
قضايا

صقر أبو فخر

غــــمــــرتــــنــــا الــــــــدولــــــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
بــأفــضــالــهــا أربــعــمــائــة ســـنـــة، فلم 
تــتــطــّور لــديــنــا، نــحــن الـــعـــرب، أي 
الــطــور األخــيــر من  هوية قومية جلية، حتى 
عصر القوميات، وبقينا البثني عند هوياتنا 
الوشائجية املوروثة. والفلسطينيون في ظل 
سكان  جميع  مثل  كــانــوا،  العثمانية  الــدولــة 
سورية، يدينون في والءاتهم للعشيرة أواًل، 
ثم للطائفة أو القرية. وفكرة الوطن، أو الوالء 
للوطن، جديدة تماًما على الثقافة السياسية، 
وهـــــي لــــم تــــبــــدأ فــــي الـــظـــهـــور إال فــــي حــقــبــة 
الــبــريــطــانــي، أو قبل ذلــك بقليل،  االســتــعــمــار 
فعصر الــقــومــيــات، خـــارج الــقــاّرة األوروبــيــة، 
يفرض  بــدأ  العربية،  الــبــاد  فــي  وبالتحديد 
أفكاره بقوة بعد الحرب العاملية األولى. وفي 
فلسطني، حاولت النخب املدينية التي درست 
في إسطمبول )إسطنبول( وبيروت ودمشق، 
والــقــلــيــل مــنــهــا فــي أوروبـــــا، أن ُتـــطـــّور هوية 
وهــذا  للفلسطينيني.  عــربــيــة حــديــثــة  قــومــيــة 
الــحــاج أمــني الحسيني  مــا سعى إليه املفتي 
أن عموم  غير  التّفت حوله.  التي  النخب  مع 
الشعب بقي، على الرغم من املخاطر الداهمة 
التي جّسدتها الحركة الصهيونية وموجات 
الــهــجــرة الــيــهــوديــة، مــنــقــســًمــا إلـــى مــكــونــاتــه 
ــى، كــالــعــائــلــة والــعــشــيــرة واملــنــطــقــة، مع  ــ األولـ
العرب،  إلــى  باالنتماء  عميق  شعور  أو  ميل 
وإلــى ســوريــة بالتحديد. لكن ذلــك امليل كان 
أقــوامــًيــا ولــيــس قــومــًيــا واضــحــا. وثــمــة فــارق 
حــاســم بـــني مـــا هـــو أقـــوامـــي ومــــا هـــو قــومــي 
في  يظهر  فالقومي  الحافظ،  ياسني  بحسب 
التكوينية،  عــنــاصــره  وتــدامــج  بنيته  تــرابــط 
وُينتج وعًيا قومًيا، أما األقوامي فهو مذّرر 
ُينتج  وال  متفاعل،  وغير  ومــتــجــاور  ومفّتت 
الحافظ،  )يــاســني  إيــمــانــًيــا  تقليدًيا  فــكــًرا  إال 
فــي املــســألــة الــقــومــيــة الــديــمــقــراطــيــة، بــيــروت: 
مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة – األعــمــال 
املــيــدان،  هــذا  وفــي   .)164 2005، ص  الكاملة، 
أّسس الحاج أمني الحسيني في 1934 الحزب 
العربي الفلسطيني، وأوكل أموره إلى قريبه 
جـــمـــال الــحــســيــنــي الـــــذي جــعــلــه مــنــافــًســا، ال 
كان  الــذي  العربي  االستقال  خصًما، لحزب 
ظــهــر فـــي دمــشــق فـــي ســنــة 1919، ثـــم نهض 
والــافــت   .1932 ســنــة  فــي  الفلسطيني  فــرعــه 
أنه  في تجربة حزب االستقال في فلسطني 
الهادي  ضــّم مالكي األرض، مثل عوني عبد 
ورشــيــد الــحــاج إبــراهــيــم وأحــمــد حلمي عبد 
أبناء  الوقت نفسه،  إليه، في  الباقي، وجــذب 
ــه تبنى  الــطــبــقــة الــوســطــى واملــســيــحــيــني ألنــ
أيــديــولــوجــيــة قــومــيــة عــربــيــة َعــلــمــانــيــة. لكن 
ثــورة -1936 1939،  الحزب اضمحل في  هــذا 
مع أن أعضاءه أّدوا أدواًرا مهمة في الحركة 
الوطنية الفلسطينية، خصوًصا في اللجان 
ــم فـــي الــلــجــنــة الــعــربــيــة  الــقــومــيــة املــحــلــيــة، ثـ

