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 الدولية- استرشاف مستقبل العامل يف عالقاته الحضارية
 اإلسالم والحداثة والربيع العريب،فرانسيس فوكوياما

Forecasting the Future of the World
and its Civilizational-International Relations

Francis Fukuyama, Islam, Modernity, and the Arab Spring

 ال ندري اليوم مدى تأثري توجهات الرئيس األمرييك دونالد ترامب وصعود اليمني املتطرف:ملخص
 ويف النظرة االسترشافية، يف أطروحات فرانسيس فوكوياما ونزعته التفاؤلية،يف الغرب
ً
أن ترامب وأمثاله من اليمني العصبوي يف الغرب نقلوا مفاهيم
لصامويل هنتنغتون؛
ّ علم
 إىل عالقة شقّ ت مجتمعاتهم إىل،" ولـ "حضارتهم،صدام الحضارات من عالقة خارجية لبالدهم
مجموعتني ثقافيتني متصارعتني؛ يف وقت يكاد أن يفضح فيه "الالشعور السيايس" (مبفهوم
 تأيت هذه الورقة لتطرح سؤال االسترشاف،ثم
ّ  ومن.روجيه غارودي) للغرب تجاه الذات والعامل
ً
 ال سيام من منظور،وتحليل
درسا
الدولية
األمرييك ملستقبل العامل يف عالقاته الحضارية
ً
. ومن خالل طرح قضايا اإلسالم والحداثة والربيع العريب،فرانسيس فوكوياما
، املحافظون الجدد، نهاية التاريخ، صامويل هنتنغتون، فرانسيس فوكوياما:كلامت مفتاحية
.الربيع العريب
Abstract: We do not know today how much impact the attitudes of US President Donald
Trump and the rise of the far right in the West will have on the hypotheses and optimistic
theory of Francis Fukuyama and on the future vision of Samuel Huntingdon, given that
Trump and his ilk from the neurotic right in the West have shifted the concepts of the
clash of civilizations from the external relations of their countries and “civilization” to
relations that have split their societies into two conflicting cultural groups. This, at a time
when the political unconscious (to borrow Roger Garaudy's term) of the West regarding
the self and the world has practically been exposed. Hence, this paper raises the question
of American forecasting of the global future in its civilizational-international relations,
particularly from the perspective of Francis Fukuyama and through raising issues of
Islam, modernity, and the Arab Spring.
Keywords: Francis Fukuyama, Samuel Huntingdon, End of History, Neo-Conservatives,
Arab Spring.
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مق ّدمة
غرق املشهد الثقايف الغريب يف تسعينيات القرن املايض يف صيغة جديدة من العوملة ر ّدد صداها
املثقف العريب ،وتبادل حبكها وتطريزها صامويل هنتنغتون بخيوط "رصاع الحضارات"،
وفرانسيس فوكوياما بشبكة مفاهيم "نهاية التاريخ" .فغدت أطروحتا فوكوياما عن "نهاية
التاريخ" وهنتنغتون عن "رصاع الحضارات" ،عىل الرغم من أصولهام الثقافية العميقة ،عنوانني
إلسرتاتيجيتني سياسيتني عامليتني مرشحتني لالستخدام من لدن الواليات املتحدة عربون نجاحها يف
هزمية االتحاد السوفيايت ويف حرب الخليج الثانية ،واحتالل موقع القيادة للنظام العاملي الجديد،
وتحديد أهدافه وآليات عمله السيايس االقتصادي ،ورعاية تداول عمل أنظمة الحكم الليربالية
الدميقراطية ،عىل طريقة تداولها ونرشها األزياء ومنظومة القيم الحديثة واملهارات الفردية،
وأمناط السلوك االجتامعي  -الثقايف .حينها ساد االعتقاد لدى فوكوياما أنّ النموذج الغريب للثقافة
منوذجا ثقاف ًيا عامل ًيا مهيم ًنا اخ ُتتم يف
وإدارة الشأن العام قد انترص يف الحرب الباردة وأصبح
ً
دورات التاريخ والنظام العاملي.
تتناول هذه الورقة موضوعة استرشاف مستقبل العامل يف عالقاته الحضارية  -الدولية ،من منظور
فرانسيس فوكوياما ،بالرتكيز عىل قضايا اإلسالم والحداثة والربيع العريب .وهي القضايا األساسية يف
كتابه األخري اإلسالم والحداثة والربيع العريب((( الذي حاوره فيه الباحث السوري رضوان زيادة.
وفرانسيس فوكوياما هو أحد أشهر املفكرين األمريكيني املعارصين ،إىل جانب صامويل هنتنغتون.
عمل أستا ًذا يف االقتصاد السيايس الدويل ومستشا ًرا لدى مراكز خربة ،قبل أن يفتتح شهرته الفكرية
عام  1989مبقالة عنوانها "نهاية التاريخ؟"((( ،ويردفها مع نهاية الحرب الباردة عام  1992بكتابه
ً
متفائل بعرص جديد ّ
تحل فيه الليربالية والدميقراطية .وكان
الشهري نهاية التاريخ واإلنسان األخري(((،
فوكوياما م ّمن صاغوا "عقيدة ريغان"((( ،مم ّه ًدا بذلك لظهور املحافظني الجدد؛ حينها ساهم معهم
عام  1993يف "مرشوع القرن األمرييك" ،وو ّقع معهم خطا ًبا يدعو بيل كلينتون التخاذ موقف صارم
من نظام صدام حسني ،وكرر األمر نفسه مع إدارة بوش مبناسبة هجوم  11سبتمرب؛ قبل أن يرشع يف
 1فرانسيس فوكوياما ،اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،حوارات مع رضوان زيادة (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب.)2015 ،
2 Francis Fukuyama, "The End of History?" The National Interest (Summer 1989), pp. 3 - 18.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ فوكوياما قد أورد مقالة "نهاية التاريخ؟" يف عام  1989يف شكل سؤال ،كناي ًة عن رضب من التخمني ،قبل أن يحذف
عالمة االستفهام وتضحي لديه "يقينًا" لدى إصداره كتابه بالعنوان نفسه عام  .1992كام ينبغي التنويه أنّ فوكوياما كان حينها موظ ًفا سام ًيا
يف اإلدارة األمريكية.
3 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free press, 1992).
" 4عقيدة ريغان"  Reagan Doctrineإسرتاتيجية ابتكرها صنّاع السياسة األمريكية يف إدارة رونالد ريغان لتجاوز النفوذ العاملي لالتحاد
السوفيايت ومحاولة إنهاء الحرب الباردة ،دون إلزام القوات الربية األمريكية بالتدخّ ل املبارش ،وإمنا بإمداد الحركات املناوئة لألنظمة الشيوعية
باألسلحة والتدريب ومعلومات االستخبارات ،وغريها من أشكال الدعم ،يف أماكن متفرقة من العامل ،مثل أفغانستان ونيكاراغوا.
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التخيل عن أجندة جورج بوش االبن منذ عام  ،2002بخاصة نزعتها العسكرية املبالغ فيها .وقد أظهر
حينها معارضته حرب العراق ،لحساب أفكار جديدة تستلهم قيم حقوق اإلنسان دون االستناد إىل
عب عن ميله لباراك أوباما عام .(((2008
القوة ،وذلك عن طريق كسب العقول .ثم ّ
ومنذ صدور كتابه نهاية التاريخ واإلنسان األخري ما زالت أطروحاته تثري التساؤل والنقاش وأحيانًا
الغضب ،حينام كتب ً
مثل يف مقدمته "إنّ الدميقراطية الليربالية قد تشكل نقطة النهاية يف التطور
األيديولوجي لإلنسانية ،والصورة النهائية لنظام الحكم البرشي ،وبالتايل فهي متثّل 'نهاية التاريخ'"(((.
كان يع ّول حينها عىل نرص الواليات املتحدة يف الحرب الباردة الذي سيؤهلها لتعميم منوذجها الليربايل
عىل العامل ،ثم مع تق ّلب الزمان والوقائع وقراءته التجربة التاريخية ألصحابه املحافظني الجدد ،وخيبة
أمله يف نتائج الغزو األمرييك للعراق ،والنهاية العقيمة لتجربة بوش وزمالئه من املحافظني الجدد ،رشع
املبسط
يف إعادة التساؤل يف خالصات فكره يف وقائع الزمن .فقادته تأمالته إىل الخروج من أرس تفكريه َّ
ً
تعديل جذر ًيا عليه ،ولكنه حافظ عىل إميانه العميق بالليربالية الدميقراطية ،وتالقيها
القديم ،وأجرى
مع املصري البرشي.
وقد جاء كتاب اإلسالم والحداثة والربيع العريب يف ختام مخاض تحوالت فرانسيس فوكوياما الفكرية التي
وصل فيها شغفه مبعرفة "املستقبليات البرشية" نحو تقيص األصول التاريخية البعيدة ملؤسسة الدولة
ملعرفة نواتها وأصولها ،وبح ًثا عن أشكالها املستقبلية املمكنة .فاحتل الحوار عن األصول التاريخية قلب
هذا الحوار الذي أجراه معه رضوان زيادة وقاد إىل التع ُّرف إىل رأي فوكوياما يف اإلسالم والدميقراطية
يف محطات تحوالته الفكرية ،وموضوعات شتى تص ّدرتها مصائر املحافظني وخططهم التي جمعت بني
الطوىب وتفضيل الفكرة عىل الواقع الصلب .ولقد تضمنت هذه الحوارية مالحظاته عىل كتابه أصول
النظام السيايس الذي أصدره عام  (((2011وتُرجم إىل العربية عام  .(((2016ولقد اختار رضوان زيادة،
إضاف ًة إىل النص الحواري املض ّمن بني د ّفتي الكتاب ،العديد من املقاالت املختارة لفوكوياما .ومن
ثم ،ستحاول هذه الورقة التجوال يف أروقة موضوعات الكتاب الحوارية ،بح ًثا عن الجديد يف تأمالت
فوكاياما ،وعن الخيوط املتبقية لديه من تراث "املحافظني الجديد" .ولكن ،قبل أن نخوض يف ذلك
النص الجذاب ،ال بد من الكشف مقد ًما عن الخلفية الفكرية السياسية التي أعطت لفوكوياما نكهته
الخاصة ،ومذاقه اإلشكايل الذي ترافق مع املوضوعات التي أثارها هنتنغتون (تويف عام  )2008يف صدام
5 Cf. "The Two Fukuyamas (Review)," The National Interest (June 1, 2006), viewed on 15/3/2017, at: http://bit.ly/2o3Kab4
 6فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ وخاتم البرش ،ترجمة حسني أحمد أمني (القاهرة :مركز األهرام للرتجمة والنرش ،)1993 ،ص .8
7 Francis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution (New York: Straus
& Giroux, 2011).
 8فرانسيس فوكوياما ،أصول النظام السيايس :من عصور ما قبل اإلنسان إىل الثورة الفرنسية ،ترجمة مجاب اإلمام ومعني اإلمام (الدوحة:
منتدى العالقات العربية والدولية.)2016 ،
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الحضارات ،فكانت لثنائية "صدام الحضارات" و"نهاية التاريخ" يف تسعينيات القرن املايض سطوتها
الكبرية عىل التأمل يف "مستقبالت البرشية".
ً
محافظا عىل تفاؤله
تنطلق الورقة من افرتاض رئيس أنّ فوكوياما ،عىل الرغم من تحوالته الفكرية ،بقي
التاريخي العميق يف النظر إىل مستقبل العامل ،وإميانه بوحدة الثقافة اإلنسانية ،وتالقيها يف النهاية عىل
وتوصل بعد تجربته املديدة إىل خالصة مفادها أهمية
عنوان النزعة الليربالية ،والنظام الدميقراطيّ .
الدولة  -األمة ،وأنّ املذهب الذي يبخس من دور الدولة يف التنمية واألمن واالقتصاد ،سواء أكان من
اليمني أم اليسار ،هو توجه خاطئ؛ وأكد أنّ من "الرضوري" للواليات املتحدة ومن "واجبها" مساعدة
املتخلفني عن ركب الدميقراطية والتنمية ،بقوة املثال والقدوة واملال ،وليس بقوة السالح والغزو؛ كام مال
إىل رفع التهمة عن اإلسالم واملسلمني بوصفهم جامعة دينية يف مسألتي اإلرهاب وإعاقة الدميقراطية.
تحاول هذه الورقة إ ًذا اإلحاطة مبنظور فوكوياما لقضايا اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،بالرجوع
إىل نصوصه األساسية ،مدار البحث ،والعودة إىل املحاور التي خاض فيها معاركه الفكرية عىل طريق
استرشاف مستقبل الحضارة ومنط الحياة ،واإلدارة العامة السياسية ،مع هنتنغتون واملحافظني الجدد
زمالء املايض ،وخصوم تطلعاته املستقبلية أو االسترشافية.

