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 الورشة تقرير 

 في 52/00/5102 لـ املوافق السبت يوم داد،م   – والدراسات لألبحاث دمشق مركز عقد

 في الوسطى للطبقة الراهن الوضع" حول  دمشق، رواق فعالية ضمن نقاشية حلقة مقره،

 االجتماعية الدراسات قسم رئيس حالوة أبو كريم الدكتور  أعدها دراسة عنوان وهو ،1"سورية

 اياوالقض العام، بالشأن املهتمة واألكاديمية الفكرية الشخصيات من جمع بحضور  ركز،امل في

 :والسادة السيدات وهم السورية، الفكرية

 رفعت األستاذ سيروب، رشا الدكتورة الحمش، منير الدكتور  خربوطلي، عامر الدكتور 

 تركي العميد محفوض، عقيل الدكتور  صالحة، مهيب الدكتور  قاسم، علي األستاذ حجازي،

 .يناإلعالمي وبعض املركز في الشباب الباحثين إلى باإلضافة حمد، إنصاف الدكتورة الحسن،

 ركز،امل في السياسية الدراسات قسم رئيس ،محفوض عقيل الدكتور  النقاشية قةلالح أدار

  افتتحها والذي
 
  بالضيوف، مرحبا

 
 قدمش رواق وبـفعالية ونشاطاته، وأهدافه باملركز ومعرفا

  فضاء   بوصفه
 
 .السوري املشهد حول  اإلشكالية األسئلة لطرح فكريا

  ورقته، في النقاط ألهم حالوة أبو كريم الدكتور  عرض
 
 ومبين الوسطى بالطبقة معرفا

 
 ا

  واهتمام، وتحليل عناية محط جعلها وضرورة ووظائفها، وأدوارها أهميتها
 
 ام ظروف في خصوصا

 اديةاالقتص الناحيتين من سورية في الوسطى الطبقة واقع استعرض كما. والحروب األزمات بعد

 اصرعن وكذلك تواجهها، التي واملؤسساتية واالجتماعية االقتصادية والتحديات واالجتماعية،

  وضعفها، قوتها
 
 التماسك واستعادة واإلعمار البناء إعادة في املتوقع دورها استشراف محاوال

 ألنه قيالطب الوعي وعلى والتنمية، التحول  قاطرة بوصفه التعليم أهمية على شّدد كما. االجتماعي

 رقتهو  في وخلص. األعلى نحو االجتماعي الحراك تدفع ديناميكية قوة إلى الوسطى الطبقة يحول 

  لألزمات، املصاحبة الفرص من االستفادة ضرورة إلى
 
 لذيا االجتماعي التماسك أهمية على مشددا

  الوسطى الطبقة تلعب
 
  دورا

 
 تقدرا بناء في املتمثل األهم دورها على التأكيد مع فيه، أساسا

 .املستقبل صياغة في األنجع الخيار ألنه السوري اإلنسان

                                                           
  لالطالع على الورقة كاملة، انظر: 1

 01دمشق: مركز دمشق لألبحاث والدراسات، ) ، دراسةسورية في الوسطى للطبقة الراهن الوضعكريم أبو حالوة، 

  https://goo.gl/aTBMPS. (5102تشرين األول/أكتوبر 

https://goo.gl/aTBMPS


   

 3  سورية في الوسطى للطبقة الراهن الوضع –مداخالت 

 

 حيث الحضور، السادة قبل من وعميقة مكثفة ومداخالت حوارات الورقة عرض أعقب

 يف وتناولوا الحاضر، الوقت في خاصة املوضوع، في البحث أهمية على املتداخلين جميع أكد

  النقاش
 
 :منها نذكر الوسطى، الطبقة بموضوع املتعلقة واملتداخلة املهمة النقاط من عددا

 على الحرب نتيجة يكن لم الوسطى للطبقة الحالي االنحسار أن إلى املداخالت أشارت -

  ناتج هو بل وحسب، الراهنة وتداعياتها سورية
 
 ةاالقتصادي السياسات استمرار عن أيضا

 لخصخصة،وا السوق  واقتصاد االنفتاح على فالتركيز األزمة، قبل ملا املتطرفة الليبرالية

  التنمية أفقد
 
 وزيعت وعدالة الثروة من املستفيدين كتوسيع الرئيسة معانيها من كثيرا

 وسياسات حرب باقتصاد الحالية الظروف مواجهة املفترض من كان حين في الدخول،

 .قوية دولة

 جرى  عام إطار من جزء هو وتراجعها الوسطى الطبقة انحسار أن على املداخالت وأكدت -

 إلى وأشارت. صغيرة فئة لدى للثروة قاس   وتمركز   الفقيرة الطبقة اتساع بالتوازي  فيه

  الوسطى الطبقة مفهوم مع التعاطي ضرورة
 
 التجربة وخصوصية الواقع إلى استنادا

 مع املنسجمة غير والتجارب املحددة أو الجاهزة املفاهيم إلى االنجرار دون  السورية،

، أما. السوري املجتمع
 
 االقتصادية التكتالت تشكيل إعادة يتوجب ربما اقتصاديا

  العام بمفهومها
 
 هافي املضيئة النقاط على والبناء السورية التجربة واقع من انطالقا

 .وغيره الذاتي كاالكتفاء

 أوسعو  أكثر أبحاث إلى يحتاج سورية في الوسطى الطبقة موضوع أن على املشاركون  اتفق -

 بطةاملرت القضايا على التركيز وعدم وتوسعها، تشكلها وأسس تاريخها بدراسة تتعمق

  مقاربتها بل فقط، الوسطى للطبقة املادي بالبناء
 
، سياسيا

 
 أدوار في ءةبقرا القيام أي أيضا

 .الوسطى الطبقة تمكين في األخرى  السياسية واملؤسسات األحزاب

 سورية، في الوسطى للطبقة غرافيةالديم الخصائص موضوع إلى النقاشات تطرقت -

 يف تناقضات فهنالك واالجتماعية، االقتصادية الخصائص مثل واضحة غير باعتبارها

 ضاتالتناق هذه إلغاء ويجب سورية، في الوسطى الطبقة تحدد التي واملؤشرات املفاهيم

 موضوع التناقض هذا على األمثلة أبرز  ومن. السياسات ورسم بالحلول  التفكير قبل

 .الوسطى الطبقة وبالتالي املتعلمين بإفقار ساهم الذي التعليم، على العائد
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  التطرق  تم -
 
 وما النيتها،وعق تفكيرها بطريقة تتميز أن يفترض الوسطى الطبقة أن إلى أيضا

،تنم تفكر ال أنها هو سورية في الوسطى للطبقة الحالي التكوين في للقلق يدعو
 
 فقد ويا

، املنتج والدخل املنتج العمل من انتقلت
 
 لريعيةا والدخول  الريعية االستثمارات إلى سابقا

،
 
 .مستهلكة إلى منتجة ومن تابعة إلى مستقلة من الطبقة هذه فتحولت حاليا

 ناعاتللص األكبر املستهلك كانت الوسطى الطبقة أن إلى اإلشارة تمت ذاته السياق وفي -

 مع قيرةف طبقة إلى الطبقة هذه تحول  وأن لالقتصاد، رافعة كانت وبالتالي املحلي واإلنتاج

 إن خاصة املجتمع، في كبيرة خضات إلى سيؤدي معين عيش نمط على الحفاظ محاوالتها

 فعال   بشكل   األمر مع االقتصادية والسياسات التنموية االستراتيجيات تتعامل لم

 ".الترقيعية" الحلول  بانتهاج واستمرت

 إليه تحتاج ما بل فقط، املساعدات إلى بحاجة ليست الوسطى الطبقة أن املشاركون  بّين -

 
 
  الرئيسة القطاعات كل في مشاركتها في يسهم الذي التمكين هو فعال

 
 ادية،االقتص خاصة

 االقتصادي النمو فنظريات األهم، العامل تعد لم عمل فرص وخلق االقتصاد فتقوية

 الةح أن إلى إضافة. الجديدة املشاريع وخلق واالبتكار الريادة عن تتكلم باتت الحديثة

فسر ال اليوم منها نعاني التي التضخمي الركود
ُ
 تخلق يالت الوسطى الطبقة بانحسار إال ت

 .الطبقة هذه بتوسيع إال حلها يمكن وال املحلية، السلع على الطلب

رح ومشكالته، املؤسساتي اإلصالح بقضية يتعلق فيما أما -
ُ
 كمنت هل: التالي السؤال ط

 العاجز يالبيروقراط النظام في أم عام، بشكل التشريعية والبيئة السياسات في اإلشكالية

 التطبيق؟ حّيز إلى ونقلها التشريعات هذه استيعاب عن

 أي املجتمع، في االستقرار عوامل أهم من ُيعد فهو العدالة مؤشر موضوع النقاش تناول  -

. ثيرالتأ ومتبادلة متداخلة أمور  وهي والسلطة واملعرفة الثروة توزيع في العدالة موضوع

  النمو فمؤشرات
 
 تقطاعا في استثمارات نتيجة جاءت حيث األزمة، قبل خادعة كانت مثال

 لنموا هذا منتجات بأن كانت املشكلة لكن اإلشباع، حد وصلت كبيرة قفزة خلقت معينة

 .الفقراء على تنعكس لم

  يعود الوسطى الطبقة تآكل أن إلى الحضور  أشار -
 
 نذم املعتمد التنموي  النموذج إلى أيضا

 الدول  من ركثي في نتج والذي واالنفتاح، الليبرالية على والقائم السوفيتي االتحاد انهيار

 من كبير   جزء   وطنية، غير اقتصادية ونخب سياسية قوى  بين" مقدس غير" تحالف عن

 .الفساد من بل اإلنتاج من يأت لم ثرواتها
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  أثيرت التي القضايا ومن -
 
 فيها، لنايدخ التي املفرغة والحلقة الوسطى الطبقة انحسار أيضا

 اتوالخدم والسلع الصناعات على الطلب تراجع إلى سيؤدي اإلنفاق على قدرتها فتراجع

  سيؤدي الذي األمر الوطني، االقتصاد يضعف ما الوطنية،
 
 الطبقة هذه إفقار إلى مجددا

 .والقدرات باإلمكانات

  ليس الوسطى الطبقة بارديغم أن املشاركين بعض رأى -
 
 التفاعالت لتفسير صالحا

 الدين ليس لكن مشتركة، صفات أو فئات أو شرائح لدينا أن إذ سورية، في االجتماعية

 القرن  نم اتيوالستين الخمسينيات في حتى وأنه. للمفهوم االصطالحي باملعنى طبقات

 – البعض يعتبرها والتي املاض ي،
 
 ظممع كانت الوسطى، للطبقة ذهبية فترة –مخطئا

 الرئيسة، الخدمات إلى الوصول  وعدم والحاجة، الفقر من تعاني االجتماعية الفئات

، أي الصغيرة، واملدن األرياف في خاصة
 
 ام وحلب، دمشق مدينتي عدا سورية كل تقريبا

 لىإ ثم ومن الراديكالية، واألحزاب األيديولوجيا إلى اللجوء إلى الفئات هذه بأبناء دفع

 .والصحة والتعليم الثروة لتوزيع للوصول  كوسيلة العسكرية، املؤسسة

 ىالوسط الطبقة استعادة في التفكير وعند أنه لها التطرق  تم التي الهامة األمور  ومن -

  التفكير يجب ال ودورها، لحجمها
 
 فقط، الحكومة أو الدولة به تقوم أن يمكن بما دائما

 بقةالط هذه تكون  أن يقتض ي فالتغيير. نفسها الطبقة هذه به تقوم أن يمكن بما بل

 القرار، أصحاب على الضغط ومحاولة بحقوقها، املطالبة وألهمية دورها ألهمية واعية

 لىإ للوصل كمدخل املواطنة مفهوم واعتماد العام، الشأن في الفعالة املشاركة طريق عن

 .أهدافها

  يشكل الوسطى الطبقة انحسار أن تأكيد على املشاركون  حرص الختام، وفي
 
 متعدد تهديدا

  ليصبح واملادي والفكري  االقتصادي الجانب يتعدى واألوجه، الجوانب
 
  خطرا

 
 على حقيقيا

 بما قةالطب هذه وضع بتوظيف املتطرفة التيارات بعض تقوم عندما خاصة االجتماعي، التماسك

  .مشاريعها يخدم

 وجاءت املداخالت على النحو اآلتي:
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 د. منير الحمش

ع الــــــــــراهن للطبقــــــــــة الوســــــــــطى فــــــــــي الوضــــــــــ"لــــــــــدكتور كــــــــــريم أبــــــــــو حــــــــــالوة فــــــــــي ورقتــــــــــه تنــــــــــاول ا

فـــــــــة مـــــــــن  "ســـــــــورية
َّ
 ة )اقتصـــــــــاديّ مقدمـــــــــة وســـــــــبعة محـــــــــاور واقـــــــــع الطبقـــــــــة الوســـــــــطى الســـــــــوريّ املؤل

 
ا

 واجتماعّيــــــــــ
 
 إلـــــــــــى  ،(ا

 
 صـــــــــــياغة معــــــــــايير تنمويـــــــــــة موســــــــــعة حـــــــــــول هــــــــــذه الطبقـــــــــــة، وصــــــــــوال

 
مســــــــــتهدفا

ـــــــ أكثـــــــر أســـــــئلة   علـــــــى و ة، تتصـــــــل بآليـــــــات إعـــــــادة التـــــــوازن جوهرّي
 
الفاعليـــــــة لهـــــــذه الطبقـــــــة، اعتمـــــــادا

مقـــــــــاييس الـــــــــدخل واإلنفـــــــــاق واملكانـــــــــة االجتماعيــــــــــة والتعلـــــــــيم والفـــــــــرص املتاحـــــــــة. وقـــــــــد اســــــــــتطاع 

ـــــــــــــــ
ّ
ي تواجههـــــــــــــــا ـاالقتصـــــــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــــــة واملؤسســـــــــــــــاتية التـــــــــــــــص التحـــــــــــــــديات الباحـــــــــــــــث أن يلخ

 وهي تحديات تواجه االقتصاد الوطني بكامله واملجتمع برمته. ،الطبقة الوسطى

ة فــــــــي بحثــــــــه، حــــــــين اتجــــــــه ة العلمّيــــــــوقــــــــد أجــــــــاد الباحــــــــث، كعادتــــــــه، فــــــــي اســــــــتخدام املن جّيــــــــ

 إلــــــــــــىإلــــــــــــى رصــــــــــــد واقــــــــــــع الطبقــــــــــــة الوســــــــــــطى الســــــــــــورية، 
 
دراســــــــــــات البحــــــــــــوث وال بعــــــــــــض اســــــــــــتنادا

 ة والخارجّيــــــــــــــاملحلّيـــــــــــــ
 
 عـــــــــــــن معرفتــــــــــــــه الذاتّيــــــــــــــ ة. فضــــــــــــــال

ّ
العـــــــــــــه املباشــــــــــــــر ومعايشــــــــــــــته لهمــــــــــــــوم ة واط

 منها.
 
 وتحديات هذه الطبقة، بصفته البحثية وبصفته واحدا

ومــــــــا يمكــــــــن إضــــــــافته فــــــــي هــــــــذا املجــــــــال، ال يقلــــــــل مــــــــن أهميــــــــة البحــــــــث، وإنمــــــــا هــــــــي محاولــــــــة 

، وحــــــــول يــــــــدور حــــــــول املوضــــــــوع مــــــــن جهــــــــة اعّمـــــــ وطــــــــرح املزيــــــــد مــــــــن األســــــــئلة واإلجابــــــــات ،إلغنائـــــــه

 .ا السياس ي والثقافي من جهة ثانيةاألوضاع االقتصادية واالجتماعية في بعده

عتقـــــــــد أن الصــــــــــديق الــــــــــدكتور كــــــــــريم، يشــــــــــاركني الــــــــــرأي فــــــــــي أن تنــــــــــاول موضــــــــــوع الطبقــــــــــة أ

صـــــــــاب هـــــــــذه الطبقـــــــــة مـــــــــن فمـــــــــا أ ،يحتـــــــــاج إلـــــــــى وضـــــــــعه فـــــــــي اإلطـــــــــار العـــــــــام الوســـــــــطى فـــــــــي ســـــــــورية

ة ، وإنمــــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــــق بمجمــــــــــــــــــل األوضــــــــــــــــــاع االقتصــــــــــــــــــاديّ ها فقــــــــــــــــــطال يخّصــــــــــــــــــ انحســــــــــــــــــار وتراجــــــــــــــــــع،

ي الســـــــــليم. ففـــــــــي ـالعلمـــــــــ املشـــــــــكلة فـــــــــي إطارهـــــــــاه رض وضـــــــــع هـــــــــذـيفتـــــــــاألمـــــــــر الـــــــــذي  ،واالجتماعيـــــــــة

يتمثـــــــل فـــــــي تركـــــــز  مقابـــــــل انحســـــــار الطبقـــــــة الوســـــــطى، هنـــــــاك حـــــــراك اجتمـــــــاعي واقتصـــــــادي هـــــــام،

 فقر.وفي اتساع دائرة ال روة والدخل في الطبقة العليا،ـالث

فـــــــإلى جانـــــــب مـــــــا تتعـــــــرض  تي أدت إلـــــــى ذلـــــــك،ـرض التوقـــــــف عنـــــــد األســـــــباب الــــــــفتـــــــيُ  وعليـــــــه،

 
 
 هامـــــــــــــا

 
لـــــــــــــه ســـــــــــــورية مـــــــــــــن حصـــــــــــــار اقتصـــــــــــــادي وإرهـــــــــــــاب، تلعـــــــــــــب السياســـــــــــــات االقتصـــــــــــــادية دورا

 فـــــــــي مســـــــــار الحـــــــــراك االجتمـــــــــاعي، وهنـــــــــا علينـــــــــا أن نســـــــــلط الضـــــــــوء علـــــــــى مـــــــــا فعلتـــــــــه تلـــــــــك 
 
