
الطبقة الوسطى فى مصر.. تحوالت وتحديات

د. هويدا عدلى

یظل تاریخ نشوء الطبقة الوسطى فى مصر ومسار نضجھا وأسباب اضمحاللھا، عبر فترات تاریخیة
طویلة تقترب من قرنین من الزمان، مرتبطا بجملة من التحوالت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة

والثقافیة التى تلعب الدولة دورا أساسیا فى إحداثھا بشكل مباشر، أو الدفع إلیھا بشكل غیر مباشر.

یظل تاریخ نشوء الطبقة الوسطى فى مصر ومسار نضجھا وأسباب اضمحاللھا، عبر فترات تاریخیة
طویلة تقترب من قرنین من الزمان، مرتبطا بجملة من التحوالت االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة
والثقافیة التى تلعب الدولة دورا أساسیا فى إحداثھا بشكل مباشر، أو الدفع إلیھا بشكل غیر مباشر.  فال
یمكن تجاھل دور الدولة الرئیس فى تشكیل ھذه الطبقة. فالطبقة الوسطى ارتبط تشكلھا ونموھا فى مصر
بالفترات التى كانت سیاسات الدولة سیاسات تدخلیة، سواء فى بدایاتھا الجنینیة فى عھد محمد على، أو
ازدھارھا فى عھد جمال عبد الناصر.  أما عندما تتجھ الدولة إلى االبتعاد عن السیاسات التدخلیة وتترك
األمر لقوى السوق بالمعنى الواسع، أى لیس فقط فى االقتصاد، ولكن فى كل مناحى الحیاة، یبدأ التحلل

یدب فى أوساط الطبقة الوسطى ما بین صعود من یستطیع أن یصعد إلى الطبقة العلیا وسقوط من
الیستطیع أن یقاوم إلى الطبقة األدنى. فھى طبقة لم تتشكل وفق دینامیكیات تشكل الطبقة الوسطى فى

أوروبا الغربیة فى فترة الثورة الصناعیة،  فالطبقة الوسطى المصریة طبقة صنیعة الدولة، منذ أن وضع
محمد على لبناتھا، عندما شرع فى تجربتھ التحدیثیة ومرورا بالتجربة الناصریة، والتى كان لھا الفضل
األكبر فى التأسیس لھذه الطبقة ودفع نموھا،  وھذا على خالف الوضع األوروبى، حیث نشأت الطبقة

الوسطى ونمت فى إطار صراعھا مع الدولة بتحالفاتھا الطبقیة التقلیدیة.1

الطبقة الوسطى وإشكالیات االقتراب والمفھوم:

إن الحدیث عن وجود طبقة وسطى فى حد ذاتھ تكتنفھ عدید من اإلشكالیات، فھناك اقترابات مختلفة فى
تحلیل الھیكل الطبقى فى المجتمع، مثل اقتراب اإلدراك الثنائى، واقتراب التدرج والتراتب االجتماعى،



واقتراب اإلدراك الوظیفى.2 یتم  اعتبار المجتمع وفقا القتراب اإلدراك الثنائى أنھ منقسم إلى جماعتین أو
طبقتین أساسیتین: من ھم على القمة،  ومن ھم قابعین فى القاع، وأن العالقة بین ھاتین الطبقتین عالقة

تعارض وصراع، فى حین یدرك اقتراب التدرج االجتماعى الطبقات كنظام متدرج ومتراتب من
الجماعات، فالمجتمع قائم على انقسامات متعددة، حیث تتراتب الجماعات أو الطبقات فوق بعضھا بعضا،
وبالطبع تتعدد معاییر ھذا التراتب، وتحدد وضعیة االمتیاز والحرمان.  ووفقا لھذا االقتراب، فإن الطبقة
الوسطى تعد إحدى ھذه الجماعات أو الطبقات.  وفى ھذه الحالة غالبا ما یوجد قدر من التداخل والتشابك
داخل الھیكل الطبقى.  ینظر اإلدراك الوظیفى للطبقات على أن المجتمع منقسم إلى عدد من الطبقات التى
تختلف،  تبعا لألدوار التى تقوم بھا، وھى أدوار تؤدى إلى الضرورة المتبادلة بین الطبقات.  وكثیرا ما
یتوافق اإلدراك الوظیفى مع اقتراب التدرج االجتماعى، فكالھما یعترف  بالطبقة الوسطى ویقر بتداخلھا
مع الطبقات األخرى وتشابك مصالحھا معھم3.  والحقیقة ھذه ھى اإلشكالیة الحقیقیة التى  تكتنف دراسة
الطبقة الوسطى، حیث تتشابك وتتداخل مع الطبقة األعلى والطبقة األدنى  صعودا وھبوطا لشرائحھا العلیا

والوسطى والدنیا، وفقا  لجملة من العوامل االقتصادیة واالجتماعیة ووفقا النحیازات الدولة الطبقیة.

