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﴿ وَقَالَ لَهُنْ ًَبِيُّهُنْ إِىَّ اللَّوَ قَدْ بَعَثَ لَكُنْ طَالُىثَ هَلِكًا  قَالُىا 
أًََّىٰ يَكُىىُ لَوُ الْوُلْكُ عَلَيْنَا وًََحْيُ أَحَقُّ بِالْوُلْكِ هِنْوُ وَلَنْ يُؤْثَ سَعَتً 

هِيَ الْوَالِ  قَالَ إِىَّ اللَّوَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُنْ وَزَادَهُ بَسْطَتً فِي الْعِلْنِ 

  وَالْجِسْنِ  وَاللَّوُ يُؤْتِي هُلْكَوُ هَيْ يَشَاءُ  وَاللَّوُ وَاسِعٌ عَلِينٌ ﴾
 

 

صذق هللا انؼظيى                                                                 

 

742سىرج الثقرج :                                                                 
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 االهداء
اىل َقش يف صدزي حت  ,اىل يٍ غسض يف ذاتً دديٌيخ انطًٌح ً االػتًبد ػهى اهلل ثى ػهى اننفط 

زحو .. أثً و .انؼهى ً انؼطبء ً االَفخ ً ػهٌ اذلبيخ ً حتدي انراد نهٌصٌل اىل ادلجتغى ً ادلسا

  اهلل .

اىل انقهت اننبصغ ثبنجٍبض  ,اىل زيص احلت ً ثهعى انشفبء  ,اىل يٍ ازضؼتين احلت ً احلنبٌ 

 ...... ايً احلجٍجخ .

 حني حٍبنيت ... اخٌتً ً اخٌاتً  اىل انقهٌة انطبىسح انسقٍقخ ً اننفٌض انربٌئخ اىل زٌب

 اَبز يل دزًة ادلؼسفخ ً يعبنكيب .اىل كم يٍ ظبَدًَ ً قدو يل اندػى ً ادلؤاشزح ً 

 اهدي                                                                                                                                     

 اىل اجلميع انتاجي العلمي                                                                                                               
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 شكر و تقدير
يف يثم ىره انهحظبد ٌتٌقف انرياع قجم اٌ خيط احلسًف نٍجًؼيب يف انكهًبد تتجؼثس االحسف 

ً ػجثب اٌ حيبًل جتًٍؼيب يف ظطٌز  ً ظطٌز كثريح متس يف اخلٍبل ً ال ٌجقى ننب يف هنبٌخ ادلطبف اال 

 انركسٌبد ً صٌز جتًؼنب ثسفبق كبٌَا اىل جبَجنب .......قهٍال يٍ 

انٌاجت ػهٍنب شكسىى ًًداػيى ً حنٍ خنطٌ خطٌتنب االًىل ً خنص جبصٌم انشكس ً انؼسفبٌ 

اىل كم يٍ اشؼم ذيؼخ يف دزًة ػًهنب ً يٍ ًقف ػهى ادلنبثس ً اػطبَب يٍ ثنٍبد فكسح نٍنري 

 ٌٌ ً انؼهٌو انعٍبظٍخ .دزثنب اىل االظبترح انكساو يف كهٍخ انقبَ

( انري تفضم  شبكس ػجد انكسٌى فبضم)  اندكتٌز ً َتٌجو ثبنشكس اجلصٌم اىل االظتبذ

 ثبالشساف ػهى ىرا انجحث فجصاه اهلل ػنب كم خري ً نو ينب كم انتقدٌس ً االحرتاو.

 

 الباحثة                                                                                                                                           

 مساح مقداد حكيم                                                                                                                               
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 اقرار املشرف
 

 (( النخبة في الفكر السياسي العربي المعاصر))أشهد أن اعداد هذا البحث الموسوم 

قد جرى تحت اشرافي في كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى  وهو جزء 

من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في كلية القانون و العلوم السياسية / قسم 

.العلوم السياسية   

 

 

 

الوشرف :                                                                               

           

التىقيع   :                                        

7102التاريخ  :          /     /                                         
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 قائًت انًحتىياث 

 انصفحت انًىضىع انتفاصيم

 أ اآليح القرآنيح   

 ب اإلهذاء  

 ج شكر و تقذير  

 د اقرار الوشرف  

 هـ قائوح الوحتىياخ  

 0 الوقذهح   

 07-4 ياهيت انُخبت  انًبحث االول

 4 هفهىم النخثح  الوطلة االول 

 2 النخثح في الذراساخ السياسيح الوعاصرج  الوطلة الثاني 

 8 الوعطياخ الونهجيح لنظريح النخثح  

اقرار انُخبت في انفكر انسياسي انؼربي  انًبحث انثاَي 

 انًؼاصر 

01-71 

 01 توهيذ 

 04 تصنيف النخة الوطلة االول 

 02 النخثح و السلطح  الوطلة الثاني 

 -12 اقرار انُخبت في انًجتًغ انؼربي  انًبحث انثانث

استخذام اقتراب النخثح االشكالياخ التي يثيرها  

 في دراسح النظن السياسيح العرتيح .

70 

 74 النخثح و آثارها السياسيح  الوطلة االول 

 74 دور النخثح في التنويح السياسيح  

 72 اآلثار الثقافيح و االجتواعيح  الوطلة الثاني 

 03 و االستُتاجاث انخاتًت 

 02 انًصادر 
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 المقدمـــــــة
توجد قلة نطلق  –مع اختالفها  -كل رلتمع من اجملتمعات اإلنسانية  يف       

اجملتمع, ومهما كانت  عليها الصفوة أو النخبة, يكون ذلا الدور القياد وادلؤثر يف
درجة بدائية أو ربضر رلتمع من اجملتمعات أو شعب من الشعوب, فإن لو طلبة 

أو السياسية أو  االجتماعيةىيأهتا الظروف واألسباب واإلمكانات لتتصدر احلياة 
 .االقتصادية أو العسكرية أو الفكرية

أحباث العلوم بالغ يف السنوات األخَتة يف  باىتماملقد حظيت دراسة النخبة 
, إذ تعترب نظرية النخبة واحدة من نظريات ادلرحلة االنتقالية واالجتماعيةالسياسية 

يف تطور السياسة ادلقارنة بُت التقليدية والسلوكية, حافظت على حيويتها ادلنهجية 
طوال ادلرحلة السلوكية وما بعدىا, وذلك دلا تتميز بو من قدرة  يواقتدارىا التحليل

 . لنظم العلمية وربليلهاعلى فهم ا

 اىمية البحث

يعد مفهوم النخبة  من ادلصطلحات اليت يعٌت هبا علم االجتماع السياسي.      
ويقصد هبا طبقة أو أقلية من الصفوة ادلختارة من أفراد اجملتمع, تتمتع دبؤىالت 
وقدرات طبيعية أو مكتسبة, وتعرف بامتيازاهتا السياسية واالقتصادية والعسكرية 

 والعلمية والثقافية. 

وع سياسي واجتماعي يف الوقت نفسو. ويعٍت ىذا أن الًتكيز أن النخبة موض و دبا
على أدوار النخبة يسعفنا يف فهم اجملتمع وتفسَته وتأويلو, ومعرفة أسباب اختاللو 
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هبدف إغلاد سلتلف احللول دلعاجلتو لتحقيق نوع من النظام  واضطرابو واعوجاجو,
 وتناوهبا حول السلطة. والتوازن والتآلف, وخاصة إذا أخذنا بسياسة تداول النخب

                مشكلة البحث 

ن ناحية النظرية ػلاول ىذا البحث التطرق لدراسة منهج النخبة السياسية م
حقل النظم السياسية ادلقارنة, إذ  يف منها االستفادةإمكانية وادلنهجية ومدى 

اقًتابات  يغطى البحث كل اجلوانب ادلتعلقة بالنخبة من حيث النشأة وادلفهوم و
ادلالمح  ىو ماه ي, ومن مث فالسؤال الرئيسالدراسة ومقوالتو واألظلاط واإلسهامات

 دراسة النظم السياسية ؟ نخبة يفللواألبعاد النظرية وادلنهجية 

 ىدف البحث

يف الفكر العريب  دراسة النظم السياسية يف السياسية النخبة دراسةالبحث يتناول 
, إذ ػلاول التعرف على أىم اقًتابات دراسة النظم, ومعرفة  يبشكل نظر  ادلعاصر

 شكاليات وكيفية االستفادة منو يفامن افًتاضات و  هبذه النظمكل اجلوانب ادلتعلقة 
 العربية ادلعاصرة .دراسة النظم السياسية 

 البحث منهج

, حيث يهدف البحث إذل تناول مقوالت  ينهج الوصفادليعتمد البحث على 
زلاولة للوقوف على كافة  , يفالسياسية يف الفكر العريب ادلعاصر وفرضيات النخبة

 عربية .دراسة النظم السياسية ال أبعاد وجوانب النخبة واالستفادة منو يف
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 ىيكلية البحث 

صر و بيان يهتم ىذا البحث بدراسة النخبة السياسية يف الفكر العريب ادلعا   
 ماىيتها حيث يتكون البحث من ثالث مباحث .

