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مفھوم التعددية وبالذات االقتصادية ملتبس، وال نجد أحداً ال يوافق عليه، ولكن في 
ذ هالنھاية يجري تضمين ا مفاھيم ورؤى مختلفة بل متناقضة، لذلك يرتدي البحث في ھ

ة نفسه  واء التعددي وم وتحت ل الم الي المجال أھمية كبرى، وخاصة أنه في ظروف ع
د ا األوح رض قطبھ ة ف ثالً، بمحاول ة، م دة األمريكي ات المتح وم الوالي ي ... تق ذا ف ھ

ي ال السياس ذلك ... المج ر، ل دة أكث ة معق دو اللوح ادي تب ال االقتص ي المج ن ف ولك
ذا ال ة ھ اه مقارب ا أدن ي بحثن نحاول ف ة س ة النظري ن الزاوي دء م ي الب وع ف موض

  ...والتاريخية كي نستخلص االستنتاجات التي لھا عالقة مباشرة بواقعنا السوري
  

1 ً   :ـ حول مفھوم التعددية االقتصادية نظريا
  

ة  ة أشكال الملكي ادة من زاوي وم ع ذا المفھ ة ـ خاص ـ (تجري مقاربة ھ ام ـ دول ع
يس ھو المحدد للمضمون، ، ولكن من ال)الخ... مشترك ـ تعاوني معروف أن الشكل ل

يرورة المضمون  ي ص اً ف ب دوراً ھام كل يلع ع أن الش و الصحيح، م س ھ ل العك ب
ه كال ... نفس ن أش كل م ه أي ش ذي يغلف مون ال د المض ام تحدي ن الھ بح م ذلك يص ل
  ...الملكية

  

  :ـ الملكية الخاصة1  

ا نتحدث عن ملكية الثروة حينما نتحدث عن الملكية الخاصة أو أية ملكية أخرى إنم
اجمجموع وسائل ھي التي تقوم بإعادة إنتاجھا القوى المنتجة التي  وة العمل  اإلنت وق

ة.. البشرية ذه الحال ة الم -- وفي ھ ة الخاصةلحال من السھل معالجة المضمون  --كي
ا، حيث يحصل  روة أي توزيعھ ة الث دد شكل ملكي ا يح ة ھن ده ألن شكل الملكي وتحدي

ه في أصحاب الم روة المنتجة مجدداً أي أن رى من الث لكية الخاصة على الحصة الكب
ھذه الحالة يحصل تطابق بين الشكل والمضمون، ولكن ھذا التطابق يخلق تناقضاً بين 
ل  ين العم اقض ب يكياً بالتن ه كالس ر عن اج يعب ائل اإلنت الكي وس روة وم ي الث منتج

ي الصراع ب، والرأسمال اً ف اً ويومي ى عملي احويتجل ذا ... ين األجور واألرب آل ھ وم
التناقض معروف في نھاية المطاف، إن ھذا االستحواذ المستمر لألرباح على الحصة 
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الي  ام وبالت ى تضييق قاعدة االستھالك الع ؤدي إل دداً ي األكبر من الثروة المنتجة مج
ه  الطلب، مما يخلق وضعاً ال حل له إال بإعادة توزيع الثروة لصالح األجور، وإال فإن

  .دون ذلك تتوقف عجلة اإلنتاج نفسه
  .كن األمر يصبح أكثر تعقيداً حين الحديث عن ملكية الدولةول

  

  :ـ ملكية الدولة2  

وع  ذا الن وقي لھ اج ھي الشكل الحق ملكية الدولة االقتصادية وخاصة لوسائل اإلنت
ه ا ذي تتحدد في ة ال يتحدد بالوضوح ال ذه الملكي ة من الملكية، ولكن مضمون ھ لملكي

فملكية الدولة ... فھذه الملكية ال يمكن أن تبقى خارج الطابع االجتماعي لھا... الخاصة
دور  وم ب ة يمكن أن تق بحد ذاتھا ليست ضمانة كي ال تكون ملكية رأسمالية، ألن الدول
ة المجمع  رأسمالي جماعي كبير، إذا بقيت تلك الثروة التي تنتجھا ملكيتھا خارج رقاب

ى  ة أخرى؛ وإشرافه عل ا، أي بكلم ع تتوزيعھ ة توزي ة طبيع ة الدول ة ملكي حدد طبيع
ھل يتم لصالح المجتمع ككل، وينعكس إيجاباً على « ..الفائض االقتصادي الذي تنتجه

ه عن طريق  ؟أم ال... االستھالك العام والنمو ر االستيالء علي يتم لصالح المجتمع عب
ا ل فئ ذاك قنوات معقدة في التبادل والتوزيع من قب دد، والتي ستسمح آن ت محدودة الع

  .»بتحويل ملكية الدولة إلى ملكية خاصة في الواقع وإن بقيت قانونياً غير ذلك
ة ودرجة  ي تحدد طبيع ة ھي الت ا قطاع الدول ي ينتجھ روة الت ع الث ة توزي إن طبيع
ر االستھالك  ه عب تفيد المجتمع من ا يس در م ام بق عموميته، فقطاع الدولة ھو قطاع ع

ذي الذ راكم للتطور الالحق ال ر الت ي يتجلى في األجور المباشرة وغير المباشرة وعب
  .يتجلى في األرباح المتحققة فيه

  

  :ـ حول العالقة بين ملكية الدولة والملكية الخاصة3  

ة النظر  ا تبقى من وجھ اج بغض النظر عن طبيعتھ إن ملكية الدولة لوسائل اإلنت
ام تس رة لألم ة خطوة كبي ةالتاريخي وى المنتج أمين تطور جدي للق م . مح بت وأصالً ل

تظھر ملكية الدولة في العالم الثالث إال على أرضية ضرورة تخطي التخلف التاريخي 



 4

للقوى المنتجة، واتسع انتشار ھذه الظاھرة في ستينات وسبعينات القرن الماضي ليس 
  ...ية معينةكخيار أيديولوجي بقدر كونھا خيار ضروري موضوعياً في لحظة تاريخ

ة ال يمكن أن يتحقق في  وعين من الملكي ذين الن ين ھ ة ب وأثبتت التجربة أن العالق
يادة ارب القديمة والجديدة أثبتت في ظل توازن مستمر بينھما، فكل التج واقع الحال س

وھيمنة أحد النمطين على اآلخر، ھذه الھيمنة والسيادة التي تتجلى في الحصة المنتجة 
ً ... اإلنتاج السلعيفي كليھما في  ا إذا كانت الضرورة تقتضي تعايشھما أحيان ذا  ،ف فھ

