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ملخص تنفيذي
ُ
تكاد غالبية األبحاث واألدبيات تجمع على أهمية الطبقة الوسطى ،بوص ف ف ف ففوع ففا ص ف ف ف فم ففا أ ففا وع ففا ف ف
ن
اس ف ف ف ففدقراا ،ي را ليواها حر د اا يات ا "را ا دما ر  Scoial Mobilityولقياتها على تخويف الص ف ف ف فراعات
ن
الطبقية ا "ادة بي الوقراء واألغاياء ،هذا إلى ايب ا اتسمت به تاايخيا على الصعيي الثقاحر ن طروحات،
تشجع العلمايية والعقاليية والتسا ح وقبول اآلخر ،وهو ا ّيز تو ععا الوكري الداويري باسدمراا.
تحاول هذه اليااس ففة اة ففاءة على أهمية الطبقة الوس ففطى الس ففواية ،وايا أدوااها وو ا وعا .و ففرواة
ن
علعا حط عاا ة وتحلي واهدما  ،خصوصا حر روف ا بعي األز ات وا "روب.
تدألف اليااسف ف ف ففة ن قي ة وسف ف ف ففبعة حاوا قااب املحوا األول واقع الطبقة الوسف ف ف ففطى ن الااحيدي
ا قدص ف ف ففاد ة وا دماعية ،بهيف صف ف ففو عا ي تاموية وسف ف ففعة ،تسف ف ففعغ حر وا القمو
وتودح بففاتجففاه أسف ف ف ففةلففة أ

والدعقيي ن طرف،

وهريففة ،تدص ف ف ف ف بكيويففة إعففادة الدواز والوففاعليففة لعففذه الطبقففة ،وتاوه إلى أهميففة

املقففااا ففة الداموي ففة للطبق ففة الوس ف ف ف ففطى ب ففا عدم ففاد على ق ففا وا ال ففيخ ف واةيو ففا واملك ففاي ففة ا دم ففاعي ففة والدعليغ
والورص املداحة ،إ ف ففاوة إلى ار ف ففر املة ف ففاا ة ا قدص ف ففاد ة وا دماعية والس ف ففياس ف ففية ،و ار ف ففر اليوا الداموي
املأ ول نها.
تس ففدعر

اليااس ففة حر املحوا الثا  ،الدحي ات ا قدص ففاد ة التو توا ه الطبقة الوس ففطى ،ن عي ت

الامو املاخوضة وحصة الورد ن الااتج املحلر اة مالر ،وتةي اليااسة إلى سقوط ررا ح واسعة من ايدمت
ن
تاايخيا للطبقة الوس ف ف ف ففطى إلى الطبقات والة ف ف ف فرا ح الوقي ة ،وإلى أهمية اليعغ الذي تقي ه اليولة حر الص ف ف فف"ة
ن
والدعليغ وبعض الس ف ففلع األس ف ففاس ف ففية ،والذي حاومل على ا "ي األد ى ن املس ف ففدو املعو ف ف و ،علما أ دوس ف ففط
اليخ هو أحي عا ي ا يدماء للطبقة الوسطى ولوا املعياا الوحيي.
تتااول اليااسففة حر املحوا الثالل الدحي ات ا دماعية التو وا عت الطبقة الوسففطى ،وتر أ توس ففيع
ن
قاعية الدعليغ قي سففاهمت حر وصففول وةات ورفرا ح ا دماعية عي ية إليه ،وخصففوصففا الوةات الوسففطى ،لكاه
ََ َ
حي بي  .وطرا ق الدعليغ عا زة عن ا سففدجابة ملدطلبات الدامية
وات يزه على الكغ وقي ا جودة والاوعية إلى ٍ
ن
وح ففا ففات املدعلمي وتامي ففة ق ففيااتهغ ،إ ف ف ف ف ففاو ففة لقي ففاب طرا ق الدعليغ الوع ففال ففة ،ك فالدعلغ ال ففذات  ،والدع ففاو ،
اةيوا على

وا س ف ففدكة ف ففاحر ،وا س ف ففدعاية بالدقاية حر إيجاز املة ف ففروعات .وتا ي اليااس ف ففة أ اس ف ففدمراا ايخوا
ن
الدعليغ ،قففاايففة بففيول ا جواا أو بففالففيول املدوسف ف ف ف فطففة الامو ،ففازال عكا ملففة ن العقبففات التو تحول دو
إسف ففعا املعروة والدعليغ بةف ففك ّ
وعال حر الدامية .ما تةف ففي اليااسف ففة إلى أ الت يب الدعليمو لقوة العم عي
ن
على ايب بي ن األهمية؛ أليه ص ففف ا جايب الاو ر للقو العا لة ،ما ُ َعي قياس ففا ن قا وا الكواءة
ا خاا ية للا ا الدعليمو .وتخلص إلى أ سياسة ا ستيعاب أورزت يدا ج و خر ات سلبية على سو العم
كااتواع عي ت البطالة حر بعض ا خدصاصات.
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تعا ج اليااس ف ففة حر املحوا الرابع الدحي ات املاس ف فس ف ففاتية للطبقة الوس ف ففطى ،وتةف ففي إلى املحاو ت ا جادة
ة راء اةص ف ففالت املاس ف فس ف ففات ا "ا ف ففن لعملية اةص ف ففالت ا قدص ف ففادي وا دما ر .وتر أ املحاو ت اتس ف ففمت
بفالدبفاطا ،وأدت إلى أ توا ف ف ف ففع يدفا جعفا ،إلى فايفب قفاو ة عملية الدحي ل ن ايب بعض ا جعات املداوذة
بس ففتب تعاا

املص ففا ل أو الوس ففاد .وقي وا عت عملية إص ففالت الب ية املاس فس ففية أابعة تحي ات ا وس ففة األول،

هو الدحيي القايو املدمث حر توا ف ففع تأثي التة ف فرسعات املسف ففدحيثة حر التةف ففرسعات القا مة و ي تطبيقعا حر
املاس ف فسف ف ففات القا مة .والثاني :الدحيي املاس ف ف فل ف ف ف و املدمث حر توا ف ف ففع سف ف ففدو املروية والقياة على اسف ف ففتيعاب
تعي الت يوعية حر و ا ف املاسف ف فسف ف ففات القا مة .أ ا الثالث ،وعو الدحيي املدعلق باملوااد التةف ف ففرية واملدمث حر
عي واعلية برا ج بااء القياات الالز ة "ص ففول الاقلة اةص ففالحية التو تتيح تباو أ س ففا املمااس ففة املاس فس ففية
ن
التو قوا عفا املس ف ف ف ففاءلفة ا جفادة والة ف ف ف فوفاويفة الفيقيقة .أخي ا ،الدحيي الدقاو املدمث حر ف ف ف ففعف ي غ املعلو ات
وا تصا ت امل سقة ملاسسات اليولة.

