المشكلة على أنها نجمت عن تدخل الدولة في الشؤون االقتصادية، وأمام عجز 

) تاتشـر (الكينزية المطروحة، القت وجهة النظر الليبرالية الجديدة قبوالً تمثل في نجاح  الحلول

ونجاح ريغان الجمهوري في انتخابـات  ) 1979(المحافظة في انتخابات رئاسة وزراء بريطانيا 

  ).1980(الرئاسة األميركية 

البلدان الناميـة،   وكما فشل النموذج االشتراكي السوفياتي، القت عمليات التنمية في أغلب

صعوبات واخفاقات، مما جعل من الممكن طرح برامج الليبرالية االقتصـادية الجديـدة، علـى    

مما اضطرها إلى قبول تطبيق هذه البرامج في ) خاصة المثقلة بالديون الخارجية(البلدان النامية 

. ي والبنك الـدولي إطار جدولة الديون، ومن خالل الوصفة المقدمة إليها من صندوق النقد الدول

والتي تتمحور حول التوجه نحو النموذج الرأسمالي وفرض حكومة الحـد األدنـى، وتطبيـق    

  :هنا نتوقف قليالً لنقدم ثالثة شواهد على غاية من األهمية. سياسات حرية السوق

أنه ليس هناك نموذج رأسمالي واحد، بل أن حركة رأس المال العالمي  :أول هذه الشواهد

  :بر السنين وبنت ثالثة نماذج للرأسماليةتبلورت ع

رأسمالية الليبرالية االنكلو ساكسونية الجديدة، التي تطلق العنـان لقـوى    :النموذج األول

السوق بزعامة الواليات المتحدة، التي ورثت الليبرالية البريطانية، مع إدخال بعض الفوارق التي 

يات المتحدة أطلقوا العنان لقوى السوق الشرسة تميزها عنها، وهي أن المحافظين الجدد في الوال

ونفوذهـا علـى المؤسسـات    . دونما قيود، وعززت الواليات المتحدة ذلك بترسانتها العسكرية

  .وتحولت إلى عسكرة مباشرة وصريحة للعالقات الدولية. الدولية

وهـو  ). عيةأو دولة الرفاهية االجتما(هو نموذج رأسمالية الدولة الراعية  :النموذج الثاني

نموذج لرأسمالية أيقنت بأن الحيلولة دون قيام صراعات فيما بين القوى االجتماعية، يكون بدور 

للدولة الرأسمالية، يتضمن التوازن في نمط توزيع الدخل، بما يؤدي إلى تصـحيح االنحرافـات   

بر تقلبات وكذلك الحد من عمل قانون عدم التوازن ع. التي تنشأ عن إطالق العنان لقوى السوق

الدورات االقتصادية، التي هي جزء من طبيعة النظام الرأسمالي، والتي من شـأنها أن تُحـدث   
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وما ينجم عن ذلـك  . تقلبات في مستوى تشغيل قوى اإلنتاج البشرية والمادية وفي مستوى الدخل

  .من بطالة بشرية وعطالة في الطاقة اإلنتاجية

دولة التوجيهية السـاعية إلـى رفـد المشـروع     هو نموذج رأسمالية ال :النموذج الثالث

الرأسمالي بأخالقيات العمل في المجتمع القديم، وحرصـت علـى الحـد مـن التنـاقض بـين       

كقوة تصديرية . المشروعات بهدف تحقيق أداء أكفأ للمؤسسات، وفي العالقة مع السوق العالمية

  .وُيعبر االقتصاد الياباني خير تعبير عن هذا النموذج. ومالية

إن الحل السحري الذي تقدمه الليبرالية االقتصادية الجديدة، ويتبلور فـي   :وثاني الشواهد

ووصفات الصندوق والبنك الدوليين، ثبت فشله في العديد من الدول النامية التي ) توافق واشنطن(

والخصخصة إلى ) حكومة الحد األدنى(فقد قاد نموذج . اضطرت، تحت وطأة ديونها إلى اتباعه

لبطالة واالضطرابات االجتماعية، مما أجبر الصندوق والبنك الدوليين إلى إعـادة نظـر فـي    ا

برنامج الخصخصة، وإلى الدعوة إلى إحداث الصناديق االجتماعية لمعالجة تداعياتها، للحد مـن  

مما يدحض الرأي القائل بأن اإلصـالح  . آثارها االجتماعية المتمثلة بالبطالة وتوسيع قاعدة الفقر

االقتصادي وفق النموذج الليبرالي االقتصادي الجديد، سوف يحقق النمو االقتصادي الذي سـيعم  

  .المجتمع بأسره

وقد ثبت بطالن هذه األطروحة، ذلك أن االهتمام يجب أن يكون على إجراءات اإلصالح، 

حسن وليس على النمو الذي يشكل شرطاً ضرورياً، ولكن غير كاٍف، فالذي يؤثر في المجتمع وُي

  .من ظروف األغلبية الفقيرة، ليس النمو االقتصادي بحد ذاته، وإنما نمط هذا النمو

إن المروجين لألفكار الليبرالية االقتصادية الجديدة، يقدمون الوعـود للفقـراء محـدودي    

الدخل، بأن اإلصالحات الليبرالية، ستحقق النمو االقتصادي الذي سوف يصيبهم في المدى البعيد 

بل، عن طريق التقطير من القمة إلى القاعدة، إن هذه الوعود تظل في عالم الغيب وتفتقر بالمستق

في المدى البعيد سنكون جميعاً مـن  «إلى المنطق العلمي، ولعل أفضل ما يرد عليها، قول كينز 

  !..»األموات

ـ  أما ثالث هذه الشواهد د فهو أن االندفاع نحو العولمة، وخاصة في المجال االقتصادي، ق

فانفتاح كامل لألسواق لم يتحقق وكذلك التحرير الكامل للتجارة تعترضه . أعيق في بعض جوانبه

وقـد  (العديد من العقبات، بسبب استمرار دول أوربا والواليات المتحدة في تقديم الدعم للزراعة 

ـ  )2013اتفق مؤخراً على أن ُيزال الدعم في عام  ا ، وكذلك في وضع الواليات المتحـدة وأورب

القيود على بعض المواد والمنتجات المستوردة من اليابان وغيرها فضالً عن المشكالت الناجمة 
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عن تصدير األلبسة والمنسوجات الصينية، مما يظهر في إخفاق المفاوضات في إطـار منظمـة   

  .التجارة الدولية، وفي المنازعات العديدة التي تنظر فيها هذه المنظمة

رأس المال تواجه بعض القيود والرقابـة، بسـبب الضـوابط     فضالً عن ذلك، فإن حركة

لكن ما يلفت هو القيود التي وضعت على . المفروضة في إطار مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال

انتقال العمالة، والتي زاد من حدتها الرغبة في إيقاف الهجرة من الجنوب إلى الشمال، واإلدعاء 

نتكاسات الندفاعة العولمة في بعض تجلياتها، لم تمنـع مـن   وهذه القيود واال. بمكافحة اإلرهاب

استمرار الترويج لها واإلدعاء بقدريتها، والتصميم على نشر ثقافة السوق الحرة، والدعوة إلـى  

. بناء سوق حرة عالمية، تفترض مسبقاً، أن تحديث االقتصاد يعني الشيء نفسه في كـل مكـان  

ا تمثل التفوق الساحق والفريد لنمط الرأسمالية العالمية فـي  وبالتالي تفسير عولمة االقتصاد، بأنه

  .األمر الذي نعتقد أنه بعيد المنال. األميركي - نموذجها األنكلوسكسوني 

نقول هذا ليس فقط بسبب ما يعانيه النموذج األميركي من مصـاعب ومشـكالت داخـل    

في داخل وخـارج الواليـات    الواليات المتحدة، وال بسبب ما تعانيه عسكرة العولمة من ممانعة

المتحدة فحسب، بل ألسباب موضوعية تتعلق بطبيعة هذا النموذج، ومخالفته لمسـيرة التـاريخ،   

ومناهضته لتطلعات الشعوب، فضالً عن تناقضاته الداخلية وما نراه اآلن من انعكاسات للمشروع 

ها في أميركا الالتينية، األميركي في الشرق، ومن انتصارات لممانعي الواليات المتحدة ومشروع

خير دليل على فشل عملية تعميم النموذج األميركي على العالم، وُيعبر هذا الفشل بالتـالي عـن   

أهمية البحث عن طريق آخر أو نموذج آخر، أال وهو طريق التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة   

