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مقدمة
يف عام  ،1989نرشت مجلة ناشيونال إنرتست مقالة للمنظّر
السيايس األمرييك فرانسيس فوكوياما بعنوان "أهي نهاية التاريخ؟"
"? ،"The End of Historyأشار فيها إىل أ ّن العامل ال يشهد نهاية
الحرب الباردة فقط ،بل نهاية التاريخ ذاته ،فلقد بلغت البرشية
جمعاء نقطة نهاية التطور األيديولوجي ،وأمست الدميقراطية
شكل نهائيًا للحكم .وبعد
الليربالية الغربية منوذ ًجا كليًا بوصفها ً
سنوات ثالث ،تأكَّد سقوط االتحاد السوفيايت والنموذج الشيوعي
فتوسعت املقالة ،وصارت كتابًا يق ّرر بعنوانه االنتصاري،
عمو ًماّ ،
الذي ُحذفت منه عالمة االستفهام ،نهاية التاريخ واإلنسان األخري
(أو "خاتم البرش" بحسب ترجمة عربية أخرى)" ،حقيقة" االنتصار
التاريخي للنموذج الدميقراطي الليربايل الغريب .وكان فوكوياما قد
فلسف هذه النهاية عىل وفق مقوالت هيغل ،ولكن هيغل كام أ َّولَه
ألكسندر كوجيف يف كتابه مدخل إىل قراءة هيجل.
ويف خامتة الطبعة الثانية للكتاب نفسه ،الصادرة عام  ،2006ن ّوه
فوكوياما بالحاجة إىل نظرية عن التطور السيايس مستقلة عن
االقتصاد((( .ولغرض تحقيق هذه امله ّمة ،ال يكتفي فوكوياما بالوقوف
عند نهاية التاريخ ،بل سيعود القهقرى إىل بدايته ،متت ّب ًعا مسريته
كتاب
الطويلة إىل عرصنا الحايل .وهذه هي املهمة التي سيضطلع بها ٌ
يف مجلدين :أولهام بعنوان أصول النظام السيايس :من عصور ما
قبل اإلنسان إىل الثورة الفرنسية ( ،)2011وثانيهام :النظام السيايس
واالنحطاط السيايس :من الثورة الصناعية إىل عوملة الثقافة
(.((()2014

نظرة عامة على كتاب أصول
النظام السياسي
يكتب فوكوياما أ ّن لكتابه هذا مصدرين ،أولهام كتاب معل ّمه
صمويل هنتنغتون النظام السيايس يف مجتمعات متغرية (،)1968
وثانيهام هو "جملة املشكالت التي تواجهها الدول الضعيفة والفاشلة
عىل أرض الواقع اليوم" (مج  ،1ص  .)12ظهر كتاب هنتنغتون
بعد عقد واحد من حقبة تصفية االستعامر يف عامل ما بعد الحرب
1 Frances Fukuyama, The End of History and The Last Man, with A New
Afterword (New York: Free Press: 2006), p. 353.
2 Francis Fukuyama, The Origins of Political Order from the Prehuman
Times to the French Revolution (London: Profile Books, 2011); Francis
Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution
to the Globalization of Democracy (London: Profile Books, 2014).
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العاملية الثانية ،ولكن كانت قد استج ّدت عىل الساحة الدولية
مثل ،انهيار الشيوعية العاملية ،وتسارع
تطورات عديدة ،منهاً ،
سمه هنتنغتون ،مطلع التسعينيات من
وترية العوملة ،وظهور ما ّ
القرن العرشين" ،املوجة الثالثة" من الدميقراطية ،ويقصد بها موجة
االنتقال الدميقراطي التي بدأت يف جنوب أوروبا يف سبعينيات القرن
فضل عن أن هناك العديد من األسئلة ،التي ال يق ّدم عنها
نفسه .هذا ً
مثل ،أسباب وكيفية تح ّول
كتاب هنتنغتون إجابات شافية ،منهاً ،
املجتمعات من ال َقبَلية إىل الدولة ،وكيف يحدث أن يرتكس تطور
سيايس يف مكان ما من نظام سيايس الشخصاين إىل نظام سيايس يعتمد
القرابة والسياسات الشخصانية؟ أو ملاذا ال تزال هذه الشخصنة قامئة
وراسخة يف مجتمعات معينة من عاملنا اليوم؟ لذلك ،أمست عملية
"إعادة كتابة مؤلف هنتنغتون وتحديثه" حاجة مل ّحة ،وإن انتهى
الكتابان إىل النتائج نفسها.