أ

تةفي اليااسفة إلى أيه لغ تسفن للقطاع العا السي بخطى ثابدة يحو إعادة العيكلة ،بقية أ ادي أداء
ن
واءة ووق أولويات اةصف ف ففالت اةدااي والدا يمو جميع اس ف ف فسف ف ففات ا خي ة املييية ،ن أ خلق ثقاوة

الةواوية واملساءلة .لكن باملقاب و اتيجة نها ية ،حص تحسن حر بعض وايب أداء املاسسات العا ة.
وتا ي اليااس ففة أ الوص ففول إلى قياات بة ففرية ااوس ففة،

مكن أ دحقق إ بدووي تعليغ دميز ذي

خر ات يوعية ملدلقيه ،وال بي ن و ف ففع ا سف ف ففتثماا حر الدعليغ على اأس سف ف ففلغ األولويات الوطاية .إذ ة ف ففك
ن
اةيوا على الدعليغ األس ف ف ففاي ف ف ف و والعالر ،ادخااا حر املس ف ف ففدقب وهو وو بأهميده ا دخاا املبار ف ف ففر ،وبمقياا ا
تخص ففص وااد الية وواية للديايب والدأهي ولدعليغ املوااد التة ففرية ،و س ففتثمر حر تامية الرأس ففمال التة ففري
وتجويففي الاوعيففة ،بمقففياا ففا يملففا اييففة تامويففة تبحففل عن ا جففيو ا قدصف ف ف ف ففاد ففة وا دمففاعيففة التو تدمثف حر
ن
ن
تع يغ طاقات التةفر وحسففن ا سففدوادة ن إ كايياتهغ ااهاا و سففدقبال .وتتااول اليااسففة حر املحواين ا خا ا
ن
والسفادس عااصفر قوة ويقاط فعف الطبقة الوسفطى ،حاولة الوصفول إلى استةراف دواها املدوقع حر إعادة
البااء واةعماا واسدعادة الدماسا ا دما ر.
تخلص اليااسة إلى أ ا ستثماا حر الدعليغ لغ دحول إلى تو ه سياسات تاموي ،وتقت ت تجاوز سا
ة ففر الدعليغ وتوس ففيع قاعيته الكمية ،ص ففوب الت يز على يوعيده وااتباطه بحا ات و س ففدجيات س ففو العم .
ما تيعو اليااسفة إلى ا سفدوادة ن الورص املصفاحبة لزز ات ،وتةفيد على أهمية الدماسا ا دما ر الذي
ن
ن
تلعب الطبقة الوسفطى دواا أسفاسا ويه ،وهو املرشل األبرز حر الدقاط الورص الالز ة للتهي يات ،أي املةاا ة
ن
ن
ن
بواعلية حر عملية إعادة البااء واةعماا ،ع الدأ يي على دواها األهغ ،والذي ة ف ففك اهايا تامويا طلواا ،وهو
املدص بتااء قياات اة سا السواي أليه سيكو ا خياا األيجع حر صياغة املسدقب .
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مقدمة
ُ
تكاد غالبية األبحاث واألدبيات تجمع على أهمية الطبقة الوسطى ،بوصوعا صما أ ا وعا

اسدقراا،

ن
ي را ليواها حر د اا يات ا "را ا دما ر  Scoial Mobilityولقياتها على تخويف الصراعات الطبقية ا "ادة
ن
بي الوقراء واألغاياء ،هذا إلى ايب ا اتسمت به تاايخيا على الصعيي الثقاحر ن طروحات ،تشجع العلمايية
والعقاليية والتسا ح وقبول اآلخر ،وهو ا ّيز تو ععا الوكري الداويري باسدمراا.
و ا إ بيأ ا "ي ل عن تعريف الطبقة الوسطى وخصا صعا وإ كاييات قياسعا ،حتى تأخذ الدبا اات
حر و عات الا ر واملاهجيات املسدخي ة بال عوا ،ودد ُ
عيد الدعريوات وتخدلط الري  ،وتك املقاااات التو تدكا
ن
ن
تااة ،وتدعاا تااة أخر .
ن
وسرعا ا زداد األ ر تعقييا ،إذا ايدق ا "ي ل ن الطبقات ا دماعية بوصوعا
ن
ن
ن الااس تدميز عن بعضعا بعضا ،تبعا ملوقععا حر أحي ي غ اةيداج ا دما ر ،وعالقة ك نها بوسا اةيداج،...
ن
ودواها حر الدا يغ ا دما ر للعم  ،واالدالر تبعا لاوع حصولعا على يصيبها ن ثروة املجدمع وحجغ هذا
ن
الاصوب  .1وهو الدعريف املاا ل و الدقلييي ،إلى ا "ي ل عن الطبقة الوسطى حر سواية ،ي را لعال ية وعو

ماعات واسعة

الطبقة الوسطى واتساع د ته ،ب وتااقضعا ،وهو تملا أو تي ر اأس املال ن عة ،و تملا وسا اةيداج،
وتتيع قوة عملعا التو قلب عليها الطابع الذهاو ن عة أخر .

ا
 1ا زي زك  ،ودائما للطبقة الوسطى (القاهرة داا املسدقب العرب  ،)1991 ،ص.19
الوضع الراهن للطبقة الوسطى في سورية

5

ا
أول  -وقائع أعقد من املقاييس
عال ن الدعقيي ،بيت عه
ةعي التهةيغ الذي أصاب الطبقة والوةات الوسطى حر سواية سدو
ٍ
الدعريوات املسدقرة واملقا وا املعرووة عا زة عن توصيف ووعغ ا جري ،سواء على صعيي خسااة وةات
واسعة ن الطبقة الوسطى مليخراتها وثرواتها عب عملية إوقااها وايحياا زء بي ن أورادها إلى الطبقات
ن
ن
الوقي ة أو املعيدة بالوقر ،أ على صعيي األدواا والو ا ف املاوطة بها عامليا و حليا ،وهذا الدحول طال
الطبقة الوسطى السواية وحسب ،ب اطبق إلى هذا ا "ي أو ذا  ،على ع غ اليول العراية التو رعيت
ا طرابات ،ما حيث حر صر وليتيا والعرا واليمن والسودا بعي العا .1212
ن
ّ
ذلا أيه ووقا للدعريف ا قدصادي للطبقة الوسطى الذي أخذ با "سبا
ن
وحجمه عا ،دمو للطبقة الوسطى ك ن سدطيع تلبية حا اته األساسية ،بواما دمو إلى الطبقة املوسواة
سدو اليخ  ،ويوع اةيوا

ك

ن اوق على السلع وا خي ات غي األساسية (الت ويهية) بما وو خط الوقر الوطاو ،لكن حر واقع ا "ال

أصبحاا أ ا أعياد تزا ية ن األوراد الذ ن تعود أصولعغ إلى الطبقة الوسطى ،إ أ

سدو دخلعغ قي

ايخوض وأصبحوا أقرب إلى الوةات الوقي ة أو املعر ة للوقر.
ن
ويمكن ووقا لعذا الوعغ الدمييز بي ثالث ررا ح داخ الطبقة الوسطى وهر
 .1الةرا ح العليا ن الطبقة الوسطى هر األقرب أ تكو حر طموحاتها وي ا قيمعا وأيماط عوةتها
ن الطبقة العليا.
 .1الةرا ح الوسطى وهر الوعاء ا "قيق للطبقة الوسطى واأل

ن
تمثيال على املسدو ا دما ر لعا.

