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 مقدمة

تطور مفهوُم الّدولة عبر التاريخ، وخرجت نظريات عديدة، وكانت غالبّية النظريات تظهر بعد 

 :
ً
 في تاريخ املجتمعات أو الشعوب، فمثال

ً
مفهوم الدولة بعد الثورة الفرنسية تطور أحداث تؤثر فعال

 باملدارس الفلسفية التي ظهرت في القرن السابع عشر،
ً
إذ تم االنتقال من الدولة الدينية  متأثرا

 وامللكية اإللهية إلى الدولة الحديثة.

ليس املقصود بهذه الورقة تناول مفاهيم حقوقّية فلسفّية ونظرّية عن مفهوم الّدولة من 

 ت النظر الفقهية وتطور هذا املفهوم عبر الزمن، ولكن الهدف من هذه الورقة هو:مختلف وجها

والضرورات التي فرضتها  وفق أحكام الدستور  تناول دور الّدولة في النشاط االقتصادّي، 

 الحرب العاملّية الراهنة على سورية والحصار االقتصادّي عليها.

 ات، وفق دور الدولة الجديد.تحفيز االقتصاديين السوريين على تقديم مقترح 
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ا
 الدور القتصادي للدولة -أول

 من التطّرق إلى دورها بوجٍه عاّم،
ً
 حتى نستطيع البحث في الدور االقتصادّي للدولة، ال بد أوال

الحية الدور ومن ثم اإليجاز في دورها االقتصادي بعد الرجوع إلى الدستور السورّي لبيان ص

 االقتصادي للحكومة.

 السلطة في املجتمعدور  .1

. في الشعب واإلقليم والسلطةاستقر الفقه الحديث على وجوب توافر ثالثة أركان للدولة: 

ال يمكن تصور وجود مجتمع أو جماعة، دون تنظيم يسعى إلى تحديد ماهية الجماعة  ،الوقت الراهن

وإقليمها وكيفية ممارسة السلطة فيها. تنظيم الجماعة يكون عبر الدستور الذي يحدد )أو يجب أن 

يحدد( اإلقليم والشعب والسلطة التي تقود الجماعة وكيفية اختيارها وما صالحياتها وغير ذلك من 

 ر.األمو 

وُيَعدُّ وجود السلطة الحاكمة الركن 

ووجود السلطة  ،الثالث األساس لكّل دولة

وممارسة السلطة املطلقة ضمن إقليم محّدد 

ر على سكان اإلقليم واملقيمين فيه وزواره، يعبّ 

 بمفهوم 
ً
". واحتكار "السيادةعنه داخليا

 أمر الزم وضرورّي في مف
ً
هوم السلطة داخليا

الدولة، ألن السماح بوجود سلطة أخرى 

  منافسة داخل إقليم الدولة يؤدي إلى صراع داخل الدولة.

إنَّ دور السلطة في املجتمع فيه ثوابت ومتغيرات. فالثوابت هي واجب السلطة في حفظ األمن 

يم أو الشعب الداخلّي والخارجّي؛ ذلك بمنع سيادة غيرها من الدول أو السلطات على أي جزء من اإلقل

، وإقامة العدالة بين أفرادها.
ً
 وللحفاظ على األرواح واألموال، إضافة إلى تمثيل الدولة خارجّيا

أما الوظائف املتغّيرة فتتعلق بالحياة االجتماعية واالقتصادية داخل الدولة الواحدة، وهنا 

 :
ً
النظرية الليبرالية التي تظهر النظريات السياسية لتحديد دور السلطة في كل دولة، فهنالك مثال

، وهنالك النظرية الشيوعية التي 
ً
 ال يتعدى الثوابت املشار إليها آنفا

ً
 جدا

ً
 ضيقا

ً
تعطي للسلطة دورا

إنَّ دور السلطة في املجتمع فيه ثوابت 

ومتغيرات. فالثوابت هي واجب السلطة في 

أما الوظائف ، حفظ األمن الداخلّي والخارجيّ 

املتغّيرة فتتعلق بالحياة الجتماعية 

 .والقتصادية داخل الدولة الواحدة
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تعطي السلطة الدور الكامل في الحياة االجتماعية واالقتصادية للدولة، وبينهما عدة نظريات مختلفة 

 ظهرت، وتمت ممارستها في مختلف دول العالم.