  .وطنيالمعتمدة على الذات والمنفتحة على العالم بما ال يؤذي استقاللها ال

وبقـي أن  » اقتصاد السوق االجتمـاعي «هذا الطريق، وهذا النموذج، وجدته سورية في 

يؤطر مفهوم هذا االقتصاد، ويوضح على نحو يبعده عن أي التباس، وال يترك مجاالً للتشويه أو 

  .االنحراف

إن أي نموذج لالقتصاد، في أي بلد، البد أن يراعي خصوصيات هذا البلد، ودرجة تقدمه، 

لهذا فإن من غيـر الممكـن   . العالقات االقتصادية واالجتماعية القائمة، وتراثه وتقاليده الوطنيةو

. الحديث، عن نقل النموذج الصيني، أو نقل نموذج الطريق الثالث الذي أختاره بلير في بريطانيا

في بيئة يمكن االستفادة من جميع تجارب دول وشعوب العالم، ولكن ال يمكن نقل النموذج الناجح 

  .معينة، ليلقي نفس النجاح في بيئة أخرى
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وفي سعينا إلى تَلَمس الطريق السليم نحو تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدنا، 

يجب علينا أن نتذكر دائماً » اقتصاد السوق االجتماعي«وفي إطار الجهد الموجه إلى رسم معالم 

  :النقاط البارزة التالية

سى أن جزءاً عزيزاً من بلدنا يحتله عدو شرس، طامع في مد نفوذه وسـيطرته  يجب أال نن - 1

على المنطقة العربية بأسرها، مدعوماً من قوى الشر والعدوان على األمة العربية في أوربـا  

وهذا األمر بالتحديد، يدعونا، مهما كان شكل وطبيعة النظام االقتصـادي  . والواليات المتحدة

  .عالية من اليقظة واالستعدادوالسياسي، إلى درجة 

إن ما أوردناه في النقطة األولى، يستدعي، بالضرورة، وجـود دولـة قويـة، قويـة فـي       - 2

  .قوية في إرادتها. اقتصادها، قوية في قدرتها العسكرية

ومما يعزز ضرورة وجود الدولة القوية، ما تالقيه سورية اليوم من ضـغوط وتهديـدات،    - 3

د واإلمكانات المادية والبشرية من أجل تعزيز قدرتها على الصمود تفترض حشد جميع الجهو

  .والمواجهة

إن تذكرنا لهذا النقاط الثالثة، يجعلنا نتساءل؛ هل اقتصاد حرية السوق يمكن أن يحقق لنا 

  إمكانات بناء اقتصاد قوي ودولة قوية وقدرة على مواجهة الضغوط؟

ال يمكن أن يحقق لنا ذلك، وإذا كـان قـرار    فإذا كانت اإلجابة، بأن اقتصاد حرية السوق

التوجه نحو اقتصاد السوق االجتماعي قد أصبح حقيقة واقعة، فإن هذا يعني أن ما حسم فعالً هو 

أن النموذج االقتصادي الذي نطمح إليه ليس هو اقتصاد حرية السوق وهذا يعني أن للدولة دوراً 

قوى السوق الغاشمة فحسب، وإنما أيضاً من أجل  اقتصادياً عليها أن تقوم به، ليس من أجل كبح

ويبقى أن نحدد معالم وطبيعة ومفهوم هـذا االقتصـاد،   . تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

والمنطلق كما أراه، الوقـوف  . وطبيعة ومفهوم دور الدولة، ومعالم التنمية المطلوبة والمرغوبة

ومن ثم رسم مالمـح  . تحديات التي عليه مواجهتهاعلى واقع االقتصاد السوري، والمشكالت وال

  .ومفهوم اقتصاد السوق االجتماعي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

  :واقع االقتصاد السوري -أوالً 
سوف اكتفي هنا بعرض موجز جداً يشخص مشكلة االقتصاد السوري حالياً، مـع إيـراد   

  .ون الدخول بالتفاصيل، فمكانها في موضع آخربعض المؤشرات الدالة على حالته، د

يعاني االقتصاد السوري من اختالالت جوهرية، ترجع أساساً إلى مشكالت تتعلق بمصادر 

النمو االقتصادي، فهناك تراجعاً كمياً في كل من االستثمار والتشغيل، كما أن هناك تراجعاً كيفياً 
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ويعكس هذا التراجع تدهوراً في رأس . نتاج كافةفي إنتاجية العمل وكفاءة رأس المال وعوامل اإل

المال البشري الذي ُيعد المصدر الرئيسي لإلنتاجية والتنافسية، كنتيجة مباشرة لتـدني مسـتوى   

تعليم وتدريب القوى العاملة من حيث الكمية والكيفية، وعدم تطوير الجانب المعرفي في العملية 

  .افة مما ينعكس سلباً على العملية اإلنتاجيةاإلنتاجية، إضافة إلى ضعف استخدام الثق

ولعبت السياسات االقتصادية والمالية، منذ منتصف الثمانينات دوراً، ال يساعد على إيجاد 

المناخ المناسب لتطور القوى المنتجة، وأشير بوجه خاص إلى السياسة المالية االنكماشية التـي  

) موازنة الموازنـة (بنك الدولي تحت عنوان جاءت منسجمة مع مطالب صندوق النقد الدولي وال

فكان لها دوراً أساسياً في انكماش االقتصاد وتراجع االستثمار نتيجة لتخفيض االنفاق العام، وبدء 

انسحاب الدولة التدريجي من النشاط االقتصادي، وتراجعه في الشأن االجتماعي دون أن يستطيع 

، بال شك في السـنوات  1991عام / 10/قانون رقم القطاع الخاص أن يمأل الفراغ، وقد اسهم ال

األولى لتطبيقه في جذب عدد من مشاريع القطاع الخاص، لكن هذا لـم يـدم طـويالً فالقطـاع     

الخاص لم يبِد رغبة حقيقية في االستثمار واإلسهام في عملية التنمية كمـا أن أسـاليب اإلدارة   

محا باستثمار هذا القانون وبعض التشـريعات  البيروقراطية، وسوء إدارة االقتصاد الوطني لم يس

  .واألنظمة األخرى لمصلحة االقتصاد الوطني

لقد انعكست السياسات االقتصادية والمالية في تراجع معدالت النمـو الحقيقيـة، بحيـث    

أصبحت تقل عن معدل نمو السكان في بعض السنين، وبرز االعتماد على النفط والزراعة بنسب 

عدا الخدمات المالية التي بقيـت  (بضعف الصناعة التحويلية، وتضخم الخدمات متزايدة، مرافقاً 

  .مع تنوع ضعيف للصادرات، وانخفاضاً واضحاً في القيم المضافة) األضعف

وكان من نتائج األداء االقتصادي الضعيف انخفاض استغالل اإلمكانيات الكامنة الكبيـرة  

بحيث أدى هذا إلى خسـائر اقتصـادية   . البشريةنسبياً في االقتصاد السوري، وخاصة الموارد 

واجتماعية من حيث انخفاض العائد االقتصادي وتراجع المؤشرات الخاصـة بتوزيـع الـدخل    

  .القومي، وعدم تحقيق أهداف التنمية في العدالة االجتماعية

تشير إحصاءات هيئة تخطيط الدولة إلى تراجع معدل النمو الحقيقي السـنوي لالقتصـاد   

وسطياً في الفتـرة  % 2.37إلى  1996 -  1990وسطياً في الفترة ما بين % 8.45من  السوري

  .2003 -  1997ما بين 

ويعود السبب في انخفاض معدل النمو في الفترة الثانية إلى مجموعة من األسباب، منها ما 

الذي ساد يعود إلى التبدل في المناخ العام المتفائل في المنطقة العربية عامة وفي سوريا خاصة، 
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في الفترة األولى، ومنها ما يعود إلى ضعف اإلدارة االقتصادية والسياسات المتبعة كما سبق أن 

  %).0.2- (إلى  2003ألمحنا، والجدير ذكره أن معدل النمو االقتصادي انخفض عام 

كما يالحظ تراجع نسبي في مجال الصناعة التحويلية، فقد بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع 

في حين أنها كانـت تصـل إلـى    ) فقط% 3.2( 2003 -  2000اتج المحلي خالل الفترة في الن

  .وسطياً سنوياً) 1999 -  1996% (18و) 1995 -  %1990 (11

وثمة مالحظة أخرى جديدة باالهتمام، وهي أن هناك سوء توزيع للدخل الوطني يتجلى في 

% 38إلـى   1994عام % 46 انخفاض حصة الرواتب واألجور من الناتج المحلي اإلجمالي من

  .في نفس الفترة% 62إلى % 54هذا في حين ترتفع حصة الريوع واألرباح من . 2003عام 

ومما يلفت النظر، وكنتيجة من النتائج التي تشكل تحدياً لالقتصاد الوطني، تراجع معـدل  

