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المهن العليا كالتغيٌر االجتماعي في المشرؽ العربي
دراسة في سوسيولوجيا المهن
إليزابيت لونغنيس
خالصة
إفٌ أهمٌية النخب الفنية كالمهن الحديثة كالطبقات الوسطى الجديدة في عملية
العصرنة في العالم العربي قد درست مطوٌال .األعماؿ التي تطرٌقت إلى مهنةو بعينها
أكثر ندرةن.
انطالقًا من المهندسين السوريين كبتوسيع حقل مالحظتي ليشمل في آفو معًا المهن
القريبة كبلدانًا مجاكرة ،المقوالت أك المفاهيم التي أخضعتها للنقد هي مقوالت ”
الطبقة” (الوسطى) ك “النخبة” ك “المهنة” .هل يمكن القوؿ إفٌ كال ن منها يحيل إلى
رؤيةو للمجتمع متمايزةو بوضوح؟ إذا كانت فكرة الطبقة تستعيد فكرة صراع الطبقات
كالثورة ،فإفٌ نظريات العصرنة تمنح "الطبقات الوسطى الجديدة" دكرًا أساسيًا في
عملية عصرنةو تستدعي في حقيقة األمر "النخب" .أمٌا المهن العليا ،كإذا ما فكٌرنا في
أسلوب رؤيتها لنفسها كاللجوء إليها في العقود األكلى بعد االستقالؿ ،فقد تالزمت
في البداية مع نموذج مرتبط بالدكلة قبل أف تتحوٌؿ مؤخٌرًا إلى ليبراليةو هي نفسها
متعدٌدة المعاني.
 .كبدال ن من أف تحيل هذق المقوالت إلى رؤيةو للمجتمع ،أال تحيل بالفعل إلى رؤي وة
للتغيٌر االجتماعي؟ صحيحه أفٌ التحليل من حيث الطبقات االجتماعية يجتمع مع فكرة
صراع الطبقات ،لكن أليست هنالك عالقةه بين فكرة "الطبقات االجتماعية" كبين
مقاربةو للحراؾ االجتماعي ،في حين أفٌ الحديث عن "النخبة" يعني نسب مسؤكلية
التغيٌر (العصرنة) ألقلٌيةو مستنيرة ،ترتبط ارتباطًا كثيقًا بالسلطة السياسية؟ أخيرًا،
تفضيل المقاربة عبر "المهن" يعني كضع قيم العمل كالفعل كالفعالية في المركز.
يبقى التساؤؿ عن راهنية هذق المقاربات ليس فقط من زاكية اإلشكاليات التي
تعلي شأنها ،بل كذلك من زاكية الخصائص المميزة للسياؽ التاريخي ،كالسعي
إللقاء الضوء على النقاط العمياء المحتملة التي يمكن أف تخفيها أك االلتباسات التي
يمكن أف تؤدٌم إليها.
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المهن العليا كالتغيير االجتماعي
اليزابت لونغنيس