ومع ظهور العوملة والشركات العابرة للحدود السياسية والشبكات  ،الوقت الراهنفي 

 من قبل بعض الدول أو
ً
 وماليا

ً
 وفكريا

ً
 واجتماعيا

ً
 العنكبوتية ومحاولة السيطرة على العالم اقتصاديا

كمظهر ملمارسة السلطة  "السيادة"الشركات أو السلطات على حساب بقية دول العالم، أصبحت 

 ساؤل، وبدأت الدراسات القانونية تظهر حول مفهوم السيادة في ظّل العوملة.محّل ت

لن ندخل في هذه الدراسات القانونية االقتصادية، ولكن ما يهمنا في هذه الورقة هو دراسة 

دور الدولة الحديثة على الصعيد االقتصادي، إذ تطور دور الدولة من الدولة الحامية إلى الدولة 

 
ً
لخ. السياسة االقتصادية ال تتعلق بمبادئ فلسفية أو سياسية، إ...  املتدخلة  إلىالراعية، وصوال

 :بـ ولكن يجب أن تتعلق

املعطيات االقتصادية املتوافرة في دولة ما. عندما ترغب الدولة في تحقيق هدف اجتماعّي  

 استثمارات)تشغيل مصابي الحروب(، قد ال تسعفها املعطيات االقتصادية )عند عدم توافر 

 في تحقيق هدفها. تسمح بتوظيف املصابين( 

 الدستور.  

 الدستور السابق في سوريةاملبادئ القتصادية في ظّل  .2

( على 2000لعام  6)الدستور وتعديله بموجب القانون رقم  1973نّص الدستور الدائم لعام 

. ويمكن تلخيص هذه املبادئ كما  21إلى املادة  13املبادئ االقتصادية في تسع مواد من املادة 
ً
ضمنا

 يأتي: 

 غالل.االقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال االست 

امللكية ثالثة أنواع: ملكية الشعب وتشمل الثروات واملرافق العامة واملؤسسات املؤممة التي  

ى
ّ
استثمارها واإلشراف على إدارتها؛ وملكية جماعية وتشمل ملكيات  تقيمها الدولة وتتول

املنظمات الشعبية واملهنية والجمعيات التعاونية؛ وملكية فردية وتشمل املمتلكات الخاصة 

 باألفراد، ويجب أن تخدم االقتصاد القومي في إطار خطة التنمية.

يجب أن يهدف استثمار املنشآت االقتصادية الخاصة واملشتركة إلى تلبية الحاجات  

 االجتماعية.



   

 6 من الدولة املتدخلة إلى الدولة الناظمة

 

 لهذه النصوص أصبحت املنشآت العامة أساس االقتصاد الوطني )من الناحية 
ً
هذا، وتطبيقا

 بنسبة كبيرة في االقتصاد السوري القانونية، ألنه من الناحية الع
ً
ملية بقي القطاع الخاص ُمسهما

 (.نفطال –طوال تلك املرحلة، بما في ذلك أهم ثروة باطنية 

ه منذ السبعينيات من القرن املاض ي وحتى بداية القرن الحالي، تدخل القطاع العام في 
ّ
كما أن

ام بإنتاج معجون البندورة والجوارب، إذ ق أغلب النشاطات االقتصادية البسيطة أو االستراتيجية،

إضافة إلى صناعات استراتيجية، مثل: الصناعات القطنية والصوفية. وفي املجال الزراعي نشط عمل 

 الجمعيات الفالحية، ولكن أهم إنجاز زراعي كان على مستوى تطوير وإكثار البذار واالكتفاء الغذائي.

 املبادئ القتصادية في ظّل الدستور الحاليّ  .3

 : يمكن تلخيصها بـبمبادئ اقتصادية مختلفة عن الدستور السابق و  2012جاء دستور عام 

بوساطة  يقوم االقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط االقتصادي العام والخاص، 

مستوى معيشة  ، ورفعزيادة الدخل الوطني وتطوير اإلنتاجإلى الخطط االقتصادية الهادفة 

 الفرد، وتوفير فرص العمل.