ادلبحث االول ػلتوي على مطلبُت , االول يتناول مفهوم النخبة , اما الثاين فيتناول 
 النخبة يف الدراسات السياسية ادلعاصرة .

اما ادلبحث الثاين فيتحدث عن اقرار النخبة يف الفكر السياسي ادلعاصر يف مطلبُت 
 تصنيف النخب , اما الثاين فيدور حول النخبة و السلطة ., االول حول 

وادلبحث الثالث فيتناول موضوع اقرار النخبة يف اجملتمع العريب كذلك يف مطلبُت , 
ادلطلب االول يتحدث عن النخبة و دورىا يف التنمية السياسية , اما الثاين فيتناول 

 اآلثار الثقافية و االجتماعية .
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 االول المبحث

 ماهية النخبة

 المطلب األول: مفهــــوم النخبـــــة
( من فعل الثالثي ادلتعدي طلب, ويعرفها ابن منظور يف معجمو النخبةتشتق كلمة )

 .ما اختاره منو: والنخبة .اختاره: انتخب الشيء: طلب ": ( بقولولسان العرب)
بضم النون  ,القوم يقال ىم طلبة: األصمعيقال  .خيارىم: وطلبة القوم وطلبتهم

واللغة اجليدة ما  ,بإسكان اخلاء ,يقال طلبة: قال أبو منصور وغَته .وفتح اخلاء
وطلبتو أطلبو إذا  .جاء يف طلب أصحابو أي يف خيارىم: ويقال .األصمعي اختاره 

ومنو  االختيار واالنتقاء,: واالنتخاب .االنتزاع: واالنتخاب .النزع: والنخب .نزعتو
عليو  -ويف حديث علي  .فتنتزع منهم ,وىم اجلماعة زبتار من الرجال ؛النخبة

ادلنتخبون من الناس : بالضم ,النخبة ؛وخرجنا يف النخبة: وقيل عمر -السالم 
ادلختار : وطلبة ادلتاع .القوم مائة رجلانتخب من : ابن األكوعويف حديث  .ادلنتقون

جاء بولد شجاع؛ فاألول من : وأطلب ,جاء بولد جبان: وأطلب الرجل .ينتزع منو
 (1)...يقال انتخبت أفضلهم طلبة: ادلنخوب, والثاين من النخبة. الليث

يتبُت لنا, من خالل ىذه التفسَتات اللغوية وادلعجمية, أن كلمة النخبة تدل على 
ر واالنتقاء واالصطفاء واالنتزاع, واختيار أفضل الناس وأنقاىم وأكثرىم االختيا

 شجاعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صادر, بَتوت, لبنان,  حرف النون, مادة طلب, اجلزء الرابع عشر, دار لسان العرب، ,ابن منظور - 1
 .216, صم2003طبعة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
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على مستوى االصطالح, تلك الفئة الراقية ادلالكة للنفوذ والقوة  ,ويقصد بالنخبة
وادلؤىالت واالمتيازات الطبيعية وادلكتسبة. ويعٍت ىذا أهنا صفوة من الناس ادلتعلمُت 
وادلثقفُت والناجحُت واألذكياء والعباقرة وادلوىوبُت ورجال الدين وادلتفوقُت الذين 

ئاسة واإلدارة.ومن مث, فالنخبة ىي طبقة وصلوا إذل مناصب مهمة من احلكم والر 
بسبب قدراهتم  ؛من الناس ادلصطفُت األخيار الذين يتولون أعلى ادلناصب يف الدولة

العقلية والذىنية والكفائية, وأيضا بسبب ذكائهم اخلارق, ومواىبهم ادلتميزة, 
 Gaetanoوتفوقهم السياسي والعلمي." وباألخذ دبقولة جايتانو موسكا)

Mosca)  غلب النظر إذل أي طلبة باعتبارىا تتألف من أوالئك الذين يشغلون قمة
 (1)ادلواقع يف الًتتيب اذلرمي للقيادة.

ويعٍت ىذا أن النخبة ىي اليت تسيطر على أعلى ادلناصب يف ىرم الدولة بفضل 
مؤىالهتا العلمية والفكرية والعقلية, أو بسبب تضحياهتا اجلسيمة يف سبيل مصلحة 

واألمة. كما أهنا الطبقة اليت سبلك القوة والنفوذ والسلطة والقرار يف أعلى الدولة 
. ومن ىنا, 1إدارات الدولة احلاكمة ووزاراهتا. وتتميز بالوعي, والتواطؤ, والتماسك

فالنخبة ىي اليت تتحكم يف السلطة ليس فقط يف رلاذلا اخلاص, بل كذلك يف رلال 
 .(2)الشؤون العامة

                                                           

 والـتأثَت, ادلسارات اخللفيات,: مغاربية طلب ,(ادلفهوم يف مقاربة: النخبة) ,شحشي الرمحن عبد - 1
م, 2012 سنة األوذل الطبعة ادلغرب, البيضاء, الدار مدى, منشورات الثاين, ادلغاريب ادلنتدى أعمال

 . 26ص
 عبد العزم, أبو الغٍت عبد: ترمجة ادلغربية, السياسية والنخبة ادللكية ,ادلؤمنُت أمَت ,واتربوري جون -2

 . 134ص م,2004 سنة األوذل الطبعة الرباط, الغٍت, مؤسسة الفلق, اللطيف وعبد السبيت, األحد



12 
 

وعليو, ػليل مفهوم النخبة أو الصفوة على مفهوم االنتقاء واالنتخاب واالختيار 
واالصطفاء والتمايز واالختالف.ومن مث, فالنخبة ىي اليت تتمتع دبكانة عالية يف 

 السلطة, وسبلك احلق يف إصدار القرارات, ويكون ذلا تأثَت بُت يف اجملتمع.

" تتكون النخبة من الذين : قولو( بHanz Dreitzelويعرفها ىانز دريتزل )
أو يف منظمة أو مؤسسة, وقد وصلوا إذل ىذه  ,ػلتلون مواقع سامية يف مجاعة ما

 .ادلواقع ادلتميزة والعالية بفضل انتقائهم على أساس قدراهتم الكفائية األساسية
وؽللكون السلطة والتأثَت بفضل ادلناصب اليت يشغلوهنا, وذلا قوة النفوذ, وؽللكون 

رار تغيَت بنية اجملتمع وادلعايَت اليت تتحكم فيها. وتؤىلهم مكانتهم ليكونوا ظلوذجا ق
 (1) لالقتداء والتأثَت يف أفراد مجاعتهم

إذاً, تعرف النخبة بامتالكها للقوة والسلطة والنفوذ والذكاء والدىاء والقوة, والقدرة 
مث, فالنخبة ىي  على إصدار القرارات, إذل جانب قوة التأثَت اجملتمعي. ومن

وتسهر . لسبب ما, ربتل موقعا اجتماعيا ساميا أو مكانة عالية, ,مجاعات وظيفية
على عمليات التخطيط, والتدبَت, والتنفيذ, وتوزيع األعمال, وإصدار القرارات, 
وتسيَت ادلشاريع, وتقومي اإلصلازات, وتعديل ما ؽلكن تعديلو. ويعٍت ىذا أن وظائف 

 النخبة إدارية وسياسية يف األغلب. 

ومن جهة أخرى, فالنخبة عبارة عن أفراد ؽلتلكون مواقع السلطة رمسيا على رأس 
 ,عبارة عن أفراد ػلتلون قمة ىرم السلطةالنخبة : منظمة أو مؤسسة اجتماعية.أي

وذلم القدرة على التأثَت يف القرارات السياسية. وكل األفراد الذين ذلم مواقع السلطة 
 يشكلون النخبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Jacques Coenen-Huther, Sociologie des élites , 2004 
,p:101. 

http://recherche.fnac.com/ia326232/Jacques-Coenen-Huther
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نظرا دلواقعهم يف ادلؤسسات العامة, ؽلتلكون قوة  ,وعليو, فالنخبة رلموعة من األفراد
  مهمة يف التأثَت يف القرارات السياسية الوطنية.