 )2003 -  1996(في الفتـرة  % 1.1إلى ) 1996 -  1991(في الفترة % 5نمو المشتغلين من 

  %.18مما يعني تفاقم مشكلة البطالة، التي تكاد تصل في بعض التقديرات إلى أكثر من 

ومما يزيد من تفاقم المشكلة االقتصادية التراجع الواضح في إنتاجية العمل، فقـد وصـل   

في حين أنـه كـان   ) 2003 -  1996(في الفترة ما بين % 1.6وسطي معدل نمو اإلنتاجية إلى 

  ).1996 -  1991(في الفترة % 3.5

أما على الصعيد االجتماعي، فقد برزت ظاهرة اتساع دائرة الفقر، فأظهرت الدراسات أن 

من سكان سورية يعيشون تحت خط الفقر ورافق هذا أن مخصصات التعليم لـم تتجـاوز   % 33

، كما أن األنفـاق  )2003حسب التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام (من الناتج المحلي % 2

  ).2005حسب تقرير التنمية البشرية % (2صحة لم يتجاوز على ال

للصحة % 64.7وإذا ما دققنا في مجمل نفقات الخدمة االجتماعية لوجدناها تتوزع ما بين 

الصادرة  2004حسب اإلحصاءات المالية الحكومية لعام (للحماية االجتماعية % 29.7والتعليم و

معكوسة في الدول الصـناعية المتقدمـة، إذ أن   في حين أن الصورة ) عن صندوق النقد الدولي

ونجـد بـنفس   . األولوية تتجه إلى الحماية االجتماعية بغض النظر عن التوجهـات السياسـية  

اإلحصاءات أن مخصصات األنفاق على الخدمات االجتماعي كنسبة من األنفاق العام في عـام  

اعية أكبر من ذلك بكثيـر،  ، في حين أنها تبلغ في الدول الصن%17.9بلغت في سورية  2000

. على الرغم من دعوة هذه الدول للدول النامية إلى تخفيض أنفاقها العام، والحد من تدخل الدولة

. من األنفاق العـام % 73.4وتصل نسبة األنفاق على الخدمات االجتماعية في ألمانيا  مثالً إلى 

  .في الواليات المتحدة% 60بينما تنخفض هذه النسبة إلى حوالي 



   - 11  -

إن االنخفاض في مخصصات الصحة والتعليم، صاحب انخفـاض نـوعي فـي هـاتين     

وقد جاء هذا في إطار الدعوة إلى تخفيض األنفاق العام، بحجة تخفيض عجز . الخدمتين الهامتين

الموازنة، بينما لم نلمس أي تخفيض في مخصصات أخرى تتعلق بالمزايـا الممنوحـة لكبـار    

فلو أن الجهود اتجهت  إلى مكافحة جدية للفسـاد،  . وخالف ذلكالموظفين من سيارات ومهمات 

وإلى تخفيض الهدر واإلسراف والتبذير والسرقات ونفقات بنزين السـيارات الحكوميـة علـى    

اختالف أنواعها، ألمكن سد العجز في الموازنة، وتحقيق فائض يمكن اسـتخدامه فـي اإلنفـاق    

  .ية معاًاالستثماري والمتوجه نحو الخدمات االجتماع

لكن هذا لم يحدث، والذي حدث ال يمكن تفسيره إال استجابة لمصالح شريحة معينـة فـي   

الداخل فضالً عن الدعوات والنصائح اآلتية من الخارج، وخاصة من الواليات المتحدة وأوربـا  

والمؤسسات الدولية بالتوجه نحو اقتصاد حرية السوق، األمر الذي نلمسه في التخفيض الكبير في 

أي » حكومة الحد األدنى«الذي يدعو إلى ) وفاق واشنطن(وهو أحد أهم ركائز » حجم الحكومة«

حكومة ال تمتلك السيطرة على اقتصاد بلدها، بل تتركه لقوى السوق تتالعب به وفقاً لمصالحها، 

كمـا يسـهل انـدماج    . حكومة ضعيفة في بلد ضعيف مما يسهل خضوعها للمطالب الخارجية

  .»قطار العولمة«طني في االقتصاد الرأسمالي العالمي والتحاقه بما يدعى االقتصاد الو

فقد تخلت الحكومة . ولألسف فإن الشواهد العملية، تضع االقتصاد السوري في هذا السياق

عن القيام بجهود أساسية في عملية التنمية وبدأت بالتخلي عن القطاع العام الصـناعي بعـد أن   

سوق التجاري وهذا يعني وكأن التنمية أصبحت يتيمـة دون رعايـة،   كادت تنهي تواجدها في ال

حين بدأت الدولة بعملية إنسحاب منظمة من النشاط االقتصـادي مـع تراجـع فـي الخـدمات      

االجتماعية، والتوسع في التعليم الخاص، والمستشفيات الخاصة، فضالً عن المصارف الخاصـة  

) 2000مؤشرات التنمية الدوليـة لعـام   (نك الدولي وشركات التأمين الخاصة وطبقاً لبيانات الب

إلـى   1980من الناتج المحلي اإلجمـالي عـام   % 48.2إنكمش حجم الحكومة في سورية من 

في نهاية التسعينات، أي إلى النصف تقريباً، ويشير تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام % 24.6

مـن النـاتج   % 41يبلغ  1984و 1972بين  ، إلى أن األنفاق الحكومي كان في الفترة ما2002

  %.25إلى  1998 -  1985المحلي اإلجمالي، في حين انخفض في الفترة من 

ومن المفارقات أن الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى، يزداد فيها حجم الحكومة، خالفـاً  

عام % 31.6ففي إنكلترا زاد حجم الحكومة من . لتوصياتها للدول النامية بتقليص دور الحكومة

إلـى   1980عام % 39.5وفي فرنسا ارتفع حجم الحكومة من . 1997عام % 39.1إلى  1970
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% 50.2ونجد ذات المفارقة في مصر التي انخفض فيها حجم الحكومة من . 1997عام % 46.6

  .في نفس الفترة% 36.6إلى 

  :الطريق إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية
ه أو النصح الوارد في مشـروعات الشـرق األوسـط الكبيـر     إذا ما أبعدنا عامل اإلكرا

والشراكة األوربية والشروط والقيود التي تنهال علينا من عمالقة العولمة ومروجيها، وطرحنـا  

  :على أنفسنا السؤال المركزي التالي

إذا كانت حالة االقتصاد السوري كما هي اآلن، وإذا كنا نطمح إلى النهـوض بمسـتوى   

وعلمياً وثقافياً واجتماعياً، فما هو السبيل إلى ذلك؟ هل تستطيع، أو ترغـب، قـوى    شعبنا مادياً

أن يتحملوا هـذه  ) القطاع الخاص(السوق بتلبية متطلبات النهوض والتقدم؟ هل يستطيع األفراد 

  .المسؤولية بمفردهم؟

ـ  . وهنا تطرح علينا مسألة دور الدولة ن فمن الواضح أن إطالق العنان لقوى السـوق، ل

يستطع أن يصل بالمجتمع وباالقتصاد إلى ما نطمح إليه، فاالقتصاد الحر لن يوصلنا إلى المنافسة 

الحرة بل إلى االحتكار والفوضى، وبالتالي إتساع دائرة الفقر، وزيـادة الفـروق فـي الثـروة     

وحتى إذا أمكن تحقيق مستوى عالٍ أو محسوس من النمو االقتصـادي، فـإن ذلـك    . والدخول

بينما المطلوب . لمصلحة فئة معينة، ويؤدي إلى زيادة فقر الفقراء، وزيادة ثراء األغنياء سيجري

هو تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، التي ال يمكن تحقيقها ما لم يكن للدولـة دور  

  .فاعل في االقتصاد والمجتمع

سر البالء األعظم وسبب «دولة رخوة، وهي ) ميردال(فالدولة الضعيفة، هي كما وصفها 

أساسي من أسباب الفقر والتخلف في الداخل، والمهانة وعدم االعتبار في الخارج، وفي مثل هذا 

الدولة تشجع على الفساد، كما أن انتشار الفسـاد  ) رخاوة(النموذج من الدول، يعم الفساد، إذ أن 

  .»يزيد الدولة ضعفاً ورخاوة

االقتصاد والتخاذل في السياسة، وبـين التراخـي فـي    ويربط جالل أمين بين التخاذل في 