النمّو القتصادي تهدف السياسة االقتصادية إلى تلبية الحاجات السياسية عبر تحقيق  

 والعدالة الجتماعية.

 .وتمنع الحتكاراملنتجين واملستهلكين وترعى التجارة واالستثمار  حمايةتكفل الدولة  

 على القطاع وبالتالي، انتقلت سورية في ظل الدستور 
ً
القائم من االقتصاد املوجه القائم أساسا

 : طط الذي يهدف أو يجب أن يهدف إلىالعام إلى االقتصاد املخ

 النمو االقتصادي؛ 

 العدالة االجتماعية؛ 

 التنمية الشاملة واملستدامة؛ 

 حماية التجارة واالستثمار؛ 

 منع االحتكار. 

 املبادئ الدستورية املشار إليها أعاله؟ كيف يمكن للدولة القيام بدورها القتصادي وفق
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ا
 الدولة الناظمة -ثانيا

 من الناحية االقتصادية، فالحرب الصهيونية عليها 
ً
إنَّ الوضع الراهن في سورية صعب جدا

 جديد بمساعدة الدول التابعة لها لرسم شرق أوسط 
ً
 عامليا

ً
سورية لكن استطاعت فيها  ؛اتخذت بعدا

أن تحافظ على سيادتها في معظم مناطق إقليمها، وبقيت هنالك أجزاء إقليمية ال بد من استعادتها، 

.
ً
 أو آجال

ً
 وستعاد السيادة عليها عاجال

إال أن السيادة االقتصادية في خطر. فالعوملة وسيطرة الدوالر األمريكي على العمليات النقدية 

العاملية والعقوبات االقتصادية على سورية وتحديات إعادة اإلعمار تضع الحكومة أمام معطيات 

لنصوص جديدة ال بد من مواجهتها لتطبيق ا

 من 
ً
الدستورية معتمدة على ما يتوافر حاليا

منشآت اقتصادية )زراعية وصناعية 

وخدمية( عامة وخاصة، من أجل تحقيق 

النمو االقتصادّي، فاملعطيات االقتصادية 

الحالية )بصورة عامة ودون السماح 

  :قتصاديين( هيباالعتداء على اختصاص اال

 بنى تحتية مدمرة أو متضررة؛ 

 توافر مواد أساسية للبنى التحتية أو للشعب، مثل: النفط ومشتقاته؛عدم  

 تضخم نقدّي؛ 

 عدم توافر استثمار أجنبّي؛ 

 عدم توافر قدرات مالية حيث يتم التمويل بالعجز؛  

عدم توافر موارد مالية كافية لدى الدولة إلعادة إعمار البنى التحتية، أو إلعادة بناء وتنشيط  

 و حتى توفير املواد األساسية للمواطن.عمل القطاع الخاص، أ

هذه الصعوبات ال تزيل عن الحكومة التزاماتها في تحقيق املبادئ الدستور االقتصادية. لذا، ال 

 ة املتدخلة إلى الحكومة الناظمة.بد من تغيير دورها في االقتصاد الوطني من الحكوم

ل بد من تغيير دور الدولة كيما تكون دولة 

أن تأخذ الحكومة دور املحفز، ، أي ناظمة

اقب لصحة  واملنظم للنشاط القتصادي واملر

 تنفيذ السياسة القتصادية.
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، داخلي واألمن الخارجي والتمثيل الدوليّ وهي األمن ال فالواجبات األساسية غير املتغّيرة للدولة،

ني ومرفق العدالة هو من أوليات أعبائها، إذا أضفنا إلى ذلك ما تقوم به الدولة من توفير التعليم املجا

والصحة املجانية والسلع املدعومة، فيصبح شبه مستحيل في ضوء املعطيات الحالية أن تقوم 

 . لذا ال بد من تغيير دور الدولة كيما تكون دولة ناظمة.الدولة بدورها كدولة متدخلة على خير وجه

واملقصود بالدولة الناظمة هو أن تأخذ الحكومة دور املحفز، واملنظم للنشاط االقتصادي 

 لصحة تنفيذ السياسة االقتصادية. واملراقب

 التحفيز .1

هذه  هنالك قطاعات أساسية للحياة االقتصادية وهي قطاعات زراعية وصناعية وخدمية.