  ال تقتصر إشكالیات دراسة الطبقة الوسطى على تعدد االقترابات كما سبقت اإلشارة، بل تمتد إلى
التعریف. فمن أھم إشكالیات تعریف الطبقة الوسطى أنھا لیس لدیھا موقف موحد من ملكیة وسائل اإلنتاج
حیث تتباین مواقفھا من عملیة اإلنتاج من فئة إلى أخرى. فھناك فئات تعتمد على بیع قوة عملھا، وأخرى
تمارس السیطرة على رأس المال بشكل أو بأخر4 .  فالطبقة الوسطى بحكم التعریف ھى خلیط ھجین غیر
متجانس من الشرائح والجماعات، التى قد تتناقض مصالحھا بسبب غموض وتأرجح عالقتھا  بالملكیة
وبالعمل، ویرتبط بذلك حالة من التباین الشدید فى الوعى باألوضاع واألھداف والمصالح والمواقف

الطبقیة.  وقد حدد أحمد حسین فى دراستھ عن التحوالت فى بنیة المواقع الوسطى وأوضاعھا   أربعة
مواقع  وسطى أساسیة: األول، الموقع بین الرأسمالیة والبرولیتاریا، والذى یبدأ من كبار المدیرین، مرورا
بالتكنوقراط والمھنیین، ثم اإلدارة المتوسطة، وأخیرا صغار المدیرین.   أما الموقع الثانى، فھو الموقع بین

الرأسمالیة والبرجوازیة الصغیرة، والذى یضم صغار أصحاب األعمال، ثم الموقع بین البرولیتاریا
والبرجوازیة الصغیرة، وھم الموظفون والفنیون، ثم أخیرا البرجوازیة الصغیرة، سواء التقلیدیة، مثل

أصحاب الورش  والمحال الصغیرة، والذین ال یستخدمون عنصر العمل  أو المھنیین الذین یعملون بشكل
مستقل.5   فى ضوء ذلك من الصعب الحدیث عن وعى طبقى ینعكس فى تنظیمات ممثلة، فالطبقة

الوسطى تضم جمیع االنتماءات السیاسیة والتوجھات الثقافیة.  كما ھناك تباین واضح فى مستویات التعلیم
وأنماطھ، والدخل، والتأھیل،  فھى طبقة الیجمع بینھا سوى االختالف.  كما أنھ على صعید معاییر تحدید
الطبقة الوسطى، تبرز مشكلة أى معاییر یتم االستناد إلیھا  عند وضع حدود الطبقة: ھل دخل، أم تعلیم، أم
مھنة، أم جملة من العوامل والمعاییر؟  ویختلف الباحثون فى اختیارھم للمعاییر، مما یؤدى إلى اختالفھم

حول ما یدخل وما یخرج من الطبقة الوسطى وفقا لما یتبنوه من معاییر.6

الطبقة الوسطى  وتحوالت البنیة والخصائص :

على الرغم من خصوصیة الطبقة الوسطى المصریة من حیث ارتباط نشأتھا بدور الدولة وطبیعة سیاساتھا
وانحیازاتھا الطبقیة، فإنھا فى السنوات األخیرة، كحال الطبقة الوسطى فى كثیر من بقاع العالم، شھدت

تحوالت وتحدیات، مما جعل الكثیر من الباحثین یطرح فكرة  أفول الطبقة الوسطى. 

تتعدد العوامل التى تؤثر فى بنیة الطبقة الوسطى وخصائصھا، ولكننا فى ھذا المقال سنركز على عاملین:
یتصل األول بتحوالت دور الدولة، فى حین یركز الثانى على تحوالت البیئة الدولیة. 

