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 :Research Summaryص البحث ممخ  

This research attempts to shed light on the concept of the 
elite due to its prominent role in the progress of human 
societies and at the same time points to many perceptions that 
were presented for this concept as well as some of its patterns 
such as the political elite and the scientific elite and others and 
its essential goal is to talk about the so-called Arab elites, if 

any, according to Imagine this research 
 بىارز دور مىؽ لهىا لسىا وذلىػ ،الشخبى  مفهىؾ  على  الزؾء لقاءإ البحث هذا ليحاو 

 م قىد    التىي الترىؾرات عديىد إلى  الؾقى  ذات فىي ويذير ،البذري  السجتسعات  تقد   في
 ،وغيرهىىا العلسيىى  والشخبىى  ،الدياسىىي  الشخبىى  مثىى  أنساطهىىا بعىىض وكىىذلػ ،السفهىىؾ  لهىىذا
 هىذا ترىؾر وفى  وجىدت إن   العربيى  بالشخى   يدىس   مىا عىؽ والحديث  الجؾهريا فهاهدأ و 

 البحث.
 :Introductionالمقدمة 

عشىد الحىىديث عىؽ الشخبى  تقفىز إلىى  الفاىر عديىد السفىىا يؼ ذات The eliteالشخبى  
 Socialمثىىىى : مفهىىىىؾ  العرىىىىةي  ا جتسا يىىىى   ،مىىىىؽ طريىىىى  أو   ىىىىر االرىىىىل   هىىىى

nervousness العرىةي  هىي نرىرأل اأو أو  التي تعشي عل  رأي بعىض الترىؾرات"
ىىىىالجساعىىى  أو الظا فىىىى     لسباد هىىىا، ولاىىىى  مىىىا يسىىىى  إليهىىىىا عالسىىى  أو مغلؾمىىىى ، والتعر 

ىىى ولألسىىى   ،(1) "برىىىل ، الىىىام ا علىىى  ا نترىىىار لدىىىيلاتها وا نترىىىار لحدىىىشاتها  تعر 
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ر عىىؽ واقىىو الىىؾطؽ العربىىي فىىي مذىىرقو ومأربىىو وبرىىؾرأل أو ىى  فهىىؾ فهىىذا التعريىىب يعة  ىى
وغيىىاك كىى  فا ىىدأل للىىؾطؽ وبىىهي لىىب ، هىىذك العرىىةي    يسبىىؽ بىىهي  ،  الىىد واقىىو عةؾديىى
أو السىىى  فاىىىرأل الشخبىىى  عليهىىىا. إ ىىىاف  إلىىى  السفهىىىؾ  الدىىىا   )العرىىىةي (  ،الىىىال واىىىفها

ز علىى  مىىد  مىىا "التىىي ترك  ىى Social groupsهشىىام مفهىىؾ  الجساعىىات ا جتسا يىى  ف
والقيىادأل والتبييى  والريى  فىي الىرأي تتفى   ،  للفرد مؽ اىفات التعىاون وكناىار الىذاتتحق   

تاىىؾن هىىذك الرىىفات فىىي  بذىىب  مييىىاري يدىىتلز  أن   (2)واىىال  الجساعىى  والسجتسىىو كلىىو"
وتؾجىىد فىىي الشخىى  ببىى   ؟ولاىىؽ الدىىاال السشظقىىي: هىى  هىىذك الرىىفات جؾهريىى  ،الشخىى 

 أنساطها؟ 
"هشىىام فىىي علىىؼ اجتسىىا   :وفىىي مجىىال الحىىديث عىىؽ الجساعىى  يقؾل)مىىا س لىىيللر(

وروح  Group soulالسعرفىى  مفهؾمىىان أساسىىىيان   يشفرىى ن هسىىىا: نفىىس الجساعىىى  
ىى Group spiritالجساعىى  و  تدىىتظيو  ،ا روح الجساعىى  فتةشىى  علىى  نفىىس الجساعىى ، أم 

ولىىىىذلػ تاىىىىؾن ذات طىىىىابو أ ثىىىىر ااىىىىظشا ي   ،تحىىىىده فيهىىىىا تأيىىىىرات جذريىىىى  عسيقىىىى  أن  
Artificial واإل ىىىىدا ، كسىىىىا تعسىىىى  علىىىى  اليىىىىث يعتسىىىىد اسىىىىتسرارها علىىىى  مداومىىىى  الخلىىىى  

الدولىى  والقىىانؾن والتعلىىيؼ والفلدىىف   دهىىو تؾجيهىىاا مؾ ىىؾ ياا. وتعىىوتؾج    ،السدىىتؾ  الذىىعؾري 
والفىىىؽ والعلىىىؼ عشااىىىر  قاايىىى  مىىىؽ هىىىذا الشىىىؾ . وتغهىىىر هىىىذك الىىىروح فقىىى  عشىىىد القىىىادأل أو 
جساعىىات الرىىفؾأل )الشخبىى ( الرىىأيرأل التىىي يتبعهىىا جسهىىؾر الشىىاس، ومىىؽ  ىىؼ فتىىه ير روح 

 Aboveالجساعىىى  يسىىىارس مىىىؽ عىىى ، أي يبىىىؾن تىىىه يراا هابظىىىاا مىىىؽ أعلىىى  إلىىى  أسىىىف  
Downward"(3)  تاىىؾن الشخبىى  علىى  درجىى  مىىؽ الىىؾعي  . فىىي هىىذك الحالىى  يدىىتؾج  أن

قىىىو فىىىي مجتسعهىىىا. كسىىىا وكيفيىىى  تحق   ،دأل فىىىي التعريىىىب الدىىىا  واإلدرام باأنذىىىظ  السحىىىد  
العىرك: السىؾا أل  لدىان فىي اللأى : جىاء فىي ، والىؾ ءLoyalty يغهر مفهؾ    ىر للىؾ ء

 فىي لىو ويبىؾن  للرىل ،  يشهسا  الث فيد   انا ش يتذاجر اأعرا ي: أن   ا ؽ قال كسا -
ىىىىى أالب ىىىىى ف نىىىىىاا: إذا فىىىىى ن يحا يىىىىىو. ووالىىىىى  أو فيؾاليىىىىىو هىىىىىؾ   أالىىىىىدهسا ىىىىىؾ   ء: الظ ا ع   و. وال 

ىى    أل علىى  يظلىى  الىىؾ ء .و اإل     والقىىرك تبىىا ،إلوا والشرىىرأل، مشهىىا: السحبىى ، معىىان   عىىد 
 دون  بعزىىاا  لبعزىىهؼ الشخبىى  مىىؾا أل هىىؾ هشىىا السقرىىؾد مشىىو. والىىؾ ء والىىدنؾ الذىىيء، مىىؽ
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 فىىىي الشخىىى  هىىىذك تاىىىؾن  وقىىىد ،والسىىىؾاطؽ الىىىؾطؽ تهىىىؼ التىىىي الحقيقيىىى  بالقزىىىايا ا هتسىىىا 
 ا جتسا يىى . أو الجساعىىات أو ،الديشيىى  العرىىةيات أو أالىىزاك مىىث ا  مختلفىى  تشغيسىىات
 .  Almost terroristإرها يو  لبو تشغيسات
 :Problematic searchالبحث إشكالية
ودورهىىىؼ فىىىي إالىىىداه تأيىىىرات    إلىىىبالي  البحىىىث فىىىي محاولىىى  معرفىىى  الشخبىىى ،تتسث ىىى
 مث  السجتسعات العربي .  ،ف  مشهاالسجتسعات البذري ، و رؾااا الستخل    جذري  في

 :Research goalالبحث هدف
الشخبىىىىى   :وتبايشهىىىىا ايسىىىىا  يشهىىىىا مثىىىى  ،تحديىىىىد أنسىىىىا  الشخىىىىى إلىىىى  يهىىىىدب البحىىىىث 

والسشىىاها التىىي تتدىى  وطةيعىى  البحىىث عشىىد  ،الدياسىىي ، والشخبىى  الديشيىى ، والشخبىى  العلسيىى 
 .   نخب  بذب  متسيز

 :Search hypothesis البحث فرضية
 "  Elite change toolالبحث عل  فر ي  مفادها "الشخب  أداأل تأييريقؾ  هذا 

  :أواًل: النخبة في المغة واالصطالح
واآلن إلىىىىى  السفهىىىىىؾ  فىىىىىي ذاتىىىىىو، الشخبىىىىى  وجسعهىىىىىا )الشخىىىىى ( أو الرىىىىىفؾأل فىىىىىي     

ل علىىىيهؼ أي مجتسىىىو فىىىي ليادتىىىو والدىىىير بىىىو نحىىىؾ السجتسعىىىات البذىىىري  هىىىؼ الىىىذيؽ يعىىىؾ  
ىى و فىىي هىىذا البحىىث وطىىرح بعىىض اأسىىلل  اأفزىى  فىىي كىى  جؾانىى  الحيىىاأل. وقةىى  التؾس 

بىات اسىؼ(نذير إل  د ل  هىذا السفهىؾ  لأى ا فهىؾ: "ن:خبى : ) بىات الجسىو: ن:خ: ى ،  ون:خ  ون:خ 
ب ىى :: السختىىار:  ب ىى :   ىى  مىىؽ الش خ  ون   لىىيء، ن:خ  ت ىىار: : ال س:خ  ىىو  ت س  ىىؽ   ال س:ج  ىىو   م  ت س  يؽ   ال س:ج  ىىؼ   ال ىىذ   ل ه:

ىىا ه    ت   ىى  م: ي ش ىى   ومىىؽ معىىاني هىىذا السفهىىؾ  أيزىىاا  نخ  ىىيء : م:ع  ىىشو أ ىىذ الذ   وأفزىىل و، أالد 
ىىىىىذ   ة ت ىىىىىو:  أ    ىىىىىا أ ي   ن:خ  ت ىىىىىار   ه:ىىىىىؾ   م  ىىىىىو:  م:خ  ش  ش اي ىىىىى  " م  ب ع 

 الدياسىىىىىي  الشغريىىىىىات وتعىىىىىرب فىىىىىي، (4)
 علىىى  السدىىىيظريؽ األىىىخا  مىىىؽ اىىىأيرأل مجسؾعىىى  هىىىي بىىىالقؾل الشخبىىى  وا جتسا يىىى ،

 مىؽ مجسؾعى  تعشىي الشخب  عا ،  ةيرأل. بذب  ته يري  سياسي  وقؾأل ، خس  مالي  مؾارد
 أو نخبىىى   لسىىى  "تىىىدل :الشخبىىى  يقىىىال عشىىىو غيىىىرهؼ. ومفهىىىؾ  مىىىؽ قىىىدرأل اأ ثىىىر األىىىخا 

 ويقىال و يىارك،   اىتو الذىيء اىفؾأل ايقىال الخ اى ، معشى  العربي  اللأ  في افؾأل
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 ا تىىارك، الذىىيء وانتخىى  القليىى ، تعشىىي ونحىىؾك، السىىاء مىىؽ والرىىفؾأل ا تىىارك، أي ااىىظفاك
 ومشىىو ،وا نتقىىاء ا  تيىىار هىىؾ وا نتخىىاك  يىىارهؼ، القىىؾ  ونخبىى  مشىىو ا تىىار مىىا والشخبىى 
 .(5)الرجال" مؽ تختار جساع  وهؼ الشخب 