مستقبليات فوكوياما وتحوالته
رج ًة فكرية يف تأمالته املستقبلية للعامل ،واألطر الناظمة لحياته السياسية والفكرية،
أحدث فوكوياما ّ
تشع بالتفاؤل لعامل تسوده قيم الليربالية والدميقراطية واالنسجام عىل مستوى
ق ّدم فيها صورة إيجابية ّ
العالقات الدولية ،جوبهت أفكاره بأفكار آخرين ،واصطدمت بالواقع ومامرسة الحياة السياسية الدولية.
تجاذبات فوكوياما وهنتنغتون عىل املستقبليات البرشية

من املهم بداي ًة اإلشارة إىل أنّ الرجلني نرشا يف الفرتة الزمنية نفسها يف الصحافة مقالتني متعاقبتني؛
أوالهام لفوكوياما "نهاية التاريخ؟" عام  ،1989وأعقبها هنتنغتون مبقالة "صدام الحضارات؟" عام (((1993؛
ثم ما لبثا أن ط ّورا مقالتيهام يف كتابني بعنواين املقالتني .فقد ط ّور فوكوياما مقالته إىل كتاب نهاية
ّ
التاريخ واإلنسان األخري ،أسهب فيه يف رشح املقالة السابقة ،يف حني ط ّور هنتنغتون مقالته لتصبح
9 Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations?" Foreign Affairs (Summer 1993), pp. 22 - 49.
ومن املهم هنا أيضً ا اإلشارة إىل أنّ صامويل هنتنغتون صاغ أطروحته يف البداية ( )1993يف شكل تساؤل ،ثم عقب ثالث سنوات صاغها
بصيغة اليقني يف كتابه رصاع الحضارات وإعادة صياغة النظام العاملي الصادر عام  ،1996انظر:
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996).
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موضو ًعا لكتاب "يكون تفس ًريا لتطور السياسة الكونية بعد الحرب الباردة ،كام يطمح أن يقدم إطار عمل
منوذجا لرؤية السياسة العاملية ،يكون ذا قيمة بالنسبة إىل الدارسني ومفي ًدا لصانعي السياسة"(.((1
أو
ً
وق ّدم املقالتان والكتابان ،عىل اختالفهام ،إسرتاتيجيتني "مستقبليتني" بشأن اإلسرتاتيجية األمريكية املالمئة
لالحتفاظ بالنرص وروح التفوق .وكان الباحثان متفائلني بشأن حارض أمريكا ومستقبلها؛ فاالتحاد السوفيايت
خرج من "الحرب" مهزو ًما ،ليس عىل صعيد التنافس السيايس واالقتصادي فحسب ،بل إنّ الهزمية شملت
كرها أو رىض .وبدا
ثقافته وخياره األيديولوجي .أ ّما أمريكا فاعرتف الجميع بقيادتها النظام العاملي الجديدً ،
للمراقب أنّه سيميض عقدان من الزمان قبل أن يتقد أحد لينافسها دورها القيادي الجديد .غري أنّهام
اختلفا يف وصف املرسح السيايس  -األيديولوجي لزمن ما بعد الحرب الباردة ،وقيادة أمريكا النظام العاملي
الجديد .فانصب تفكريهام عىل السيناريوهات املستقبلية للعامل عرب تق ّري استمرارية التفوق األمريكية.
ً
متفائل ج ًدا ،مبعنى أنّ العامل سيسوده يف املستقبل السلم والتصالح؛ لكنه راهن عىل قدرة
مل يكن هنتنغتون
الغرب بقيادة أمريكا عىل النرص يف النهاية ،يف تحوالت الحرب والسالم املقبلني .فقد رأى أنّ الحرب الباردة
أنهت ً
فصل نوع ًيا من العداوة فحسب ،سيتبعه ٌ
فصل آخر جديد ،أكرث عن ًفا ،تحتل فيه الثقافية  -الحضارية
الفيصل يف نزاعاتها؛ مبعنى أنّ جبهات الرصاع ستتنوع تب ًعا لحدود الحضارات الغربية ،والصينية واإلسالمية
والهندوسية ،وستتحول الحدود الحضارية أحيانًا ،إىل تخوم دموية؛ وذلك بعد انتهاء الرصاع األيديولوجي
بني الشيوعية والليربالية وبني الرشق والغرب أثناء الحرب الباردة .ووضع هنتنغتون افرتاضات أساسية ملقبل
األيام؛ فقد تحركت السياسة الدولية من محورها السيايس  -األيديولوجي بني غرب ورشق ،ليصبح التفاعل
بني الحضارات الغربية وغريها مركزها الرئيس" :ألول مرة يف التاريخ ،نجد الثقافة الكونية متعددة األقطاب
ومتعددة الحضارات  ...ميزان القوى بني الحضارات يتغري :الغرب يتدهور يف تأثريه النسبي ،والحضارات
اآلسيوية تبسط قوتها االقتصادية والعسكرية والسياسية ،واإلسالم ينفجر سكان ًيا مع ما ينتج ذلك من عدم
استقرار ،والحضارات غري الغربية عمو ًما تعيد تأكيد ثقافتها .نظام عاملي قائم عىل الحضارة يخرج إىل ح ِّيز
الوجود  ...مزاعم الغرب يف العاملية تضعه بشكل متزايد يف رصاع مع الحضارات األخرى وأخطرها مع اإلسالم
والصني  ...إنّ بقاء الغرب يتوقف عىل األمريكيني بتأكيدهم الهوية الغربية"( .((1مل ي َر هنتنغتون يف الرصاع مع
االتحاد السوفيايت  -الغريب سوى رص ٍاع داخل الثقافة الغربية نفسها؛ ولذلك اتخذ سامت سياسية واقتصادية
وأيديولوجية وعسكرية .أما الرصاعات بعد الحرب الباردة فهي رصاعات بني أمناط من الثقافات  -الحضارات
املختلفة ،والسمة الطاغية عليها هي سمة ثقافية .ورأى يف املتحد الثقايف أو الحضاري اإلسالمي واملتحد
الثقايف الكونفوشيويس  -البوذي تحد ًيا ج ّد ًيا للغرب ،باإلمكان التكيف مع الثاين؛ ومن الراجح أن يسود
الرصاع مع األول اإلسالمي ،وتتحول هنا الحدود الثقافية إىل تخوم دموية.
 10صامويل هنتنغتون ،صدام الحضارات :إعادة صنع النظام العاملي ،ترجمة طلعة الشايب ،تقديم صالح قانصوه ،ط ( 2بريوت :سطور،
 ،)1999ص .30
 11املرجع نفسه ،ص.38-37
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وقد اتفق املفك َران ،فوكوياما وهنتنغتون ،يف النتائج واالستخالصات ،وإن اختلفا يف مقدماتهام؛ فقد
تن ّبأ األول بأننا ندخل مرحلة تاريخية جديدة متا ًما يتعومل فيها الغرب الليربايل وتسود ثقافته وحضارته
وسياسته العامل بر ّمته ،ليصبح النموذج الغريب الذي انترص يف الحرب الباردة ،هو منوذج العامل ك ّله؛ بينام
رأى الثاين أنّ عرص النزاعات املسلحة الكربى من أجل املغانم قد انقىض ،وأننا ندخل يف طور رصاعات
ناتجة من التنافس بني الثقافات املختلفة بشأن املفاهيم األساسية .وميثّل اإلسالم يف هذا الرصاع خط ًرا
ثقاف ًيا وحضار ًيا وسياس ًيا وعسكر ًيا ،عىل ح ٍّد سواء ،عىل الغرب .لكن ،كان فوكوياما وهنتنغتون عىل
اقتناع بأنّ الحضارة الغربية هي مستقبل البرشية وأملها؛ والفرق بينهام أنّ فوكوياما يع ّد االنتصار الغريب
قري ًبا أو متحق ًقا ،بينام يرى اآلخر أنّ الطريق طويل وصعب إلنجاز النرص ،ويتوقع استمرار الرصاع بني
الحضارة الغربية من جهة ،واإلسالمية والكونفوشية من جهة أخرى .ولذا أقام هنتنغتون مذهبه عىل
تنوع الحضارات وتصادمها ،أما فوكوياما فتط ّلع إىل الجامع الثقايف الواحد الذي يجمع البرشية ،وانطلق
من قيم مشرتكة.
وبنا ًء عليه ،قد انتسبت إسرتاتيجية هنتنغتون وفوكوياما (يف مرحلته األوىل) ،وإسرتاتيجية املحافظني
الجدد ،إىل مرجعية سياسية  -أيديولوجية لحقبة الحرب الباردة ،أو هي استمرار للحرب الباردة وإن
اتخذت لها خصو ًما جد ًدا ،ولوائح جديدة من الخصومة تُرتِّب بها عداواتها تحت سرت معايري تستنهض
بها حوافز الصدام ودواعيه؛ وهو أمر استجابت له الحركات اإلسالموية موظف ًة فكرة "الوالء والرباء"
يف هذا السبيل .وانتقد هنتنغتون منطق فوكوياما التفاؤيل لحقبة ما بعد الحرب الباردة ،فع ّده "يقوم
عىل افرتاض أنّ انتهاء الحرب الباردة ،يعني انتهاء الرصاع الكبري يف السياسة الكونية ،وظهور عامل واحد
منسجم نسب ًيا .والصيغة التي نوقشت عىل أوسع نطاق من هذا النموذج ،هي أطروحة 'نهاية التاريخ'
تعب
لفرانسيس فوكوياما"( ،((1والذي بدوره مل ي َر شيئًا يجمعه بهنتنغتون .فنظريته عن "نهاية التاريخ" ّ
عن حقيقة أنّ هناك بالفعل ً
قيم وثقافة عاملية؛ غري أنّ هذا الجدل ال ميكن أن ُيخفي تأ ُّثر فوكوياما
(((1
كتاب
بالحجج التي أوردها هنتنغتون يف كتابه األخري النظام السيايس يف املجتمعات املتغرية  ،وهو ٌ
ع ّده فوكوياما نفسه من أهم أعامل هنتنغتون وأكرثها دميومة.
البحث يف األصول السياسية للدميقراطية

ّ
لعل تزايد الريبة لدى فوكوياما من مفاهيمه القدمية "الرسولية" هو ما قاد نحو البحث يف أصول
ً
وصول إىل حارضها ،بداللة دراسة مفاهيم املؤسسة والقانون والتنمية .ولعل خيبة
تاريخ الدميقراطية،
أمله من نتائج الغزو األمرييك للعراق ،والنهاية العقيمة لبوش وأصحابه من املحافظني ،قد حرضتاه
 12املرجع نفسه ،ص .51
 13صامويل هنتنغتون ،النظام السيايس ملجتمعات متغرية ،ط ( 2بريوت :دار الساقي للنرش والتوزيع.)2015 ،
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عىل إعادة التساؤل يف خالصاته القدمية .وكام نعرف ،فإنّ أطروحته املركزية تعلقت باملستقبليات،
وبتوقعاته بأنّ أمريكا الليربالية تصدرت قيادة العامل عن جدارة ،بعد تفكك االتحاد السوفيايت ،ودشنت
بذلك ً
منطا من البناء السيايس والقيمي تجد مرجعياته يف الليربالية ،ليصبح مبنزلة سقف التاريخ .ولكن
فوكوياما بدأ يفكر يف ٍ
سقف آخر للتاريخ يرتد إىل النموذج الليربايل دون أن يكون ُملز ًما بالواليات
املتحدة؛ ولهذا اتجه للحديث عن منوذج آخر يسميه "النموذج الدمناريك" ،عىل أن ّ
يظل يجمع بني
الليربالية والدميقراطية؛ ويقصد منوذج البلد املزدهر "مبؤسسات دميقراطية سليمة" ،وإن كان االسم
يومئ إىل الدمنارك نفسها .وهو ينكب عىل "املرشوع" ليتساءل عن نواة الدولة ومؤسساتها وحكم
القانون يف التاريخ(.((1
لقد وضع فوكوياما منوذجه الدميقراطي الليربايل الذي ّبش به عام  1992بوصفه سقف التاريخ ونهاياته
العظمى تحت ضغط أسئلته ،ليغور يف التجربة التاريخية منذ القدم ،باد ًئا بتجربة الصني يف بناء
ً
وصول إىل الثورة الفرنسية .ولعله بذلك يحاول أن يطفئ شكوكه وتساؤالته بعد أن
مؤسسات الدولة
رأى كتابه األول يصطدم بنرثيات التاريخ يف أفغانستان والعراق .ويف كتابه أصول النظام السيايس (من
جزأين) ،بحث يف الجزء األول عن األصول الدوالتية واملؤسسات يف املجتمعات املتالحقة حتى قيام
الثورة الفرنسية ،وتابع يف الجزء الثاين املسار واملوضوع نفسه إىل املجتمعات املعارصة ،ليحدد العنارص
الالزمة للدولة الحديثة.
رضورة الدولة