وإذ ُيسقط هذه الحالة على ما يحدث في مصـر  . السياسة الخارجية، والتراخي في السياسة الداخلية

إن ما يجري مجرد انفتاح يوحي بموقف الدولة المصرية من إسـرائيل، أو  «: منذ السبعينات يقول

  .»)الدولة الرخوة(صف هذه الحالة هو وصف من الواليات المتحدة، بل أن ما يصلح لو

حكومة «وبعد أن توضح للعديد من المفكرين الغربيين واألميركيين، ما آلت إليه وصفات 

والسياسات الليبرالية االقتصادية الجديدة في البلدان التي سارت في هذا الطريـق،  » الحد األدنى
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الشركات الكبرى في الواليات المتحـدة،  وبعد أن برزت فضائح الفساد واالنحرافات المالية في 

وظهرت الفروقات الهائلة في مستويات الدخول فضالً عن تفاقم مشكالت العجوز في الموازنات 

االقتصادية المختلفة، بدا واضحاً أن الوصفة الليبرالية االقتصادية الجديدة، لم تكن وبـاالً علـى   

مما جعل مفكر معروف بأنه مـن  . ول الصناعيةالبلدان النامية فقط، بل أنها كانت كذلك على الد

يكتـب  ) نهاية التاريخ(صاحب نظرية ) فوكوياما(أشد أنصار الليبرالية االقتصادية الجديدة، وهو 

حيث رأى أن جانباً كبيـراً مـن المشـكالت االقتصـادية     » استرداد دور الدولة«مجدداً حول 

  .د إلى إضعاف الدولة وترهلهاواالجتماعية والصحية في الدول النامية الضعيفة يعو

أن يلحظ إن انتهاج هذه السياسات أدى إلـى  ) فوكاياما(ولم يكن عسيراً على شخص مثل 

جوزيـف  (وهو يلتقي في ذلك، مع ما توصل إليه . مزيد من المشكالت االقتصادية واالجتماعية

  .نائب البنك الدولي السابق الحائز على جائزة نويل في االقتصاد) استيجلتز

  :القطاع الخاص والتنمية
وإذ تشترط الشراكة األوربية، انتهاج سياسة اقتصادية تنسجم مع التحول إلى اقتصاد حرية 

وإذ ُيطـرح  . السوق، بما في ذلك إعطاء الدور األساسي في النشاط االقتصادي للقطاع الخاص

ي يلتقـي مـع   على نطاق واسع من قبل الواليات المتحدة، مشروع الشرق األوسط الكبير الـذ 

مشروع الشراكة األوربية في الدعوة إلى اقتصاد حرية السوق وتقليص دور الدولة والخصخصة 

وما إلى ذلك، فإن ذلك يجعلنا نتساءل، عن سبب هذا اإلصرار على الدعوة إلى اقتصاد حريـة  

السوق وتقليص دور الدولة االقتصادي وإعطاء الدور األساسي للقطـاع الخـاص فـي قيـادة     

  .تصاداالق

فإذا كانت العودة إلى اقتصاد حرية السوق تهدف إلى تعميم قيم ومفـاهيم واحـدة تُسـهل    

انخراط جميع شعوب العالم في العولمة، وتُسهل سيطرة قوى السوق العالمية على دول وشعوب 

  .العالم

 وإذا كانت الدعوة إلى تقليص دور الدولة االقتصادي واالجتماعي ُيمكن أن ُيفهم أنه يهدف

  .إلى إضعاف الدولة، وبالتالي جعلها أكثر طواعية لمقتضيات الخارج

فإن الدعوة إلى تولي القطاع الخاص مهام الدولة االقتصادية، وقيادة اقتصاد الدولة يظـل  

غير مفهوم، من زاوية ما يمكن أن تهدف إليه من جراء ذلك، كل من الواليات المتحدة وأوربا، 

  .فضالً عن المؤسسات الدولية
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والدعوة إلى تمكين القطاع الخاص من السيطرة على اقتصاد الدول ليست جديدة، وصحيح 

أنها نظرياً تندرج في إطار الليبرالية االقتصادية، ولكنها أصبحت في السياسة الدولية واإلقليميـة  

 ويتمثل ذلك، في أن. تندرج في جداول أعمال الدول الكبرى، في عالقاتها مع دول العالم الثالث

  .هذا الموضوع أصبح يحتل إحدى أهم أولويات الواليات المتحدة، وأوروبا

وهو المتابع الجاد للسياسة األميركيـة، فـي كلمتـه    ) محمد حسنين هيكل(يعرض علينا 

ما ورد فـي  . 1990الختامية في الندوة الفكرية التي أقامها مركز دراسات الوحدة العربية عام 

االعتمادات المالية الذي قدمه وزير خارجية الواليـات المتحـدة    البيان السياسي المرافق لمطلب

مليار  20.8(في ذلك الوقت، حيث طلب بيكر من الكونغرس رصد اعتماد قدره ). جيمس بيكر(

لوزارته محدداً خمسة أهداف، أوردها ألهمية بيان التـرابط بـين األهـداف السياسـية     ) دوالر

  :األهداف هي وهذه. واالقتصادية لإلدارة األميركية

  .نشر القيم الديمقراطية -  1

  .التمكين لقوى السوق والقطاع الخاص -  2

  .دفع السالم -  3

  .حماية المجتمع الدولي من األخطار المتعدية للحدود -  4

  .التمكين للتحالف الغربي في عالم حافل بالمتغيرات -  5

متميـزاً فـي    ومن الواضح في هذه األهداف، إن تمكين قـوى السـوق يحتـل مركـزاً    

ويقول هيكل أن بيكر أردف عند التفصيل نصاً على ضـرورة تحقيـق   . االستراتيجية األميركية

كما أن تحقيق السيادة المطلقة للقطاع الخاص ورد . السيادة للقطاع الخاص في اقتصاديات األمم

اسة األميركية وفي تدقيقه ألهداف السي. صريحاً أيضاً في معظم البنود اإلضافية التي طلبها بيكر

  : وأولوياتها يكتشف هيكل

أن قوى السوق وتحكيم سيطرة القطاع الخاص، هما الهدف الرئيسي والظاهر، فيمـا   -  1

  .أعلنه بيكر، ثم أنهما الهدف العملي الذي ُيمكن السعي إليه بتخطيط واقعي

ن تعبيراً كا) السوق والقطاع الخاص(إن التعبير الذي استعمله بيكر في صدد االثنين  -  2

وترجمته طبقاً لقواميس اللغة وبينها المورد والوسيط مثالً  (Foster)وهو تعبير . جرى إنتقائه بدقة

، ويالحظ أنه فيما يتعلق بهدف الديمقراطيـة وهـدف   )يرضع، ينشئ، يربي، يرعى، يعزز(هي 

  .عأي يدعو ويشج (Promote)السالم استعمل بيكر تعبيراً يختلف في وقعه، وهو تعبير 
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أن تقرير بيكر، كرر ذكر هدف التمكين لقوى السـوق، أو قـوى السـوق مقترنـة      -  3

مرة في مساحة عشر صفحات، استغرقها الجزء األول من تقريـره، وهـو    21بالقطاع الخاص 

  .شيء الفت لالنتباه، ويقطع بأن هذا الهدف محوري في السياسة األميركية الجديدة

ح الذي تبديه الواليات المتحدة على دور قـوى السـوق   وأبدي هيكل قلقه، من هذا اإللحا

دولة باإلعالن على هذا النحـو  «وذلك ألنه يعتبر ذلك أنه ألول مرة تقوم فيها . والقطاع الخاص

الموجه والمباشر في إلحاحه بأن سياستها هي التدخل النشيط في صـميم التكـوين االقتصـادي    

  .»واالجتماعي والطبقي في بالد مستقلة

إن مما يؤذي المشاعر أن نجد قوة عالمية تريد أن تحتضن أو ترعـي أو  «: ل هيكلويقو

ترضع القطاع الخاص عبر حدود العالم بأسره وفوقها، فهذا وضع يكاد أن يكـون نوعـاً مـن    

  .»الحماية المتدخلة، وعلى نحو لم يسبق له مثيل حتى في عصور الحروب الدينية المقدسة

لخاص دور في النشاط االقتصادي، وأنه يجب أن يكون شريكاً في إننا إذ نعتقد أن للقطاع ا

عملية التنمية، وإذا كنا نعتقد أن من الضروري االعتراف بدور آليات السوق، فإن ما يطرح من 

قبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي يصل إلى حد ليس التدخل في شؤوننا الداخلية فحسب، 

أتي على نحو استفزازي، فهو يأتي في سياق االنحياز والحماية لفئات وإنما أيضاً أن هذا التدخل ي

