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                                             انواع النظریات النخوبیة/١١ةالمحاضر 

  دفاتن محمد رزاق                               .م.ا

  )العامة(النظریةالنخبویة التقلیدیة ـ :ا

  الفرید باریتو: اوالً 

ان المجتمــع یتمیــز بــاالختالف والتنــوع مــن حیــث ) الفریــد بــاریتو(یعتقــد المفكــر االیطــالي 

والنخبــة ) الجمــاهیر(وكثــرة هــم ) نخبــة(الشــكل والعقــل وحتــى القــیم االجتماعیــة فهنــاك قلــة 

  -:لدیه هي

عامـــة غیـــر حكومیـــة وتتمثـــل بوجـــود عـــدد قلیـــل مـــن االفـــراد النـــاجحون والمتمیـــزون ونفـــي  )١

 .اتهم االجتماعیةعملهم او حی

النخبـة الحكومیــة وتضــم عــدد مــن االفــراد الــذین نجحــوا فــي ممارســة وظــائفهم السیاســیة او  )٢

 .القیادیة من الناحیة االجتماعیة 

ویرى باریتو ان النخبـة تـتحكم فـي الجمـاهیر عـن طریـق وسـائل االقنـاع او الخـداع وتضـلیل 

على حكمها بهـذه الطریقـة ویالحـظ بـاریتو الرأي العام بضرورة طاعتهم وأتباعهم لتضیف الشرعیة 

اجتماعیـة بـل فـي تـداول تلـك النخـب وتبـدلها ، دینیـة ، ان المشكلة لیست في تعـدد النخـب سیاسـیة

وتنقالتها فعند تمسك نخبة معینة في القیادة فیؤدي الى االستبداد والتسلط والمشكلة االخرى لیست 

علـــى الســـلطة او القیـــادة بـــل ان داخـــل  فـــي عالقـــة النخـــب مـــع بعضـــها وحـــدوث صـــراع او تنـــافس

النخبــة الواحــدة نالحــظ صــراع علــى القیــادة خاضــه داخــل االحــزاب او صــراع االجیــال جیــل قــدیم 

وحــدیث للحــزب او النخبــة ممــا یــؤدي هــذا الصــراع علــى مســتوى النخــب الــى حــدوث ثــورة خاصــة 

  .دین الستخدام القوةعندما یكون یكون داخل الشریحة المحكومة عدد معین من االفراد المستع

  

  

  ) ١٩٤١ -١٨٥٨(كیتانو موسكا :ثانیاً 

اذا كانـت نظریـة النخبـة عـن بـاریتو ذات طـابع سـیكولوجي فأنهـا موسـكا ذات طـابع سیاسـي ویــرى 

  -:ان المجتمع یقسم الى طبقتین

طبقة حاكمة وهي االقل عددًا والتي تقوم بكل الوظائف السیاسیة وتحتكر السلطة وتتمتـع  - ١

 .بفوائدها
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ر عــددًا فتكــون منقــادة ومراقبــة مــن قبــل االولــى وتملــك الطبقــة كثــطبقــة محكومــة وهــي اال - ٢

ــــة السیاســــیة  ــــة الهیئ ــــى الوســــائل المادیــــة واالدوات االساســــیة الالزمــــة لضــــمان حیوی االول

ـــات  ـــه هـــي الحاكمـــة ویالحـــظ فـــي الواقـــع ان االقلی ـــع ب ـــة لمـــا تتمت مـــن التـــي تحكـــم االكثری

ة شـخص مـن االقلیـة المنظمـة تنصـر علـى الـف شـخص خصائص التنظیم والتماسـك فمئـ

 .غیر منظمین وغیر متفقین وال یعملون بشكل منسق

ثر في الجماهیر عبر تبریـر ؤ مادي والذهني وحتى المعنوي وقد توتتمیز تلك القلة بالتفوق ال

سلطتها من خالل عقیدة او عاطفة كـان الشـعب قـد سـلم بهـا ویـرى موسـكا ان هنـاك تغییـر وتبـدل 

ع قد یحدث في النخب نتیجة لغزوات وهجوم خارجي یغیـر الطبقـة الحاكمـة او نتیجـة الثـورات سری

  .داخلیة وأخطر الثورات كما یعتقد هي الثورة الروسیة

  )التكنوقراطیة(النظریةالنخبویة الحدیثة او  -: ب 

  _:لقد تضمن هذه النظریة مجموعة من العلماءوالمفكرین واهمهم

  -:الى قسمین مور النخبة التكنوقراطیة و یقسم بوتو ) بوتومور(

وتتمیز بأنها تمارس وظیفة سیاسیة بشكل مباشر سواء كانـت داخـل الحكـم : القسم االول  -١

وهـــذا وجماعـــات المصـــالح او خارجـــه كمـــا هـــو حـــال قـــادة االحـــزاب او ممثلـــي النقابـــات 

 .وقراطیة ر البی) بالنخبة السیاسیة(مایطلق علیه 

فـي اطـار تنظـیم سیاسـي معـین ممـا  خالصـةوهـي التـي تمـارس وظیفـة فنیـة : القسم الثاني -٢

یسمح لها بالتأثیر غیر المباشر في الحیاة السیاسیة من خـالل تلـك الوظیفـة ویطلـق علـى 