يف ضوء تجربة إعادة بناء الدولة بعد غزو أفغانستان والعراق ،واملشاكل التي اعرتضت قوى االحتالل
يف البلدين ،كتب فوكوياما عام  2004مؤلفه بناء الدولة ،ليعيد النظر يف كثري من مفاهيم الليربالية التي
شاعت إثر التجربة التاترشية ،والدعوة إىل الخصخصة دون قيود ،وإضعاف موقع الدولة يف التنظيم
االجتامعي  -السيايس ،وإخضاعها آلليات السوق واستبدال مؤسسات املجتمع املدين واملنظامت غري
الحكومية بها؛ ففي ضوء هجمة  11سبتمرب ،وتجربة إعادة تنظيم الدولة يف العراق وأفغانستان "برزت
فجأة عىل رأس أولويات األجندة الدولية إمكانية دعم قدرات ومؤسسات الدولة املفقودة ،أو إعادة
تشكيلها من الصفر .وي ُر ّجح أن يبقى حل املشكلة ً
رشطا أساس ًيا لتوافر األمن يف أجزاء مهمة من العامل،
بحيث أصبح ضعف الدولة يف آن م ًعا قضية وطنية ودولية من الطراز األول"( .((1فدعا إىل رضورة تقوية
املؤسسات القامئة وبناء مؤسسات جديدة قادرة عىل االستمرار ،وتعزيز فاعلية الدولة ومؤسساتها
 14فوكوياما ،اإلسالم والحداثة ،ص .13-12
 15فرانسيس فوكوياما ،بناء الدولة النظام العاملي ومشكلة الحكم واإلدارة يف القرن الحادي والعرشين ،ترجمة مجاب اإلمام (الرياض:
العبيكان ،)2007 ،ص .37
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ونشاطاتها ووظائفها املختلفة ،ليخلص يف فصل كتابه الختامي إىل رضورة "أصغر ولكن أقوى"(((1؛ أي
رضورة أن تكون الدولة أصغر مدى وأقوى يف مؤسساتها وإدارتها.
ويف مواجهة هنتنغتون والليرباليني الجدد الذي حرصوا الليربالية الدميقراطية يف عاملهم ،دافع فوكوياما
عن كونية الليربالية وعن طموح كل الحضارات إىل بلوغها .ف ُيظهر أنّ بناء الدولة  -األمة هو الخيار
األفضل لديه من الحروب االستباقية وطرق التدخل العسكرية( .((1وهو يدعو إىل استخدام طرق حصيفة
يف طرق إدخال الصناعات الغربية إىل البلدان النامية "يتحتم علينا اعتبار كل مساعدة تقنية خارجية
تحل محل قدرة موازية لها يف املجتمع املحيل مبثابة سيف ذي حدين ،وبالتايل التعامل معها بأقىص
درجات الحيطة والحذر؛ كام يتحتم علينا كأجانب وغرباء ،تج ُّنب االستسالم لغواية الرغبة بترسيع
املراحل عرب إدارة املصنع بأنفسنا"( .((1وأعرب عن شكوكه يف إدارة االحتالل للعراقً ،
قائل" :لقد أضاعت
الواليات املتحدة فعل ًيا عا ًما ً
كامل انهارت خالله البنى التحتية الحكومية ،أو جرى تفكيكها عم ًدا (كام يف
ترسيح الجيش العراقي بر ّمته) ،وكان هذا العام الضائع تحدي ًدا املدة الزمنية التي احتاجتها حركة التمرد
لتنظيم صفوفها و ّمل شمل البعثيني والقوميني والسنة"( .((1ليختم كتابه يف الحديث عن الدولة بالتذكري
أنّ اليسار واليمني تح ّدثا باستخفاف عن الدولة والسيادة ،ولكنهام عجزا عن تقديم بديل مقنع؛ "فال
فن بناء الدولة ،يف
خيار لدينا ّإل العودة ثانية إىل الدولة  -األمة ذات السلطة والسيادة "؛ ثم يقول "إنّ ّ
ّ
كل األحوال ،يبقى مك ّونًا مفتاح ًيا من مكونات القوة القومية ،وال يقل أهمية عن القدرة عىل استخدام
(((2
القوة العسكرية ً
حفاظا عىل النظام العاملي" .
تحوالت فوكوياما

عىل املنوال نفسه ،جاء كتاب أمريكا عىل مفرتق الطرق ،ما بعد املحافظني الجدد يف عام ،((2(2006
باألساس مراجعة نقدية للسياسة الخارجية األمريكية ،منذ هجامت  11سبتمرب  ،2001واملرحلة البوشية
األوىل ،والحرب عىل العراق .فقد بدأت تراود فوكوياما الشكوك بشأن جدوى الحرب عىل العراقُ ،قبيل
قيامها؛ ثم ومبناسبة تكليفه باإلسهام يف "دراسة اإلسرتاتيجية األمريكية الطويلة األمد نحو الحرب عىل
 16املرجع نفسه ،ص .201
 17املرجع نفسه ،ص .16
 18املرجع نفسه ،ص .73
 19املرجع نفسه ،ص .32
 20املرجع نفسه ،ص .204 - 203
21 Francis Fukuyama, America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy (New Haven:
Yale University Press, 2006).
وقد جرت ترجمته إىل العربية عام  :2007فرانسيس فوكوياما ،أمريكا عىل مفرتق الطرق :ما بعد املحافظني الجدد ،ترجمة محمد محمود
التوبة (الرياض :العبيكان.)2007 ،
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اإلرهاب" ،رشع يف التساؤل "هل غريت آرايئ نو ًعا ما بطريقة تُسقِط عني أهلية املحافظ الجديد؟".
ثم ما لبث أن تي ّقن أنّه خرج عن رسب املحافظني الجدد ،بعد سنة من غزو العراق ،إذ مل يعد يحتمل
ّ
من املحافظني الجدد ا ّدعاء النرص الذي ال يتوافق مع الوقائع" :فنحن نعلم أنّ الواليات املتحدة مل تجد
عزل ً
أسلحة دمار شامل يف العراق ،وارتطمت بوحل مترد خبيث ،وعزلت نفسها تقري ًبا ً
كامل عن بقية
العامل من جراء اتباعها نوع اإلسرتاتيجية األحادية القطبية التي دعا إليها كروثامر"؛ ليخلص إىل القول:
"انتهيت إىل أنّ املحافظة الجديدة بوصفها نظا ًما سياس ًيا وهيئة فكر م ًعا ،قد تطورت إىل يشء ال أستطيع
ثم ،غدا ينظر إىل توجهات املحافظني الجدد بوصفها مجموع ًة من املبادئ
بعد ذلك أن أسانده"( .((2ومن ّ
ولدت يف كنف الحرب الباردة ،وكانت معقولة يف حينها .لكن هذه املبادئ استخدمت أثناء التسعينيات
لتربير استخدام القوة املفرطة متامهي ًة مع سياسة الفرتة األوىل لبوش االبن.
تفحص سياسة بوش االبن ،والطريق
أعلن فوكوياما أنّه ر َّكز يف هذا الكتاب (أمريكا عىل مفرتق الطرق) عىل ّ
البديل الذي ميكن أن تسلكه الواليات املتحدة يف سياستها العاملية .ولقد اقرتح سياسة تستلهم تراث
وودرو ويلسون مع الواقعية .وكان املحافظون الجدد ،قد اقرتحوا جدول أعامل للسياسة الخارجية يتضمن
الخية ،والقطب الواحد ،واالستباق ،واالستثنائية األمريكية .وهي
مفاهيم مثل تغيري نظام الحكم ،والهيمنة ِّ
املفاهيم التي صارت سامت مميزة للسياسة الخارجية إلدارة بوش؛ "باإلضافة إىل ذلك ،كانت هناك أربعة
مبادئ موجهة مشرتكة :اهتامم بالدميقراطية وحقوق اإلنسان ،االعتقاد أن قوة الواليات املتحدة ميكن أن
تُس َتخ َدم ألغراض أخالقية ،وارتياب بشأن قدرة القانون الدويل واملؤسسات الدولية عىل حل املشكالت
األمنية الجادة ،وأخ ًريا رؤية ترى أنّ الهندسة االجتامعية الطموح تؤدي يف الغالب إىل عواقب غري متوقعة
وتقوض يف الغالب غاياتها الخاصة التي تغ َّيتها"( .((2وقد رأى فوكوياما أنّ خطورة هذه األفكار والتوجهات
ال تكمن يف معانيها العامة التجريدية ،بل عىل األغلب إذا ما " ُف ِّست بطرق معينة قد يكون من األفضل
توصف بأنها مواقف عقلية أو رؤى للعامل أكرث مام هي مواقف مبنية عىل مبادئ تتمسك بها ...
أن َ
خيارات منحازة يف اتجاهات معينة ثابتة"؛ ثم ُيشري إىل ثالث مناطق رئيسة برزت فيها األحكام املنحازة
التي قادت إىل أخطاء إدارة بوش؛ إنّها أساءت وصف تهديد اإلسالمية املتطرفة (الراديكالية) ،فربرت رفع
الحرب الوقائية لتكون امللمح املركزي يف إسرتاتيجية أمنية جديدة .وجادلت اإلدارة يف أنّ حوادث 11
سبتمرب جعلت الحرب الوقائية رضورية .ثم أخفقت إدارة بوش يف أن تتوقع ردة الفعل الكوكبية السلبية
عىل مامرستها مبدأ "الهيمنة الخرية" .فربوز عامل ما بعد الحرب الباردة األحادي القطب قد جعل مدى
الهيمنة األمريكية مصدر قلق حتى ألوثق الحلفاء .وأخ ًريا أخفقت إدارة بوش يف أن تتوقع املتطلبات الالزمة
من أجل تهدئة العراق وإعادة بنائه .يف ضوء هذه البيئة الدولية ،بحسب فوكوياما ،تربز حاجة الواليات
 22املرجع نفسه ،ص .12 - 10
 23املرجع نفسه ،ص .21 ،19
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ً
مدخل للسياسة الخارجية ال يستويل عليه ّأي واحد من هذه املواقف( .((2كام أنّ عىل
املتحدة إىل أن تحدد
الواليات املتحدة "أن تروج للتنمية السياسية واالقتصادية عىل حد سواء ،ويجب أن تُعنى بشأن ما يحدث
داخل الدول حول العامل" ،لريدف ذلك بقوله" :يجب أن نفعل ذلك بالرتكيز بالدرجة األوىل عىل الحكم
الصالح ،والقابلية السياسية للمساءلة والدميقراطية ،واملؤسسات القوية .لكن األدوات األولية التي نفعل
بها هذا ،هي يف معظمها داخل مجال القوة الناعمة :قدرة أن نضع القدوة ،وعىل أن ندرب ونثقف ،وأن
نقدم الدعم واملشورة ،مع املال يف األغلب"(.((2
أبقى فوكوياما من خطابه القديم الدميقراطية الليربالية بوصفها قيمة عليا كونية ،والدور الرسويل
للواليات املتحدة البيداغوجي يف غرس هذه القيمة وأساسها يف مخيلة املجتمعات وسلوكهم ،لكن دون
أن تستخدم السالح .ووقف ضد املغاالة يف تهديدات التطرف اإلسالمي الذي يرى أنّ مصدره ضعف
هوية املجتمعات اإلسالمية وتأ ّكلها ،ويؤكد حدود القوة العسكرية يف مواجهتها ،وباستناده إىل العنرص
املعنوي غري املادي .فكان هذا الكتاب مبنزلة رضبة معنوية للمحافظني الجدد وإلدارة بوش م ًعا؛ ففيه
قد أعلن تخ ّليه عن املحافظني الجدد بوصفهم رم ًزا فكر ًيا وسياس ًيا.