 .1الةرا ح اليييا وهر التو تقت ب حر ي ا قيمعا وأيماط عوةتها ن الوةات ا دماعية اليييا.2
ن هاا تب ز أهمية املقاااة ا دماعية التو تحاول وعغ الطبقة الوسطى ن خالل جموعة ن
عال ن
املواصوات ا دماعية إلى ايب سدو اواهعا املادي ،والقاسغ املةت بي هذه املواصوات سدو ٍ
ن ن
الدعليغ ع كاية ا دماعية وا دال ورص ا "ياة وعم دا غ حر القطاعي العا أو ا خاص ،وتضغ عيدا بي ا
ن
ن املعايي واألطباء واملحا ي وا "رويي وذوي الياقات البيضاء ،وضال عن دوسط الدجاا والصااعيي و ال
األااض و وسواهغ.3
ولع الدعقييات املذكواة حر القياس والدص يف ،تشجع على د ج املقااادي ا قدصاد ة وا دماعية

ن
عا ،لصو عا ي تاموية وسعة ،تسعغ حر وا القمو

والدعقيي ن طرف ،وتودح باتجاه أسةلة أ

وهرية،

 2حمود عبي الوضي  ،التشكيالت الجتماعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي (بي وت ر ز دااسات الوحية العراية،
 ،)1988ص.46
 3الطبقة الوسطى حر البليا العراية ،قياسعا ودواها حر الدقيي  ،األمم املتحدة ،اةسكوا( ،بي وت ،)1216 ،ص.11
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab-middle-classmeasurement-role-change-arabic.pdf
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تدص بكيوية إعادة الدواز والواعلية للطبقة الوسطى ،لددمكن ن القيا بيواها ا "اسغ حر ا سدقراا
ن
السياي و وا دما ر ،وحر تخويف حية الصراع الطبق بي الوقراء واألغاياء ،وضال عن التسايل عن دواها
حر ةر الدوكي العقال والثقاوة الداويرية التو باتت رواية ،حر وا عة املي األصولر ،وثقاوة الدعصب والعاف
ن
التو دوعاا أثمايا باه ة بستب همجيتها ووحةيتها املورطة.
ُ
ن
ن هاا تعاى املقاااة الداموية للطبقة الوسطى ،وضال عن قا وا اليخ واةيوا واملكاية ا دماعية
والدعليغ والورص املداحة ،بماررين إ اويي هما املةاا ة واملقصود بها أو ه املةاا ة املخدلوة ا قدصاد ة
وا دماعية والسياسية و ي عمقعا واتساععا وواعليتها ن طرف ،ودواها الداموي املأ ول ن طرف آخر.
وسستاي اليوا الداموي الوعلر واملدوقع للطبقة الوسطى السواية إلى خصا صعا التو تتسغ با يودات
ن
وا عديال ،قااية ع الطبقات الوقي ة واملوسواة التو تمي إلى التةيد السياي و والي او أ ن سواها،
ن
ن
ن
ن
ص"يح أ الطبقة الوسطى تملا وعيا طبقيا دبلواا وياضجا ،اقلعا ن طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتها
بالدوصيف املاا ل و للو ر الطبق  ،بيلي ايدماء أباائها ملخدلف األحزاب والديااات الوكرية والسياسية ،إ أ
ُ
ذلا ُ ّ
قي ُب حقيقة تحصيلعا العلمو ،وا دال يخبها لوسا الدواع ع الثقاوات والدجااب األخر  ،وعصرية
ّ
ثقاوتها ،وك ّ ذلا كنها ن ا حدكا بالدجااب العاملية أ ن سواها.
ن
ن
و ا زاد األ ر سوءا حر ا "الة السواية ،و علعا توقي أعيادا تزا ية ن أوراد طبقتها الوسطى ا دياد

ّية األز ة وا "رب على سواية ،وتياعياتهما الكبي ة ،سواء أكا ذلا بستب اللجوء والدهجي والنزوت داخ

البلي وخاا عا ،أ بستب الدخريب وحر ونهب امل ةآت الصااعية وا خي ية والدجااية ،إلى ايب واعي
ا "صاا واملقاطعة التو أسعمت حر ايدقال وةات واسعة ن أبااء الطبقة الوسطى إلى الوةات املعمةة والوقي ة
أو املعيدة بالوقر ،وإذا أ واا إلى العوا

السابقة ،قضا ا القالء ،وترا ع سعر صرف اللي ة السواية،

والدضخغ ،وتي األ وا الوعلية للعا لي حر القطاعي العا وا خاص الذي تجسي حر ايخوا

املسدو

املعو و لقالبية السوايي  ،سدطيع أ يوعغ يف كايت الطبقة الوسطى حر سواية تةك يحو  %42ن
ن
السكا قب عا  ،1211و يف أصبحت تةك يحو  %11ن السكا حر عا  1214ووقا ملع غ الدقي رات.4
ن
ُ َ
ع الح ة أ ع غ الةرا ح املوقرة ن الطبقة الوسطى حر سواية ،بستب األز ة ،واستاادا إلى قياس وقر
القياات ،وقي ة حر دخلعا ،لكنها ا زالت تملا الكثي ن القياات واملعااات واملزا ا الدعليمية ،أي أ وقرها لوا
ن
عميقا ،وتحداج إلى توسيع ورص الامو ا قدصادي ك تسدعيي عاويتها.

4

ا عة اليول العراية واأل غ املدحية ،التقرير العربي لألهداف اإلنمائية لأللفية".
الوضع الراهن للطبقة الوسطى في سورية
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ا
ثانيا  -التحديات القتصادية التي واجهت الطبقة الوسطى
ن
ُ َعي الامو ا قدصادي عاصرا

غاى عاه ،حر تحقيق إيجازات على سدو الدعليغ ،وتحسي يوعية

ا "ياة .و مكن إيكاا أهمية الامو ،واليخ هو ارر خدصر قوا ي ا "صول على املوااد العا ة لدطوير
ن
إ كايات اة سا وتوسيع خياااته ،ويجب حسبايه هيوا على صعيي السياسة العا ة.5
 .1معدل النمو
ن
ن
حققت سواية عي رتوعا للامو حر املية الواقعة بي عا  1224وعا  ،1229إذ وص