ومـــــــــؤثرا

 الستشــــــــراف السياســــــــات االقتصــــــــادية  ،الحــــــــرب(/)األزمــــــــة وطيلــــــــة مــــــــدة السياســــــــات قبــــــــل
 
توصــــــــال



   

 7  سورية في الوسطى للطبقة الراهن الوضع –مداخالت 

 

تماعيـــــــــــــة مـــــــــــــع ن العدالـــــــــــــة االجى التماســـــــــــــك االجتمـــــــــــــاعي وتـــــــــــــؤّم ـي تحـــــــــــــاف  علــــــــــــــاملســـــــــــــتقبلية التـــــــــــــ

 .تحقيق النمو االقتصادي

ــــــــى اعتمــــــــاد ـة فــــــــي الســــــــنوات األخيــــــــلقــــــــد اتجهــــــــت السياســــــــات االقتصــــــــاديّ  رة قبــــــــل األزمــــــــة، إل

 مــــــــن االنفتــــــــاح االقتصــــــــادّي الجديــــــــد، انطالقــــــــ آليــــــــات االقتصــــــــاد الليبرالــــــــيّ 
 
والعمــــــــل ضــــــــمن آليــــــــة  ا

 لبــــــــــــــوااللتحــــــــــــــاق باالقتصــــــــــــــاد العــــــــــــــالميّ  لحــــــــــــــرّ االقتصــــــــــــــاد ا
 
رامج وتوصــــــــــــــيات املؤسســــــــــــــات ـ، وفقــــــــــــــا

مــــــع  ؛ لكــــــنز علــــــى تحقيــــــق نمــــــو متســــــارع لالقتصــــــادـتــــــم التركيــــــ لــــــذلك. األوروبــــــّي تحــــــاد ة واالالدولّيــــــ

التوجهــــــــــات االجتماعيـــــــــــة، بمـــــــــــا يعنيـــــــــــه ذلــــــــــك مـــــــــــن انتهـــــــــــاج السياســـــــــــات  مـــــــــــن تخفيـــــــــــف  أو  إهمــــــــــال  

 بحـــــــــدوث التســـــــــاقط فيمـــــــــا بعـــــــــد علـــــــــى املواليـــــــــة لألغنيـــــــــاء االقتصـــــــــادية واملاليـــــــــة والتجاريـــــــــة
 
، أمـــــــــال

 بحيث يصيب الرخاء الجميع في نهاية املطاف. ،الفئات األدنى

ســـــــــع نطـــــــــاق حية، إذ اتـإال أن ذلـــــــــك لـــــــــم يتحقـــــــــق، فكانـــــــــت العدالـــــــــة االجتماعيـــــــــة هـــــــــي الضـــــــــ

 فأصــــــــــــــاب ،رةـوأصــــــــــــــاب الضــــــــــــــرر الفئــــــــــــــات املتوســــــــــــــطة والفقيــــــــــــــ ،الالمســــــــــــــاواة ازدادتو  ،البطالــــــــــــــة

 الطبقة الوسطى ما أصاب باقي فئات الشعب واملجتمع واالقتصاد الوطني برمته.

ي تواجــــــــه ـمــــــــن التحــــــــديات التــــــــ عّمقــــــــاحصــــــــل تطــــــــوران الفتــــــــان  ،وبعــــــــد األحــــــــداث الداميــــــــة

 الطبقة الوسطى السورية، وهما:

قبـــــــل  عليـــــــه كانـــــــتالـــــــذي  الـــــــن   نفســـــــهاســـــــتمرار السياســـــــات االقتصـــــــادية واملاليـــــــة علـــــــى  .0

 األحداث.

ــــــــروضــــــــة علــــــــى ســــــــورية )دولّيــــــــالعقوبــــــــات االقتصــــــــادية املف .5  وعربّي
 
(ا

 
 عــــــــن األعمــــــــال  .ا

 
فضــــــــال

 ة التي أصابت االقتصاد واملجتمع واألرض والشجر.اإلرهابيّ 

والوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى أســـــــــــــبا ها  ،وتحليلهـــــــــــــاة( ة واالجتماعّيـــــــــــــإن دراســـــــــــــة املشـــــــــــــكلة )االقتصـــــــــــــاديّ 

الحلـــــــــول، ومتابعـــــــــة الطريـــــــــق نحـــــــــو  لـــــــــىإوالظـــــــــروف املحيطـــــــــة  هـــــــــا هـــــــــو الســـــــــبيل األســـــــــلم للوصـــــــــول 

األهــــــــــداف  بوســــــــــاطة، قــــــــــة الوســــــــــطى ســــــــــتحتل املكانــــــــــة الالئقــــــــــةشــــــــــك فــــــــــي أن الطب املســــــــــتقبل. وال

 .املرجوة للمجتمع بجميع فئاته
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 سيروب رشا. د

 أهمية الطبقة  يقول 
 
"تتصرف بعقالنية، وال تستغل  :املجتمع الوسطى فيأرسطو مؤكدا

 ."الفقراء وال تحسد األغنياء

كانت مّدة الخمسينيات والستينيات مرحلة نهوض وتطور، ويعود ذلك إلى وجود الطبقة 

الوسطى املكونة من املتعلمين والبرجوازية الوطنية، وهذه الطبقة وليدة الدولة الجديدة الخارجة 

 لعديد من الحركاتاقامت بصياغة فكر وبرامج هي التي ثقفة منها والشريحة املمن االستعمار، 

 إال أن تأثيرها كان ،عددها ة )ومنها حزب البعث العربي االشتراكي(. ورغم صغر واألحزاب السياسي

 في املجتمع
 
 ي.والثقاف يواالجتماع يالسياس  هانتيجة دور  واضحا

جتماعي بين الطبقات والشرائح االجتماعية، وكان وتتميز الطبقة الوسطى بسرعة الحراك اال 

 بفعل السياسات االقتصادية املتبعة منذ تسعينيات القرن املاض ي، والتي برزت تأثيراتها 
 
هذا جليا

 :الحرب، والسؤال هنا ، وتعززت في مدة5112بشكل أكبر وأعمق في السياسات املتبعة منذ عام 

 ما هو الواقع الراهن للطبقة الوسطى في سورية؟

 من املتعلمين والتجار ورجال خسرت  ،الحرب هذا، ونتيجة
 
 كبيرا

 
الطبقة الوسطى قسما

 
 
األعمال وأصحاب املهن والحرف، بسبب هجرتهم خارج سورية أو ألسباب أخرى مختلفة، وأيضا

ولة وابتعادها عن تقديم خدمات اجتماعية جّراء رفع الدعم وارتفاع األسعار والتضخم، وتراجع الد

جيدة من تعليم وصحة وغيرها مع ثبات مستوى الدخول، كّل هذا جعل هذه الطبقة تواجه أزمة 

دخلها الحقيقي ال يوفر لها مستوى الحياة  حقيقية في تأمين االحتياجات األساسية، وبحسبان أن

، أدى ذلك إلى انتقال شريحة كبي
 
الف وقسم آخر تح ،رة إلى الطبقة الفقيرةالذي حظيت به سابقا

 ويبقى ضمن الطبقة الوسطى. ،مع منظومة الفساد ليحاف  على مكانته االجتماعية

ناس   "ال ينتمون 
ُ
من جهة أخرى، تمت تغذية الطبقة الوسطى بشرائح جديدة مؤلفة من أ

ية ات الطفيلية الريعفي دخلها على النشاط إلى أخالقيات املجتمع وقيم العمل"، ما جعلها تعتمد

 عن التهريب والنهب والسرقة وسطوة  ،)املضاربة العقارية والعملة األجنبية والسمسرة(
 
فضال

السالح واالستفادة من منظومة الفساد والرش ى والبيروقراطية الحكومية والترهل اإلداري في ظل 

راهن طى في الواقع الغياب تطبيق القانون واملساءلة واملحاسبة، وبذلك اكتسبت الطبقة الوس

خصائص جديدة دون مستوى خصائص الطبقة الوسطى التي نشأت في خمسينيات وستينيات 
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القرن املاض ي، وبذلك تحولت الطبقة الوسطى في الوقت الراهن إلى طبقة تابعة ومرهونة وليست 

 من أن تكون منتجة.
 
 مستقلة، وإلى طبقة مستهلكة بدال

 اعية والبنية الثقافية للطبقة الوسطى، فلم يعد نوع التعليموبذلك اختلفت التركيبة االجتم

االرتقاء واالنتقال من لوظيفة ذات الدخل الثابت معايير ومستواه أو العمل املنتج وجودته أو ا

 ، بل أصبح مصدر الدخل الريعي )غير املنتج( هو بوابة االنتقالطبقة الفقيرة إلى الطبقة املتوسطةال

 إلى الشريحة األعلى على حساب مصدر الدخل القائم على االستثمار املنتج. من الشريحة األدنى 

هل الطبقة الوسطى بتركيبيتها وخصائصها االجتماعية والسلوكية الجديدة يمكن أن 

 وعنصر تحقيق الوئام االجتماعي؟ ،تكون صمام األمان للمجتمع

، تقودنا إلى نقض فكرة أن  ،برأينا
 
 ملا ذكر أعاله، إن الطبقة الوسطى املتشكلة حاليا

 
ووفقا

هي عبء على  ،الطبقة الوسطى هي الحامل االقتصادي واالجتماعي للمجتمع، بل على العكس

ومصالح  ،عالقات اجتماعية وعائلية متشابكةإذ إنَّ هذه الطبقة تقوم على تحالفات و الدولة، 

أية فرصة للترقي الوظيفي واالقتصادي والتي تستحق الفئات املبدعة واملجددة  متبادلة تحرم

 ستنعكس إفرازات الطبقة الجديدة . وإن واالجتماعي
 
ضارب من ت وتزيد ،على الوئام االجتماعي سلبا

 املصالح بين فئات املجتمع
 
 بمفهوم الدولة واملؤسسات والقانون. ، فهي أقل الطبقات ارتباطا

وستقود إلى استمرار أسباب الفقر والفوارق الطبقية )أي الدولة الرخوة( والتي عرفها جيرال ميردال: 

ترم ولكن ألنه ال أحد يح ،بأنها الدولة التي تصدر القوانين وال تطبقها، ليس ملا فيه من ثغرات»

لرشاوي لصغار يتلقون االقانون: الكبار ال يبالون به ألن لديهم من املال والسلطة ما يحميهم منه، وا

 .«لغض البصر عنه....

 كيف يمكن تعزيز الدور التنموي للطبقة الوسطى؟ :لإلجابة على سؤالكم

يتطلب تعزيز الدور التنموي للطبقة الوسطى إعادة تشكيل أو إعادة خلق طبقة وسطى 

والنزاهة في إدارة العمل الحكومي والعمل املنتج )وتنسجم مع  ،جديدة تقوم على التعليم النوعي

نة، معيأزمة تنمية وليست أزمة شريحة  بأنهاأزمة الطبقة الوسطى  تعريف أرسطو(، والتعامل مع

 وأن تعزيز الدور التنموي للطبقة الوسطى مشروط بعودة هيبة الدولة، وهذا يستدعي: 

على ممارسة الدولة دورها في تقديم الخدمات  صياغة استراتيجية تنموية جديدة قائمة -

 االجتماعية الجيدة وفي حماية الفئات الفقيرة واملهمشة.

.التعامل مع رأس املال البشري  -
 
 وليس إنفاقا

 
 بحسبانه استثمارا
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 اتبما يتناسب مع متطلب وربط العملية التعليمية تطوير قدرة القوى البشرية وتأهيلها -

 .العملاحتياجات سوق و 

 عية تضمن العدالة في توزيع الدخل.وضع سياسات اقتصادية واجتما -

 .زيادة املشاركة السياسية في صياغة األهداف التنموية وتعزيز الحرية وتطبيق القانون  -

 

 خربوطلي عامر. د

رغـــــــــم أنـــــــــه ال يوجـــــــــد إجمـــــــــاع علـــــــــى تعريـــــــــف محـــــــــدد وواضـــــــــح للطبقـــــــــة الوســـــــــطى، إال أنـــــــــه  .0

الطبقـــــــــــة كـــــــــــل مـــــــــــن يســـــــــــتطيع تلبيـــــــــــة جميـــــــــــع مـــــــــــن الناحيـــــــــــة االقتصـــــــــــادية ينتمـــــــــــي لهـــــــــــذه 

حاجاتــــــه األساســــــية، أمــــــا الطبقــــــة الغنيــــــة فهــــــي التــــــي تنفــــــق علــــــى الســــــلع والخــــــدمات غيــــــر 

األساســـــــــية، ويمكـــــــــن إضـــــــــافة مـــــــــا يتعلـــــــــق بتـــــــــوافر فـــــــــائض مـــــــــن الـــــــــدخل يتوجـــــــــه لالدخـــــــــار 

 واالستثمار بجميع أشكاله.

تمثلـــــــــــــة الطبقـــــــــــــة الوســـــــــــــطى اليـــــــــــــوم بحاجـــــــــــــة إلـــــــــــــى التمكـــــــــــــين، ولـــــــــــــيس إلـــــــــــــى الصـــــــــــــدقة امل إنَّ 

باإلعانــــــــــات وغيرهــــــــــا مــــــــــن أشــــــــــكال الــــــــــدعم التــــــــــي توفرهــــــــــا الحكومــــــــــة، بــــــــــل بحاجــــــــــة إلــــــــــى سياســــــــــات 

اقتصـــــــــــادية مشـــــــــــجعة للعمـــــــــــل الحـــــــــــر االســـــــــــتثماري، وإقامـــــــــــة املشـــــــــــروعات التجاريـــــــــــة والصـــــــــــناعية 

 يؤدي إلى خلق قيمة مضافة جديدة، وزيادة الدخل وزيادة االدخار. والحرفية على نحو  

وامــــــــــل تضــــــــــاعف حجــــــــــم الطبقــــــــــة الوســــــــــطى، بوســــــــــاطة النمــــــــــو االقتصــــــــــادي هــــــــــو أحــــــــــد ع .5

 خلق الوظائف واألعمال واملشاريع.

 أصـــــــــــحاب الـــــــــــدخل املحـــــــــــدود، ألنـــــــــــه  .3
 
التضــــــــــــخم هـــــــــــو عـــــــــــدو الطبقـــــــــــة الوســـــــــــطى، تحديـــــــــــدا

يـــــــــــــــؤدي لتآكـــــــــــــــل القيمـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرائية للـــــــــــــــدخل، فراتـــــــــــــــب موظـــــــــــــــف جـــــــــــــــامعي فـــــــــــــــي أواخـــــــــــــــر 

.
 
 بسعر الذهب نحو مليون ليرة سورية شهريا

 
 الخمسينيات يعادل حاليا

، أن تقويـــــــــــة االقتصـــــــــــاد وقدرتـــــــــــه علـــــــــــى توليـــــــــــد  .4
 
مـــــــــــن املفـــــــــــاهيم الحديثـــــــــــة املطبقـــــــــــة عامليـــــــــــا

فــــــرص العمــــــل هــــــو العنصــــــر األســــــاس لتمكــــــين أفــــــراد الطبقــــــة الوســــــطى مــــــن نيــــــل أعمــــــال 

تـــــــــــتالءم مـــــــــــع خبــــــــــــراتهم ومهـــــــــــاراتهم وشـــــــــــهاداتهم... بغيـــــــــــة الحصـــــــــــول علـــــــــــى دخـــــــــــل مرتفـــــــــــع، 

الجديـــــــــــدة، إذ يعتمـــــــــــد علـــــــــــى  والنمـــــــــــو االقتصـــــــــــادي ال يـــــــــــأتي إال بوســـــــــــاطة خلـــــــــــق األعمـــــــــــال

ل بـــــــدورها علـــــــى الريـــــــادة واالبتكـــــــار والتقانـــــــة  عـــــــّو 
ُ
نظريـــــــة حديثـــــــة فـــــــي النمـــــــو االقتصـــــــادي، ت
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واالســــــــتغالل األمثــــــــل للمــــــــوارد عـــــــــن طريــــــــق خلــــــــق مشـــــــــاريع صــــــــغيرة ومتوســــــــطة ومتناهيـــــــــة 

 مـــــــــن الطبقـــــــــة الوســـــــــطى، باإلضـــــــــافة لخلقهـــــــــا لفـــــــــرص 
 
الصـــــــــغر، يشـــــــــكل أصــــــــــحا ها جـــــــــزءا

لتركيــــــــز علــــــــى خلــــــــق املنــــــــا  واالســــــــتراتيجية لــــــــدعم مثــــــــل هــــــــذه عمــــــــل جديــــــــدة. وهنــــــــا يــــــــتم ا

 املشاريع وتوسيعها.

مـــــــــــــن وســـــــــــــائل تمكـــــــــــــين وتعزيـــــــــــــز الطبقـــــــــــــة الوســـــــــــــطى، رفـــــــــــــع الحـــــــــــــد األدنـــــــــــــى املعفـــــــــــــى مـــــــــــــن  .2

الضــــــريبة، وهــــــو املعــــــروف فــــــي علــــــم املاليــــــة "الحــــــد األدنــــــى للمعيشــــــة" إلــــــى الحــــــد الحقيقــــــي 

أم ألصــــــــــحاب املهــــــــــن فــــــــــي ضــــــــــوء ارتفــــــــــاع األســــــــــعار، ســــــــــواء ألصــــــــــحاب الــــــــــدخل املحــــــــــدود، 

 والفعاليات التجارية والصناعية.

مــــــــن ناحيــــــــة اقتصــــــــادية، فــــــــإن الحامــــــــل األســــــــاس للتنميــــــــة، وتعزيــــــــز الطلــــــــب علــــــــى الســــــــلع  .6

والخــــــــدمات هــــــــو إنفــــــــاق الطبقــــــــة الوســــــــطى، فكلمــــــــا زادت هــــــــذه الطبقــــــــة كلمــــــــا أدى ذلــــــــك 

 إلى تنشيط األعمال وتحسين األجور ورفع كفاءة االقتصاد، فالعالقة طردية.