القطاعات تحتاج إلى استثمارات كبيرة لتنشيطها، وتوفير الطاقة والبنى التحتية لها. فدور الدولة 

: بناء 
ً
يكون في تحديد هذه القطاعات ومنح املحفزات لالستثمار بها من قبل القطاع الخاص. فمثال

ناء املحطات عليها محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يمكن أن يكون بمنح أراٍض مجانية لب

 إلى الفالحين واملناطق الصنا
ً
عية والتزام املؤسسة العامة بشراء الكهرباء من املنتجين أو توزيعها أوال

 ضرورة إنتاجهم الزراعي والصناعي.ل

ويمكن تشجيع وتحفيز املواطنين على إنتاج الكهرباء من الرياح، والسماح لهم بتوزيعها على 

 حافظة عبر شبكة توزيع الكهرباء، وإصدار التشريعات بهذا الخصوص.مستوى منطقة إدارية أو م

 أو باالشتراك مع الدولة؛ ذلك إلحداث شركات كما يمكن تحفيز القطاع 
ً
الخاص متفردا

خدمات زراعية لزيادة إنتاج األراض ي املزروعة ليس فقط في الزراعات االستراتيجية، ولكن في جميع 

جدوى وذات القيمة املضافة األعلى واملتممة لسالسل  اعات األكثرأنواع الزراعات، وبخاّصة الزر 

 من اإلنتاج الزراعي اإلضافي التي أنتجه الفالح. كما يجب 
ً
اإلنتاج، وتكون عائدات هذه الشركات جزءا

أن يسبق أو يترافق مع إحداث شركة خدمات، إحداث شركة مساهمة مغفلة عامة للتسويق لتطوير 

.زراعي القاإلنتاج ال
ً
 ابل للتسويق إقليمّيا

هذا، ومن أهم النشاطات الزراعية هي البذار وتطوير املؤسسة العامة إلكثار البذار، وتمويلها 

يحتاج إلى تحفيز قد يكون عن طريق تحويل املؤسسة العامة إلى شركة من أشخاص القانون الخاص 

 .تخدم السياسة االقتصادية للدولةتعمل وفق أحكام قانون التجارة، و 
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، تشجيع إحداث شركات خاصة أو مشتركة في جميع  هذا، ومن
ً
األمثلة على التحفيز أيضا

من جهة أخرى. فالقمامة  للبيئةاملحافظات إلدارة القمامة لتكون مصدَر دخٍل من جهة وحماية 

 أصبحت مادة أولية إلنتاج السماد أو املشتقات النفطية فهنالك شركات تنتج املازوت من النفايات.

 التنظيم .2

بعد تحديد املجاالت التي تحتاج إلى تحفيز الستثمارها من قبل السوريين، تضع الدولة األطر 

التنظيمية لهذه االستثمارات بحيث تمنع االحتكار، وتسمح بزيادة الدخل الوطنّي، ورفع سوية الحياة 

 للمواطن.

: أن يكون 
ً
فالتنظيم يتطلب، مثال

االستثمار في القطاعات املحفزة بشكل 

قد تتطلب شركات مساهمة مغفلة عامة 

وجود شريك استراتيجي أو ال حسب الضرورة. 

ويكون الحق بأولوية اإلسهام لصغار 

سهمين
ُ
الذين يكتتبون على األقل بألف  امل

(. وتطبق الشركة قوا
ً
  دارة.عد الحوكمة في اإل سهم )مثال

املرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص ملواجهة العقوبات االقتصادية، تلزم الدولة بتغيير  إنَّ 

 دورها لتنظم النشاطات األكثر أهمية مثل:

 لقانون التوريق، وتفعيل قانون الـتأجير  
ً
القدرة املالية ومنح القروض، إذ تحتاج سورية حاليا

 التمويلي.