اجتماعية داخل الوطن، وعلى الساحة العالمية، بدون مراعاة الختالف ظروف وأحوال الـدول،  

مما يشكل ضـغطاً  . ودون االعتراف بأحقية الشعوب في اختيار نظامها االقتصادي واالجتماعي

في ظروف تتباين فيها مراحل التطور والتقدم بـين الشـعوب،   شديداً على حرية وحق االختيار 

واعتقد أن السبب في ذلك أوهـام الغـرب   . وبالتالي تتباين الضرورات الموجهة لحرية االختيار

والواليات المتحدة، بأنهما يستطيعان اختراق مجتمعاتنا عن طريق ربط مصالح فئة قليلة ممـن  

  .ج الرأسمالي العالمييدعون أنهم رجال أعمال، بمصالح الخار

أن القطاع الخاص في وطننا لديه تجارب مشرفة وإسهامات جدية في التنمية االقتصـادية  

واالجتماعية، ونحن ال ننتظر من الواليات المتحدة، أو من االتحاد األوربي، أن يقدم لنا النصائح 

 السوق لتكون حاكمـة  باالعتماد على القطاع الخاص، أو توضع علينا الشروط بالعودة إلى آليات

وقائدة لتطور مجتمعنا، وإذ يشير هيكل إلى تجربة مصرف مصر، وطلعت حرب، ودور القطاع 

الخاص المصري في نهضة مصر، فإن تجربتنا في سورية عظيمة مع القطاع الخـاص، الـذي   

ـ . أسهم بعد االستقالل في بناء اقتصاد سورية الحديث ا وال يمكن للدارس أو الباحث أن ينسى م

قامت به مجموعات من المستثمرين السوريين من نشاط استثماري إنتاجي تمثل في العديد مـن  
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معامل الغزل والنسيج والكونسروة واإلسمنت والزجاج وشركات الكهرباء والمياه وغير ذلك من 

مئات المنشآت، وإذا كان التأميم قد طال العديد من هذه المنشآت، فإن ذلك قد تم فـي ظـروف   

  .واقتصادية معينة، لسنا هنا في معرض الحديث عنها سياسية

ما يهمنا اإلشارة إليه هنا، هو أننا ال ننتظر من يقول لنا من الخـارج باالهتمـام بآليـات    

السوق والقطاع الخاص، فهذه مسألة تفرضها طبيعة المرحلة التي يمر بها اقتصـادنا الـوطني،   

  .التي نطمح إلى تحقيقهاوكذلك مرحلة التطور التي قطعناها، واألهداف 

اقتصـاد  «ما أريد أن أشير إليه، قبل االنتقال إلى الحديث عن دور القطاع العام في ظـل  

هو أن القطاع الخاص يشكل ركناً أساسياً في نسيج االقتصاد الوطني، ولكن » السوق االجتماعي

قيـق التنميـة   عليه أن يعرف أن دوره يأتي من خالل نزوع المجتمع، بجميع أطيافه، إلـى تح 

االقتصادية واالجتماعية، وأن دوره يشكل ركناً هاماً في عملية التنمية، ولهذا فإن المجتمع بكامله 

يدعم إسهام القطاع الخاص في العمل المنتج، بقدر ما يرفض دوره في مجال السمسرة والوساطة 

عمـل ضـمن القـوانين    علماً أن التجارة تقع في إطار العمل المنتج طالما أنهـا ت (غير الشريفة 

  ).واألنظمة النافذة

لهذا، فإن ما يجب أن يعرفه القطاع الخاص، أن حمايته الحقيقية تأتي من داخل وطنه، وال 

وعندما يقتنع المجتمع بدوره اإلنمائي . يمكن ألي أحد من الخارج أن يملي عليه دوره أو وظائفه

الداخل الوطني، فهو ركن أساسي من  المنتج، عندها سوف يلقى هذا القطاع كل دعم وتشجيع من

  .الوطن، ويتحمل مسؤولية هامة في تطوره وتحقيق مهام التنمية

  :دور القطاع العام في ظل اقتصاد السوق االجتماعي
ما دام القطاع الخاص يمثل هذه األهمية، إذن فما هو دور القطاع العام؟ أشير في البدايـة  

  :إلى بعض المالحظات

ن العام والخاص هما جزء من النظام االقتصادي للدولة، ويجب أن تسقط أن القطاعي :أوالً

والموقف من القطاع العام، يجب . جميع المحاوالت الرامية إلى وضع أي منها في مواجهة اآلخر

أال ينطلق من خطاب سياسي عفى عليه الزمن، بل من كون القطاع العام، يشكل قسماً أساسياً من 

يستوجب حمايته واالرتقاء بإدارته وتطوير أداءه وإزالة العقبـات عـن   االقتصاد الوطني، مما 

  .طريقه

في معرض الهجمة على القطاع العام، بحجة الفساد أو الفشل، فإن المسألة ال تتعلق  :ثانياً

بهذه الشركة أو تلك من شركات القطاع العام، أن المسألة هي أكبر من ذلك، أنها تتعلق بـإدارة  
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وآلياته، وبالحكومة وإجراءاتها، ولهذا فإن المنطق يدعونا إلى المطالبة بإصالح  االقتصاد الوطني

  .الحكومة وآلياتها وإدارتها

إن الحكومات على امتداد ربع قرن مضى أو أكثر، كانت تمتنع وتعيق عمليات إصـالح  

اقها بسـوء  فإن المسؤولية يمكن إلص) وهو افتراض بعيد(القطاع العام، فإذا استبعدنا سوء النية، 

  .اإلدارة، أو يضعف األداء على مستوى المؤسسة وعلى مستوى إدارة االقتصاد الوطني

وهذا األداء . إن األداء المنخفض للقطاع العام يقابله أيضاً أداء متدنٍ للقطاع الخاص: ثالثاً

وأن عمليـة اإلصـالح   . في القطاعين هما نتاج مجتمع غير متطـور، وأداء اقتصـادي رديء  

صادي والسياسي واالجتماعي، يجب أن تشمل هذين القطاعين وجميع قطاعـات االقتصـاد   االقت

  .والمجتمع األخرى

إن النظرة المنهجية للقطاع العام، تجعلنا نؤكد على عدم الخلط بين مفهوم القطـاع العـام   

في حـين أن القطـاع   . إقتصادي متكامل - إجتماعي  - واالشتراكية، فاالشتراكية نظام سياسي 

لهـذا يجـب أن    - نشأ مع ظهور دور الدولة االقتصادي ) إقتصادية - كظاهرة إجتماعية (عام ال

ننظر إلى القطاع العام على أنه إحدى وظائف الدولة االقتصادية، وأن شرعيته تأتي مـن هـذه   

  .الوظيفة، مهما اختلف شكل نظام الحكم

  :اقتصاد السوق االجتماعي
قتصادية واالجتماعية، لدى وضعهم هذه الخطـط  ينطلق المخططون وراسمو السياسات اال

والسياسات من تحديد أهداف االقتصاد والمجتمع ومن اإلجابة على األسئلة المتعلقة برسم مالمح 

وفي نطاق ذلك، فإن حالة االقتصاد والمجتمع تكون حاضرة، بل . النظام الذي يلبي هذه األهداف

  .ه الحالةوضاغطة من أجل أن تأتي األهداف مستجيبة لهذ

ومن استعراضنا لواقع االقتصاد الوطني على النحو الذي سبق أن أوردناه، فـإن أهـداف   

  :المرحلة، كما أراها يجب أن تنصب على

  .معالجة الخلل في التوازنات االقتصادية - 1

  .والقضاء على الفقر. معالجة األوضاع المعيشية للسكان وردم الهوة بين الدخول واألسعار - 2

  .ودفع عملية االستثمار. ة نسبة التراكمزياد - 3

  .تحقيق مستوى أفضل من الرعاية االجتماعية، وإبالء قضايا الصحة والتعليم األهمية الكافية - 4

  .االستعمال الكامل للطاقات المعطلة، بما في ذك البطالة في قوة العمل - 5

  .استكمال بناء البنى التحتية - 6
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تجات السورية واالرتقاء في مواصـفات المنتجـات الصـناعية    تعزيز القدرة التنافسية للمن - 7

  .وتنويعها

  .ومواجهة مشكلة التناقص في إنتاج النفط. البحث الجدي عن مصادر بديلة للطاقة - 8

  .معالجة مسألة األمية - 9

  .التعامل بجدية مع التطورات الحاصلة في ميدان العلم والتكنولوجيا - 10

اعي الذي يستطيع تحقيق هذه األهداف، ليس هو النظام الذي إن النظام االقتصادي واالجتم

