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محمد شقير *

قــد ال أكــون مبالغًا إذا مــا قلت بــأن العدالة
هــي مــن أهــم مــرتـكــزات الفكر الــديـنــي عامة،
واإلســامــي بشكل خــاص ،واإلمــامــي بشكل
أخـ ــص .وت ـق ــف م ـقــولــة ال ـع ــدال ــة إل ــى جــانــب
مـقــولــة اإلي ـم ــان فــي تحقيق مـقــاصــد الفكر
الديني ،وأهدافه ،وقيمه .وإن كان هناك أكثر
من اختالف بني هاتني املقولتني.
وعندما نأتي إلى البعد التعبيري في هذا
الـفـكــر ،وإل ــى الـخـطــاب الــديـنــي املـعـ ّـبــر عنه،
ن ـجــد أن ه ــذا ال ـخ ـطــاب – ب ـمــا ه ــو صـنــاعــة
بـشــريــة تـصــل الـفـكــر بــالــواقــع ،للتعبير عن
ال ـف ـكــر ،ولـتـحـقـيــق أه ــداف ــه ف ــي واقـ ــع ظــرفــي
ّ
محدد ـ ال يحتوي على ثقل مقولة العدالة
باملستوى نفسه لثقل تلك املقولة في الفكر.
وإن ـمــا يمكن أن نلحظ تــدنـيــا فــي مستوى
الـحـضــور عـنــدمــا يتعلق األم ــر بــالـخـطــاب،
أو الـتــربـيــة ،أو الـسـيــاســات ،أو التطبيقات
العملية ،أو البرامج ...بل يمكن الحديث عن
ضعف في الحضور ،أو لربما خفوت فيه ،أو
حتى اضمحالل في بعض املوارد.
ُ
وع ـل ـيــه ،ت ـط ــرح ه ــذه امل ـف ــارق ــة ف ــي مـسـتــوى
الحضور بني البعد النظري ،والبعد العملي،
العديد من األسئلة واإلشكاليات؛ أن املشكلة
هل هي في مستوى حضور مقولة العدالة
في البعد النظري ،ومدى أهميتها؟ أم أنها
ت ـك ـمــن ف ــي عـ ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـسـيـيــل تلك
املقولة ،وتطبيقها ،وتحويلها إلــى برامج،
وسياسات ،ومشاريع عملية؟ أم أنها تكمن
فـ ــي أس ـ ـبـ ــاب أخـ ـ ــرى س ــاه ـم ــت فـ ــي تـعـطـيــل
تلك املقولة إلــى حـ ٍّـد بعيد ،أو فــي إضعاف
حضورها من قبيل الكثير من التطبيقات
الــديـنـيــة ،وتـحــديـدًا فــي املــراحــل التاريخية
اإلس ــام ـي ــة األولـ ـ ــى ،وال ـت ــي حـمـلــت الـكـثـيــر
م ــن االن ـ ـحـ ــراف ف ــي املـ ـم ــارس ــة ،وت ـش ـ ّـوه ــات
التطبيق ،لكنه جرى التعامل معها بكثير من
القداسة ،أو النظرة الطهرانية ،والتبريرية،
ّ
والتسطيحية الى ّ
حد السذاجة .ما عطل أية
ق ــدرة على الـنـقــد ،والتحليل ،واالسـتـنـتــاج.
لـتـتـحــول ت ـلــك الـتـطـبـيـقــات ـ ـ ـ ب ـعــد دهـ ـ ٍـر من
الزمن ـ إلى مرجعيات دينية متعالية على
ُأي م ـشــروع ن ـقــدي ،جـ ـ ّـدي ،وف ـ ّـع ــال ،بـعــد أن
أقـحـمــت فــي ال ـت ــراث ،وأصـبـحــت ج ــزءًا منه،
ومــن الوعي الديني ،والــذي يوجد من يرى
أنه ال يجوز املس بهما ،أو االقتراب منهما.
وه ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا أدى إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ــدوث اخ ـ ـتـ ــافـ ــات
وت ـش ـ ّـوه ــات مــزم ـنــة ف ــي ال ــوع ــي ،وال ـث ـقــافــة،
والـ ـسـ ـل ــوك ،وامل ـ ـمـ ــارسـ ــة .ل ـي ـص ـبــح ال ــوض ــع
عـصـيــا ع ـلــى امل ـعــال ـجــة إل ــى ح ـ ٍـد ب ـع ـيــد .ألن
األزمــة ال تقتصر على تلك الطبقات العليا
في املعرفة والوعي ،وإنما هي تمتد لتصل
إل ــى ال ـج ــذور ،أي إل ــى م ـقــوالت ال ـت ــراث ،ومــا
أحدثته أكثر من سلطة ،ومــا افتعلته أكثر
مــن تـجــربــة سلطانية مــن م ـقــوالت تــراثـيــة،