ظـــــــــــروف األزمـــــــــــة التــــــــــــي مـــــــــــرت  هـــــــــــا ســـــــــــورية، فـــــــــــإن أحـــــــــــد أهـــــــــــم مؤشـــــــــــرات التنميـــــــــــة  رغـــــــــــم .2

البشــــــــــرية علــــــــــى مســــــــــتوى العــــــــــالم وهــــــــــو "دليــــــــــل التنميــــــــــة البشــــــــــرية" الصــــــــــادر عــــــــــن األمــــــــــم 

مقابــــــــل  1.6مـــــــازال يصـــــــنف ســـــــورية ضــــــــمن الـــــــدول متوســـــــطة الـــــــدخل بمؤشـــــــر  ،املتحـــــــدة

قصـــــــ ى فـــــــي ، أي أن ســـــــورية تراجعـــــــت مـــــــن الحـــــــد األ1.26مـــــــا كـــــــان قبـــــــل األزمـــــــة وهـــــــو نحـــــــو 

املرتبــــــة الوســــــطى إلــــــى الحــــــد األدنــــــى مــــــن املرتبــــــة الوســــــطى، والــــــذي جعلهــــــا لــــــم تــــــدخل فــــــي 

تصــــــــــنيف الــــــــــدول األدنــــــــــى هــــــــــو اســــــــــتمرار وجــــــــــود خــــــــــدمات الصــــــــــحة والتعلــــــــــيم، فــــــــــي حــــــــــين 

 تراجع مستوى دخل الفرد الحقيقي.

، مــــــــن تــــــــداعيات األزمــــــــة االقتصــــــــادية هــــــــو حــــــــدوث حالــــــــة متناقضــــــــة مــــــــن "الركــــــــود  .1
 
أخيـــــــــرا

وجــــــــــود كتلــــــــــة نقديــــــــــة كبيــــــــــرة وارتفــــــــــاع أســــــــــعار وتضـــــــــــخم مــــــــــع تراجــــــــــع فــــــــــي  التضــــــــــخمي" أي

املبيعــــــــات وركــــــــود واضـــــــــح فــــــــي األســــــــواق، وال يمكــــــــن تفســــــــير ذلــــــــك إال بســــــــبب مــــــــن تراجــــــــع 

مــــــــا أيقــــــــن هــــــــذه إنفاقهــــــــا الحــــــــاد علــــــــى أغلــــــــب الســــــــلع،  حجــــــــم الطبقــــــــة الوســــــــطى وتراجــــــــع

لنمـــــــــــو الحالـــــــــــة، وال يمكـــــــــــن الخـــــــــــروج منهـــــــــــا إال بوســـــــــــاطة الـــــــــــتحكم بالتضـــــــــــخم وتشـــــــــــجيع ا

 واالستثمار وزيادة الكتلة السلعية.
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واملطلـــــــــوب، إعــــــــــادة اســــــــــتثمار مــــــــــا تبقــــــــــى مـــــــــن الطبقــــــــــة الوســــــــــطى مــــــــــن طاقــــــــــات وإمكانيــــــــــات 

 للتنميــــــــة وركيــــــــزة لالســــــــتقرار االجتمــــــــاعي، وهــــــــذا هــــــــو دورهــــــــا  تكــــــــون بشــــــــرية وعلميــــــــة لكــــــــي 
 
محركــــــــا

 املحدد والواضح ملا بعد الخروج من األزمة.

 

 صالحة مهيب. د

 (من منظور فلسفي) وديناميات التقدم االجتماعي البنية الطبقية

 كميــــــــة معــــــــايير وفـــــــق طبقــــــــات، معينـــــــة، تراتبيــــــــات فـــــــي النــــــــاس تصـــــــنيف يكــــــــون  أن يمكـــــــن ال

  تختلــــــــــف ونوعيــــــــــة
 
 إنمــــــــــا فحســــــــــب، االقتصــــــــــادية-االجتماعيــــــــــة البنيــــــــــة توصــــــــــيف بغــــــــــرض زمكانيــــــــــا

 ديناميـــــــــــات تحليـــــــــــل ســـــــــــياق فـــــــــــي الفلســـــــــــفية الناحيـــــــــــة مـــــــــــن وتطـــــــــــورت الطبقـــــــــــات نظريـــــــــــة ظهـــــــــــرت

 نظريـــــــــة وبخـــــــــالف. املجتمـــــــــع طبقـــــــــات بـــــــــين الحـــــــــاد التصـــــــــادم لتجنـــــــــب ، ذلـــــــــكاالجتمـــــــــاعي التقـــــــــدم

 يحـــــــددهما اجتمـــــــاعيتين طبقتـــــــين بـــــــين صـــــــراع أنـــــــه علـــــــى التـــــــاري  تقـــــــرأ يـالتـــــــ املاركســـــــية الطبقـــــــات

 فجــــــــــر منــــــــــذ البشــــــــــري  للمجتمــــــــــع الخماســــــــــية لوحتهــــــــــا إطــــــــــار فــــــــــي اإلنتــــــــــاج وســــــــــائل ملكيــــــــــة معيــــــــــار

 البرجوازيـــــــــــــــة واألقنـــــــــــــــان، قطـــــــــــــــاعاإل والعبيـــــــــــــــد، األســـــــــــــــياد طبقـــــــــــــــات، بـــــــــــــــدون  املشـــــــــــــــاعية) التـــــــــــــــاري 

 إلـــــــى املجتمـــــــع تقســـــــم التبريريـــــــة الطبقـــــــات نظريـــــــة فـــــــإن( طبقـــــــات بـــــــدون  الشـــــــيوعية والبروليتاريـــــــا،

 ( رةـوفقيــــــــــــ ومتوســــــــــــطة غنيــــــــــــة) طبقــــــــــــات ثــــــــــــالث
 
 أو التعلــــــــــــيم أو الــــــــــــدخل أو روةـالثــــــــــــ ملعيــــــــــــار وفقــــــــــــا

 التقــــــــــــــــــدم ديناميــــــــــــــــــات وتحلــــــــــــــــــل االجتماعيــــــــــــــــــة، الصــــــــــــــــــالت أو الثقافــــــــــــــــــة أو الغــــــــــــــــــذاء أو حةـالصــــــــــــــــــ

 للطبقــــــــــــــة التــــــــــــــوازني والــــــــــــــدور  ،الطبقيــــــــــــــة البنيــــــــــــــة فــــــــــــــي الــــــــــــــداخلي الحــــــــــــــراك بواســــــــــــــطة االجتمــــــــــــــاعي

 فـــــــي يولـــــــد أحـــــــد ال لكـــــــن والغنيـــــــة، رةـالفقيـــــــ الطبقتـــــــين بـــــــين التصـــــــادم حـــــــدوث منـــــــع فـــــــي املتوســـــــطة

 فقــــــــــــــط تنشــــــــــــــأ ...التعلــــــــــــــيم أو الــــــــــــــدخل أو روةـالثــــــــــــــ عــــــــــــــن الناتجــــــــــــــة والفروقــــــــــــــات ،معينــــــــــــــة طبقـــــــــــــة

 إلــــــــــى 
 
 تتحــــــــــدد ديناميــــــــــة صــــــــــيرورة رةـالخبــــــــــ وهــــــــــذه. املبــــــــــادرة علــــــــــى وقدرتــــــــــه الفــــــــــرد رةـخبــــــــــاســــــــــتنادا

 .الجمعي بالوعي معينة اجتماعية طبقة نطاق على وتتحدد الفردي، الوعي بمستوى 

 علــــــــــى طبقـــــــــة بكـــــــــل أو االجتماعيــــــــــة بالبنيـــــــــة املتعلقـــــــــة العربيــــــــــة الدراســـــــــات كافـــــــــة أن أزعـــــــــم

ها ت 
ــــــــــد   املــــــــــن   ســــــــــياق عــــــــــن أو الثــــــــــوري املاركســــــــــ ي املــــــــــن   ســــــــــياق عــــــــــن أنملــــــــــة قيــــــــــد تخــــــــــرج لــــــــــم ح 

 الدولـــــــــة انفصــــــــال عيــــــــدبُ  األوروبيــــــــة املركزيــــــــة مفهـــــــــوم علــــــــى يقــــــــوم وكالهمــــــــا ،التبريــــــــري  البرجــــــــوازي 

 لبنياتهـــــــــــــا املولـــــــــــــدة البيئـــــــــــــات خصوصـــــــــــــية الدراســـــــــــــات هـــــــــــــذه تـــــــــــــراع   لـــــــــــــم لـــــــــــــذلك الكنيســـــــــــــة، عـــــــــــــن



   

 13  سورية في الوسطى للطبقة الراهن الوضع –مداخالت 

 

  مختلفــــــــــــة ظــــــــــــروف فــــــــــــي االجتماعيــــــــــــة
 
 وأخطــــــــــــر. األوروبيــــــــــــة املركزيــــــــــــة نشــــــــــــوء ظــــــــــــروف عــــــــــــن تمامــــــــــــا

 تقـــــــدم إلـــــــى املؤديـــــــة رـالتغييـــــــ ديناميـــــــات ضـــــــعف الدراســـــــات هـــــــذه ليهـــــــاإ تتوصـــــــل يـالتـــــــ الخالصـــــــات

 الطبقـــــــــــــة لتصـــــــــــــدع إمـــــــــــــا ،رـللتغييـــــــــــــ االجتمـــــــــــــاعي الحامـــــــــــــل غيـــــــــــــاب عـــــــــــــن نـــــــــــــاجم نـــــــــــــوعي اجتمـــــــــــــاعي

 .صناعية برجوازية طبقة والدة تعسر أو البروليتاريا طبقة تشوه أو املتوسطة

 األولىىىىىىىىىىىىى بحــــــــــــت، فلســــــــــــفي جوهرهمــــــــــــا الدراســــــــــــات تلــــــــــــك فــــــــــــي أساســــــــــــيتان مشــــــــــــكلتان وثمــــــــــــة

 طبقــــــــة كــــــــل مســــــــتوى  ىـعلــــــــ أو كلهــــــــا االجتماعيـــــــة البنيــــــــة مســــــــتوى  علــــــــى يـالجمعــــــــ بــــــــالوعي مرتبطـــــــة

 االجتماعيــــــــة البنيــــــــة تركيبــــــــة فهــــــــم فــــــــي ســــــــوء تتمثــــــــل لألولــــــــى نتيجــــــــة وهــــــــي والثانيىىىىىىىىة طبقاتهــــــــا، مــــــــن

 مـــــــا يتعلـــــــق هاتـــــــان املشـــــــكلتان بالتبـــــــاس واضـــــــح فيوقـــــــد تســـــــببت  فيهـــــــا، طبقـــــــة كـــــــل وتركيبـــــــة ذاتهـــــــا

 حــــــــــدوث إمكانيــــــــــة الخصــــــــــوص وجــــــــــه وعلــــــــــى االجتمــــــــــاعي، التقــــــــــدم ديناميــــــــــات تحريــــــــــك اتيــــــــــإمكانب

 واالجتماعيــــــــة، واالقتصــــــــادية السياســــــــية املجتمــــــــع بنيــــــــة وفــــــــي يـالجمعــــــــ الــــــــوعي فــــــــي ،نــــــــوعيّ  رـتغييــــــــ

 جديـــــــــــدة ســـــــــــيرورات ينـــــــــــتج نفســـــــــــه الوقـــــــــــت وفـــــــــــي املقـــــــــــززة التـــــــــــاري ي االستعصـــــــــــاء وضـــــــــــعية يـينهـــــــــــ

 فيمــــــــــا الوقــــــــــوع مغبــــــــــة مــــــــــن هنــــــــــا التحــــــــــذير مــــــــــن بــــــــــد وال. زةـومتميــــــــــ ديناميــــــــــة االجتمــــــــــاعي للتقــــــــــدم

 أم ،املتوســـــــــــطة الطبقـــــــــــة ملفهـــــــــــوم بالنســـــــــــبة أكـــــــــــان ذلـــــــــــك ســـــــــــواء ،(املتوســـــــــــطات خـــــــــــداع) أســـــــــــميه

 علـــــــــــى الفـــــــــــرد يـيبنـــــــــــ( النقـــــــــــود خـــــــــــداع) يشـــــــــــبه خـــــــــــداع وهـــــــــــو تحـــــــــــددها، يـالتـــــــــــ للمعـــــــــــايير بالنســـــــــــبة

 .األسعار ارتفاع إلى االنتباه دون  النقدي دخله في زيادة كل مع الشرائية قدرته أساسه

  أفغانســــــــــتان مـــــــــــن تمتــــــــــد منطقــــــــــة مـــــــــــن جــــــــــزء ســــــــــورية إن
 
 املغربيـــــــــــة اململكــــــــــة ىـحتـــــــــــ شــــــــــرقا

،
 
 ببصــــــــمتها رـكبيــــــــ حــــــــد إلــــــــى شــــــــبيهة واحــــــــدة جيواجتماعيــــــــة ببصــــــــمة الطبقيــــــــة بنيتهــــــــا زـتتميــــــــ غربــــــــا

 الســـــــــلطة) الجيواجتماعيـــــــــة البصـــــــــمة وهـــــــــذه. زلزاليـــــــــة فوالـــــــــق ثالثـــــــــة مـــــــــن املتشـــــــــكلة الجيولوجيـــــــــة

  االجتمـــــــــــاعي-السياســـــــــــ ي بـــــــــــاملعنى تشـــــــــــكل( القبليـــــــــــة – الـــــــــــدين –
 
  فالقـــــــــــا

 
، زلزاليـــــــــــا

 
 تمنـــــــــــع ال واحـــــــــــدا

 فــــــــي الجيواجتماعيــــــــة القشــــــــرة اهتــــــــزاز أو تحــــــــرك مــــــــن مكــــــــان، أي فــــــــي فيــــــــه، اهتــــــــزاز أي الجغرافيــــــــا

 تشـــــــــققات مـــــــــن يصـــــــــاح ها مـــــــــا مـــــــــع وصـــــــــراعاته، ومشـــــــــاكله بنياتـــــــــه تشـــــــــابه نتيجـــــــــة أخـــــــــرى  أمـــــــــاكن

 الظـــــــاهر فـــــــي الفـــــــالق جـــــــان ي علـــــــى الطبقيـــــــة القشـــــــرة فـــــــي نزياحـــــــاتا إلـــــــى تـــــــؤدي بنيويـــــــة راءاتـواهتـــــــ

  ولكـــــــــن ،املتوســـــــــطة الطبقـــــــــة حســـــــــاب علـــــــــى
 
 فـــــــــي تشـــــــــققات مـــــــــع كلهـــــــــا، الطبقـــــــــات بنيـــــــــة فـــــــــي فعليـــــــــا

 والبينيــــــــــــة الداخليــــــــــــة الصــــــــــــراعات فــــــــــــي الغلــــــــــــو درجـــــــــــة تبلــــــــــــ  وسياســــــــــــية فكريــــــــــــة الجمعــــــــــــي الـــــــــــوعي

. لهــــــا ىـمعنــــــ ال ماضــــــوية خالفــــــات وإلــــــى ملتبســــــة مذهبيــــــة أفهــــــام إلــــــى تســــــتند دينيــــــة حالــــــة بلبــــــوس

-االجتمـــــــــــاعي االصـــــــــــطفاف حيـــــــــــث مـــــــــــن الطبقيـــــــــــة، البنيـــــــــــة تشـــــــــــققات تتمظهـــــــــــر القشـــــــــــرة وتحـــــــــــت
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 فـــــــي شـــــــق وكـــــــل القشـــــــرة، تحـــــــت محبوســـــــة طاقـــــــة بصـــــــورة ذواتهـــــــا، وعـــــــي حيـــــــث ومـــــــن االقتصـــــــادي

 أو اقتصـــــــــــــــادية أو سياســـــــــــــــية أو دينيـــــــــــــــة مجتمعيـــــــــــــــة صـــــــــــــــفيحة ويشـــــــــــــــكل راؤه،ـاهتـــــــــــــــ لـــــــــــــــه البنيـــــــــــــــة

 الحـــــــين بـــــــين يطلـــــــق الهشاشـــــــة، شـــــــديد لكنـــــــه ،منيـــــــع كحصـــــــن الفـــــــالق فـــــــي تتموضـــــــع يديولوجيـــــــةإ

. كالهمـــــــــا أو دورانيـــــــــة أو انتقاليـــــــــة إمـــــــــا ثوريـــــــــة انـــــــــدفاعات شـــــــــكل علـــــــــى محبوســـــــــة طاقـــــــــة واآلخـــــــــر

 تحظـــــــــى فالقبيلـــــــــة املدنيـــــــــة، بالعالقـــــــــات األهليـــــــــة العالقـــــــــات تخـــــــــتلط تـــــــــزال ال ،آخـــــــــر جانـــــــــب مـــــــــن

 إلـــــــى والحـــــــذر الريبـــــــة بعـــــــين النظـــــــر مـــــــع إليهـــــــا لالنتمـــــــاء القـــــــوي  وحرصـــــــهم املجتمـــــــع أفـــــــراد بـــــــاحترام

 علــــــــى التقليديــــــــة العالقــــــــات طغيــــــــان إلــــــــى رةـكثيــــــــ أحيــــــــان فــــــــي يقــــــــود مــــــــا املــــــــدني، املجتمــــــــع مكونــــــــات

 تنمــــــــــو يـالتــــــــــ الحديثــــــــــة العالقــــــــــات تجــــــــــاه عدائيــــــــــة نزعــــــــــة لديــــــــــه يـتنمــــــــــ بــــــــــاملجتمع، الفــــــــــرد عالقــــــــــة

 فاعــــــــــــل دور  أي وغيــــــــــــاب املجتمــــــــــــع تحــــــــــــديث عــــــــــــن الدولــــــــــــة دور  تراجــــــــــــع ظــــــــــــّل  فــــــــــــي شــــــــــــديد بــــــــــــبطء