هناك فكر ٌة أساسية ذات أهمية قصوى ك َّرسها هنتنغتون ويتابعها
فوكوياما يف كتابه هذا ،وهي "أ ّن التطور السيايس عملية مستقلة
عن النمو االقتصادي واالجتامعي ،وقبل أن يصبح الكيان السيايس
دميقراط ًيا ،يجب أن يوفر نظا ًما أساس ًيا" (مج  ،1ص  .)19لذلك ،يويل
كتاب أصول النظام السيايس الدولة الصينية عناية مميزة ومساحة
واسعة ،فهي تشكّلت وض ّمت العديد من عنارص الدولة الحديثة
فضل عن أنّها مثال عىل قيام
قبل  800عام من ظهورها يف أوروباً ،
دولة قبل الثورة الصناعية واالقتصاد الرأساميل .ويبدأ املجلد الثاين
من الكتاب بقصة هذه الدولة.
يخصص فوكوياما املجلد األول لدراسة التطور السيايس من عصور ما
ّ
قبل اإلنسان حتى قيام الثورتني الفرنسية واألمريكية ،ثم يتابع املجلد
الثاين القصة نفسها إىل يومنا هذا .ولكن يجب االنتباه إىل أ ّن التطور
السيايس منذ بدايات القرن التاسع عرش إىل الزمن الحارض يختلف
غي ما يسمى "الرشوط
عن ّ
كل ما سبقه؛ أل ّن العرص الصناعي قد ّ
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املالتوسية" التي خربتها البرشية إىل ذلك العرص ،مبعنى أ ّن آليات
التطور يف العرص الصناعي ورسعته تتخطى بكثري نظريتها يف عامل ما
قبل الصناعة.
من موضوعات كتاب أصول النظام السيايس الرئيسة معرفة آلية
املؤسسات السياسية املعارصة ووظيفتها ،وللتوفّر عىل هذه املعرفة
ال ب ّد من معرفة أصولها معرفة جيدة .والغرض من ذلك ليس كتابة
تأريخ لها ،إمنا استخالص نظرية يف التطور السيايس واالنحطاط
السيايس .ولك ّن فوكوياما يعرف جي ًدا أنّه يجول يف ميدان ال ميكن
ضبط عنارصه وعوامله ومتغرياته املتداخلة واملتشابكة واملرتاكبة ،أو
ما يسميه "سالحف مرتاكبة إىل ما النهاية" (مج  ،1ص  .)48لذلك
ّ
مصاف نظرية تنبئية حقيقية ،إنّ ا
ين ّوه بأ ّن هذه النظرية ال ترتقي إىل
هي بحسب تعبريه "نظرية متوسطة املدى تتجنب مزالق التجريد
املفرط [ ]...والتخصيص املفرط" .وتحاول هذه النظرية ،عرب الوصف
التاريخي للطرق التي سلكها التطور السيايس ،أن تجد السالسل
السببية التي أنتجته ،ومنها ميكن اصطفاء األسباب األع ّم فاألقل
عمومي ًة وهكذا ،أل ّن كل عامل تفسريي يعتمد عىل آخر أعمق غو ًرا
(مج  ،1ص  .)575-574 ،441 ،49زِد عىل ذلك أن الكتاب مل يبدأ ،كام
هو معتاد ،بإطار نظري ،بل يرجئ املؤلّف إطار الكتاب النظري إىل
الفصول الثالثة األخرية من املجلد األول بعد الرسد التاريخي استنا ًدا
إىل حقيقة يؤمن بها وهي أنه ينبغي استنتاج الحقائق من الوقائع ال
العكس (مج  ،1ص .)50
ولتشييد هذه النظرية ،أو شبه النظرية ،اتبع املنهج املقارن؛ فأغلب
الكتابات النظرية والتاريخية التي تناولت تط ّور األنظمة السياسية
تفتقر إىل هذا املنهج .ومن فضائل هذا املنهج أنّه مبقارنة تطور
النظم السياسية بني املجتمعات وعرب التاريخ ميكن الوقوف عىل
العوامل أو األسباب الجوهرية وال َع َرضية التي كانت وراء تطو ٍر أصاب