اسـتـطــاعــت أن تقحمها فــي ال ـت ــراث ،بهدف
ّ
إعـ ـ ــادة إن ـت ــاج ــه وص ـيــاغ ـتــه .ول ـت ـت ـســلــل من
خــال تلك امل ـقــوالت إلــى جملة مــن مفاصل
ذاك التراث ،لتمارس استيطانًا معرفيًا في
مجاالته املختلفة.
بل يمكن القول إن تلك التجارب السلطانية
ق ــد اح ـت ـل ــت ال ـ ـتـ ــراث ،وأعـ ـ ـ ــادت ب ـ ـنـ ــاءه ،بـمــا
ي ـن ـس ـجــم مـ ــع مـ ـش ــروعـ ـه ــا ،وي ـت ـن ــاس ــب مــع
مصالحها ،ويتماهى مع حقيقتها؟
إن مــا تـقــدم يتطلب مـنــا الـ ّبـحــث فــي موقع
ال ـع ــدال ــة ف ــي الـ ـق ــرآن وال ـس ــن ــة ،وف ــي الــرؤيــة
اإلسالمية ،ثم في األبعاد املختلفة للعدالة،
ً
وصــوال إلــى توصيف ما آلــت إليه التجربة
الدينية في هــذا اإلط ــار ،وتحليل أسبابها،
كمقدمةٍ لتقديم التوصيات الالزمة ،التي قد
تتمحور حول الخطاب ،أو تتعداه.

ّ
 -1العدالة في القرآن والسنة:

الـعــدالــة (أو الـقـســط) هــي مــن أهــم مرتكزات
الفكر اإلسالمي وأهدافه العملية.
يـ ـق ــول الـ ـ ـق ـ ــرآن ال ـ ـكـ ــريـ ــم« :أرس ـ ـل ـ ـنـ ــا رس ـل ـنــا
بالبينات ليقوم الناس بالقسط »1
ع ــن رس ـ ــول ال ـل ــه (ص)« :ع ـ ــدل س ــاع ــة خير
من عبادة ستني سنة ،قيام ليلها ،وصيام
نهارها »2
عــن اإلم ــام عـلــي(ع)« :إن العدالة مـيــزان الله
الذي وضعه في الخلق »3
أيضًا يقول« :جعل الله العدل قوامًا لألنام
»4
كما جاء عنه« :ما ّ
عمرت البلدان بمثل العدل
»5
ومــن هنا يمكن الـقــول إن مقولة الـعــدل ،قد
أخ ــذت موقعًا كبيرًا ومهمًا فــي النصوص
الدينية ،التي عرضت ملجمل ما يتصل بتلك
املـقــولــة فــي امل ـئــات مــن األح ــادي ــث الشريفة،
واآليات القرآنية.