هدؼ هذق المداخلة تقديم لمحة موجزة البحاثي في مجاؿ دراسة
المهن العليا كهي تشكل الجزء االكبر لما يسمى الطبقات الوسطى ك هذا
في منظور يأخذ في عين االعتبار البعد التاريخي.
ابتداء من نهاية القرف التاسع عشر ،قدٌمت بعض المهن العليا
الحديثة عددًا من قادة الحركات الوطنية ك القومية :هم في البداية،
كبأعدادو كبيرة ،المحاموف ثم األطباء  .كظهر المهندسوف بعد االستقالؿ،
في طور بناءو مشركع التنمية  .لقد كيصف هؤالء بأنٌهم "نخبه معصرًنة"،
ثمٌ بكونهم جزءًا من تلك "الطبقات الوسطى الجديدة" ،الموصوفة بأنٌها
عصريٌةه كحاملةه للتغيير كقادرةه على إخراج بالدها من "التخلٌف" الذم عانت
منه في بداية الخركج من حقبة االستعمار األجنبيٌ.
في سبعينات القرف العشرين ،كاف الدكر المركزمٌ لػ" الطبقات
الوسطى الجديدة" في سيركرة العصرنة جزءًا من تلك األمور البدهية
التي تشاطرها معظم المحلٌلين كالباحثين ،مهما كانت تبايناتهم في تقدير
طرائق تلك العصرنة ك دكر الدكلة أك القطاع الخاص .لقد حملت تلك
الطبقاتي الوسطى الدكلةى التنمويٌةى ،التسلطيٌة في معظم األحياف ،كهي
التي حاربت غداة االستقالؿ كجهاءى المدف القدامى المتٌهمين بالتواطؤ مع
المتسعمًر كبمصادرة السلطة لصالحهم ،كالسيٌما بعجزهم عن تطوير
االقتصاد.ك كاف مشركع تلك الطبقات الوسطى يتمثٌل في كضع حدٍّ لهذق
المصادرة كفي كضع موارد البالد أخيرًا في خدمة الشعب.
لكن بدءًا من الثمانينات ،أدٌل توسيع التعليم العالي في مصر كسوريا
إلى عملية انحدارو في المنزلة االجتماعية لألجياؿ الجديدة من المجازين.
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سرعاف ما اصبحت هذق المهن عينها الحاملة لمشركع العصرنة ،رأس
حربة اعتراضو ينسب نفسه إلى اإلسالـ ،في حين تحوٌلت منظٌماتها
النقابيٌة كالمهنيٌة إلى موقع مواجهةو مع السلطة .أصبح فشل مشاريع
التنمية الذم تعدٌ هذق الحركات أحد تعبيراته يضع في مقدٌمة انشغاالت
الباحثين مسألة تطوٌر األنظمة كالديمقراطيٌة .كبهذق الصفة استثارت
"النقابات المهنيٌة" اهتمامًا متزايدًا  ،خاصة في مصر ك االردف  ،بوصفها
ممثٌلةن جديدةن لػ"المجتمع المدني" ،أكثر ممٌا بوصفها منظٌماتو تمثٌل مصالح
مجموعاتو معيٌنة.
إذًا ،انطالقًا من تساؤؿو يخصٌ "الفاعلين" كالفئات االجتماعية الحاملة
لهذا المشركع  ،كاجهتني مسألة الدكلة كدكرها في بركز تلك المهن
الحديثة ،ثمٌ دكرها في االعتراؼ بها .إفٌ دراسة التنظيمات المهنية ،النقابات
كالجمعيات ػ بوصفها تمثٌل مجموعةو مهنيٌةو ما في هذا الحدٌ المشترؾ بين
المجتمع كالدكلة ػ قد فرضت نفسها لفهم العالقة التي تقيمها هذق
الجموعة بالسلطات العامٌة عبر التنظيم المهنيٌ الذم تتزكٌد به.
كاف علماء السياسة هم الذين يعالجوف تقليديًا موضوع "النقابات
