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 تمهيد( 1)
 

قااا  1883-1818باايف قةاا ل )لكتماااف( لكتااا كاا   بهاا  ةاا    ماا  ة  هناا ف قاا   

توصاايا لكقب ااو لكووااق  وباايف ولالاادل مااف ل ق والاا   لكتااا كاا   بهاا  )  ف 
لواات ا ل صتصاا د لكوي وااا قااا ك موااو ب نوااتوف قااا ( Alan Krueger  گةاا و

لكو ياا   لكمتالاادل ولكاااد لعتمااد موياا   )لكااد  ( ةفواا   قااا توصاايا لكقب ااو 
أةثاا  لكتو يتاا   لنت اا  ل قااا لكواانول  لك اياااو لكم  اايو قااا صاا   لكووااق و و

كألبالااا ي قاااا  Pewا م ةااا     عااا   ق ااادتوصااايا مونااا  لكقب اااو لكوواااق و 

)لكقب ااو لكووااق ( عااا  أنهاا  كمياا  ل واا   2018 لكو ياا   لكمتالاادل قااا لكواا  

ماا تيف  إكاا لكااوقنا كاااد    medianلكتااا يتاا لول د اهاا  باايف ثاثااا لكوواايق 

( يتااا لول income  بتوماااي  نقااا   )د ااا  گاكاااف لكووااايقو لا صااا     ف ةااا و

كتالديااااد لكقب ااااو لكووااااق   medianب كم ئااااو الااااو  لكوواااايق  150و  50باااايف 

 ل م يةيو.
 

قهااا  و   لكمتةااا  ةااا    مااا  ة  الاااو  لكقب اااو لكوواااق  لكتاااا ي   إكااا وبااا كوودل 
ب كقب ااو )لكب كول يااو(و قااظف لكنجاا   ل كتمااا عا لكاااد يهاايمف عاياا  ماا  يوااام  

لكنج يااو ل كتم عيااو ولكوي واايوو ةاا ف يونااا لكب كول يااو  قااا لكووااق ب كقب ااو 
إكاا  الااد ةبياا  عااا  وقااه ماا  تن وكاا  ةاا    ماا  ة  قااا ةت ب تاا  باايف ل عااول  

 ( ق الً عف أوكئف لكايف تفث ول ب .1818-1883)

 

كم  ةوااا ي ااو  عااا  قااا لكمتهااو  لف ل واا   لكاا ئي  كات وااي  لكقب ااا ظكااال قاا
نتااا وو ولكااادو  ولكموصااا  لكااااد ت ديااا  قاااا )لماااتالف( ووااا ئ  لإ أوقةااا ل تمااااف 

تنجااي  لكوماا  ل كتماا عا )عمايااو لإنتاا و( ق ااالً عااف تو ياا  لكثاا ول ولكمااول د 
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وبهاااال قاااظف ةلكقب اااو لكوواااق ة ماااف وكهاااو لكنجااا  لكم  ةوااايو هاااا  ولكوولئاااد. 

 . لكب وكيت  ي أوقب و تال  لكقب و لكال ةمو وقو  لكقب و لكوم كيو  
ل اات      اا  م تاااا  إكاا  elite theory قااا الاايف تنصاا ا نج يااو لكن بااو

عنااد ت  يااك اكااف مااف لكقب ااو لكووااق و قهااا نج يااو ت ااو  عااا  وصااا عالصاا   
يااو صاا،ي لو تتةااوف مااف أف أصالكنج يااو تتتاا     لك ااول قااا لكمكتماا  لكمو صاا .

اوف واااقو مواات او قااا ةياا ف  ااة  و اابة   ت قاايق لكوي واا  و ي   ن ااك لصتصاا ديو
  .eliteب كن باااو   لنت  بااا   ديم  لقياااو ويااات  وصاااتهلكدوكاااو بويااادلً عاااف عماياااو 

-nationمااو ل -ن بااو ب ااول ماا  متاا هي  بناا   لكدوكااول تبقاا  نج يااو لك وكاااكف
state  متهااو  ق  ياا ل هااا والاادل وي واايو اليااي لكدوكااو ول مااو متق ب تاا ف. ول

ةو  ف لكباااد   يالتاا و إكاا  countryمااو أةثاا  دصااو مااف متهااو  ةلكباااد ل -لكدوكااو

 مو.ل -مكموعو ع صيو و ئدل ةم  هو لكال   قا متهو  لكدوكو
 
(2) 