  .التعايش يجري حتماً في ظل سيادة أحدھما
رن  ن الق اني م ي النصف الث ة االقتصادي خاصة ف ع دور الدول ات وتوس فالتأميم

  ...العشرين جرى على حساب الملكية الخاصة وأّمن سيادة ملكية الدولة
د قلب منحى أما الخصخصة وتوسع دو رين فق دين األخي ل القطاع الخاص في العق

  ... السيادة والھيمنة في اقتصاديات الدول المختلفة
ع  ر في توزي ة أكث ع النمو وساھم بعدال د رف ه ق وإذا كان توسع دور الدولة في حين
ة  الدخل وقام بحل المھمة االستراتيجية أمامه وھي التطور العاصف في البنى التحتي

ك بغض ا ةوذل وھاته البنيوي بب تش ق بس ره الالح ن تعث ر ع ع دور .. لنظ إال أن توس
اعي  اوت االجتم القطاع الخاص حتى اآلن لم يحل مشكلة النمو المطروحة وعمق التف

  .واسعة اجتماعيةوزاد إفقار أوساط 
ائد ومن  والخالصة؛ إن تعددية أشكال الملكية ال تعفينا من حل سؤال؛ من ھو الس

يمن؟ و المھ ام وا.. ھ ل المھ ي ح ط ف ة ألي نم درة العملي ي الق ن ف ه يكم واب علي لج
  ...الموضوعة أمام المجتمع

  
  

ً ـ 2   :حول مفھوم التعددية االقتصادية تاريخيا
  

لقد سار مفھوم التعددية االقتصادية تاريخياً باتجاھات مختلفة من المفيد إلقاء نظرة 
  ...عليھا

  :ـ التجربة الغربية1  
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لغربي لم يسر بتطوره نحو التعددية بل ھو ألغاھا عبر تمركز إن النمط الرأسمالي ا
ة  ،الثروة وسيطرة االحتكارات الكبرى ونحن نشھد اليوم في الغرب الرأسمالي أحادي

ل  ذي تكرس في أوائ نمط األحادي ال اقتصادية حادة تختلف بشيء واحد عن ذلك ال
الي ودوره القرن العشرين، ويكمن ھذا االختالف بالوزن النوعي الجديد  للرأسمال الم

ود  ابقاً بوج ز س ة تتمي مالية الغربي ت الرأس إذا كان اد، ف ة واالقتص ي السياس اكم ف الح
رراً في الصناعة  ارة والمصارف قطاعات ھامة تلعب دوراً مق ن إفوالزراعة والتج

ه  الي وقدرت مال الم و الرأس ام نم ياً أم بح ھامش وم أص ا الي ةدورھ ى  األخطبوطي عل
تيالء على كل قطاعات االقتصاد التقليدية، مما أدرج مفھوماً جديداً في اإلحاطة واالس

ادالت في %  90فإذا علمنا أن  ،)اقتصاد حقيقي واقتصاد افتراضي: (التداول من المب
حجم المشكلة التي  سندركال عالقة لھا باالقتصاد الحقيقي  البورصات العالمية اليوم

ا االقتصاد الغربي  ً يعاني منھ ا ار المؤشرات ، حالي ا انھي ه، وم وخاصة األمريكي من
  .المالية التي نراھا اليوم إال تعبير عن ھذه المشكلة

  :ـ التجربة االشتراكية2  

ة  ذنا التجرب وفيتيةإذا أخ ارب  الس وذج للتج تراكيةكنم ت  االش د عرف ابقة، فق الس
  : ن من الملكيةينموذج

  .ملكية الدولة التي كانت تعتبر ملكية الشعب بأسره *
  .الملكية التعاونية التي كانت ملكية المشاركين في التعاونيات *

رن الماضي وقد أمّ  تينات من الق ه حتى الس ن ھذا النمط من أشكال الملكية في حين
يالً  ة .. نمواً ھائالً للقوى المنتجة لم يشھد له التاريخ مث إن ملكي اً ف ين الحق ا تب ولكن كم

ز الدولة من ملكة الشعب بأسره إلى ملكية، ولو الدولة قد تحولت بسبب الفساد في جھا
ذا  ،جزئية، للقائمين عليھا، مما سمح لھم بالتصرف بھا خارج رقابة المجتمع ان ھ وك

ى  ،حد األسباب الرئيسية في انھيار ھذه التجربةأ ذات وبسبب تحولھم إل ألن أولئك بال
رون في نمط التطور السابق تھ ا مصالحھا الخاصة أصبحوا ي مفئة لھ داً لھ ا  ،دي مم

ة الخصخصة  ر عملي والھم عب ة النظام االقتصادي لتبييض أم ر طبيع دفعھم إلى تغيي
  ...التي أشرفوا عليھا والتي اعتبرت بحق من أكبر عمليات النھب في التاريخ
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  :ـ التجربة السورية3  
الم الثالث  ام لكل تجارب الع داياتھا عن النسق الع لم تخرج التجربة السورية في ب

رينف رن العش ن الق اني م دت بعض  ،ي النصف الث ق ارت ا الالح ي تطورھ ن ف ولك
اريخ  يالً في الت وراء قل ى ال ودة إل الخصوصيات التي من أجل التعرف عليھا يجب الع

  .لمعرفة جذور نشأة قطاع الدولة وعالقته مع قطاع الملكية الخاصة
  

  ):1959ـ  1946(المرحلة األولى  -أ 
ام امتدت منذ االستقالل  اً للقطاعين الع د شھدت تعايش ى، وق وحتى التأميمات األول

اجوالخاص مع سيادة القطاع الخاص في حجم  ذي يجب أن  اإلنت السلعي، واألمر ال
ات  ار أن عالق ين االعتب اجيؤخذ بع ة،  اإلنت ك المرحل ائدة في تل م تكن س الرأسمالية ل

  ...ةولكن مع نموھا المضطرد لم تصبح سائدة إال في مرحلة الحق

  ):1974ـ  1960(المرحلة الثانية  -ب 

اة االقتصادية  ة في الحي ادة دور الدول جرى في ھذه المرحلة توسيع التأميمات وزي
ية  روف السياس ي الظ ف ف ن التوظي ه ع بب إحجام اع الخاص بس ع دور القط وتراج

دة مالي . الجدي ات الرأس ط العالق ة أصبح نم ذه المرحل ة ھ ي نھاي ه ف ول إن ن الق ويمك
يمنا على االقتصاد الوطني حيث أصبح يعطي الحصة األساسية من اإلنتاج السلعي مھ