فرانسيس فوكوياما :اإلسالم والحداثة والربيع العريب
يف كتاب اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،يبدأ رضوان زيادة حواريته بسؤال فرانسيس فوكوياما عن
كتابه أصول النظام السيايس .فيجيب فوكوياما بأنّه مهتم "باملقام األول بالتنمية السياسية ،ولكني
أتعامل كث ًريا أيضً ا مع قضايا التنمية االقتصادية" (ص  .((2()11أما األسئلة التي طرحها عليه هذا االهتامم،
فتتعلق بسؤال :من أين تنشأ الدولة؟ ومن أين يأيت حكم القانون؟ وكيف ظهرت املؤسسات املسؤولة؟
وكيف نتوصل بالتقدم التدريجي إىل أشكال أكرث تعقي ًدا من التنظيم االجتامعي؟ (ص  .)13وتتع ّلق هذه
األسئلة البسيطة بفرت ٍة زمنية تنتهي مع الثورة الفرنسية؛ أما الفرتة الالحقة حتى العرص الحديث ،فتتعلق
مبؤسسات ونظم أكرث تعقي ًدا .ففي إنكلرتا ً
مثل ،وضِ عت أسس الحكومة املسؤولة (مساءلة الحكومة)
يف القرن السابع عرش ،وانتقلت بعدها إىل الواليات املتحدة وفرنسا وغريها (وهي الفرتة التي درسها
فوكوياما يف الجزء الثاين من الكتاب نفسه) .وينطبق عليها "النموذج الدمناريك" (املشار إليه)؛ وهو
منوذج يل ّبي رشوط الدولة الليربالية الدميقراطية ،تح ّدث فيه عن الدميقراطية والحكومة املسؤولة ،وهي،
كام يراها ،ال تزال قصة أوروبية إىل ح ٍد بعيد.
 24املرجع نفسه ،ص .26 ،23 - 22
 25املرجع نفسه ،ص .240
 26أينام وردت أرقام صفحات االقتباس يف منت النص فهي من كتاب اإلسالم والحداثة والربيع العريب.
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يف الدولة :القانون والتنمية السياسية

بحث فوكوياما عن األصل املبكر للمجتمعات يف اللحظة االنتقالية األوىل من جامعة الصيادين وجامعي
الثامر إىل القبيلة ،وما رافقها من معتقد ديني يعزز متاسكها .ثم يف وقت الحق ،قامت الحروب الفتاكة
بدفع القبيلة نحو اجتامع الدولة ّ
وإل واجهت الفناء؛ فظهر العديد من التنظيامت الدوالتية أ ّولها الصني
التي عملت عىل بناء مؤسسات (ومعها القوانني) لهندسة السلوك االجتامعي .فمع أرسة كني الصينية
( 221ق .م) ،هيمنت الدولة عىل القبيلة ،وارتفع والؤها من القبيلة إىل الدولة ألنّ الصني ،يف رأيه،
كانت املجتمع األول يف العامل كله الذي أسس دولة حديثة باملعنى الذي ق ّدمه ماكس فيرب :بريوقراطية
الشخصيةُ ،جندت عىل أسس الجدارة .فاملجتمعات تعرب من القبيلة إىل حكم القانون ،أي مجموعة من
القواعد تعكس إجام ًعا أخالق ًيا ومتثّل قي ًدا عىل السلطة (ص .)15-14
وبعد ألف عام من التجربة الصينية ،برزت الفكرة األوروبية الف ّذة التي أعلت أهمية القانون وأحكامه
(الدولة) عىل الحاكم الفرد .ويف هذا الصدد ،عىل الرغم من انحيازه إىل الدميقراطية وأساسها الفكري ،فإنّ
فوكوياما ال يرى فيها الحل السحري ملشاكل املجتمعات؛ إذ يجب أن ُيقام توازن بني املؤسسات السياسية
الثالث :الدولة ،وسلطة القانون ،واملحاسبة .فقد ّأسست إنكلرتا والدمنارك مؤسسات دستورية ،قبل الدول
األوروبية األخرى ،فصارت مؤهلة لتضع الحاكم تحت القانون وليس فوقه .كام شهد العامل اإلسالمي
"مؤسسة الجند" وأسسوا روابط والء عىل حساب روابط القرابة.
"مؤسسة األرقاء" وغدوا موالني للسلطة ّ
كام يشري فوكوياما إىل أنّ روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ،تكونت فيها نواة دولة تسعى إىل مركزية أوسع.
ومل ميثّل القانون أو الكنيسة قي ًدا عىل سلطة الدولة يف روسيا كام حدث يف أوروبا .ويف إسبانيا وفرنسا
دول مستبدة وضعيفة شأنها شأن البلدان النامية املستبدة ،اآلن ،تقوم مبامرسات؛ كسجن الصحفيني
وتعجز عن فرض قانون املرور .فقد كان يف فرنسا مستوى عالٍ من الفساد كحال دول أمريكا الالتينية
اليوم ،ومل تكن قوية مبا فيه الكفاية لفرض رضيبة عىل النخبة؛ بينام يف إنكلرتا برملان قوي فرض
عىل امللك عام  1969قبول مبدأ عدم فرض الرضيبة دون قيد .ليصل فوكوياما إىل نتيجة مفادها أنّ
"الدميقراطية هي نتيجة وجود دولة قوية ومجتمع قوي ،ويجب أن يكون هناك يشء من التوازن"؛
بينام يف تاريخنا املعارص هناك محرك للتغيري االجتامعي أقوى ،إن كان لديك تنمية فعلية تخلق فاعلني
اجتامعيني ،وأيضً ا يوجد فاعلون دوليون ميكن أن يق ّدموا املساعدة؛ وهو يشري إىل قصة أوروبا الرشقية
مع الدميقراطية مبساعدة فاعلني غربيني (ص .)18-16
إنّ فوكوياما يجيب هنا عن سؤال :ما الذي ُيجرب الناس عىل طاعة القانون؟ فليك يكون حكم القانون
حكم قانون فعل ًيا ،يجب أن يكون قي ًدا عىل املتنفذين األقوياء ،عىل النخب املتنفذة .وقد تح ّدث عن
َ
تقويض اإلنكليز التعاليم الهندوسية يف الهند ،و تقويض أتاتورك أيضً ا قانون الرشيعة ،وفرض بدائل غري
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سؤال :كيف يقبل الناس القانون؟ وجوا ًبا عنه ،يق ّدم هنا قاعدة ً
ثم ،يطرح ً
ومثال" :أعتقد
مقنعة .ومن ّ
يتم تأسيسه عىل األقل يف إحدى جامعات النخبة؛ وهذا ما
أنّه من األسهل توسيع تطبيق القانون عندما ّ
حدث يف الواليات املتحدة .لقد تك ّفل تاريخ التطور السيايس بتوسيع الدائرة املؤسسة وتطبيقها يف دوائر
أوسع وأشمل" .وهو يرى أنّ عىل القانون أن يكون متواف ًقا ثقاف ًيا مع التقاليد املوجودة يف املجتمعات
التي ُيط َّبق فيها؛ "وأ ُفضِّ ل أن يحدث تأقلم متبادل  ...يجب أن يكون هناك تكيف ثقايف مع أنواع مختلفة
من املعايري" (ص  .)29كام ال يغيب عنه لحظ أنّ حكم القانون مل يوجد يف الصني ال يف القديم وال حال ًيا؛
بأي مصدر للسلطة خارجها؛ وط ّبق اليابانيون القانون األورويب ،غري أنّ
فالحكومة الصينية ال تعرتف ّ
أغلبهم يتجه إىل التسويات مع خصومه ويستغني عن املحاكم واملحامني .ويتساءل إذا ما حدث تح ّول
متمس ًكا بالتقليد ،فام العمل؟ نحن ال نعرف الجواب ،لكنه يستقر عىل القول
طارئ يف إيران وبقي كثري ّ
"أفضل حكم قانون قوي وأريده أن يكون موضوع ًيا أيضً ا" (ص .)31
أ ّما بالنسبة إىل أفريقيا يف الساحل وجنوب الصحراء ،فال يريد فوكوياما أن يتكهن مبستقبلها ،ألنّه ال يعرف
كيف ميكنها أن تدمج السكان يف الدولة وضامن الوظائف األساسية ملؤسساتها؛ ويبدو له أنّ تكوين دولة
يف أفغانستان من الصعوبة مبكان ،ولكنه يأمل ذلك بدمج كثري من القوى والرشائح االجتامعية يف الدولة
الناشئة .ويختم بتأكيد أنّه "يعتقد أنّ مكونات نهاية التاريخ ما زالت هناك .وأعتقد أنّ املجتمع الحديث
التوصل إىل ذلك ،لكن هذا ما
يجب أن يكون لديه دوله وحكم القانون وحكومة مسؤولة .من الصعب ّ
يجب أن يكون عليه املجتمع الحديث .واملجتمعات األخرى التي ال متتلك هذه األشياء الثالثة لن تكون
سعيدة" (ص  .)40ومن الالفت أنّه أشار إىل "أنّ قد ًرا من الشعور الوطني أمر رضوري يف كل بلد ،وذلك
ألنّ البلدان يجب أن يكون لديها نوع من الثقافة املشرتكة  ...لكن ميكن استخدام النزعة القومية بطرق
ما لتربير الحكم السلطوي /الفايش  ...ويعود هذا أيضً ا إىل الرصاع العريب  -اإلرسائييل" (ص .)43
يف املسألة اإلسالمية