عيل الامو

ا "قيق للااتج املحلر اة مالر إلى  %4عا  ،1229وايخوض إلى  %1.1عا  ،1212إ أيه حسب تقي رات
ن
صايو الاقي اليولر ،كا عيل الامو سلبيا عا  1211والغ  .%1-باة اوة إلى ذلا كا عيل الامو لسواية
ن
أق ن دوسط اليول العراية حر تلا املية ،عيا عا  ،1229ي را لدياعيات األز ة املالية العاملية ،إذ كا
عيل يمو دوسط اليول العراية  .1.4ويبي الةك الدالر اقغ ( )1عيل الامو ا "قيق للااتج املحلر اة مالر
ن
لسواية ،قااية ع دوسط اليول العراية حر املية الواقعة بي عا  1224وعا .61211
الشكل رقم ()1
معدل النمو الحقيقي للناتج املحلي اإلجمالي لسورية مقارنة مع متوسط الدول العربية 0211-0226
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 5بريا ج األ غ املدحية اةيمائ  ،تقرير التنمية البشرية ( "0212ييويوا  ،)1212ص.18
 6املرصي الوطاو للدااوسية ،التقرير الوطني لتنافسية القتصاد السوري ( "0210سواية  ،)1211ص .11-11
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 .0حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي
ن
ن
حر الوقت الذي تحس ت ويه حصة الورد ن الااتج املحلر اة مالر تحساا طويوا حر العةرية السابقة
على األز ة ،وقي ااتوعت لدص إلى  1.811باألسعاا ا جااية لليو ا األ ريك عا  ،1212إ أنها بقيت من
سدو أق ن يصوب الورد حر غالب بليا املاطقة ،بما حر ذلا البليا التو تمدلا قو ات الامو املو ودة
ن
ن
حر ا قدصاد السواي ،إذ بلقت حر األاد  60122دو ا أ ريك  ،وحر لباا  120266دو اا أ ريكيا ،وحر تو ا
ن
ن
 60122دو ا أ ريك  ،والقت حر تر يا يحو  120199دو اا أ ريكيا .ويبي الةك الدالر اقغ ( )1حصة الورد ن
الااتج املحلر اة مالر حر سواية باملقااية ع عيد ن اليول عا

7
. 1212

الشكل رقم ()0
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ذلا إلى أيه إذا أ واا للعوا

السابقة الدأثي ات السلبية لزز ة وا "رب بعي العا  ،1211وعماا قياا

الضرا الذي "ق وةات وررا ح واسعة ن الطبقة الوسطى السواية ،ذلا على صعيي ااتواع تكاليف املعوةة
عةرة أ عاف باملدوسط ع بقاء اواتب املو وي بحيود  18.222ل.س ،أي أ ااتب املو ف املدوسط جب
أ كو  182.222ل.س ك دمكن ن العوش حر الةروط يوسعا التو كا عوةعا قب العا  .1211األ ر الذي
ن
وسر سقوط ررا ح واسعة من ايدمت تاايخيا للطبقة الوسطى إلى الطبقات والةرا ح الوقي ة ،ولو بقا ا
اليعغ الذي تقي ه اليولة حر الص"ة والدعليغ وبعض السلع األساسية ،األ ر الذي حاومل على ا "ي األد ى ن

 7املر ع السابق ص.11
الوضع الراهن للطبقة الوسطى في سورية
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املسدو املعو و ،لكا و ع هذه الوةات أ

ن
ن
سوءا ،علما أ

دوسط اليخ هو أحي عا ي ا يدماء للطبقة

الوسطى ولوا املعياا الوحيي.

الوضع الراهن للطبقة الوسطى في سورية
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ا
ثالثا  -التحديات الجتماعية التي واجهت الطبقة الوسطى
 .1التعليم
تر زت خطط الدعليغ حر املراح األولى على توسيع قاعية الدعليغ ،وتووي الدعليغ األساي و لكاوة
املواطاي  ،وتحولت خطة الدعليغ العالر إلى وعو ا ستيعاب ،بمعاى تووي قاعي دااسية خريجر الدعليغ
الثايوي حر ا جا عات واملعاهي ،بقض الا ر عن ا حديا ات الوعلية لقطاعات ا قدصاد الوطاو واملجدمع
السواي ،وحا ة الدطوير العلمو والدقاو حر البالد .وتحولت ا جا عات إلى يااس كد ة ،تااوا الطالب
ويما بينهغ على قاعيها املحيودة ،وغابت أهياف تطوير ب ية الا ا الدعليمو ويوعيده .8ص"يح أ توسيع
ن
قاعية الدعليغ قي ساهمت حر وصول وةات وررا ح ا دماعية عي ية إليه ،وخصوصا الوةات الوسطى ،لكاه
ََ َ
حي بي .
وات يزه على الكغ وقي ا جودة والاوعية إلى ٍ
هذا الت يز على ا جايب الكمو قابله إغوال للجايب الكيو الاو ر .وقي اتسمت طرا ق الدعليغ بعجزها
عن ا سدجابة ملدطلبات الدامية وحا ات املدعلمي وتامية قيااتهغ ،وغابت طرا ق الدعليغ الوعالة ،ث الدعلغ
الذات  ،والدعاو  ،وا سدكةاحر ،وا سدعاية بالدقاية حر إيجاز املةروعات.
أثبتت سواية قياتها على تأ ي ا لدحا بامليااس ن خالل الدعليغ العا واةلزا  ،إ أ سبة األ ية
ن
بقيت عالية ،تحي يا بي اةياث وحر بعض املااطق ،و ازالت سبة السكا ذوي الدعليغ العالر أو ا جا عر
عيوة ،وغي كاوية لدحقيق ُ
الاقلة الاوعية املطلواة على صعيي إيدا ية العم .
ن
وقي بلغ وسط عيل األ ية بي السكا ن عمر  11ساة وأ يحو ( )%14.9عا  1229حققا بذلا
ن
ترا عا بف ( )1يقطة ةوية قااية بعا  ،1226الذي بلغ ويه ( ،)%18.9ما تحقق تحسن حر بعض املراح
ن
ن
الدعليمية ،إ أيه لغ كن دااسبا و سجما ،وعو ب ز الدقي يحو عدبة ها ة تدمث باتساع قاعية الدعليغ
ن
لتةم ع غ القوة التةرية ،باملقاب لغ كن هذا الدقي املحرز دكاوةا لي ا ج سي  ،واأل ية لي الذكوا
بلقت عا  1229يحو ( )%9.8حر حي كايت لي اةياث تعادل (.9)%16.1
ن
واغغ أ سياسة اةيوا على الدعليغ عمو ا قي رعيت بعض الدطوير ،إ أنها لت حيودة و تلبو
ن
َ
ويطوا
حا ات املجدمع ،واةيوا على الدعليغ مث استثمااا حر اأس املال التةري الذي زيي ن اةيدا ية
الدقايات والبحل العلمو حر ميع جا ت الدامية ا قدصاد ة وا دماعية .لقي بلغ اةيوا على الدعليغ حر
سواية  1.9سبة ن الااتج املحلر اة مالر ،ذلا حر املية الواقعة بي عا  1224وعا  ،1229حر حي بلغ
 1.2حر السعود ة و 8.1حر لباا  ،و 11.1حر سوسسرا وتجاوز  14.1حر الو ات املدحية األ ريكية.