المهنية" .كتظهر هذق الهيمنة في أعماؿ بعض الباحثين االميريكيين مثل
دكنالد ريد Donald Reidكركبرت سبيرنغبورغ Robert Springborgككليماف
مور Clement H. Mooreثم المصريين مصطفى كامل السيد ك اماني
القنديل.
انما من كجهة نظر علم االجتماع ،افترضتي أفٌ الديناميات
االجتماعية يمكن كينبغي النظر إليها لذاتها (حتٌى إف كاف فصلها عن
السياسي مستحيال ن) ،فهي ال تصنىع على يد السياسي كما أفٌ العكس
خاطئ ،كالمجموعات المعبٌأة كالمنظمة في هذق النقابات المهنية هي
بدايةن بنىن اجتماعية تاريخية تعبٌر أك تكشف عن رهاناتو اجتماعيةو كاف البدٌ
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من السعي لفهم طبيعتها ،من دكف اختزالها في مجرٌد استغالؿو يقوـ به
الفاعلين السياسين اك الدكلة.
لكن ضمن مسار ابحاثي تالشت تدريجيا مسألة الصلة بالعامل
السياسي ،المهيمنة في البداية ،حيث اندرج تأمٌلي بصورةو أقول في
إشكاليةو تنتمي إلى حقل « سوسيولوجيا المهن » ،عبر مسألة "المهننة"
كالعالقة بالسوؽ.
كبالفعل ،الفرضية التي أقترحها ،في المرحلة الحالية ػ هي فرضية
عملية استقاللية الحقل المهني عن حقوؿو أخرل في الفضاء االجتماعي
إثر ضعف قبضة الدكلة على االقتصاد كالضغط المتزايد الذم يمارسه
السوؽ .إنٌها استقالليةه مفارًقةه كمتناقضة ،نظرًا ألنٌها تترافق بصعود
النموذج اإلدراكي
(" ) paradigmeالليبرالي"  ،كنموذج مهني يفقد كلٌ أشكاؿ التضامن
كالتحكٌم الجماعي اعتبارها بسبب بركز البعد الفردم في المنافسة ػ مع
تعرٌضها في اآلف ذاته لنزكعاتو معاكسةو كللمواجهة بين ضركب المنطق
"الجماعاتية" كالفئوية كالمنطق المهني.
على كلٌ حاؿ ،الشكٌ في أفٌ انفتاح األسواؽ كاإلصالحات االقتصادية
التي فرضها تطوٌر التبادؿ الحرٌ كخصخصة الشركات العامة كالوجود
المتزايد للشركات متعدٌدة القومية ،بالترافق مع اللجوء إلى المساعدة
األجنبية ،تزعزع أسس نظاـو اجتماعيٍّ سياسيٍّ بنته مركزية الدكلة في
الحياة االجتماعية كاالقتصادية .كيمسٌ تزعزعي سوؽ العمل الناجم من تلك
الزعزعة المجازين الجامعيين على نحوو خاص ،الذين ارتفع عددهم
ارتفاعًا هائال في غضوف عقدين أك ثالثة عقود.
تتطوٌر شركط التأهيل ،كتتفاقم التمايزات الداخلية كيجب على
االستراتيجيات المهنية التكيٌف .ييخلي المهندسوف "البنٌاؤكف" العاملوف في
الدكلة  ،مكانهم لرجاؿ األعماؿ كالمقاكلين كاإلداريين كخبراء المحاسبة.
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ك لقد أمست "المهننة" خاضعةن لمنطق السوؽ أكثر ممٌا هي خاضعةه
لمشركع تطويرو للموارد البشرية توجٌهه الدكلة توجيهًا إرادكيًا.
في حقل البحث ،يظهر ككأفٌ هذا االنقالب له مفعوؿه يكشف ضركب