عىىا . وهشىىا  نىىؾ  أي مىىؽ مشتقىىاأل لىىريح  أو شىى معي   طبقىى  عىىؽ الشخبىى   لسىى  ة  ىىروتع
يظىىرح الدىىاال التىىالي: هىى  الشخبىى  لىىريح  أ  لىىرا  ؟ يجيىى  عىىؽ هىىذا الدىىاال الىىدكتؾر 

 لىىىيس هىىىؾ السقىىىال، هىىىذا بسفهىىىؾ  )الشخبىىى ( فىىىي السقرىىىؾد "فىىى ن   بىىىالقؾل: )عىىىدنان عؾي ىىىد(
ى  ىىى السسثلىىى  الشخبىىى  سىىىاوكن   الثقافىىى ، وأد يىىىاء مهىىىاتري  و الالسىىى ، وتجىىىار الدىىىلظ ، فىىىيمثق  
 بذىىاون  السهتسىىؾن  أي اإليجا يىى . السعرفىى  مىىؽ ألمحىىدد   بهندىىا  السخترىى  (اأنتلجشدىىيا)

 نذىىاطو يقىىو مىىؽ وكىى  ،ومهشدسىىيؽ قىىانؾن  ورجىىال ومحىىاميؽ أطبىىاء مىىؽ العلسيىى  السعرفىى 
ى البحىث مزىسار فىي السعرفىي  والسجتسىو. ويىهتي الدولى  تشسيى  فىي  والستعل  ى صالستخر  

 والفاىىر والفىىؽ اأدك قزىىايا علىى  يذىىتأ  مىىؽ أيزىىاا  اإليجا يىى  الشخىى  هىىذك مقدمىى  فىىي
 الثقافىى  قزىىايا مىىؽ ذلىىػ وغيىىر اأبدىىتسؾلؾجي ، و الدؾسىىيؾلؾجي ، و الدياسىىي  بهندىىاقها
 الغلىؼ ومحاربى  وتأييرهسىا، والسجتسعىي الفىردي الىؾعي تشسيى  في تختص التي اإل دا ي 
ىىىىى يىىىىىهتي هىىىىىا ء  ىىىىى  رأس وعلىىىىى  ألىىىىىبالو، ببىىىىى  والفدىىىىىاد  والتخل ىىىىى وا سىىىىىتةداد   السثق 

 Antonioغرامذىىىي تعةيىىىر الىىىد علىىى  العزىىىؾي  بىىىالسثق   يدىىىس   مىىىا )الظليعىىىي( أو
Gramsci"(6)   نخبى  سىؾاء و يذس  ك  و للسفهؾ  يسبؽ وافو بهن  هذا التعريب السؾس

ويعسىى  علىى  الشهىىؾ   ،عسلىىو/عسلها يخىىد  السجتسىىو  انىى  فىىرداا أو جساعىى . السهىىؼ أن  
ىىى بىىىو، ولاىىىؽ جىىى        لرىىىال  مىىىا يدىىىس  الشخىىى  السذىىىار إليهىىىا فىىىي التعريىىىب الدىىىا   تؾع 

أل ألىىىبال متبايشىىى  وغيىىىر والتىىىي تتخىىىذ عىىىد   ،فىىى بالشخبىىى  الدياسىىىي  فىىىي السجتسعىىىات الستخل   
 متدق . 

تحديىد )جيىر رولىيو( يتفى  مىو التعريىب الدىا   لسفهىؾ  الشخبى   بىهن  ويسبؽ القؾل 
 أو يستلاؾنهىا التىي القؾأل  ؾاسظ  والذيؽ وجساعات، ألخاااا  تزؼ اليث يقؾل: "الرفؾأل

 باأفاىار، أ  القىرارات اتخىاذ طريى  عىؽ ذلىػ  ىان سىؾاء يسارسىؾنو الذي الته ير  ؾاسظ 
بعىد هىذا التقىديؼ  .(7)لهىؼ" لىعاراا  يتخىذونها التىي أو يةىدونها التىي والسذاعر واإلالداسات
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يسبؽ طىرح اأسىلل  التاليى : مىا هىي السعىايير التىي تجعى  مىؽ الشخبى ؟ عىؽ هىذا الدىاال 
 السرىىظل  عليهىىا نظلىى  أن   يسبىىؽ قليلىى   قل ىى لىىديشا يجيىى  بعىىض البىىاالثيؽ بىىالقؾل: "نعىىؼ

 ونغريىات الديسؾقراطيى  والىشغؼ الستحىدأل اأمىؼ تقاليىد تعرفىو مىا وف  سياسي  نخب  الرايو
 اأمىىىىؽ دا ىىىىرأل عىىىىؽ لبعىىىىدها مةتعىىىىدأل هىىىىاأن   إ  ،الحبىىىىؼ نخبىىىى  وتحديىىىىداا  الدياسىىىىي ، العلىىىىؾ 

. مؽ هذا التعريب نفهؼ وجؾد نخبى  فىي السجىال (8)وزبا شها" الحا س  والذل  والسخا رات
فىىي هىىا   تتدى  وطةيعى  الىىشغؼ السؾجىؾدأل علىى  اأقى  أن   ؛هىا غيىىر فاعلى ولاش   ،الدياسىي
لى . وفىي هىذا الدىيا  ها هامدأل أو معظ  فهي إذن نخ  ولاش   ،ؽ مؽ السجتسعاتنس  معي  

يتبادر إل  الذهؽ سىاال مشظقىي جىداا وهىؾ: هى  الحبؾمى  أو الهيلى  الحا سى  هىؼ الشخبى  
ىالدياسي ؟ هذا الداال يؾج  اإللارأل إل  فارأل الهيل  الحا س  التي عر   اه فها بعض بح 

  أو غالةيىى  "الحبؾمىى  أو الهيلىى  الحا سىى  هىىي تلىىػ الهيلىى  فىىرداا أو قل ىى :الدياسىى  بىىالقؾل
وفىىي جسيىىو  ،ر جسيىىو أمىىؾر الدولىى التىىي لهىىا الدىىلظ  العليىىا فىىي الدولىى ، وهىىي  ىىذلػ تدىىي   

. هىذا التعريىب ايىو نىؾ  مىؽ ا  قتىراك مىؽ تعريىب الىدكتؾر )عىدنان عؾي ىد( (9)السجا ت"
لهيلىى . ويدىىتسر الدىىاال مىىا هىىؾ السدىىتؾ  الثقىىافي فىي مدىىهل  اتدىىا  السىىد   ىىيؽ الشخبىى  وا

ن نخبىى  لياسىىاا بالسجتسعىىات اأ ىىر  اإلقليسيىى  أو العالسيىى ؟  السظلىىؾك للسجتسىىو كىىي يبىىؾ 
والداال السهؼ جداا في مدهل  تحديد الشخ  هىؾ: مىا الركيىزأل التىي يقىؾ  عليهىا السجتسىو؟ 

 لىيء؟ ليسى  هىذا الدىاال ها  لىي  يشىتا عشىو  ه  هي ديشي ؟ علسي ؟ اقترادي ؟ أ  أن  
وهىىؾ السشهجيى  التىىي تتبعهىا الشخبىى  فىىي دراسىاتها وتحليلهىىا للقزىىايا  ،تاسىؽ فىىي أمىر مهىىؼ

ذك الشخبىىى  ربسىىىا هىىىمحىىى  الدراسىىى . فىىى ذا كانىىى  الشخبىىى  ديشيىىى  )أقرىىىد اأديىىىان الدىىىساوي ( ف
هىا لىؼ تةىد  الىشص فىي ذاتىو؛ فالشخبى  هشىا  ىلو فقى  فىي تعتسد عل  مشها العرفىان  أن  

 ي. وأترىىؾر أن  أركىىان هىىي: الىىشص، الشخةىىؾي، الستلق  ىى  ؽ    ىىدىىهل  الفهىىؼ الىىذي يتزىىس  م
"فىي اللأى  العربيى  مرىدر عىرب فهىؾ  بالعرفىان وهىؾ هذك الشخب  تحتسى  واى  مشهجىو

يقىىؾل فىىي لدىىان العىىرك: والعرفىىان: العلىىؼ. عرفىىو يعرفىىو وعرفانىىاا  ،والسعرفىى  بسعشىى  واالىىد
ؽ و ىىو الرىىحاب  الاىىرا  فىىي الىىديؽ اإلسىى مي هىىؼ وفىىي هىىذا السؾ ىىو يسبىى (10)ومعرفىى "

ؽ فىىىي الديانىىى  السدىىىيحي  هىىىؼ الشخبىىى  فىىىي الديانىىى  يالشخبىىى ، وكىىىذلػ يسبىىىؽ اعتبىىىار الحىىىؾاري



 

 م0202يىنيى  التاسعالعذد                          39                                   هجلة رواق الحكوة

 هفهىم النخبة بين السياسة والعلن                                                        د.دمحم حسين الوحجىب

السدىىيحي ، وكىىذلػ أاىىحاك سىىيدنا مؾسىى  فىىي الديانىى  اليهؾديىى . وكسىىا هىىؾ معلىىؾ  فهىىذك 
ىىى  اأ ىىىر  اىىىيسبؽ أن  ا الشخىىى  فىىىي العلىىىؾ  اأديىىىان مجىىىازاا يجسعهىىىا الىىىديؽ اإلسىىى مي. وأم 

"الةرهىىان  الىىذي يعىىرب عشىىد الف سىىف  بىىالقؾل  Demonstrationالةرهىىان يبىىؾن مشهجىىو
. هىىذا التعريىىب يذىىس  القزىىايا الريا ىىي  (11)نتىىاي يقيشىىي"إلليىىاس مالىى  مىىؽ يقيشيىىات 
القزىايا. والةرهىان فىي  لظةيعى اا وفقى التدلي  مدهل  مراعاأل والقزايا العلسي  الظةييي  مو

ىىاللأىى  هىىؾ ا ا فىىي ا اىىظ ح السشظقىىي فهىىؾ العسليىىات الذهشيىى  لحجىى  الفااىىل  الةي شىى . "أم 
ر اىىىد  قزىىىي  مىىىا  ؾاسىىىظ  ا سىىىتشتاي، أي  ربظهىىىا ربظىىىاا  ىىىرورياا بقزىىىايا التىىىي تقىىىر   

ا فىي السعشى  العىا  فالةرهىان هىؾ كى  أ ر   ديهي ، أو سبق  الةرهشى  على  اىحتها. أم ى
اأسىلل  الدىابق  تفىر  مشهجيىاا تحديىد أسىس . (12)ر اىد  قزىي  مىا"عسلي  ذهشيى  تقىر   

 الشخب .
 ثانيًا: أسس النخبةـ 

 مؽ أسس الشخب  ما يلي: 
في العرةي   ظر كةير على  السجتسعىات  أن   ؛تةتعد الشخب  عؽ العرةي  ى يج  أن  1