يدعونا إليه السيد بوش أو االتحاد األوروبي، أو ينصحنا به رئيس البنك الـدولي أو الصـندوق   

إننا أدرى بمشاكلنا وظروفنا ومصالحنا وأوضاعنا، وبالتالي فإننا أقدر على اختيار النظام . الدولي

  .طلوبةالذي يحقق لنا األهداف الم

لقد تحدث البعض عن النموذج الصيني، وتحدث البعض اآلخر عن نموذج دولة الرعايـة  

أو دولة الرفاهية، الذي قام في أوربا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية كمـا طـرح آخـرون    

  .الطريق الثالث الذي اعتمده بلير في إنكلترا

ضد نقل هذه التجـارب كمـا هـي،     إننا لسنا ضد االستفادة من تجارب اآلخرين، ولكننا

فالنموذج الناجح في بلد ما في ظروف معينة، قد ال يكون ناجحاً في بلد آخـر وفـي ظـروف    

  .أخرى

والنظام الذي يمكن أن يحقق لنا األهداف المرجوة، هو الذي يستطيع أن يحقق لمجتمعنـا  

عامل مع قوى العولمة النهوض والتقدم االقتصادي واالجتماعي في ظل نظام عالمي جائر، وبالت

الشرسة، وفي مواجهة األطماع والضغوط والمخططات الخارجية مثل هذه النظام، يفتـرض أن  

من هنا . ينبعث من الداخل لمواجهة مشكالت بطبيعتها داخلية في ظل شروط وظروف خارجية

تماعيـة  فإن هذا النظام يجب أن يقوم على مجموعة من التوازنات االقتصادية والتخطيطية واالج

التي ال تستطيع آليات السوق لوحدها أن تجد لهـا الحلـول العادلـة    ) ذات الطابع االستراتيجي(

  .والمرضية

إن أسواق البلدان الصناعية المتقدمة، تطورت عبر عقود طويلة، فوصلت إلى ما وصلت 

المشكالت  إليه من نضج وكفاءة، وتستطيع أن تجد الحلول االقتصادية والمالية والنقدية لمواجهة

التي تعترضها، وعندما وقع االقتصاد البريطاني في أزمة السـبعينات مـن القـرن الماضـي،     

وعجزت الكينزية عن تقديم الحلول، اندفعت الليبرالية االقتصادية الجديدة وقدمت الحلول المناسبة 

لـى  لكن بعد عقد آخر من الزمن وقعت أزمات جديدة، ثم جاء بليـر إ . ضمن الظروف القائمة
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وكان رد . المحافظة والمتشددة ليبرالياً) تاتشر(الحكم كرد للمشكالت التي نجمت عن ممارسات 

الطريق الثالث، الذي يراعي الجانب االجتمـاعي فـي   ) جينز(بلير على تلك المشكالت ما دعاه 

  .النظام االقتصادي دون أن يخرج عن النظام الرأسمالي الناجز في االقتصاد البريطاني

اك عدداً من المهام أو الموازنات االقتصادية، ال يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها إن هن

كما ال يستطيع السوق بآلياته المعروفة أن يقوم بها، خاصة تلـك المهـام التـي تأخـذ طابعـاً      

وتحتاج إلى تدخل من الدولة، لتحقيق هدفي الكفاءة االقتصادية، والكفاءة االجتماعية . استراتيجياً

  :وعلى األخص نذكر. النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية: اً وبالتحديد تحقيق معادلةمع

أي الموازنة ) األجيال المقبلة(وتحقيق رفاه ) الجيل الحالي(الموازنة بين متطلبات تحقيق رفاه  - 

  .بين الحاضر والمستقبل

  .مناسبة وتوطينهاالمفاضلة بين توجهات التطور التكنولوجي واختيار التكنولوجيا ال - 

الموازنة بين التطور في القطاعات االقتصادية، وخاصة بين الصناعة والزراعة وكذلك بـين   - 

والربط بين ذلك كله مـع اإلمكانـات   . فروع الصناعة التحويلية، وأنواع المحاصيل الزراعية

  .المادية والبشرية المتاحة والقدرة االستيعابية لالقتصاد والوطني

وبين التـوزع الجغرافـي للثـروات    . من الموازنة في النمو بين المدينة والريف تحقيق نوع - 

  .الطبيعية والتوزع السكاني

  .الموازنة ما بين االدخار واالستثمار واالستهالك - 

  .الموازنة ما بين األسعار والدخول - 

  ، إلى غير ذلك من موازنات اقتصادية، وهنا الهدف يكون ليس إزالة التناقضات والخلـل 

بل وأيضاً تحقيق معدالت أكفأ باألداء بما يحقق مستويات عالية في النمو، مـع ضـمان عدالـة    

  إلـى جانـب   . التوزيع وضمان عالقات متوازنة بين االقتصاد الوطني واالقتصـادات العالميـة  

حل مشكالت الفقر والبطالة والحفاظ على البيئة واإلسكان وغير ذلك مـن أمـور لهـا طـابع     

  .استراتيجي

فإذا كانت هذه المهام تحتاج إلى الدولة، وإلى مؤسسات قوية تابعة للدولة، فإنهـا تحتـاج   

  .أيضاً إلى نوع من التخطيط المالئم

والتعرض ) ومنها القطاع العام االقتصادي(وقبل أن نمضي في بيان دور مؤسسات الدولة 

ـ  ن أن تقـوم فـي ظـل    لدرجة وشكل التخطيط المطلوب نود اإلشارة إلى أن آليات السوق يمك

بدور هام في إطار القرارات التي لها طابع إجرائي مثـل قـرارات   ) اقتصاد السوق االجتماعي(



   - 20  -

ولكن مع المحافظـة علـى   . االستهالك واإلنتاج، أي القرارات التي لها عالقة بالطلب والعرض

  .دور للدولة في السوق لمنع االحتكار والغش والتالعب باألسعار

فإن القطاع الخاص ُيمكن أن يلعب دوراً رئيسياً، في حين أن القطاع العام وفي هذا المجال 

  .يمكن أن يكون له دور مساعد

  :التخطيط والسوق
تعرضت وظيفة التخطيط لإلتهام، في السنوات األخيرة بسبب فشل التجربـة االشـتراكية   

صناعية المتقدمة، وبعد السوفياتية، وبعد أن تراجع دور الدولة االقتصادي في العديد من الدول ال

حيـث تصـاعد   . فشل التنمية في العديد من الدولة النامية التي كانت تأخذ ببعض صيغ التخطيط

الحديث عن فشل جميع أنواع التخطيط مع تصاعد التـرويج للعولمـة وجوهرهـا االقتصـادي     

  .الليبرالي الجديد

ية السوق، لم يسـفر عـن   لكن التحول الذي قامت به بعض البلدان النامية إلى اقتصاد حر

نتائج إيجابية تستحق الذكر، فيما يتعلق بمواجهة التحدي األساسي الذي يواجه البلـدان الناميـة   

  .بوجه عام، وهو تحدي الخروج من دائرة التخلف وتحقيق التنمية الشاملة والمطردة

ـ  «ويشير الدكتور إبراهيم العيسوي في دراسة غير منشورة بعنوان  يط إشـكاليات التخط

  .إلى ثالث دراسات تؤكد صحة االستنتاجات التي خرج بها» للتنمية في زمن العولمة

بعنوان  2000دراسة معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية الصادرة في عام  :الدراسة األولى

والدرس الذي خرجت به هذه الدراسة » تحمل المسؤولية من أجل التنمية االجتماعية: أياد مرئية«

للدولة، أي على أهمية تدخالت الدولة في ) اليد المرئية(لعنوان فهي تؤكد على أهمية واضح من ا

) اليـد الخفيـة  (االقتصاد لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتنفي إمكانية االعتماد علـى  

التوفيق بين المصالح الخاصة للمتعاملين فـي السـوق وبـين    ) آدم سميث(للسوق التي أناط بها 

وتفند الكثير من حجج الداعين إلى سياسـات الليبراليـة االقتصـادية    . حة العامة للمجتمعالمصل

  .الجديدة والعولمة

عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وعدد مـن   2003وقد صدرت عام  :الدراسة الثانية

  ).جعل التجارة العالمية تعمل لصالح الناس(الجهات األخرى، بعنوان 

اسة من التحرير المتسرع للتجارة، وأكدت على أن النمو هو ما يـدفع  فقد حذرت هذه الدر