  ..وتراجع دور األنماط ما قبل الرأسمالية

  ):1992ـ  1975(المرحلة الثالثة  -جـ 
ا  دة التي قامت بھ ات الجدي ى حساب التوظيف ة عل وشھدت توسعاً ھائالً لدور الدول

ك .. صة في المجاالت اإلنتاجيةوتحجيما كبيراً لدور القطاع الخاص وخا ولم يرافق ذل
  ...تدخالً فعاالً للدولة عبر األدوات االقتصادية

  ):ـ وحتى اليوم 1992(المرحلة الرابعة  -د 

اق ة تن ذه المرحل ھدت ھ اع  صش عود القط ة ص ة وبداي ي دور الدول ع ف وتراج
االت ل المج ي ك اص ف مالي الخ ارج ،الرأس ل خ اطه العم ل نش ب ع ان يغل  وإن ك

  ...مجاالت اإلنتاج المادي
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  ): 1(جدول 
  مجمل االستثمارات المحلية

  

مليار ليرة 
  سورية

198

0  

1985  1990  1995  2000  2005  

  157  56  94  57  57  54  خاص

  145  99  73  42  113  91  عام

  )16- 12(جدول  – 536صفحة 
   2006 المجموعة اإلحصائية

  

  ): 2(جدول 
  تكوين الرأسمال الثابت

  
%  1980 1985 1990  1995  2005  

  52  56  57  34  37  خاص

  48  44  43  66  63  عام

  )16- 37(جدول  – 564صفحة 
   2006 اإلحصائيةالمجموعة 

رةمن ھذه اللوحة يصبح واضحاً ميل التطور في السنوات  إن  ،األخي ة ف وفي النھاي
تحددھا الضرورات  بات س ا ضمن تناس ة بينھم دة، والعالق ى ح اع عل ل قط درة ك ق

  .ي التي ستحدد الشكل النھائي للعالقة بينھماالالحقة، ھ
ادية اة االقتص ن الحي دريجي م ة الت حاب الدول ذ اآلن أن انس د من ن األكي  -ولك

االجتماعية سيفقدھا ليس ھي فقط دورھا، وإنما سيؤثر ذلك على منحى تطور القطاع 
اجالخاص نفسه، ففي ظل دور  ة، يمكن للقطاع الخاص أن يلعب  يإنت حقيقي للدول
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اط دوراً مكمالً وھاماً في عملية  إن ارتب التطور االقتصادي، وفي حال حدث العكس ف
يلقي  ي س الي الطفيل ه الطابع الم سورية بالسوق الدولية بشكلھا الحالي الذي يغلب علي
وھات  يؤدي ضمن التش ا س اص، مم اع الخ ور القط ى تط ى منح ة عل ه الكثيف بظالل

ة في القطاع الخاص التي ال تعمل مباشر منالموجودة إلى زيادة وزن تلك القطاعات 
ا يتطلب  رة مم دأت تظھر مالمحه في السنوات األخي اإلنتاج المادي، وھذا المنحى ب
ي  ذي يصب ف وب ال اه المطل ي االتج ادية ف ة االقتص ه العملي ادة توجي راع بإع اإلس

  ...مصلحة قطاع الدولة والقطاع الخاص اإلنتاجي
ورة المشاكل التي تنتصب أمام سورية اقتصادياً وفي نھاية المطاف فإن حجم وخط

  .ھي التي ستحدد شكل التعددية االقتصادية المطلوبة ومحتواھا
ات  االقتصاد السوري اليوم حسب التوصيف العلمي الدقيق ھو اقتصاد تسوده عالق

ي، وال ا الطابع الطفيل ة،  اإلنتاج الرأسمالية التي يغلب عليھ ة لحجم قطاع الدول عالق
ذا االقتصاد، كبره  ة ھ أو صغره، بھذا الموضوع، فالسؤال األساسي الذي يحدد طبيع

ة  رائح االجتماعي ات والش ين الطبق وزع ب ف ت ل كي ه، ب روة في تج الث ن تن يس أي و ل ھ

اح،  ين األجور واألرب الً مستعصياً ب اك خل ا أن ھن ة، وإذا علمن اح، %75المختلف أرب

ھذا ھو المؤشر . الوطني، ولصالح من أجور، لتبين لنا كيف يعاد توزيع الدخل% 25
األساسي الذي يسمح بتقييم الطبيعة االجتماعية ألي اقتصاد إذا انطلقنا من ھذه النقطة 
ى  ائدة، لوصلنا إل مالية الس اج الرأس ات اإلنت وه شكل عالق ا تخلف وتش وأضفنا عليھ

ادي ر االقتص ة النظ ن وجھ وم، م ا الي ي بالدن ائد ف و أن الس يط، ھ تنتاج بس و اس ة، ھ
  فماذا يعني اقتصاد السوق من حيث المبدأ؟. اقتصاد السوق المشوه

ھو  إنه يعني تفاعل العرض والطلب الذي ينعكس بشكل محدد على السعر الذي ما
ة  ة المبذول ة العمل الحقيقي ر عن كمي ة التي تعب بنھاية المطاف إال انحراف عن القيم

ذ  ة أشكال على بضاعة ما، وقد عرف التاريخ حتى اآلن من رن التاسع عشر أربع الق
  :من اقتصاد السوق

واكير الرأسمالية  اقتصاد السوق العفوي. 1 الذي ساد في مرحلة المنافسة الحرة في ب

ه في والذي كان يؤدي إلى األزمات الدورية الدائمة، التي سميت  أزمات فيض «حين
  .بسبب عدم التناسب بين العرض والطلب» اإلنتاج
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كل األ. 2 ى الش ن أفض م م اء قس ى إقص ة إل ر المنافس اف عب ة المط ي نھاي ول ف

ور  اريالمنتجين عن السوق، وظھ العرض  اقتصاد السوق الحتك تحكم ب ذي أصبح ي ال
ة، أي أرباح اً احتكاري اً أرباح ً والطلب بشكل واع محقق ة  إضافية ا وق القيم عظمى، ف

ى ة عل ذا الشكل بسبب تناقضاته الداخلي ي  الزائدة نفسھا، وقد أفضى ھ المستوى الكل
  :والجزئي إلى ظھور الشكل الثالث

العرض والطلب اقتصاد السوق االشتراكيالشكل الثالث ھو . 3 تحكم ب ذي أخذ ي ، ال
تھالك  بح لالس ز أو ك ى أداة تحفي عر إل ل الس ر تحوي ع، عب كل واع لصالح المجتم بش