العليا )1936(. 
ــكـــن فــــي فــلــســطــني أحــــــــزاب جــــّديــــة قــبــل  لــــم تـ
ســنــة 1934؛ فــفــي تــلــك الــســنــة تــوفــي موسى 
كـــاظـــم الــحــســيــنــي، وانـــفـــرطـــت بـــعـــده الــلــجــنــة 
كــان  الــتــي  للفلسطينيني  الــعــلــيــا  الــتــنــفــيــذيــة 
يرأسها. وابتداء من ذلك العام، بدأت األحزاب 
الشيوعي  الــحــزب  أمــا  بالتكاثر.  السياسية 
الــفــلــســطــيــنــي فــظــهــر فــــي ســـنـــة 1920 حــزبــا 
يــهــوديــا ال كــحــزب عــربــي. وقــبــل تلك الفترة، 
ــزاب  كـــانـــت الـــطـــرق الــصــوفــيــة فـــي مــنــزلــة أحــ
العامة التي تمنح مريديها الشعور باألمان 
والطمأنينة، فيما مارست األحاف العائلية 
دور األحزاب السياسية النخبوية. والواضح 
أن هـــزيـــمـــة الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة فــــي الـــحـــرب 
في  العميق  الــشــأن  لها  كــان  األولـــى  العاملية 
ــــوات الــتــي تكّونت  تــفــّســخ فــئــة األعــيــان واألغـ
بعد قانون األراضــي العثمانية الذي ُأقّر في 
االجتماعية  الفئات  بقايا  وكذلك   ،1858 عام 
الــقــديــمــة الــتــي راحــــت تــتــحــّلــل تــدريــًجــا بعد 
ــــى. وســمــح هـــذا األمـــر  الـــحـــرب الــكــونــيــة األولــ
بــصــعــود نــخــب جــديــدة أّســســت أحـــزابـــا ذات 
ــار  ــكـ ــيــــات حــــديــــثــــة، تـــضـــمـــنـــت أفـ أيــــديــــولــــوجــ
ــاواة، وأحــيــاًنــا  ــ ــسـ ــ الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة واملـ
السورية  الــوحــدة  على  عــاوة  الديمقراطية، 
واالســـتـــقـــال الــوطــنــي والـــتـــصـــّدي لــانــتــداب 
والـــهـــجـــرة الــيــهــوديــة. والـــزعـــامـــات الــحــديــثــة 
فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أي الــنــخــب الـــجـــديـــدة، 
ظــهــرت فــي ســيــاق تأسيس أحــــزاٍب َعلمانية 
وحــزب  زغــلــول  سعد  مثل  َعلمانية،  شبه  أو 
الوفد وثــورة 1919 في مصر، وعبد الرحمن 
في  وثــــورة 1925  الــشــعــب  الشهبندر وحـــزب 
سورية، وكذلك شكري القوتلي وحزب الكتلة 
االستعمار  ضد  الوطني  والنضال  الوطنية 
الفرنسي في سورية منذ عام 1927 فصاعًدا 
سياسية  كمنظمة  الوطنية  الكتلة  )ُأســســت 
أمــني  الـــحـــاج  زعـــامـــة  لــكــن   .)1932/10/4 فـــي 
منظومٍة  على  ُبنيت  فلسطني  في  الحسيني 
ومن  الحسيني،  آلل  التقليديني  األتــبــاع  مــن 
بعض املنتفعني من شبكة األوقاف التي كان 
ومـــن بعض  عــلــيــهــا،  يــشــرفــون  الحسيني  آل 
الــذيــن وجـــدوا فــي الحاج  الــشــبــان  الوطنيني 
أمني زعيًما ممكًنا لحركٍة وطنيٍة فلسطينيٍة 
جديدة، خصوًصا مع تحّوله إلى عدو لدود 
لــانــتــداب البريطاني فــي أثــنــاء ثــورة 1936-
1939. لكن التشكيات الزعامية الفلسطينية 
ــع، ورّســــخــــت  ــمـ ــتـ ــجـ ــلـــى تـــــــــذّرر املـ ــظـــت عـ ــافـ حـ