 -2أبعاد العدالة:
س ــوف يـكــون مــن امل ـبـ ّـرر منهجيًا ط ــرح هــذا
الـعـنــوان ألنـنــا إذا كنا نتحدث فــي مفارقة
حـضــور مقولة الـعــدالــة بــن البعد النظري
والبعد العملي ،ال بد عندها أن نشير إلى
مجمل أبـعــاد الـعــدالــة ،حتى يتضح لنا أن
أبعاد هــذه املقولة من شأنها أن تستوعب
الكثير مــن الـجــوانــب وامل ـج ــاالت ،وأن الــذي
حصل ال يتصل بالقدرة النظرية والفكرية
لـتـلــك امل ـقــولــة عـلــى ال ـش ـمــول واالس ـت ـي ـعــاب،
وإن ـم ــا ه ــو يـتـصــل بــأس ـبــاب أخـ ــرى أشــرنــا
إليها ،وسوف نوضحها أكثر الحقًا.
أم ــا أب ـعــاد تـلــك امل ـقــولــة ،فـيـمـكــن ال ـقــول إن
مقولة العدالة تستوعب مختلف مجاالت
ال ـح ـي ــاة اإلن ـس ــان ـي ــة م ــن ن ـظــريــة وع ـم ـل ـيــة.
ـال إنـســانــي يـخــرج
وأن ــه ال يــوجــد مــن م ـجـ ٍ
عــن حــدود هــذه املـقــولــة وشـعــاعـهــا ،وأنها
مـ ـق ــول ــة ع ـ ــاب ـ ــرة ل ـج ـم ـي ــع تـ ـل ــك املـ ـ ـج ـ ــاالت،

وموارد الفعل البشري ومتعلقاته.
فلهذه املقولة أبعاد معنوية ،ترتبط بالقرب
من الله تعالى العادل .ولها أبعاد تربوية،
تتصل بتربية الـنـفــس عـلــى ال ـعــدالــة .ولها
أبـعــاد أســريــة واجتماعية ،تهدف الــى قيام
االج ـت ـم ــاع اإلن ـس ــان ــي ف ــي جـمـيــع مـفــاصـلــه
وشـ ــؤونـ ــه ع ـل ــى الـ ـع ــدال ــة .ك ـم ــا ل ـه ــا أب ـع ــاد
اقتصادية ،ومالية ،تعنى بتوزيع الثروات
والسياسات الضرائبية .وكذلك لها أبعاد
ثقافية ،وأخالقية ،وفكرية ،ودينية ،وفقهية،
وكالمية ،وعملية ،ونظرية.
بل يمكن القول إن فلسفة الخلق في الرؤية
ال ــدي ـن ـي ــة ت ـق ــوم ـ ـ ـ ف ـي ـمــا ت ـق ــوم ع ـل ـيــه ـ ـ ـ عـلــى
أســاس مــن اختبار الـعــدالــة ،بمعنى أن الله
تـعــالــى ق ــد مـنــح اإلن ـس ــان عــامــل االخ ـت ـيــار،
وجـمـيــع األس ـب ــاب امل ـس ــاع ــدة ،وذل ــك بـهــدف
ّ
بـنــاء االجـتـمــاع اإلنـســانــي كــلــه  -فــي جميع
مجاالته ـ على أساس من مقولة العدالة تلك،
ملا في ذلــك من منافع ومصالح مختلفة له
في دنياه ،وليكون ذلك أيضًا من أهم السبل
للوصول إلى الله تعالى ورضاه.
بـ ــل إن الـ ـل ــه تـ ـع ــال ــى قـ ــد وعـ ـ ــد بـ ـقـ ـي ــام ذل ــك
االجتماع اإلنساني على أســاس من العدل
بأوسع معانيه ،وأرقى درجاته ،قبل انقضاء
الــدنـيــا ،ليكون ذلــك باعث أمــل ،ودافـعــا إلى
مزيد من العمل ،لتحقيق العدالة ،وتأكيدًا
على أهميتها ،ومحوريتها ،بــأن البشرية
ح ـت ــى لـ ــو أخ ـف ـق ــت فـ ــي إق ــام ـت ـه ــا ـ ـ ـ ب ـعــدمــا
ُمـنـحــت الـفــرصــة لفعل ذل ــك ـ ـ لكنه ال يمكن
لهذه الحياة البشرية أن تنقضي على هذه
البسيطة دون انتصار العدالة ،وسيادتها.
وه ــذه هــي فلسفة امل ـهــدويــة ،ومـعـنــى غيبة
املمهدي.
وإن من أشد ميادين االختبار لذلك االجتماع
ُ
الـبـشــري ـ ـ فـيـمــا اخــتـبــر فـيــه ـ ـ هــو اخـتـبــاره
فــي مقولة الـعــدالــة ،حيث فشل وأخـفــق في
إقامتها وتحقيقها .ولعل السبب فــي ذلك
يكمن فيما سوف ّ
نبينه تاليًا.