 تشــــــظي حالــــــة رةـكبيــــــ وبدرجــــــة نظــــــري، وجهــــــة مــــــن يفســــــر، ذلــــــك كــــــل. املــــــدني املجتمــــــع ملؤسســــــات

 النكـــــــوص إلـــــــى األغلــــــب، األعـــــــم فـــــــي تــــــدفعها، االجتمـــــــاعي التقـــــــدم ديناميــــــات حيـــــــال الجمعـــــــيّ  الــــــوعي

 الحاجــــــــــــة رغــــــــــــم الخارجيــــــــــــة العوامــــــــــــل وضــــــــــــغوط الــــــــــــداخلي راءـواالهتــــــــــــ البنيــــــــــــوي  التشــــــــــــوه بفعــــــــــــل

 .التاري ي االستعصاء حالة من للخروج الديناميات هذه مثل إلى امللحة

 الفــــــــــــــالق دول  فـــــــــــــي االجتماعيــــــــــــــة البنيـــــــــــــة إن :القــــــــــــــول  يمكـــــــــــــن فلســــــــــــــفي منظـــــــــــــور  مـــــــــــــن إذن،

 محــــــــــددة، معــــــــــايير تعينهــــــــــا املعــــــــــالم واضــــــــــحة ثالثيـــــــــة أو ثنائيــــــــــة طبقيــــــــــة مــــــــــن تتكــــــــــون  ال اإلســـــــــالمي

 بشــــــــــــكل تتحــــــــــــدد الفــــــــــــالق وعـــــــــــرض طــــــــــــول  علــــــــــــى تتجــــــــــــاور  صـــــــــــفائح مجموعــــــــــــة مــــــــــــن تتكــــــــــــون  إنمـــــــــــا

 الـــــــــــــــديني واملـــــــــــــــوروث الســـــــــــــــلطة وبـــــــــــــــين بينهـــــــــــــــا وباملســـــــــــــــافة لـــــــــــــــذواتها الجمعـــــــــــــــي وعيهـــــــــــــــا وبمســـــــــــــــتوى 

 املعـــــــــــايير رـتغيـــــــــــ عـــــــــــن تـــــــــــنجم ال يـفهـــــــــــ بينهـــــــــــا فيمـــــــــــا تحـــــــــــدث يـالتـــــــــــ االنزياحـــــــــــات وأمـــــــــــا. والتقليـــــــــــدي

 والغــــــــــــذاء حةـوالصــــــــــــ التعلـــــــــــيم فــــــــــــي النوعيـــــــــــة املعــــــــــــايير رـتغيـــــــــــ أو الــــــــــــدخل أو روةـالثـــــــــــ فــــــــــــي الكميـــــــــــة

 رـتغيــــــــــ بمقتضــــــــــ ى لـــــــــذواتها وعيهــــــــــا ومســـــــــتوى  شــــــــــكل رـتغيــــــــــ عـــــــــن تــــــــــنجم إنمـــــــــا الوظــــــــــائف، ونوعيـــــــــة

 الصــــــــفيحة تعــــــــرف لــــــــذلك. ضــــــــده أو معــــــــه االجتمــــــــاعي، التقــــــــدم ديناميــــــــات ســــــــياق فــــــــي مصــــــــالحها

  تتحــــــــدد األفـــــــــراد مــــــــن مجموعـــــــــة أنهــــــــا علــــــــى
 
 مصـــــــــلحة تجــــــــاه الجمعـــــــــي وعيهــــــــا أســـــــــاس علــــــــى طبقيـــــــــا

 كـــــــل رـلتغيـــــــ تابعـــــــان رانـمتغيـــــــ همـــــــا والصـــــــفائح األفـــــــراد فـــــــإن الحالـــــــة هـــــــذه وفـــــــي. معينـــــــة مشـــــــتركة

 الكلـــــــي االجتمـــــــاعي التقـــــــدم يتوقـــــــف ذاتـــــــه الوقـــــــت وفـــــــي. املشـــــــتركة واملصـــــــالح الجمعـــــــي الـــــــوعي مـــــــن

 والـــــــوعي االجتماعيـــــــة البنيـــــــة مـــــــن كـــــــل فـــــــي الفلســـــــفي العقـــــــل ينتجهـــــــا يـالتـــــــ رـالتغيـــــــ ديناميـــــــات علـــــــى

لص الجمعي
ْ
خ

ُ
  وامل

 
 .التقدم لهذا دائما
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 قاسم علي. أ

في أن املصطلح يطرح إشكاليات عديدة أولها فهم املدلول السياس ي واالقتصادي،  ال شك

 يحدث
 
ويقود في  ،في املفهومين نتيجة االستخدام بحكم أن التجربة تدفع إلى الجزم بأن ثمة فارقا

الوقوع فيه، كي ال تكون هناك انحرافات خارج ل تجنب أحيان كثيرة إلى خطأ في االستخدام يفضّ 

 نسق االستخدام.

، ما يضعف من اكتمال الصورة عوتضاف مسائل في الطرح تكون عن جزئية املحاكاة للواق

أو إعطاء انطباع انتقائّي، وتقديم مقاربة ال تكون قادرة على اإلحاطة بشمولية املشهد املراد 

 ما يتعلق بقضا
 
 تدخل فيه السياسة على يا ذات طابع تقييمي أو مصطلح  الحديث عنه، وتحديدا

 نحو شمولي، وتكون مختلطة بالعلوم األخرى ومتداخلة معها.

 أو غير متوقع ألنها أزمة ، إن لألزمة حسنات، وهو ما في تعليق سريع  
 
 مفاجئا

 
دُّ شيئا ُيع 

اء أتاحت إلقربما أنها  –التي تمت اإلضاءة عليها في هذه العجالة–إحدى حسنات األزمة كاشفة، و 

املسألة تركت فسحة للنظر  الضوء على جوان ها املختلفة ومراجعتها في الوقت ذاته، واألهم أن

 وأتوافق مع الدكتور كريم بأن هناك  ،بتفاؤل وطموح، مشروع بقناعتي
 
–لألزمة  حسنة وجوها

مجموعة مالحظات  قد تعيننا في كثير من النقاط التـي نحتاجها. لكن قبل ذلك لدي –لألسف

 :ىسريعة تخص الطبقة الوسط

 لــــــــــم  –علــــــــــى األغلــــــــــب–مفهــــــــــوم الطبقــــــــــة الوســــــــــطى عــــــــــانى  -
 
ــــــــــا  أكاديمّي

 
مــــــــــن كونــــــــــه مفهومــــــــــا

 فـــــــــــي منطقتنـــــــــــا واقتصــــــــــاداتنا، وبحســـــــــــباننا ننتمـــــــــــي إلـــــــــــى عـــــــــــالم 
 
يالمــــــــــس الواقـــــــــــع، تحديــــــــــدا

ثالــــــــث لــــــــم تتبلــــــــور فيــــــــه الرؤيــــــــة، كــــــــان هــــــــذا املفهــــــــوم فــــــــي ثقافتنــــــــا يميــــــــل للتـــــــــرف الفكــــــــري 

 الواقع بصيغة فعلية. أكثر من ميله ملالمسة

وهـــــــذه واحـــــــدة مـــــــن  ،فـــــــي االنتمـــــــاء إلـــــــى الحالـــــــة املاديـــــــة، كـــــــان يؤخـــــــذ فقـــــــط املؤشـــــــر املـــــــادي -

ـــــــى نقـــــــاط إيجابيـــــــة. نقـــــــاط ضـــــــعف حقيقيـــــــة  فـــــــي تحديـــــــد املفهـــــــوم، وربمـــــــا تـــــــم الوصـــــــول إل

واألهـــــــم القـــــــدرة علـــــــى معالجـــــــة جوانـــــــب الخلـــــــل بصـــــــورة مستفيضـــــــة عنـــــــدما نكتفـــــــي  هـــــــذا 

 .ر وحدهاملؤش

هنــــــــاك أحكــــــــام مســــــــبقة أخــــــــذتنا إلــــــــى مفــــــــاهيم وتشــــــــكيالت اجتماعيــــــــة ال تعكــــــــس الواقــــــــع  -

فتقــــــــــد فــــــــــي أغلــــــــــب األحيــــــــــان لتحديــــــــــد أطــــــــــر هــــــــــذه يُ  فــــــــــي الظــــــــــروف الحاليــــــــــة، لــــــــــذلك كــــــــــان
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العالقـــــــــــــة، وبـــــــــــــذلك أثـــــــــــــرت الدراســـــــــــــة األكاديميـــــــــــــة بشـــــــــــــكل قســـــــــــــري، ولكنهـــــــــــــا لـــــــــــــم تعـــــــــــــال  

، وهــــــــذه فــــــــي الشــــــــرح اإلســــــــهاب املحتــــــــوى املعرفــــــــي بالســــــــوية نفســــــــها واملقــــــــدرة نفســــــــها علــــــــى

 أوصلتنا ربما إلى بعض األخطاء في التوصيف.الوضعية 

وكذلك في مفهوم الطبقات االجتماعية، عانينا كما عانى البعض من موضوع التصنيفات  -

ذلك أننا حاكمنا  ،والتشكيالت االجتماعية من خطأ منهجي في تحديد أسس العالقة

اآلخر، أو لم يكن هناك مناقشة جادة ومستفيضة ظروفنا، أو أحكمنا ظروفنا لظروف 

للطرف  وربما منحازةوتش هه أكثر مما تش هنا،  كانت تجربة مشتقة من اآلخر  لذلك لواقعنا،

 اآلخر وربما املعايرة فيها كانت بمعايير الظرف األوروبي 
 
  والغربي بخاصة

 
 .بعامة

 

 :لذلك أجد من الضرورة بمكان إعادة ثالثة تصويبات أساسية

 بمــــــــــد أكــــــــــاديمي صــــــــــحيح فــــــــــي منطقتنــــــــــا وفــــــــــي  .0
 
أن دراســــــــــات الطبقــــــــــة الوســــــــــطى لــــــــــم تحــــــــــ 

ـــــــــى وقـــــــــائع  لـــــــــذلك، فـــــــــي الشـــــــــرح والوصـــــــــيف اإلســـــــــهاببـــــــــي رغـــــــــم عاملنـــــــــا العر  لـــــــــم تســـــــــتند إل

 ، فيما يخص الفروق القائمة في تجاربنا.تعيد هذا املصطلح للوصول إلى مبتغاه

وربمـــــــا كانـــــــت الحاجــــــــة  لـــــــم تأخـــــــذ الدراســـــــات بالحســـــــبان خصوصـــــــّية تجربتنـــــــا وظروفنـــــــا، .5

تفــــــــــرض اســــــــــتمداد العــــــــــون مــــــــــن مجموعــــــــــة مــــــــــن السياســــــــــات الليبراليــــــــــة بشــــــــــكل ســــــــــريع، 

 ببعض املفاهيم الخاطئة. ولكننا تأخرنا في الرجوع، لذلك تمسكنا

إعــــــــادة تشــــــــكيل التكــــــــتالت االقتصــــــــادية بمفهومهــــــــا العــــــــام. فــــــــنحن أمــــــــام حالــــــــة إشــــــــكالية  .3

 هــــــــــذا اإلطــــــــــار، وربمــــــــــا النقــــــــــاط تحتـــــــــاج لدراســــــــــة تنطلــــــــــق مــــــــــن واقــــــــــع التجربـــــــــة الســــــــــورية 

املضــــــــيئة فــــــــي هــــــــذه التجربــــــــة بمفهــــــــوم االكتفــــــــاء الــــــــذاتي، االســــــــتفادة مــــــــن ظــــــــروف املنــــــــتج 

الســــــــورّي، الطبقــــــــة التـــــــــي أنتجهــــــــا هــــــــذا املفهــــــــوم أوصــــــــلتنا إلــــــــى نقــــــــاط إشــــــــكالية فــــــــي واقــــــــع 

 االقتصاد السوري.

: مــــــــــــــــن مفهــــــــــــــــوم املتابعــــــــــــــــة مالحظىىىىىىىىىىىىىىىىات عامىىىىىىىىىىىىىىىىة وسىىىىىىىىىىىىىىىىر عة ت ىىىىىىىىىىىىىىىى  االقتصىىىىىىىىىىىىىىىىاد السىىىىىىىىىىىىىىىىوري

 للُهوّيـــــــة القـــــــادرة علـــــــى تلمـــــــس اإلعالميـــــــة لكثيـــــــر مـــــــن النـــــــد
 
وات والحـــــــوارات يتبـــــــّين أن هنـــــــاك غيابـــــــا

بأمانــــــــــة القــــــــــدرة علــــــــــى إيصــــــــــال مــــــــــا نريــــــــــد عــــــــــدم التــــــــــي كانــــــــــت تشــــــــــكو مــــــــــن االحتياجــــــــــات الخاصــــــــــة 

 هنـــــــــاك وموضـــــــــوعية، إضـــــــــافة إلـــــــــى أنَّ 
 
مـــــــــن جهـــــــــة، وبـــــــــين املمارســـــــــة بـــــــــين الواقـــــــــع والتنظيـــــــــر  فصـــــــــال

 وهذه هي املعضلة األساسية. ،والتطبيق، من جهة أخرى 
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 حجازي  رفعت. أ

، وهـــــــــو محصـــــــــلة النـــــــــاتج تقســـــــــيم 
 
 مثالّيـــــــــا

 
ـــــــــدُّ نصـــــــــيب الفـــــــــرد مـــــــــن النـــــــــاتج املحلـــــــــّي مؤشـــــــــرا ُيع 

عـــــــدد الســـــــكان، لكـــــــن ال يعكـــــــس تـــــــوزع ثمـــــــار التنميـــــــة فـــــــي ســـــــورية، وال مؤشـــــــرات التعلـــــــيم بشـــــــكل 

 أنــــــــــا ال أنتقــــــــــد الورقــــــــــة، ألنَّ املؤشــــــــــرات فــــــــــي ســــــــــورية 
 
واآلليــــــــــات اإلحصــــــــــائية ال تتــــــــــيح عــــــــــام. طبعــــــــــا

 إلى
 
 هذه املؤشرات. تناول الطبقة الوسطى إال استنادا

هـــــــــــــــــــو أن الخصـــــــــــــــــــائص الديمغرافيـــــــــــــــــــة واالقتصـــــــــــــــــــادّية واالجتماعيـــــــــــــــــــة  املهـــــــــــــــــــمالشـــــــــــــــــــ يء  إنَّ 

للطبقــــــــة الوســــــــطى فــــــــي ســــــــورية غيــــــــر واضــــــــحة املعــــــــالم، وأي انطالقــــــــة لبنــــــــاء سياســــــــات لتحســــــــين 

الخصـــــــــــائص االقتصـــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــة،  تقتضـــــــــــ ي الوقـــــــــــوف علـــــــــــىأوضـــــــــــاع الطبقـــــــــــة الوســـــــــــطى 

ومعرفــــــــة مــــــــن هــــــــي الطبقــــــــة الوســــــــطى فــــــــي ســــــــورية، مــــــــن هــــــــي طبقــــــــة املتعلمــــــــين وحملــــــــة الشــــــــهادة 

الجامعيـــــــــة فـــــــــي ســـــــــورية. التعلـــــــــيم فـــــــــي ســـــــــورية أســـــــــهم فـــــــــي إفقـــــــــار املتعلمـــــــــين، واملؤشـــــــــرات املنتجـــــــــة 

ثبــــــت ذلــــــك، والــــــدليل أن العائــــــد علــــــى التعلــــــيم فــــــ
ُ
ي ســــــورية مــــــن قبــــــل املكتــــــب املركــــــزي ل حصــــــاء ت

ال يشــــــــجع علــــــــى التعلــــــــيم، أي مــــــــن يتســــــــرب مــــــــن التعلــــــــيم بعــــــــد مرحلــــــــة التعلــــــــيم األساســــــــ ي طــــــــوال 

اإلنتـــــــاجي لخـــــــريج الجامعـــــــة يحصـــــــل علـــــــى مبـــــــال   مـــــــدة إنتاجـــــــه والتـــــــي هـــــــي أطـــــــول مـــــــن مـــــــدة العمـــــــر 

ماديـــــــة أكثــــــــر مــــــــن خــــــــريج الجامعــــــــة وحتــــــــى مــــــــن دكتـــــــور الجامعــــــــة. وآخــــــــر دراســــــــة أجريــــــــت فــــــــي عــــــــام 

 تثبت هذه الحقيقة. 5101

ــــــــن هــــــــي الطبقــــــــة الوســــــــطى فــــــــي ســـــــــورية؟ املشــــــــكلة األساســــــــية أن الطبقــــــــة الوســــــــطى غيـــــــــر  م 

تناقضـــــــــات غريبـــــــــة فـــــــــي املفـــــــــاهيم واملؤشـــــــــرات واألرقـــــــــام فـــــــــي ســـــــــورية، معروفـــــــــة حتـــــــــى اآلن. هنـــــــــاك 

وهـــــــــــذه التناقضــــــــــــات تحتــــــــــــاج إلــــــــــــى حــــــــــــل قبــــــــــــل رســــــــــــم السياســــــــــــات أو وضــــــــــــع التوصــــــــــــيات لتنميــــــــــــة 

 رها.الطبقة الوسطى وإرجاعها كما كانت في سالف عص

أشـــــــــــرح واقـــــــــــع الطبقـــــــــــة الوســـــــــــطى ونتســـــــــــاءل ملـــــــــــاذا فـــــــــــي ظـــــــــــل  إنَّ الشـــــــــــ يء األســـــــــــاس عنـــــــــــدما

حــــــــــــرب علــــــــــــى ســــــــــــورية تأخــــــــــــذ هــــــــــــذه الطبقــــــــــــة ســــــــــــلطة وتقــــــــــــّيم سياســــــــــــات؟ يمكــــــــــــن أن األزمــــــــــــة وال

نتحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن سياســـــــــــــــات التعلـــــــــــــــيم، سياســـــــــــــــات االســـــــــــــــتثمار، سياســـــــــــــــات الرواتـــــــــــــــب واألجـــــــــــــــور، 

ي للتنميـــــــــــــــة، وُيحتمـــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون السياســــــــــــــات االجتماعيـــــــــــــــة املركـــــــــــــــزة، إذ تعنـــــــــــــــى بالبعــــــــــــــد الكمـــــــــــــــ

النوعيــــــــــة ال الكميــــــــــة. لــــــــــذلك نجــــــــــد أن القطــــــــــاع التعليمــــــــــي فــــــــــي ســــــــــورية فشــــــــــل  النجــــــــــاح باألبعــــــــــاد

.
 
