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 حسن شقراني
  
قة التي ي تحديد الطبهل تعّد نفسك من الطبقة الوسطى؟ ُيطرح هذا السؤال بخلفية التقييم االجتماعي في استبيانات المسح، نظرًا إلى أهمية المنظور الذاتي ف 

غير أن تحديد االنتماء إلى طبقة معينة يعود إلى  ح ذلك على وجه الخصوص في المجتمعات الصغيرة المنفتحة مثل المجتمع اللبناني.ينتمي إليها المرء؛ ويص
لوسطى ر البيانات األخيرة أن الطبقة امعطيات علمية أساسها بسيط هو مستوى الدخل اليومي بحسب سعر الصرف القائم على القدرة الشرائية. وبناًء عليه، ُتظه

فقط من سكان الكوكب، مع اقتراب نسبة ذوي الدخل المنخفض والفقراء من الثلثين  %17، إلى 19-، نتيجة تأثير وباء كوفيد2020الكونّية تقّلصت خالل عام 
 .تقريباً 

 
ن عام الوباء كانت كلفته كبيرة على رحلة الصعود من في الواليات المّتحدة، ُتظهر أ البحثي للدراسات اإلحصائية« بيو»البيانات التي حّللها ونشرها أخيرًا مركز 

المنخفض نحو الطبقة الوسطى وبعدها طبقة الدخل المتوسط األعلى وأخيرًا طبقة الدخل المرتفع؛ وذلك بعدما كان العالم قد قطع شوطًا هّوة الفقر وطبقة الدخل 
 .لصعيدكبيرًا في تحقيق التقدم على هذا ا

 

 
 

قراء من أكثر من فخالل فترة العقد الماضية انعتق نحو نصف مليار إنسان من براثن الفقر لينضموا إلى صفوف الطبقى الوسطى الكونية، ومع تقّلص عدد الف
مليار. وانسحب هذا االنتقال اإليجابي إلى فئات الدخل  1.34مليون إنسان سنويًا إلى  54ل مليونًا، زاد عدد الطبقة الوسطى بمعد 691 مليار نسمة إلى

 .من سكان العالم %7.5مليونًا، لتصبح نسبتهم  576مليون نسمة سنويًا إلى  15األعلى حيث زادت بمعدل 
خالله. ففي العام الماضي تقّلصت الطبقة الوسطى  19-اء كوفيدعب االقتصادية واالجتماعية التي وّلدها وبوالمصا 2020ت عشية عام طيات كانهذه المع

ا الفقراء فقد مليارات يمّثلون أكثر من نصف سكان األرض. أم 3.95مليونًا إلى  21مليار، وزاد عدد ذوي الدخل المنخفض  1.32مليونًا إلى  54الكونية بنحو 
 .من سكان الكوكب %10ون أكثر من ماليين نسمة يمثل 803مليون نسمة إلى  131 ارتفع عددهم بنحو

توّزع الدخل وحركة  وتمامًا كما يتفاوت توزيع ثمار النمو في المجتمع الواحد بين مختلف الفئات والطبقات، ُيرصد اختالف كبير في نتائج األقاليم على صعيد
مليون نسمة في  19مليون نسمة مقارنة مع  32ث تراجع عددها الوسطى كان األسوأ في منطقة جنوب آسيا، حيطبقي. وُيالحظ أن تدهور الطبقة االنتقال ال

ت زيادة في عدد الكاريبي. أما البلدان المتقّدمة فقد سّجل-ماليين نسمة لكل من منطقَتي الشرق األوسط وأميركا الالتينية 8المحيط الهادئ، و-منطقة شرق آسيا
 .قّرتها حكومات تلك البلدان، على موازنات األسرسبب تأثير برامج التحفيز االجتماعي التي أطبقتها الوسطى ب

ط العالمي. ام مخالفًا النمأما المثال األبرز في بحث الديناميات الطبقية ومراجعتها بعد عام الوباء، فهو المجتمع الصيني. هناك سّجل االقتصاد نموًا في ذلك الع
نادًا إلى التقييم العلمي( تمّكن هذا البلد من احتواء األزمة وتجنيب العالم تدهورًا أخطر في انطلق من الصين )بحسب أكثر الروايات است 19-لذا، رغم أن كوفيد
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 .عدد الطبقة الوسطى، لكونه يضم ثلث الطبقة الوسطى الكونية
 