 ) وقراطیةر النخبة االداریة البی(هذا القسم بـ 

  :السلطة الى ) ١٩٢٠-١٨٦٤ماكس فیبر (ویقسم المفكر االلماني 

فتهــــا المجتمعــــات عبــــر عر الســــلطة التقلیدیــــة كمــــا فــــي الزعامــــات التقلیدیــــة القدیمــــة التــــي  .١

 )عشائریة، قبلیة ، كون زعامات دینیة العصور كأن ت

لجمــاهیر لـــه ز بحــب وعطــف االملهمــة والتــي تتمثــل بوجــود قائــد یتمیــ الكاریزمیــةالســلطة  .٢

، لتمیـــزه بـــبعض الممیـــزات والخصـــائص التـــي تمیـــزه عـــن االخـــر كـــأن یكـــون حـــال االنبیـــاء

 .والرؤساء المنتخبین ورؤساء االحزاب المنتصرینالعسكریین 

  .السلطة القانونیة الشرعیة كما هو الحال في الدولة المعاصرة .٣

  وقراطیة تنقسم الى ر ویرى ماكس فیبر بأن النخبة السیاسیة البی
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 والتي تتمثل بالقائد او رئیس الدولة او رئیس الوزراء : قیادة علیا -١

القیادة العامة وهي صورة عن القیادة العلیا اذ تتمیـز بالطاعـة مـن الناحیـة المبدئیـة ویمیـز  -٢

 :فیبر بین نوعین من هذه القیادة 

ن فـــي كمـــا هـــو حـــال المدرســـة او المـــوظفی، القیـــادة العامـــة التـــي التمتلـــك الوســـائل المادیـــة  - أ

ـــة مـــع االمـــراء المـــالكین  ـــة الحدیث الشـــركات الرأســـمالیة وهـــذا النـــوع ظهـــر مـــع تطـــور الدول

للســـلطة الــــذین یحكمــــون بصــــورة مباشــــرة او غیــــر مباشــــرة عــــن طریــــق رؤســــاء وسیاســــین 

  .محترفین یدخلون الصراع السیاسي بأسم االمیر ومن أجل مصلحته 

 ـ:فیبر السیاسیین الى ویقسم ما كس  - ب

 ة او الصدفة اي دورهم في التصویت واالنتخابات فقطسیاسي المناسب .١

لكــــن الیمــــارس النشــــاط  الــــذي یمارســـه مــــن یــــوالي حــــزب معـــین الثــــانویین السیاســـیین .٢

 .عند الحاجة ولیس كمهنة او لغرض مادي  االالسیاسي 

ــــذین  السیاســــیین .٣ لغــــرض مــــادي او النشــــاط السیاســــي كمهنــــة  یتعــــاطونالمحتــــرفین ال

كمحتـرف لغـرض مبـدأ او عقیـدة معینـة او برنـامج وطنـي او مصلحة او من یمارسها 

 .اجتماعي وهو مؤمن به

فهــو یختلــف فــي أفكــاره عــن افــار )١٩٣٦ -١٨٧٦روبرتــو میشــیلز(أمــا المفكــر االلمــاني 

باریتو ونظریة تداول او تغییر او تنقالت النخبة فیعتقد ان هبوط الطبقة الحاكمة الیعني اختفائهـا 

قانون حكـم ( االنظار لتعید مجدها من جدید ولعل أهم ما طرحه میشیلز هو نهائیًا بل تتوارى عن

فمن خالل مالحظته لالحـزاب االشـتراكیة او النقابـات فـي ألمانیـا هـو ) الحدیدي  ارشیةاالولغالقلة 

وجود قلـة حزبیـة او نقابیـة تمتـاز بنـوع مـن التعلـیم العـالي والكفـاءة نتیجـة لتـدرجها فـي إطـار السـلم 

او النقابي مما هیأته لهذه البیروقراطیة ان تصل الى مستوى القیـادة فـي الحـزب او النقابـة الحزبي 

ي فمــن یحكــم او نقابیــة او انتخابــات هــو غیــر حقیقــ بالتــالي ان الحــدیث عــن دیموقراطیــة حزبیــة او

  .النخبة ولیس عامة الجماهیر المنتمیة او المؤیدة لها ،یمتلك القیادة

ــر  ــت میلــز فی ــا رای یكونــون فــي مركــز صــنع القــرار الــذین نخبــة الســلطة تتكــون مــن  ان ىأم

بشـكل مباشـر  رالقـراالناس العادیین وقـد یمارسـون صـنع  وتمكنهم مراكزهم هذه التفوق والرفع على

ان  حیـث یالحـظU.Sیمثلونهـا كمـا هـو الحـال فـي حیـث تـأتي بهـم  الـذینوغیر مباشر عن طریق 

  :نخبة السلطة فیها تتضمن ثالث مؤسسات سیاسیة تضم

 او أصحاب الشركات واالموال  المؤسسة الصناعیة ) ٢الجیش      )١

  ونغرس كقادة ال، معاونیه ، الرئیس ، المؤسسة السیاسیة)٣  
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ویالحــظ هنالــك عالقــة فیمــا بــین تلــك المؤسســات فقــد تــرى ســفیرًا او وزیــرًا وهــم بعیــدون عــن العمــل 

ــًا فــي الحملــة االنتخابیــة الرئاســیة كــونهم صــناعیین  والدبلوماســيســي السیا مجــرد انهــم ســاهموا الی

  .واصحاب أموال وشركات 

  

  

  

  

  

  

  

  

 