 -3العقم التراثي وحبس العدالة:
إن العدالة بــأوســع معانيها ،تعني شمول
ت ـط ـب ـي ـق ــات ـه ــا م ـخ ـت ـل ــف م ـ ـجـ ــاالت ومـ ـ ـ ــوارد
االجتماع اإلنساني .أي إنها تعني العدالة
فــي تــوزيــع ال ـث ــروات ،والـعــدالــة فــي الـفــرص،
وال ـ ـعـ ــدالـ ــة فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـض ــرائ ـب ـي ــة،
وال ـعــدالــة فــي املــواقــع الـسـيــاسـيــة ،والـعــدالــة
في اإلنـمــاء ،والعدالة في اإلنـفــاق ،والعدالة
االجتماعية ،والعدالة املالية.
وع ـل ـيــه ،ه ــل س ــوف يــرضــى امل ـتــرفــون بـهــذه
ال ـ ـعـ ــدالـ ــة؟ وه ـ ــل س ـي ـق ـبــل املـ ـفـ ـس ــدون ب ـهــذه
الـقـضـيــة؟ وه ــل سـيــوافــق مــن ك ــان هـ ّـمــه في
التنافس فــي جمع ال ـثــروات واألم ــوال على
تطبيق تلك املقولة؟
مـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي أن ه ـ ـ ـ ــؤالء سـ ـي ــواجـ ـه ــون
الـعــدالــة ،ولــن يقبلوا لهذه املقولة أن ّ
تمس