أورد فوكوياما موضوعني ساهام يف إعاقة الدميقراطية يف بالدنا ،ومل يضع ضمنهام اإلسالم؛ ً
أول البرتول،
الذي أتاح للحكومات فرصة أن تعطي مواطنيها دون حاج ٍة إىل فرض الرضائب عليهم ،بينام فرضت
أوروبا الرضائب ،فكان من الطبيعي أن تواجه االنتقاد واملطالب؛ وثان ًيا الرصاع العريب  -اإلرسائييل الذي
سمح للحكومات الدكتاتورية العربية بأن تربر به فشلها .يضاف إىل ذلك أنّ هناك فر ًقا بني الحكام العرب
وحكام رشق آسيا؛ فهؤالء قاموا بتدريب مجتمعاتهم إلعادة استثامر األموال ،ووظفوا ً
أموال كثرية يف
التعليم يك ميتلك شعبهم املهارات والقدرة التنافسية ،يف حني أنّ الحكام العرب مل يفعلوا ذلك (ص .)45-44
وبشأن التطرف اإلسالمي ،يرى فوكوياما أنّهم أفرطوا يف وصف حجم التهديد عقب  11سبتمرب؛ "ونتيجة
املبالغة يف ردود الفعل ،جعلنا من التهديد أسوأ ،ألننا حفزنا كث ًريا من الجهاديني عىل االلتزام بسبب غزو
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أفغانستان ،وبشكل خاص العراق" (ص  .)49وقد أشار الكاتب األمرييك إىل أنّه طاملا اعتقد أنّ هناك
مبالغة يف القول بأنّ اإلسالم عقبة يف وجه الدميقراطية ،وهناك "تبسيط للطريقة التي يعمل بها الدين
ُفس
بشكل عام ،وذلك ألنّ معظم األنظمة الدينية املعقدة متتلك عقيدة متطورة ج ًدا ،ولكن ميكن أن ت َّ
بطرق عديدة مختلفة ،فإنّ هناك السلفيني الذين قاموا بتفسري الدين بطريقة غري دميقراطية ،ولكن
وتسامحا .ال ُيع ّد هذا األمر مشكلة يف إندونيسيا ،أو
ميكن أن يكون هناك أيضً ا تفسريات أكرث ليربالية
ً
السنغال أو تركيا ،أو ّأي بلد مسلم آخر ،وبالتايل فإنني ال أعتقد أنّ هناك عائ ًقا مركز ًيا يف اإلسالم أمام
الدميقراطية أو غريها من جوانب التنمية السياسية الحديثة" (ص  .)54كام أنه مل ير يف الثقافة العربية
التغي.
اإلسالمية حجر عرثة أمام توطني الدميقراطية ،فبحسب رأيه ال توجد ثقافة جامدة عص ّية عىل ّ
ويذ ِّكر بأنّ هذه املسألة (الثقافة ،والتغيري) كانت من املسائل الخالفية بينه وبني هنتنغتون؛ "كان
هذا األمر مسار جدل لوقت طويل بيني وبني صامويل هنتنغتون ،واألشخاص يف تلك املدرسة الذين
يعتقدون بأنّ الثقافة ثابتة وغري قابلة للتغيري .وأنا أعتقد أنّ هذا األمر غري صحيح ،ألنّ جميع األنظمة
الثقافية تتطور بنظري" (ص  .)56بل إنه يذهب أبعد من ذلك ليقول إنّه ال يوجد منط غريب خاص
للدين؛ فالوضع يف الواليات املتحدة مختلف عن فرنسا ،واألمر نفسه "ينطبق عىل العامل اإلسالمي ،حيث
إنّ الدين مختلف متا ًما يف اململكة العربية السعودية ّ
عم هو عليه األمر يف إندونيسيا" (ص )58-57؛ ثم
ين ّوه بأنّ "يف اإلسالم يف القرون الوسطى ،كان هناك فصل وظيفي واقعي بني الخليفة والسلطان" (ص
)58؛ "إنّ اإلسالم ُس ِّي َس بشكل خاص يف الجيل املايض منذ الثورة اإليرانية [التوظيف السيايس للدين]،
وكان ذلك ألسباب تتعلق بالسياسة بشكل أسايس" (ص  .)58وهذه وجهات نظر ق ّدمها كثري من املثقفني
العرب املعارصين ،مثل رضوان السيد ووجيه كوثراين.
أ ّما عن تشدد بعض فئات املسلمني واتجاههم نحو العنف ،فريى فوكوياما أنّ مسألة ضياع الهوية تقوم
بدور ف ّعال يف ذلك ،و"طاملا الناس يظنون بأنّ هويتهم مع َّرضة للتهديد ،فإين أعتقد بأنّ اإلسالم سيستمر
يف ذلك .وأعتقد أنّ الناس سيهدؤون ً
قليل يف مرحلة ما  ...وأعتقد أنّ منزلة اإلسالموية ودرجة التامهي
مع اإلسالم السيايس سوف لن تكون عىل األرجح يف حالة دامئة" (ص .)64
آراء متجددة يف اإلسالم