 8العيةة السواية لةاو األسرة ،التقرير الوطني الثاني عن حالة سكان سورية ( "0212د ةق يوسا  ،)1212ص.114
 9املر ع السابق ،ص.126
الوضع الراهن للطبقة الوسطى في سورية
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بي الةك اقغ ( )3اةيوا على الدعليغ سبة ن الااتج املحلر اة مالر حر سواية باملقااية ع عيد
ن اليول ملدوسط املية الواقعة بي عا  1224وعا .101229
الشكل رقم ()3
اإلنفاق على التعليم في سورية باملقارنة مع عدد من الدول متوسط 1112 -1112
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ن
وسعاو هذا األ ر أ اسدمراا ايخوا اةيوا على الدعليغ ،قااية بيول ا جواا أو باليول املدوسطة
الامو ،ازال عكا ملة ن العقبات التو تحول دو إسعا املعروة والدعليغ بةك ّ
وعال حر الدامية ،ولع
ن
ن
املاررات اليالة على ذلا تدضل حر ايخوا العا ي ن الدعليغ ،سواء أكا اد ا ،أ ا دماعيا ،وحر تي
ن
أ وا العا لي حر قطاع الت بية والدعليغ العالر ،وضال عن الوجوة التو ازالت توص بي خر ات العملية
الدعليمية وحا ات سو العم  ،أي أياا لغ يلدقط ا خب ة الداموية التو تا ي أ الاجات حر األسوا

بيأ حر

الوص اليااي و.
 .0قوة العمل (التركيب التعليمي ،واملشاركة في قوة العمل)
ُ َعي الت يب الدعليمو لقوة العم على ايب بي ن األهمية؛ أليه صف ا جايب الاو ر للقو العا لة،
ن
ما ُ َعي قياسا ن قا وا الكواءة ا خاا ية للا ا الدعليمو.
وسعب الدحسن حر يوعية القوة العا لة عن بيء تحول العاصر التةري إلى دوا أ

واعلية حر العملية

اةيدا ية للقطاعات ا قدصاد ة وا دماعية.

 10املرصي الوطاو للدااوسية ،التقرير الوطني لتنافسية القتصاد السوري  ،"0210ر ع سابق ،ص.92-89
الوضع الراهن للطبقة الوسطى في سورية
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َبي الةك اقغ ( )6البوةة الدعليمية لقوة العم بي عا  1226وعا  ،1229ويوضل ايخوا

سبة

األ يي وامللمي بالقراءة ،لصا ل ا "اصلي على الةعادات ا بديا ية واملعاهي املدوسطة وا جا عات ،باملقاب
الحمل أ غالبية قوة العم ت دمو إلى الوةة ا "اصلة على رعادة ابديا ية ،تليها وةة امللمي بالقراءة ،قاب
ّ
تحوز الطلب على قوة
سبة اخوضة ن ا "اصلي على رعادة عاهي دوسطة و ا عية .وهذه الو عية
ن
العم املاهلة ،وذات الدعليغ العالر ستيا.11
الشكل رقم ()2
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أ ا على صعيي املةاا ة حر قوة العم  .وقي ترا عت ن  %11.1عا  1222إلى  %61.1عا  ،1212ع
تما ز اياي بي  .وقي لوحمل ترا ع ةاا ة الذكوا ن  %81إلى  %11.1قاب ترا ع حاد لي اةياث ن
 %11.1إلى  .%11.9وهو ارر على عي تضمي ية واستيعابية الاموذج الداموي حر سواية.12
 .2البطالة
أورزت سياسة ا ستيعاب يدا ج و خر ات سلبية على سو العم تمثلت على عية صعي ،نها عي ت
بطالة رتوعة لبعض ا خدصاصات .ما أدت الثواة العلمية والدقاية ا "ي ثة إلى تقي ات وهرية حر باى اةيداج
ن
ن
وتا يغ العم واةدااة ،وأو يت ي ا ا ب يا على املعروة ،حقق اليو أ ن يصف الااتج املحلر حر البليا
ن ن
ن
وتأهيال عاليا على سدو الدكوين املعرحر للقوة التةرية لل"صول
الصااعية املدقي ة ،األ ر الذي ور تعليما
ن
على ورص العم  ،إ اوة إلى تقي ات حر الا ا الدعليمو واملااهج الدعليمية التو أصبحت طالبة بدووي تعليغ
 11العيةة السواية لةاو األسرة ،التقرير الوطني الثاني عن حالة سكان سورية  ،"0212ر ع سابق ،ص.121
 12بريا ج األ اية الوطاية ملسدقب سواية  ،األمم املتحدة ،األسكوا ،1214 ،ص.12
الوضع الراهن للطبقة الوسطى في سورية
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عالر املسدو حر جال العلغ واملعروة واملعااة ،لدمكي خريجر الا ا الدعليمو ن وا بة الدطواات ا "اصلة
حر باى اةيداج.
واغغ الدحسن ال سبو حر تقاية وسا اةيداج حر سواية ،إ أيه ن املالحمل اسدمرااية سيطرة امل ةآت
الصقي ة واملدوسطة على ب ية امل ةآت اةيدا ية ،وتي

سدواها الدكاولوجر وإدااتها العا لية .األ ر الذي زاد

عي ت بطالة الوةات ذات الدعليغ املدوسط والعالر .تبي يدا ج سل سو قوة العم للعا  1229ترا ع
عي ت بطالة وةة العمال ا "اصلي على تعليغ ابديائ وما دو إلى ( )%61.1بعي أ كايت ( )%48.1ن
إ مالر العاطلي عن العم عا  ،1226حر الوقت الذي ازدادت سبة ا "اصلي على تعليغ ثايوي بي العاطلي
عن العم

ن ( )%11.6إلى ( )%19.8حر العا  ،1229وازدادت بطالة ا "اصلي على تعليغ ععي دوسط ن

( )%6.9حر 13العا  1226إلى ( )%11.1حر العا  ،1229وازدادت بطالة ا "اصلي على تعليغ ا عر خالل
الداايخي املذكواين ،ن ( )%1.4إلى (.)%4.1
كاف حر ب ية املةدقلي
دضل أ الدحسن حر الب ية الدعليمية للقوة التةرية ،لغ اعكا بدحسن ٍ
الدعليمية ،بمعاى أ غياب عملية تحي ي ا حديا ات املسدقبلية ن املوااد التةرية حر كاوة املراح اليااسية،
أد إلى اخدال ت ووجوات حر سو قوة العم

جعة عي الدطابق الكمو والاو ر بي

خر ات الدعليغ

واحديا ات سو العم  .واالدالر لغ دحول الدعليغ ،بيا ة كاوية ،إلى ااوعة لصعود زيي ن الوةات املعمةة
إلى الوةات الوسطى.