 وقطاع الخدمات بعض الصناعات والخدمات  
ً
)مثل قطاع االتصاالت املنظم سابقا

)
ً
 .اإللكترونية مثل الدفع اإللكتروني والبطاقات الذكية التي يجب تنظيمها تشريعيا

قطاع النقل مثل تقديم خدمات في كل محافظة أو منطقة من قبل شركات نقل تأخذ شكل  

 الت.شركات مساهمة مغفلة عامة، تستعمل باصات مؤهلة لركوب العائ

 قطاع الطاقة. 

 معالجة النفايات.  

تطبيق قانون  من أهم واجبات الحكومة

سواء أكان ذلك على املستوى  التشاركية،

الستراتيجّي، أم حتى على مستوى النشاط 

 .الزراعّي والصناعّي املتوسط
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في كل قطاع هيئة ناظمة، مثل: الهيئة الناظمة على قطاع االتصاالت، وهيئة اإلشراف  وتحدث

على شركات التأمين، وهيئة اإلشراف على األسواق، واألوراق املالية السورية، وبخاصة أن هذه 

 الهيئات نجحت في إنجاز مهامها.

قانون التشاركية، فذلك من أهم واجبات الحكومة سواء أكان كما يجب اإلسراع في تطبيق 

على مستوى النشاط الزراعّي والصناعّي املتوسط )استثمار  ذلك على املستوى االستراتيجّي، أم حتى

،لها التابعةأقل من عشرين مليون دوالر( فاملؤسسة العامة للنسيج والشركات 
ً
 تحتاج إلى ، مثال

 ي الزراعية تحتاج إلى التشاركية.زيادة إنتاج األراض وكذلك  التشاركية.

هذا، والغريب في األمر عدم البدء في تطبيق قانون التشاركية على القطاع العام، رغم الحاجة 

 بأن التشاركية مطبقة في سورية في ظّل الدستور السابق، إذ إنَّ اإلنتاج
ً
دة النفطي قام ومل إليه. علما

 على التشاركية بين الشركة السورية للنفط )املؤسسة التتجاو 
ً
عامة للنفط( وشركاء ز األربعين عاما

 استراتيجيين.

م الحكومة لذا، يجب على
ّ
ركية حسب أولوية القطاع العام االقتصادّي في التشا أن تنظ

 تحددها الحكومة.

االجتماعية وإعادة توزيع إنَّ التنظيم االقتصادّي، وفق الدستور، يجب أن يحقق العدالة 

ة يالدخل، ويمكن ترجمة ذلك عبر النظام الضريبي. ومن املستغرب في سورية وجود عدة طرق ضريب

: شركة تجارية )من 
ً
محافظ عليها منذ عقود من الزمن وال تحقق العدالة االجتماعية. فلماذا، مثال

ارية )من شركات األشخاص( قد شركات األموال( تخضع لضريبة األرباح الحقيقية بينما شركة تج

 وأرباحها أكبر من شركة األموال؟ تخضع لضريبة الدخل املقطوع بالرغم من أن حجم أعمالها 

 الفكرية )محامون ومهندسون وأطباء( تخضعملاذا يخضع األجر لضريبة تصاعدية؛ بينما املهن 

 لضريبة الدخل املقطوع؟

ماعية تقتض ي أن يخضع جميع املواطنين لضريبة دخل تصاعدية وموحدة إنَّ العدالة االجت

 وهو: تعهد األطباء سواء أكان الدخل من ربح 
ً
 حاليا

ً
تجارّي، أم مهنة فكرية، أم أجر. ولنأخذ مثال

الجراحي  للمرض ى الذين يحتاجون إلى عمل جراحي، إذ يتعهد الطبيب بكل ش يء )املستشفى والعمل

 للمستشفى، ويحتفظ بالباقي لنفسه، ومع إلخ( مقاب ،وأتعابه
ً
 بسيطا

ً
ل مبلغ مقطوع يسدد منه جزءا

 ما يدفع الطبيب ضريبة دخل مقطوع.ذلك تخضع املستشفى لضريبة أرباح حقيقية؛ بين
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لذا، أصبح من الضروري أن تطبق ضريبة موّحدة تدعى ضريبة دخل تبنى على أساس تصريح 

 سنة يبين فيه دخله السنوّي وممتلكاته )املادية واملعنوية(، ضريبّي لكل مواطن يقدمه في بداية كّل 

 
ُ
 على ذلك، وتكون هنالك عقوبات قاسية وجذرية ألي تصريح غير دقيق أو لعدمفرض الضريبة بناًء وت

 تقديم أي تصريح.