مصالحهم ،أو تقترب من نفوذهم ،أو تضر
مـنــافـعـهــم .وإذا ك ــان ال ــدي ــن يـتـبـنــى مـقــولــة
العدالة هذه ،فلن يتوانوا عن مواجهة الدين
نفسه ،وبمختلف األساليب ،والتي منها أن
يـسـتـحــوذوا عـلــى ذلــك الــديــن ،لـيـفــرغــوه من
جميع معاني الـعــدالــة ،ولـيـعـيــدوا إنتاجه،
بـطــريـقــة ال م ـكــان فـيـهــا ل ـل ـعــدالــة ،وقـيـمـهــا،
وأحكامها ،إال بالشكل ،والصورة ،واللفظ،
الذي ال معنى له ،وال تطبيق ُيرجى لديه.
وإذا كان اإليمان توأمًا للعدالة في االعتقاد
والعمل ،فال مانع لديهم أن يواجهوا مقولة
اإليـمــان بالتأويل ،ويقابلوا مقولة العدالة
بالتعطيل .أي أن ّ
يقدموا تفسيرًا لإليمان
والــديــن ،يــؤدي إلــى إضعاف مقولة العدالة
لــديــه ،وتهميشها عـنــده ،وحبسها فــي تلك
فعل يحاول
األبـعــاد النظرية ،وتعطيل أي
ٍ
ن ـقــل ت ـلــك امل ـق ــول ــة إلـ ــى أب ـع ــاده ــا الـعـمـلـيــة،
واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وإل ــى مـخـتـلــف تطبيقاتها
ف ــي م ـج ـمــل م ـي ــادي ــن االج ـت ـم ــاع اإلن ـســانــي
ومجاالته .ليتحول الدين تاليًا إلى مقوالت
طقوسية ،ال معنى لها فــي الــواقــع ،وليس
دور فيه .فال هي تنكر على ُمفسد.
لها من ٍ
وال تضرب على يد ظالم .وال تخالف مترفًا.
وال تـ ـع ــارض ط ــاغ ـي ــا .وال ت ـع ـمــل ملـصـلـحــة
ُاملـ ـظـ ـل ــوم ــن ،أو امل ـس ـت ـض ـع ـف ــن ،أو ال ــذي ــن
أري ــد لهم أن يكونوا وقــود األرض ملصالح
املترفني ،والظاملني ،وأهوائهم.
نعم هذا الذي حصل في التاريخ ،حتى آلت
مقولة العدالة إلى الوضع التالي:
ُ
 -1أصبحت مقولة شبه تجريدية ،تــدرس
أكـ ـث ــر مـ ــا ت ـ ـ ــدرس فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـ ـكـ ــام أو
الفلسفة.
 -2تـ ّـم حبسها إلــى حـ ٍـد بعيد فــي الطبقات
النظرية العليا في الفكر اإلسالميُ .
وجهد
ّ
ّ
في املنع من ترشحها وتنزلها إلى الطبقات
الدنيا في الفعل ،والواقع ،واملمارسة.
كنقيض
ُ -3عمل على إنتاج تــراث السلطة،
ٍ
لتراث العدالة .ليتم تحويل ذاك التراث إلى
مرجعية فقهية ،ديـنـيــة ،ثـقــافـيــة ،متعاليةٍ
على النقد ،والتمحيص.
 -4إن الـتـشـ ّـوهــات الـتــي انـتــابــت الـعــديــد من
املرجعيات التراثية (مرجعيات السلطة)،
هي التي تسهم في تشويه الوعي ،والعقل،
والفعل ،واملمارسة ،واملجتمع ،والثقافة...
 -5لقد ّ
تم تعطيل قــدرة مقولة العدالة على
ّ
الـفـعــل ،واإلن ـت ــاج ،وال ـت ـنــزل ،بسبب عــوامــل
ال ـع ـق ــم الـ ـت ــراث ــي الـ ـ ــذي زرعـ ـت ــه ف ــي الـ ـت ــراث
مرجعيات التجارب السلطانية في التاريخ
اإلسالمي.
 -6إن مستوى الخلل الــذي حصل ،لــم يبق
م ـجــرد خ ـلـ ٍـل مــوضـعــي يـقـتـصــر عـلــى امل ــادة
ّ
خلل بنيوي ،أصاب
تحول إلى
فقط ،وإنما
ٍ
املنهج ،والفكر ،وأدوات املعرفة ،والتفكير.
ُ -7ع ـم ــل ع ـلــى تـنـمـيــط ال ـف ـكــر ف ــي مــوضــوع
ّ
العدالة .فبدل أن تتحول إلــى مقولة خلقة