 ذريعا

 
 فشال



   

 18  سورية في الوسطى للطبقة الراهن الوضع –مداخالت 

 

هــــــــي مرافقــــــــة  ، فهــــــــل%53تتــــــــوافر لــــــــدينا اليــــــــوم نســــــــبة معــــــــدل االلتحــــــــاق بــــــــالتعليم العــــــــالي 

 للمستوى التكنولوجي املعرفي لالقتصاد السوري؟ 

عــــــــــّد النتــــــــــائج 
ُ
والتوصــــــــــيات التــــــــــي وضــــــــــعها الــــــــــدكتور كــــــــــريم جيــــــــــدة، ولكــــــــــن ال يوجــــــــــد لهــــــــــا ت

 قضــــــــــــية ال جــــــــــــرة، نحــــــــــــن ال نعلــــــــــــم مــــــــــــا هــــــــــــي فئــــــــــــة 
 
تحليــــــــــــل أو اســــــــــــتنتاجات فــــــــــــي الورقــــــــــــة. فمــــــــــــثال

املهـــــــــاجرين الســـــــــوريين، هـــــــــل هـــــــــم مـــــــــن املتعلمـــــــــين، الطبقـــــــــة الوســـــــــطى، الفئـــــــــة الفقيـــــــــرة. فعمليـــــــــة 

، مــــــــــن أ
 
جــــــــــل بنــــــــــاء سياســــــــــات جديــــــــــدة تقيــــــــــيم السياســــــــــات التــــــــــي أدت إلــــــــــى انحســــــــــار مهمــــــــــة جــــــــــدا

 في توسيع الطبقة الوسطى. تسهم

 

 حسن تركي العميد

 أنـــــــــــــــــا ال أّدعــــــــــــــــــي أننــــــــــــــــــي اختصا ـــــــــــــــــ ي  فـــــــــــــــــي الدراســـــــــــــــــات االجتماعيـــــــــــــــــة والفلســـــــــــــــــفية 
 
طبعـــــــــــــــــا

 واألزمـــــــة التـــــــي تعرضـــــــنا لهـــــــا، أجـــــــد واالقتصـــــــادية، 
 
ولكـــــــن بحكـــــــم املعايشـــــــة للوضـــــــع الـــــــراهن حاليـــــــا

 أن لدي خمس نقاط يمكن أن أثيرها في موضوع الدراسة: 

ن االستشــــــــــــهادات واالســــــــــــتبيانات التــــــــــــي ُعرضــــــــــــت هــــــــــــي قديمــــــــــــة، أي ال تالمــــــــــــس املرحلــــــــــــة إ -

 أن املرحلـــــــــــة التـــــــــــي ســـــــــــبقت 5101الحاليـــــــــــة، فهـــــــــــي مـــــــــــا قبـــــــــــل عـــــــــــام 
 
درك جيـــــــــــدا

ُ
، لـــــــــــذلك أ

ألزمــــــــــــــة فــــــــــــــي ســــــــــــــورية أو الحــــــــــــــرب علــــــــــــــى ســــــــــــــورية كانــــــــــــــت مرحلــــــــــــــة صــــــــــــــعبة، وأعتقــــــــــــــد أن ا

التحـــــــــــوالت االقتصـــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــة نتيجـــــــــــة تغيــــــــــــرات فـــــــــــي السياســـــــــــات االقتصـــــــــــادية، 

ـــــــرح حـــــــول اقتصـــــــاد الســـــــوق االجتمـــــــاعي والـــــــذي أفضـــــــ ى إلـــــــى نتـــــــائج ســـــــلبية 
ُ
 مـــــــا ط

 
تحديـــــــدا

كـــــــــــر حـــــــــــول دور القطـــــــــــاع الخـــــــــــاص، 
ُ
وكـــــــــــان يتفـــــــــــاخر بطبيعـــــــــــة الحـــــــــــال، واالعتمـــــــــــاد كمـــــــــــا ذ

فــــــــي  %21املســــــــؤولون آنــــــــذاك فــــــــي أننــــــــا انتقلنــــــــا اآلن مــــــــن مرحلــــــــة تــــــــدخل الدولــــــــة بنســــــــبة 

عّولـــــــــــوا علـــــــــــى دور القطـــــــــــاع الخـــــــــــاص  ، لـــــــــــذلك%52التجـــــــــــارة الخارجيـــــــــــة وأصـــــــــــبحت اآلن 

 مــــــــن وصــــــــولنا إلــــــــى هــــــــذه 
 
وتخفيــــــــف أعبــــــــاء الدولــــــــة فــــــــي ذلــــــــك، وأعتقــــــــد أنهــــــــا كانــــــــت جــــــــزءا

ل
ّ
 فـــــــي إفقـــــــار املـــــــواطنين وتآكـــــــل األزمـــــــة الحاليـــــــة التـــــــي تعرضـــــــنا لهـــــــا، وشـــــــك

 
 مالئمـــــــا

 
ت مناخـــــــا

الطبقـــــــة الوســـــــطى قبـــــــل الوصـــــــول إلـــــــى األزمـــــــة نتيجـــــــة إغـــــــالق الحـــــــرف واملهـــــــن وهـــــــذا بـــــــات 

 للجميع.
 
 معروفا
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ضـــــــيفت لهـــــــا إضـــــــافة، مـــــــع  -
ُ
ركـــــــزت الدراســـــــة علـــــــى مرحلـــــــة مـــــــا قبـــــــل األزمـــــــة، وكـــــــأن األزمـــــــة أ

طبقــــــــــــة أنــــــــــــه يجــــــــــــب أن يكــــــــــــون هنــــــــــــاك دراســــــــــــات واســــــــــــتبيانات موجــــــــــــودة حــــــــــــول واقــــــــــــع ال

الوســــــــطى طــــــــوال ســــــــبع ســــــــنوات مــــــــن هــــــــذه الحــــــــرب، وال أعلــــــــم مــــــــن أيــــــــن أتــــــــى الــــــــرقم أن 

. مـــــــــا أعلمـــــــــه حســـــــــب دراســـــــــات %02إلـــــــــى  %61معـــــــــدل الطبقـــــــــة الوســـــــــطى انخفـــــــــض مـــــــــن 

أن االقتصــــــــــاد  –وقــــــــــد ُعــــــــــرض التقريــــــــــر فــــــــــي األردن فــــــــــي زيــــــــــارتي األخيــــــــــرة–األمــــــــــم املتحــــــــــدة 

كوا واألمـــــــــــــم مـــــــــــــرة، وهـــــــــــــي دراســـــــــــــات موثقـــــــــــــة مـــــــــــــن اإلســـــــــــــ 5.2الســـــــــــــوري انكمـــــــــــــش ملعـــــــــــــدل 

املتحـــــــدة. وأنـــــــا أرى أن الطبقـــــــة الوســـــــطى انكمشـــــــت أكثـــــــر مـــــــن ذلـــــــك إلـــــــى حـــــــّد قـــــــد يصـــــــل 

 إلى أربع أو خمس مرات.

ورد فــــــــي الورقــــــــة "اإلصــــــــالح املؤسســــــــاتي"، لــــــــم أفهــــــــم مــــــــا املقصــــــــود بــــــــه، وكيــــــــف يــــــــنعكس  -

، بمعنـــــــــى مباشــــــــرة، واملراســــــــيم 
 
التـــــــــي صــــــــدرت حــــــــول تعــــــــديل القــــــــوانين كأنهــــــــا كانــــــــت ترفــــــــا

ـــــــى وجـــــــود تـــــــرا   مـــــــن قبـــــــل الدولـــــــة فـــــــي تنفيـــــــذها... هـــــــل هـــــــو مـــــــا جـــــــاء فـــــــي ال ورقـــــــة إشـــــــارة إل

؟ أم أننـــــــا مـــــــن حيـــــــث الجهـــــــاز البيروقراطـــــــي والبنيـــــــة الوظيفيـــــــة للدولـــــــة لـــــــم نســـــــتطع  تـــــــرا  

نتفاعـــــــــل معهـــــــــا، وننتقـــــــــل مـــــــــن حالـــــــــة إلـــــــــى حالـــــــــة.  اســـــــــتيعاب هـــــــــذه املراســـــــــيم، لـــــــــذلك لـــــــــم

 كنت أتمنـى أن ُيشار إلى ذلك.

مماثلـــــــــة لنـــــــــا حـــــــــول الطبقـــــــــة الوســـــــــطى، ســـــــــواء لـــــــــدول لـــــــــم يكـــــــــن هنـــــــــاك دراســـــــــة مقارنـــــــــة  -

ــــــــــق بتــــــــــدني، أم ارتفــــــــــاع معــــــــــدل الطبقــــــــــة الوســــــــــطى. فــــــــــي زيــــــــــارتي األخيــــــــــرة 
ّ
أكــــــــــان ذلــــــــــك يتعل

كـــــــــر لــــــــــي أن الصـــــــــين يوجـــــــــد فيهــــــــــا 
ُ
  43للصـــــــــين، ذ

 
مليـــــــــون فقيـــــــــر، وهــــــــــم ال يشـــــــــكلون شــــــــــيئا

 لعــــــدد ســــــكانها، ولكــــــن أقــــــول فــــــي هــــــذه الحالــــــة لــــــديهم خطــــــة إلنهــــــاء الفقــــــر فــــــي عــــــام 
 
نســــــبة

ـــــــى  ، بمعـــــــدل أكثـــــــر مـــــــن عشـــــــرة ماليـــــــين إنســـــــان5150 ، ونقلهـــــــم مـــــــن خـــــــط الفقـــــــر إل
 
ســـــــنويا

 %21الطبقـــــــــــة الـــــــــــدنيا مـــــــــــن الطبقـــــــــــة الوســـــــــــطى. اآلن إذا تحـــــــــــدثنا وفـــــــــــق املعـــــــــــدالت فـــــــــــإن 

 . وقد يكون نصف رقم الصين؟من الشارع السوري هو في هذا االتجاه

ة مـــــــــن لـــــــــم يـــــــــتم التطـــــــــرق لكيفيـــــــــة تمكـــــــــين الطبقـــــــــة الوســـــــــطى فـــــــــي هـــــــــذه املرحلـــــــــة الصـــــــــعب -

 أن الــــــدكتور ذكـــــــر فــــــي شـــــــ يء 
 
الحــــــرب واألزمــــــة وكيـــــــف ســــــتتعامل الطبقــــــة الوســـــــطى؟ علمــــــا

الضــــــــــــريبة، أم تخفيــــــــــــف الضــــــــــــريبة... إلـــــــــــــ ، وتمكــــــــــــين هــــــــــــذه مــــــــــــن هــــــــــــذا، ســــــــــــواء معــــــــــــدل 

الطبقـــــــة ومســـــــاعدتها فـــــــي إعـــــــادة االســـــــتثمار. الشـــــــ يء الجيـــــــد أن الـــــــدكتور كـــــــريم ركـــــــز علـــــــى 

عـــــــادة النهـــــــوض مـــــــن جديـــــــد عنـــــــدما أنـــــــه ال تـــــــزال الطبقـــــــة الوســـــــطى تمتلـــــــك اإلمكانيـــــــات إل 

 الظروف. تتوافر الظروف، وآمل أن تتوافر هذه
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 حمد إنصاف. د

ثنــــــــي علـــــــى مـــــــا تضـــــــمنته الورقـــــــة -
ُ
، أ

 
  ،بدايـــــــة

 
مـــــــا يتعلـــــــق بعـــــــدم االكتفـــــــاء بمقيـــــــاس  تحديـــــــدا

 يمكــــــن التعويـــــــل عليهـــــــا فـــــــي 
 
مؤشــــــر الـــــــدخل لتحديـــــــد الطبقـــــــة الوســــــطى، ألنـــــــه يفـــــــتح آفاقـــــــا

املرحلــــــــــة القادمــــــــــة، فتراجــــــــــع مؤشــــــــــر الــــــــــدخل إلــــــــــى حــــــــــدود كبيـــــــــــرة ال يعنـــــــــــي بالضــــــــــرورة أن 

الطبقـــــــــــة الوســـــــــــطى تآكلـــــــــــت، ألن الســـــــــــمات والخصـــــــــــائص التـــــــــــي تمتلكهـــــــــــا هـــــــــــذه الطبقـــــــــــة 

ال يتآكـــــــــــل بالســـــــــــرعة نفســـــــــــها هـــــــــــي رأس مـــــــــــال معنـــــــــــوّي اح والعقالنيـــــــــــة( )التعلـــــــــــيم واالنفتـــــــــــ

التــــــــــــي يتآكــــــــــــل فيهــــــــــــا متوســــــــــــط الــــــــــــدخل، وهــــــــــــذا يمكــــــــــــن البنــــــــــــاء عليــــــــــــه واالســــــــــــتثمار فيــــــــــــه 

 للمرحلة القادمة.

الطبقىىىىىىىىىة الوسىىىىىىىىىطى فىىىىىىىىىي البلىىىىىىىىىدان العربيىىىىىىىىىة ودورهىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي أشـــــــــار تقريـــــــــر ل ســـــــــكوا بعنـــــــــوان " -

نـــــــــــتج طبقـــــــــــة وســـــــــــطى أكثـــــــــــر أن نمـــــــــــوذج التنميـــــــــــة العربـــــــــــي أ 5104" صـــــــــــدر عـــــــــــام التغييىىىىىىىىىىىر

 وغيـــــــــــر 
 
 وصـــــــــــحة، لكنهـــــــــــا هشـــــــــــة اقتصـــــــــــاديا

 
نـــــــــــةتعليمـــــــــــا

ّ
، وهنـــــــــــا ال بـــــــــــد مـــــــــــن  متمك

 
سياســـــــــــيا

القــــــــــول: إنَّ الطبقـــــــــــة الوســـــــــــطى فــــــــــي ســـــــــــورية قبـــــــــــل الحـــــــــــرب كانــــــــــت تحتـــــــــــاج إلـــــــــــى نقابـــــــــــات 

 لكـــــــــــي تســـــــــــتطيع 
 
واتحــــــــــادات ومؤسســـــــــــات مجتمـــــــــــع مـــــــــــدني، وإلـــــــــــى حيـــــــــــاة نشـــــــــــطة سياســـــــــــيا

قوقهــــــــــــا والحفــــــــــــاظ علــــــــــــى مكتســــــــــــباتها. املطالبــــــــــــة بحتشــــــــــــكيل نــــــــــــواة صــــــــــــلبة تمكنهــــــــــــا مــــــــــــن 

، إذ 
 
طبقتنــــــا الوســــــطى لــــــم تكــــــن قويــــــة بمــــــا يكفــــــي فــــــي هــــــذا املجــــــال، كمــــــا فــــــي تــــــونس، مــــــثال

اســـــــتطاعت هـــــــذه األخيـــــــرة بفعـــــــل تمكينهـــــــا فـــــــي الفضـــــــاء العـــــــام مـــــــن أن تكـــــــون عامـــــــل أمـــــــان 

العنـــــــــف، وســـــــــاعد علـــــــــى الحفـــــــــاظ علـــــــــى  واســـــــــتقرار جّنـــــــــب بالدهـــــــــا االنجـــــــــراف فـــــــــي مهـــــــــاوي 

 ما يسمى بالربيع العربي.االستقرار في خضم 

 مؤشـــــــر هـــــــو والـــــــدول  املجتمعــــــات الســـــــتقرار عامـــــــل أكبــــــــرلعلــــــه مـــــــن الصـــــــحيح القــــــول: إن  -

 املعرفـــــــــة، توزيـــــــــع فـــــــــي العدالـــــــــة الثــــــــــروة، توزيـــــــــع فـــــــــي العدالـــــــــة :بأبعىىىىىىىىىاد  الثالثىىىىىىىىىة العدالـــــــــة

  متداخلـــــــــة وهـــــــــي ،الســـــــــلطة توزيـــــــــع فـــــــــي والعدالـــــــــة
 
وكلمـــــــــا  .والتـــــــــأثير التـــــــــأثر ومتبادلـــــــــة معـــــــــا

ازداد تحققهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي بنيـــــــــــــــة أي دولـــــــــــــــة، ازداد حجـــــــــــــــم الطبقـــــــــــــــة الوســـــــــــــــطى فيهـــــــــــــــا ونمـــــــــــــــت 

صـــــــمام  إلـــــــىوتعاظمـــــــت. وكمـــــــا هـــــــو معـــــــروف فـــــــإن حجـــــــم الطبقـــــــة الوســـــــطى الكبيـــــــر يؤشـــــــر 

 
ُ
حمــــــة املجتمــــــع وتجانســــــه وتماســــــكه. وهــــــذه األبعــــــاد لــــــم تكــــــن متحققــــــة أمــــــان يزيــــــد مــــــن ل

بنيـــــــــة الفئـــــــــات الوســـــــــطى بالشـــــــــكل املطلـــــــــوب لـــــــــدينا، األمـــــــــر الـــــــــذي انعكـــــــــس هشاشـــــــــة فـــــــــي 

 وانزياحات في تموصفاتها.
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 مؤشــــــــــرات النمــــــــــو أن  التنبيــــــــــهال بــــــــــد مــــــــــن  -
 
كانــــــــــت مؤشــــــــــرات  5100قبــــــــــل الجيــــــــــدة نســــــــــبيا

نجمــــــت عــــــن دخــــــول االقتصــــــاد الســــــوري فــــــي مجــــــاالت لــــــم تكــــــن وهــــــي بمعظمهــــــا ، خادعــــــة

شـــــــــــركات االتصـــــــــــاالت.... وشـــــــــــركات التـــــــــــأمين و املصـــــــــــارف الخاصـــــــــــة موجـــــــــــودة مـــــــــــن قبـــــــــــل )

 قبــــــــــل قفــــــــــزة كبيـــــــــــرة كانــــــــــت وصــــــــــلت  جودهــــــــــاو خلــــــــــق  حيــــــــــث( إلــــــــــ 
 
حــــــــــّد اإلشــــــــــباع تقريبــــــــــا

األزمـــــــــة، ولـــــــــم تعـــــــــد قابلـــــــــة لـــــــــدعم مؤشـــــــــرات النمـــــــــو باملعـــــــــدل نفســـــــــه وبالســـــــــرعة نفســـــــــها، 

 عـــــــــن أنهـــــــــا لـــــــــم تكـــــــــن مؤشـــــــــرات لنمـــــــــو حقيقـــــــــي فـــــــــي املجـــــــــاالت التـــــــــي تخلـــــــــق "قيمـــــــــة 
 
فضـــــــــال

ثـــــــــاني الصــــــــناعة أو الزراعـــــــــة وهـــــــــذا عي هــــــــا البنيـــــــــوي األســـــــــاس، أمــــــــا عي هـــــــــا المضــــــــافة" فـــــــــي 

والنــــــــــاجم عــــــــــن األول، فقــــــــــد تجلــــــــــى فــــــــــي أنهــــــــــا لــــــــــم تكــــــــــن محابيــــــــــة للفقــــــــــراء ولــــــــــم تــــــــــنعكس 

 علـــــــى دخـــــــولهم، إذ تركـــــــز 
 
 وحـــــــدها محـــــــددة فئـــــــاتتوزيـــــــع هـــــــذه الثـــــــروة فـــــــي جيـــــــوب  إيجابـــــــا

 استفادت من هذا النمو.