النظا َم السيايس يف هذا املجتمع ،ومل يحدث يف مجتمع آخر .إ ّن هذه
النظرية "متوسطة املدى" تستند إىل مجموعة علوم :األنرثوبولوجيا،
واالقتصاد ،والبيولوجيا ،وغري ذلك .ويعيد الكتاب االعتبار إىل ما
يس ّميه "التقاليد الضائعة لعلم االجتامع التاريخي أو علم األناسة
املقارن يف القرن التاسع عرش" .وال تهمل هذه النظرية خصوصية كل
إقليم :التاريخية واالجتامعية والجغرافية ،فعىل الرغم من طموحها
إىل كتابة تاريخ عام ،وهو ما سأقف عنده يف خامتة هذه املراجعة،
فإنّها ال تلتزم تفس ًريا واح ًدا للتاريخ .ويف غضون العرض التاريخي،
تجري مناقشة العديد من التفسريات ،وال سيام التفسريات املاركسية
االقتصادية ،التي يسعى الكتاب ،بحامسة منترص ،لتفنيدها.
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وللبيولوجيا حصة مهمة ،بل قد توحي العديد من التفسريات بأشباح
نزعة بيولوجية ،وتكاد اللغة واملفاهيم املستعملة هنا أن تكون
بأي
قريبة ،إىل ح ّد ما ،من معجمية البيولوجيا ،ولكن هذا ال يعنيّ ،
حال من األحوال ،أنّه ينساق وراء حتمية بيولوجية .مل يبدأ فوكوياما
بالتفتيش عن أصول النظام السيايس بأقدم الحضارات ،بل ات ّخذ
مثل" .فعلم
من الثدييات نقطة انطالق له لتفسري ظاهرة كالحرب ً
األحياء ،مبعنى ما ،يحدد اإلطار العام للسياسة اإلنسانية قاطبة".
والرصاع من أجل نيل االعرتاف ،الذي كان فوكوياما قد اتخذه مفتا ًحا
لتفسري نهاية التاريخ ،هو أيضً ا ذو جذور بيولوجية ،ومع ذلك فإ ّن
االعرتاف يف حالة اإلنسان أشد تعقي ًدا .فنحن نصارع ،أحيانًا ،من أجل
االعرتاف بأشياء ليست محسوسة أو شخصية ،بينام يقاتل الشمبانزي
لالعرتاف بشخصه (مج  ،1ص  .)74-73 ،51 ،42-41لقد وضع علم
البيولوجيا الركائز أو اللبِنات األساسية للتطور السيايس؛ فالطبيعة
البرشية ،كام يؤكد فوكوياما ،تظل ثابتة عرب املجتمعات املختلفة إىل
حد بعيد ،أ ّما ما يطرأ عليها من اختالفات فإمنا هو نتيجة تباين
كل مجموعة برشية يعتمد عىل
البيئات التي سكنها البرش؛ فتطور ّ
درجة ونوعية رصاعها وتكيّفها مع البيئة املحيطة بها ،وهذا تحدي ًدا
ما مييّز تطور املجتمعات البرشية .وهو يح ِّدد هذه الركائز أو اللبنات
التي هي ،يف الوقت نفسه ،ركائز نظريته يف تط ّور النظم السياسية
يف أ َّن البرش كانوا دامئًا اجتامعيني ،وهذا ما ذهب إليه أرسطو .ولكن
إعادة تأكيد فوكوياما هذه الحقيقة تأيت لتقف ضد ما ذهب إليه
أصحاب نظرية الطبيعة أو الفطرة (هوبز ،ولوك ،وروسو) الذين
افرتضوا أ ّن البرش كان قد م ّر عليهم زمان مل يكونوا فيه اجتامعيني،
ثم اجتمعوا ألسباب عقالنية ،لذلك هو يك ّرس جز ًءا ال بأس به من
كتابه لبسط نظرياتهم ونقدها .وتستند هذه الطبيعة االجتامعية إىل
مبدأين :االصطفاء القرايب ،واإليثار املتبادل؛ فالبرش مييلون فطريًا إىل
أقربائهم ،ومييلون إىل إقامة عالقات مع اآلخرين عىل أساس تبادل