 ثاني : النخبة في الدراسات السياسية المعاصرةطلب الالم
موضوعات النخبة السياسية حظيت باىتمام الدراسات السياسية, وقد اىتمت 
الدراسات السياسية التقليدية حول اإلجابة على تساؤلُت علا من غلب أن ػلكم؟ 

ظل  دراسة النخبة السياسية يف ومن ػلكم بالفعل ؟, مث بعد ذلك حدث تطور يف
بالسؤالُت السابقُت اىتمت بدراسة  االىتمامالدراسات السياسية احلديثة, فبجانب 

تماعية واخللفية العلمية والظروف واألوضاع ججلوانب السيكولوجية والعوامل االا
 . دراسة النخب السياسية ب السياسية, شلا أضفى قوة وعمق يفادلتعلقة بالنخ

طبقة قمة القوة وبالطبع فأهنا ال تتضمن كل أعضاء اجلسد  يلسياسية ىالنخبة ا
ة صنع عملي بنفس القدرة على قدم ادلساواة يف السياسي مادل يكونوا مجيعا يشاركون

كل موقف على حده حيث   القوة غلب أن يتحدد يف القرار وأن مدى ادلشاركة يف
 .ال يوجد ظلط من القوة العاملة الشاملة

 نظرية كل إمكانات يفهم حىت النخبة بنظريات تتم االحاطة أن الضروري منف
 ربقيق من ذلك بعد البد مث التفسَتية, وقدراهتا وضعفها, قوهتا ومواطن وحدودىا

 فيو توجد الذي والسياسي االجتماعي الواقع وزلددات مالمح ألىم الفهم من قدر
 (1)" ادلنهاجي التكافؤ"مفهوم ػلقق أن يستطيع حىت وذلك الدراسة, موضع الظواىر

 بُت والتناسب التكافؤ من قدر ىناك يكون أن تعٍت اليت (2)" ادلنهجية اللياقة"أو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادلنهجية"مؤسبر أعمال ضمن وادلقومات, ادلقدمات بُت اإلسالمي التنظَت مصادر مع للتعامل منهاجية ضلو :الفضل أبو مٌت. د (1)
 .188 ص األول, اجلزء ,1990 اإلسالمي, للفكر العادلي ادلعهد واشنطون, ,"والًتبوية السلوكية والعلوم اإلسالمية

 دار القاىرة, ,"االجتماع علم يف لكمي وادلنهج الكيفي ادلنهج" األول, اجلزء االجتماع, علم يف ادلنهج ,عارف زلمد. د (2)
 .199 -198 ص ,1972 الثقافة,
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االقًتاب من خالذلا  يتم اليت النظرية أو وادلنهج والدراسة البحث موضع الظاىرة
الظاىرة فتستطيع أن تعكس  ذلذه الظاىرة, حىت تكون األداة ادلنهجية على مقاس

أبعادىا الواقعية وحقائقها بنفس األوزان والنسب اليت ىي عليها يف الواقع دون 
  .أجزاء أو اختزال أو إخالء بالنسب واألوزان

ومن ىذا ادلنطلق سوف يتم االقًتاب من نظرية النخبة لتحديد معطياهتا وإمكاناهتا 
  . ادلعاصرادلنهجية اليت ؽلكن أن تسهم يف فهم وتفسَت الظاىرة السياسية يف الواقع 

 

 المعطيات المنهجية لنظرية النخبة 
التقليدية تعترب نظرية النخبة واحدة من نظريات ادلرحلة االنتقالية ما بُت       

والسلوكية, وإن كانت قد استطاعت االستمرار واحلفاظ على احليوية ادلنهجية 
واالقتدار التحليلي طوال ادلرحلة السلوكية وما بعدىا. وذلك دلا تتميز بو من إصابة 

 ,عرب النقاط التالية سب لفهم النظم السياسية وربيلهايف ربديد ادلدخل ادلنا

 وعدم استقالليتهاتبعية الظاىرة السياسية  -1

من افًتاض أن  -مثل التحليل الطبقي ونظرية اجلماعات -تنطلق نظرية النخبة 
الظاىرة السياسية ظاىرة تابعة لظواىر أخرى ومن مث فإنو ال ؽلكن فهمها يف ذاهتا 
وإظلا يتم فهمها من خالل ربليل الظواىر ادلستقلة اليت أوجدهتا, ألن النظام 

الذي  . وإذا نظرنا إذل التحليل الطبقي(1)نظام االجتماعي السياسي متغَت تابع لل
 صلد أن الظاىرة السياسية متغَتا تابعا  مثل األساس االبستمولوجي لنظرية النخبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غَت دكتوراه رسالة العربية, السياسية النظم دراسة يف وتطبيقها ادلقارنة السياسة نظريات ,عارف  زلمد نصر (1)
 .196 -195 ص ,1995 القاىرة, جامعة السياسية, والعلوم االقتصاد كلية منشورة,
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 الظاىرة فهم ؽلكن ال النخبة نظرية يف احلال كذلك اإلنتاج, وعالقات لعوامل
السياسية إال من خالل فهم وربليل البنية االجتماعية القائمة على افًتاض وجود 
مجاعة صغَتة تسيطر على اجملتمع والدولة وتًتكز فيها القوة, ومن مث تشكل الظاىرة 
السياسية وربدد أبعادىا, ومن مث فإن التحلل العلمي ال بد أن ينصب على ىذه 
اجلماعة ويعتربىا ادلدخل األنسب لفهم وربليل العملية السياسية والنظام السياسي 
يف رلملة وبذلك زبتلف نظرية النخبة عن باقي النظريات األخرى يف حقل السياسة 

ظم وصنع القرار.. اخل. حيث أن ىذه النظريات ادلقارنة, مثل البنائية الوظيفية والن
تنطلق من التسليم باستقاللية الظاىرة السياسية وإمكانية فهمها وربليلها باالعتماد 

  .فقط على بنيتها الداخلية وتفاعالهتا الذاتية وطبيعة العالقة بُت مكوناهتا

 التقسيم األفقي التراتبي للمجتمع -2

من اجملتمع على أساس أنو بنية  واد التحليل الطبقيمثل ر  -لنخبةيقًتب منظورا ا 
ىَتاركية مقسمة أفقيا إذل مراتب أو طبقات أو درجات بناء على معايَت معينة قد 
تكون اقتصادية أو غَت اقتصادية ولكنها يف مجيع احلاالت ال تعًتف بالتقسيم 

وأقاليم, حيث يرى منظورا النخبة  الرأسي إذل أعراق وأجناس وأديان ومجاعات إثنية
والطبقة أن ىذه التقسيمات ال تؤثر يف بنية اجملتمع من الزاوية األفقية على أساس 
أنو مقسم إذل مراتب ودرجات يسودىا منطق الصراع والتنافس حيث أن بعضها 
ػلكم واآلخر ػلكم, وىذا الصراع ىو الذي ػلدد زلتوى واذباه العملية السياسية, 

فلكي نفهم النظام السياسي ال بد من ربديد طبيعة وىيكل التقسيم األفقي  ومن مث
للفئة  للمجتمع ونوع أو ظلط العالقة بُت ادلراتب العليا والدنيا واخلصائص األساسية

 .( 1)مةاحلاك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 166مصدر سابق , ص , عارف زلمد نصر (1)
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 تركز القوة في يد أقلية وعدم انتشارىا في المجتمع   -3

حيث تعترب النخبة والتعددية طريف نقيض من الناحية ادلعرفية, فالنخبة ترى أن القوة 
ف اجملتمع مركزة يف مجاعة واحدة, بينما ترى التعددية بتوزع القوة وانتشارىا 

أنو ال يعدم أي فرد يف وتشتتها بُت األفراد, وإن كان ىذا التوزع غَت متساو, إال 
اجملتمع أن غلد وسيلة يؤثر هبا على النظام السياسي, ألنو ؽلتلك بعضا من عناصر 
القوة ادلتعددة. ويف حُت ترى النخبة أن اجملتمع ينقسم أفقيا إذل أقلية قوية منظمة 
ذات خصائص معينة وأغلبية واسعة غَت منظمة ال سبتلك من القوة الشيء ادلؤثر, 

يطرة النخبة, فإن التعددية ترى أن اجملتمع ينقسم أفقيا ورأسيا إذل وزبضع لس
 . (1)مجاعات متعددة متصارعة متنافسة. وبينما نرى التعددية حبكم األغلبية 

وقد أمجع منظورا النخبة التقليديون واحملدثون على أن التفرقة بُت النخبة واجلماىَت 
أنو قد رأى التقليديون أن اجلماىَت غَت تقوم على أساس امتالك القوة السياسية, إال 

قادرة أو غَت راغبة يف حكم نفسا وإن وجود النخبة أمر حتمي ال ؽلكن ذباوزه, 
بينما أكد احملدثون على أن النخبة ىي اليت تستخدم اجلماىَت وتنفرد بامتالك القوة 

القوة يف وأن وجود النخبة ليس حتميا وإظلا ناتج عن قدرهتم على االنفراد بامتالك 
اجملتمع من ثروة أو سلطة أو نظام اتصال مجاعي أو ربكم يف سريان األفكار 

, ومن مث فإن زلك وجود النخبة ىو (2)وادلعلومات لتشكيل الرأي العام يف صاحلهم 
 االنفراد بامتالك القوة يف اجملتمع بعض النظر عن مربرات ذلك االنفراد أو أسبابو أو 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) Paolo Zannoni,"the concept of Elite" European Journal of Political Research, 
vol. 6 1978, pp. 16 – 17.  