13

تقرير مسح قوة العمل" ،د ةق.1229 ،
الوضع الراهن للطبقة الوسطى في سورية

14

ا
رابعا  -التحديات املؤسساتية
برزت طوال العةرية السابقة على األز ة وا "رب على سواية ،حاو ت ادة ة راء إصالت اسل و،
ن
ذلا ايطالقا ن إداا عمق العيوب التو ا برحت تعت ي الب ية املاسسية ،و ع أ اةصالت املاسسات مث
حا ن عملية اةصالت ا قدصادي وا دما ر .لكن تلا املحاو ت اتسمت بالدباطا ،وأدت إلى أ تكو يدا ج
اةصالحات املاسساتية دوا عة .هذا إلى ايب قاو ة عملية الدحي ل ن ايب بعض ا جعات املداوذة
بستب تعاا

املصا ل أو الوساد.

أولت ا خطة ا خمسية العاررة للمية الواقعة بي عا 1224وعا  1212عاا ة خاصة لإلصالت
املاسسات  ،وقي وا عت عملية إصالت الب ية املاسسية أابعة تحي ات ا وسة أ ا التحدي األول ،وعو الدحيي
القايو املدمث حر توا ع تأثي التةرسعات املسدحيثة حر التةرسعات القا مة و ي تطبيقعا حر املاسسات
القا مة .أ ا التحدي الثاني ،وعو الدحيي املاسل و املدمث حر توا ع سدو املروية والقياة على استيعاب
تعي الت يوعية حر و ا ف املاسسات القا مة .أ ا التحدي الثالث ،وعو الدحيي املدعلق باملوااد التةرية واملدمث
حر عي واعلية برا ج بااء القياات الالز ة "صول الاقلة اةصالحية التو تتيح تباو أ سا املمااسة املاسسية
التو قوا عا املساءلة ا جادة والةواوية اليقيقة .أ ا التحدي الرابع ،وعو الدحيي الدقاو املدمث حر عف ي غ
املعلو ات وا تصا ت امل سقة ملاسسات اليولة.
لقي أد تباطا اةصالت إ اوة إلى عوا

أخر إلى عي قياة املاسسات على أداء املعا ا جي ية

املطلواة نها.14
وحر املحصلة لغ تسن للقطاع العا السي بخطى ثابدة يحو إعادة العيكلة ،بقية أ ادي أداء أ

ن
واءة ووق أولويات اةصالت اةدااي والدا يمو جميع اسسات ا خي ة املييية ،ن أ

خلق ثقاوة الةواوية

واملساءلة .لكن باملقاب و اتيجة نها ية ،حص تحسن حر بعض وايب أداء املاسسات العا ة ،لكن اررات
الدااوسية لت تةي إلى و ود عيوب خطي ة .ن أبرز تلا العيوب اسدمراا هيا األ وال العا ة ،وتعقيي
اة راءات القضا ية ،وتو و الوساد حر مااسات املو وي  ،و عف أي مة املحاسبة والرقابة ،و عف واءة
ن
ن
جالا اةدااة وعبء التةرسعات ا "كو ية .و ما تجيا الح ده أ حالة املاسسات العا ة تاثر تأثي ا باررا
ن
حر حالة املاسسات ا خاصة ،ن
بااء على أ ثي ا ن أ سا العم واملمااسات الةائعة حر املاسسات العا ة،
تور

يوسعا على املاسسات ا خاصة .ما ايدق الدحسن الطويف الذي يدج عن ا خطة ا خمسية إلى

املاسسات ا خاصة ذلا.15
ا جيول اآلت عكا هذه العيوب حر أاقا

 14بريا ج األ اية الوطاية ملسدقب سواية  ،األمم املتحدة ،ا سكوا ،1214 ،ص.12-11
 15املر ع السابق ،ص.11
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ن
عالوة على ذلاُ ،
اسدعملت اررات ا "كغ الرريي ا خاصة بالباا اليولر ة راء قااية ستية ألداء
هذه املاررات حر سواية .واغغ أ

اررات الباا اليولر تعا يواقص عية ،إ أنها ويية حر ترتوب وقياس

اررات ا "كغ الرريي األابعة (الدعبي واملساءلة ،ووعالية ا "كو ة ،و ودة التةرسعات ،و بط الوساد) ،ا
ضععا حر خاية ا "كغ الرريي الضعيف.16
حداج تحقيق الامو حر رحلة ا بعي األز ات وا "روب إلى خلق بوةة اقدصاد ة كلية سدقرة تسمح
ن
بدو يف املوااد بكواءة وتخويض الوقر و عي ت البطالة ،تحي يا بي الةباب بمةاا ة القطاعات ا قدصاد ة
وا دماعية .هذه البوةة قابلة للدكيف ع اليواات ا قدصاد ة واألز ات الطاا ة ،ع الدأ يي على ثوابت العيالة
ا دماعية والدامية املسديا ة املحابية للوقراء ن خالل اوع الكواءة والوعالية ويوعية ا خي ات املقي ة.17

 16األز ة السواية ا جذوا واآلثاا ا قدصاد ة وا دماعية  ،املركز السوري لبحوث السياسات ،د ةق ،1211 ،ص.12
http://www.economistes-arabes.org/Cercle_des_economistes_arabes/Accueil_files/Rabih%20Nasr.PDF
 17بريا ج األ اية الوطاية ملسدقب سواية  ،ر ع سابق ،ص.188
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جودة التعليم
إ الوصول إلى قياات بةرية ااوسة،

مكن أ دحقق إ بدووي تعليغ دميز ذي خر ات يوعية

ملدلقيه .ن هذا املاطلق ،بي ن و ع ا ستثماا حر الدعليغ على اأس سلغ األولويات الوطاية.
ن
إذ ةك اةيوا على الدعليغ األساي و والعالر ،ادخااا حر املسدقب وهو وو بأهميده ا دخاا املبارر،
وبمقياا ا تخصص وااد الية وواية للديايب والدأهي ولدعليغ املوااد التةرية ،و ستثمر حر تامية الرأسمال
التةري وتجويي الاوعية ،بمقياا ا يملا ايية تاموية تبحل عن ا جيو ا قدصاد ة وا دماعية التو تدمث
ن
ن
حر تع يغ طاقات التةر وحسن ا سدوادة ن إ كايياتهغ ااهاا و سدقبال.18
احدلت سواية راتب دواوتة حر اررات ودة الدعليغ ،إذ قي