النفع أو دفع الرضر .كام أن يف البرش نزعة فطرية إليجاد األعراف أو
ميل إىل إيجاد املؤسسات ،وهو ميل
القواعد واتّباعها .إن يف البرش ً
يشبه بنية عميقة كتلك البنية اللغوية العميقة التي يتحدث عنها
تشومسيك .ويف البرش أيضً ا نزعة طبيعية نحو العنف ،فالعنف ليس
مكتسبًا كام ظ ّن روسو .ولكن بسبب ميل البرش إىل إيجاد املؤسسات،
مالوا إىل إيجاد مؤسسات تسيطر عىل هذا العنف ،وتضبطه وتو ّجهه
بأشكال مختلفة .أما الركيزة البيولوجية األخرية لدى البرش فهي
االعرتاف (مج  ،1ص  .)579-575 ،76-53واالعرتاف مفهوم هيغيل،
يستعمله فوكوياما ،هنا ويف كتابه نهاية التاريخ ،بكثافة فاقت رمبا
هيغل نفسه ،لتفسري ميل البرش إىل النظام الدميقراطي.
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نتبي أ ّن األنظمة السياسية تتطور
من منظور تاريخي طويل ،ميكن أن ّ
عىل وفق مبدأَي التطور البيولوجيني وهام :التنوع ،واالنتخاب .فعىل
امتداد هذا التاريخ يظهر أ ّن الناجح واملفيد هو الذي ساد بعد ذلك.
لك ّن هذا التشابه يجب ّأل يُعمي عن ثالثة أوجه من االختالف بني
التطورين البيولوجي والسيايس ،وهي:
•أ ّن املؤسسات وحدات االنتخاب يف التطور السيايس ،بينام
املو ِّرثات هي وحدات االنتخاب يف التطور البيولوجي.
•التخطيط ،ال العشوائية ،هو ما يضبط تنوع املؤسسات يف
املجتمعات البرشية.

انتقال
ً
•يف حالة التطور السيايس يكون انتقال السامت املنتخبة
ثقافيًا ،ويف حالة التطور البيولوجي يكون وراثيًا (مج  ،1ص
.)585-584
لطبيعتنا البيولوجية حدود ميكن التعايل عليها عرب وجودنا االجتامعي
العقالين القائم عىل حسابات الشخصانية ،وهو تطور مل يظهر ويكتمل
ّإل مع ظهور الدولة .فالدولة تطور من وجود اجتامعي يستند إىل
ركائز بيولوجية ،ووجود مدين يستند إىل حسابات عقالنية .ال ميكن
نفي الحسابات العقالنية ،ولكن تأيت الحقًا لوجودنا االجتامعي.
فنحن كائنات اجتامعية بد ًءا ،ومل نكن ،كام تو ّهم أصحاب نظريات
الفطرة والطبيعة ،كائنات منفردة ونعيش مبعزل .ولكن تبقى
إمكانية انحطاطنا إىل مقومات وجودنا البيولوجي الرصف ممكنة،
يفس االنحطاط السيايس وظهور األنظمة السياسية القامئة
وهذا ما ّ
عىل املحسوبية واملرياثية (مج  ،2ص .)271 ،121-120
والحسابات العقالنية الواعية تدعمها الثقافة واألفكار ورأس املال
االجتامعي والدين .وال ينكر فوكوياما أب ًدا ما لألفكار من دور مهم
يف هذا الصدد ،بل يش ّدد عليها ح ّد القول" :من املستحيل وضع
نظرية هادفة أو ذات معنى للتطور السيايس من دون التعامل مع
األفكار باعتبارها أسبابًا جوهرية تكمن وراء اختالف املجتمعات
سبل تطورية متاميزة" (مج  ،1ص  .)579فإذا كان وجود
واتباعها ً
البرش البيولوجي واح ًدا ومتشاب ًها ،فإ َّن ما مييّز بعضهم من بعض هو
تعاملهم مع بيئاتهم ،واألفكار والثقافة هي التي متيّز تعامل جامعة
معينة من أخرى.