ــي ال الـــوطـــنـــي، وظــلــت  ــ ــوامـ ــ فـــيـــه الــــوعــــي األقـ
االنقسامات العائلية، في املدن وفي األرياف 
على السواء، عنصًرا مهيمًنا في السياسات 
الفلسطيني،  ارتــبــاط  كــان  لقد  الفلسطينية. 
ثم  أواًل،  العائلة  عــام، متمحوًرا حــول  بشكل 
حول الرزق ثانًيا. والرزق يأتي إما من ملكية 
األرض، أو من االستنفاع، أي من الوظيفة أو 
خدمة األعيان. وكان االنتماء الوطني ضعيًفا 
على العموم، وال يظهر إال في خضم املواجهة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــني؛  ــع  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــني أو مـ ــع  ــ مـ
الــوطــنــي يصبح قــوًيــا نسبًيا في  فــاالنــتــمــاء 
فيما  والغريب،  األجنبي  ضد  النضال  أثناء 
يــخــمــد فـــي ســيــاق املـــنـــازعـــات الــداخــلــيــة، ألن 
املجتمع الفلسطيني، على الرغم من مظاهر 
الحداثة الوافدة إليه، ظل تقليدًيا، ومفاهيم 
الــعــشــيــرة والـــحـــمـــولـــة مــــوجــــودة فــيــه بــقــوة، 
والـــعـــائـــق  الــوشــائــجــيــة هـــي الـــســـائـــدة، بما 
فــي ذلـــك الــجــمــعــيــات األهــلــيــة الــخــيــريــة التي 
كــانــت ذات ســمــاٍت عــائــلــيــة وعــشــائــريــة أكثر 
مـــن كــونــهــا ذات طــابــع مــدنــي حـــديـــث، فــهــي، 
تؤّسسها  تراحمية  جمعياٌت  املــعــنــى،  بــهــذا 
ــائــــات والـــعـــشـــائـــر ملــصــلــحــة  ــعــ ــا الــ ــرهــ ــديــ وتــ
العائلة والعشيرة بالدرجة األولى، وملصلحة 
أحافها بالدرجة الثانية. وحتى الجمعيات 
السياسية، لم تشذ عن تلك القاعدة، فالحزب 
ــال الــحــســيــنــي(  ــمــ الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي )جــ
النشاشيبي(  )راغــب  الوطني  الدفاع  وحــزب 
كانا التجسيد الحديث للصراع القديم بني آل 
املجموعات  أمــا  النشاشيبي.  وآل  الحسيني 
الجديدة التي نشطت خارج سياق العائات 
الحزب  على  فاقتصرت  املتنفذة،  الوجاهية 
وحــزب  والقّساميني  الفلسطيني  الشيوعي 
وهذه  العمالية،  والحركة  العربي  االستقال 
الـــجـــمـــاعـــات واملــــجــــمــــوعــــات كــــانــــت ضــعــيــفــة 

اإلمكانات والفاعلية. 
وهـــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  األحــــــــــزاب  حـــتـــى  إذًا، 
مؤّسسات حديثة، كانت، في أحد وجوهها، 
واملتجّدد.  املــوروث  العائلي  لانقسام  غافا 
أما الحركة الوطنية الفلسطينية التي بدأت 
تظهر بــالــتــدريــج بــعــد هــّبــة الــبــراق فــي سنة 
القّسام  الدين  1929، وأنعشها استشهاد عز 
فــي أحـــراج يعبد فــي 1935، ثــم اتــخــذت قــوام 
»اللجنة العربية العليا لفلسطني« في 1936، 
فلم تتحّول إلى قوة ثورية، بل بقيت تقليدية، 
وتخثرت مع تولي الوجهاء املحليني وبعض 