المنطق المهني المطبٌقة ،كيسمح بطرح مسألة "النماذج المهنية" على نحوو
أكثر دقٌةن ،كمسألة كزف كلٍّ من التاريخ كالتأثيرات األجنبية كالضغوط
االقتصادية كالسياسية كيحضٌ الباحث االجتماعي على التطرٌؽ إلى
مسائل لطالما تيركت اللتحليل السياسي.
كعبر ذلك ،ربٌما نستطيع اقتراح مساهمةو في التأمٌل بشركط نشوء
كتطوٌر علم اجتماعو خارج العالم الصناعي المتطوٌر .نحن نعلم أفٌ كالدة
علم االجتماع قد تزامنت مع نشوء "المسألة االجتماعية" ،في سياؽ
المجتمعات الصناعية التي تتميٌز باستقاللية السوؽ ككالدة "مجتمعو مدني"،
متمايزو عن "المجتمع السياسي" كمستقلٍّ عنه .ما بالك إذًا بالشركط
التاريخية لتطبيق تأمٌلو سوسيولوجيٍّ في بلدافو لم تشهد الثورة الصناعية،
الرأسمالية فيها مستوردة ،مثلما هو مستورده نموذج الدكلة ػ األمٌة؟
بعد نضاالت التحرٌر الوطني تحوؿ حكٌاـ الدكؿ التي نجمت من هذق
النضاالت الى قادة مشركعو إرادكمٍّ للتنمية ،كأخضع االقتصاد كالمجتمع
كالهما للسياسة .يصعب إذًا إبراز حقوؿ معارؼ نوعية مستقلٌةو بعضها
عن بعض .ال كجود لمجتمعو مدني ػ كبالتالي ال كجود الستقالليةو مهنية .إفٌ
صياغة المجتمع للمشكالت كطريقة عرضها تفسٌراف ضعف العلوـ
االجتماعية في عددو من البلداف التي خضعت في الماضي لالستعمار بقدر
يفسٌرق ضغط األنظمة االستبدادية  .ألم يقدٌـ المستعمًر نفسيه المثاؿ
حين أخضع كلٌ تطوٌرو لمصالحه الخاصٌة ،كابحًا أك معيقًا نشوء منظٌماتو
مستقلٌةو تمثٌل مصالح الفئات االجتماعية في إطار مجتمعها؟ كعلى
العكس من ذلك ،تعدٌ مصر أحد البلداف النادرة التي تطوٌر فيها فكره يتعلٌق
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باالجتماعي ،كذلك ألفٌ االستعمار المباشر كاف فيها األقصر زمنًا ،كبدأت
عملية تحديثو فيها قبل االحتالؿ األجنبي ،كتطوٌرت رأسماليةه كطنيةه منذ
عشرينات القرف العشرين.
على صعيدو آخر ،ما السبيل إلى الحديث عن العمل كالمهنة من دكف
مساءلة ظركؼ تشكٌل انماط اإلنتاج كتقسيم العمل ،ككذلك تصوٌرات
القيم المتصٌلة بهما كأنظمتهما؟ هذا ما فهمه فهمًا جيٌدًا مؤسٌسو علم
االجتماع ،من إميل دكركهايم  Emile Durkheimبصدد كتابه "عن تقسيم
العمل االجتماعي" إلى ماكس فيبر  Max Weberفي كتابه "االقتصاد
كالمجتمع".
كتباينت الحقًا المدارس االجتماعية في تصوٌرها لتنظيم العمل
كألشكاؿ التضامن المترافقة معه .كهذا ملموسه على كجه الخصوص في
دراسة المهن العليا ،حيث ترافق تنوٌع التيارات النظرية بتنوٌع الموركث
االجتماعي الثقافي كالنماذج المسيطرة في مختلف السياقات الوطنية.
لكن ،لئن كانت سوسيولوجيا المهن األنغلوأمريكية ،إذا اقتصرنا عليها،
قد استطاعت إثارة سجاالتو نظرية حادٌة ،فلم تتطرٌؽ تلك السجاالت أبدًا