 الطبعة ادلغرب, البيضاء, الدار الشرق, أفريقيا تكامل؟ أم إقصاء السياسية والنخبة ادلدين اجملتمع, قرنفل حسن (2)
 .79-78ص م,1997 سنة األوذل
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 وأولئك ػلكمون الذين ,علا شرػلتُت إذل تنقسم السياسية النظم فكل وظيفتو,
, (1)السياسي النظام يف أعلية األكثر وىي النخبة ىي األوذل والشرػلة احملكومُت,

ادلضادة" جنبا إذل جنب مع النخبة  حاول بوترمور تطوير مفهوم"النخبة وقد
احلاكمة, وقد قصد من وراء ذلك إغلاد عالقة اتصال ضمٍت بُت مذىب النخبة 

 .(2)ومذىب األغلبية أو التعددية 

 ىناك دائما أقلية مسيطرة على قمة الدولة والمجتمع -4

حيث غلمع سلتلف منور النخبة على أن ىناك دائما أقلية أو مجاعة صغَتة تسيطر  
على البناء السياسي للمجتمع, وإن اختلفوا حول ادلفاىيم اليت توصف هبا ىذه 
اجلماعة وحول عددىا وتكوينها الداخلي, وحول مصادر قوهتا وكيفية حفاظها على 

  ,بقائها واستمرارىا وسنوجز ىذا فيما يلي

النخبة,  ,تعددت ادلفاىيم اليت أطلقت على ىذه اجلماعة للسيطرة مثل - أ
والنخبة احلاكمة, والنخبة السياسية, طلبة القوة, الطبقة السياسية, 

 .(3)األوليجاركية 
كذلك تعددت اإلسهامات ادلتعلقة بالتكوين الداخلي للنخبة   -ب 

احلكم  حيث رأى ميشيلز أن ىذه اجلماعة الصغَتة دائما تتوذل سدة
 وسبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) James Bill, and Robert L. Hardgrave, Comparative Politics, the 
Quest for theory,(Ohio, charles E. Merril Publishing Comparative 
Politics, the Quest for theory,( Ohio , charles E. Merril Publishing 

Company, 1973), p. 144  
 دار القاىرة, اذلواري, سلتار عادل. د ترمجة األوسط, الشرق يف السياسية الصفوة ,نشوفسكي لي جورج (2)

 . 24 ص ,1987 العريب, ادلوقف
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 األوذل, الطبعة والتوزيع, للنشر الربيعان شركة الكويت ادلقارنة, السياسية النظم أصول ,ادلنويف  كمال. د (3)
 .84 -73 ص  ,1987

 حاكمة, غَت وطلبة حاكمة طلبة إذل تنقسم النخبة أن باريتو رأى بينما أوليجاركية,
 أن تلقائيا يعٍت ال النخبة يف واالندراج الذكاء من عالية درجة على احلصول ألن
أصبح ضمن النخبة اليت قد  أن يعٍت وإظلا احلاكمة النخبة ضمن أصبح قد الفرد

خالل استخدام  التفوق من ,تكون حاكمة أو غَت حاكمة طبقا دلعيارين أوذلما
توازن القوى  ,القوة للحصول على اإلمجاع والقبول من قبل احملكومُت, وثانيهما

بُت النخبة العليا والنخبة  كذلك فرق كارل دويتش,(1)ادلوجود بُت مجاعات النخبة 
الوسطى والنخبة اذلامشية, حيث رأى أن النخبة ؽلكن ربديدىا من خالل اقًتاب 
ادلنصب أو ادلوقع الرمسي فهم أولئك الذين يشغلون ادلوقع االسًتاتيجية يف عملية 
صنع القرار والذين يتحكمون يف نقاط تقاطع انسياب ادلعلومات وىم يشركون 

 (2)لقرارات دلاليُت البشريوميا يف صنع ا

ور النخبة كذلك حول مصدر قوة ىذه اجلماعة ادلسيطرة فأرجعها ضاختلف من -ج
بعضهم إذل الصفات واخلصائص الشخصية, فيما أطلق عليو باريتو"مفهوم 
الرواسب" الذي أراد بو إحالل العوامل ادلتعلقة بالصفات الشخصية زلل األساس 

د ماركي, أما موسكا فقد ركز على القدرة التنظيمية االقتصادي للطبقة احلاكمة عن
للطبقة احلاكمة وقدرهتا على ربقيق تالق يف ادلصاحل بينها, وفهمها دلا أطلق 
عليو"ادلعادلة السياسية" اليت تعٍت قدرهتا على التفوق يف حيازة القيم ادلفتاحية يف 

أما ميشلز فقد اعترب اجملتمع سواء كانت قوة عسكرية أو اقتصادية أو رموز دينية, 
 .(3)أن مصدر قوة األوليجاركية يكمن يف تفوقها الفكري وخصائصها الشخصية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Zannoni, op. cit., pp. 15- 16. 
 .3 ص سابق, مصدر ,لينشوفسكي  (2)
 . 84 -73 ص سابق, مصدر ,ادلنويف  كمال. د (3)
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 المبحث الثاني

 اقرار النخبة في الفكر السياسي العربي المعاصر
 تمهيد

, رلموعة من النخب ادلتميزة االخرى, كباقي اجملتمعات لعريبعرف اجملتمع ا       
اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ودينيا, وخاصة يف القرن التاسع عشر ادليالدي؛ إذ ؽلكن 

احلسب, والنسب,  ,احلديث عن رلموعة من األسس لتشكيل النخبة وىي
فتوى, والقضاء, والقوة, والسالح, والزاوية, والسمعة, والثروة, والدين, والعلم, وال

وبناء على ماسبق, فقد ظهرت يف تلك الفًتة رلموعة من  واحلماية, والوالء للقصر,
نخبة الشرفاء واألعيان, وطلبة العلماء, وطلبة احملتسبُت, وطلبة احملميُت من كالنخب  

هاء وادلفتُت, وطلبة قبل االستعمار, وطلبة األولياء واألقطاب والصلحاء, وطلبة الفق
شيوخ الزوايا, وطلبة قواد اجليش, وطلبة قواد القبائل, وطلبة الوزراء, وطلبة الكتاب, 

وقت اما يف ال.  وطلبة األمناء, وطلبة كبار ادلخزن, وطلبة كبار التجار وأرباب احلرف
احلاضر فقد اتسع ىذا ادلفهوم وظهرت اصناف اخرى للنخب و من ضمنها 

السياسية اليت ارتبطت باألحزاب السياسية , إذل جانب النخب النقابية اليت النخب 
والنخب  سبثل النقابات العمالية وادلهنية والقطاعية والطالبية, وطلبة ادلعارضة,

وأصبح احلديث كذلك عن رلموعة من النخب داخل الوظيفة  التقنوقراطية
وطلبة  الوزاريةوطلبة أعضاء الدواوين العمومية, كنخبة الوزراء, وطلبة الكتاب العامُت, 

 (1)...اخل ادلديرين ادلركزيُت وطلبة رؤساء األقسام وادلصاحل وادلكاتب وطلبة الربدلانيُت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 والـتأثَت, ادلسارات اخللفيات, ,مغاربية طلب ,(م19 القرن مغرب يف اإلصالح وسؤال النخبة) ,جفري سعيد (1)
 م,2012 سنة األوذل الطبعة ادلغرب, البيضاء, الدار مدى, منشورات الثاين, ادلغاريب ادلنتدى أعمال

 .56-44,ص

 تصنيف النخب ،المطلب األول 

عدة من النخب, فهناك طلب سياسية, وطلب  اصنافؽلكن احلديث عن        
إدارية, وطلب عسكرية, وطلب اقتصادية, وطلب علمية, وطلب تربوية, وطلب فنية, 
وطلب دينية, وطلب ذبارية, وطلب مقاوالتية, وطلب تقليدية, وطلب مهنية... دبعٌت 

عية االقتصادية واالجتما ,أن يف كل رلتمع" توجد فئات متفوقة يف سلتلف ادليادين
والسياسية, وتشكل كل فئة, يف ميداهنا, الفئة ادلتفوقة, ويستند ىذا التفوق إذل 
عوامل متعددة, قد تكون الثروة, أو السلطة, أو العقل, أو ادلكانة االجتماعية, من 

 خالذلا ربقق ىذه الفئة تفوقا وامتيازا على باقي مكونات ميداهنا.

إن يف كل ميدان توجد طلبة شلا يعٍت أن اجملتمع يـتألف من  ,تبعا لذلك, ؽلكن القول
طلب عدة, طلبة سياسية, وطلبة عسكرية, وطلبة اقتصادية, وطلبة ثقافية, وطلبة دينية, 
أو طلبة سبارس سلطة معنوية يف اجملتمع.وؽلكن أن ربتوي النخبة يف كل ميدان طلبا 

ية, ؽلكن احلديث عن النخبة فرعية, على سبيل ادلثال, يف إطار النخبة السياس
 (1)الوزارية, والنخبة الربدلانية, والنخبة الديبلوماسية, والنخبة احلزبية.