إضاف ًة إىل حواريته مع فوكوياما ،اختار رضوان زيادة أن يض ّمن كتاب اإلسالم والحداثة والربيع العريب
العديد من النصوص املقتطعة من محطات كتابات فوكوياما املتباعدة زمن ًيا يف كتاب ،ليعطي صور ًة
عن التحوالت التي طرأت عىل آرائه بشأن اإلسالم واملجتمعات املسلمة .فقد حاول يف ٍ
وقت مبكر
من دراساته النظر يف تجربة اإلسالميني يف البحث عن بواعث التطرف ومقاصده ،وأصوله االجتامعية؛
وأخذ عن اآلخرين كث ًريا ،مبن فيهم برنارد لويس ،قبل أن يستند إىل خربته ذاتها التي جعلته يلتقي مع
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أطروحات أولوفييه روا وجيل كيبل ،الباح َثني الفرنسيني ،يف نظرته إىل اإلسالم وعالقته بالسياسة؛ وهو ما
دعاه إىل إعادة التفكري يف مخاطر التهديد اإلسالمي.
وبالعودة إىل الجذور يف تفسريه ،يرى فوكوياما مالمح تأث ٍري وهايب ،إضاف ًة إىل تأثري حسن البنا وأيب األعىل
املودودي ،ثم سيد قطب؛ كام يرى أنّه ميكن أن يضيف إىل ذلك التفكك االجتامعي الرسيع الناتج من
التحديث والنزول إىل مدن الصفيح ،والحرمان من مصادر الهوية املحلية .فهناك يف الجانب االجتامعي
توا ٍز بني اإلسالموية والفاشية األوروبية ،من جهة التفكك االجتامعي إثر التصنيع .وهذا عىل عكس ما
حدث زمن محمد عبده وجامل الدين األفغاين الل َذين عمال عىل تكييف اإلسالم مع "متطلبات الحضارة
الحديثة" .ويقتبس فوكوياما من برنارد لويس يف كتابه أين الخطأ؟( ((2القول إنّ املسلمني اقتبسوا كث ًريا
من األشياء واحتفظوا بالجوهري من ثقافتهم.
يف هذه الفرتة من تطوره الفكري ،عام  ،2002بعد  11سبتمرب مبارشة ،استنتج فوكوياما أنّ التحديث
يستغرق زم ًنا أطول ،فمن الرضوري "الرد بالقوة" عىل العمليات اإلرهابية ،و"التطبيق املؤكد للقوة
العسكرية ،هو بالتأكيد جزء من الجواب  ...لقد فقدت الفاشية األوروبية رشعيتها بسبب هزميتها"؛ ثم
يستدرك القول "لكن الرصاع األهم يجب أن يحدث ضمن العامل اإلسالمي نفسه؛ فلفرتة طويلة وقف
دعاة التحديث املسلمون عىل جانب املرسح" (ص  ،)95-94بدل أن يتقدموا الصفوف.
تحسن يف املوقف من املسألة اإلسالمية وفهمها؛ ففي مناسبة حوارية أخرى ،رأى فوكوياما
طرأ إ ًذا ّ
أنّ هناك خيارين؛ إذا اعتقدنا أنّ النزعة املضادة للحداثة والدميقراطية مصدرها اإلسالم نفسه ،فهذه
حتمية مفروضة عىل املسلمني؛ وعندها نحكم بأنّه لن يكون هناك مستقبل ليربايل للمسلمني .لكن
فوكوياما استبعد هذه الفرضية متا ًما ،واتجه متواف ًقا مع الري داميوند ،بأنّ هذه النزعة املعادية للحداثة
يف البالد اإلسالمية تغ ّذت من منابع مختلفة ،وليس من اإلسالم .وأعطى عىل ذلك أمثلة والدة الحركات
الليربالية يف البالد اإلسالمية ،كام أنّ البالد العربية واإلسالمية شهدت هيمنة ثالث موجات علامنية
وراديكالية وليست إسالمية :أتاتورك ،والقومية العربية النارصية ،والبعثية .ويذ ِّكر فوكوياما محاوريه
بأنّ الليربالية انبثقت يف الغرب من الحرب الطائفية ،وذلك مث ًنا للخروج من جحيمها (ص  .)110ثم ما
يشن هجو ًما عىل فكرة استخدام الغرب القوة بإفراط مع املسلمني بذريعة
يلبث فوكوياما عام  ،2006أن ّ
الحرب عىل اإلرهاب؛ فتكمن مشكلة املحافظني الجدد "يف اإلفراط باستخدام الوسائل العسكرية التي
سعت من خاللها لتحقيق هذه الغايات .إنّ ما تحتاجه السياسة الخارجية األمريكية ليس العودة إىل
27 Bernard Lewis, What Went Wrong? (New York: Oxford University Press, 2002).
وقد تُرجم الكتاب إىل العربية عام  ،2003انظر :برنارد لويس ،أين الخطأ؟ التأثري الغريب واستجابة املسلمني ،ترجمة محمد عناين (القاهرة:
سطور.)2003 ،
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الواقعية الضيقة واملتشامئة [يقصد عقيدة كيسنجر] ،وإمنا صياغة (واقعية ويلسونية) تو ّفق بني الوسائل
والغايات" (ص .)134
من املالحظ أنّ فوكوياما مل يتحدث ،يف قراءته مصري الثورة املرصية ،عن نوع من حتمية حكمت النهاية
املحزنة لثورة عظيمة ،وح َّولتها من ثورة شعب إىل فرصة اغتنمها العسكر لينقضّ وا عىل الحكم .وقد
ن ّوه من قبل أنّ الطبقة الوسطى يف املنطقة الرشق أوسطية يف منو مستمر ،وكذلك التعليم والتنمية
وتوصل إىل أنّ اإلسالم ليس ض ًّدا للدميقراطية ،وإمنا
االقتصاد؛ وهذا يعمل يف اتجاه متطلبات الدمقرطةّ .
بعض تفسرياته؛ وأشاد بترصف األحزاب اإلسالمية التونسية املعتدلة التي سمحت باستمرار االنتقال
إىل الدميقراطية .وحلل املسألة االنتقالية من زاوية الرصاع االجتامعي األوسع ،إذ مل يتقن الحكام
(اإلخوان املسلمون) حنكة اإلدارة اليقظة للتحول الكبري؛ فالحظ أنّ يف مرص وتونس مل ي ُقد املحتجني
أشخاص فقراء من الشعب أو من حركات رسية إسالمية" ،بل قادهم أشخاص من الطبقة
ضد الحكومة
ٌ
الوسطى املتعلمة اعتادوا عىل التواصل م ًعا عىل الفيسبوك وتويرت" (ص  .)256ولكنه يشكو من غياب
املؤسسات يف املجتمع التي كان ميكن أن متثّل منصة تالئم املسؤولني االجتامعيني الجدد؛ فنتجت
حالة يسميها "املجتمع بالقوة"؛ فتصبح املشاركة السياسية إرضابات وتظاهرات واحتجاجات ،وعن ًفا؛
"يف مثل هذه الظروف ،تستويل القوة العسكرية عىل السلطة ألنّها تكون الجهة املنظمة الوحيدة يف
املجتمع القادرة عىل إدارة البلد" (ص  .)257غري أنّه رأى أنّ اإلخوان ترصفوا ،عندما وصلوا إىل السلطة،
كأنّهم يديرون معرك ًة انتخابية ،ففشلوا يف إدارة السلطة والبلد ،وهذا ما قاد الطبقة الوسطى إىل نقل
والئها نحو التسلطية.