 وليد  أداأل  شاء. ،فهي معؾل هد  ،البذري 
اأفاىار السبالىرأل التىي هىي وسىيل  ت الىؼ الشخبى  ل ل العق  إل   قاف  "يعشي تحىؾ  ى تحؾ  2

عىىىى  عىىىىؽ اللأىىىى  إلىىىى  رمىىىىؾز واىىىىؾر و ظىىىىؾ ، وأاىىىىؾات مىىىىا هىىىىي إ  لأىىىى  أ ىىىىر ، متفر   
الفلدىفي ، قاعىىدتها وغايتهىىا التؾااىى  مىىو الذىع . هىىي لأىى  التؾااىى  الذىىعةي، وتؾااىى  

 .(13)الشخب  مو الذع "
السدىا   الدياسىي  القىدرأل على  قشىا  السشظقىي فىي إلى امت م الشخبى  أدوات التؾااى  وا3

 التدلي  العلسي بسا ايو التجريةي بالشدب  للشخ  العلسي  كسا في الفيزياء.
 اا وليدىىى  أنساطىىى ،هىىىا نخىىى  للسجتسىىىو  علىىى  أن  يبىىىؾن للشخىىى  ميىىىراه يىىىدل    ىىىى يجىىى  أن  4
 ظي  يتز  فذلها وقرؾرها بسجرد نزعها مؽ مرا زها.تدل  
تاىىؾن  أو مىىؽ ر   القيقيىى  أن   ،تشبىىو مىىؽ مجتسعاتهىىاىىى علىى  الشخىى  إذا كانىى  أفاارهىىا 5

 ترىىى  إلىىى  هىىىذك السقؾلىىى  ولىىىةيهاتها "أن   بسعشىىى  أن   ،قىىىادرأل علىىى  التأييىىىر نحىىىؾ اأفزىىى 
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هىىا  رجىى  اإلرسىىاليات السدىىيحي  د لىى  واإلنجيىى   يىىدها )يقرىىد القىىارأل اأفريقيىى ( إ  أن  
 .(14)"ترك  اإلنجي  بهيدي اأفارق  أنفدهؼ واأر   يدها بعد أن  

 الشىؾوي  لتىؾازن ا البا دىتان امىت م ذلػ عل  اأمثل  ومؽ الشخ  إرادأل إرادة. ـ لمنخب6 
 للىب د. وهىؾ الدياسىي  واإلرادأل الىذرأل عىالؼ ، ىان ريالقىد عةىد الدىيد علؼ بفز  الهشد مو
 عةىدد يعى الدبا ػ، علؼ الفلزات بعلؼ ومهشدس الشؾوي ، الفيزياء في با دتاني مدلؼ عالؼ
 وأن ىى اليىىث ،البا دىىتاني الشىىؾوي  للةرنىىاما الروالىىي اأك  1936مؾاليىىد مىىؽ   ىىان القىىدير
 با دتاني . نؾوي  قشةل  أول وجؾد في اأ رز والعشرر، لو الساسس

بعد اإللارأل إل  هذك الدسات للشخبى  يظىرح الدىاال التىالي: هى  الشخبى  وقى  على  
 ؽ؟ ها تؾجد في نظا  جأرافي معي  الدول في ذاتها؟ بسعش  أن  

الشخىى  أو بعىىض الحركىىات التىىي تستلىىػ سىىسات  فىىي هىىذا البحىىث   أر  ذلىىػ أن  
أو  ،دأل للعزؾ فيهىا هىي نخى  قىد تاىؾن فىي إطىار محلىيش  ل نزسا  ولرو  محد  معي  

 ومؽ اأمثل  عل  ذلػ الساسؾني .  ،إطار عالسي
 :Religious eliteثالثًا: النخبة الدينية 
 الديشيىى  الظؾا ىى  ووجهىىاء ؽ،يالىىديشي القىىادأل فىىي  هىىا "تتسث ىىبهن   الديشيىى  واىىف  الشخبىى 

 أتبىىىا  زعسىىىاء وأاىىىبحؾا ديشيىىى  مراجىىىو لؾن يذىىىب    مىىىؽ وكىىى  والعقيىىىدأل، ال هىىىؾت وعلسىىىاء
 نخبىىىىى  الفاتيبىىىىىان وكارديشىىىىىا ت الاا ؾليىىىىىػ بابىىىىىا  يذىىىىىب    ديشيىىىىى ، فسىىىىىث ا  رابظىىىىى  تجسعهىىىىىؼ

 دون  الديشيىى  الشخبىى  نخبىى  السدىىلسيؽ عشىىد الىىديؽ وعلسىىاء الفقهىىاء يعىىد  يشسىىا السدىىيحييؽ،
اليىث "تشظلى  الفاىرأل  الساسىؾني  العالسيى  الشخى  أمثلى  مىؽ هن  ب القؾل . ويسبؽ(15)مشاز "

، وكلسى  (16)م في إطىار التىاريا اليهىؾدي"الر يدي  للساسؾني  مؽ العقيدأل اليهؾدي  وتتحر  
 الالسىى  مىىؽ  (2008 –  1938السدىىيري  الؾهىىاك الدكتؾر)عةىىد يىىر   )ماسىىؾني ( كسىىا

 لىا ، الخظىه  ظها )ماسؾن(. لاىؽ العربي  في تات  ( التيmasonاإلنجليزي  )ميدؾن 
( free لسى  )فىىري  تزىاب  ىؼ تعشىي )الةش ىاء(، ومدىايرتو. وهىىي اعتسىادك مىؽ لشىا اليلى  و 

 فىي "الساسىؾني و: بقؾلى الساسىؾني  السدىيري  بالحىر(. ويعىر    بسعشى  )الىر( وتعشىي )الةش ىاء
وياكىد  .(17)والىدأل" تشتغسها   تساماا  مختلف  وتشغيسي  فاري  أندا  ألعد   هي اأمر واقو
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"فالذيؾ ي  ليد  إ  فري ا هزي ا مىؽ أدوات الخظىر  ز هذا القؾل الشص التاليأو يعز   
 ، وتشغىيؼ(18)و في اللي ، ملفؾف  فىي مى ءأل السىراء تشىادي على  الرفيى "تتدب   ،الساسؾني
 وأفاىار عقا د أفرادها يتذارم عالسي  أ ؾي  س مشغ   :هي اأالرار الةشا ون  أو الساسؾني 
 بخىال  )إلىو(، واإليسان والحياأل الاؾن  وتفدير ،السيتافيزيقيا اأ   ، يخص ايسا واالدأل
ىى لىىعا رها فىىي خااىى ا ، وبالذىىديديؽ والأسىىؾ  بالدىىري  سىى السشغ   هىىذك تترىى   جعلهىىا امس 
 يؽالسحل لىىى مىىىؽ الاثيىىىر يقىىىؾل الىىىيؽ فىىىي أهىىىدافها، القيقىىى  الىىىؾل اأ بىىىار مىىىؽ  ثيىىىر محىىى 
 أفاارهىىا  ىىسؽ وتؾاليىىدك ،ايىىو ؼوالىىتحب   العىىالؼ علىى  للدىىيظرأل تدىىع  هىىان  أ ، هىىا قىىيؽالستعس   
فىي هىىذا الدىيا  قىىال )والتىؾن الشىىا  الىىديشي( الفاىر محىىاربي هىا)مؽبهن   تىىتهؼ  سىا ،وأهىدافها

Walton Hannah فىىي كتابىىو: الغىى   السر ىىي )Darkness Visible     فقىىد الىىر"
سىىىىىات وكىىىىى  السشغ   ،يشزىىىىىسؾا إلىىىىى  السحافىىىىى  الساسىىىىىؾني  الفاتيبىىىىىان علىىىىى  الاا ؾليىىىىىػ أن  

 مىىىؽ الاثيىىىر وياكىىىد العلسىىىاني، الفاىىىر التىىىي تشذىىىر (19)الخا ىىىع  لىىىشفس الفاىىىرأل التخريةيىىى "
 العقا ىد مىؽ للاثيىر اسىتشاداا  ؛اهيؾني  لتشغيسات تابع  هاأن   اأوس  الذر   في السحلليؽ

 البحىىىاه أن   بعىىض اليىىىث يىىر   شىى معي   فلدىىف  الحركىى  ولهىىىذك معهىىا، الستذىىا ه  فاىىارأوا
 إنجلتىىىرا، فىىىي الشهزىىى  عرىىىر فىىىي الدىىىا دأل الهرمدىىىي  ا تلظىىى  بالفلدىىىف  الةش ىىىا يؽ فلدىىىف 
 تريدسيجيدىىتؾس،  هىىرمس ارتبظىى  الىىديث أف طىىؾني طىىابو ذات غشؾاىىي  فلدىىف  وهىىي
 السدىىيحي ، قةىى  نةيىىاا  يعىىد    ىىان اليىىث الأشؾاىىي الفاىىر فىىي أساسىىي  رمزيىى  لخرىىي  وهىىؾ
 الباطشي  )الأشؾ (. الخفي  السعرف  ويحس  ،للبذر آلله  رسؾ ا  ويعد  

 ،لهىىا constitutionدسىىتؾر وجىىؾد ترىىؾري  فىىي الشخبىى  لهىىذك يىىزألالسس    اأمىىؾر ومىىؽ
 طبىو ب عادأل   (Benjamin Franklin 1706  – 1790فراناليؽ ) شجاميؽ قا  وقد

 Jamesأندرسىىؾن  مبتىى )جيسس 1723عىىا    . فىىي1734عىىا   الساسىىؾني الدسىىتؾر
Anderson 1679 – 1739 )  ىىىدأ ماسىىىؾنياا  درسىىىؾن أن   وكىىىان الساسىىىؾني ، دسىىىتؾر  

 طبىىو ب عىىادأل سىىش  11بعىىد فىىراناليؽ  شجىىاميؽ وقىىا  اسىىبتلشدا،  شيدىى  فىىي  شالىى  الياتىىو
 فىىىر  فىىىي الساسىىىؾني  للسشغسىىى  ز يسىىىاا  فىىىراناليؽ انتخىىىاك بعىىىد  1734عىىىا   فىىىي الدسىىىتؾر

 والدىىى  لشخبىىى ا  هىىىذك التحقىىىؾا والذىىىعراء السفاىىىريؽ عديىىىد أن   السراجىىىو  شدىىىلفانيا. وتقىىىؾل
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 إ ىرا يؼ فالذىاعر ، يىروت بجامع  الفلدف  أستاذ  (1953الدحسراني  الدكتؾر )أسعد
 القىىىىرن  أوا ىىىر فىىىي التاليىىى  القرىىىيدأل  تىىى  قىىىىد لةشىىىان مىىىؽ ماسىىىؾنياا   ىىىان الىىىذي اليىىىازجي
 السا ي:
 والاشا س الجؾامو د  ايو  الخير    الخير
 والق نس العسا ؼ  يؽ ما  الذر      والذر
 اأبالس القؾ  هؼ     ايبؼ، هللا رجال هؼ ما