واً خيا ت نم ة حقق ذه العملي ن ھ ى م ل األول روف أن المراح اج، والمع ي واإلنت اً ف لي
االقتصادات التي اتبعته لم يشھد لھا التاريخ مثيالً، ولكن مشكلة ھذا النمط من اقتصاد 
العرض  التحكم ب ة المكلف ب السوق، أنه يحتاج لرقابة مجتمعية عالية على جھاز الدول

ا ذي إذا م ب ال دث  والطل يمكن أن يح ة، ف ت التجرب ا بين ذه، كم ة ھ ن الرقاب رج ع خ
ن العرض والطلب، مما يؤدي إلى أسعار في أسواق الظل، يستفيد اختالالً مصطنعاً بي

آل  ان م ع، وك منھا ھؤالء مع المتواطئين معھم في السوق نفسھا ضد مصلحة المجتم
  .ھذه العملية في ھذه الحالة، ظھور اقتصاد السوق المشوه

التي وھذا الشكل انتشر بشكل واسع في بلدان العالم الثالث : اقتصاد السوق المشوه. 4
رن العشرين من : إذن .تطور فيھا قطاع الدولة بشكل سريع في النصف الثاني من الق

ين  ة القتصاد السوق كانت تجري ب ة التاريخي زاوية أخرى، يتبين أن كل سير العملي
ا، وفي : مسارين وي لھم ب، والمسار العف مسار الحجم المتحكم به من العرض والطل

وى ال ا كل مرحلة حسب درجة تطور الق ا، فكلم ر المساحة بينھم منتجة، يفترض تغي
ى  ع الموضوعي درجة أعل كانت درجة تطور القوى المنتجة أعلى، كلما فرض الواق

  .من التحكم
ذي  لقد برھنت تجربة بعض البلدان التي سارت في طريق اقتصاد السوق الحر ال

ر يعبر عن الشكل المتخلف واألول له عن انھيار كامل في القوى المنتجة وت راجع كبي
ة  ان دور الدول ا ك ه كلم في مستوى التطور، كما برھنت التجربة في بعض البلدان، أن

ذلك . أعلى وشفافاً أمام المجتمع، كلما تحققت معدالت نمو أعلى ھذا من حيث المبدأ، ل
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و  وم، ھ ؤال األساسي الي ن الس وري ع وق الس ي اقتصاد الس وه ف يص التش ة تقل كيفي
  ل، يحقق عدالة اجتماعية عالية؟والوصول إلى اقتصاد فعا

ديم  يتطلب صياغة دور جديد للدولة بعيداً  االقتصاد الجديد-5 دور الوصائي الق عن ال
ة  الليبراليةعن الرؤية  و بعيداً  ىاالقتصادية التي تبشر بتحويل الدول مجرد شرطي  إل
ير،  رس ذي سيفضي  األم ىال اد إل ادية ف إيج ة االقتص ة الصحيحة للتعددي ي المعادل

ا  إن....الظروف المستجدة ا بجوھرھم اءالشكلين السابقين ھم ة االقتصادية  إلغ للتعددي
  .الضرورية في بالدنا لفترة تاريخية طويلة

اكل وو   ن المش ة م اك جمل ورھن ة  األم كل التعددي ام ش دد لقي ي ستصبح المح الت
  :ويمكن تلخيصھا بما يلي. االقتصادية الجديد

  
  :النمو –أ 

ام  ،ستعجل وعالي الوتائرالمطلوب نمو م ين القطاعين الع ة صحيحة ب وفقط عالق
  .والخاص وجو صحي في كل منھما يمكن أن يؤمن ھذا الھدف

ين  ود الماضية تب إن نظرة سريعة لوتائر نمو الدخل الوطني في سورية خالل العق

ى %) ــ  3.55(أنه كان يتراوح خالل ھذه الفترة من حد أدنى  ، %)7.3(إلى حد أعل
وطني الوھ دخل ال ادة في ال ه أن الزي ا تعني ادات  ذه النتيجة تعني فيم اد تغطي الزي تك

فكيف الحال بمعدالت النمو الضرورية للتنمية، وبضرورات تحسين معيشة . السكانية
 !الناس، وبمواجھة االستحقاقات التي تفرضھا الظروف العالمية واإلقليمية المستجدة؟

وطن دخل ال و ال رة نم ع وتي ة أصبح ضرورة إن رف دالت الممكن ى المع ى أعل ي إل
يس  نوات العشر الماضية، ول ق خالل الس م يتحق ذا ل ة قصوى، وھ ة واجتماعي وطني
ان  ة إذا ك رة المنظورة القادم ھناك مؤشرات جدية تدل على إمكانية تحقيقه خالل الفت
ذ ن أجل حل ھ ة م تثمارات الخارجي دفق االس ال ت ى احتم اً عل يبقى قائم اد س ه االعتم

 . المھمة

ن  ولمعرفة واقع النمو في سورية، ال بأس من مقارنته مع آفاقه الالحقة مع نماذج ل
اذج  نأخذھا من نم ل س رة، ب نأخذھا من بلدان متقدمة، ألن الھوة أصالً بيننا وبينھا كبي

 .تعتبر متوسطة النمو ومتوسطة معدالته
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 :ماليزيا واليونان: ماسنقارن واقع النمو الحالي والالحق في سورية مع بلدين، ھ

ة % 10إن رفع معدل النمو السوري إلى  د ثالث ا بع سنوياً سيسمح باللحاق بماليزي

ً  24عشر عاماً، وباليونان بعد  ى . عاما وإذا كنا أكثر طموحاً وافترضنا أننا سنسير عل

ثالً  ادي، م اريخ االقتص ا الت ي عرفھ وى الت و القص ائر النم اس وت اد : أس ي االتح ف

ى  السوفييتي وم والتي وصلت إل ا % 15في الثالثينات، أو في الصين الي نوياً، فإنن س

 .)2022( ، أما اليونان ففي عام)2015( سنلحق بماليزيا في عام

رد ل الف طي دخ ث وس ن حي ذا م دة . ھ ه كوح وطني بإجمال دخل ال ذنا ال ا إذا أخ أم

اً، عام) 30(عاماً، ومرتين ستتطلب ) 15(قياس، فإن مضاعفته مرة واحدة ستتطلب 

 .%6 على أساس نسبة النمو حوالي

 