وؽلكن جملموعة من النخب أن تفرز لنا طلبة قوية تسمى بالنخبة احلاكمة أو الطبقة 
 ( اسم طلبة القوة.Millsاحلاكمة, ويعطيها ميلز )

  ,ة ىيوؽليز توم بوتومور بُت ثالث طلب رئيسي

 تتكون من أعضاء ذلم وظائف مهنية عالية وراقية وسامية يف  ,النخبة الوظيفية
 اجملتمع, كأن يكون مدير مؤسسة اقتصادية كربى, أو رئيس جامعة, أو مسؤول عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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, الطبعة األوذل سنة 3سلسلة بدائل قانونية وسياسية, رقم  مدخل إلى علم السياسة، ,زلمد الرضواين (1)
 .88-87م, ص2014

 .أو مؤسسة وطنية أو دولية معروفة منظمة

 والتأثَت السياسي, ىي اجلماعات اليت سبارس السلطة  ،الطبقة السياسية
 وتدخل يف صراع وتنافس مباشر مع القيادة السياسية؛

 ىي أقلية من األفراد ينتمون إذل الطبقة السياسية, وؽلارسون  ،النخبة السياسية
 .(1)السلطة يف اجملتمع

  ,وؽلكن تصنيف النخب حسب معايَت متنوعة على الشكل التارل

 عسكرية, وطلبة تقنية, وطلبة مالية...؛ طلبة سياسية, وطلبة ,المعيار القطاعي 

 طلبة الثروة, وطلبة القوة, وطلب ادلعرفة, وطلب  ،المعيار الموضوعاتي
 االستحقاق, وطلب الوراثة, وطلب السلطة؛

 طلبة مركزية, وطلب جهوية, وطلب زللية, وطلب وطنية,  ,الميعار المكاني
احلديث عن طلبة واحدة ضمن الطبقة  ومن جهة أخرى, الؽلكن,  (2)وطلب دولية

احلاكمة, فثمة طلب متعددة ومتنوعة وسلتلفة من حيث ادلشارب الثقافية, واألوضاع 
الطبقية واالجتماعية, واألصول العرقية واإلثنية. ويعٍت ىذا أن النخب تتعدد بتعدد 

بتوزيع  اخللفيات االجتماعية والطبقية. و" غلب أن ننظر إذل النخب باعتبارىا ترتبط
 (3)وشلارسة القوة والنفوذ يف ىياكل القيادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لبنان, بَتوت, والنشر, للدراسات العربية ادلؤسسة جحا, جورج ,ترمجة واجملتمع, النخبة ,بوتومور توم ,انظر (1)
 .م1988 سنة الثانية الطبعة
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 اخللفيات, ,مغاربية طلب ,(البناء وآليات الربوز إخفاقات بُت ادلغربية النخب) ,العينُت ماء بويا طالب (2)
 سنة األوذل الطبعة ادلغرب, البيضاء, الدار مدى, منشورات الثاين, ادلغاريب ادلنتدى أعمال والـتأثَت, ادلسارات
 .76-58,ص م,2012

 .364ص األساسية, ادلفاىيم ,االجتماع علم ,سكوت جون -   (3)

 ,األمريكية تسيطر عليها ثالث طلب أساسية ىيوإذا كانت الواليات ادلتحدة 
النخبة السياسية, والنخبة االقتصادية, والنخبة العسكرية, فإن االرباد السوفيايت 

من جهة أخرى. وينطبق ىذا  هتيمن عليو طلبة احلزب من جهة, والنخبة التقنوقراطية
على معظم البلدان االشًتاكية. وإذا أخذنا ادلغرب ظلوذجا, فمازالت طلبة األعيان 

 وطلبة ادلخزن تسيطران على السلطة والقرار. 

و" قد بينت األحباث حول النخبة أيضا بأن اجملتمعات اإلنسانية غالبا ما نتتج, 
ت طبيعة ثقافية أو دينية أو علمية, وبأن إضافة إذل النخبة السياسية, طلبا أخرى ذا

ىذه النخب ربظى ىي أيضا دبواقع متميزة داخل اجملتمع, إال أن ىذا اليعٍت 
بالضرورة قيامها بأدوار سياسية مهمة, ولو أنو بإمكاهنا أن سبارس بعض التأثَت يف 

ياسية النخبة السياسية يف بعض القضايا وادلواقف.إن الفرق األساسي بُت النخبة الس
وباقي النخب يكمن يف كون األوذل تتمتع دبجموعة من الصالحيات ذبعلها ىي 
ادلقررة األوذل للمجتمع, حبيث زبتار لو توجهاتو االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
واألخالقية أحيانا, شلا غلعل سلطاهتا واسعة وتأثَتىا الزلدودا, أما النخب األخرى, 

ها داخل رلاالهتا اخلاصة, دون أن تستطيع التأثَت يف فإهنا سبارس نفوذىا وسلطت
التوجهات السياسية بشكل قوي وفعال.كما أن وجود طلبة سياسية قوية قد يكون 
عنصرا مساعدا على تألق وازدىار النخب الثقافية والفنية واالقتصادية, غَت أن 

االت اليت م األمور التتم دائما هبذا الشكل, فقد حفظ لنا التاريخ رلموعة من احل
 (1)فيها ازدىار النخب الفنية والثقافية مع وجود طلبة سياسية ضعيفة أو متخاذلة.

 النخبة السياسية, والنخبة  ,وعليو, صلمل النخب اجملتمعية يف األنواع التالية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .147ص ,مصدر سابق  ,قرنفل حسن (1)

االقتصادية, والنخبة العسكرية, والنخبة ادلثقفة, والنخبة التقنية, والنخبة احلاكمة, 
والنخبة العلمية, والنخبة الرياضية, والنخبة الفنية, والنخبة الدينية, والنخبة احلزبية, 

القضائية,والنخبة اجلمعوية, والنخبة والنخبة النقابية, والنخبة اإلدارية, والنخبة 
اإلعالمية, والنخبة ادلوظفة, والنخبة القائدة, والنخبة ادلدبرة, والنخبة الصناعية, 
والنخبة ادلالية, والنخبة الدبلوماسية, والنخبة الوزارية, والنخبة الًتبوية, والنخبة 

 .... اخل نيةالكة, والنخبة الربدلااحلقوقية, والنخبة الصحفية, والنخبة ادل

 

 النخبة و السلطة ،المطلب الثاني 
اليت يتمتع هبا كيان ما  ادلشروعة , السلطة ىي نطاق الصالحياتاحلكومة يف 

نح عندما يتصرف بالنيابة عن احلكومة. وسبُ  ((.Cline n.d) )كالين إن دي
ىذه الصالحيات من خالل القنوات ادلعًتف هبا رمسًيا داخل احلكومة, وسبثل جزًءا 

السلطة العامة للحكومة. على سبيل ادلثال, قد تتمتع حكومة ما بسلطة   من
إلعدام اجملرمُت. وؽلكن للحكومة بعدئٍذ أن ربتوي على ىيئة زللفُت سلولة لتحديد 

رلرم؛ وقاض سلول باحلكم على اجملرمُت باإلعدام؛  ما إذا كان ادلواطن رلرًما أو غَت
وجالد سلول بقتل اجملرمُت الذين حكم عليهم باإلعدام. ويف ادلقابل, قد يتمتع 
حشد من ادلواطنُت بالقوة الالزمة للقيام بكل األشياء ادلذكورة أعاله, ولكنهم ال 

 (1).يتمتعون بالسلطة ألن اإلجراءات لن تكون مشروعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
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 . 27, ص2012, غزة, اإلسالمية اجلامعة, التجارة كلية, مقارنة سياسة نظم ,دبور زلمد أمُت (1)
 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=20111انظر , 

وؽلكن أيًضا رؤية السلطة السياسية يف مواقف تُعترب عادة غَت سياسية. )أجوارال 
ىو وظيفة ويف احلقيقة, فإن منح السلطة  ((.Agarwal n.d) إن. دي

على الشركة تعيُت موظفُت بوصف ينبغي, على سبيل ادلثال,  .مؤسسة اجتماعية أية
ذلك وظيفة قياسية لوجودىا. ومع ذلك, ال ػلق دلعظم أعضاء الشركة تعيُت 
ادلوظفُت. حيث يتم منح ىذه الصالحية ألفراد معينُت داخل الشركة دون تدخل 
احلكومة. وؽلكن أن توجد نفس الظاىرة يف ادلؤسسات الدينية واجلمعيات اخلَتية 

 (1).وما إذل ذلك واجلمعيات األخوية

السلطة اليت توجد بيد حكومة الدولة, واليت تقوم  و السلطة السياسية ىي         
دبوجبها بادلوافقة على رلموعة من القرارات الداخلية, أي داخل الدولة فقط, 
وخارجية, أي تعتمد على تعزيز العالقات مع الدول األخرى, لذلك يرتبط تطبيق 

د رلموعة من قنوات االتصال بُت كافة األفراد ادلرتبطُت السلطة السياسّية بوجو 
 (2).رللس الربدلان, واجملالس البلدية, وغَتعلا ,بالسلطة السياسية, مثل

 علي للداللة السياسية القيادة مصطلح االجتماع علماء كثَتمن ستخدمي     
 السلطة رئيس مثل السياسيون ىي السياسية فالقيادة  . احلاكمة النخبة مفهوم

 القيادة وبُت بينها للتفرقة وذلك  . الربدلان أعضاء إرل باالضافة والوزراء  , التنفيذية
 ومع  . ادلدنية اخلدمة جهاز يف الوظيفي اذلرم قمة ػلتلون الذين اإلداريُت إو اإلدارية