ارر ودة الا ا الدعليمو 11

رتبة ليحد  ،19)1211-1211( 161/94إلى أ أعلن املادي ا قدصادي العالمو حر داووس خروج سواية ن
ارر ودة الدعليغ عا  ،1214لعي التزا عا بمعا ي ا جودة حر الدعليغ.20
ما احدلت سواية راتب دأخرة حر اررات الديايب ،إذ احدلت املر ز  161/112حر ارر تواور
ا خي ات الديايتية املخصصة ذات ا جودة العالية ،ما احدلت املر ز  161/162حر ارر ي تيايب املو وي
ن
ي را لضعف ا ستثماا حر تيايب املو وي وتامية عاااتهغ واملحاو ة عليهغ .حر حي تبوأت سوسسرا املر ز األول
حر هذا املارر ،واحدلت اليول ا سكايياوية راتب دقي ة ويه .وااملقاب احدلت اليول العراية راتب دواوتة،
إذ حصلت السعود ة على املر ز  ،161/18ولباا  ،161/98وتر يا  ،161/94واألاد  .161/121ويبي الةك
ن
اقغ ( )1عيدا ن اررات الدعليغ والديايب لسواية باملقااية ع عيد ن اليول العراية عا .211211

18
19
20
21

التقرير الوطني الثاني عن حالة سكان سورية  ،"0212ر ع سابق ،ص.111
التقرير الوطني لتنافسية القتصاد السوري" ،ر ع سابق ،ص.191
ادي داووس ،اررات ودة الدعليغ.
التقرير الوطني لتنافسية القتصاد السوري" ،ر ع سابق ،ص.196
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مدى تدريب الموظفين

توفر خدمات البحث والتدريب

جودة النظام التعليمي

تشير األرقام في الشكل إلى الترتيب بين  120دولة.

وااملحصلة لغ دمكن الا ا الدعليمو حر سواية ،اغغ يجاحاته ال ستية حر خوض سب األ ية و ةر
الدعليغ وتووي ه لقطاعات واسعة ن السوايي حر املي واألاياف ،ن الدحول إلى حوز للامو ا قدصادي ،وإلى
ردود ده ا قدصاد ة بقيت عيوة ولغ تاعكا

حر أساس ليوع ا يدا ية وزيادة اليخ القو  ،اي أ
ُ
بصواة وعالة على سدو عوةه خريجيه الذ ن أ ب وا على البحل عن ورص وأعمال إ اوية لروع دخلعغ،
كاية

األ ر الذي أثر وبةك سلبو وعميق حر العملية الدعليمية ويوعية خر اتها ،ب وا دي ذلا األثر إلى تي
ن
ن
ن
العلغ واملعروة ا دماعيا ،أي أ العا ي ن الدعليغ قي ترا ع اد ا وا دماعيا ،وأخذت الاخب املدعلمة تةعر
بالعا ةية وا غت اب ،وتقي ي رتها إلى يوسعا وأدوااها بالدوازي ع تقي ي رة املجدمع لعا.
هذا ،وأل العملية الدعليمة ا و ة  ،وإ الاجات حر إحي حلقاتها

وص إلى قطف الثماا وحيه ،

إذ تاوص قضا ا تحوي الدعليغ وتشجيع البحل العلمو عن البحل املسدمر عن تجويي سدواه وعا ي ده،
والدعليغ الذي

رتبط بسو العم سرعا

ا صطي بمةكلة البطالة ،وي دج وجوة بي

خر اته وحا ات

السو املرية واملدقي ة ،واايخوا العا ي ا قدصادي و ن ثغ ا دما ر وحتى العا ي الشخص و ن الدعليغ
ن
ت عر تو عات وخيااات بي لة عاي الةباب  ،وهر لوست أوض بالضرواة؛ ألنها غالبا ا ت ةأ تحت قوط
ا "ا ات واملي ا ستهالك الطاغر ،وتستسع غالبية ها ء املعن واألعمال ذات اليخ األعلى بصرف الا ر
عن اسديا تها و ةروعيتها و ي

الء تها لقيااتهغ و يولعغ؛ وهكذا وقي الدعليغ قياته على أ كو ااوعة
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لصعود العر ا دما ر وا تساب زا ا أو كاية أعلى ،واذلا تخسر الطبقة الوسطى واعلية وتأثي الدعليغ
واملعروة وهو أهغ عااصر قوتها.
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ا
خامسا  -عناصر قوة الطبقة الوسطى السورية
تميزت الطبقة الوسطى حر سواية بمجموعة سمات ويقاط قوة علت نها وحتى عا  ،1212القوة
ن
ن
ا دماعية وا قدصاد ة األهغ حر املجدمع السواي واأل حضواا وتأثي ا حر املجالي ا خاص والعا  ،وقي
تزا يت القياات التةرية ألوراد وررا ح الطبقة الوسطى سيما حر صووف الةباب وال ساء بيلي تحسن
اررات الدامية التةرية حر الص"ة والدعليغ واليخ  ،وقي ّبي الدقرير العرب لزهياف اةيما ية لزلوية أ
سواية وتو ا و صر قي حققت أوض الادا ج يحو بلو أهياف األلوية حر املية الواقعة بي عا  1992وعا
ن
 ،1212ما مي أوراد الطبقة الوسطى عمو ا إلى زيادة امليخرات ،وتعزيز الرأسمال التةري ،واما أ الطبقة
الوسطى تدكو ن أص"اب األعمال ،وهو تتيح ورص عم وتيوع بامو ا يدا ية ،وأباايها أقيا على رراء
ّ
املادجات املحلية ذات ا جودة األوض  ،األ ر الذي ّ
حسن الطلب على سلع ا ستهال  ،وسشجع الةركات على
ا ستثماا وتزداد سدويات اليخ  ،وهذا ا أ يته أاقا الامو ا قدصادي املتزا ية بعي العا  1222بةك ربه
ّ
ن
طرد ،لكن هذا الدو ه أخذ تباطأ بيءا ن الاصف الثا ن العا  ،1211ع اسدمراا األز ة وا "رب على
ن
سواية ويدحول ،إلى ملة ن املةكالت التو وا عت السوايي عمو ا ،وكا للطبقة الوسطى الاصوب األوور
نها.
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ا
سادسا  -نقاط ضعف الطبقة الوسطى السورية
ن
تراوقت الدحو ت اة جابية التو رعيتها الطبقة الوسطى العراية عمو ا والسواية نها ،ع بعض
ا سمى بحركات الرايع العرب ،

بصيغ دعيدة قب
ال واهر واملاررات السلبية التو أخذت تعب عن يوسعا
ٍ
ن
ن
إذ رعيت الطبقة الوسطى املصرية ترا عا بي ا بستب تطبيق سياسات ا صالت وا خصخصة واملت اوقة ع
ن
ن
تخويف اليعغ ا "كو على السلع األساسية والطاقة ،وت ا عت الطبقة الوسطى ميا ،بيءا ن تسعي يات
القر العةرين ،ولغ دمكن املصريو