، الســـــــوفييتيمنـــــــذ انهيـــــــار االتحـــــــاد  الـــــــذي بـــــــدأت مالمحـــــــه النمـــــــوذج التنمـــــــوي املعتمـــــــد إن -

، والــــــــذي 5112وتجلــــــــى بشــــــــكل واضــــــــح مــــــــع اعتمــــــــاد "اقتصــــــــاد الســــــــوق االجتمــــــــاعي" عــــــــام 

 قـــــــط، أدخـــــــل الـــــــبالد فـــــــي عمليـــــــة لبرلـــــــة 
 
كـــــــان اقتصـــــــاد ســـــــوق فقـــــــط ولـــــــم يكـــــــن اجتماعيـــــــا

اقتصـــــــــــادية وانفتـــــــــــاح غيـــــــــــر محســـــــــــوب، مـــــــــــع انكفـــــــــــاء وتراجـــــــــــع لـــــــــــدور الدولـــــــــــة االجتمـــــــــــاعي 

ولـــــــــى علـــــــــى الطبقـــــــــة مـــــــــا ســـــــــبب تـــــــــأثيرات ســـــــــلبية هائلـــــــــة، انعكســـــــــت بالدرجـــــــــة األ األبـــــــــوّي، 

 الفئات
 
 املتوسطة والدنيا منها. الوسطى، تحديدا

 علــــــى طبقـــــــة اقتصـــــــادية لــــــم تتشـــــــكل ثرواتهـــــــا  -
 
اعتمــــــد النمـــــــوذج املعتمـــــــد املشــــــار إليـــــــه آنفـــــــا

ضــــــــمن ســــــــياق التــــــــراكم الطبيعــــــــي لــــــــرأس املــــــــال )فــــــــي الصــــــــناعة الوطنيــــــــة بشــــــــكل خــــــــاص( 

ل نتيجــــــــة الفســــــــاد والتحــــــــالف غيــــــــر املعلــــــــن بــــــــين 
ّ
نخــــــــب سياســــــــية ونخــــــــب بقــــــــدر مــــــــا تشــــــــك

اقتصـــــــــــــادية جّيـــــــــــــرت هـــــــــــــذه األخيـــــــــــــرة قـــــــــــــرارات األولـــــــــــــى لصـــــــــــــالحها. وبســـــــــــــبب هـــــــــــــذا الخلـــــــــــــل 

لـــــــم تســـــــتطع هـــــــذه الطبقـــــــة الناشـــــــئة مـــــــن رجـــــــال األعمـــــــال أن تكـــــــّون "برجوازيـــــــة  ،البنيـــــــوي 

وطنيــــــــــة" بــــــــــاملعنى الـــــــــــدقيق للكلمــــــــــة، تتصـــــــــــدى لتنميــــــــــة االقتصــــــــــاد الـــــــــــوطني عبــــــــــر جهـــــــــــات 

ت تعتـــــــاش علـــــــى مجـــــــاالت إنتـــــــاج هامشـــــــية إنتـــــــاج ضـــــــخمة وذات قيمـــــــة مضـــــــافة، بـــــــل بقيـــــــ

التســـــــــهيالت املمنوحـــــــــة لهـــــــــا بقـــــــــوانين اســـــــــتثمار متحيـــــــــزة ومحـــــــــدودة  وطفيليـــــــــة تقـــــــــوم علـــــــــى

.
 
 ووطنيا

 
 الرؤية اقتصاديا

 بمــــــا أشــــــرنا  وكــــــان–دخلهــــــا ســــــببه التراجــــــع فــــــي إن تآكــــــل الطبقــــــة الوســــــطى الــــــذي  -
 
مرتبطــــــا

تواشـــــــــــ  مــــــــــع نمـــــــــــط حيـــــــــــاة اســـــــــــتهالكي جعلهـــــــــــا أكثـــــــــــر  –إليــــــــــه فـــــــــــي املالحظتـــــــــــين الســـــــــــابقتين



   

 22  سورية في الوسطى للطبقة الراهن الوضع –مداخالت 

 

 بــــــــدخلها، مـــــــــا أدى إلــــــــى 
 
 قياســـــــــا

 
 ، بمـــــــــا يــــــــؤول إلـــــــــىتراجـــــــــع قــــــــدرتها علـــــــــى اإلنفــــــــاق اســــــــتهالكا

)التـــــــــــي لـــــــــــم تخلقهـــــــــــا كمـــــــــــا ينب ـــــــــــي الطبقـــــــــــة تراجـــــــــــع الطلـــــــــــب علـــــــــــى الصـــــــــــناعات الوطنيـــــــــــة 

االقتصـــــــــادية ولـــــــــم تـــــــــروج لهـــــــــا بقـــــــــدر مـــــــــا روجـــــــــت للمنتجـــــــــات األجنبيـــــــــة التـــــــــي هـــــــــي وكيلـــــــــة 

الخـــــــــــــدمات )الصــــــــــــــحة  علــــــــــــىتراجــــــــــــع الطلـــــــــــــب  كمـــــــــــــا يــــــــــــؤدي تراجـــــــــــــع الــــــــــــدخل إلـــــــــــــى، لهــــــــــــا(

الوســــــــطى علــــــــى صــــــــعيد القــــــــدرات و جــــــــز  إفقــــــــار الطبقــــــــة ومــــــــن ثــــــــم مزيــــــــد مــــــــنوالتعلــــــــيم( 

 .في مسار التنمية اإلسهام متنام  عن

 لــــــدي استفســــــار حــــــول مــــــا تمــــــت اإلشــــــارة إليــــــه مــــــن انخفــــــاض -
 
التعلــــــيم.  مــــــنالعائــــــد  أخيــــــرا

وهـــــــل تـــــــم تقـــــــديم مقترحـــــــات  ،اســـــــات حـــــــول األســـــــبابجـــــــرت در ؟ هـــــــل مـــــــنخفضملـــــــاذا هـــــــو 

 للحل؟

 

 أ. مازن جّبور 

إحاطــــــــــــة شــــــــــــبه كاملــــــــــــة بوضــــــــــــع  ،مــــــــــــن وجهـــــــــــة نظــــــــــــري  ،قـــــــــــدمت هــــــــــــذه الورشــــــــــــة النقاشــــــــــــية

ــــــــــــــة الوســــــــــــــطى الســــــــــــــابق والــــــــــــــراهن، وتطرقــــــــــــــت إالطبقــــــــــــــ  ى أوضــــــــــــــاعها االقتصــــــــــــــادية والتعليميــــــــــــــة.ل

 علـــــــــى جملـــــــــة املعلومـــــــــات التـــــــــي أضــــــــافت لـــــــــيأشــــــــكركم 
 
أحـــــــــد البـــــــــاحثين  بحســـــــــباني الكثيـــــــــر جميعـــــــــا

 .لألبحاث والدراسات الشباب في مركز دمشق

مــــــــا يخــــــــص الطبقـــــــة الوســــــــطى فـــــــي ســــــــورية، ســــــــببه ن نقـــــــص فيكمــــــــال يــــــــزال لـــــــدي م ،ولكـــــــن

ــــــن حــــــزب  فــــــي ســــــورية. لطبقــــــة الوســــــطىسياســــــية لمقاربــــــة  عــــــدم تقــــــديم
ّ
فعلــــــى ســــــبيل املثــــــال، مك

الطبقــــــــة الوســــــــطى الســــــــورية  0663عــــــــام ثــــــــورة الثــــــــامن مــــــــن آذار شــــــــتراكي عبــــــــر العربــــــــي اال البعــــــــث 

 
 
لـــــــى الطبقـــــــة الوســـــــطى، إ ةالكثيـــــــر مـــــــن أبنـــــــاء الطبقـــــــة الفقيـــــــر  وأعـــــــاد تشـــــــكيلها عبـــــــر نقـــــــل ،سياســـــــيا

 فــــــي تلــــــك 
 
ذلــــــك عــــــن طريــــــق إعــــــادة توزيــــــع الثــــــروة فــــــي الــــــبالد وتمكــــــين الطبقــــــة الوســــــطى اقتصــــــاديا

فــــــــــي تلــــــــــك نتــــــــــاج اإل  فأصــــــــــبحت مالكــــــــــة ومــــــــــديرة وســــــــــائل ،نتــــــــــاج عليهــــــــــااملرحلــــــــــة بتوزيــــــــــع أدوات اإل 

 املرحلة. 

، ولــــــــذلك نقلهـــــــا لتصــــــــبح كمـــــــا 
 
أن التمكـــــــين السياســــــــ ي قـــــــد مكــــــــن الطبقـــــــة الفقيــــــــرة تعليميـــــــا

ضــــــــــــمن الطبقــــــــــــة الوســــــــــــطى، ذلــــــــــــك عبــــــــــــر التركيــــــــــــز علــــــــــــى إرســــــــــــال أبنا هــــــــــــا للدراســــــــــــة فــــــــــــي االتحــــــــــــاد 
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وفــــــــي  ،تلــــــــف املحافظــــــــات الســــــــوريةبنشــــــــر شــــــــبكة مــــــــن املــــــــدارس فــــــــي مخ وعبــــــــر البــــــــدء ،الســــــــوفييتي

 الريف السوري.

 فــــــــي شــــــــكل مــــــــن اإل  ولــــــــلن شــــــــاب تلــــــــك املرحلــــــــة الكثيــــــــر
 
شــــــــكاليات التــــــــي بــــــــدأت تظهــــــــر الحقــــــــا

الهويـــــــة الســـــــورية، إال أن عمليـــــــة التمكـــــــين السياســـــــ ي للطبقـــــــة الوســـــــطى قـــــــد ســـــــاعد فـــــــي تمكينهــــــــا 

، وهــــــــــــو مــــــــــــا مكــــــــــــن مــــــــــــن أن ترتفــــــــــــع نســــــــــــبة الطبقــــــــــــة الوســــــــــــطى فــــــــــــي امل
 
 وعلميــــــــــــا

 
جتمــــــــــــع اقتصــــــــــــاديا

 السوري على حساب الطبقتين الفقيرة والغنية.

 ي :اآلتـــــــــيوهنـــــــــا يكمـــــــــن الســـــــــؤال 
 
مكنهـــــــــا إلـــــــــى أي درجـــــــــة تمكـــــــــين الطبقـــــــــة الوســـــــــطى سياســـــــــيا

 الطبقــــــــــة ،تعيــــــــــد تشــــــــــكيلها وتركيبتهــــــــــامــــــــــن أن 
 
ذات النســــــــــبة  وأن تــــــــــرمم نفســــــــــها لتصــــــــــبح مجــــــــــددا

 السوري؟ لمجتمعاألعظمية في التشكيل الطبقي ل الرئيسة

 

 محفوضد. عقيل 

 فــــــــي تفســــــــير   بــــــــاراديغم الطبقــــــــة   قــــــــد ال يكــــــــون 
 
 كثيــــــــرا

 
 السياســــــــات   أوضــــــــاع   الوســــــــطى صــــــــالحا

ـــــــــــــ والتفـــــــــــــاعالت   والعالقـــــــــــــات   فـــــــــــــي الـــــــــــــبالد. للمفارقـــــــــــــة، لـــــــــــــدينا "طبقـــــــــــــات" فـــــــــــــي التـــــــــــــاري   ة  االجتماعّي

ــــــــــ
ُّ

وثمــــــــــة حــــــــــديث  .عراء"، إلــــــــــ القـــــــــديم واإلســــــــــالمّي أو املشــــــــــرقّي، أكثرهــــــــــا "طبقــــــــــات الفقهــــــــــاء" و"الش

 وفــــــــــق املنظــــــــــور  
 
، ووفــــــــــق دراســــــــــات املستشــــــــــرقين، والثقــــــــــافيّ  السوســــــــــيولوجيّ  عــــــــــن طبقــــــــــات أيضــــــــــا

ـــــــــــ حسىىىىىىىىىىىين مىىىىىىىىىىىرّوةويـــــــــــرد مثـــــــــــل ذلـــــــــــك لـــــــــــدى  ـــــــــــة فـــــــــــي الفلســـــــــــفة العربّي ة فـــــــــــي كتابـــــــــــه "النزعـــــــــــات املادّي

ـــــــــــة فـــــــــــي دراســـــــــــاته وكتبـــــــــــه العديـــــــــــدة سىىىىىىىىىىىمير أمىىىىىىىىىىىينة"، واإلســـــــــــالميّ  األمـــــــــــة  منهـــــــــــا يتنـــــــــــاول ومـــــــــــا ، بعاّم

 .  بخاّصة والدولة والطبقة

جال الـــــــذي كـــــــان يحصـــــــل فـــــــي املاضـــــــ ي حـــــــول "نمـــــــط اإلنتـــــــاج اآلســـــــيوي" ونحـــــــن نتـــــــذكر الّســـــــ

ة الشــــــــرقّية" لـــــــــ بيـــــــــري أندرســـــــــون ومكســــــــيم رودنســــــــون وحتــــــــى فــــــــي كتابـــــــــات و"الدولــــــــة االســــــــتبداديّ 

 هيغل وماركس وماكس فيبر. 

، لـــــــــــيس بوصـــــــــــف املجتمـــــــــــع فـــــــــــي الســـــــــــنوات األخيـــــــــــرة، بـــــــــــرزت مقاربـــــــــــات للشـــــــــــأن االجتمـــــــــــاعيّ 

 
 
مـــــــا بوصـــــــفه  مكّونـــــــا

ّ
 مـــــــن طبقـــــــات عليـــــــا أو وســـــــطى أو دنيـــــــا؛ وإن

 
مـــــــن قـــــــوى وفواعـــــــل وشـــــــرائح  مكّونـــــــا

فـــــــي  وأنـــــــا قـــــــرأت لــــــــ حلـــــــيم بركـــــــات كتابـــــــه املجتمـــــــع العربـــــــّي –اجتماعيـــــــة. وال تـــــــزال هنـــــــاك دراســـــــات 
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 –كمـــــــــا يقـــــــــول –القـــــــــرن العشـــــــــرين، الـــــــــذي يتحـــــــــدث فيـــــــــه عـــــــــن عـــــــــدم وجـــــــــود طبقـــــــــات، إذ لـــــــــدينا 

بعــــــــض البلــــــــدان مثــــــــل لبنــــــــان لديــــــــه مجتمعــــــــات الطوائــــــــف،  مجتمــــــــع ريــــــــف ومجتمــــــــع مــــــــدن، وفــــــــي

مفهــــــــوم  ة، إلــــــــ ، لــــــــذا فــــــــإنَّ ة وصــــــــحيّ ة وإعالمّيــــــــة وثقافّيــــــــة وسياســــــــيّ طائفــــــــة بنــــــــى اقتصــــــــاديّ  ولكــــــــّل 

ـــــــــــــــي كافـــــــــــــــة  ،"الطبقـــــــــــــــة"
ّ
إذ يمكـــــــــــــــن أن يســـــــــــــــاعد فـــــــــــــــي التحليـــــــــــــــل السوســـــــــــــــيولوجي، إال أنـــــــــــــــه ال ُيغط

 كما يقال.
 
 مانعا

 
 حيثيات وجوانب املوضوع، وهو ليس جامعا

هــــــــا املرحلــــــــة الخمســــــــينيات والســــــــتينيات فــــــــي ســــــــورية، كمــــــــا لــــــــو أنّ  مرحلــــــــةوردت إشــــــــارة إلــــــــى 

مــــــن  %61الذهبّيـــــة فـــــي تـــــاري  البلــــــد، ولكـــــن الواقـــــع خـــــالف ذلــــــك. فـــــي تلـــــك املرحلـــــة كــــــان أكثـــــر مـــــن 

 
ّ
ميـــــــين وتحـــــــت خـــــــط

ُ
الفقـــــــر املـــــــدقع، وال توجـــــــد مـــــــدارس خـــــــارج املراكـــــــز املدينيـــــــة )دمشـــــــق  النـــــــاس أ

 ر املناســــــــــب الحــــــــــديث عــــــــــن "طبقــــــــــة وســــــــــطى مزدهــــــــــرة" فــــــــــي حــــــــــين أنَّ وحلــــــــــب(، ... لــــــــــذلك مــــــــــن غيــــــــــ

 معظم شرائح التكوين االجتماعّي مهملة ومغفلة من السياسات العاّمة. 