بدأت إرھاصات التحول الجوھرى فى دور الدولة، منذ منتصف السبعینیات من القرن الماضى بتبنى
نموذج تنموى قائم على اقتصاد السوق، وقد ترسخ ھذا التحول فى أوائل التسعینیات، مع توقیع اتفاق النوایا

مع صندوق النقد الدولى،  ووصل لذروتھ بعد توقیع االتفاق األخیر مع صندوق النقد الدولى، 2016،
والذى على أساسھ تم تبنى حزمة الصندوق كما ھى، ولم یتم حتى المناورة أو التفاوض حول شروطھا

وكیفیة تطبیقھا، مثلما حدث عند اتفاق التسعینیات.   والحقیقة أن اآلثار السلبیة المترتبة على الموافقة على
اإلجراءات االقتصادیة التى طلبھا الصندوق ستتجاوز اإلضرار بالطبقات األفقر فى المجتمع   إلى
اإلضرار البالغ بالطبقة الوسطى، والتى من المرجح أن تنزلق شرائحھا الوسطى والدنیا إلى صفوف

الفقراء.



والحقیقة إن مسار أفول الطبقة الوسطى بدأ من سنوات طویلة، ولكنھ لم تظھر لھ نتائج سیاسیة إال فى ینایر
2011. ففى دراسة حدیثة  صدرت عن االسكوا تم طرح مقولة مھمة، وھى أنھ كلما  اتسع التفاوت
االجتماعى واالقتصادى فى المجتمع أدى ھذا الضمحالل الطبقة الوسطى، مؤكدة أن  ماحدث بدء من

2011 كان مدفوعا فى بدایاتھ بسخط متراكم لدى الطبقة الوسطى المصریة، نتیجة تردى أوضاع قطاعات
واسعة منھا، بعد تبنى اقتصاد السوق، وتراجع حزم الخدمات التى كانت تتمتع بھا ھذه الطبقة، والتى كانت
آلیات أساسیة للحراك االجتماعى لھذه الطبقة على مدار سنوات طویلة مضت.  فنتیجة تردى الخدمات

العامة الصحیة والتعلیمیة لم تعد شرائح واسعة من الطبقة الوسطى تعتمد على ھذه الخدمات، ولجأت إلى
التعلیم الخاص والعالج الخاص أیضا. كما أن توقف التوظیف الحكومى، منذ أوائل الثمانینیات أدى
الرتفاع البطالة بین خریجى الجامعات، وبالطبع ال یقتصر ھذا التحول على مصر فحسب، بل یشمل

غالبیة بلدان المنطقة من غیر دول الخلیج، فـ 26 % من الشباب فى المنطقة العربیة بال عمل (2012)،
مقارنة بمعدل عالمى 13 %، فبطالة خریجى الجامعات أعلى من بطالة األقل منھم تعلیما، وبطالة اإلناث
مرتفعة للغایة،  والنتیجة أن العائد المترتب على التعلیم فى منطقة الشرق األوسط أصبح األقل عالمیا7.   

  فلم یعد العقد االجتماعى الذى قام على تقدیم حزمة من الخدمات والمزایا للطبقة الوسطى، مقابل الوالء
السیاسى فى عھد عبد الناصر متمثلة فى التعلیم المجانى، والعالج المجانى، والتوظیف الحكومى موجودا،

مما أدى  بشرائح عدیدة من الطبقة الوسطى لالعتماد  على التعلیم الخاص واألجنبى، وأیضا العالج
الخاص.  والحقیقة أن التعلیم المجانى والتوظیف الحكومى كانا آلیات الحراك الطبقى األساسیة، والتى كان

لھا الفضل فى تشكیل قوام الطبقة الوسطى فى مصر، فى أثناء الفترة الناصریة، وظلت تعمل كآلیات
حراك صاعد بشكل ربما اقل حتى منتصف الثمانینیات.   إن تخلى الدولة عن دعم ھذه اآللیات كان من

نتیجتھ مزیداً من انكماش الطبقة الوسطى، حیث انزلقت الشریحة الدنیا منھا إلى مصاف الفقراء، ولم  یجد
أوالدھا فرصاً فى العمل، وھم من خریجى التعلیم الحكومى  سوى القطاع غیر الرسمى،  أما الشریحة

الوسطى،  فبجھد جھید استطاعت أن تعلم أوالدھا تعلیما متمیزا. وتشیر كثیر من الدراسات إلى أن اإلنفاق
على التعلیم یلتھم الجزء األكبر من دخل ھذه الشریحة، فى حین تمكنت  الشریحة العلیا من الطبقة

الوسطى  من تحقیق قدر من التراكم الرأسمالى، ودخلت إلى عالم األعمال، منذ منتصف السبعینیات مما
أدى إلى صعود الكثیر منھا إلى الطبقة العلیا. واألمر األخطر، أن ازدیاد حده أزمة الطبقة الوسطى ارتبط

بمحدودیة اآللیات التعویضیة  للحراك، والتى كانت موجودة سابقا،  وھى الھجرة لبلدان الخلیج. 