  , السياسية العملية يف التوجيو جبانب يتعلقان والنخبة القيادة مفهومي من كال أن
  فردية ظاىرة جوىرىا يف فالقيادة  , التحليلية الناحية من بينهما التمييز غلب أنو إال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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(, رسالة ماجستَت غَت منشورة,   1990 -1978النخبة السياسية احلاكمة ىف اليمن )  ,بلقيس أمحد منصور (1)
 . 1997كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاىرة,

 .83,ص1998علم االجتماع السياسي , دار الشروق للنشر والتوزيع , عمار األردن ,  ,إبراىيم أبراش  (2)

 .(1) مجاعية ظاىرة أساسها يف والنخبة

إن القيام بأعباء التخطيط والقيادة وإدارة السلوك اإلنساين على مستوى الدولة ىو 
أمر بالغ األعلية واخلطورة ألنو يتعلق باستيعاب ادلاضي والتعامل مع احلاضر والعمل 
للمستقبل , وىو أمر ؼلص النخبة السياسية خصوصًا ومجاىَت اجملتمع عمومًا يف 
إطار الدولة وسبثل عالقة أشبو بعالقة الروح بالبدن , فإذا كانت مجاىَت الشعب سبثل 

 (2)  .  البدن فان النخبة السياسية سبثل الروح اليت تعد سبباً لفاعليتو واستمراره

وبذلك تتكون للنخبة السياسية وظائف شليزة زبتلف وتتميز هبا عن باقي النخب 
ىذه النخب األخرى مثلها كمثل اجلماىَت ال تبارل األخرى , ويعود ذلك إذل إن 

بالسياسة وال تستطيع تشكيل رأي سياسي حول موضوعات السياسة العامة مثلما 
تقوم بو النخبة السياسية من عملية تشكيل ذلذا الرأي داخل اجملتمع, والذي 
يتأسس على إدراك ىذه النخبة لألىداف وادلشكالت اليت زبص الدولة ورلتمعها,  
كما تقوم النخبة السياسية بوظيفة التنسيق وادلوائمة بُت أنشطة ادلؤسسات واذلياكل 
ادلختلفة داخل اجملتمع يف إطار الدولة وخارج ىذا اإلطار يف بعض األحيان, وذلك 
لغرض الوصول إذل أفضل صيغة مشًتكة وموحدة للعمل يف إطار اجملتمع ومواجهة 

 .(3)  مشكالتو وأزماتو ادلختلفة

 قوم النخبة السياسية , من اجل ربقيق أىدافها دبحاولة التأثَت على مجاىَت اجملتمع وت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64, ص1986رلتمع النخبة , معهد اإلظلاء العريب , بَتوت , ,برىان غليون  (1)
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نظرية النخبة ودراسة النظم السياسية العربية ) اإلمكانات واإلشكاالت(, حبث مقدم ل  , نصر زلمد عارف (2)
ادلؤسبر الثالث للباحثُت الشباب بعنوان النخبة السياسية للباحثُت الشباب,كلية االقتصاد والعلوم السياسية, 

 .1996جامعة القاىرة, 
(3) James Bill, and Robert L. Hardgrave, Comparative Politics, the 

Quest for theory, Ohio, charles E. Merril Publishing 1973. 

لتغيَت الواقع االجتماعي العام دبا ػلقق مصاحلها , حبيث إن التغيَت قد يكون إغلاباً 
أو سلباً , زلققاً دلصلحة اجلماىَت أو غَت زلقق ذلا عرب رلموعة من الوسائل ادلختلفة 

 (1).السياسيةاليت توفرىا وظائف النخبة 

ويف إطار التأثَت ادلتزايد ذلذه النخبة يف إحداث التغيَت فإهنا تقوم بوظيفة حفظ 
التوازن داخل اجملتمع عن طريق اندماجها وذبددىا الذي يكون التغيَت زلوره 
ىا )النخبة( تقوم بقيادة عملية التغيَت والتطور داخل اجملتمع,  األساس, وىي بتغَتر

وراً أساسياً من زلاور عملية سبثل مبتغى ومطمح مجاىَت اجملتمع وتعد النخبة بذلك زل
وىياكل ومؤسسات الدولة أال وىي عملية التنمية الشاملة , ويظهر ذلك جليًا يف 
رلتمعات الدول النامية إذ سبثل التنمية فيها زلور احلياة واختصاراً ألىدافها خصوصاً 

 (2).نمية السياسيةيف اجلانب السياسي منها والذي يتمثل يف الت
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 69مصدر سابق , ص ,برىان غليون  (1)
 . 22-21, ص م1987علم االجتماع السياسى, مكتبة عُت مشس,القاىرة ,  ,فاروق يوسف (2)

 المبحث الثالث 

 إقرار النخبة في المجتمع العربي 
في دراسة النظم السياسية اإلشكاالت التي يثيرىا استخدام اقتراب النخبة 

 ، العربية
إذا كانت العديد من اإلمكانات اليت ذبعل من تطبيق اقًتاب النخبة يف        

دراسة النظم السياسية العربية أمرًا ذا فعالية ربليلية وقدرة تفسَتية عالية, فإن ىناك 
, شلا يقلل العديد من اإلشكاالت اليت ربول دون ذلك من الناحية ادلنهجية والواقعية

من تلك الفعالية أو القدرة, ويف ىذا السياق سوف نركز على أىم اإلشكاالت اليت 
 ,ؽلكن إصلازىا فيما يلي

 المدلول اللغوي .  -1

إذل اللفظ العريب"النخبة" إذل إحداث ارتباك يف  elite حيث أدت ترمجة مصطلح
العربية ػلمل معاين عالقة ادلصطلح بادلفهوم والدال بادلدلول فلفظ النخبة يف 

االمتياز والتفضيل واحلسن األخالقي وىذا يثَت اعًتاض الكثَتين الذين يرون أن 
ىذه الصفات ىي فضائل قد ال نطبق على القيادات السياسية يف الوطن 

ومن مث أصبح ادلفهوم العريب يدمج بُت احلقيقة والقيمة, فصار صفة حسنة (1)العريب
ىا بعداً معيارياً يتجاوز ادلقصود بادلفهوم كأداة للتعبَت تضفي على من يندرج يف إطار 

  .العلمي احملايد
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 . إشكالية العالقة بين الظاىر والحقيقة  -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد العريب, ادلستقبل احلديث, العريب اجملتمع يف واالجتماعي السياسي والتحول السراتية ,حريق  إيليا. د (1)
 . 4 ص ,1985 أكتوبر ,80

 العربية, النظم يف السياسية للعملية ومعلنة وزلددة واضحة قواعد وجود لعدم نظراً 
 هناية فبعد احلقيقة, وبُت الظاىر بُت التطابق بعدم تتعلق إشكالية دائما ىناك فإن
 تبُت ادلفارقات من العديد تظهر جديد عهد وقدوم السياسية العهود من عهد كل
 اليت احلقيقة وأن كذلك يكن دل حقيقة أنو فيو ويعتقد حقيقة أنو يظهر كان ما أن

 سلطئُت, يكونون عادة والسابقون مثقلة دائماً  فالًتكة آخر, شيء بالفعل حدثت
 .كذلك ليسوا احلقيقيُت السياسة صانعوا أهنم عنهم عرف ومن

 . تشابك وتعقد األسس التي تنهض عليها النخبة -3

فإذا كانت النخبة عند منظريها األساسُت تقوم أما على الرواسب والقدرات  
السياسية التنظيمية أو القدرة على توظيف ادلعادلة السياسية , فإن احلال يف النظم 

العربية جد سلتلف حيث تتعد عليها النخبة بدرجة قد تصل إذل حد التناقض حيث 
تتعاقب العوامل الرشيدة مع غَت الرشيدة والسياسية مع االقتصادية والعرقية مع 

فأحيانًا تقوم النخبة على تفاعل عوامل االنتماء إذل مؤسسات  .الثقافية مع الدينية
إذل العسكرية واالنتماء إذل حزب معُت مع اخللفية العرقية تعليمية معينة واالنتماء 

 .(1)والدينية وتسهم مجيعاً يف تأسيس النخبة السياسية كما ىو احلال يف العراق

 . فعالية الوحدات الرأسية في معظم المجتمعات العربية -4

 حيث يكون االنتماء للقبيلة أو ادلذىب أو اإلقليم زلددًا أساسيًا يف بناء وتكوين
واستمرار النخبة, وحيث عادة ما تكون النخبة من أبناء قبيلة معينة أو أبناء مذىب 
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 (2)معُت, ودول اخلليج العريب واليمن والعراق وسوريا أمثلة ال ربتاج مزيد من تفصيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .185 -138 ص  سابق, مصدر لينشوفسكي, ,يف العراق, يف السياسية الصفوة ,مارا . أ فيليب (1)
 -50 ص ,1992 ديسمرب ,166 العدد العريب, ادلستقبل مصر, يف السياسية النخبة ,اجلمل مايسة (2)

53 . 

 .دور القائد السياسي في تأسيس النخبة والحفاظ عليها  -5

فقد تأسست طلبة عربية متعددة يف فًتات زمنية سلتلفة اعتمادًا على شخصية  
الزعيم ودوره حيث أصبح ىو زلور ارتكازىا ومربر وجودىا واحملافظ على استمرارىا. 