ــــــــ ه هـــــــذا يفّســــــــر  كيـــــــف اتجــــــــه البلـــــــد فــــــــي مرحلـــــــة الســــــــتينيات نحـــــــو اليســــــــار، ثـــــــم كــــــــان التوجُّ

ـــــــــــرة املهملـــــــــــلــــــــــــ"تعظيم" دور الّد 
 
ْفق

ُ
ة املنســـــــــــّية فـــــــــــي التكـــــــــــوين ولـــــــــــة فـــــــــــي االقتصـــــــــــاد، ألنَّ الشـــــــــــرائح امل

االجتمــــــــــاعّي فــــــــــي البلــــــــــد اضــــــــــطرت أن تســــــــــلك مســــــــــالك األحــــــــــزاب واإليــــــــــديولوجيات "الراديكاليــــــــــة"، 

إن صــــــــــــــح التعبيــــــــــــــر، مثـــــــــــــــل: القومّيــــــــــــــة االجتماعّيـــــــــــــــة، والشــــــــــــــيوعية، والبعـــــــــــــــث؛ ذلــــــــــــــك ألنَّ البنـــــــــــــــى 

الحاكمـــــة لـــــم تكـــــن مهتمـــــة فيمـــــا عـــــدا ذلـــــك، ولـــــم يكـــــن هنـــــاك طـــــرق للحـــــراك االجتمـــــاعّي فـــــي تلـــــك 

 راديكالّيــــــــة، باإلضــــــــافة إلــــــــى أنَّ الجــــــــيش امل
 
ظــــــــر إلــــــــى تلــــــــك األحــــــــزاب بصــــــــفتها أحزابــــــــا

ُ
رحلــــــــة، لــــــــذلك ن

ــــــــــ  كــــــــــان هــــــــــو الســــــــــبيل املمكــــــــــن أمــــــــــام الفئــــــــــات االجتماعّي
 
مــــــــــن أجــــــــــل  ،شــــــــــة واملفقــــــــــرةة املهّم الحقــــــــــا

الــــــــــدخول فــــــــــي "املجــــــــــال العــــــــــام"، ومــــــــــن أجــــــــــل "إعــــــــــادة توزيــــــــــع" املــــــــــوارد والثــــــــــروة الوطنيــــــــــة بحيــــــــــث 

 وتعليم ورعاية صحية في األرياف. يصبح هناك كهرباء 

 لـــــــ حنــــــا بطــــــاطو بعنــــــوان
 
را

ّ
رجمــــــت مــــــؤخ

ُ
ــــــ :وفــــــي دراســــــة ت

ّ
  ي أتحّفــــــ"فالحــــــو ســــــورية"، ولــــــو أن

ل السياســـــــــات فـــــــــي سوريةــــــــــ وكيفيـــــــــة دخـــــــــول ث عـــــــــن كيفيـــــــــة انتقـــــــــال وتحـــــــــوّ علـــــــــى مقاربتـــــــــه، تحـــــــــّد 

 األرياف واملهمشين إلى السياسات العامة.

 عــــــــن ســــــــورية فــــــــ
 
ــــــــف كتابــــــــا

ّ
ي مرحلــــــــة الثمانينيــــــــات تنــــــــاول العالقــــــــة بــــــــين وغســــــــان ســــــــالمة، أل

 مـــــــن أزمـــــــة الثمانينيـــــــات مـــــــن القـــــــرن العشـــــــرين. وتحـــــــّدث عـــــــن أنَّ املجتمـــــــع والدولـــــــة، وفّســـــــ
 
 ر جانبـــــــا

دمشــــــق وحلــــــب، وماعــــــدا ذلــــــك  :فــــــي مركــــــزين مــــــدينيين فــــــي البلــــــد همــــــا معظــــــم املــــــوارد كانــــــت تصــــــبُّ 
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 كبيـــــــر   ة كانـــــــت فـــــــي جانـــــــب  العســـــــكريّ راعات وحتـــــــى االنقالبـــــــات الّصـــــــ نَّ أهـــــــو ريـــــــف أو مـــــــدن ريفيـــــــة. و 

، وأن نفهــــــــــــم 
 
منهــــــــــــا متعلقــــــــــــة بــــــــــــالريع وتوزيــــــــــــع املــــــــــــوارد. هــــــــــــذا األمــــــــــــر يتطلــــــــــــب، بتقــــــــــــديري، تــــــــــــدقيقا

 راع االجتماعّي الطبقّي في تاري  البلد.، والصّ ديناميكيات الحراك االجتماعيّ 

 مـــــــن حيـــــــث الـــــــزّ  أنـــــــا أميـــــــل إلـــــــى التعـــــــاطي مـــــــع هـــــــذه املســـــــألة مـــــــن مقاربـــــــات  
 
، منأكثـــــــر حداثـــــــة

 بييـــــــــــر بورديـــــــــــو أعطانـــــــــــا أدوات جيـــــــــــدة فـــــــــــي تحليـــــــــــل البنـــــــــــاء االجتمـــــــــــاعيّ 
 
وكيـــــــــــف يمكـــــــــــن أن  فمـــــــــــثال

. فالنســـــــــبة لنـــــــــا،  ينقلـــــــــب املجتمـــــــــُع 
 
علـــــــــى نفســـــــــه وكيـــــــــف للطبقـــــــــة أن تنقلـــــــــب علـــــــــى نفســـــــــها أيضـــــــــا

ة كــــــــان مـــــــع "داعــــــــش" وجــــــــزء منهــــــــا كــــــــان يمــــــــّول "داعــــــــش" جـــــــزء مــــــــن الطبقــــــــة الوســــــــطى فــــــــي ســــــــوريّ 

 نخرط في املسار املعاكس. و"ج هة النصرة"، والجزء اآلخر ا

؟ اإلقليمــــــــيّ  عــــــــن الســــــــياق   وضــــــــع "الطبقــــــــة الوســــــــطى" فــــــــي بلــــــــدنا بمعــــــــزل   هــــــــل يمكننــــــــا فهــــــــُم 

 
 
ة، وكـــــــذلك فعلــــــــت مثيالتهــــــــا الســــــــوريّ  فـــــــي الحــــــــرب   الحظنـــــــا الطبقــــــــة الوســــــــطى فـــــــي لبنــــــــان منخرطــــــــة

ول والجماعــــــــــات اإلســــــــــالموية، إلــــــــــ . هــــــــــذا فــــــــــي دول الخلــــــــــيج مــــــــــن خــــــــــالل الشــــــــــبكات العــــــــــابرة للــــــــــّد 

"الطبقـــــــــة  مـــــــــن املشـــــــــكالت املوجـــــــــودة فـــــــــي وضـــــــــع   أو جانـــــــــب   عد بتقـــــــــديري علـــــــــى تفســـــــــير جـــــــــزء  يســـــــــا

 الوسطى" في سورية.
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 حالوة أبو كريم. د تعقيب

حاولـــــــت الدراســـــــة أن تضـــــــفي بعـــــــض التفـــــــاؤل الـــــــذي نحتـــــــاج إليـــــــه علـــــــى املســـــــتوى النفســـــــ ّي 

وضــــــرورّي، ومرحلــــــة ال بـــــــد  هــــــامعلــــــى األقــــــل. العلــــــم الوضــــــعي الــــــذي هــــــو توصــــــيف دقيــــــق للواقــــــع 

علينــــــــــا أال نكتفــــــــــي بــــــــــالعلم الوضــــــــــعي، فهــــــــــو يخــــــــــدمنا فــــــــــي تشــــــــــخيص  وينب ــــــــــيمنهــــــــــا للبنــــــــــاء عليهــــــــــا. 

 ربمـــــــــا 
 
الظــــــــواهر وفهمهــــــــا مــــــــن أجــــــــل اكتشــــــــاف املمكنــــــــات التـــــــــي تنطــــــــوي عليهــــــــا والتــــــــي تفــــــــتح آفاقــــــــا

لشــــــــ يء فــــــــوق وضــــــــعي وفــــــــوق علمــــــــي ومباشــــــــر ولــــــــه أرقــــــــام وإحصــــــــاء علــــــــى أهميــــــــة تلــــــــك املعطيــــــــات؛ 

  لكـــــــن فـــــــي
 
الحقيقـــــــة هـــــــذه هـــــــي وظيفتهـــــــا، أن تضـــــــعنا فـــــــي واقـــــــع الحـــــــال وتظهـــــــر لنـــــــا الصـــــــورة جيـــــــدا

 لننظر لتلك الظاهرة من أكثر من زاوية على أال نكتفي بذلك.

: صـــــــــحيح نحـــــــــن متفقـــــــــون علـــــــــى أنَّ كـــــــــلَّ توجـــــــــه سياســـــــــاتي لـــــــــه مـــــــــا لـــــــــه د. منيىىىىىىىىىر الحمىىىىىىىىىش -

وعليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــه. بالتـــــــــــــــــــالي، عنـــــــــــــــــــدما اختـــــــــــــــــــارت ســـــــــــــــــــورية االنفتـــــــــــــــــــاح االقتصـــــــــــــــــــادي 

ــــــــت فــــــــي ذلــــــــك، كــــــــان مــــــــن املتوقــــــــع 
 
غ

 
والخصخصــــــــة فــــــــي مرحلــــــــة زمنّيــــــــة محــــــــددة، وربمــــــــا بال

 أن هـــــــــذا الخيــــــــــار االقتصــــــــــادي ســـــــــيترتب عليــــــــــه تضــــــــــخم، بطالــــــــــة، 
 
ومـــــــــن املعــــــــــروف ســــــــــلفا

مشـــــــــكالت... وهــــــــــذا صــــــــــحيح. لكـــــــــن إذا أردنــــــــــا أن نتحــــــــــدث بـــــــــالعلم، فلــــــــــيس هنــــــــــاك خيــــــــــار 

رغـــــــوب واملـــــــأمول، صــــــاف  ونقـــــــي موجــــــود وجـــــــاهز مــــــا أن نضـــــــع يـــــــدنا عليــــــه حتـــــــى نصــــــل للم

هـــــــــــــي  –مــــــــــــن وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــري –هــــــــــــذا غيـــــــــــــر موجـــــــــــــود فــــــــــــي الحقيقـــــــــــــة. والرأســـــــــــــمالية اليـــــــــــــوم 

املوجــــــــــــودة فــــــــــــي البلــــــــــــدان اإلســــــــــــكندنافية وكنــــــــــــدا  social Democracyرأســــــــــــماليات، 

 عـــــــــن الرأســـــــــمالية املوجـــــــــودة فـــــــــي بريطانيـــــــــا والواليـــــــــات املتحـــــــــدة وفرنســـــــــا، 
 
مختلفـــــــــة كثيـــــــــرا

بمعنــــــــــى: أن املجتمعــــــــــات كمــــــــــا يقــــــــــول مــــــــــاركس ال تطــــــــــرح علــــــــــى نفســــــــــها إال األســــــــــئلة التــــــــــي 

تســـــــــــتطيع اإلجابـــــــــــة عنهـــــــــــا، وهـــــــــــذا ال يعنـــــــــــي أن لـــــــــــديها إجابـــــــــــة جـــــــــــاهزة، ولكـــــــــــن معنـــــــــــاه أن 

 ه
 
نــــــــــاك مشــــــــــكلة بــــــــــدأت تتمظهــــــــــر وتعبــــــــــر عــــــــــن نفســــــــــها وتفــــــــــرض وجودهــــــــــا علينــــــــــا جميعــــــــــا

لنفكــــــــــر  هــــــــــا. نحــــــــــن فــــــــــي الحقيقــــــــــة بالنســــــــــبة ملوضــــــــــوع الطبقــــــــــة الوســــــــــطى لــــــــــدينا مشــــــــــكلة 

 علــــــــى الطبقــــــــة الوســــــــطى فــــــــي 
 
 أو كثيــــــــرا

 
، صــــــــحيح اختلفنــــــــا أو اتفقنــــــــا قلــــــــيال

 
واضــــــــحة جــــــــدا

ع العربــــــــي، لكننــــــــا ســـــــورية، وأنــــــــا باألســــــــاس مــــــــتحف  علــــــــى موضــــــــوع الطبقــــــــات فــــــــي املجتمــــــــ

نشـــــــــتغل بعـــــــــدة مفاهيميـــــــــة عامليـــــــــة. اليـــــــــوم العلـــــــــم كـــــــــوني، فالخصوصـــــــــية يجـــــــــب أال تغيـــــــــر 

األشـــــــــياء املتعـــــــــارف عليهـــــــــا فـــــــــي العلـــــــــم، لـــــــــذلك هنـــــــــاك مشـــــــــكلة فـــــــــي الطبقـــــــــة الوســـــــــطى فـــــــــي 

ســــــــــــــــــورية حاولــــــــــــــــــت الدراســــــــــــــــــة توضــــــــــــــــــيحها والتــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــي باألســــــــــــــــــاس تتعلــــــــــــــــــق بالجانــــــــــــــــــب 
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مســــــــــتوى الــــــــــدخل، وصــــــــــحيح أن االقتصــــــــــادي. فالجانــــــــــب االقتصــــــــــادي ال يتعلــــــــــق فقــــــــــط ب

املؤشــــــــرات التــــــــي نقــــــــيس  هــــــــا ليســــــــت كافيــــــــة وليســــــــت دقيقــــــــة، ولكــــــــن ال بــــــــد مــــــــن الركــــــــون 

ــــــى أن نصــــــل ملعــــــايير أكثــــــر دقــــــة مــــــن أجــــــل مقاربــــــة الواقــــــع.  هــــــذا املعنــــــى،  فئــــــة  فــــــإنإليهــــــا إل

ـــــــــــــمت بـــــــــــــاملعنى االقتصـــــــــــــادي وعلـــــــــــــى 
ّ

 مـــــــــــــن الطبقـــــــــــــة الوســـــــــــــطى فـــــــــــــي ســـــــــــــورية ُهش
 
واســـــــــــــعة

 مــــــــــن املســــــــــتوى املعيشــــــــــ ّي وفقــــــــــدت مــــــــــوا
 
 كبيــــــــــرا

 
رد رزقهــــــــــا وســــــــــبل عيشــــــــــها، وفقــــــــــدت كمــــــــــا

 
 
الـــــــــورش والشـــــــــركات فـــــــــي القطـــــــــاع الخــــــــــاص، وبـــــــــدأت املؤشـــــــــرات الســـــــــورية تتعـــــــــافى قلــــــــــيال

 يتكيفـــــــون مـــــــع ظـــــــروف األزمـــــــة، لـــــــذلك نشــــــــأت 5102مـــــــن نهايـــــــة 
 
، وبـــــــدأ الســـــــوريون فعـــــــال

 للمشــــــــــكلة، بــــــــــل 
 
نشــــــــــاطات اقتصــــــــــادية جديــــــــــدة وخدميــــــــــة جديــــــــــدة. وهــــــــــذا ال يعنــــــــــي حــــــــــال

انتقلنــــــا إلــــــى مرحلــــــة أخــــــرى التــــــي كانــــــت هــــــي مرحلــــــة تراجــــــع مســــــتمر إلــــــى مرحلــــــة يعنــــــي أننــــــا 

. وهذا باعتقادي ش يء هام.
 