السوريون بين اقتصاد األزمة وأزمة االقتصاد
معتز حيسو *

فـ ــي سـ ـي ــاق املـ ـق ــارب ــة بـ ــن أزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــاد
واقتصاد األزمة ،يتضح أن ثمة فرقًا واضحًا
بينهما ،وال ينفي ذلك التقاطعات املوجودة
بينهما.
قبل نقاش موضوع بحثنا املتعلق باقتصاد
األزمــة وارتـبــاط تداعياته بــاألزمــة البنيوية
لالقتصاد ،وشكل وتركيبة الحكم وطبيعته،
نـشـيــر إل ــى أن ال ـف ـكــر ال ـس ـيــاســي ،وبــالـتــالــي
املـ ـم ــارس ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وك ــذل ــك ال ـس ـيــاســات
االقـتـصــاديــة ،وأيـضــا طبيعة وآلـيــات تفكير
األف ــراد وأش ـكــال تجلياته ،يخضع فــي زمن
الـ ـح ــروب واألزمـ ـ ـ ــات امل ـف ـص ـل ـيــة وال ـب ـن ـيــويــة
لـ ـتـ ـغ ـ ُّـي ــرات ك ـث ـي ــرة وم ـت ـب ــاي ـن ــة .وملـ ــزيـ ــد مــن
اإلي ـ ـ ـضـ ـ ــاح نـ ـسـ ـتـ ـع ــرض بـ ـع ــض الـ ـتـ ـح ــوالت
التاريخية التي تحمل دالالت على درجة من
األهمية:
ـ ـ بعد انـتـصــار ال ـثــورة البلشفية ،وألسـبــاب
يتعلق بعضها بـتــداعـيــات ال ـثــورة والـحــرب
ومخلفات النمط اإلقطاعي املتخلف .اشتغل
لينني على تطبيق «شيوعية الـحــرب» .لكن
ظروفًا ذاتية وأخرى موضوعية حالت دون
ذلــك .ما استدعى اعتماد سياسية «النيب»
االقتصاد الجديد /رأسمالية الدولة.
ـ ـ م ــع دخ ــول االق ـت ـصــاد الــرأس ـمــالــي الـعــاملــي

فــي أزم ــة الـكـســاد العظيم (تضخم رك ــودي)
َّ
( 1929ـ  ،)1933ألف جون ماينرد كينز كتابه
الشهير «النظرية العامة في الفائدة والنقود
َّ
وضمنه مــا بــات يعرف الحقًا
والـتــوظـيــف».
بالسياسية الكنزية :دور الــدولــة الحمائي،
التشغيل العام لحل مشكلة البطالة ،تحجيم
ح ــري ــة رأس امل ـ ـ ــال وحـ ــريـ ــة الـ ـتـ ـج ــارة ال ـتــي
أس ــس لـهــا «آدم سـمـيــث ،وسـ ــاي» ،وكالهما
كــان مقتنعًا بــأن الـســوق تمتلك قــدرة خفية
فــي التحكم بــآلـيــات الـعــرض والـطـلــب ،وبــأن
الــرأسـمــالـيــة ق ــادرة بفعل قوانينها الــذاتـيــة
على ضبط آليات اشتغالها وتجاوز أزماتها.
ومعلومًا أن التخلي عن السياسيات الكنزية
( 1979ـ ـ ـ  )1980واعـ ـتـ ـم ــاد أفـ ـك ــار م ـن ـظــري
الـنـيــولـيـبــرالـيــة وم ـن ـهــم مـيـلـتــون فــريــدمــان،
َّأسس ألزمة عام  2008املالية .بعدها الحظنا
ع ــودة قـســريــة إل ــى أس ــس االقـتـصــاد الكنزي
نتيجة أسباب متعددة منها األزمة املذكورة.
ومن الوارد أن يتم في سوريا اعتماد املنهج
ً
الكنزي إلدارة االقتصاد مستقبال.
ـ أما منهج اقتصاد السوق االجتماعي ،فإن
أس ـب ــاب ن ـشــوئــه تـتـعـلــق ب ـتــداع ـيــات ال ـحــرب
الـعــاملـيــة األولـ ـ ــى .وكـ ــان ملــاكــس فـيـبــر قصب
السبق في وضع مالمحه األولــى في أملانيا.
والح ـقــا أك ــد لــودفـيــغ اي ــره ــارد ب ــأن اقـتـصــاد
ال ـ ـسـ ــوق االجـ ـتـ ـم ــاع ــي هـ ــو نـ ـظ ــام س ـيــاســي

اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي يـ ـق ــف عـ ـل ــى قـ ـ ــدم امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة مــع
الـنـظــامــن االش ـتــراكــي والــرأس ـمــالــي ،ويـقــوم
على :حرية تكون األسعار ـ استقرار عرض
النقود ـ املنافسة من دون احتكار ـ استقرار
امل ـل ـك ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ـ ـ ـ اسـ ـتـ ـق ــال املـ ـش ــروع ــات
االقتصادية ومسؤوليتها ـ ـ ال ــدور املحدود
لـ ـل ــدول ــة .ومـ ـعـ ـل ـ ٌ
ـوم أن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
اشتغلت عـلــى نـســخ الـتـجــربــة امل ــذك ــورة بما
يـتـنــاســب م ــع تــوجـهــاتـهــا وم ـصــالــح بعض
املتنفذين ،وتحت غطاء إعالمي أيديولوجي
يحجب حقيقة األهداف األساسية للحكومة.
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـس ـ ــوري ،فـقــد
بــات جليًا أنــه يعاني مــن الـتـصــدع والــدمــار
واالنهيار .ويفاقم من مخاطر ذلك ،الحصار
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وهـ ـ ــروب ال ــرس ــام ـي ــل ،إضــافــة
إلـ ــى اس ـت ـم ــرار م ـظــاهــر االح ـت ـك ــار واع ـت ـمــاد
التجارة الحرة وإطــاق الحرية لحركة رأس
امل ــال .وجميعها إضــافــة إل ــى قـضــايــا أخــرى
لها عالقة بما بــات يعرف باقتصاد األزمــة،
يساهم فــي تهديم األمــن الـغــذائــي .مــا يعني
الـتــركـيــز فــي سـيــاق االشـتـغــال عـلــى صياغة
هوية االقتصاد وطبيعته وأهــدافــه وبنيته
الــداخـلـيــة وتركيبته وأدواتـ ــه ،على ضــرورة
لـحــظ مـصــالــح ال ـســوريــن امل ــادي ــة إلنـقــاذهــم
م ــن أوض ــاعـ ـه ــم ال ـك ــارث ـي ــة ووض ـع ـه ــم عـلــى
س ـلــم االرت ـ ـق ــاء االج ـت ـمــاعــي واملـ ـ ـ ــادي .وذل ــك

يستوجب بــداهــة ،وضــع االقتصاد السوري
على سكة البناء الوطني ،وضبط السياسات
االق ـت ـص ــادي ــة ان ـطــاقــا م ــن م ـصــالــح الـفـئــات
املتضررة من سياسات التحرير االقتصادي،
ُّ
ومن تخلع دور الدولة.
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى مـ ـع ــان ــاة ال ـ ـسـ ــوريـ ــن امل ــادي ــة
واإلنسانية ،يتضح أن األزمة الحالية كشفت
عن أشكال متعددة لإلثراء غير املشروع مثل
انتشار مظاهر الخطف والتشليح والتشبيح
والتعفيش .ولذلك عالقة مباشرة بتفاقم دور
مجموعات تفرض سطوتها على السوريني
ب ـك ــون ـه ــا س ـل ـطــة ف ـ ــوق الـ ـق ــان ــون .ويـسـيـطــر
هـ ــؤالء ع ـلــى امل ـ ــوارد وال ـس ـلــع االسـتـهــاكـيــة
األســاس ـيــة .ويـضــاعــف مــن إف ـقــار الـســوريــن
وخوفهم ،ويزيد من درجة حقدهم ومستوى
احتقانهم ،ارتباط تلك املجموعات مع جهات
نافذة ،ومسؤولني .وجميعهم يهدرون كرامة
الـســوريــن وحــرمــاتـهــم وحـقــوقـهــم ،ضــاربــن
بعرض الحائط القوانني كافة.
فــي الـسـيــاق ،يـبــدو أن غالبية الـســوريــن لم
يعد ُيقنعها ربط الجهات الحكومية ملظاهر
األزمة ،ومنها أزمة الطاقة «الكهرباء ،الغاز،
امل ــازوت ،البنزين» بمفاعيل ال ـصــراع .وأول
مــا ي ـت ـبــادر إل ــى تـفـكـيــرهــم هــو سـبــب وجــود
املشتقات النفطية في السوق السوداء ،وعدم
ُّ
ت ـ ُّـدخ ــل ال ـج ـهــات امل ـســؤولــة لـلـحــد م ــن تحكم