ادلتبوع". ويف ىذه احلالة  -وقد أطلق سربصلبورج على ىذه احلالة مفهوم"عالقة التابع
ة اليت توجد فيها من مدخل القيادة السياسية ينبغي دراسة النخب والنظم السياسي

على اعتبار أن النخبة يف ىذا النموذج احلالة متغَتا تابعًا ال ؽللك التأثَت ادلستقل يف 
 (1)النظام السياسي

 .التعايش بين النخبة والنخبة المضادة  -6

شلا يعٍت أن االقتصار يف التحليل على النخبة احلاكمة قد ال يؤدي إذل سبام الفهم  
والتفسَت, فنظرًا لطبيعة العالقة بُت الدولة واجملتمع يف الواقع العريب, واألزمات اليت 
عانت منها النخب العربية واليت سبثلت يف"ضعف ادلصداقية التباع شعارات سلالفة 

شل واذلزائم ادلتتالية لبعض النخب العربية وضعف الثقة بُت ومناقضة لألفعال, والف
أدى كل ذلك إذل عدم استقرار شرعية معظم ىذه النخب  (2)الشعوب والنخب"

  .وبروز طلب مضادة تنازعها الشرعية سواء بوسائل سلمية أو عنيفة

صعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفهم وتحليل النخبة في   -7
العربية نظراً لطبيعة ىذه النخب وما تحيط بو نفسها  النظم السياسية

 .من سرية تضفيها على معظم المعلومات المتعلقة بها
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6مصدر سابق , ص  ,حريق إيليا. د (1)
 . 54مصدر سابق , ص  , اجلمل مايسة (2)

 
 

 النخبة و آثارىا السياسية  ،المطلب األول 

  دور النخبة في التنمية السياسية

الدور على مفهوم االندماج يف ىيئة اجتماعية تعُت لو النشاطات وينطبق         
ويتحدد دور النخبة من خالل درجة اندماجها يف  , والوظائف اليت ينبغي أدائها

اجملتمع الذي تـكـون فيو, وؽلثل االندماج والتكامل اجملتمعي اجلزء األكرب من الدور 
اص, إذ تقوم النخبة السياسية التنموي للنخبة بشكل عام والسياسية منها بشكل خ

بأداء وظيفة ربقيق التكامل واالندماج بُت اآلراء السياسية واالذباىات دلعظم القوى 
داخل اجملتمع, دبختلف أظلاطها وتأثَتاتـــها, هبدف ربقيق استقرار اجملتمع وثبات 
 إستمرارية أظلاط العالقات البينية بُت مؤسساتو ادلختلفة, ويتوقف مستوى صلاح
النخبة السياسية يف أداء ىذا اجلزء من الدور على مستوى اندماجها بذاهتا مع 

 (1). مؤسسات وبٌت اجملتمع األخرى

إن قيام النخبة بأداء دور االندماج اجملتمعي يهيئ السبيل ذلا ألداء دور التعبئة 
االجتماعية اليت سبثل قاعدة انطالق أي فعل تنموي, إذ ال تتوحد موارد الدولة 
باذباه ربقيق األىداف العامة إال بوجود التعبئة الشاملة اليت تضطلع النخب بأدائها 
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النخبة السياسية ادلركزية اليت تدور النخب  يف ظل وجود طلبة )حاكمة(, ىي
 األخرى يف فلكها بشكل أو بأخر, وربقق ىذه النخبة ادلركزية حالة اإلمجاع الذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسية, العلوم كلية ,(منشورة غَت) ماجستَت رسالة العامة, والسياسات السياسية النظم ,محيد  رعد رشا  (1)
 .156ص ,2014 النهرين, جامعة

 واالنسجام الوحدة ربقيق يكفل ما وىذا,  كرىاً  أو طوعاً  النخب باقي بو تلتزم
والتكامل دبا يسهل عملية التعبئة القومية دلوارد الدولة باذباه ربقيق األىداف 

 (1) . التنموية ذلا

ويتجسد كذلك الدور التنموي للنخبة من خالل مساعلتها يف التخطيط ورسم 
األكثر درايًة وخربًة يف أدارة شؤون اجملتمع, دبا األىداف العامة, باعتبارىا ادلؤسسة 

سبتلكو من إمكانات ذاتية ال تتوفر يف غَتىا من طبقات اجملتمع األخرى, إذ ربتوي 
النخب أكفأ الطاقات البشرية ادلؤثرة يف رلال عملها احلريف, وىو ما غلعلها معنية 

ها على وجو بصورة رئيسة يف رسم األىداف العامة للمجتمع, والتنموية من
وىو ما يتضح  اخلصوص, باإلضافة إذل إدارة عملية تنفيذ ىذه األىداف وتقييمها

جليًا يف ادلراحل الكربى لعملية التنمية الشاملة للدولة , وبذلك يكونر دور النخبة 
يف التنمية السياسية شلثاًل بأدائها لوظائف التعبئة والتخطيط والتنفيذ والرقابة, و 

وادلشكالت اليت قد تقف يف طريقها, وذلك يعكس تدخل النخبة تذليل العقبات 
يف مجيع مراحل التنمية, شلا يظهر دوراً بارزاً ذلا يف ىذه العملية, الذي يكون زلكوماً 

 (2). )أي الدور( دبجموعة من العوامل اليت تتحكم بزيادة فاعليتو أو ضعفها

 اآلثار الثقافية و االجتماعية  ،المطلب الثاني 
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 ذلك السياسي االجتماع علم موضوعات إطار يف كبَتة أعلية النخبة دراسة ربتل
  وتشكيل اجملتمعات واستقرار تكوين يف مؤثرة أدوات من النخبة سبلكو ما ألعلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومصر, العراق حالة دراسة – االستقالل منذ العريب الوطن يف السياسي ودورىا النخبة مكي, ىاتف دينا  (1)
 .8ص ,2005 بغداد, جامعة السياسية, العلوم كلية ,(منشورة غَت) دكتوراه اطروحة

 والنشر, لألحباث العربية الشبكة عثمان, زلمد ,ترمجة األساسية, ادلفاىيم ,االجتماع علم سكوت, جون (2)
 .362ص ,2009 بَتوت,

 علم علي قصراً  النخب دراسة تعد ودل,  العقيدي والتوجو والفكر احلكم نسق
 زلاور أىم أحد االن فهي العلوم من العديد إرل ذلك تعدي بل السياسي االجتماع
 . واالقتصادية السياسية الدراسات

 وتغيَت احلكم اليات صياغة أعلها أو ومنها  الوظائف من بالعديد تضطلع النخب
 أساسي مكون علي الضوء إلقاء تعٍت النخبة دراسة فإن وىكذا  والسلوكيات القيم

 (1). ما رلتمع يف والديٍت والثقايف السياسي الواقع صنع يف

 و االجتماعية  الثقافية اآلثار

 يف كثَتة بلدان يف كبَت حد إذل اجملتمع يف السائدة السياسية الثقافة تساىم       
. السياسية القيادة عناصر ربديد يف تساىم قد اهنا بل احلكم, نظام شكل ربديد

 ذات صغَتة رلموعة على أو معينة عائلة على حكرا السياسية القيادة تكون فقد
 كبار اجملتمع يقدر وحيث. تعليمية أو عرقية أو مذىبية أو دينية خاصة وضعية
 ادلسنُت صفوف من القيادة ذبئ أن يغلب اإلناث, على الذكور ويعلى السن

 (2). الذكور

 على بالسيطرة األجدر أهنا على معينة فئة إذل ينظر السياسية األنظمة من كثَت وىف
 ادلستويات العليا للسلطة. ىذه الفئة قد تكون رجال الدين أو العسكريُت أو
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وىف مثل ىذه احلالة يتوقع أن تعكس السياسة العامة مصاحلهم يف ادلقام  , احملامُت
األول. وتؤثر الثقافة السياسية كذلك على عالقة الفرد بالعملية السياسية, فبعض 
 اجملتمعات تتميز بقوة الشعور بالوالء الوطٍت وادلواطنة ادلسئولة, وىنا يتوقع ان يشارك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41, ص العريب الدؽلقراطي ادلركز,  اجملتمعات واستقرار تكوين يف وتأثَتىا النخبة  ,د نبيل الشيمي زلم (1)
 . 14/10/2009 يف 2799 العدد ادلتمدن احلوار العريب العادل يف والسلطة ادلثقفون , الشيمي نبيل زلمد (2)

الفرد يف احلياة العامة, وأن يسهم طواعية يف النهوض باجملتمع الذي ينتمى إليو. وىف 
 أيدول أخرى يتسم االفراد بالالمباالة واالغًتاب وعدم الشعور بادلسئولية ذباه 

 السياسيشخص خارج زليط األسرة. وىف بعض األحيان ينظر ادلواطن إذل النظام 
 اللحد ويتوذل كل شيء نيابة عنو ويعمل على يتعهده من ادلهد إذل أبويعلى أنو 