 والظيالس الق نس تح  عهؾركؼ  يؽ يسذؾن 
الساسؾني  هي الخظر ذاتو يختر  كيان اأمىؼ والذىعؾك  وير  بعض الباالثيؽ أن  

 ىىؼ يلقىىي  رمىىادك إلىى  مزبلىى  التىىاريا. وفىىي هىىذا الترىىؾر نجىىد  ،فىىي دهىىان  ىىاد  ايحرقىىو
ولاىىىؽ عشىىىدما  ،هىىىا كىىىذلػه مىىىو الذىىىعؾك علىىى  أن  نتىىىا ا عديىىىد الشخىىى  التىىىي كانىىى  تتحىىىد  

ىىى ػ وا الىىىت ل واللعىىى  انتهىى  بىىىهي طريقىىى  كىىىان ميرا هىىىا قاسىىىي علىى  لىىىعؾبها مثىىى  التفا 
 اد اآلفا . ا ستقؾاء عليها بذد    ثرواتها و

 .The political eliteرابعًا: النخبة الدياسية 
ى   التحليى  والحىديث فىي ي:عد مؾ ؾ  الدياس  مؽ أهؼ السؾا ىيو القىادرأل على  تحس 

وكىذلػ   . ( 347ىى427) Platoونجد ذلػ فىي اىل  فلدىف  أف طىؾن  ،مدهل  الشخب 
وغيىرهؼ. ومىؽ أهىؼ   Niccolo Machiavelli(1469 - 1527)فىي فلدىف  ميبىافيلي 
  ىىارك مفهىىؾ  الشخبىى  عهىىؾر ر علىى  أن  الحىىا ؼ. التىىي تعة  ىى الفيلدىىؾب اأفاىىار هشىىا فاىىرأل

ىى جىى    وأن   ،القىىد  فىىي  علىى  أف طىىؾن  الفيلدىىؾب ترىىسيؼ علىى  ذلىىػ فىىي اه اسىىتشدواالبح 
 أن   على  الته يىد عىؽ فزى ا  الف سىف  فىي ر هىؼ الشا هيؽ مؽ فل  السجتسو تقؾد أن   أهسي 
السرىىىريؾن الىىىذيؽ كىىىانؾا  الاهشىىى  فهشىىىام ،السجتسعىىىات  افىىى  فىىىي مؾجىىىؾدأل  انىىى  الشخىىى 
 القىانؾن  اسىتبعاد إلى  الجسهؾريى  محىاورأل فىي أف طىؾن  لؾن اىفؾأل السجتسىو. وانتهى يسث   

  يذىىىر    الىىىذي هىىىؾ وأن ىىى ؛لقىىىانؾن  يخزىىىو أن   يشبأىىىي   الحىىىا ؼ الفيلدىىىؾب بىىىهن    عتقىىىادك
ىىى ،قىىىانؾن  إلىىى  الاجىىى  فىىىي  ىىىرون آلا يبىىىؾن  لؾجىىىؾدك. قىىىد  ىىىرورأل  سىىى  الىىىذي القىىىانؾن   اأم 
  ناة  ى أن   لشىا يشبأىي   لهىذا ،مىشهؼ بسرىلحتو وأعلىؼ الشاس أالبؼ وفألن   الحا ؼ الفيلدؾب
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 الشخب  كلها تسحؾرت في فارأل الفيلدؾب الحىا ؼ. ولاىؽ قؾانيؽ. هشا نجد أن    بهي    الحا ؼ
 أن   لترىىىىىؾرك ؛والدياسىىىىىي القىىىىىؾانيؽ تيامحىىىىىاور  فىىىىىي الفاىىىىىرأل هىىىىىذك عىىىىىؽ تراجىىىىىو أف طىىىىىؾن 
 عىىؽ اليؾنانيىى  الىىروح رتعة  ىى وبىىذلػ والعةؾديىى  القيىىد تىىرفض بظةيعتهىىا اليؾنانيىى  الذخرىىي 
 سىيبؾن  القىانؾن  أن   ؛القىانؾن  طاعى  فىي  ى  ،الحىا ؼ طاعى  فىي   ،التعةيىر    الريتها
   .الحا ؼ في تظؾرك الفاري  وبيؽ وبيشهؼ ،بعض  بعزهؼ الشاس  يؽ الحبؼ هؾ

الشخبىىى  مىىىؽ الحىىىا ؼ السظلىىى  إلىىى  القىىىانؾن الىىىذي يبىىىؾن هىىىؾ  غي ىىىر أف طىىىؾن فاىىىرأل
 سىىشجد الحىىا ؼ لفاىىرأل  ىىر  ترىىؾر فىىي وهىىؾ الىىذي يجىى  التعؾيىى  عليىىو. وبىىالشغر ،الشخبىى 
 أف طىىؾن )الشخبىى ( وترىىرفات عشىىدف ،القىىانؾن  بخرىىؾ  ومبيىىافللي أف طىىؾن   ىىيؽ فىىر  

 الىىىتهر سياسىىىي إيظىىىالي الشخبىىى (، فسبيىىىافللي فيلدىىىؾب مبيىىىافللي )الحىىىا ؼ عشىىىد الحىىىا ؼ
 أهىىؼ ايىىو عىىؽ هتحىىد   ( الىىذي Prince تابىىو:)اأمير فىىي الؾسىىيل ( تةىىرر )الأايىى  بيبىىارأل
 الدولىىى  يؾجىىىد أن   السثىىىالي اأميىىىر علىىى  وأن ىىى واعتةىىىر ،نغىىىرك فىىىي الحىىىا ؼ اأميىىىر اىىىفات
 أن   معتةىىىراا  والديشيىىى ،   ليىىى أا ا عتبىىىارات  غيىىىاا  الؾسىىىا  ،  لىىىت   فىىىي عليهىىىا ويحىىىاف 
 تدىىتألها أن   ويجىى  ملايىى ( )أداأل  فهىىؾ الدياسىى ،  دمى  فىىي يبىىؾن  أن   يجىى  الىىديؽ مفهىؾ 
 مؾافقىىىى  علىىىى  للحرىىىىؾل اأميىىىىر ويفر ىىىىها واعتباريىىىى ، بحتىىىى  سياسىىىىي  أغىىىىرا  الدولىىىى 
 مرجعىىو  ىىان الىىذي التىىاريا علىى  للحىىا ؼ السعظىىاأل نرىىا حو فىىي العامىى . واعتسىىد الذىىع 
 الاتىىىاك أ ىىىؾاك  ىىى  فىىىي تقريبىىىاا  رألالستاىىىر    اأساسىىىي  وفارتىىىو ذكرهىىىا، التىىىي الحىىىؾاده ببىىى 
 مشىافقؾن، ةىؾن،متقل    عسؾمىاا  البذر أن   دوماا( معتةراا  الشتا ا نفس إل  تادي البذر )أفعال
 عشىىدما اإليسىان على  يحىاف    أن   يشبأىي الحبىىيؼ الحىا ؼ أن   رأ  للىرب . كىذلػ جذىعؾن 
  ىان  ى  دولى  يسلىػ لىؼ تيتؾسىبؾنتيؾس أن   ميبىافللي مرلحتو. وبحدى   د ذلػ يبؾن 
 يبىىؽ لىىؼ السقىىدوني( الىىذي )فيليىى  فهىىز  الذىىع ، مدىىاندأل امىىت م فاسىىتظا  الىىرك، رجىى 
وهشىىا نجىىد نؾعىىاا مىىؽ  يىىدك. مىىؽ إيظاليىىا فه ىىا  جشىىؾداا  لديىىو أن   معتةىىراا  للذىىع ، يبتىىره

 "فسفهىىىؾ   ( ومبيىىىافلليWright Mills 1916  – 1962ميلىىىز التؾافىىى   ىىىيؽ )رايىىى 
 سىؾن يتحب   الىذيؽ أوللىػ هؼ:بىهن   أفرادهىا دويحد    بالقؾأل و يقاا  ارتباطاا  يرتب  ميلز عشد الشخب 
 ويىرتب  سياسىي ، أو اقترىادي  أو عدىبري  القىؾأل تلىػ  ان  سؾاء السجتسو، دا   بالقؾأل
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 أفىىراد  ىىيؽ تىىراب  وجىىؾد إلىى  وألىىار القىىرارات اىىشو بعسليىى  ميلىىز نغىىر فىىي الشخبىى  مفهىىؾ 
 .20إليها" يدتشدون  التي القؾأل  لفي  عؽ الشغر بأض القؾأل نخب 

ترىىىىىؾر أف طىىىىىؾن وميبىىىىىافللي يتفقىىىىىان فىىىىىي  دايىىىىى  تفايىىىىىر أف طىىىىىؾن  الس الىىىىى  أن  
ر تفايىىر أف طىىؾن يتجىىو إلىى  الدياسىىي وتفايىىر ميبىىافللي فىىي كتابىىو اأميىىر أيزىىاا، فتأي ىى

رأل ر لفاىىوربسىىا يسبىىؽ القىىؾل يجىىذ    ،ر لفاىىرأل الدىىلظ  السظلقىى الحريىى  وكتىىاك ميبىىافللي يجىىذ   
العشرىىىري  ومىىىؾت اإلندىىىان فىىىي لىىىخص اأميىىىر. وقىىىد قىىىدم  عديىىىد التعريفىىىات للشخىىى  

 تىىىىه يرهؼ بقىىىىؾأل ا عتىىىىراب يىىىىتؼ األىىىىخا  مىىىىؽ الدياسىىىىي  مىىىىؽ  يشهىىىىا: الشخبىىىى : جساعىىىى 
 عىؽ تسييزهىا يسبىؽ الا سى  أقليى  ايىو الشخبى   تذىب    الىذي السجتسو لاون  في وسيظرتهؼ
 والشفىىىؾذ القىىىؾأل بدىىىلظان عهىىىاتست   والدىىىلظ (  د لىىى  لسييىىىار )القىىىؾأل وفقىىىاا  السحبؾمىىى  الظبقىىى 
 تستلاىو مىا بدىة  وذلىػ ايىو، السحبؾمى  الظبق  بو تتستو امس   أ ثر السجتسو في والته ير
 ،السجتسىىو دا ىى  والتشغىىيؼ الدىىلظ  مسارسىى  فىىي والخةىىرأل القىىؾأل مسيىىزات مىىؽ اأقليىى  هىىذك
 التىي ها )السجسؾع أن   عل  الدياسي  الشخب  تعرب أيزاا  (21)لقيادتو" ياهلها الذي اأمر
 مىىؽ غيرهىىا مىىؽ أ ثىىر الدياسىىي  الذىىاون  تدىىيير علىى  وك دا يىى  فاريىى  ب مبانيىىات تتستىىو
 أساسىىىىها علىىىى  قامىىىى  التىىىىي التفدىىىىيرات الدىىى  دألمتعىىىىد    ألىىىىبا ا  وتىىىىىه ذ ،السجتسىىىىو أفىىىراد