عىل سبيل الختم
حاولت الورقة بطريقة تحليلية تاريخية عرض استرشاف فرانسيس فوكوياما مستقبل العامل يف عالقاته
الحضارية  -الدولية ،ال س ّيام مواضيع اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،وذلك باالعتامد باألساس عىل
موضوعات الكتاب الحواري اإلسالم والحداثة والربيع العريب ،مع محاولة للمقارنة بني ما ق ّدمه يف هذا
الكتاب ومؤلفاته األخرى الرثية ،ومن خالل إطاللة أولية عىل ما ف ّكر فيه من قبل ،والتحوالت التي طرأت
عىل تفكريه .كام سعت الورقة أيضً ا إىل مقابلة استرشافات فوكوياما باملحاور الفكرية التي تص ّدرها
هنتنغتون ومجابهتها بأطروحاته.
لقد ق ّدم فوكوياما نظر ًة متفائلة يف استرشافه مستقبل العامل والحضارة والحرية ،أ ّكد فيها إميانه العميق
بانتصار الحرية يف العامل عىل االستبداد والتخلف؛ وهذا تط ّلع مربر ومفيد وال شك يف أنّه خدم قضية
الحرية والتقدم بإعطاء املاليني من قارئيه نفحة من الثقة بحلمهم بإزالة االستبداد ،ولكن بقيت نظرته
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يشوبها كثري من التساؤالت والتشكك أبرزها :ارتباط نظريته باملؤسسة السياسية الصاعدة للواليات
املتحدة ومرشوعها القيادي للعامل والتصاقه باملحافظني الجدد سيئ الصيت ،عندما صدر كتابه نهاية
التاريخ ،مع سقوط االتحاد السوفيايت ،وبروز األحادية القطبية ،ما و ّلد انطبا ًعا لدى كثريين بأنّ هذا
منافسا لفكرة "حتمية االشرتاكية السوفياتية الصنع" ،بل أىت عىل أنقاضها؛ لكن
الكتاب ُولد ،ال ليكون
ً
حمل معها الطوىب ذاتها التي تدور حول الحتمية ذاتها ،لكن هنا لليربالية .وعىل الرغم من أنّ البرشية
ترجح فوز الليربالية الدميقراطية يف الرهان التاريخي ،ألنّ طموح الناس األحرار يصبو
بأكرثيتها الغالبة ّ
إىل ذلك ،فهذه الرغبوية ال متنح الحتمية لليربالية أو لغريهاّ ،
وإل نزعنا من خيار الحرية كث ًريا من معانيه
األخالقية ،ومن اإلنسان اإلرادة والحرية الل َتني ال يستغني عنهام؛ فالتاريخ حلبة واسعة لرصاع اإلرادات،
عىل الرغم من امليول والنوازع التي ترجح خيارات هذا عىل ذاك.
فبي
أ ّما عن مسألة إذا ما كان النظام السيايس يف مساره التاريخي ،يتجه عامل ًيا نحو الليربالية الدميقراطيةّ ،
البحث يقني فوكوياما بـأنّ التاريخ املفهوم مبعنى تطور املجتمعات اإلنسانية من خالل األشكال املختلفة
للحكومة "قد بلغ أوجه يف الدميقراطية الليربالية الحديثة والرأساملية املوجهة نحو السوق .ويف رأيي ال
تزال هذه الفرضية صحيحة .فعىل الرغم من الحوادث التي وقعت منذ  11سبتمرب ،ستبقى الحداثة ،كام
متثّلها الواليات املتحدة والدميقراطيات املتطورة األخرى ،القوة املهيمنة يف السياسة العاملية (ص .)68
وإنّه ين ّوه بأنّ هناك أسبا ًبا لالعتقاد "بأنّ القيم واملؤسسات الغربية تُغري كث ًريا من الناس غري الغربيني
إن مل يكن معظمهم"؛ واملؤسسات الغربية هي كاملنهج العلمي ،عىل الرغم من اكتشافه يف الغرب ،له
قابلية تطبيق عاملية .كام أنّ التنمية االقتصادية متيل إىل إحداث دميقراطية ليربالية ،والنمو االقتصادي
ُينتج طبق ًة متوسطة ومجتم ًعا مدن ًيا مرك ًبا ،فتخلق هذه العوامل أرضية خصبة لتط ُّلب الدميقراطية.
وعىل الرغم من بقاء االختالفات الثقافية املعارصة "متيل املجتمعات إىل أن تضع هذه االختالفات يف
إطار منفصل عن السياسة ،وأن تحيلها إىل عامل الحياة الخصوصية" (ص  .)72-70واإلسالم ليس استثناء
من ذلك ،إذ ميكن أن تفتخر املجتمعات اإلسالمية بدميقراطية عاملة يف تركيا؛ كام أنّ أوروبا عندما كانت
ممزقة بالحروب الدينية ،كانت املعتقدات املختلفة تعيش بسالم يف ظل نظام امللل العثامين .ويف القرن
التاسع عرش ،انتعش الفكر الليربايل التحرري يف مرص وتركيا وإيران؛ ثم أصبحت جمهورية أتاتورك من
األنظمة العلامنية .وتبقى العرثة لديه اإلسالم الراديكايل اإلرهايب ،أو ما يسميه "اإلسالم الفايش"؛ لكنه
"أمل ما يف أنّ ًّ
يرى أنّ هناك ً
خطا إسالم ًيا أكرث تح ّر ًرا سيظهر بسبب املنطق التاريخي الداخيل للعلامنية
السياسية  ...وأنّ املسلمني املهتمني بشكل أكرث ليربالية لإلسالم  ...أن يحركوا أنفسهم لعزل املتطرفني
بينهم" (ص .)81-79
ولقد كان صدى تفكري فوكوياما وهنتنغتون عىل املفكرين العرب ،من شتى االتجاهات ،كب ًريا؛ فقد ر ّوج
كثري لهذا الفكر ألسباب مختلفة ،رمبا للعاملية التي حملها ،أو للثقة مبستقبل الليربالية الدميقراطي،
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وااللتحاق بقاطرة التاريخ الليربالية يف الغرب؛ أو رمبا استجاب ًة للرجع الكبري الذي تركه سقوط االتحاد
السوفيايت مبا يحمله من فشل للفكر الشمويل واالستبداد ،وثقة املثقفني العرب بانتعاش الحرية يف
بالدهم عىل غرار املوجة الدميقراطية التي عصفت باستبداد أوروبا الرشقية .قطع هذا التفاؤل التاريخي
الكبري حرب الخليج الثانية وما تالها من تدمري العراق ثم غزوه ،وتح ّول العراق من أرض االستبداد
ً
مستكمل بطريقة أكرث عن ًفا ورؤية أكرث سوداوية للعامل؛ وتح ّول العامل