إلى تحرير التجارة، وليس العكس، كما بينت الدراسة أن االندماج في االقتصاد العالمي هو مـن  

نتائج النمو والتنمية، وليس شرطاً مسبقاً لها، وأنه ال يجوز تطبيق قواعد تجارية موحـدة علـى   
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ن تتباين هذه القواعد مع تباين مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي مختلف الدول، بل يجب أ

ونبهت الدراسة إلى أهمية توفير حيز أوسع للسياسات الوطنية في الدول النامية، وبالتالي . للدولة

أهمية عدم إرهاق هذه الدول بالقواعد والمعايير وااللتزامات الدولية التـي قـد تتعـارض مـع     

  .مقتضيات التنمية

. عن الشبكة الدولية للتشاركية لبرامج التكيف الهيكلي 2004صدرت عام  :لدراسة الثالثةا

وقد بدأت هذه الدراسة بمشاركة البنك الدولي، لكنه تنصل منها بعد ما ظهر أن نتائجها ال تتفـق  

إذ كشفت الدراسة عن أن سياسات التحرير والتكيف لم تنتج ما . مع ما يتبناه مسبقاً من سياسات

بشر به أنصارها من آثار إيجابية على الكفاءة االقتصادية والنمـو االقتصـادي، وأن تحريـر    

االقتصاد وإغراق األسواق المحلية بالواردات الرخيصة قد أدى إلى تعثر الكثير مـن المنشـآت   

اإلنتاجية المحلية، بل وإلى تدمير جزء مهم من الطاقة اإلنتاجية الوطنية، وذلك بخروج الكثيـر  

كما أن أثـار هـذه السياسـات،    . المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة من مجال اإلنتاج من

وخاصة انسحاب الدول من االقتصاد وانكماش دورها االجتماعي، كانت وخيمة علـى أسـواق   

  .العمل ونسبة الفقراء والتفاوت في توزيع الدخل والثروات

حده ال يصنع تنمية، وأن القطـاع  ما يمكن استخالصه من هذه الدراسات هو أن السوق و

الخاص ال يستطيع بمفرده أن ينجزها، وأن قوى السوق إذا تركت وشأنها، ال تلبث أن تؤدي إلى 

فضالً عن اإلضرار بالتنمية البشـرية  . اإلضرار بكل من النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية

وهنا . ؤون االقتصادية واالجتماعيةمما يؤكد أن يكون للدولة دور نشط في الش. بمفهومها الواسع

  .يبرز دور القطاع العام

ومن أجل أن يكون تدخل الدولة فعاالً، فإنه بحاجة إلى ممارسة هذا الدور بطريقة منهاجية 

منظمة وضمن أولويات محددة سلفاً، ومن خالل خيارات مدروسة، األمر الذي ال يمكن تحقيقـه  

بار إلى وظيفة التخطيط، حيث يتالزم ذلك مع التأكيد على على النحو المطلوب، ما لم يعاد االعت

  .دور الدولة التنموي

مـع االنفتـاح   . والتخطيط يظل مطلوباً لتفادي الفوضى واالضطراب اللذين يترافقا عادة

االقتصادي والتوجه نحو الخارج، وخاصة عندما تتخذ خطوات متسارعة باتجاه تحرير التجـارة  

  .ت الوطنيةورفع الحماية عن المنتجا

. إن أي تحول باالقتصاد، غير مدروس على نحو كاٍف، نحو اقتصاد السوق سوف يـؤدي 

على نحو أو آخر، إلى آثار اجتماعية باهضة، لهذا فإن انتهاج أساليب التخطيط العلمـي، يـوفر   

  .على االقتصاد الوقوع في مثل هذه االشكاالت
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، كما أن السـوق لـيس بـديالً عـن     والتخطيط االقتصادي، ليس بديالً عن آليات السوق

التخطيط، لهذا فإن األسلوب األفضل هو إيجاد نظام يزاوج ما بين التخطيط والسـوق، بحيـث   

تتكامل في ظل اقتصاد السوق االجتماعي، أدوارهما حيث يكون التخطيط هو اآلليـة الرئيسـية   

  .إلدارة الموارد وتنميتها، بينما يكون السوق بمثابة اآللية المساعدة

يبقى أن نتساءل عن دور القطاع العام في ظل اقتصاد السوق االجتماعي، القطاع العـام،  

هو المؤسسات والمنشآت التي تمتلكها الدولة، في القطاعات االقتصادية المختلفة، وتستخدمها من 

والقطاع العام في سورية ُأحدث علـى  . أجل تحقيق سياساتها االقتصادية واالجتماعية والخدمية

فامتلكت الدولة عن طريق إقامة المشاريع االقتصادية بعض المنشآت كما حصل . احل مختلفةمر

أواسط الخمسينات حين أقامت مصفاة النفط في حمص، وكانت في حينه أول خرق مـن نوعـه   

وهكذا فقد كان ظهور القطاع العام مشحوناً بالمضامين . لالحتكارات البترولية في الوطن العربي

الجتماعية التحررية، وبهذا المضمون يمكن فهم عملية التأميم الحاصـلة فـي عهـد    السياسية وا

، حيث جاءت عمليات التأميم المختلفة تحت شعار التحويل 1963ثم بعد الثامن من آذار . الوحدة

  .االشتراكي

إال أن القطاع العام لم يتوقف عند حدود التأميم، بل خضعت الشركات المؤممة لعمليـات  

واالستبدال، كما أقيمت العديد من المنشآت الصناعية في إطار الخطط االستثمارية، فضالً التجديد 

عن التوسع الحاصل في ميدان توليد الطاقة ومياه الشرب، وكذلك في قطاع التجارتين الداخليـة  

  وتجدر اإلشارة إلـى أن مجمـوع رأسـمال الشـركات المؤممـة كليـاً وجزئيـاً        . والخارجية

س، في حين تبلغ ديونها للمصارف عند التأميم نفس هـذا المبلـغ   .مليون ل 230كان في حدود 

  .تقريباً

وقد بلغ المجموع التراكمي لرؤوس األموال المستثمرة في القطاع الصناعي العـام سـنة   

ويشـمل هـذا الـرقم    ) 2005وفقاً للمجموعة اإلحصائية لعـام  ) (س.مليار ل 723.7( 2004

وبلغت قيمة اإلنتاج في هذا القطاع في العام . ارات الكهرباء والنفطالصناعات التحويلية، واستثم

مليـار   195س بينما بلغت قيمة إنتاج القطاع الخـاص حـوالي   .مليار ل 214المذكور حوالي 

  .س.ل

ومن الواضح أن القسم األهم في إنتاج القطاع العام الصناعي يأتي في النفط والكهربـاء،  

طاع الصناعات التحويلية، نجد أن قيمة اإلنتاج بماليـين الليـرات   فإذا ما قصرنا المقارنة في ق

  :السورية وباألسعار الجارية تبليغ كما يلي
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  النسبة  2004  النسبة 2001  القطاع

  52.3  213887 49.9 175986  القطاع العام

  47.7  194745 50.1  176935  القطاع الخاص

  100  408632 100 352921  المجموع

/ 105826/ 2004لين في قطاع الصناعات التحويلية في القطاع العام عام ويبلغ عدد العام

عامالً وفي قطاع صناعة الماء والكهربـاء   17867ويعمل في الصناعات االستخراجية . عامالً

 30عامالً بلغت أجورهم بنفس العـام حـوالي    183102بمجموع إجمالي قدره . عامالً 59408

  .س.مليار ل

، أحدثت مؤسسات التجارة الخارجية التي حصـرت بهـا عمليـات    وفي الميدان التجاري

االستيراد والتصدير للمواد والسلع االستهالكية واالستراتيجية، بينما أصـبح القطـاع الخـاص    

% 80كان القطاع العام يقوم باستيراد  1988يمارس العمليات على نطاق محدود نسبياً، ففي عام 

فقد أصـبح   2004أما في عام . من صادراته% 93در من مستوردات البالد، في حين كان يص

  :التبادل التجاري للقطاعين العام والخاص كما يلي

 القطاع العام  

 )س.مليون ل(

القطاع الخاص النسبة

 )س.مليون ل(

  المجموع  النسبة

 )س.مليون ل(

  327019.2  %76.4 249983.7 %23.6 77035.5  :االستيراد

  249014.2  %26.1 64978.3 %73.9 184035.9  :التصدير

من إجمـالي  % 23.6هكذا نجد أن قيمة مستوردات القطاع العام قد انخفضت نسبتها إلى 

 1988فيمـا بـين   % 76.4المستوردات، في حين ارتفعت نسبة استيراد القطاع الخاص إلـى  

  .2004و

% 74وفي مجال التصدير بقيت نسبة صادرات القطاع العام مرتفعة فوصلت إلى حوالي 

  .يمة الصادراتمن ق

  :أما السبب في ذلك فهو

تخلى القطاع العام عن استيراد العديد من المواد والسلع االستهالكية والحياتية، وعودة  - 1