على الجانب اآلخر من المعادلة، يبرز بلد 
قتصادية بالتوازي مع انتشار الوباء. ففي حالة لبنان، البلد الذي تعتّد فيه الطبقة الوسطى بمرتبة ار األزمة االلماضي، نتيجة انفجعانى األمّرين في العام ا

 10د نظري عن اجتماعية معلنة ذاتيًا، تدهورت مؤشرات العيش والقدرة الشرائية على نحو حاّد نتيجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية. وباعتماد سعر صرف
دوالرات سنويًا، وهو المستوى نفسه تقريبًا لخّط  810دوالرًا شهريًا، أي ما يوازي  67.5دوالرًا إلى  450تدهور الحد األدنى لألجور من  دوالر الواحد،آالف ليرة لل

 .الفقر العالمي، الذي ُيحدد بدوالرين يومياً 
وميًا )وهو مستوى يبقى منخفضًا جدًا وُيعادل خط الفقر الرسمي دوالرًا ي 20و 10ن يتقاضون بين ولوضع األمور في سياقها، ُيعّرف التحليل الطبقة الوسطى بم

 .دوالرًا، والدخل األعلى بأكثر من من ذلك 50دوالرًا و 20في الواليات المّتحدة مثاًل(، والطبقى الوسطى العليا بدخل بين 
بمعنى كم يبلغ رصيدك المصرفي  -و األكثر اعتمادًا لإلجابة عليه ر االقتصادي هى. فرغم أن المعياهذا ما يعيدنا إلى السؤال عن كيفية تحديد الطبقة الوسط

هناك معياران آخران يعالجهما العلماء في هذا السياق، األول هو التحصيل العلمي والمرتبة الوظيفية والثاني هو المعيار الثقافي  -أو االستثماري أو من الكاش 
يع تلك المعايير أضحت مشّوهة في لبنان، فحتى الرصيد المصرفي لم ُيعتّد به كمؤشر علمي لتحديد ات. غير أن جمجتماعي وتحديد الذلناحية السلوك اال

 .الطبقة
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قتصادية بالتوازي مع انتشار الوباء. ففي حالة لبنان، البلد ار األزمة االلماضي، نتيجة انفجعلى الجانب اآلخر من المعادلة، يبرز بلد عانى األمّرين في العام ا

صرف العملة الوطنية. الذي تعتّد فيه الطبقة الوسطى بمرتبة اجتماعية معلنة ذاتيًا، تدهورت مؤشرات العيش والقدرة الشرائية على نحو حاّد نتيجة تراجع سعر 
دوالرات  810دوالرًا شهريًا، أي ما يوازي  67.5دوالرًا إلى  450تدهور الحد األدنى لألجور من  دوالر الواحد،آالف ليرة لل 10د وباعتماد سعر صرف نظري عن

 .سنويًا، وهو المستوى نفسه تقريبًا لخّط الفقر العالمي، الذي ُيحدد بدوالرين يومياً 
وميًا )وهو مستوى يبقى منخفضًا جدًا وُيعادل خط الفقر الرسمي دوالرًا ي 20و 10ن يتقاضون بين ولوضع األمور في سياقها، ُيعّرف التحليل الطبقة الوسطى بم

 .دوالرًا، والدخل األعلى بأكثر من من ذلك 50دوالرًا و 20في الواليات المّتحدة مثاًل(، والطبقى الوسطى العليا بدخل بين 
بمعنى كم يبلغ رصيدك المصرفي  -و األكثر اعتمادًا لإلجابة عليه ر االقتصادي هى. فرغم أن المعياهذا ما يعيدنا إلى السؤال عن كيفية تحديد الطبقة الوسط

هناك معياران آخران يعالجهما العلماء في هذا السياق، األول هو التحصيل العلمي والمرتبة الوظيفية والثاني هو المعيار الثقافي  -أو االستثماري أو من الكاش 
يع تلك المعايير أضحت مشّوهة في لبنان، فحتى الرصيد المصرفي لم ُيعتّد به كمؤشر علمي لتحديد ات. غير أن جمجتماعي وتحديد الذلناحية السلوك اال

 .الطبقة
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