ضمان رفاىية اجلماعة. وىف ادلقابل قد يتشكك الفرد يف السلطة السياسية ويعتربىا 
رلرد أداة لتحقيق مصاحل القائمُت عليها ليس إال. لذلك ؽلكن القول أن االستقرار 

بُت ثقافة النخبة والتوافق  الثقايفيعتمد على الثقافة السياسية. فالتجانس  السياسي
واجلماىَت يساعدان على االستقرار. أما التجزئة الثقافية واالختالف بُت ثقافة 

  (1).السياسيالنخبة وثقافة اجلماىَت, فإنو يشكل مصدر هتديد الستقرار النظام 

أن النخب عمومًا ىي الفئات اليت تتميز عن بقية أفراد اجملتمع من خالل         
واإلنتاج يف رلاذلا احملدد ـ سياسة واقتصاد ثقافة علوم, اخل ـ وحُت  قدرهتا على الفعل

نقول طلب سياسية فالبد أننا نعٍت هبا األفراد واجلماعات اليت سبتلك خطابًا سياسياً 
وتفًتض نفسها قائدة أو موجهة للمجتمع أو دلكونات منو وتسعى من مث إذل الفوز 

 مشروعة وبادلقابل فإن عبارة طلب غَتبالسلطة السياسية عرب وسائل مشروعة أو 

ثقافية ربيلنا إذل أفراد ومجاعات أيضًا هتتم بالشأن الثقايف وتسعى دلمارسة التأثَت 
على ذىنية اجملتمع وقيمة ومعتقداتو وأفكاره وأخالقو وحىت عاداتو وتقاليده ولسوء 
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 عتمادىااحلظ ال توجد معايَت دقيقة أو حدود صارمة وهنائية ؽلكننا من خالل ا
معرفة وفرز من ىم يف ضمن النخب لسياسية أو الثقافية ومن ىم خارجها ويشَت 
الكاتب إذل ما تضمنو معجم علم االجتماع الذي حرره الربوفيسور دينكن ميشيل 

 بأهنا مجاعة أو طلبة من األفرد يعًتف بعظمتها يف التأثَت والسيطرة على“عن النخبة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .193ص ,2007 , ليبيا , بنغازي , الوطنية الكتب دار , السياسي االجتماع علم ,الطبيب زايد مولود (1)

شؤون اجملتمع وىي األقلية احلاكمة اليت تتمتع بسلطان القوة والنفوذ والتأثَت أكثر شلا 
والنخب هبذا ادلعٌت تكون أقلية متماسكة ويرى الكاتب ” تتمتع بو الطبقة احملكومة

ليعطي تعريفًا للنخبة يتعدى مفهوم السيطرة السياسية  أن الربوفيسور ميشيل عاد
ليعٍت أي مجاعة أو صنف من الناس أو رلموعة من األفراد ؽللكون بعض الصفات 
والقابليات اليت يتمنها اجملتمع كالقابلية العقلية العالية ادلراكز اإلدارية احلساسة القوة 

تأثَت الكبَت لكن ىؤالء األفراد العسكرية السلطة األخالقية أو السمعة العالية وال
الذين يتمتعون هبذه الصفات قد يتميزون بالتماسك أو الفرقة واالنقسام وقدراهتم 
يف التأثَت يف اجلماىَت تفوق قدراهتم يف حكم اجلماىَت وؽلكن التأكيد علي أن 

 (1), للنخب صفات تتسم هبا وأعلها

قلة العدد نسبيًا باعتبارىم الصفوة ومن مث فهي متجانسو متحده وواعية وتتميز  –
 . خباصية احلفاظ علي ذاهتا

التمتع دبكانو اجتماعية مرموقة )السياسيون ورجال الدين وادلثقفون ورجال  –
 ) األعمال

اإلمساك دبصادر القوة السياسية )النخبة السياسية( وذلا دور فاعل يف صناعة  –
 . ياسة وتنفيذ ما تتضمنو من برامجالس
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 . القدرة على صنع القرارات –

 . توجيو ادلواطنُت إذل القيم االجتماعية اليت تؤمن هبا –

 (.تشكل عناصرىا وتؤيدىا لتورل ادلناصب ادلهمة يف اجملتمع )مقاليد السلطة –
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 924 العدد 31/8/2004 ادلتمدن احلوار – العربية النخب – احملاريق سامح (1)

القدرة على توجيو ادلشاركة يف توجيو النشاط االقتصادي من خالل السيطرة على  –
 . وسائل اإلنتاج

 .  أو النخبة الدينية ةلتأثَت يف العقيدة من خالل الدعاا –

القدرة على تعديل سلوكيات ادلواطنُت وترويج األفكار اليت زبدم النظام احلاكم  –
ن يرى يف النخب أهنا خليط فئات وتناقضات وإضفاء الشرعية على أدائة وىناك م

 . . تدافع عن مصاحل كما تدافع عن أفكار وتوجهات

االستقاللية دبعٍت أهنا ال تسأل عن أفعال أمام أي طرف أخر فهي وحدىا تتورل  –
 . حسم القضايا وحل ادلشكالت حسب مصاحلها وتصوراهتا

 

أن ىناك فرق أساسي بُت النخبة السياسية وباقي النخب يكمن يف   ويرى       
كون النخبة السياسية تتمتع دبجموعة من الصالحيات ذبعلها ىي ادلقررة األوذل 
للمجتمع حبيث زبتار لو توجيهاتو االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألخالقية 

أما النخب األخرى فإهنا سبارس  أحيانًا شلا غلعل سلطاهتا واسعة وتأثَتىا ال زلدوداً 
نفوذىا وسلطتها داخل رلاالهتا اخلاصة دون أن تستطيع التأثَت على التوجهات 
السياسية بشكل قوي وفعال ومن ىذا ادلنطلق فالنخبة السياسية ربتل مركزًا متميزاً 
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ضمن قائمة سلتلف النخب األخرى باعتبارىا سبلك القوة والقدرة داخل النظام 
 (1). القرارات للدولة وتسهم بشكل زلوري يف صناعةالسياسي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 38امُت زلمد دبور , مصدر سابق ,ص  (1)

 

 الخاتمة
إن للنخبة السياسية الدور األبرز يف عملية التنمية السياسية  شلا سبق يتضح        

من خالل دورىا يف مؤسسات الدولة وخارجها يف إطار اجملتمع , إذ تعد ىذه 
النخبة احملرك األساس لعمل النظام السياسي وحركة القوى السياسية ادلختلفة داخل 

خالل االستنتاجات , و سنبُت ذلك من  اجملتمع الذي غلسد بيئة ىذا النظام
 .التالية

 االستنتاجات 
النخب احتلت دورا مهما يف اذلرم السياسي فهي دائما تلعب دور ادلقرر  -1

احلاضر كما أهنا زبطط  يف رلاالت مهمة عدة, إهنا تصنع التاريخ وتصنع
 . للمستقبل

قدرة على فهم النظم العلمية وربليلها, وتعد بال تتميز النخبة السياسية -2
عليو االقًتاب  تنطويدراسة النظم السياسية ادلقارنة, دلا  يفداً منهجًا جي

 .كافة اجملتمعات  يفمن مقوالت وافًتاضات ؽلكن تطبيقها 
يوجد رلتمع دون طلبة, بل تتعدى دراسة النخب السياسية إذل دراسة    -3

كافة اظلاط النخب األخرى من طلبة اقتصادية, طلبة فنية, طلبة ثقافية, 
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طلبة رياضي, األمر الذى يعطى مدلوال دبا ال يدع رلال للشك على أعلية 
 .منهج النخبة كإطار لدراسة النظم السياسية

 

 

 

 المصادر 
 لقرآن الكريم اوالً : ا

 ثانياً : المصادر العربية 

 

 عمار , والتوزيع للنشر الشروق دار , السياسي االجتماع علم,  أبراش إبراىيم -1
 م.1998 , األردن

لسان العرب, حرف النون, مادة طلب, اجلزء الرابع عشر, دار  ,ابن منظور -2
 . م2003صادر, بَتوت, لبنان, طبعة 

 م.1986, بَتوت,  العريب اإلظلاء معهد,  النخبة رلتمع,  غليون برىان -3
 للدراسات العربية ادلؤسسة جحا, جورج ترمجة واجملتمع, النخبة, بوتومور توم -4

 .م1988 سنة الثانية الطبعة لبنان, بَتوت, والنشر,
 سلتار عادل. د ترمجة األوسط, الشرق يف السياسية الصفوة,  لينشوفسكي جورج -5

 م .1987 العريب, ادلوقف دار القاىرة, اذلواري,
 األساسية . ادلفاىيم, االجتماع علم, سكوت جون -6
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 مدى, منشورات الثاين, ادلغاريب ادلنتدى أعمال والـتأثَت, ادلسارات اخللفيات,
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 ,(البناء وآليات الربوز إخفاقات بُت ادلغربية النخب, )العينُت ماء بويا طالب -14

 الثاين, ادلغاريب ادلنتدى أعمال والـتأثَت, ادلسارات اخللفيات,, مغاربية طلب
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