 لهىىىىىىذك التسثيليىىىىىى  أو التشغيسيىىىىىى  أو ا جتسا يىىىىىى  أو ا قترىىىىىىادي  الحالىىىىىى  مىىىىىىؽ انظ قىىىىىىاا 
 الىىذي التظىىؾر لسقتزىىيات وفقىىاا  لوالتةىىد   التأيىىر لقىىانؾن  الشخبىى  هىىذك وتخزىىو ،السجسؾعىى 

 نخى  وكالى ل ،نخى  اسىتةدال   لهىا يىتؼ انتقاليى  دورأل أسىاس على  مجتسعاتهىا بىو تسر
 والسحتىؾي  الذىام  بسفهؾمىو ا جتسىاعي التىؾازن  تحقي  ها هدب يبؾن  لي آل وفقاا  جديدأل
 .  (22)التشغيسي" ا جتساعي، ا قترادي، الدياسي، للؾاقو

 مىىىىؽ  ةيىىىرأل مجسؾعىىىو وراءك يقىىىؾد الىىىذي السدىىىىتق  الستأيىىىر تسثىىى  الدياسىىىي  الشخبىىى 
 الراىى  ولىىذلػ مىىا،  لىىد فىىي الجاريىى  الدياسىىي  التفىىاع ت  افىى  فىىي التابعىى  الستأيىىرات
 فىي سياسىي نغىا  يؾجد   و"أن   يوه، هس م القيق  عل  الته يد عل  الدياسي  اأد يات

، وعشىىد الحىىديث عىىؽ نغريىى  أو فاىىرأل الشخبىىى  (23)نخبىىى " مىىؽ يخلىىؾ العىىالؼ مىىؽ مبىىان أي
 )فيلفريىدو الث  ىي تزىؼ التىي اإليظاليى  الشخةؾيى  فهن  لبو مجةر عل  السرور بسدرسى 
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  Gaetano Mosca1858   -1941مؾسىىبا ()جيتىىانؾ Vilfredo Paretoبىاريتؾ
 تظىىؾير فىي الفزى  إليىو . ي:شدى البىؾمي ومؾعىى  واىحفي إيظىالي سياسىي وهىؾ عىالؼ
–   Robert Michell1876ميذىي  وروبىرت الدياسىي  الظبقى  وعقيىدأل الشخبى  نغريى 
العشاةؾتيىىى .   ( عىىىؽ هىىىذا السثلىىىث لفاىىىرأل الشخبىىى  كتىىى  مؾقىىىو إ ىىىاءات "الذىىىبب  1956

 الظبقىىىىات مىىىىؽ مقةىىىىرأل هىىىىؾ )التىىىىاريا الذىىىىهيرأل السقؾلىىىى  اىىىىاال  بىىىىاريتؾ" يقىىىىؾل: فيلفريىىىىدو
 الىذيؽ ا قترىاد علسىاء أالىد Vilfredo Pareto –باريتؾ  فيلفريدو فااناأرستقراطي ( 

 ريا ىىي علىىؼ إلىى  الظةيييىى ، الفلدىىف  مباالىىث مىىؽ مبحىىث مىىؽ ا قترىىاد نقىى  فىىي نجحىىؾا
ىىىى واإلالرىىىىاء، الةيانىىىىات علىىىى  يعتسىىىىد  بىىىىالسيبرو يعىىىىرب لسىىىىا الساسدىىىىيؽ أالىىىىد جعلىىىىو امس 

 علىى  وأ ىىرك لألفىىراد، ا قترىىادي الدىىلؾم تىىدرس التىىي microeconomicsإيبؾنىىؾميبس
 اىىىأيرأل جساعىىى " هىىىاهن  ب الشخبىىى  والظلىىى  واأسىىىعار. وقىىىد عىىىر ب والعىىىر  الدىىىؾ   و ىىىو
 دأل،محىد   برىفات  ترىافها والحبىؼ ،الدىيظرأل سىلؼ درجىات ترىعد ،السجتسىو فىي ومسيزأل
 التأييىىر   ىىار بفعىى  الىىزوال لىى إ مىىدعؾأل ولاشهىىا السبانىى ، هىىذك  الىىت ل تاهلهىىا التىىي هىىي

 زألمسي ىىى اىىىفات ا تدىىىا ها بفزىىى  اهاتتحىىىد   جديىىىدأل نخبىىى  تغهىىىر ذإ السدىىىتسر، ا جتسىىىاعي
 بىاريتؾ وواى  ،نهىاامب وتحى  فتزيحهىا الجديىدأل اأو ىا  باتمتظل   مو تتسال  دألمحد  
 للشخبى  فسفهؾمىو  شذىاطها قى الستعل    السالىرات أعلى  لىديها الشىاس مىؽ طبقى  هىابهن   الشخب 
. (24)ا جتسا يىىى " الحيىىىاأل مجىىىا ت مىىىؽ مجىىىال أي لىىى إ السشتسىىىيؽ اأفىىىراد  تسىىىايز مىىىرتب 

 ،مهؼ فىي اليىاأل اأفىراد والسجتسعىات ن ال  عشد هذا الفيلدؾب العالؼ فارأل إد ال جان 
للسجتسعىىىىات فىىىىي الر يىىىى   م الحقيقىىىىيوهىىىىؾ العامىىىى  ا قترىىىىادي الىىىىذي ي:عىىىىد هىىىىؾ السحىىىىر   

 الساركدي .
بذىىب  وا ىى  دراسىىات هىىذا العىىالؼ. كسىىا ز هىىذا الستأيىىر عىىز   هن  بىىيسبىىؽ القىىؾل هشىىا 

هىذا  وربسىا يبىؾن مىؽ السفارقى  أن   ،ن ال   لي  تأير الشخب  عشدك بعام  التظؾر والىزمؽ
وعلىىى  رأسىىىها الىىىدول العربيىىى  اليىىىث العجىىىؾز  ،فىىى التأيىىىر   ي:عتىىىد بىىىو فىىىي الىىىدول الستخل   

لىد بعىد. ولقىد و يةشىي مدىتقة  السؾلىؾد الىذي لىؼ يؾ ر ومقتشىو بهن ىسش  يفا    90ااال  سؽ 
 )الىىؾل الحقبىى  تلىىػ إبىىان إيظاليىىا وو ىىو ا قترىىادي ، دراسىىاتو علىى   شىىاءا  )بىىاريتؾ(  تةش ىى
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 الظبقىىىىات مىىىىؽ مجسؾعىىىى  باعتبىىىىارك للسجتسىىىىو  يىىىىدارون ر يىىىى  اأولىىىى (؛ العالسيىىىى  الحىىىىرك
 على  سىيظرتو على  القىؾي  يحىاف  وأن   مشها، الزييب يفش  أن   يشبأي التي السترارع 

 الفالىي ( )الحركى  هىا ألهسى وأهىؼ أ ىر تركتىو أبحىاه ودراسىات بىاريتؾ أن  والدلظ .  الثروأل
 نفىؾذ الرىر   لهىا يىتؼ التىي ا نتقاليى  السراللى  هىي الفالىي  أن   رأ  اليىث إيظاليا، في

 الشسدىىاوي  الفيلدىىؾب ا قترىىادي ، وقىىد واىىفو القىىؾ   يىىد إلطىى   ا قترىىاد علىى  الدولىى 
ىى  ىىى ( arl Raimund Popper1902- 1994) ىىارلةؾبر الذىىسؾلي ( وربسىىا  ر)مشغ  

الىىدول الذىىسؾلي  فىىي العىىالؼ و رؾاىىاا الىىؾطؽ العربىىي لهىىا اىىل   جىى    يحىى  القىىؾل بىىهن  
الىىىدول التىىىي سىىىارت فىىىي الفلىىىػ  كسىىىا فىىىي ليةيىىىا، وسىىىؾريا وجىىى    ،بذىىىب  مىىىا  هىىىذك اأفاىىىار

 الدارويشيى ، ر يتىو إل  تؾالو في ا قتراد عل  اعتسد قد )باريتؾ(  ان الذيؾعي. وكذا
 السفاىىىىىريؽ ن  هفىىىىى القىىىىىؾي، مرىىىىىلح  فىىىىىي يرىىىىى  أن     ىىىىىد الثىىىىىروأل تؾزيىىىىىو أن   رأ  عشىىىىىدما

  ( و)روبرتسيذىىىىي  Gaetano Mosca 1858 - 1941الدياسييؽ)جاتيشؾمؾسىىىىبا
Robert Michell  1876  - 1936 ى أن   رأوا  ( قىد  عليىو أطلى  تىاريخي قىانؾن    س 

 القىانؾن؛ هىذا فىي Iron Law of Oligarchy لألوليجاركيى  الحديىدي القىانؾن  ميذىي 
ى  وتاىىؾن  مجتسىو،  ىى  فىي تتؾاجىد الا سىى  طبقى  أو Political classسياسىىي  طبقى    س 

 الذىىىهير عسلىىىو ميذىىىي  روبىىىرت مبتىىى  1911عىىىا  الدياسىىىي . ففىىىي إدارتىىىو عىىىؽ مدىىىلؾل 
 مفارقىى  ر ك  مىىا يىىدرس أن     لىىو الىىاول والىىذي political parties الدياسىىي  اأالىىزاك

Paradox، قى : )اسىؼ( الديث  فىار    مرىدر الجسىو: م:فارقىات والسفارقى  لأى  هىي: "م:فار 
)الفلدىىىىف  ق ىىىى  : ت ش اق:ض  ب( إ بىىىىات و م:ف ار   فىىىىي الذىىىىا و الىىىىرأي مىىىىو يتشىىىىاقض لقىىىىؾل الترىىىىؾ 

 مفارقى  اإل بىات وقى  التى  العىا  الرأي هذا عل   في   اعتبار إل  با ستشاد ما مؾ ؾ 
" و ظىىىه مأالظىىى تاريخي ىىى :  تىىىاريخي 

 قىىىد السعااىىىرأل، الليةراليىىى  الديسقراطيىىى  أن   ، وهىىىي(25)
 تعقيىىد وزيىىادأل الؾقىى  بسىىرور لاىىؽ  ؾريىى . أهىىداب ذات سىىاتمشغ   لشذىىهأل الفراىى  أتاالىى 
 القىىىىادأل مىىىىؽ مجسؾعىىىى  قةىىىى  مىىىىؽ ومحبؾمىىىى  ديسقراطيىىىى  أقىىىى  وللسفارقىىىى  ترىىىىير التشغىىىىيؼ،

 التسىاا  يتحىده تشغىيؼ، عىؽ يتحىده مىؽقانؾنو:  إل  ميذي   لص هشا السحافغيؽ. ومؽ
 أن   بىىاريتؾ  ىىذلػ حاىىر    سىىا تظىىرح، الشخبىى  نغريىى  نذىىهأل  انىى  هبىىذا أوليجاركيىى . عىىؽ
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 السدرسىى  لىىد  الةىىدي  وكىىان ،تحقيقىىو يسبىىؽ   وهىىؼ أو ،أ ذوبىى  دمجىىر   هىىي الديسقراطيىى 
 أ  ليى . غيىر دارويشيى  مىؽ الؾاقييى  تلىػ تحتؾيىو بسىا الشخبى  البىؼ واقيي  هؾ اإليظالي 
 "علىىى  :قىىىا  ا  الشخبىىى  مدىىهل  فىىىي ورأيهىىىا الدياسىىىي  السجسؾعىى  هىىىذك البحىىىاه بعىىىض ولىىي ؼ
ىىىىى الر يىىىىى  فىىىىي الىىىىىترا هؼ مىىىىىؽ الىىىىرغؼ  واإليديؾلؾجيىىىىى  الليةراليىىىىى  اأنغسىىىىى   نتقىىىىاد دألالسؾال 