ـ  نوياً من اآلن % 15ومادمنا في العالم االفتراضي فال بأس من افتراض نمونا ب س

د  رة واحدة بع وطني م رت) 6(فصاعداً، مما سيسمح بمضاعفة الدخل ال ن يسنوات وم

 .سنوات) 9(بعد 

دالت  ر الجدي ببحث موضوع مع ام يصبح من الضروري التفكي ذه األرق ام ھ أم
ى المستوى  النمو والتي ال اديمي أو عل ى المستوى األك ان عل تُبحث حتى اآلن، إن ك

دنا  العلمي بشكل جدي، ومن نافل القول التأكيد أنھا ھي بالذات التي ستقرر مصير بل
 .ومستقبله خالل العقود القادمة

 

ً  منا حل وحيد وھو رفع وتائر النمو إلى أعلى درجة ممكنةأما إذن  ذا . سنويا فھل ھ
ن؟ ه! ممك روب من ال للھ راً ضرورياً ال مج ل أصبح أم ط، ب اً فق يس ممكن ذا ل . إن ھ

ام السياسي  اه الع وطني بمعن و االقتصادي أصبحت قضية تمس األمن ال فقضية النم
ذي فمن أين يمكن تأمين الم. واالجتماعي واالقتصادي ذلك النمو ال وارد الضرورية ل
 ؟يتطلب تعبئة كل الموارد

ا  ي أمريك رة ف دان كثي ة بل اً ال، وتجرب ول؟ طبع ديون حل مقب روض وال ل الق ٭ ھ
وع في فخ  ى اآلن الوق د تجنبت حت الالتينية وآسيا تنھانا عن ذلك، ناھيك أن سورية ق
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ذي نصب لب ديون ال ة الدلال ات المالي ل المؤسس ن قب دة م ى دان عدي ا أدى إل ة مم ولي
 .أزمات شديدة عصفت باقتصادياتھا وبمستوى معيشة شعوبھا

تثمارات٭ ھل االنتظار الالحق  م  الس د طال االنتظار ول ول؟ لق ة حل مقب خارجي
ا  ين تجربتن ا تب ريح كم بض لل ا ق ال عليھ اء اآلم اً، وبن دومھا الحق كوك بق أت، ومش ت

ن توفير ي ال يمك روطه الت ه ش دومھا ل ة، وق ية الخاص روف السياس ل الظ ي ظ ا ف ھ
 .في المنطقةالقائمة 

تم إال  ن ي ذي ل د الممكن ال ه الحل الوحي م إن ٭ ھل االستثمار الداخلي ھو الحل؟ نع

وطني دابحال اجتثاث الفس دخل ال ل عن  ،الذي يقتطع أجزاء ھامة من ال % 20وال تق
، ام والخاصاالستھالك الع. …منه، ويمنعھا من التوظيف في مجال االستثمار وكذلك

ه، وتھيئقطاع العام ووتصحيح وضع ال ع فعاليت ة كل الظروف لكي يعمل القطاع رف
ام اإلنتاجيالخاص في المجال  ال ،المكمل للقطاع الع ة إ والحد من التوجھات ال نتاجي

  .التي يميل نحوھا اآلن
  

  : الفقر ومستوى المعيشة –ب 
ة لحل قضية وارد الكافي يؤمن الم و س ة  إن حل قضية النم توى المعيش ر ومس الفق

ذا اإلشكال  ة سيسمح بحل ھ ال للدول ضمن آجال زمنية معقولة، وفقط دور تدخلي فع
ى مستوى أجور طبيعي تفاعل حقيقي مع قطاع خاص ظل ب اظ عل ه الحف اجي يھم إنت

اج  ادة اإلنت ة إع راھن في  إذ .تواصلھاومن أجل استمرار حلق أن استمرار الوضع ال
ين  ة ب ل فوضى العالق ا ظ ددات لتطورھ دم وضع مح ام والخاص وع اعين الع القط

  ... يخلق استعصاءات غير قابلة للحل
  

  :خط جديد للفقر
دخل توى ال و مس ر، ھ ط الفق ول / خ ى المقب د األدن ة الح مح بتلبي ذي يس اق ال اإلنف

ة  اجتماعياً من السلع الغذائية وغير الغذائية الضرورية الستمرار الحياة اليومية العادي
ا ي انيةوبم ة اإلنس ظ الكرام ة. حف ر الغذائي لع غي مل الس كن : وتش اس والس اللب

  .والمواصالت والتدفئة والكھرباء والتعليم والصحة وغير ذلك من السلع األساسية
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ة  وم مراكز البحث الطبي عند وضع مؤشر وطني للفقر في سورية، يفترض أن تق
لكي يتمكن من ممارسة  بحساب الحد األدنى من السعرات الحرارية الضرورية للفرد

  .حياته الطبيعية ومزاولة نشاطه اليومي حسب العمر والجنس والوزن وطبيعة العمل
داع  ؤتمر اإلب ذي وضعه م ا المؤشر ال ذا المؤشر، سنعتمد ھن وفر ھ ونظراً لعدم ت

ام  ال في ع ات العم ام لنقاب اد الع حيث . 1987واالعتماد على الذات الذي أقامه االتح

ـحدد المؤتمر ع رد ب ة الضرورية للف رة 2400دد السعرات الحراري وم/ حري ا . الي كم
ة  ،حدد مكونات الوجبة الغذائية اليومية الضرورية لتأمين السعرات الحرارية المطلوب

رة  2400 ونالحظ أن اإلنفاق اليومي للفرد على السلع الغذائية الضرورية لتأمين حري

 ً   .س.ل 97اليوم يبلغ  ،يوميا

رد وھي اعتماداً على ك ة للف وم/ س.ل  97لفة الوجبة الغذائية المتوازن نجد أن  ،الي

  .الشھر/ س.ل 2900إنفاق الفرد على السلع الغذائية يبلغ 

غ  ردا 5.6وباعتبار أن متوسط حجم األسرة السورية يبل اق األسرة  ،ًف تج أن إنف ين

اوي  ة يس لع الغذائي ى الس ھر/ س.ل 16296عل ذ ،الش ر الغ ا يسمى خط فق و م اء وھ
  .حسب إنفاق األسرة

دخل )فرداً لكل فرد 4.1(وباعتبار مستوى اإلعالة في سورية  تج أن مستوى ال ، ين

اوي  ط يس ة فق ات الغذائي ة االحتياج ا / س.ل 13580الضروري لتلبي و م ھر وھ الش
  .يسمى خط فقر الغذاء حسب الدخل