اقبة .3  املر

 :بأمرينتعديل دور الدولة يتأثر 

السياسات االقتصادية السابقة التي تستمر تأثيراتها لسنوات، ومحاربة بعضهم للسياسات  .أ

الجديدة، إما عن جهل ألنها تعود ملّدة طويلة على أسلوب عمل مختلف، أو عن منفعة 

 محققة له في ظل الدولة املتدخلة.

لعدة أسباب اإلدارة التي تنفذ الدور االقتصادي الجديد للدولة، وقد يفشل هذا الدور  .ب

 أهمها:

 على استيعاب الدور الجديد.  
ً
 وعمليا

ً
 وعلميا

ً
 عدم قدرة اإلدارة فنيا

 الفساد.  

 لذا، ال بد من التغلب على هاتين الصعوبتين.

كما أنَّ نجاح الدور الجديد للدولة، 

حتكار، والتحفيز والتنظيم وااللتزام بمنع اال 

وتحقيق العدالة االجتماعية، أو السعي 

املواطن إلى لتحقيقها ومحاربة الفساد، ودفع 

االستثمار في النشاطات االقتصادية وهو 

مطمئن على أمواله، ال يمكن أن يكون دون 

سلطة قضائية نزيهة ومستقلة وعالية التأهيل، ال سلطان عليها لغير القانون، تضمن الحقوق 

يح للتشريعات كي تحقق أهدافها، وتمنع تعسف السلطة التنفيذية في قراراتها. لذا، والتنفيذ الصح

ال بدَّ من منح االستقالل املعنوي واملادي للقضاء وليتمتع القاض ي بأفضل امليزات املادية، ويضمن 

  مية وغيرها له وألسرته في سورية.الشروط الصحية والتعل أعلى مستوى للحياة من

في حال نجحت السلطة التنفيذّية في تغيير 

، تنتقل سورية من دولة متدخلة دورها وبسرعة

إلى دولة ناظمة، ويحّل مفهوم امللكية الجماعية 

 محّل امللكّية العامة في النشاط القتصادي.
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إنَّ تغير دور الدولة هو حاجة ال بدَّ منها في محاولة لخروج سورية من الوضع الراهن، 

لسيطرتها املادية، فبدون السيادة االقتصادية يصبح وللمحافظة على سيادتها االقتصادية، إضافة 

 في النظام العاملي الجديد، وزعزعة السيادة االقتصادية أمٌر ينال من 
ً
هيبة مفهوم السيادة مزعزعا

األشخاص الوطنيون الذين يشعرون  كثيرون أولئكاألمن الداخلي والخارجي، وكم هم الدولة ومن 

 أكثر
ً
 .2014مما كان عليه الحال في عام  باإلحباط حاليا

إنَّ الدستور الحالي، يفرض تغيير دور الدولة، ولكن نحتاج إلى سياسة اقتصادية جديدة 

اض ي، والسبب هو الضرورة، فال توجد، برأيي، نظريات مختلفة عن السياسات املتبعة في امل

أو غيرها(؛ بل توجد حاجات  اشتراكية، أم شيوعية، أم ليبيراليةاقتصادية مقدسة )سواء أكانت 

 قط.يتطلبها املواطن والوطن وهما املقدسان ف

إلى في حال نجحت السلطة التنفيذّية في تغيير دورها وبسرعة، تنتقل سورية من دولة متدخلة 

 دولة ناظمة، ويحّل مفهوم امللكية الجماعية محّل امللكّية العامة في النشاط االقتصادي.
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