 محاولة مللمة ما يمكن البناء عليه الحقا

: صـــــــــــحيح  أن الدراســـــــــــات األكاديميـــــــــــة الكالســـــــــــيكية التقليديـــــــــــة الغربيــــــــــــة علىىىىىىىىىىىي قاسىىىىىىىىىىىم أ. -

ال هــــــــذا التــــــــراكم غيــــــــر كافيــــــــة ملقاربــــــــة وفهــــــــم الظــــــــواهر فــــــــي مجتمعاتنــــــــا، لكــــــــن بــــــــدون إهمــــــــ

 مـــــــن املعـــــــارف لـــــــيس مـــــــن 
 
املعرفـــــــي، فقـــــــد أتاحـــــــت لنـــــــا ثـــــــورة املعلومـــــــات واالتصـــــــاالت كنـــــــزا

 أن نمـــــــــــط اإلنتـــــــــــاج الرأســـــــــــمالي فـــــــــــي الغـــــــــــرب الحكمـــــــــــة تجاهلـــــــــــه
 
ـــــــــــدُّ صـــــــــــحيحا ، ولـــــــــــذلك ُيع 

 
 
تطــــــــور بطريقــــــــة مختلفـــــــــة عــــــــن نمـــــــــط اإلنتــــــــاج الشـــــــــرقي أو اآلســــــــيوي، وأنـــــــــا ال أتفــــــــق مـــــــــثال

كــــــــل الجــــــــرف القــــــــاري املمتــــــــد مــــــــن أفغانســــــــتان  –مهيــــــــب ومــــــــنهم الــــــــدكتور –مــــــــع القــــــــائلين 

إلـــــــــى املغـــــــــرب كتلـــــــــة واحـــــــــدة ســـــــــماها الفـــــــــالق اإلســـــــــالمي. وإذا دققنـــــــــا بالجغرافيـــــــــا املديـــــــــدة 

 منخفضــــــــــة النمــــــــــو، 
 
 متوســــــــــطة النمــــــــــو ودوال

 
 عديمــــــــــة النمــــــــــو ودوال

 
نــــــــــرى بــــــــــأن هنــــــــــاك دوال

 أنجـــــــــزت الكثيـــــــــر مـــــــــن مهمـــــــــات التحـــــــــديث والتقـــــــــدم، وفـــــــــي بلــــــــــد
 
ان كمـــــــــا أن هنـــــــــاك بلـــــــــدانا

، وكــــــــــذلك هنــــــــــاك دول متخلفــــــــــة تعــــــــــيش 
 
نجــــــــــد أن لــــــــــديها مؤشــــــــــرات تنميــــــــــة عاليــــــــــة فعــــــــــال

 فإن التعميم ال يصح هنا. حاالت الفقر والصراع األهلي والحروب... لذلك

 أنَّ : رشىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىيروب د. -
 
د وصـــــــــعب وقـــــــــد يكـــــــــون الحـــــــــراك االجتمـــــــــاعي معّقـــــــــ ُيعـــــــــدُّ صـــــــــحيحا

قلص بســــــــــــبب انخفــــــــــــاض باتجــــــــــــاه األعلــــــــــــى أو األدنــــــــــــى. والطبقــــــــــــة الوســــــــــــطى الســــــــــــورية تــــــــــــت

والخـــــــدمات نوعيــــــــة، لــــــــذلك تزيـــــــد حاجتهــــــــا الســــــــتهالك الســــــــلع مســـــــتوى معيشــــــــتها ووعيهــــــــا، 

والخـــــــــــــدمات األفضـــــــــــــل، ولكـــــــــــــن الداخليـــــــــــــة ولـــــــــــــيس املســـــــــــــتوردة، ألن الســـــــــــــلع املســـــــــــــتوردة 

للطبقــــــــــة العليــــــــــا. وصــــــــــحيح كــــــــــذلك أنَّ الطبقــــــــــة الوســــــــــطى الســــــــــورية ليســــــــــت متجانســــــــــة 

يبـــــــــة البيروقراطيـــــــــة والفســـــــــاد، وهنـــــــــا أنـــــــــّوه وال متماثلـــــــــة، وتمـــــــــاهى بعـــــــــض فئاتهـــــــــا مـــــــــع ترك



   

 28  سورية في الوسطى للطبقة الراهن الوضع –مداخالت 

 

املؤسســـــــــــاتي املقصـــــــــــود فيـــــــــــه وعـــــــــــي الدولـــــــــــة  بمـــــــــــا قالـــــــــــه العميـــــــــــد تركـــــــــــي، عـــــــــــن أنَّ البعـــــــــــد

الســـــورية )املبكـــــر إلـــــى حـــــد مـــــا( بأهميـــــة اإلصـــــالح. وفـــــي بدايـــــة األلفيـــــة صـــــدر كـــــم كبيـــــر مـــــن 

التشــــــــريعات والقــــــــوانين التــــــــي تهــــــــدف لتحــــــــديث وتفعيــــــــل املؤسســــــــات العامــــــــة، وأنــــــــا كنــــــــت 

، واتضـــــــح لنـــــــا أن 5112ريـــــــق بمركـــــــز أبحـــــــاث جامعـــــــة دمشـــــــق أجرينـــــــا دراســـــــة ســـــــنة مـــــــن ف

 وبعــــــــــض الــــــــــوزارات لــــــــــم 
 
نســــــــــبة تنفيــــــــــذ الــــــــــوزارات للمراســــــــــيم التشــــــــــريعية ضــــــــــعيفة جــــــــــدا

، مـــــــا يعنـــــــي أن هنـــــــاك إعاقـــــــة بيروقراطيـــــــة ناجمـــــــة عـــــــن ثقافـــــــة مصـــــــالح 
 
تنفـــــــذ منهـــــــا شـــــــيئا

مــــــــــا يعنــــــــــي أن بعــــــــــض املســــــــــؤولين فــــــــــي الســــــــــلطة مــــــــــع الفئــــــــــات املســــــــــتفيدة مــــــــــن الفســــــــــاد، 

 
 
، ويحتـــــــــاج إلـــــــــى إضـــــــــاءة أكبـــــــــر. وأعتقـــــــــد أن ذلـــــــــك يـــــــــدلل هـــــــــاماإلصـــــــــالح املؤسســـــــــاتي فعـــــــــال

علـــــــى الـــــــوعي. فالســـــــيد الـــــــرئيس فـــــــي خطابـــــــه األخيـــــــر ركـــــــز علـــــــى اإلصـــــــالح املؤسســـــــ ي واإلداري 

 عنــــــــــــــدما نقــــــــــــــول: "اإلصـــــــــــــــالح 
 
بشــــــــــــــكل خــــــــــــــاص. مشـــــــــــــــكلة ســــــــــــــورية باملصــــــــــــــطلحات فمـــــــــــــــثال

ي بمعـــــــــــزل عـــــــــــن اإلصـــــــــــالح االقتصـــــــــــادي اإلداري" كـــــــــــل باحـــــــــــث يـــــــــــدرك أن اإلصـــــــــــالح اإلدار 

 فــــــــــــــي مســــــــــــــتويات اإلصــــــــــــــالح، ولكــــــــــــــن 
 
والسياســــــــــــــ ي، ال ينفــــــــــــــع. صــــــــــــــحيح أن هنــــــــــــــاك تمــــــــــــــايزا

لــــــــــذلك طاملــــــــــا أننــــــــــا نــــــــــتكلم عــــــــــن عالقــــــــــة الدولــــــــــة اإلصــــــــــالح هــــــــــو بنيــــــــــة مؤسســــــــــية عامــــــــــة، 

بــــــــــاملجتمع فــــــــــنحن أمــــــــــام ضــــــــــرورة إصــــــــــالح كــــــــــل املؤسســــــــــات. ومــــــــــن وجهــــــــــة نظــــــــــر البلــــــــــدان 

ــــــــــ
ّ
الخصخصــــــــــة واإلصــــــــــالح الهيكلــــــــــي واقتصــــــــــاد الســــــــــوق مــــــــــن ب واملنظمــــــــــات الدوليــــــــــة تطل

. هـــــــــــم 
 
وجهـــــــــــة نظـــــــــــرهم هـــــــــــو إصـــــــــــالح، ولكـــــــــــن برأيـــــــــــي ربمـــــــــــا هـــــــــــو تخريـــــــــــب ولـــــــــــيس إصـــــــــــالحا

 يتناســـــــب مــــــع املنظومــــــة التـــــــي هــــــم جــــــزء
 
منهـــــــا، ونحــــــن نطالــــــب بإصـــــــالح  يقــــــّدمون إصــــــالحا

يتناســــــب مـــــــع حاجاتنـــــــا كســــــوريين، لـــــــذلك هـــــــذه اإلشــــــكالية لـــــــم نـــــــتمكن مــــــن اتخـــــــاذ خـــــــط 

 يحتاج إلى متطلبات ال نملكها. كالصين، ألنه 

، فقــــــــــد آن األوان لنقــــــــــل الطبقــــــــــة  مهمــــــــــة: أضــــــــــاء علــــــــــى نقطــــــــــة عىىىىىىىىىىامر خربىىىىىىىىىىوطلي د. -
 
جــــــــــدا

الوســـــــطى مـــــــن فئـــــــات اجتماعيـــــــة تحتـــــــاج للمســـــــاعدة وتعـــــــيش علـــــــى املعونـــــــات إلـــــــى طبقـــــــة 

تحتـــــــــاج إلـــــــــى التمكـــــــــين. فـــــــــإذا أردنـــــــــا مطالبتهـــــــــا بـــــــــأدوار سياســـــــــية واقتصـــــــــادية واجتماعيـــــــــة 

ـــــــــــــــــن أبناء
ّ
هـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن القيـــــــــــــــــام  هـــــــــــــــــذه الوظـــــــــــــــــائف واألدوار. والحقيقـــــــــــــــــة أن يجـــــــــــــــــب أن نمك

 املساعدات )أنا أسميها الرشاوي( هي ترقيع وال تؤدي إلى حلول.

مــــــــــــــع إمكانيــــــــــــــة اختالفنــــــــــــــا باملقصــــــــــــــود –أتفــــــــــــــق مــــــــــــــع الــــــــــــــدكتورة إنصــــــــــــــاف أن العدالــــــــــــــة و 

 ،العدالـــــــــــة بـــــــــــاملعنى الواســـــــــــع، العدالـــــــــــة بتوزيـــــــــــع الثـــــــــــروة والـــــــــــدخل والســـــــــــلطة –بالعدالـــــــــــة

قليـــــــل متجـــــــدد وهـــــــو مؤشـــــــر فـــــــي الحقيقـــــــة علـــــــى مســـــــتوى نجـــــــاح التنميـــــــة. مطلـــــــب إنســـــــاني 
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وهــــــــذا  ،نــــــــتكلم علــــــــى الطبقــــــــات، فالعدالــــــــة تعنــــــــي توســــــــيع الطبقــــــــة الوســــــــطىوطاملــــــــا أننــــــــا 

يرتفــــــــع  يعــــــــّد ترجمــــــــة للعدالــــــــة، أي يصــــــــبح عــــــــدد الفقــــــــراء أقــــــــل واألغنيــــــــاء كــــــــذلك. لــــــــذلك

 مؤشر العدالة التوزيعية، وما يترتب عليه من أشكال العدالة األخرى. 

ــــــــــى أهميــــــــــة الطبقــــــــــة الوســــــــــطى بــــــــــاملعنى السياســــــــــ ي. مىىىىىىىىىىازن جبىىىىىىىىىىور أ.  - : تــــــــــم لفــــــــــت النظــــــــــر إل

عـــــــن الطبقـــــــة  وعـــــــي طبقـــــــي متبلـــــــور ومختلـــــــفاملشـــــــكلة أن الطبقـــــــة الوســـــــطى لـــــــيس لـــــــديها 

خلــــــــــــيط كبيــــــــــــر مــــــــــــن  –وى الــــــــــــوعي الطبقــــــــــــيعلــــــــــــى مســــــــــــت–العليــــــــــــا والطبقــــــــــــة الــــــــــــدنيا. هــــــــــــي 

املـــــــــــــدارس واالتجاهـــــــــــــات السياســـــــــــــية، بـــــــــــــدليل أنـــــــــــــه إذا قمنـــــــــــــا بعمليـــــــــــــة مســـــــــــــح لألحـــــــــــــزاب 

السياســـــــــية، نجـــــــــد أن الطبقـــــــــة الوســـــــــطى موزعـــــــــة علـــــــــى البعـــــــــث والشـــــــــيوعيين واإلخـــــــــوان 

املســــــــــــلمين والقـــــــــــــوميين و"داعــــــــــــش". وهـــــــــــــذا يؤكـــــــــــــد مــــــــــــرة أخـــــــــــــرى علــــــــــــى رخـــــــــــــاوة وتـــــــــــــداخل 

ي عليهــــــــــا الطبقــــــــــة الوســــــــــطى والتــــــــــي لــــــــــم تــــــــــتمكن مــــــــــن الشــــــــــرائح االجتماعيــــــــــة التــــــــــي تنطــــــــــو 

عــــــــن مصـــــــالحها، ألن مصــــــــالحها أقـــــــرب للعليــــــــا علــــــــى  للـــــــدفاع مناســــــــببلـــــــورة وعــــــــي طبقـــــــي 

 أقـــــــــرب للــــــــدنيا علـــــــــى مســــــــتوى الواقـــــــــع، 
 
هـــــــــي بــــــــين بـــــــــين  لــــــــذلكمســــــــتوى الطمـــــــــوح وأحيانــــــــا

 .
 
 الحركــــــــات التكفيريــــــــة الراديكاليــــــــة، حتــــــــى فــــــــي و دائمــــــــا

 
 شــــــــ يء إيجــــــــابي، فغالبــــــــا

 
هــــــــذا أيضــــــــا

 امل
 
نطقــــــــة العربيــــــــة، لــــــــم تنطلــــــــق مــــــــن أبنــــــــاء الطبقــــــــة الوســــــــطى، الحركــــــــات األكثــــــــر تشــــــــددا

 مــــــــع قيــــــــادات مــــــــن الفئــــــــات األعلــــــــى وبــــــــدون شــــــــك 
 
إمــــــــا ذهبــــــــت مــــــــن الفئــــــــات األكثــــــــر فقــــــــرا

اســــــــــــــتفادت مــــــــــــــن بعــــــــــــــض إمكانيــــــــــــــات الطبقــــــــــــــة الوســــــــــــــطى، ألن الصــــــــــــــراعات السياســــــــــــــية 

طبقيـــــــــــــة  والطبقيـــــــــــــة واالجتماعيـــــــــــــة والسياســـــــــــــية التـــــــــــــي نشـــــــــــــأت فـــــــــــــي مجتمعاتنـــــــــــــا ليســـــــــــــت

 لـــــــذلكمحضـــــــة، هـــــــي طبقيـــــــة مـــــــع سياســـــــية، طبقيـــــــة مـــــــع عشـــــــائرية، طبقيـــــــة مـــــــع دينيـــــــة، 

فــــــي  ،وجــــــود الطبقــــــة الوســــــطى هــــــو مؤشــــــر اعتــــــدال ال بــــــد مــــــن الحفــــــاظ عليــــــه. فــــــي ســــــورية

وطـــــــــالب كليـــــــــة  ،األربعينيـــــــــات والخمســـــــــينيات والســـــــــتينيات، كـــــــــان بدايـــــــــة نهـــــــــوض جـــــــــامعي

الحقـــــــــــوق هـــــــــــم الواجهـــــــــــة السياســـــــــــية والثقافيـــــــــــة للبلـــــــــــد، ومـــــــــــن يـــــــــــدرس تـــــــــــاري  األحـــــــــــزاب 

 مـــــــن منتســـــــ ي األحـــــــزاب الســـــــورية وقـــــــادتهم كـــــــانوا مـــــــن 
 
 كبيـــــــرا

 
الســـــــورية يكتشـــــــف أن كمـــــــا

. معنـــــــــــى ذلـــــــــــك أن أبنـــــــــــاء الطبقـــــــــــة الوســـــــــــطى اختـــــــــــاروا 
 
خريجـــــــــــي كليـــــــــــة الحقـــــــــــوق تحديـــــــــــدا

أوا أمـــــــــاكن صـــــــــناعة قـــــــــرار علـــــــــى مســـــــــتوى التعلـــــــــيم كرافعـــــــــة، وبســـــــــبب هـــــــــذا االختيـــــــــار تبـــــــــوّ 

 فـــــــــــياألحـــــــــــزاب واملنظمـــــــــــات مـــــــــــا يعنـــــــــــي أن التعلـــــــــــيم أثـــــــــــر آنـــــــــــذاك بشـــــــــــكل إيجـــــــــــابي وفعـــــــــــال 

 دورهم االجتماعي ووظائفهم.
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 وهنـــــــــاك إمكانيـــــــــة للمقاربـــــــــات املختلفـــــــــة. ونحـــــــــن بحاجـــــــــة للتفكيـــــــــر 
 
هنـــــــــاك صـــــــــعوبات دائمـــــــــا

 بــــــــــالحراك االجتمــــــــــاعي. 
 
ســــــــــكنا االجتمــــــــــاعي، وجــــــــــود مهــــــــــددون بتما القــــــــــول: إننــــــــــا ومــــــــــن املهــــــــــممليــــــــــا

 طبقـــــــة وســـــــطى كبيــــــــرة 
 
 اجتماعّيــــــــا

 
أن نـــــــدرس  هـــــــدوء وتعّمــــــــق  أكبـــــــر، فينب ـــــــي علينــــــــا يعنـــــــي تماســـــــكا

 كيفية توفير آليات وديناميات لبناء تماسك اجتماعي طوعي وقابل للبقاء. 

 ان فاض عوائد التعليم... عنإنصاف  د.سؤال 

كـــــــــريم: يـــــــــتم احتســـــــــاب العائـــــــــد علـــــــــى التعلـــــــــيم كجـــــــــزء مـــــــــن كتلـــــــــة األجـــــــــور التـــــــــي  د.جـــــــــواب 

، إحـــــــــدى الخصـــــــــائص الســـــــــلبية 
 
ـــــــــدفع للعـــــــــاملين، وهـــــــــي منخفضـــــــــة فـــــــــي البلـــــــــدان الناميـــــــــة عمومـــــــــا

ُ
ت

ملـــــــــــاذا أســـــــــــهم التعلـــــــــــيم فـــــــــــي مرحلـــــــــــة زمنيـــــــــــة محـــــــــــددة فـــــــــــي الحـــــــــــراك أن كتلـــــــــــة األجـــــــــــور منخفضـــــــــــة. 

ثـــــــــــم تالشـــــــــــ ى هـــــــــــذا الـــــــــــدور  ،طىاالجتمـــــــــــاعي ونقـــــــــــل فئـــــــــــات واســـــــــــعة مـــــــــــن النـــــــــــاس للطبقـــــــــــة الوســـــــــــ

وتراجـــــــع؟ هـــــــذا يعـــــــود إلـــــــى نوعيـــــــة السياســـــــات االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة املتخـــــــذة والتـــــــي أفقـــــــدت 

 في التغيير. التعليم قدرته على اإلسهام

فـــــــــــــي سياســـــــــــــات الرواتـــــــــــــب واألجـــــــــــــور، وال تكمـــــــــــــن املشـــــــــــــكلة  إنَّ : حجـــــــــــــازي  رفعـــــــــــــت أ.جـــــــــــــواب 

م الرواتب واألجور.
ّ
 يوجد من جية لحساب سل

يــــــــرة للــــــــدكتورة إنصــــــــاف: إنَّ العائــــــــد علــــــــى التعلــــــــيم مــــــــنخفض لــــــــيس بكــــــــل أنـــــــــواع كلمــــــــة أخ

جـــــــزء كبيـــــــر منـــــــه كـــــــان لـــــــه عالقـــــــة  ،التعلـــــــيم، فـــــــالفقر الـــــــذي لحـــــــق بالطبقـــــــة الوســـــــطى فـــــــي ســـــــورية

 املهــــــن الحــــــرة 
 
بمــــــوظفي القطــــــاع العــــــام )أصــــــحاب الــــــدخل املحــــــدود(، لكــــــن هــــــذا لــــــم يصــــــيب أبــــــدا

 (.املحامون، املهندسون )األطباء، الصيادلة، 
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