ن ا سدوادة ن السياسات ا جي ية ،وا طروا إلى إ جاد سب بي لة

لدكملة واوع دخلعغ ،وحلت الهجرة ،إلى دول ا خليج وليتيا ،ح الدعليغ آلية للصعود ا دما ر ،وأد
الدضخغ وتي األ وا واعدماد سياسات تو يف ي ية تلتز بدو يف ا خريجي ا جا عيي ا جيد ،إلى ايب
تي يوعية الدعليغ ا جا عر وترا ع كايده على املسدو ا دما ر ،إلى خسااة الطبقة الوسطى املصرية ألعياد
بي ة ن أباائها لصا ل الطبقات الوقي ة.22
واغغ ا خدالف حر األز اة والدواصي  ،إ أ العي ي  -ن هذه املةكالت -أخذ وا ه الطبقة الوسطى
حر سواية التو أخذت بالدوسع وا زدهاا اذ ثمايي يات القر العةرين على املسدو الكلر ،لكن عوا ا زدهاا
ن
ن
عف وسلبيات ،بيأت تدكةف تيايجيا ،والدعليغ ثال ،وبعي
ويقاط القوة كايت تخو وتدعا ش ع عوا
ن
ن
أ رعي توسعا بي ا بمسدوييه ا قب ا جا عر (=األساي و والثايوي) وا جا عر ،ورم ك املااطق واألاياف
ن
واقت بت عي ت األ ية والتسرب لدقااب سدو البليا عالية الدامية ،بق إلى دا ة بي ة تطواا حر الكغ
حر الكيف ،أي أ الدوسع الكبي حر ايتةاا الدعليغ لغ ت اوق بااتقاء ماث حر يوعيده ،وايأت الوجوة بي
خر ات املاسسات الدعليمية وحا ات سو العم با تساع ،وعلى صعيي دص كا تواوي الةباب املدعلغ
على سو العم  ،وحر القطاعي العا وا خاص ،أ ب ن القياة ا ستيعابية والتةقيلية لعذه القطاعات،
وأخذت ةكلة البطالة ت عر بةك

اغط ،ويزداد أعياد العاطلي عن العم بصواة ترا مية ،أي أ

ا ستثماا بالدعليغ ،وهو استثماا تاموي عميق األثر لغ اعكا بصواة كاوية على سدو عوش الوةات األوسع
ن الةباب املدعلغ وعلى ورص وصولعغ إلى الو ا ف والعم الال ق ،وكا تأثي ه حر سدويات دخ ها ء
ن
ن
ن
املدعلمي دوا عا ،أي أ العا ي على الدعليغ بق اخوضا ويقت ب ن  %21.4لك ساة تعليغ عرايا ،وهو ا
ن
صاف من أد ى سدو لعا يات الدعليغ عامليا ،23األ ر الذي أوض ى إلى تيهوا كاية الدعليغ وأهميده حر
املجدمع ،واذلا بيأت الطبقة الوسطى السواية توقي أهغ عوا
تعليغ أباائها لصا ل عوا

قوتها وتميزها املدصلة باةقبال الواسع على

أخر تدعلق بال وة والكسب والاووذ ويمط العوش ا ستهالك بوصوعا أولويات

وخيااات قيمية وحياتية ي ية.

 22الطبقة الوسطى حر البليا العراية ،قياسعا ودواها حر الدقيي  ،األمم املتحدة ،ر ع سابق ،ص.41
 23املر ع السابق ص .11اا ع الةك  61ص 18ع املصياMontenegro and patrinos, 2013 .
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والالوت أ ا ستثماا حر الدعليغ لغ دحول إلى تو ه سياسات تاموي ،اغغ أ الدجااب العاملية تةي إلى
ردود ده العالية ،وتراط بةك واضل بي الاجات حر الوص اليااي و واي الاجات حر األسوا على ا ةعي
العي ي ن تجااب اوب رر آسيا وسواها.
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ا
سابعا  -نتائج وتوصيات
 .1تحوي ا ستثماا حر الدعليغ إلى خياا سياسات دجاوز سا

ةر الدعليغ وتوسيع قاعيته ،صوب

الت يز على يوعيده وااتباطه بحا ات و سدجيات سو العم  ،ك سعغ حر اوع اةيدا ية ،وتع يغ
ن
العا ي ن الدعليغ ،بوصوه أحي حركات الامو ا قدصادي املسديا وأحي أهغ أهياوه حر آ عا،
واذا تسدعيي الطبقة الوسطى السواية الكثي ن زا ا قوتها وألقعا ،وهو تمدلا القسغ األع غ ن
الكواءات املدعلمة ّ
وامليااة والقاداة على ترسيخ كاية املعروة حر املجدمع وتحويلعا إلى أحي أهغ عوا
ا "را ا دما ر الصاعي.
 .1ا سدوادة ن الورص املصاحبة لزز ات ،والياوس املسدوادة ن األز ة وا "رب على سواية عي ية
ن
وعميقة وقي دوعاا ويها أثمايا باه ة ،وقي غي ت إلى هذا ا "ي أو ذا وعماا و ياا اا ،وأ ب تاا على
ن
إعادة الا ر يقي ا حر العي ي ن القضا ا وعلى اأسعا أهمية الدماسا ا دما ر الذي تلعب الطبقة
ن
ن
الوسطى دواا أساسا ويه.
 .1توا ه ررا ح واسعة ن الطبقة الوسطى حر سواية قلق العبوط إلى الطبقة الوقي ة ،بستب ا أصاب
ن
صادا دخلعا ن خاطر وأ راا تمثلت حر خروج آ ف الواش والةركات واملعا ن العم  ،وصو
إلى القد وا خطف ،إلى دوع ا جزية والضرا ب الباه ة حر أ ا ن سيطرة ا "ركات اةاهابية املسل"ة،
ن
هذا وضال عن قلق ا خوف على أباائها الذي دوع بالعي ي نهغ إلى الهجرة واللجوء والنزوت ،أو ا يدقال
ن
إلى املااطق األ أ اا التو تقع تحت سيطرة اليولة.
ّ .6
تبي املعطيات املدواورة أ غالبية و ات اللجوء والهجرة إلى أواواا بةك خاص كايت ن وةة
ّ
عال و ن ذوي الكواءات ،هذا ا اطبق على الةباب
عر ٍ
الةباب ا خريجي وا "اصلي على تعليغ ا ٍ
ن
ن
ن
ن
ن
ّ
الذ ن ها روا ن املااطق اآل اة ستيا ،األ ر الذي رك يزيوا بةريا وتامويا حادا ،ذلا أل إعياد
واءة علمية واحية حداج ليو دو ا ويحو  12ساة ،هذا إلى ايب ا اطوي عليه لف اللجوء
ن عاياة إ سايية وتجااة و اويات وأ ايات سياسية ّسوقتها واو ت لعا البليا األواواية املسدويية.
ن
 .1تبقى الطبقة الوسطى السواية ،على اخدالف ررا حعا ووةاتها ،وي را ملا تملكه ن ا كاييات بةرية
و اد ة وتعليمية ،هر املرشل األبرز حر الدقاط الورص الالز ة للتهي يات ،أي املةاا ة بواعلية حر عملية
ن
ن
ن
إعادة البااء واةعماا ،ويبقى دواها األهغ ،والذي ةك اهايا تامويا طلواا ،هو املدص بتااء قياات
اة سا السواي أليه سيكو خياايا األيجع حر صياغة املسدقب .
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