والقوة إىل مرسح للجهاد العاملي
عىل يد أكرث املتطرفني اإلسالميني إىل فسطاط ،ودار كفر وإميان .عندها تغريت املواقف واألحوال،
وانقسم فيها املثقف بني اتجاهات مختلفة ،بقي من بقي متعاط ًفا مع توجهات فوكوياما التفاؤلية،
ونظرت األكرثية ،وال سيام اإلسالميون والقوميون ،نظرة ريبة إىل خطاب فوكوياما .ودمج بعضهم هذا
الخطاب بفحواه ومقاصده ،يف خطاب هنتنغتون .ونظروا إىل الباح َثني بوصفهام عالمة عىل تآمر الغرب
عىل العرب واملسلمني ،وغطاء فكر ًيا للحملة العسكرية الغربية وسياسة الغزو والقوة األمريكية.
يف هذه الحلبة الفكرية املحتدمة ،تبدو الحملة الفكرية العنيفة للمثقفني اإلسالميني والقوميني عىل
أطروحة فوكوياما مفهومة ،رمبا ألنّها تحمل من "الغائية" اليشء الكثري؛ وألنّها تتضمن تسويغًا للهيمنة
الغربية .لكن ما يثري الغرابة ،هو هجوم اإلسالميني والقوميني عىل هنتنغتون ،وهم ما فتئوا يرددون،
منذ أكرث من نصف قرن ،مقولة الخصوصية الثقافية ،ورضورة دفع الهجوم الثقايف الغريب .والحال أنّ
مشكالتنا مع الغرب هي مشكالت عسكرية واقتصادية وسياسية ،وعلينا معالجتها يف تلك املجاالت
نفسها ،وليست رصاعات وهمية يف املجالني الثقايف؛ "ففي االقتصاد والسياسة واإلسرتاتيجيا ،تكمن
مشكالت العرب مع أنفسهم ومع العامل ،وليس يف الثقافة؛ والثقافات ال تتحاور وال تتصارع ،وإمنا يتصارع
األفراد أو يتحاورون وتتصارع الدول أو تتواصل"( .((2لقد سبق اإلسالميون وبعض من القوميني هنتنغتون
يف القول برصاع الحضارات والثقافات ،ومع ذلك هاجموا تلك األطروحات .فرت ّددوا بني القول بحوارية
اإلسالم والحضارة اإلسالمية ،وتأكيد جهادية املسلمني .أما القوميون فقاموا بر ٍّد كاسح عىل أطروح َتي
هنتنغتون وفوكوياما؛ فقيل يف أطروحة فوكوياما إنّها قائلة باملركزية الغربية ا ُمللغية لآلخر ،وقيل يف
ثم فهي مسوغة للنزاعات
أطروحة هنتنغتون إنّها مربرة حروب الحضارات والقوميات وتصارعها ،ومن ّ
يف العامل( .((2لكن القوى الصاحية من املثقفني العرب دعت إىل مالقاة العامل بإيجابية دون ّأي قلق عىل
ثقافتنا وهويتنا ،وأكدت رضورة املساهمة مع اآلخرين يف إغناء الرشوط اإلنسانية لحضارتنا املعارصة.
وال ندري اليوم مدى تأثري توجهات الرئيس األمرييك دونالد ترامب وصعود اليمني املتطرف ،يف الغرب،
يف أطروحات فوكوياما ونزعته التفاؤلية ،ويف النظرة االسترشافية لهنتنغتون؛ ً
علم أنّ ترامب وأمثاله من
اليمني العصبوي يف الغرب نقلوا مفاهيم صدام الحضارات من عالقة خارجية لبالدهم ،و"لحضارتهم"،
 28رضوان السيد ،الرصاع عىل اإلسالم (بريوت :دار الكتاب العريب ،)2004 ،ص .40
 29رضوان السيد ،سياسات اإلسالم املعارص :مراجعات ومتابعات ،ط ( 2بريوت :جداول ،)2015 ،ص .145
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إىل عالقة ش ّقت مجتمعاتهم إىل مجموعتني ثقافيتني متصارعتني .فالقوى التي تصارعت يف انتخابات
الواليات املتحدة ،ويف استفتاء الخروج من االتحاد األورويب يف بريطانيا بتاريخ  23حزيران /يونيو ،2016
ليست طبقات باملعنى االقتصادي الكالسييك للكلمة ،بل معسكرات ثقافية تشتمل عىل البعد االقتصادي
ولكن املك ّون الذي يجعل للبعد الطبقي االقتصادي أهمي ًة سياسي ًة هو املركب
الطبقي من دون شكّ .
الثقايف /الطبقي الذي يصوغ املصالح ويثري مشاعر الغضب والنقمة والخوف وغريها ،ويعيد صوغها،
بلغة سياسية؛ "إنّه رصاع بني ثقافتني :تسود األوىل لدى قطاعات اجتامعية متلربلة ثقاف ًيا واجتامع ًيا
وسياس ًيا ،ميكن ترسيم مالمحها بوصفها فئات وسطى من قطاعات خدمية وأكادميية وتكنوقراطية
وغريها ،وتعيش يف املدن الكربى غال ًبا ،وهي مستفيدة من العوملة والتجارة الحرة .إنّها ليست بريئ ًة
متا ًما من العنرصية ومن الشعور بالتفوق تجاه اآلخر  ...أما الثانية ،فثقافة محافظة وتقليدية عابرة
للطبقات ،ولك ّنها سائدة بخاصة يف األرياف الغنية والفقرية املحافظة التي تنظر بريبة وشك إىل ثقافة
املدن الكربى بوصفها منح ّلة"( .((3فام يحمل ترامب يف صعوده هو رمز انحطاط ثقايف شعبوي ،رمبا يقود
إىل انشقاق عميق يقود إىل مجابهة داخلية دموية .ويف هذه الحال ،سيسود االرتباك منظورات فوكوياما
وهنتنغتون بشأن وصف الحارض واسترشاف مستقبل العامل ،عاملهم هم وعاملنا نحن .غري أنّ املرء ما
زال يع ّول عىل رصيد الثقافة الدميقراطية يف تلك املجتمعات ،وعمق املؤسسات الدميقراطية وجذورها
الصلبة التي أثبتت إىل اآلن قدرتها عىل صيانة الدميقراطية والليربالية من التأ ّكل.

 30عزمي بشارة" ،صعود اليمني ،واسترياد رصاع الحضارة إىل الداخل :حني تنجب الدميقراطية نقائض الليربالية" ،سياسات عربية ،العدد
( 23ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2016ص .15

شمس الدين الكيالين
استرشاف مستقبل العامل يف عالقاته الحضارية  -الدولية
فرانسيس فوكوياما ،اإلسالم والحداثة والربيع العريب
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