 
تاا  ي  مااو قااا ل -كاا    و دل لكقب ااو لكووااق  بقااو  م تاااا عنااد بناا   لكدوكااو

لكواا ل  لكااوقنا لكالاااديي لبتاادلً  ماااف  ول ل مااو لكو لصياااو وكاادكيته  لكت  ي ياااو 
دي كةتياااف تااا  ي  لكواا ب ل كاماااالهك ولكو صياا   ولك وميااا   لك ااي و وقاااا   اا  

ق اااد   و  ماااف لك ااا ف لكو ااا يف.تقاااو  لكوااا ل  لكالاااديي قاااا ال باااو لكنصاااا ل 
 independent) ن باااو موااات اولواااتق ع  تااااف لكقب اااو لكوواااق  لف تتااا   

eliteمو دكااو م اا وعه  لكااوقنا  وبثولبتهاا  ومت،ي لتهاا  ووالمااا  تاااف لكن بااو (و

 عا كديااد موالاادو مااو لكو لصيااو قااا بناا   ع ااد لكتماا  بصااد  عااف  ول ل كيوباا  
كااوه ا لكاادق   عااف مواات ب  لإنواا ف و اام ف وكااودا وت دماا  ووااو دت و وةاا ف 
بم اااادو  لكم اااا و  لكااااوقنا لكن بااااود لكمواااات   لف يااااوق  بنيااااو مو ااااوعيو 
 وااتدلمو لكودلكااو ل نواا نيو و اام ف لكال ياا   وتااوقي  لكواايا لكم دهاا  ك نواا ف 

 قا لكو ل .
 
م ااا  ي   إكااا كااا  كألواااا لكوواااق  وتالو  مناااا لف تم صااا  لكقب اااو كةاااف وو

ولوااات ق ب   ماهبياااو وع صياااو وصي هااا  ماااف صااا لع   لكنصاااا لكثااا نا ماااف 
 اام ف  إكاا لك اا ف لكو اا يفو لقت اا   لكن بااو لكو لصيااو )ال  لكت  كيااد لكو ي ااو( 
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يومهاا   اواا   و  اا  ع ماا  صوتهاا ا وهااو ل واات ال  وال  اانت  لكقب يااو لكووااقا

كهاااا  لكااااوقنا وت،قاااا  بماااااهبي   لكقب ااااو لكووااااق  بنتوااااه  ثااااوك ب ن م
   نتوااااه  قااااا الاباااا   ل واااات ق ك لكال بااااا  ل و ااااي و يااااديوكوكي   متالياااا  

صاا  باادو ه  و اا ئ   ااف صااد م    ولكتماا   لكماااهبا ولكت اات  لك ااوما وهااا بااال
لكمواات او( ولوااتبدكت  بتولصاا  لكتم عيااو ووي واايو  ااديدل لكتب عااد نوااي  )لكن بااو 

ةااال ق ااد  لكن بااو لكو لصيااو منااا نصااا صاا ف وه ل واات ال . عااف موت ااد ديمومااو 
لكيااو  ولالاادل مااف لهاا  م وم تهاا و وهااا هويااو لواات الكيته و بوااد لف لنتهاا   إكاا و

 إكاا لكقب ااو لكووااق  هااا ل  اا   ةم اا و  وال  اانو كان بااو لكمواات او وت اات  
صااااد  )لكن بااااو لكت  ي يااااو( مكاااا د  وبهااااال لكوي واااايو.  Pluralismو لكتوددياااا

ف وعنصاا  ع ااولئا اد  و اا   ماونااو ن اا ق صاا،ي ل  ااديدل لكتاااو   أو اات   
 clouredقااا مو دكااو لكتنباا ل  لكوي واايو لكمتصاا  عو لكم و ااوا   صياا  بي اا

stochastic element of political conflicts  و و  تماااف تاااف لك ااو

 نا  م ف والدته .لكوص  نتو      لوت الكيته  لكاد يوقا 
 
ف ن ااو  لكن ااك لكال كيااو يمثاا  لناادم ك ً ع ااولئي ً ماا  توااددي   وي واايو ون عاا   إ

و وااايم   وع ااا ئ يو متاليااا ل مو دياااو كمااااهك لكن باااو ولوااات الكيته  أومن ق ياااو 
ق ااادلف  أوواااق ومن  هااا  لكالياااود وبواااد  اااي   لكن باااو كماليقهااا  لكقب اااا ل 