إلى هذق المركزية للعمل ،التي عدَّت أمرًا بديهيًا ،بل فقط إلى أسلوب
تناكله كإلى معنى كرهانات مسارات "المهننة".
إفٌ التعريف الوظيفي للمهن بمجموعةو من السمات كالتنظيم كالتأهيل
التخصٌصي ككجود منظٌمةو مهنية كاالحتكار كآداب مهنة ،إلخ .يحيل إلى
حقيقةو تاريخيةو كمؤسٌساتية أمريكية ،كما أفٌ تعبئته بصدد حالة مصر (على
يد علماء السياسة األمريكيين) قد يفلًت مسائل أساسية .كربٌما كاف اندرك
أبوت  Andrew Abbottالمؤلٌف الذم مضي أبعد من غيرق في كضع تفكيرق
النظرم ضمن إطارو عاـٌ .بالنسبة إليه" ،تتمثٌل المسألة األكلى في معرفة
كيف تهيكل المجتمعات الكفاءةى" ( .)how societies structure expertise
كتوجد دركبه ممكنةه عديدة ،كينبغي التساؤؿ لماذا تحتاج مجتمعاته معيٌنة
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اللجوء إلى "خبراء" اختصاصيين طواؿ كجودها .ك إلسناد مقولته،
يالحظآبوت أفٌ الصين قد دامت آالؼ السنين من دكف معارؼ تخصصية،
كأنٌنا إذا كنٌا نلجأ إلى االحترافية (  ،)professionnalismeفألفٌ هيكلة السوؽ
لنشاطاتنا تحابي نمط تشغيلو مبنيًا على قدراتو كموارد شخصية.
ال شك أفٌ التخصٌص المهني كاللجوء إلى "خبراء" يحتكركف
الكفاءات الفنٌية التخصٌصية ،المبنية على جسمو من المعارؼ النظرية
المجرٌدة ،يعوداف في اإلمبراطورية العثمانية إلى القرف الثامن عشر على
األقل ،إف لم يكن إلى أبعد من ذلك الوقت .اال اف عملهم لم يكن
خاضعًا لمنطق السوؽ .كفكرة المهنة كالخبرة كانت تحيل إلى عالقةو
بالدكلة كإلى منظومة قيمو مغايرتين لما نعرفه في أكركبا الصناعية.
لذالك يمثٌل بحثه يتطرٌؽ إلى المهن العليا في البلداف العربية تحدٌيًا قويًا
للباحث االجتماعي اذ يتطرٌؽ هذا العمل إلى بلدافو ضعيفة التصنيع ،مرٌ
تاريخها في القرنين المنصرمين بمراحل مغايرةو تمامًا لما مرٌت به البلداف
الصناعية (من دكف إغفاؿ حقبة االستعمار)  .كهو تحدٍّ ال تمليه االحتياطات
المنهجية التي يفرضها فحسب ،بل كذلك اآلفاؽ اإلبيستيمولوجية الجديدة
التي يمكن أف يفضي إليها
إفٌ دكر النخب الفنية كالمهن الحديثة كالطبقات الوسطى الجديدة
في عملية العصرنة في الشرؽ األكسط كفي العالم العربي قد درست
مطوٌال ن .لقد التيقط كذلك الوزف الرمزم للشهادة العلمية في عددو من
المجتمعات ضعيفة التصنيع .أنٌني أظهرت كيف يمكن أف تكوف آثار
تعميم التعليم متناقضة مع "المهننة" ،كذلك كفق قًدـ المهنة كمقدار
المكانة التي تربىط بها .كمن دكف تقديم إجابةو نهائيةو على مسألة أسباب
تأثير التيارات اإلسالمية الراديكالية إلى هذا الحدٌ أك ذلك ،يبدك لي أنٌنا أماـ
دربو للتفكير مفيدو في فهم عمليةو معقدة.
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يمكن هنا أيضًا إعادة قراءة مسألة الفئوية (