 خالصة القول،  إن تبنى الدولة نموذجا اقتصادیا منحازاً  للطبقات العلیا فى المجتمع  وتخلیھا عن دورھا
االقتصادى واالجتماعى   أدى إلى انكماش الطبقة الوسطى وتراكم السخط فى صفوف شرائحھا المضارة،

والذى تجلى فى شعارات ثورة ینایر، والتى جمعت بین المطالبة بالعدالة االجتماعیة والحریة السیاسیة. 
واألمر الغریب أن ھذه الطبقة لم یكن لھا فى یوم من أیام سریان  العقد االجتماعى، السابق اإلشارة إلیھ،

مطالب سیاسیة واضحة ولم  تشكل  جبھة سیاسیة معارضة للنظام السلطوى. 

تمثلت التحوالت المرتبطة بالبیئة الدولیة فى  العولمة . كان للعولمة تأثیركبیر على بعض شرائح الطبقة
الوسطى المصریة، خاصة الشرائح األكثر تعلیما وذوى المھارات المطلوبة فى سوق العمل الدولى. فوفقا
لمحمد عبدالمنعم، تؤدى الممارسات االقتصادیة متعدیة الجنسیة والمرتبطة بنمط اإلنتاج الراسمالى المعولم
إلى إعادة تشكیل البنیة الطبقیة كوكبیا، وتكون المحصلة نشوء جماعات طبقیة رأسمالیة متعدیة الجنسیة،
ملحق بھا جماعات من الطبقة الوسطى المعولمة التى تخدم مصالحھا إداریا وفنیا، وھما یمثالن معا فریقا
یعمل فى تناغم  بشكل عام.  وتشكل الجماعات الوسطى البازغة أحد مكونات الطبقة الوسطى المصریة
التى تتسم بأنھا ذات مستویات تعلیمیة ومھاریة مرتفعة، فھم خریجو مدارس وجامعات أجنبیة،  لدیھم

خبرات ومھارات ذات مستوى عالمى، یتم اكتسابھا عبر التعلیم المستمر،  یعملون فى مؤسسات تمارس
أنشطة متعدیة الجنسیة، مثل الشركات الدولیة، ومنظمات المجتمع المدنى، وشركات المعلومات، ویتمتعون

بدخول مادیة مرتفعة، ولدیھم طموح وفرص  للصعود للطبقة الرأسمالیة8

ماذا عن المستقبل؟

تتطلب اإلجابة على ھذا السؤال مناقشة وفحص نمط التفاعل بین الدولة والطبقة الوسطى.  كانت لحظة
ینایر 2011 بمنزلة كسر لنمط تفاعل مستقر  بین الدولة والطبقة الوسطى على مدار سنوات طویلة، كان
یقوم على سؤال أساسى أال وھو كیف تؤثر سیاسات الدولة على الطبقة الوسطى إیجابا وسلبا دون استكمال

الشق الثانى من السؤال، وھو كیف تؤثر الطبقة الوسطى على سیاسات الدولة. فالعالقة الحقیقیة عالقة
جدلیة، بمعنى تأثیر وتأثر.  كانت ثورة ینایر بمقدماتھا وشعاراتھا تشیر إلى أن أزمة الطبقة الوسطى



وصلت إلى ذروتھا، وأن العقد االجتماعى السابق انتھى، وأن الدولة لم تعد تقدم أى شىء  للطبقة
الوسطى، خاصة شرائحھا التى لم تستطع أن تتواكب، مع غیاب دور الدولة، وزادت معاناتھا مع اختفاء

كل آلیات الحراك االجتماعى التى كانت توفرھا الدولة المصریة.