ىىىر  ىىى  ن  أ إذ متبايشىى ؛ جىىىاءت فخ اىىىاتهؼ الشخبىى ، لسؾ ىىىؾ  وتشىىىاولهؼ ا لىىترا ي ،  مفا 
ىىز ىىز بىىاريتؾ فؾلفريىىد معىىيؽ؛ علىى  "قىىانؾن" رك   العؾاطىى  فىىي لىى عل )الرواسىى ( الستسث    رك 

 على    اىاتو نؾمؾسىبا جيتىا أسىس  يشسىا البذري ، بالأرا ز السترل  العقلي  والحا ت
ى الجسىاهير، على  للهيسشى  أفرادهىا تعةلى  على  الشخبى  وقدرأل التشغيؼ، أهسي   روبىرت زورك 
 بسىىا الاةىىر   التشغيسىىات جىى    يحبىىؼ والىىذي لألوليجاركيىى ، الحديىىدي القىىانؾن  علىى  ميذىى 
ىى فيهىىا  علىى  ومؾسىىبا "بىىاريتؾ مىىؽ اه وجىىؾد اتفىىا   ىىيؽ كىى الدولىى . كسىىا يىىر  بعىىض البح 
  ةيىرأل طبقى  واأ ىر   ،والقؾأل الدلظ  تستلػ اأيرأل اأول  :طبقتيؽ ل إ السجتسو انقدا 
 الشخبىىى ، نغريىىى  سىىىتعرفها التىىىي والأشيىىى  الاةىىىر   التظىىىؾرات أن   غيىىىر (26)القىىىؾأل" تستلىىىػ  

 هىىذك أفاىىار الدياسىى  علسىىاء مىىؽ عىىدد يتةش  ىى بعىىد الثانيىى ، العالسيىى  الحىىرك بعىىد سىىتاؾن 
  أد   اليىث ايىو؛ السدىيظرأل والشخبى  اأمريبىي الدياسىي الشغىا  لدراسى  وتؾعيفها الشغري 
 James)جيسدةيرنها  دأ    السثال؛ سةي  فعل  و  ااتها، مقترباتها إغشاء إل  اأمر

Burnham 1905  – 1987)   السجىىىىىاليؽ فىىىىىي و يسشتهىىىىىا اإلداريىىىىى ، الشخبىىىىى  علىىىىى 
الدىىىىلظ (  مرىىىظلحي)نخب  نحىىىى  فىىىي ميلىىىز رايىىىى  أ ىىىد  والدياسىىىي. كسىىىىا ا قترىىىادي

 بسثابىىى  السعتةىىىرأل الؾسىىىيظ ( الغىىىاهرأل و)الشخبىىى  الدىىىلظ ، مفااىىى  علىىى  السهيسشىىى  الخفيىىى 
ىىىىي الجسىىىىاهير، أفعىىىىال وردود غزىىىى   مترىىىىا  غظىىىىاء  الفىىىىاعليؽ بىىىىاقي مظالىىىى  وتلق 

 والشخىىىى  الفر يىىىى ، الشخىىىى  دراسىىىى  فىىىىي وتؾعيفهىىىىا الؾاسىىىىو، انتذىىىىارها وكىىىىذلػ الثىىىىانؾييؽ،
ىىىىا الستسيىىىىزأل الثالىىىىث العىىىىالؼ دول فىىىىي الدياسىىىي   فىىىىي العدىىىىبري  للشخبىىىى   ةيىىىىر  ىىىىدور عسؾما
 عهىىرت ر   ، وقىىد (27)الدىى لي " و الديشيىى  التقليديىى  الشخىى  وبتىىه ير الدياسىىي، السيىىدان

هدفها هؾ الاذ  عؽ زيىب الديسؾقراطيى  التىي  الديث  عؽ الشخب  ربسا يسبؽ القؾل بهن  
 Theالدىىىلظ  نخبىىى   تىىىاك عهىىىر ، 1956عىىىا   ارتبظىىى  كثيىىىراا بفاىىىرأل الشخبىىى ، ففىىىي
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Power Elite رايتسيلىز  )لىارلز اأمريبىي ا جتسىا  لعىالؼCharles Wright Mills 
 أ ىىىىىىىارك الىىىىىىىذي الدىىىىىىىاال عىىىىىىىؽ يجيىىىىىىى  أن   ايىىىىىىىو الىىىىىىىاول والىىىىىىىذي  (،1962 -   1916

  ( فىىىيFranz Leopold Neumann1900   1954ملهسو)فرانزليؾبؾلىىىدنيؾمان
 فىي الدلظ  إل  الشازيؾن  وا   يب وهؾ ، Behemoth  1942البحر والش  تابو:
 تحبىؼ التىي هىي الستحىدأل الؾ يىات فىي القؾيى  الشخى  أن   «ميلىز»رأ   الديسقراطي ؟ دول 

 ميلىىىىز عىىىىد الحديثىىىى . وقىىىىد السجتسعىىىىات فىىىىي للتفايىىىىػ  تتعىىىىر   الديسقراطيىىىى  وأن   بالفعىىىى ،
 الهىر  قسى  على  وتترب ى التىي الستحىدأل الؾ يىات فىي الدت  التاريخيى  مجسؾعات: العا  ت

 مىىىىؽ اأ ريىىىىاء التشفيىىىىذييؽ، السىىىىدراء وغيىىىىرهؼ، اإلع ميىىىىيؽ مىىىىؽ السذىىىىاهير ا جتسىىىىاعي،
 السدىىىتةديؽ الحبىىىا  الجىىىيش، جشىىىرا ت الحىىىروك أمىىىراء العس قىىى ، الساسدىىىات أاىىىحاك

الدياسىىىىييؽ. ومىىىىو الشغريىىىىات الستبايشىىىى  الىىىىؾل الشخىىىى  فىىىىي كىىىى  السجىىىىا ت اإلداريىىىى  أو 
واقىو؟ هىذا الدىاال قىاد  الشخبى  وهؾ ه  ،الدياسي  أو العلسي  يغ  الداال السهؼ مؾجؾداا 

نغريى   تظىرح اليىث Elite theoryالشخبى  نغريى  مقا ى  الف سىف  إلى  طىرح ترىؾر فىي
 مختلفىى  وكسقاربىى  الديسقراطيىى ، تظىىؾير مىىؽ  شىىؾ  نفدىىها Pluralism theoryالتعدديىى 
 الدياسىىي الفيلدىىؾب للدىىلظ . يظىىرح السبالىىرأل الحيىىازأل فىىي يحرىىرها   الدىىلظ  لسفهىىؾ 

ىىى  ( أ ىىىرز Dahl, Robert1915 - 2014 )روبرتىىىدال اأمريبىىي  التعدديىىى  ري مشغ  
 نغريى  فىرد. واليىؾ  تؾعى  مؽ أ ثر  يؽ الدلظ  تؾزيو بسعش  Polyarchy الةؾلياركي 
 واعتبارهىا الديسقراطيى ، فىي التزهيىد فىي العىرك ؾليؽلبعض الحبا  والسد قة  مؽ الشخب 
 فعى  هىي الشخةؾيى  نفدىو: هى  الدىاال يظىرح ولىذا للتظةيى ، قا ى  غيىر أو زا فاا مذروعاا
  ىى ب علىى  اأمىىر أن   أ  ،؟وهىىؼ دمجىىر   فعىى  هىىي الديسقراطيىى  وهىى  ؟مشىىو مفىىر   واقىىو
ىىا الشخةؾيىى   انىى  إذا ذلىىػ؟  الدىىلظ  أدوات وتشىىؾ  الشا ىى  إرادأل فىىه ر مشىىو؛ مفىىر     واقعا
ىىا ذاتىىو الؾقىى  فىىي  تسث  ىى  أداأل  يةىىدو  سىىا وكناىىارك. فالديسقراطيىى  عشىىو التأافىى  يرىى    واقعا

 أن   مىىؽ مرىىالحو مىىؽ أدنىى  الىىد علىى  الحفىىا  فىىي العىىادي الشا ىى  عةرهىىا يىىشج   ىىأ 
ىا يتي  مشاو هي الديسقراطي  أن    سا السترارع . الشخ  تدرقها  الفىر  تاىافا مىؽ نؾعا
 فالديسقراطيىىى  ولىىىذا القىىىرار؛ اىىىشاع  فىىىي والسذىىىارك  الشخبىىى  نىىىادي إلىىى  للؾلىىىؾي ؛للشىىىا هيؽ
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 فىي مشهىا هيلى   ى  تىشج  دأل،متعد    هيلات  يؽ الدلظ  فيها  تتؾز   أنغس   ل  في تشج 
 التجريىىب مقا ىى  فىىي قؾيىى ، دولىى   شىىاء مرىىلح  فىىي أ يىىراا ترىى  التىىي  ؾادرهىىا اىىشاع 
 الحيىىىازأل القيقىىى  ذلىىىػ بعىىىد الديسقراطيىىى ، تبقىىى  غيىىىر اأنغسىىى  تعانيىىىو التىىىي الاىىىؾادر وفقىىىر

 لاىؽ الديسقراطيى ، تؾاجهىو تحىدياا القىرار واىشاع  الدىلظ  مىؽ اأ ةىر للشرىي  الشخةؾي 
و نفدىها. ويسبىؽ القىؾل بهن ى بالديسقراطيى  اإلطاالى  سىؾ   لىيء أي لىػ بى  الع ي يبق 

أل نسىىاذي قىىادأل لىىعؾبها نحىىؾ تحقيىى  دأل فهشىىام عىىد  لىىؾ أردنىىا دراسىى  الشخبىى  فىىي أفىىراد محىىد  
أو أ ةىىر قىىدر مىىؽ تلىىػ اأهىىداب مىىؽ  ىىيؽ تلىىػ الذخرىىيات: )السهاتسىىا غانىىدي  ،أهىىدافها
   في ماليزيا.  (1925و) مهاتير دمحم  ، ( في الهشد1948 –  1869
 . Elite in physicsًا: النخبة في عمم الفيزياء خامد

عىؽ   (Saint Simon 1760  – 1825 )سانديسؾن  دفا  يسبؽ اإللارأل إل 
وتدىتح  هىذا القىدر مىؽ  ،زألالرشاع  عل  اعتبار كىؾنهؼ نخبى  مسي ى ورجال البؼ العلساء
 Manhattan Project مانهىىاتؽ مذىىىرو  ذوفىىىي هىىذا السجىىىال يسبىىؽ اتخىىىا ،السجتسىىو