.)corporatisme

األطركحة التي أدافع عنها تنصٌ على أنٌه حتٌى في حاؿ كجود دكلةو
تسلٌطية ،تجعل من المنظمات االجتماعية كالمهنية كالنقابية  ،أدكاتو
للتحكٌم ،فهي ال تستطيع إال ٌ أف تستند إلى ديناميةو موجودةو مسبقًا .هذق
الدينامية هي إذًا ما ينبغي السعي إلى فهمه.
من كجهة النظر هذق ،تكشف لنا الحالة اللبنانية استغالال ن للنقابات
المهنية بوصفها كسيلةن لالنطالؽ في مسار سياسي ،تندرج في نظاـو
تسيطر عليه االنتماءات الطائفية .كمن هنا تنبع أهمية مفهوـ "الفئوية
الجماعاتية"( ) community based corporatismالذم اقترحه نزيه أيوبي،
كقرٌبته إليزابيت بيكار(  )Elizabeth Picardمن "الفئوية القبىلية" التي طرحها
الباحث االجتماعي الكويتي خلدكف النقيب ،حين اقترح أف نرل في قوٌة
"الصالت األكٌلية" طابعًا متميٌزًا قويًٌا (ال بل خصيصةن) في آلية عمل
المجتمعات العربية.
أفٌ كجود مجموعات تضامنو محدٌدة ،تبنى على صالتو أكٌلية ،يطرح
بالفعل تحدٌيًا نظريًا لدراسة المنظمات النقابية ك النزعات الفئوية ،كأكثر
من ذلك ديناميات المهننة ،في سياؽ عودة النموذج اإلدراكي الليبرالي
بقوٌة.
في هذا الصدد ،لبناف مختبره حقيقيٌّ ،لكنٌ كل بلداف المنطقة يظهر
على نحوو خاصٌ التمفصل بين العامل السياسي كاالقتصادم
كاالجتماعي ،كتغلغل ضركب المنطق الجماعاتية .
إفٌ تحليل األسواؽ المهنية ،بتأثيرو من عوامل متعدٌدة كاالنفتاح
االقتصادم كارتفاع مستول التعليم كتعدٌد التخصصات كتأنيث بعض أقساـ
سوؽ العمل كاللجوء المتزايد إلى يدو عاملةو أجنبية ،يذكٌرنا بأفٌ المنطقة
ليست خارج التطوٌرات العالمية.
كيف تتمفصل في قصص األفراد كإعادة تشكيل المجموعات إكراهات
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السوؽ كتلك التي تفرضها مجموعات التضامن؟ هل ينبغي أف نعدٌ هذق
المجموعات "عقباتو" أماـ تنمية الكفاءات ،ك عقلنة االقتصاد كاستقاللية
المهن ؟ يبدك لي أنٌه يجب أف نأخذ على محمل الجدٌ فرضية التكاملو
ممكنو بين النموذج الجماعاتي كالنموذج الليبرالي.
اقترح الباحث القرنسي بيير تريبييه (

 )Pierre Tripierتأسيس علم

االجتماع على التجاذبات بين ثالثة النماذج إدراكية (  ، ) paradigmesالنموذج
القومي كالنموذج الطبقي كالنموذج الفرداني .
بعد ذلك  ،تابع هو ككلود دكبار (  ) Claude Dubarهذا التأمٌل عبر اقتراحو
مكمٌلو يتضمٌن ربط تلك النماذج اإلدراكية السوسيولوجية باألنماط المهنية
المسجلة في ثالثة تقاليد تاريخية (الفرنسية كااللمانية كاالنكلواميريكية ).
كاف االقتراح محفٌزًا كيحثٌ على مساءلة كيف يمكن أف تساهم الموركثات
التاريخية في منح معنىن للبنى المهنية .كباألسلوب نفسه ،نستطيع السعي
إلى تتبٌع مالمح معيٌنة في تاريخ المجتمعات اإلسالمية في المشرؽ
العربي ،عبرت القركف كدامت عبر الثورات السياسية،
فهل يمكننا كذلك أف نفترض تأثير دائم لنموذجو ( فئومٍّ عثمانيٍّ)،
في حين أفٌ المهن التي ترمز إلى العصرنة تتشكٌل إلى حدٍّ كبيرو بالقطيعة
مع النظاـ العثماني كبتأثير نماذج أجنبية؟

اك قد ينبغي إذًا طرح فرضية

نموذجو استعمارم؟ هذا ما يقترحه ترنس جونسن

Terence

 ، Johnsonحين يظهر أفٌ تطوٌر الجمعيات المهنية البريطانية في
عصر اإلمبراطورية لم يكن مرادفًا لنسخ نموذج االستقاللية المهنية
البريطانية ،بل ترافق مع تعبئة المهنيين لخدمة "البيركقراطيات
االستعمارية" ،إما في إدارة السلطة االستعمارية ،أك في الشركات
البريطانية ،كهو ما يعاكس خطاب المهن عن نفسها بانها مستقلة .كقد
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سبق لي أف اقترحت فرضية كجود نموذجو (قومي فئوم شعبوم) في
البلد الخاضع لهيمنة اقتصادية خارجية ،يمكن أف تعدٌ مصر مثاله
النموذجي.
في سياؽ مختلفو قليال ن ،يتحدٌث شارؿ غاديا (