ماا   لكااا  قمااف صااتول لك ااو  لكولواااوو.  وكودهاا  بوالاادته  لكقب يااو ل ووااقيو 
بفكنالاااو لكتاليااا ل  لكوي وااايو  ووالتااا  لكاالجاااو وتااااف ل كااا ل  لكن بوياااو متوا اااو

كااااال قااااظف و دل ن بااااو   لك ومياااا   لك ااااي و وصي هاااا . أوولكقب يااااو ولكماهبيااااو 
و دل  إكاا لكال كااو  ع لصيااو مواات او قااا لك اا ف لكالاا دد ولكو اا يف باا   باافم 

 قب اااو وواااق  ع لصياااو ال ي ياااو عااا ب ل كا وميااا   ولكماااالهك ة ااا ق  ااا و ل
(necessary condition)   و  كم اااا و  كي وكااااد عب هاااا  ومااااف  الكهاااا  صاااا

( sufficient condition) ة ااا ق ةت ياااو موااات  و ت اااودا لكن باااو لكو لصياااو

وال ةاااا اد صاااد  تهتاادد بااا  لكديم  لقياااو لكو لصياااو لكتوددياااو ةمكااا   قةااا د 
 وقنا ولو  وكي  لكوة .
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ياااهك لكمتةاا  لكالاادلثود ل واات ا ماا  ف صاا الك بتبنااا  مااف ك نااك ث اا قا   اا و

ماااهك   اا  قااا تاادلو  متهااو  لكن بااو ولكقب ااو لكووااق  م ةاادل باا ك و ا ع قاا  
لكدوكاااو لكو لصياااو نمواكهااا  لكمااادنا ماااف  اااال   يااا دل لكولصااا  لكوي واااا مااا  بواااد 

هةاااال جهااا   لكن باااو لكوي وااايو لكتاااا أد ةااا  ال ااا ئه  . لكالااا بيف لكوااا كميتيف
لكك، لقيااو قاا نتوا ولصاا  لكن ااك لكمث تااو وااول  أة ناا  ماا   لكتاا  ي  و اا و ل 

 . وقااف لككمياا  و   اادا بتقبي اا   ن لهااو لك  يااو كواا ل  ولالاادألكالةاا  لكماةااا 
بوااد ل ن الباا   لكووااة يو لنتو اا  لكقب ااو لكووااق  ب نتواا ا لكولصاا  ل صتصاا دد 

التاا   . وواا ع ف ماا  ل اامال  دو هاا  بوااد لنهاا ف لكالاا وك كالصتصاا د لكو لصااا
ةاا ف يمةااف لكتصاا كط باايف قب اا   لك ااوك بوااودل جهااو  لكقب ااو  2003واا   بوااد لك

لكووااااق  ومم  وااااو دو هاااا  ل صتصاااا دد ولكمكتموااااا إدل ل لكاااا أد لكواااا   
وكةااف كاا  تهتااد لكتقبي اا   لكديم  لقيااو  . لككموااا لكماا ث  عااا  لك اا ل  لكوي وااا

ا مااانه  لعتمااا د لكن اااك ولكةتااا  ل  لكمث تاااو ك يااا دل لكبااااد نالاااو تااا لة  مااادن إكااا 
مااف لكاا  مواات ب  لةثاا    عجيماا  متكاادد كبناا   دوكااو ال اا  يو الديثااو توااتثم  ت لثاا

لواااتبو د دو  لكن اااك قاااا  إكااا د  نجااا   لكمةونااا   ولكمال صصاااو أو  عجماااو.
توكياااد قب اااو وواااق  م تاااد ل كتقبي ااا   لكمولقناااو لكت عااااو قاااا لدل ل لكدوكاااو 

قاا   وبن  هاا  لكمنتااتط عااا  تاااف لكقب ااو لكووااق  كت اااه قاا   لكوماا  قااا لك 
 .ب كول يو وقنيو  إك لك    وإمة نيو تالوكه   

 

هةااال  اا   ق يااه لكديم  لقيااو وتال اا  لكن ااك ولكةتاا  ل  لكمث تااو وكاا  تجهاا  
ولواااتبدك  بفكنااادل  و قب اااو وواااق  ت اااود دوكاااو عااا ل  ولالاااد وقاااف لككميااا 

جهااو   اا لئط مكتمويااو عااا  هاا ما صاا لع    إكاا وي واايو مت اا  بو لنتهاا  
و  صاانو ال بويااو تتو ماا  ماا  نتاا ئ  تولقااه مال صصااو وتواايا عااا  ه م ااه  
قيمااا  لنااا و  لكن اااك ولكةتااا  ل  لكمث تاااو ولكقب اااو لكوواااق  بم تااااا أ اااة   

 ل وتبو د ولكتهميا.  
 