كان لألفكار والثقافة أثر حاسم يف توحيد الصني ،واملحافظة عليها
دول ًة قوية واحدة ،بل هي أول دولة يف التاريخ باملعنى الفيربي
للدولة ،ويف بناء الدولة الربوسية الحديثة التي اعتنقت الكالفينية،
وكذلك فعلت األفكار يف حالة الدمنارك .والدين ،وليس االقتصاد ،هو
كل دولة
ما يفرس طبيعة الدولة واملجتمع الهنديَّني وتاريخهام ،بل إ ّن ّ

ددعلالا
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املؤسسة
تقري ًبا أضفت عىل نفسها رشعية دينية .وجمي ُع األساطري ِّ
للدول اليونانية والرومانية والهندية والصينية تُرجع أصل سالالت
النظام الحاكم إىل إله ،أو عىل األقل إىل بطل نصف إلهي.
ال شك يف أ ّن األفكار املتصلة بالرشعية هي أحد عوامل التطور
السيايس .وفكرة املساواة ،التي أطلقها اإلصالح الربوتستانتي ،هي
تجسد
األساس يف فكرة املحاسبة .ولكن ليس هناك تجربة تاريخية ّ
تجسدها تجربة الدولة العربية التي
أهمية األفكار للسياسة كام ّ
ّأسسها النبي محمد (صىل الله عليه وسلم)( ،مج  ،1ص ،136 ،135
570 ،436 ،236 ،216؛ مج  ،2ص  .)95 ،63-59والتطور السيايس
تسي املؤسسات السياسية وتحكمها ،فهو
هو تطور يف القواعد التي ّ
تغي شكيل يف الحاكمني والدول .وللتطور السيايس أبعاد
ليس مجرد ّ
وأسباب ،وال س ّيام يف حقبة ما بعد الثورتني األمريكية والفرنسية،
وهي :التطور االقتصادي ،والتحشيد االجتامعي ،ومنو األفكار املتعلقة
بالرشعية .ويف الحقيقة ،فإ ّن وجود هذه العوامل م ًعا ال يحدث دامئًا،
وقد ال يؤدي تج ّمعها م ًعا إىل إحداث تطور سيايس ّإل يف حاالت نادرة
كام يف حالة إنكلرتا (مج  ،2ص .)72 ،67-59 ،37
يتك ّون النظام السيايس من ثالث مؤسسات :الدولة ،وحكم القانون،
والحكومة الخاضعة للمحاسبة أو املساءلة .ويستعري فوكوياما تعريفه
ملفهوم املؤسسة من كتاب هنتنغتون النظام السيايس ملجتمعات
متغرية ،بأنها "أمناط مستقرة وقيّمة ومتك ّررة من السلوك" (مج
 ،1ص  .)589وفهم أصول هذه املؤسسات والظروف التي تط ّورت
ضمنها ،وحيثيات نشأتها ،هو ما يساعد عىل أن نفهم البون الشاسع
بني الدول .فوجود هذه املؤسسات جمي ًعا ،أو بعضها وغياب بعض
آخر ،هو الذي مي ّيز بني الدول .ولك ّن وجودها جمي ًعا م ًعا عىل نحو
متوازن هو ما يك ّون الدولة الدميقراطية الليربالية .وهذا الشكل من
النظام السيايس هو آخر ما أنتجه التطور السيايس عرب التاريخ .وقد
وصلت إليه بعض الدول ،واتخذت مسارات مختلفة لذلك ،ومتثّل
الدمنارك اليوم ذروته ،ويستعمل فوكوياما تعبري "بلوغ الدمنارك"
 ،Getting to Denmarkباعتبار أ ّن هذه الدولة متثّل اليوم منوذج
الدولة الليربالية الدميقراطية.