 عليىىو العسىى  جىىر   وتظىىؾير بحىىث مذىىرو  وهىىؾ ،نسؾذجىىاا لفاىىرأل الشخبىى  فىىي علىىؼ الفيزيىىاء
 الؾ يىىات مىىرأل. اليىىث قىىادت أول الشؾويىى  اأسىىلح  إلنتىىاي الثانيىى  العالسيىى  الحىىرك أ شىىاء

 ؼاىىس   مىىؽ يهسشىىا هشىىا هىؾ أن   مىاو وكشىىدا،  الستحىىدأل بالسسلاى  مدعؾمىى ا  السذىىرو  الستحىدأل
ىى الفيزيىىا ي الفعليىى  القشةلىى   Robertأوبشهىىايسر )روبىىرت الشؾويىى  الظاقىى  فىىي صالستخر  

Oppenheimer 1904 – 1967)  مىىىىؾس. و مىىىىؽ أسىىىىباكا لىىىىؾس مختةىىىىر مىىىىدير  
 اليهىىىؾد علسىىىاء مىىىؽ نخبىىى  ومذىىىارك  تعىىىاون  اأمريبىىىي، الشىىىؾوي  مشهىىىاتؽ مذىىىرو  نجىىىاح

 - Albert Einstein  1879مث )ايشذىىىىىتايؽ الىىىىىذرأل فيزيىىىىىاء مجىىىىىال فىىىىىي الستىىىىىهلقيؽ
1955) زيلىىرد (وLeo Szilard 1898  – 1964)   و ) أوStephen 

William Hawking 1942  – 2018( و)تيلىر Teller Ede 1908 - 2003 ) 
 ، ثيىىىر وغيىىىرهؼ  (John Von Neumann 1903  -1957و) جؾنفؾنشيؾمىىىان

 مىو فعى   سىا  عتقىالهؼ الىبعض و الى  أبعىدهؼ  ى  ،ألسانيىا جامعات مؽ هتلر أقراهؼ
 روزفلىى  اأمريبىىي للىىر يس عة ىىر أيشذىىتايؽ بعىىدما ن  إأيشذىىتايؽ، وتقىىؾل السراجىىو العلسيىى  
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 القشةلىىى  برىىىشو هتلىىىر نجىىىاح إمبانيىىى  مىىىؽ زم  ىىىو مىىىؽ العلسىىىاء وقلىىى  ،الذىىىديد قلقىىىو عىىىؽ
رت الشؾوي ،  اأمر.   ل   مهسا أو ا  القشةل  هذك اشو اأمريبي  العدبري  القيادأل قر 

 :بعض االنتقادات لمنخب الدياسيةسادسًا: 
وربسىا يبىىؾن عامىى  الىىزمؽ لىىو  ،مىىا تاىىؾن هشىىام اىراعات لخرىىي   ىىيؽ قادتهىىا غالبىاا  -1

وزميلىىو الىىر يس ايسىىا بعىىد  ،بىى  س  ىىؽي كةيىىر كسىىا الىىده فىىي الجزا ىىر  ىىيؽ الىىر دور 
   .هؾاري  ؾمديؽ

في الشخبى  العلسيى   ر قؾي، في السقا   لعام  الجي  أفي الشخ  الدياسي  قد يبؾن  -2
   .وكذلػ التظؾر التاشؾلؾجي ،يبؾن اأ ر اأقؾ  للجان  العلسي في تقدمو

فعليى  كسىا الىده فىي   نتااسىاتالفذ  في تسرير الخظاك الدياسي الشخةؾي نتيج   -3
 .  الاار ي 1967العالؼ العربي للشخب  الشااري  بعد فاجع  

مثى   ،هىا الىزمؽشع ادتهىا أفاىار عفى  قادفا  بعض الشخ  الدياسي  عؽ أنغس  يتةش ى -4
 .   للقظاراتإلومقارع  ا ،مقارع  الخيا  للقرؾر

  يىىدفو الشخبىى ،ديىىتسحىىؾر بعىىض الشخىى  الىىؾل رمىىز غيىىر قىىادر علىى  تقىىديؼ لىىيء مف -5
وهىىذك الالىى  تذىىبو عجىىز الشغريىىات العلسيىى  عىىؽ تقىىديؼ اللىىؾل للسذىىا   التىىي  ،للتقىىد 
 .وهشا تد   فر ي  الشسؾذي الاؾني بسعش  هشا تدق  الشخب  ،تؾاجهها

 ،نخى  عىاجزأل ومحىدودأل الافىاءألقد تاؾن بعض الشخ  الدياسي  في الىؾطؽ العربىي  -6
 .  يسبؽ وافها بالعؾا  والفع  السةد  الخ    ،تلػ القدرأل عل  التفايرو  تس

لشخبىىىى  السىىىىدافو ي ااعتسىىىىاد بعىىىىض اأنغسىىىى  علىىىى  فاىىىىرأل السىىىىاامرأل الخارجيىىىى    يقىىىىؾ    -7
 .(28)عشها

 الخاتمة. 
درس هىىذا البحىىث مفهىىؾ  جىىؾهري، ومترامىىي اأطىىراب فىىي اليىىاأل الذىىعؾك وتقىىدمها 

والعلسيىى  بالدراسىى   ،والفلدىىفي  ،الديشيىى  :قىى  لىىو كىى  السشىىاالي الفاريىى وتظر  مشىىذ وجىىدت. 
وكىذلػ أعقةتهىا نغريىات أ ىر   ،م  لو نغريات في نظا  محاولى   لؾرتىووقد   ،والتحلي 

ىوهذا يدل   لذات الهدب.  ز هىذا البحىث على    عل  الركي  هىذا السفهىؾ  فىي ذاتىو، لقىد رك 
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إ  مىىا هىىؾ  ،دون الخىىؾ  فىىي الةشىىاء الذىىبلي لهىىا ،مشهىىاأل واقييىى  الفاىىرأل والشتىىا ا السرجىىؾ  
 ،وكانىىى  اىىىؾرأل اأالىىىداه التىىىي يسىىىر  هىىىا العىىىالؼ بذىىىب  عىىىا لظةيعىىى  البحىىىث.   ىىىروري 

 والؾطؽ العربي برؾرأل  اا  هي السرلد لةشاء هذا البحث. 
وتةشىىي اليىىاأل  ،الشخىى  فىىي أي مجىىال تقىىاس  شتا جهىىا التىىي تدىىير الخ اىى  هشىىا أن  
  فىي عى  وجىؾد ذلىػ لىؼ يتحق ى عليو  لص البحث إلى  أن   وبشاءا  ،الذعؾك وته ذ  يدها

فى  تعىؾد فسا بالػ  ىدول ولىعؾك متخل    ،م هؼ نخ   الت  في الدول الستقد   عؾن أن  مؽ يد  
ؽ عامىىاا مزىى   الشخبىى  هىىي القىىانؾن كسىىا يراهىىا يمىىؽ لحغتهىىا الراهشىى  إلىى  الىىؾالي سىىبع

لهىىا هىىذا البحىىث مىىؽ  ىى ل نغرياتهىىا وأنساطهىىا لىىؼ تتحقىى  إ  الباالىىث. والشخبىى  كسىىا الل  
الشخبىى  فىىي وعليىىو وببلسىى  واالىىدأل ولتلىىػ طةيعىى   ااىى  جىىداا.  ،وربسىىا فىىي الشخبىى  العلسيىى 

و  يسبىىؽ القىىؾل  ؾجىىؾد نخبىى  بسعشاهىىا  ،اتهىىا فذىىل  فىىي إالىىداه التأيىىر السشىىؾ   هىىاي أد
. ، ما يؾجد مجسؾعات يحبسها الؾ ء لألنغس  ولىيس لألوطىانفي العالؼ العربي الحيؾي 

 وفارأل الشخب  تحتاي للسزيد مؽ البحث والدرس. 
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 :ومراجعه ههامش البحث
                                                           

"العرىىىةي   شيىىى  السجتسىىىو العربىىىي" الظبعىىى  اأولىىى ، دار اآلفىىىا   عةىىىد العزيىىىز لبىىىاني 1-
   .195 ،  1997الجديدأل،  يروت، لةشان، 

ىىد عىىادل  ظىىاك، أنىىيس عةىىد السلىىػ 2 " ىىراما الجساعىىات" مبتبىى  القىىاهرأل الحديثىى ،  محس 
  .3 ،  1963القاهرأل، مرر، 

"علىىؼ اجتسىىا  السعرفىى " دار السعرفىى  الجامييىى ، اإلسىىبشدري ،  القىىادر الدىىيد الدىىيد عةىىد 3
   .175 ،  2003مرر، 

 معجؼ اللأ  العربي .  4
واإللىىباليات" مجلىى  العلىىؾ   اأدوار السفهىىؾ ، فىىي قىىراءأل نخىى : أ  "نخبىى  أميشىى  عىى   5

   .171، الجزا ر،  2017مارس 28اإلنداني  وا جتسا ي ، العدد 
  سؾري  -دير الزور –مؽ  وباال   ات. 
 بجزيىىرأل  لىىيس  لىىدأل فىىي ولىىد إيظىىالي، ماركدىىي ومشا ىى  فيلدىىؾب غرامذىىي أنظؾنيىىؾ 

 أ ىىىىؾات. تلقىىىى  لدىىىىبع  الرابىىىىو اأو   وهىىىىؾ 1937 -1891عىىىىا  ، اإليظاليىىىى  سىىىىارديشيا
 إلىى   . انزىىؼ 1916عىىا   مدىىرالياا  ناقىىداا  عسىى  اليىىث  تؾريشىىؾ اآلداك  ليىى  فىىي دروسىىو
 مىىؽ اإليظىىالي الفىىر  أمانىى  فىىي عزىىؾاا  وأاىىب  تهسيدىىو مشىىذ اإليظىىالي الذىىيؾعي الحىىزك
 .ا لترا ي  اأمسي 

الجسىاهير" الذىىبب  العشاةؾتيى  مؾقىو سىىاال    قافى  إلىى  الشخبى   قافى  عىدنان عؾي ىد "مىىؽ 6
 التحرير. 