حيث . يعيةيصعب تقدير كلفة سلع السلع غير الغذائية الضرورية لممارسة حياة طب
ذه  تختلف طبيعة ھذه السلة وتنوعھا وكلفتھا بين دولة وأخرى حسب مستوى تطور ھ
ا ة فيھ ة المحقق دخل ومستوى التنمي ا وحجم ال ائدة فيھ اط االستھالك الس ة وأنم  ،الدول

لع  لة الس ة لس ة اإلجمالي لة من الكلف ذه الس وزن النسبي لھ ى اختالف ال ؤدي إل ذي ي ال
ً الغذائية وغير الغذائي إضافة إلى أن الوزن النسبي لھذه السلة يمكن أن يتغير مع . ة معا

الزمن ضمن الدولة الواحدة تبعاً لمستوى التطور الذي تبلغه ھذه الدولة وتغير عادات 
ةاالستھالك وتغيرات األسعار التي تطرأ ع ر الغذائي ار  ،لى السلع الغذائية وغي وباعتب

من إجمالي % 40رة السورية على الغذاء بـأن اإلحصاءات الرسمية قدرت إنفاق األس
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إنفاقھا، ونظراً ألن األسرة الفقيرة تنفق الجزء األكبر من دخلھا على الغذاء، وحتى ال 

كل  ذاء يش ى الغ رة عل رة الفقي اق األس ا أن إنف نعتبر ھن االة، س تھم بالمغ ن % 60ت م

من % 40ائية يشكل وبالتالي فإن إنفاق األسرة على السلع غير الغذ. إنفاقھا اإلجمالي

  .الشھر/ س.ل 10864كامل إنفاقھا ويساوي 
اق  ى اإلنف ل عل ة نحص ر الغذائي ة وغي لع الغذائي ى الس اق عل ي اإلنف ع قيمت بجم

الشھر، وھو الحد األدنى / س.ل 27160اإلجمالي لألسرة السورية والذي يساوي إلى 

ر  ،لمستوى المعيشة لوسطي األسرة السورية ا خط الفق ق حسب وسنسميه ھن المطل
  .إنفاق األسرة

ة الرسمي  توى اإلعال ار مس ل دخل 4.1(وباعتب رداً لك توى )ف ى مس ، نحصل عل

اوي  ذي يس ة وال ر الغذائي ات غي أمين االحتياج روري لت دخل الض / س.ل 7242ال
ة . الشھر ة االحتياجات األساسية الغذائي دخل الضروري لتلبي إن مستوى ال وبالتالي ف

دخل ،الشھر/ س.ل 22063وغير الغذائية يبلغ  ى لل أو خط  ،وھو ما يسمى الحد األدن

   .الفقر المطلق حسب الدخل

ام % 11ـ إذا كان أكثر من  ر في ع حسب  2004من سكان سورية تحت خط الفق
  !ترى، كم سترتفع ھذه النسبة وفقاً لخط الفقر الجديد؟. »الفقر في سورية«دراسة 

  .الشھر/ س.ل 13580ـ بلغ خط فقر الغذاء حسب الدخل 
و  ط ھ ة فق لع الغذائي ن الس اج م أمين االحتي وب لت دخل المطل ى لل د األدن أي أن الح

ھر/ س.ل 13580 ام . الش ي ع ين ف دء التعي ر ب ع أج رقم م ذا ال ة ھ  2006وبمقارن

ع تحت  ين تق دء التعي للعاملين في الدولة نجد أن دخول جميع العاملين في الدولة عند ب
  .خط فقر الغذاء

ع ا ة أي أن جمي ى تلبي ادرين عل وا ق ن يكون نھم ل دء تعيي د ب ة عن ي الدول املين ف لع
ائھم مع من  االحتياجات الغذائية الضرورية لتأمين السعرات الحرارية الضرورية لبق

ى المھندس . يعيلونھم على قيد الحياة باستثناء حملة شھادة الدكتوراه حيث يتوجب عل

ر  ثالً أن ينتظ ه  4م اوى دخل ل أن يتس نوات قب ت س رط تثبي ذاء بش ر الغ ط فق ع خ م
 ً   .األسعار الحالية طبعا
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  .الشھر/ س.ل 22063ـ بلغ خط الفقر المطلق حسب الدخل 

ر  ة وغي ية الغذائي ات األساس أمين االحتياج دخل لت وب لل ى المطل د األدن أي أن الح

  .الشھر/ س.ل 22063الغذائية ھو 

، نجد أن 2006دولة في عام وبمقارنة ھذا الرقم مع أجر بدء التعيين للعاملين في ال
نھم دء تعيي د ب ر عن رة الفق ق دائ ي عم م ف ة ھ ي الدول املين ف ع الع ع . جمي أي أن جمي

ة  أمين سلة السلع الغذائي ى ت ادرين عل العاملين في الدولة عند بدء تعيينھم لن يكونوا ق
ة م. وغير الغذائية الضرورية لحياة يومية عادية ن وھنا، ينبغي على العامل في الدول

دھا مع خط  10حملة شھادة الدكتوراه أن ينتظر حوالي  ه بع ادل دخل سنوات لكي يتع
عار ات األس ية ثب من فرض ر ض ات . الفق ل الفئ ن أج نوات م دد الس زداد ع اً ي وطبع
  .األخرى ذات المستوى التعليمي األقل
ك لذل. بل ھو متغير يرتبط بالتضخم قيمته بازدياده. ـ خط الفقر ليس ثابتاً مع الزمن

ى  رة عل ادة قياسه م ل يجب إع ه بشكل دوري، ب ي تعديل اً وال يكف ه دوري يجب تعديل

ل  ل ك توى  5األق تھلكين ومس تھالك وأذواق المس اط االس نوات بسبب اختالف أنم س

  .التطور الذي يؤدي إلى حدوث تغييرات في بنية سلة السلع األساسية
  :تقدير مستوى المعيشة الوسطي
توى الم طي مس ن وس ر ع توى يعي ة المس مح بتلبي ذي يس دخل ال توى ال ة بمس عيش

  .الوسطي من الحاجات المادية إضافة إلى الحاجات الروحية بحدودھا الدنيا
ة  توى المعيش طي مس دير وس ة . ويصعب تق ين دول ف ب بي يختل وم نس و مفھ فھ

أثر  ا يت اج، كم ات اإلنت اختالف عالق وى المنتجة وب وأخرى باختالف درجة تطور الق
توى  ةبالمس افي للدول دة . الحضاري والثق ة الواح وم ضمن الدول ذا المفھ ف ھ ويختل

ة  أيضاً بين فئات المجتمع وطبقاته تبعاً للمستوى التعليمي والثقافي والمھني لھذه الطبق
  .إضافة إلى اختالف ھذا المفھوم في الريف عنه في المدينة. أو تلك