 ) Charles Gadeaعن

"مناهج منظٌمةو لوجهة نظر ( ،)...تتضامن مع رؤية لمجمل المجتمع "
لوصف المقاربات الثالثة ،عبر التكنوقراطية أك الطبقات أكالمهن ،كهو
يظهًر كيف هيكلت هذق المقاربات حقل سوسيولوجيا

"الكوادر" ( les

 ) cadresفي فرنسا.
انطالقًا من المهندسين السوريين كبتوسيع حقل مالحظتي ليشمل
في آفو معًا المهن القريبة كبلدانًا مجاكرة ،المقوالت أك المفاهيم التي
صادفتها كأخضعتها للنقد هي مقوالت "الطبقة" (الوسطى) ك"النخة"
ك"المهنة" .فهل يمكن القوؿ إفٌ كال ن منها يحيل إلى رؤيةو للمجتمع متمايزةو
بوضوح؟ إذا كانت فكرة الطبقة تستعيد فكرة الصراع الطبقي كالثورة،
فإفٌ نظريات العصرنة تمنح "الطبقات الوسطى الجديدة " دكرًا أساسيًا
في عملية عصرنةو تستدعي في حقيقة األمر "النخب" .أمٌا المهن ،كإذا ما
فكٌرنا في أسلوب رؤيتها لنفسها كاللجوء إليها في العقود األكلى بعد
االستقالؿ ،فقد تالزمت في البداية مع النموذج المرتبط بالدكلة قبل أف
تتحوٌؿ مؤخٌرًا إلى ليبراليةو هي نفسها متعدٌدة المعاني.
كبدال نمن أف يحيل إلى رؤيةو للمجتمع ،أال يحيل بالفعل إلى رؤيةو
للتغيٌر االجتماعي؟ صحيحه أفٌ التحليل من حيث الطبقات االجتماعية يجتمع
مع فكرة صراع الطبقات ،لكن أليست هنالك عالقةه بين "الطبقات
االجتماعية" كبين مقاربةو للحراؾ االجتماعي ،في حين أفٌ الحديث عن
"النخبة" يعني نسب مسؤكلية التغيٌر (العصرنة) ألقلٌيةو مستنيرة ،ترتبط
ارتباطًا كثيقًا بالسلطة السياسية؟ أخيرًا ،تفضيل المقاربة عبر "المهن"
يعني كضع قيم العمل كالفعل كالفعالية في المركز – كهي قيم العصرنة
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كاليبالية االقتصادية في اف كحد.
يبقى إذًا التساؤؿ عن راهنية(