م ّرت جميع املجتمعات باملراحل التطورية األوىل نفسها ،ولكنها
اختلفت ،وما زالت مختلفة ،يف طريقة ارتقائها ،ويف العوامل املنتجة
لهذا االرتقاء ،واملديات التي بَلَغتها .فجميع املجتمعات م ّرت
باملرحلة األوىل ،وهي ال ُزمر والقبائل ،ولكن ليس جميعها تع َّدى
هذه املرحلة ،حتى إن بدا بعضها قد تخطى تلك املرحلة ،فهذا ال
يعني أنّه قد تخلَّص منها متا ًما ،فرمبا ال تزال بعض املجتمعات تحمل
طبائع ال َقبَلية ،بينام تخطّى بعضها تلك املرحلة فعليًا .بعد القبيلة

مراجعات وعروض كتب
أصول النظام السياسي وتطوره وانحطاطه:
مراجعة كتابَي فرانسيس فوكوياما عن أصول النظام السياسي

يتطور املجتمع إىل امل َشيخَة والدولة ،وهو تطو ٌر من تنظيامت تعتمد
القرابة ،أو تنظيامت شخصية ،إىل تنظيامت ال قرابية والشخصية.
وهذه اللحظة حاسمة تاريخ ًيا وبنيويًا يف مسرية مجتمع ما .فهنا ،يف
فعل التطور السيايس الحقيقي (مج  ،1ص ،88
هذه االنتقالة ،نلج ً
.)127-126
والدولة "تنظيم تراتبي ممركز يحتكر القوة الرشعية عىل منطقة
معينة" .وبطبيعة الحال ،ال تبزغ الدولة كاملة ،بل مت ّر ،هي أيضً ا،
بفرتة منو ونضج .ومل تشهد الحضارات القدمية بزوغ دولة ،باملعنى
الفيربي الحديثّ ،إل يف الصني القدمية؛ حيث كانت الحرب الرضوس،
تنظيم
فالحرب تقتيض
وليس أي عامل آخر ،السبب يف قيام الدولة.
ً
ُ
مثل،
بريوقراطيًا ومؤسسات وابتكارات تقنية .فبَنت الدول ُة الصينيةً ،
أم ًة صمدت يف وجه التحديات املختلفة والعنيفة ألفَي سنة تقري ًبا.
لقد تفوق الصينيون يف إقامة الدولة يف مرحلة مبكرة من تاريخهم
"وكانوا أول من ص ّمم نظا ًما إداريًا متيّز بالعقالنية ،وتنظَّم وظيفيًا،
واعتمد عىل معايري الشخصية للتوظيف والرتقية" (مج  ،1ص .)423
وسوف تكون الحرب ،يف حاالت أخرى أحدث ،سب ًبا يف تأسيس دولة
أو أ ّمة؛ فالدولة القومية (الوطنية) يف أوروبا تشكّلت بفعل الحروب.
وكانت الحرب املستمرة مع جريانها السبب يف أن تط ِّور بروسيا جهازًا
بريوقراط ًيا ،األمر الذي م ّهد لقيام أملانيا الحديثة (مج  ،1ص -141
183-147 ،143؛ مج  ،2ص  .)97-92وبجوار الدولة الصينية القدمية،
كانت هناك دولة تنمو وتنضج وتنبني وهي الهند .لكن ما ميّز الهند
من الصني قوة املجتمع وضعف الدولة املركزية ،لذلك ظهرت الدولة
االستبدادية يف الصني وليس يف الهند .وكان الدين الهندي ،الذي خلق
نظا ًما اجتامعيًا طبقيًا صار ًما ،هو الذي أسهم يف قوة املجتمع .فك ّون
الدين ثقافة اجتامعية مشرتكة قوية وسابقة ألي تطور سيايس أو
اقتصادي آخر (مج  ،1ص .)263 219-
واملجتمع اإلسالمي مثله مثل املجتم َعني الصيني والهندي ،خرج ،أو
حاول الخروج ،من النظام ال َق َبيل .وقد ّأسس دولة قوية استندت إىل
شخصية الرسول محمد (صىل الله عليه وسلم) ،والقوة واألفكار .ولقد
استُعمل نظا ُم ال ِّرق العسكري للخروج من ضعف التجنيد ال َق َبيل.