ى لمستوى  من% 160سنعتبر ھنا أن مستوى المعيشة الوسطي يساوي  الحد األدن

ة اوي . المعيش ورية يس رة الس ة الوسطي لألس توى المعيش إن مس الي ف  43456وبالت

 31816فيساوي ) باعتبار مستوى اإلعالة الرسمي(أما وسطي الدخل . الشھر/ س.ل
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و استمرت الشروط . الشھر/ س.ل ا ل ر فيم دل الفق ة تخفيض مع ا إمكاني وسندرس ھن
ذي االقتصادية الحالية من خال ل تصحيح الخلل في عالقة األجور ـ تكاليف المعيشة ال

ر ات . سيؤدي بالضرورة إلى رفع شريحة العاملين بأجر فوق خط الفق اك فئ إال أن ھن
وة  أخرى في المجتمع من العاملين لحسابھم أو المعطلين عن العمل أو من ھم خارج ق

  .العمل لم يشملھم ھذا الحل

دخل يج ى لل ل عن وجدنا أن الحد األدن الشھر، وھو خط / س.ل 22063ب أال يق

إذ أن أجر بدء التعيين للعامل . إال أن واقع األجور ال يعترف بذلك. الفقر حسب الدخل
ة وال  اءة مھني ة أو كف ھادة علمي وفر ش ه ت ترط لوظيفت ذي ال يش ة ال ة الخامس ن الفئ م

  .2006الشھر في عام / س.ل 4805تتطلب عمالً عقلياً مجھداُ بلغ فقط 
ى لمستوى  وبالمقارنة بين الرقمين، نجد أن ربط الحد األدنى لألجور بالحد األدن

  .من مستواه الحالي% 458المعيشة يتطلب رفع الحد األدنى لألجور بنسبة 
ة  ولربط الحد األدنى لألجور بالحد األدنى لمستوى المعيشة دون المساس بالعالق

ة حيث القائمة بين األجور واألرباح، ومع المحافظة ع ى الشروط االقتصادية الحالي ل

والي  و االقتصادي الوسطي ح دل النم غ مع رة % 3.5بل نوياً خالل الفت ـ  1995(س

و ) 2004 دل نم و بمع ور، سوف تنم ى لألج د األدن ا الح ا فيھ ور، بم ة األج إن كتل ف

ً  34وفي ھذه الحالة، يمكن حل ھذه المسألة بعد . كما النمو االقتصادي% 3.5   .عاما

دل األجور من  أما لو ع مع دخل، بحيث نرف ع ال نغيّر في نمط توزي ا س فرضنا أنن

ى  ذا الوقت % 40مستواه الحالي إل ى ھ اج إل ن يحت ا ل وطني، فالحل ھن دخل ال من ال
ام  الطويل، إال أننا سنصادف ھنا مشكلة تحديد معدل األجور من الدخل الوطني في ع

ه إحصائيا( 2005 وفر عن ذي تت ر ال ام األخي و الع وروھ ة األج ول كتل ث ). ت ح حي
  .تتعدد األرقام ھنا حسب طريقة حسابھا

ي  دخل ف ات ال أجر حسب فئ املين ب ع الع داول توزي ن ج ور م ة األج اب كتل فبحس

دل األجور  ى مع ي % 14المجموعة اإلحصائية السورية نحصل عل اتج المحل من الن

  .اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج
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ى الموا اداً عل بناھا اعتم و حس ي ول املين ف ور الع افة أج ة وإض ة للدول ة العام زن

دل األجور  ى مع % 19القطاع الخاص الواردة في المجموعة اإلحصائية لحصلنا عل
ى جداء عدد المشتغلين بمتوسط األجر . من الناتج المحلي أما لو حسبناھا اعتماداً عل

ييد(الشھري حسب النشاط االقتصادي  اء وتش إن ....) زراعة ـ صناعة ـ بن دل ف مع

دد %. 15.5األجور سيصبح  داء ع ى ج اداُ عل ور اعتم ة األج اب كتل ال حس ي ح وف
العاملين بوسطي األجر للعاملين في القطاع العام االقتصادي وفي الدولة وفي القطاع 

ى  يرتفع إل ور س دل األج إن مع دة ف ى ح ل عل اص ك ي % 24الخ اتج المحل ن الن م

  .اإلجمالي

ر لألجور وھي  وحتى ال نتھم بالتحيز، سوف نعتمد اتج % 24النسبة األكب من الن

%( ) 60وھي نسبة متدنية جداً خاصة وأن العاملين بأجر يشكلون . المحلي اإلجمالي

  .تقريباً من مجموع المشتغلين في االقتصاد الوطني

الي من  ي اإلجم اتج المحل دل األجور من الن ا إذن مع ى % 24ولو رفعن ، %40إل

ى لألجور د  فإن ربط الحد األدن اً بع ى لمستوى المعيشة سيكون ممكن  19بالحد األدن

 ً   .عاما
  !فھل يمكن االنتظار عقدين من الزمن لرفع الحد األدنى لألجور إلى خط الفقر؟

  :ربط وسطي األجور بوسطي مستوى المعيشة

ن  ل ع دخل يجب أال يق طي ال اليف / س.ل 31816أن وس وازي تك ي ي ھر لك الش

م يتجاوز  إال أن. مستوى المعيشة الوسطي الشھر في / س.ل 6986وسطي األجور ل

وبالتالي، فإن ربط وسطي األجور بوسطي مستوى المعيشة ). 2005سورية في عام 

  .من مستواه الحالي% 455يتطلب رفع وسطي األجر بنسبة 
ع  ور، أي م اح واألج ين األرب ة ب ة الحالي اس بالعالق ألة دون المس ل المس ولح

ة األجور  المحافظة على المعدل الحالي وطني، وبفرض أن كتل دخل ال لألجور من ال

سنوياً وھو معدل النمو االقتصادي % 3.5سوف تنمو بمعدل ) وكذلك وسطي األجر(

ذه ) 2004ـ  1995(للفترة  ة، ضمن ھ رة القادم والذي نفترض ھنا استمراره في الفت

  .عاماً إلنجاز ھذه المھمة 36الفرضيات سوف تحتاج إلى 
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يص ھ ا تقل اتج ويمكنن ن الن دل األجور م ا مع و رفعن ة ل ة الطويل افة الزمني ذه المس