والسؤال بل والتحدى، وفى ضوء تبنى نموذج تنموى إقصائى أكثر قسوة فى آثاره االجتماعیة عما كان
یتبناه النظام السیاسى قبل ثورة ینایر ھو: ھل ممكن للطبقة الوسطى المفككة ومتضاربة المصالح أن تتوحد
للدفاع عن مصالحھا، وھى التى تربت على تغلیب المصلحة الفردیة على المصلحة الجمعیة طوال تاریخھا
إال فى لحظات استثنائیة.   األمر األكثر تعقیدا أن طرح ھذا السؤال فى إطار تحلیل خبرة التغییر الفاشلة
یؤدى إلى مزید من السوداویة والتشاؤم.  فعلى الرغم من تردى أوضاع الطبقة الوسطى وتزاید السخط فى
صفوفھا، فإن تكرار سیناریو ثورة ینایر أمر صعب ألسباب كثیرة ال مجال للخوض فیھا، إال أن ھذا ال
یعنى أن التعبیر عن السخط لن یتجلى فى مظاھر أخرى ال تقل خطورة عن الثورة.    فعلى الرغم من
عدم تجانس الطبقة الوسطى، فإن ھناك فئات تمثل نواة لھذه الطبقة، وھى الفئات التى تتمسك بمواقعھا
وتكافح كى ال تنزلق إلى صفوف الفقراء، والتى فى الوقت نفسھ ال تستطع الصعود إلى الطبقة األعلى،
وبالطبع تعد البیروقراطیة المصریة، خاصة فى مستویاتھا العلیا والوسیطة فئة أساسیة من ھذه الفئات. 
ومن المتصور أن تكون لھا آلیاتھا لمقاومة ما یحدث، سواء عبر عرقلة تحدیث الجھاز االدارى، مرورا
بالعمل على عرقلة عملیة التنمیة التى ال تأخذھم فى االعتبار، وانتھاء بممارسات الفساد.  وھذا مجرد مثل
یشیر إلى أن لیس بالضرورة أن  یكون التجلى الوحید للسخط ھو الثورة، بل قد یكون أمرا آخر ذا تكلفة
سیاسیة واقتصادیة عالیة. والحقیقة أن تصور مثل ھذه التجلیات المعبرة عن السخط فى صفوف الطبقة

الوسطى أمر  لیس غریبا فى إطار طبقة لم یكن لدیھا مشروع سیاسى مستقل فى یوم من األیام، وكان كل
سعیھا ھو كیفیة  الحفاظ على أوضاعھا بالسبل الفردیة ولیس الجماعیة. ومع ذلك، یظل األمل فى أن
تتشكل  طبقة وسطى جدیدة تلعب دورا فى التحول الدیمقراطى فى مصر فى المستقبل، وھى لن تكون
طبقة صنیعة الدولة، ولكنھا ستتشكل من شباب تعلم تعلیما جیدا، واكتسب مھارات حدیثة، وتواصل مع

عوالم مختلفة.

 وربما استطالعات الرأى التى أجراھا المركز القومى للبحوث االجتماعیة والجنائیة بعد ثورة یولیو
2013 ترصد إرھاصات تشكل ھذه الطبقة  ورؤاھا السیاسیة (2013 )، فھناك تحوالت حقیقیة فى الثقافة
المصریة، ربما لم تتسع كى تتحول إلى تیار واسع، ولكنھا نبتت وتأصلت، خاصة بین الشباب والفئات
األكثر تعلیما وسكان الحضر.  ففى استطالع الرأى الذى أجراه قسم بحوث وقیاسات الرأى العام عن
االنتخابات البرلمانیة، برزت كثیر من النتائج التى تؤكد ھذا المعنى. فعلى الرغم من أن بدیل تحقیق
االستقرار ھو البدیل الحاصل على أعلى النسب فى ھذا االستطالع كإحدى أولویات المواطن، والذى

یترجم إشكالیة الطبقة الوسطى األساسیة وھى االستقرار فى مقابل الحریة، فإن ھذا ال ینفى رصد تحوالت
فى الثقافة السیاسیة للمصریین، خاصة بین الشباب واألكثر تعلیما فى عدد من االستجابات منھا.  فنحو ربع

العینة التى أشارت إلى أھمیة االنتخابات أرجعوا ھذه األھمیة إلى ضرورة وجود برلمان قوى یراقب
ویحاسب الحكومة،  مما یشیر إلى إرھاصات تشكل ثقافة سیاسیة جدیدة فى مصر  أكثر انحیازا للقیم

الدیمقراطیة وللحكم الرشید.  وتتسق ھذه النتیجة من نتیجة أخرى، وھى أن 47.5 % من العینة، عندما تم
سؤالھم عن توقعاتھم من البرلمان أشاروا إلى مراقبة الحكومة. وعلى خالف ما كان یسود فى بعض
القنوات اإلعالمیة من حوارات وأحادیث حول الخوف من البرلمان القادم، وتكلفة إجراء االنتخابات

المالیة، وقدرة الرئیس على إدارة البالد دون  برلمان، أبرز االستطالع نتیجة مھمة، وھى أن ما یقرب من
نصف العینة رفضوا فكرة انفراد الرئیس بإدارة البالد 47.2 %، وكانت ھذه النسبة أكثر ارتفاعا وسط 

األكثر تعلیما  والشباب9.
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