 .73  ،أميش  ع   مرجو سة  ذكرك 7
"الش:خب  والثؾرأل الدول  واإلسى   الدياسىي والقؾميى  والليةراليى " الظبعى   الفتاح نةي  عةد 8

 .358 ،  2013اأول ، دار العيؽ، القاهرأل، مرر، 
"العلىىىؾ  الدياسىىي " الظبعىىى  الدادسىى ، تؾزيىىو مبتبىىى  السشىىار العلسيىىى   علىى  دمحم لىىسبش 9

  .175 ،   2008 شأازي، 
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دراسىىى  تحليليىىى  نقديىىى  لىىىشغؼ السعرفىىى  فىىىي " شيىىى  العقىىى  العربىىىي.  دمحم عا ىىىد الجىىىا ري  10
  1987الثقاف  العربي " الظبع  الثاني ، مركىز دراسىات الؾالىدأل العربيى ،  يىروت، لةشىان، 

 251. 
"السعجىىىؼ الفلدىىىفي" مشذىىىؾرات دار الاتىىىاك اللةشىىىاني،  يىىىروت، لةشىىىان،  جسيىىى  اىىىليبا 11

 .206الجزء اأول،  
 .383رك  " شي  العق  العربي" مرجو سة  ذك الجا ري  12
"مجتسىىىو الشخبىىى " الظبعىىى  اأولىىى ، معهىىىد اإلنسىىىاء العربىىىي،  يىىىروت،   رهىىىان غليىىىؾن  13

 .20 ،   1986لةشان، 
"اأنسىىا  البذىىري . مىىد   لدراسىى  علىىؼ اإلندىىان ا جتسىىاعي" ترجسىى ،  رايسؾنىىد فيىىره 14

 ، 1989اىبحي قشىؾ ، الظبعى  اأولى ، مشذىىؾرات جامعى  قىاريؾنس،  شأىازي، ليةيىىا، 
 16. 
 .178  ،أميش  ع   مرجو سة  ذكرك 15
ع:قىىىدأل السؾلىىىد وعىىىار الشهايىىى " الظبعىىى  الثانيىىى ،  –محسىىىؾد  ا ىىى  الذىىىاذلي "الساسىىىؾني   16

   .19 ،  1990مبتب  و ب ، القاهرأل، مرر، 
مؾسىؾع  مالى  وهىؾ مدىلؼ، مرىري  اجتسىا  وعىالؼ مفاىر السدىيري، دمحم الؾهىاك عةد 

 العذريؽ.  القرن  في العربي  السؾسؾ ي  اأعسال أ ةر أالد والرهيؾني  واليهؾدي  اليهؾد
"اليىىد الخفيىى  دراسىى  فىىي الحركىىات اليهؾديىى  الهدامىى  والدىىري "  الؾهىىاك السدىىيري  عةىىد17

   .116 ،   2001الظبع  الثاني ، دار الذرو ، القاهرأل، مرر، 
 .9  ،محسؾد  ا   مرجو سة  ذكرك18
 .10محسؾد  ا   مرجو سة  ذكرك    19
 اأمريبيىى . كىىان الستحىىدأل الؾ يىىات ماسدىىي وأ ىىرز أهىىؼ مىىؽ واالىىد ،فىىراناليؽ  شجىىاميؽ 

 ود لؾماسىىىي. كىىىان دولىىى  ورجىىى  ومختىىىر  عىىىالؼ سياسىىىي؛ هجىىىاء اىىىاال  طابعىىىاا  مالفىىىاا 
 ونغريىىات تجىىارك اىىاال   ىىان اليىىث الفيزيىىاء، تىىاريا و التشىىؾير فىىي ر يدىىي  لخرىىي 
 بالفيزياء. متعلق  وا تذافات
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ومالىى  لشىىدن، فىىي ا سىىبتلشدي  السذىىيخي  الاشيدىى  فىىي  ىىاهؽ هىىؾ أندرسىىؾن  جىىيسس 
 الساسؾني .  دستؾر أول إنالترا. وكات  مؽ اأول الاةير لؾدي في دستؾر أول
 لىىد، لةشىىاني وأ ىىاديسي ومالىى   اتىى  الدىىحسراني: هىىؾ أسىىعد  بعبىىار 1953عىىا   و:
 السقارنىى  واأديىىان العقا ىىد وأسىىتاذ سىىابقا  يىىروت بجامعىى  الفلدىىف  أسىىتاذ وهىىؾ لةشىىان، فىىي

  دمذ .  العرك الاتاك اتحاد وعزؾ اأوزاعي، بجامع 
  يسبىىىؽ الرجىىىؾ  إلىىى  ترجسىىى  الشىىىا  بىىىاز لاتىىىاك جسهؾريىىى  أف طىىىؾن ل سىىىتزادأل  تؾسىىىو

   .أ ثر
   .175  ،أميش  ع   20
 تاريىى  جامعىى  مجلىى  ،”الدياسىىي  التشسيىى  فىىي  رهىىاأو  الدياسىىي  الشخبىى “لىىظ :  دمحم 21
 .2  ،4،2013العدد والدياسي ، القانؾني  للعلؾ 

 تاريىى  جامعىى  مجلىى  ”الدياسىىي  التشسيىى ي فىى  رهىىاأو  الدياسىىي  الشخبىى “لىىظ :  دمحم 22
   .3  ،4،2013العدد والدياسي ، القانؾني  للعلؾ 

البحىىىىىريؽ  فىىىىى ي الىىىىىديسقراط والتحىىىىىؾل الدياسىىىىىي  مشيىىىىى : الشخبىىىىى  العىىىىىرك عىىىىىز دمحم 23
 جامعىىىىى  الدياسىىىىىي ، والعلىىىىىؾ  ا قترىىىىىاد  ليىىىىى  ماجدىىىىىتير، رسىىىىىال   (، 1992-2002)

 .76   ،2008القاهرأل، 
   .174  ،أميش  ع   مرجو سة  ذكرك 24
 نسداوي، فيلدؾب العلؼ الذهير السشىا   للؾ ىيي  السشظقيى  والسختلى  مىو  فيلدؾب

ترىىؾرات تؾمىىاس اىىسؾ ي  كىىؾن، اىىاال  كتىىاك مشظىى  الاذىى  العلسىىي وكتىىاك عقىىؼ 
   .ؾل "   زل  أعتةر مةدأ التاذي  مركز فلدفتي"السذه  التاريخي. وااال  مق

  والجىىا مقىىدمات علىى  مةشىىي عاهريىىاا  يةىىدو التعليىى  أن   مىىؽ بىىالرغؼ  يىىان: هىىي السفارقىى 
 غيىىىر  بىىىارأل اسىىىتشتاي إلىىى  يىىىادي أو نفدىىىو الةيىىىان تشىىىاقض إلىىى  يىىىادي أنىىىو إ  مشظقيىىى ،

 اىحيح   بىارأل السفارقى  تاىؾن  أن السسبىؽ مىؽ مألق ، دا رأل في م:حير أمر مشظقي . أو
 الشفي أو التشاقض معش  تتزسؽ التي اليبارات مؽ مجسؾع  أو

 .عربي عربي معجؼ –الجامو  السعاني معجؼ 25
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 .174أميش  ع    26 
 ىى أمريبياىىا فيلدىىؾفاا  ىىان  يرنهىىا  جىىيسس  تروتدىىبياا نالىىظاا  يرنهىىا  سياسىىياا. كىىان رااومشغ  

 سىىىشؾات معروفاىىىا. فىىىي انعزالياىىىا  ؾنىىىو عىىىؽ فزىىى ا  السا ىىىي، القىىىرن     يشيىىىات فىىىي بىىىارزاا
ىىا مفاىىراا وأاىىب  الساركدىىي   يرنهىىا  تىىرم  القىى ،  فىىي السحافغىى  الدياسىى  الركىى  فىىي عاما
 الستحدأل. الؾ يات

 الىىىىىدود ونةىىىىىدون  الراهشىىىىى " مىىىىىامؽ السجتسىىىىىو وقزىىىىىايا الر ىىىىىؾاني، "قدىىىىىؼ الىىىىىديؽ دمحم 27
 واأبحاه. الذبب  العشاةؾتي .  للدراسات

  فىي ولىد الستحىدأل، الؾ يىات مىؽ واجتسىاعي، وبروايدىؾر، سياس ، عالؼ هؾ  روبيردال 
 للفلدىىىىف ، اأمريبيىىىى  والجسييىىىى  للعلىىىىؾ ، الؾطشيىىىى  اأ اديسيىىىى  فىىىىي عزىىىىؾاا وكىىىىان إنىىىىؾود،

 الةريظاني .  واأ اديسي  والعلؾ ، للفشؾن  اأمريبي  واأ اديسي 
وزراء ر ىىيس وهىىؾ مىىاليزي  سياسىىي دمحم  ىىؽ محا ىىر بالعربيىى  وأاىىلها دمحم  ىىؽ مهىىاتير 

ا الدابو، ماليزيا  ،2003إلى   1981مىؽ الفتىرأل في لساليزيا وزراء ر يس رابو  ان وأيزا
  سيا. في الحبؼ فترات أطؾل مؽ وكذلػ ماليزيا، في وزراء لر يس فترأل أطؾل وتعد
 يسيى  فرندىياا  فيلدىؾفاا  وكىان الشذىهأل، الباريدىي ، سيسؾندورفروا يدان هشريد الاؾنتالؾد 
 ا هتسىىىا  إلىىى  هىىى مؾج   دعؾتىىىو ا قترىىىادي . وكانىىى  الحيىىىاأل فىىىي الدولىىى   تىىىد    مةىىىدأ إلىىى 

 الةرلسىان يبىؾن  أن   إلى ا ودع ا قتراد، في الةرلساني  الحياأل أهسي  إل  كونؾ   بالرشاع ،
 .التشفيذ الفحص. مجلس ا  ترا . مجلس هي: مجلس مجالس      مؽ مبؾنا
 ت  مىىىؽ الجشدىىىي ، وأمريبىىىي سؾيدىىىري  السؾلىىىد، ألسىىىاني فيزيىىىاء عىىىالؼ   أيش ذىىىتايؽ أل ة ىىىر 
 العامى  والشدىةي  الخااى  الشدىةي  وا ىو  ؾنىو الشدةي  بهك يذتهر وهؾ يهؾدييؽ، أ ؾيؽ

 1921عىا  فىي الىاز ولقىد الحديث ، الشغري  للفيزياء اأول  اللةش   انتا اللتيؽ الذهيرتيؽ
  ىىىسؽ الاهرو ىىىؾ ي، التىىىه ير عىىىؽ بحثيىىى  ورقىىى  عىىىؽ الفيزيىىىاء فىىىي نؾبىىى  جىىىا زأل علىىى 

 ورق .     سا  



 

 م0202يىنيى  التاسعالعذد                          229                                   هجلة رواق الحكوة

 هفهىم النخبة بين السياسة والعلن                                                        د.دمحم حسين الوحجىب

                                                                                                                                        

1898عىىىا   فةرايىىىر 11فىىىي ولىىىد أمريبىىىي -مجىىىري  فيزيىىىا ي عىىىالؼ هىىىؾ ليىىىؾزي رد 
 ا تىىىرا  فىىىي سىىىاهؼ الىىىذي وهىىىؾ .1964عىىىا   مىىىايؾ 30يىىىؾ   فىىىي 66عسىىىر عىىىؽ وتىىىؾفي
 .الثاني  العالسي  الحرك أ شاء الشؾوي  القشةل  وتظؾير الشؾوي  السفاع 

 مدىىاهسات قىىد  يهؾديىى ، لعا لىى  السؾلىىد مجىىري  أمريبىىي ريا ىىي :هىىؾ نيؾمىىان  جؾنفىىؾن 
 التىىاريا فىىي الريا ىىيات علسىىاء أهىىؼ مىىؽد ويعىى السجىىا ت، مىىؽ  ثيىىر فىىي هسىى مو  واسىىع 

 الحديث. 
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