عندھا، سيتم ربط وسطي األجور بوسطي مستوى . منه% 40إلى % 24المحلي من 

ً  22المعيشة بعد    .عاما

  
  :أخيراً ننتقل لمشكلة البطالة

ذي يتطلب  اعي ال وم األمن االجتم نعتقد أن ھذا الموضوع يندرج أيضاً ضمن مفھ
دورة . زام بآجال متوسطة المدىحله االلت روة مھ وى وث ا ق ى جانب كونھ ة إل فالبطال

  . فھي تخلق بؤر توتر اجتماعي يسبب توسع دائرة المھمشين
الي؟ ة للموضوع في الظرف الح إن البحث العلمي . فھل ھناك حلول عملية واقعي

  . الجاد يؤكد أنه يمكن إيجاد حلول حقيقة
  . سع في االستثمار وتوسيع القاعدة االقتصاديةإن حل مشكلة البطالة يتطلب التو

ى ة إل ا بحاج ين أنن ات تب وطني  المتصاص % 30فالدراس دخل ال ن ال تثمار م اس
ا  ة مم ة التراكمي افية المتصاص البطال بة إض ل ونس وق العم ى س دد إل دين الج الواف

  . يتطلب  رفع عائدية االستثمار إلى الحد األقصى الممكن في الظروف الحالية

تثمار وتب م اس ب حج ة يتطل ام األول للخط ة أن الع ار  387ين الدراسات الجدي ملي

ى .ل نوياً لتصل إل ار ل 623س تتصاعد س ة الخطة لحل الموضوع .ملي س في نھاي

رح   رة تقت ة العاش ت الخط ذرياً، أي اذا كان ار ل 1800ج تثمارات .ملي س اس

طة  رة متوس الل فت ة خ ى البطال اء عل نوات 7(فضرورات القض ب ) س  3000تتطل

ار ل اوز .ملي الي يتج ي ح ي ظل دخل وطن ق ف تحيل التحقي ر مس و غي  1000س وھ

ار ل دالت .ملي ع مع ع رف ى م د األقص ى الح و إل دالت النم ت مع ذا إذا رفع س ،ھ
ة  دنيا مع تعبئ ة بالحدود ال تثمارات الخارجي ى االس االستثمار والعائدية وباالعتماد عل

ات ه الق إمكاني ام و توجي اجيطاع الخاص القطاع الع ى  األمورو تسھيل  اإلنت ه عل ل
ى الحد األقصى وخاصة طه الال إنشا ة إل وارد الداخلي ة الم اجي، ولكن بشرط تعبئ نت

  .من الدخل الوطني%  40ـ  20على حساب مخرجات الفساد الكبير الذي يقتطع من 
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  ...والخالصة
  

  :الخاتمة
نعكس بالد حول التطور الالحق، وي ى حول  يجري الصراع في ال بالدرجة األول

  :مصير القطاع العام والخاص الذي يتمثل وضعھما اليوم بالشكل التالي
ث  ن حي ة، وخاص م ة القانوني ث الملكي ن حي كل، أي م ث الش ن حي ام م اع ع قط

ي ال ه الت ع أرباح ة وتوزي ث طبيع ن حي وى، أي م ب  المحت بب النھ ا بس تفيد منھ يس
  . والفساد الذي يعاني منه المجتمع والعباد

ر  االت غي ي المج ل ف اه للعم ه االتج ب علي اع خاص يغل ةو قط وخاصة  اإلنتاجي
  والعقارات والمضاربات المصارف والتأمين

اف  ة المط ي نھاي ة ف تكون الغلب ات س ة اتجاھ ارع ثالث ية تتص ذه القض ول ھ وح
  :ألحدھا

الذي يدعو إلى الخصخصة ولو على الطريقة السورية المخففة عبر : االتجاه األول
ل ت زوع يسعى لتحوي أجيرالقطاع العام أو عرضه لالستثمار، وھذا االتجاه يعبر عن ن

وى  -أي طابع الملكية القانونية  -الشكل نھائياً  من عام إلى خاص، كي يتطابق المحت
  .مع الشكل

ى : أما االتجاه الثاني و اضطر إل ان ول فھو يريد إبقاء األمور على حالھا قدر اإلمك
ن القطاع العام  بحيث يبقى من ناحية  الشكل عام وخاص من حيث التنازل جزئياً، ع

ة ال ة المحتوى، أي توزيع فائض قيم ة ناھب ة قليل ل قل ه المجتمع ب تفيد من ذلك . يس و ك
القطاع الخاص تحت وصايته بحيث يحافظ على القدرة على ابتزازه و مشاركته  إبقاء
  .عن مصلحة البالد الفعلية بعيدا األحوال أحسنفي 

ر : واتجاه ثالث وى عب اعي للمحت ادة الطابع االجتم اً وإع اء الشكل عام يسعى إلبق
رى  اد الكب اه ضرب مراكز النھب والفس أي  -إلغاء الخلل بين األجور واألرباح باتج

وھذا يعني عملياً إعادة تأميم القطاع العام، وھو  -إعادة توزيع الثروة لصالح المجتمع 
وب، ومطلب شعبي واسع ولكن ال يعب ه اإلعالم بالشكل المطل اءر عن القطاع  إعط
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كي يعمل في االقتصاد الحقيقي والسؤال أي االتجاھات سينتصر  اإلمكانيةالخاص 
  في نھاية المطاف؟

اه  ين االتج وازن ب در الت األرجح أن االتجاه الثاني ليس له حظ في االستمرار إال بق
اريخي، أ رر وجوده الت د مب زان األول والثالث، ألنه فق ق بمي ك فھو متعل دا ذل ا ماع م

اعي في  القوى الدولي واإلقليمي وبالمنحى الذي سيجري على أساسه الصراع االجتم
ا الشعبية بسبب الشبھة  الداخل، إن نقطة ضعف قوى الخصخصة الكبرى ھي عزلتھ
ث، فھي  التي تعاني منھا في موقفھا من القضية الوطنية، أما نقطة ضعف االتجاه الثال

ة عدم قد وب بسبب تخلف مستوى الديمقراطي رته عن التعبير عن نفسه بالشكل المطل
  .عن حاجات التطور الموضوعية

ويبقى األمر متعلقاً بنھاية المطاف بنسبة القوى االجتماعية والسياسية التي ستحسم 
ك  إن ذل اه األول ف ر االتج دث وانتص ك إذا ح ى أو ذاك، والش ذا المنح ي ھ ر ف األم

وة كبي يعني خط ادي س توى االقتص ى المس اريخي عل المعنى الت وراء ب ى ال رة إل
  .»والسياسي واالجتماعي
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