مجموعة األفــراد الذين يتولون إدارة مجال 
معني في املجتمع املدني، وهي التي تهيمن 
على صناعة القرار وعلى الحقول السياسية 
ــة والــثــقــافــيــة وحـــتـــى الــديــنــيــة.  ــيـ ــمـ ــاديـ واألكـ
والنخبة الفلسطينية، بحسب هذه الدراسة، 
ــــادت املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي في  هـــي الـــتـــي قـ
العثمانية  الحقبة  مــنــذ  املــتــعــاقــبــة،  مــراحــلــه 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــعــد  ــطـ ــلـ حــــتــــى قــــيــــام الـــسـ
)راجــع:  أوسلو في سنة 1993  اتفاق  توقيع 
الفلسطينية،  النخبة  تــكــويــن  هـــال،  جميل 
رام الـــلـــه: املـــؤســـســـة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــدراســـة 
والــنــخــبــة   .)2002 ــن،  ــواطـ مـ  – الــديــمــقــراطــيــة 
غير اإلنتلجنسيا التي هي فئٌة من املثقفني 
املستقلني عن أي سلطة، دينية أم سياسية، 
يــكــرســون حياتهم وجــهــدهــم لنشر  وهـــؤالء 
الــدولــة  ببناء  وأفــكــار ومــواقــف تتعلق  رؤى 
واملــــجــــتــــمــــع والـــــعـــــدالـــــة والـــــتـــــقـــــّدم ونـــهـــضـــة 
األمــــة وطـــرائـــق مــواجــهــة املــشــكــات الــكــبــرى 
ــنـــي، أو تــحــقــيــق الــقــضــايــا  كـــالـــتـــدامـــج الـــوطـ
العربية وتحرير فلسطني  الكبرى كالوحدة 
ــد أّدى  ــ والـــتـــحـــول الــــديــــمــــقــــراطــــي... إلــــــخ. وقـ
ضمور األنتلجنسيا الفلسطينية وانحسار 
املؤسسات  شيخوخة  إلــى  الــيــوم  فاعليتها 
التاريخية،  النضالية  واملــنــظــمــات  العلمية 
األمر الذي ربما يــؤّدي الحًقا إلى موت نوٍع 
الــفــاعــل،  الــســيــاســي  الــســيــاســة والتفكير  مــن 
والتحّول نحو السياسة بمعناها املبتذل، أي 
تأمني مصالح املجموعات واألفراد في نطاق 
الــدولــة. وعـــاوة على ذلــك، ُأفــّضــل استعمال 
كلمة »األعيان« notables للداللة على الفئات 
الــعــلــيــا فـــي الــحــقــبــة الــعــثــمــانــيــة. واألعـــيـــان 
ــة  ــدولــ ــــي أواخـــــــــر عـــهـــد الــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـ
عوا، كما هو معروف، مراتب 

ّ
العثمانية توز

وطبقات؛ فهم ُمّاك األرض وزعماء العشائر 
ومفتو املــذاهــب األربــعــة والــقــضــاة وخطيب 
ومشايخ  األشـــراف  ونقيب  األقصى  املسجد 
الصوفية والوجهاء ومديرو األوقاف وأئمة 
املساجد وأمــراء الحج وعلماء الدين، فضًا 
عـــن »الـــــــــذوات« أو األكــــابــــر، أي كـــبـــار رجـــال 
الدولة وضباط الجيش واملوظفني، ثم يأتي 
واملهندسون(  واملحامون  )األطباء  املهنيون 
ورجـــــــال األعــــمــــال )الــــتــــجــــار والـــصـــنـــاعـــيـــون 
والحرفيون(. وقد كان نظام االلتزام الجبائي 
الــعــثــمــانــي، وحــتــى املــمــلــوكــي قــبــلــه، املــدخــل 
اقــتــصــاديــٍة وســيــطــٍة  الــرئــيــس لتشكيل فــئــٍة 
تحولت، مع توالي الزمن، سلطة محلية، ثم 
ممتدًة  شبكة  لتصبح  السلطة  تلك  اتسعت 
واملنافع.  واألتباع  املحاسيب  من  ومتداخلًة 
الشام  لــبــاد  العثماني  الحكم  بــدايــات  ففي 
)منذ سنة 1517 فصاعًدا(، كان العثمانيون 
يــرســلــون حــكــاًمــا مــن خـــارج الــبــاد الشامية 
مباشرة  ويعّينون  املحلية،  الــشــؤون  إلدارة 
الــــــوالة وقــــــادة األلــــويــــة )الــــواحــــد مـــن هـــؤالء 
يدعى أميراالي، أي آمر لواء(. غير أن الوهن 
بدأ يدّب في أوصال الدولة في القرن الثامن 
ــــذي اضــطــرهــا إلــــى الــتــعــاون  ــر الـ ــ عـــشـــر، األمـ
ــر املحلية املــتــنــفــذة، لــضــمــان ُحسن  مــع األسـ
بالتحديد،  الــفــتــرة  هـــذه  وفـــي  اإلدارة.  ســيــر 
ــنـــواحـــي واألريـــــــــاف، وكــذلــك  بــــرز مــشــايــخ الـ
أعـــيـــان املـــــدن وأغــــواتــــهــــا، وتــســلــمــوا مــواقــع 
العائات  تلك  بــني  ومــن  املحلية.  اإلدارة  فــي 
واألغوات واألعيان آل جرار وطوقان والنمر 
واألحمد وارشيد وعبد الهادي والجيوسي 
والــبــرغــوثــي والــقــاســم والــتــاجــي الــفــاروقــي 
وأبــو غوش واملاضي والخضراء  والتميمي 