القطاع الخاص لتولي هذه المهمة، وفقاً لتوجهات السياسية االقتصادية التي بدأت فـي منتصـف   

  .الثمانينات
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، 2004مرتفعة بسبب تصدير النفط ففي عام بقيت أرقام ونسب صادرات القطاع العام  - 2

س .مليـار ل  163.2بلغت صادرات القطاع العام من الوقود والزيوت المعدنية ما قيمته حوالي 

  .من إجمالي الصادرات% 65.5من صادرات القطاع العام، و% 88.6بنسبة 

شـاط  ومما هو جدير بالذكر، أن االنفتاح الحاصل على القطاع الخاص، والسماح لـه، بن 

أوسع في مجال التجارة الخارجية، قد أدى إلى توسعه في االستيراد، دون أن يقابل ذلك نشـاط  

  .مماثل في التصدير

  .ولوحظ تراجع في مجال مبيعات مؤسسات التجارة الداخلية التابعة للقطاع العام

وفي حين كان القطاع العام يحتكر نشاط المصارف والتأمين على نحو كامل، فقـد سـمح   

  .خراً بقيام القطاع الخاص بالعمل المصرفي وبالعمل التأمينيمؤ

إضافة إلى نشاط القطاع العام في هذه المجاالت، فهناك نشاطه في المجال اإلنشائي، فقـد  

عمل هذا القطاع من خالل شركات اإلنشاءات بجهود نشطة في مجال بناء قاعدة البنية التحتيـة  

وكّون هذا القطاع خبرات وطنية فنيـة  . ى التشطيب النهائيبدءاً من أعمال التصميم والبناء وحت

لكن النظرة إلـى هـذا القطـاع بـدأت     . بدأت تتطلع إلى تنفيذ أعمال هامة خارج البالد. كبيرة

  .بالتراجع منذ اتخاذ التوجهات الجديدة في السياسة االقتصادية

لتراكم، وأصبح ينظـر  خالصة القول فقد تراجع االهتمام بالقطاع العام وبدأت مشكالته با

إليه نظرة الشك في إمكانية تجاوزه لهذه المشكالت بسبب عدم اتخاذ خطوات جدية تجاه االستفادة 

من إمكاناته، فإنحسر دوره في القطاع التجاري وأصبح القطاع الخاص يشـارك فـي النشـاط    

. لصـناعي المصرفي والتأمين، ولم يبق للقطاع العام وجود محسوس، سوى في إطار القطـاع ا 

وعندما ُأهمل القيام بعمليات إصالح جدية تجاه هذا القطاع تفاقمت مشكالته، وأصـبحنا نسـمع   

همسات بدأت تتعالى حول الخصخصة، للتخلص من أعبائه، وألصقت به تهم الفسـاد والهـدر،   

وساعد في الترويج لألجواء المناهضة للقطاع العام، الخسـائر التـي كانـت تتحملهـا بعـض      

  .وسوء اإلدارة في بعضها اآلخر، وانخفاض إنتاجية القطاع بوجه عام الشركات،

ووجد دعاة الخصخصة آذاناً صاغية لدى البعض إما بسبب ضعف الثقافـة االقتصـادية،   

  وأصـبحنا نسـمع   . وإما عن عدم إدراك لحقيقة الدور الذي يمكن أن يقوم به هذا القطاع الهـام 

العام لالستثمار الـذي هـو شـكل مـن أشـكال      عن اإلعالن عن طرح بعض شركات القطاع 

الخصخصة، كما خرجت مسألة فصل اإلدارة عن الملكية، وهـي شـكل آخـر مـن أشـكال      

  .الخصخصة أيضاً
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يعني أن يكون للدولـة دور اقتصـادي   ) اقتصاد السوق االجتماعي(ونعتقد أن حسم خيار 

إدارة االقتصاد الـوطني بمـا   واجتماعي، وأن تكون هذه الدولة قوية، بمعنى قادرة على قيادة و

يحقق التوازن بين هدفي النمو والعدالة االجتماعية، وكذلك يحقق باقي التوازنات االقتصادية التي 

  .أصابها الخلل نتيجة السياسات االقتصادية والمالية الخاطئة

ولهذا فالسؤال كيف يمكن للدولة أن تحقق تلك األهداف بدون أن يكون لديها المؤسسـات  

تصادية التي يمكن من خاللها تحقيق بعض األهداف، فضالً عن تحقيق التوازنات االقتصادية االق

  .المطلوبة؟

كيف يمكن للدولة منع االنحرافات في السوق، إذا لم يكن لها تواجد في جـانبي الطلـب   

  .والعرض؟

واجـد  ويبدو هـذا الت . من هنا تبدو أهمية تواجد الدولة في القطاعات االقتصادية المختلفة

لقد فرضت الواليات . خاصة في الظروف التي يزداد فيها الضغط السياسي االقتصادي الخارجي

تلوح بفرض عقوبات جديدة قد تصل ) مع أوربا(المتحدة على سورية بعض العقوبات، كما أنها 

  .إلى حد الحصار

لتي تعزز فكيف يمكن مواجهة هذه العقوبات وحالة الحصار، إذا لم يكن للدولة مؤسساتها ا

  .الصمود في مواجهة العقوبات والحصار؟

وهذه األسباب تأتي إضافة لألسباب االقتصادية البحتة التي سبق أن عرضـناها، والتـي   

توصلنا من خاللها إلى أن اقتصاد السوق، واالنفتاح التجاري، ال يمكن أن يساعدا على تحقيـق  

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية

ن استخالصها، أن الدولة يجب أن تعود إلى السوق قوية، وأن تعود إلى والنتيجة التي يمك

دورها التنموي، وأن تخلق الظروف والشروط الصحية ألن يعمل القطاع العام والقطاع الخاص 

في تناغم وانسجام من خالل استراتيجية اقتصادية واضحة، تبدأ بإصالح مؤسسات القطاع العام، 

. ة متطورة، ومن خالل المحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد والهدرلتعمل من خالل أنظمة إداري

وأن ترصد لشركات القطاع العام الصناعي ما يكفيها من أموال للسير قدماً في عمليات االستبدال 

  .والتجديد، وأن تسقط الحكومة شعارها الذي أطلقته حول وقف االستثمار العام

بد من تعزيز مؤسسات التجارة الداخليـة التابعـة   وبالعودة إلى مسألة السوق الداخلي، فال

للقطاع العام لتكون عوناً للحكومة في تنفيذ سياستها في تـوفير المـواد والسـلع االسـتهالكية     

وإذا لم يكن هناك اتجاه للتوسع في تجـارة التجزئـة   . باألسعار والمواصفات والكميات الالزمة
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أصـحاب   - مما يعني إشراك السـكان  . ستهالكيالحكومية، فالبد من تشجيع قطاع التعاون اال

  .في حل المسألة التموينية بما فيها األسعار - المصلحة الحقيقية 

وهنا البد لنا إال من التعرض لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد عمدت الحكومة إلـى  

ء تواجد هذه الوزارة إلغا) معنوياً(مما يعني . إلغاء هذه الوزارة وألحقت مهماتها بوزارة االقتصاد

، وهنا نشير إلى أن )والحالية(الهامة في السوق، هذا رغم التحفظ على سالمة الممارسات السابقة 

مصر التي قطعت شوطاً كبيراً من الناحية الزمنية في سياساتها االقتصادية الليبرالية، لم تلغ هذه 

التموين والتجارة الداخلية، سـوى أنـه   والحقيقة أنني لم أجد ما يقنع بإلغاء وزارة . الوزارة بعد

  .إشارة ورسالة موجهة للبعض ممن ينادي بحكومة الحد األدنى

فقـد  . أشير أخيراً إلى أهمية التوجه نحو قطاع الخدمات االجتماعية والضمان االجتماعي

ممـا يسـتوجب   . سبق أن الحظنا انخفاض نسبة ما هو موجه من اإلنفاق العام للصحة والتعليم

فاقتصاد السوق االجتمـاعي،  . النظر، وإعطاء المزيد من االهتمام بهذين القطاعين الهامين إعادة

يعني في جانبه االجتماعي، إعطاء األهمية لإلرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية، التي تعتبر أهـم  

  .بنودها صحة المجتمع ومستوى تعليمه
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