وكباااوش  اا ق لكةت يااو بماا  يااوق  عبااو  كواا  لكديم  لقيااو وبناا   دوكااو كمواات ب  
لكم بااااوو قاااظف ل مااا  يتقااااك لكتتةيااا  ل يكااا با بفهمياااو لعتمااا د لكن اااك  لكي كنااا 

كااا  توواااي  ب واااو لك يااا  أ   ماااف ولكةتااا  ل  لكمث تاااو عاااا  وكودهااا  لكتوااا  

لكمكتموياااو ول صتصااا ديو إنتااا و قب اااو وواااق  تتااا   ةامتهااا  ماااف  اااال  
 صن ديه ل صت ل .  
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ل واات ا لكاادةتو  م هاا  لك تاا كا يتناا و  لكمتةاا  لكوي وااا ولكماا  ي لك لقاادينا 
( 2متال مااو لكتوصاايا باايف لكن بااو ولكقب ااو لكووااق  وعااا  لكنالااو لكااول د قااا )

لعاااالا بااا ك و ا ت تااا ك مالااا و   مجهااا  مالماااد صااا كط مااا  مكموعاااو ماااف 
و بااد  لف ناااة  هناا  أف   لكمث تاايف لكمتنااو يف قااا لنماا ق لنتاا و لكمو قااو لكم تاتااو.

تااادصيهو  إكاا تالديااد لكمتهااو  يالتاا و  أو مصااقاط لكقب ااو لكووااق  قااا لكوااا ل 
تفصاااي  كاقب اااو لكوواااق  مناااا  أوولعت اااد أف لكوااا ل  ي ااااو ماااف نماااو قبيواااا 

ف ةاااال ل التالكااايف إو  نكااا قا لكال ي اااو الينمااا  ن اااو ا .  صااا نيف ماااف لكااا مف
عاااا   أولكوثمااا نا ول نةايااا د صاااد وااا هم  قاااا تتتيااا  متهاااو  لكقب اااو لكوواااق  

ل صاااا  ت ااااوي  د  تهاااا  وق عايتهاااا  لكمكتمويااااو عااااا  ل صااااودل )لكوي واااايو 
وهماااا  الاااا و و ون صااااد  وول صتصاااا ديو ول كتم عيااااوو ولكث  قيااااوو ولكدينيااااو(

مجهاا ل  لكقب ااو لكووااق    كتيتفواالكلكمالتااايفو  ااال  لكماا ئتا عاا   لكمنصاا مو 
 متن واو  مو ه  مف لصق عي   ثاليا

 
  ًو ل صق عيو لك بايو.أو

 ث ني ًو ل صق عيو ل وكي،   يو )مالةا ل  ل ا ولكبيو (.
 ث كث ًو ل صق عيو لكدينيو.

 
( 1921قهااال لكتمجهاا  لكةاا اك ةاا ف م تبقاا ً )عنااد ن اافل لكدوكااو لكو لصيااو لكالديثااو 

لكالتااا ج عاااا  مصااا كاله   أولكت ااا د  موااا و  أولكب يقااا نا  بتةااا ل لكاااو   كامالتااا 
ك  ياا  ةماا  لواااتن و لا ص   وولكتمجهاا  صياا  لكال ي ااا كاقب ااو لكووااق  وةقب اا   ن قااال

و وت ااج  بااايف ا جم عرررص ا و نيرررصق اااد )لن ااق    ادو هاا  قااا مت صااا  ثالثااو
كقب تهااا ( قهاااا وإف ة نااا  ق عااااو قاااا قتااا ل   أولكمصااا كطو  أولكاااو   كا ااا  و 

ت  ي يااو موينااو إ  أنهاا  بااد  وةفنهاا و لصصااد لككم عااو لكوقنيااوو ةم اا و كاقب ااو 
و ياا  دكياا  عااا  اكااف صياا ك لكقب ااو   لكووااق  وةفنهاا  مموااوةو مااف لك اا  و.

لكوواااق  ولككم عاااو لكوقنياااو قاااا ل تيااا   ال ةمهااا  لكاااوقناو إ  بواااد مولق اااو 
ةونهاا  مناات  مااف نااولت   ا جم عررص ا ث  فيررصوةاااكف ص باا    ل نتاادلك لكب يقاا نا.
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ت اااة  لكقب اااو لكوواااق  قاااا مقاااا  لك ااا ف لكو ااا يف وصاااد تال ااا   أولكتمجهااا  

لكتنااوي  لكنواابا ول تتاا  دو هاا   أودو هاا  لكت عاا  ولنالواا  قااا دو  لكتال ياا  
ا مؤسسرررص ولككم عاااو لكث كثاااوو ون صاااد  لك يااا دد قاااا صيااا دل لكقب اااو لكوواااق . 