والــطــبــري، عــــاوة عــلــى الـــشـــّوا والــصــورانــي 
وبــســيــســو والـــفـــاهـــوم والــغــصــني والــبــيــطــار 
والـــــــــــــــداودي والـــحـــســـيـــنـــي والـــنـــشـــاشـــيـــبـــي 
والجعبري  والــخــالــدي  والــدجــانــي  والعلمي 

واملصري. 
نبعت قوة مشايخ عائات األريــاف وأغــوات 
الضرائب  جباية  التزامهم  من  الريفية  املــدن 
ملصلحة والـــي الــشــام. وملـــا احــتــاجــت الــدولــة 
العثمانية مزيًدا من األموال والجند، إلخماد 
ثورات البلقان والتصّدي للسياسة الروسية 
ــاف  ــ ــيـــان األريـ فـــي مــنــطــقــة الـــقـــرم، تــنــافــس أعـ
فـــي تــلــبــيــة املــطــالــب الــعــثــمــانــيــة، وتــســابــقــوا 
فــي الــتــزّلــف واالســتــجــابــة، األمـــر الـــذي أشعل 
في  خصوًصا  والعائلية،  القبلية  املنازعات 
نــابــلــس وطـــولـــكـــرم وجــنــني والــخــلــيــل وبــيــت 
إبن  بــاشــا،  إبراهيم  فترة حكم  وفــي  جبرين. 
محمد علي باشا، ُأزيح بعض شيوخ األرياف 
املــدن.   في محلهم أعيان 

ّ
عن مواقعهم، وحــل

لــكــن، بعد خـــروج إبــراهــيــم بــاشــا مــن سورية 
فــوضــى  فــلــســطــني  غــــمــــرت  فــــي ســـنـــة 1840، 
تمثلت في عودة بعض مشايخ األريــاف إلى 
التمّرد في سبيل استرجاع مواقعهم، وكان 
خصومهم في هذه القضية أعيان املدن. وكان 
ذلـــك الــتــمــّرد أحـــد تــعــبــيــرات انــفــصــال الــريــف 
عــن املــديــنــة. ورفـــض هـــؤالء األعــيــان، بما في 
ذلك بعض أعيان املــدن املتعصبني دينًيا أو 
املوالني للدولة العثمانية، إصاحات إبراهيم 
بــاشــا ألنــهــا  نــّصــت عــلــى مـــســـاواة املسلمني 
ــان آل  بــاملــســيــحــيــني. وعـــلـــى ســبــيــل املـــثـــال، كــ
أبـــو غـــوش يــفــرضــون ضــريــبــة الــخــفــارة على 
إلى  الوافدين  والسياح  املسيحيني  الحجاج 
القدس، وهذا االمتياز منحهم إياه السلطان 
سليمان القانوني. وحني ألغى إبراهيم باشا 
ذلــك االمــتــيــاز، أثـــار ذلــك اإللــغــاء نقمة آل أبو 
غــوش، ألن من شأنه إضعاف مكانة العائلة 
القبلي  النظام  أن  بيد  وثــروتــهــا.  وسطوتها 
فــلــســطــني راح يتغير  ــــذي عــرفــتــه  الـ ــــأرض  لـ
ويتبّدل مع صــدور قانون األراضـــي في عام 
1858 الــذي سلب من العشائر والعائات ما 
لديها طــوال عقود كثيرة، مثل  كــان مستقًرا 
االنــتــفــاع بــأراضــي الــوقــف وأمــــاك السلطان 