 ) relevance/pertinenceهذق المقاربات

من زاكية الخصائص المميزة للسياؽ التاريخي .يمكن من كجهة النظر
هذق أف نعدٌ الحالة اللبنانية مختبرًا حقيقيًا ،لكنٌ البلداف المجاكرة ،كعلى
رأسها األردف ،تستثير أيضًا أسئلةن من النمط عينه .كبالفعل ،يعادؿ الحديث
عن الطبقة أك النخبة أك المهنة تفضيلى منظور قراءةو للمجتمع كللتغيٌر
االجتماعي ،تستبعد مسألة تجزيئية (  ) segmentationمجتمعات المشرؽ
العربي  ،كهي مسألةه مهيمنةه في أعماؿ العلوـ االجتماعية التي تتناكؿ
هذق المنطقة .كمن دكف الوقوع في مطبٌ إكساب سمةو اإلثنيةو للمسائل
السياسية كاالجتماعية  ،أال ينبغي االنتباق إلى كزف هذق التصوٌرات .
لئن كانت مجتمعات المشرؽ العربي هي مثل غيرها أسيرة
مفاعيل "العولمة" ،السيٌما بأبعادها االقتصادية كالمهنية معًا ،يصعب
إهماؿ عملية تقسيمو مفارقةو كصعود الهويات الجماعاتية بعد أف تمٌ
البرهاف بشكلو كاؼو انها تترافق العولمة .
يتمٌ النظر إلى المهننة بصورةو عامٌة من زاكية تطوير الكفاءات
بالصلة مع ارتفاع مستويات التأهيل كالتخصٌص ،كتعزيز الهويات المهنية
المترافق مع فكرة الكفاءة كالفعالية .في هذا اإلطار ،تلعب المنظمات
المهنية دكرًا في ترقية مهنةو ككذلك في تعزيز القيم المتٌصلة بها .لكن كيف
تندرج هذق القيم في مجمل قيم مجتمعو بعينه؟ كيف تتفاعل نزاعات القيم
كاالنتماءات كالوالء؟ ماذا الذم تنبئنا به الصراعات على السلطة في
الجمعيات المهنية كاستغاللها في استراتيجية نفوذو ضمن الحقل السياسي
كتراتبية القيم كاالنتماءات كالوالءات في هذا المجتمع؟ لئن كاف العمل
يحتلٌ في المجتمعات األكركبية الليبرالية مكانةن مركزيةن في الحياة
االجتماعية كمنظومات القيم ،فليس مؤكٌدًا أف تكوف هذق هي الحاؿ في
األماكن األخرل :ربٌما كاف هذا أيضًا ما ينبغي أال ٌ نغفل النظر إليه.
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اال اف هجرة الشباب المتعلمين الذين يمثلوف الجيل الجديدمن
المهنين المتفوقين قد يكوف جواب ضمني لهذق المسألة.
أثناء العقود الثالثة اك االربعة الماضية ،شهدت المنطقة انقالبًا من
نموذج تنموم لالقتصاد ،الذم تأثٌر بسياؽ الحرب الباردة ،نحو نموذجو
يتأسس على العقيدة النيوليبرالية ،يمنح األكلوية المطلقة لحريةو تحرؾ
البضائع كرؤكس األمواؿ .لكنٌ هذا االنقالب تزامن مع تحوٌؿو عميقو في
المجتمع ،نجم من تطوٌر المعارؼ كالتعليم ككسائل االتصاؿ .ككانت
المهن التي درستها  ،من مهندسين كاطباء كمحاسبين كفنيين ،أكٌؿ شهود
هذا التحوٌؿ ،كهو تحوٌؿه ال يميٌز هذق المنطقة من العالم ،لكنٌه يتجلٌى فيها
على نحوو نوعيٍّ ،كفق التاريخ الخاصٌ بكلٌ بلد.
منذ عددو من السنوات ،بدأت تظهر مفاعيل االنفتاح االقتصادم
كتطبيق السياسات النيوليبرالية ،كإف بدرجاتو متباينة ،في مجمل المنطقة.
كانت مصر متقدٌمةن على سوريا بأكثر من عشر سنوات ،كاألرجح أفٌ سقوط
النظاـ فيها بهذق السرعة لم يكن بمحض الصدفة .اليوـ ،يتجلٌى الغلياف
السياسي بتصاعد الحركات المطلبية كإعادة النظر في احتكار النقابات
كتجديد أشكاؿ التشارؾ.
في مصر ،بدأت جمعياته مستقلٌةه تبصر النور في عالم المهن العليا
منذ أكاخر التسعينات .كفي سوريا نفسها ،يجرم الحديث عن تأسيس
جمعياتو مهنيةو مستقلة .غير أفٌ هذق التغيٌرات لن تنقص من التوترات
كاالحتجاجات الجديدة التي تمسٌ تعريف دكر هذق المهن في االقتصاد
كالمجتمع بقدر ما تمسٌ مهامها كامتيازاتها .إذ خلف التغيرات السياسية،
اهتزٌت أسس تنظيم المجتمعات عينها ،عبر تطوٌر المعارؼ كالتحوٌالت في
أساليب العيش كالعمل.
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