و ولكتاااا ولف ة نااا  نت كااا ً قبيويااا ً كال كااا   لكمكتمااا  قاااا صا طسرررةحيص ا و نيررر 
إ  لف لككم عاااو لكوواااة يو  تفواااي  لككااايا قاااا ع ااا ين   لك ااا ف لكم  اااا. 

لمتااااادلدلً كمصااااا كط ل صق عياااا   لكاااااثالي )لك باياااااوو  أوة ناااا  نبتااااا ً قبيوياااا ً 
ل ةماا  هااو ول ااط قااا وكاادن  لف دو هاا  يتصاا عد ماا   ول وكي،   اايوو ولكدينيااو( 

( وصي هاا  كةنهاا  ة ناا  مالاادودل 1958( وقااا ثااو ل )تمااو  1941 ال ةااو )ماا ي 

إننااا  نثبااا  هنااا  لف ةاااال ل التالكااايف لكوثمااا نا ول نةايااا د والتااا    ل ناليااا  .

ل الااتال  ل م يةااا صااد واا ه  قااا لكالااد مااف دو  لكقب ااو لكووااق  و واايم  قااا 
تمةاايف ن بهااا  )لكوقنياااو ولكث  قياااو ولكووااة يو( ماااف لف تااا دد لكااادو  لكتااا  ي ا 

كاااد يكااك لف ت دياا و وهااا عةاا  لكقب ااو لكووااق  قااا مصاا  ولكتااا واا هم  ل
لككم عاااو لكوقنياااو ولكث  قياااو ولكوواااة يو قيهااا  عاااا  ماااد  لك ااا ف لكم  اااا قاااا 

مصاا كط  ااوبه و وقااا لكالتاا ج عااا  هويتهاا  لكوقنيااو وةااال ل ماا   إكاا ل نالياا   
 .قا لكقب و لكووق  قا تون 

 
لك ااو ا إف بااولةي  لكااوعا عنااد لكقب ااو ف هااال لكوصااا لكواا ي    يمنوناا  مااف إ

لكوواااق  قاااا الول ااا ه  لكاااثالي )ب،ااادلدو لكبصااا لو لكموصااا ( والتااا  بوااا  

لكمناا قه قااا  اام   لكواا ل و ة ناا  صااد لد  لدول لً وقنيااو عجيمااو تكوااد  قيهاا  
  ومواا نا لكوقنيااو لكالااهو قاا كو ل  ةماا  هااو لكهويااو لكوقنيااو وتن وااا  قيهاا  صااي 

  ب ااا د وث ااا قاو ولكوااا   ولكق ئتاااو موااا وا دوكاااو ولالااادل قاااا لقااا   تناااو
ل تتوااا  عاااف لكمم  واااو لكق ئتياااو ولكوااااوف لك اااوقيناو  وب نتم  لتهااا  لكوقنياااو

 .وت،اب  عا   ول لكتم د ول نتص  
 

تف ااا دو هاا  لكااوقنا لكت عاا  لال  كةااالف لكقب ااو لكووااق  قااا لكواا ل  م  ااالو 
و( ت اامف  ماا  تااوق  كهاا  )دوكااو ع دكااوو وع ااد لكتماا عا متااول فو وديم  لقيااو ال اا 
الاااه لكتااا د وكاااي  الاااه لكمةونااا   و  لكقولئاااا قاااا بنااا   موااات ب  م دهااا  

 ■كابالد.
 

 )*( ب الي لصتص دد أة ديما ولكموت    لكم كا ك ئي  لكو  ل  لكو لصا
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 2202 -  7219لكوددا  -لكالول  لكمتمدفا  لكمصد 
 
 2022نيو ف    19  لكو لصييفوتص دييف  ةو ل صبال ي   ت
 

)*( ب الاااي وة تاااك لصتصااا دد أةااا ديماو لكموت ااا   لكمااا كا كااا ئي  لكاااو  ل  
 لكو لصا.

 
 لكن اا  بظعاا دل لكوا لصييف.  يواامط ل صتصا دييف ك ابةو مالتوجاو لكن ا  ال او 
 .لكمصد   إك  ل    ل ب  ق
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