)الجفتلك( وأراضي الدولة )امليري(.
كانت القرية الفلسطينية تعيش في انطواء، 
وفــــي شــبــه عـــزلـــٍة مــنــذ الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، 
ــّراء ابـــتـــزاز مــلــتــزمــي الــضــرائــب الجشعني  ــ جـ
البدو  املسلحة وغــارات  املحلية  والعصابات 
)جــون رودي، »حركات استاب األرض« في 
ــداد: إبــراهــيــم أبـــو لغد،  ــ تــهــويــد فــلــســطــني، إعـ
األبحاث  مركز  بيروت:  رزوق،  أسعد  ترجمة 
فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 1972، 
الفلسطينيون  الــفــاحــون  وكــــان   .)135 ص 
يــعــيــشــون فــي قـــراهـــم، ويــســتــثــمــرون أراضـــي 
املــيــري،  ضريبة  لــقــاء  للقرى  التابعة  املــشــاع 
القرابة  نظام  على  حمايتهم  في  ويعتمدون 
في  وهم  املحليون،  الزعماء  ويتوّلى  القديم، 
ــم األغــلــب مــن حــمــولــة الــفــاحــني نفسها،  األعـ
تسيير معاماتهم لدى السلطات العثمانية 
الــغــائــبــة وتــســهــيــلــهــا. وكـــــان املـــشـــاع يجعل 
جميع أبناء العائلة شركاء في املراعي ومياه 

الينابيع والبرك والتحطيب. 
)كاتب عربي(

من األعيان واألغوات إلى التبعثر وضمور الفاعلية

تحوالت النخبة الفلسطينية ]3/1[

لم تكن في فلسطين 
أحزاب جّدية قبل سنة 
1934 وابتداء من ذلك 

العام، بدأت األحزاب 
السياسية بالتكاثر 

من غرائب توافقات 
التواريخ أن »العداوة« 

بين فالحي الجليل 
وارستقراطية القدس 

كانت شديدًة منذ 
عهد الرومان

يرصد الكاتب والباحث، صقر أبو فخر في ثالثة أجزاء متتالية، تحوالت النخبة الفلسطينية منذ أيام الدولة العثمانية إلى اليوم، 
مرورا بمرحلة ما بين الحربين العالميتين ونكبة فلسطين... هنا الجزء األول من هذه الدراسة

)Getty( 1900 مشهد من القدس عام

في العقد األول من القرن العشرين كان هناك 144 مالكا يمتلكون %36 
بقيت  الميدان  للزراعة في فلسطين. وفي هذا  الصالحة  األراضي  من 
النخب المقدسية منفصلة اجتماعيا عن الزعامات الريفية، ولم تسمح 
لها باالندماج بمجتمع المدينة، حتى بعد أن خرجت النخب المقدسية 
كالقطمون  الحديثة،  األحياء  إلــى  القديمة  الــحــارات  من  الجديدة 
والطالبية... ولعل السبب هو عدم اعتماد اقتصاد القدس على القرى 
المجاورة؛ فال يوجد للقدس ريف خاص بها، أو تابع لها، وليس فيها 

تجارة واسعة تتخّطى نطاق المدينة.
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مشايخ الدين واجهاتها السياسية العلنية. 
أعيان ومشايخ وأفندية

ــارة، فــي الــبــدايــة، إلـــى أنــنــي أفــّضــل  ــ أود اإلشـ
لــلــفــئــات   Elite »الـــنـــخـــبـــة«  كــلــمــة  اســـتـــعـــمـــال 
الـــســـائـــدة الــحــديــثــة بــــداًل مـــن »الـــصـــفـــوة« أو 
لعبارة  ألن   ،upper class العليا«  »الطبقات 
»الطبقة« مفهوًما مستقًرا ومغايًرا في علم 
االجتماع املاركسي. ومصطلح النخبة تعبيٌر 
واسٌع جًدا يشمل النخبة الحاكمة )أهل الحل 
والعقد(، والنخبة السياسية )األحزاب وَمن 
)روائــيــون،  اإلبداعية  والنخبة  حكمها(،  في 
ــــون، مـــوســـيـــقـــيـــون،  ــامــ ــ ــاب، رســ ــ ــ ــّت ــ ــ شـــــعـــــراء، ُك
ــخ(، والــنــخــبــة األكــاديــمــيــة  ــ صـــحـــافـــيـــون... إلــ
)باحثون، أساتذة جامعات(، والنخبة املالية 
)رجال أعمال ومستثمرون وأرباب املصارف 
املعنى، هي  بهذا  والنخبة،  إلــخ(.  والتجار... 
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