وبطبيعة الحال ،مل يكن ذلك تطبيقًا ملبدأ إسالمي ،إمنا كان تعب ًريا
عن تطور واقعي فرضته رشوط تاريخية واجتامعية .حدث هذا عىل
أيدي العباس ّيني ،وبعدهم اعتمدت اإلمرباطورية الغزنوية ،واملامليك
مبرص ،وأخ ًريا العثامنيون النظا َم نفسه .وكان العثامنيون هم الذين
ط ّوروا دولة خارج البناء ال َقبَيل ،تقوم عىل املؤسسات التي أنشؤوها،
وفيها بلغ نظام ال ّرق العسكري ح َّد الكامل (مج  ،1ص .)310-267
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أ ّما الدولة يف أوروبا الغربية فكان لها مسار آخر .وعىل عكس ما
ذهب إليه املاركسيون وغريهم بإرجاعهم الروح الفردية يف أوروبا إىل
التصنيع يف العرص الحديث ،أو إىل الربوتستانتية كام فعل ماكس فيرب،
هناك من يرى ،ومنهم فوكوياما ،أ ّن الروح الفردية كانت قد انترشت
تدن شأنها وحضورها ،منذ أن غزت
يف أوروبا ،وأ ّن الروح القرابيّة قد ّ
القبائل الجرمانية اإلمرباطورية الرومانية املقدسة ،وكانت الكنيسة
الكاثوليكية السبب من وراء ذلك من دون أن تهدف إليه فعليًا
عرب تحرميها جملة مامرسات أضعفت التوريث بني األقارب ،فزاد
التربع ألمالك الكنيسة ،ومتكينها املرأة من التملّك ،وتسجيل األمالك
باسمها .أسهم ذلك كله يف الحد من سطوة املجتمع األبوي؛ لذلك
سبق التطو ُر االجتامعي التطو َر السيايس .كان ذلك التطور عرضيًا
أل ّن السلطات الكنسية مل تكن تطبّق مبدأً دينيًا ،بل كانت تبحث
عن تحقيق مصالحها الدنيوية (مج  ،1ص  .)334-321وجاء بناء
دولة مركزية قوية يف أوروبا متأخ ًرا عن نظريتيها يف الصني وتركيا.
وميكن أن يُعزى ذلك إىل قوة اإلقطاع ،وقوة التجار واكتفائهم الذايت،
ومنو املدن املستقلة التي كانت لها جيوشها الخاصة .ولكن كان هذا
التأخر يف املنظور التاريخي الطويل مفي ًدا ملسرية أوروبا الغربية
الحقًا .فلقد "شكّل تأخر مرشوع بناء الدولة األوروبية ذاته مصد ًرا
للحرية السياسية التي سيتمتع بها األوروبيون الحقًا" (مج  ،1ص
.)447-442 ،436

ٍ
تشوهات يف بناء الدولة بسبب االستعامر اإلسباين
تعاين أمريكا الالتينية
والربتغايل ،الذي أعاد يف هذه القارة إنتاج بنيته الطبقية الرصاعية،
فضل عن التصدعات اإلثنية والعرقية ،فورثت عشية استقاللها دول ًة
ً
مبتال ًة بجميع أشكال االستبداد والضعف والفساد .ومن املفارقات،
أ ّن فوكوياما يرى غياب الحروب بني دول أمريكا الالتينية (وليس غياب
الحروب األهلية) سببًا يف عدم ظهور دولة قوية ،عىل عكس الدول
األوروبية التي قوي بناؤها املؤسسايت بسبب الحرب (مج  ،2ص -327
 .)343والدولة يف أفريقيا حالة خاصة ،فبسبب حلول االستعامر فيها
متأخ ًرا ،وبسبب تحطيم االستعامر املؤسسات األفريقية التقليدية
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فضل عن أ ّن أفريقيا (جنوب
وعدم تعويضها مبؤسسات جديدةً ،
الصحراء) مل تشهد قيام دولة قبل االستعامر ،كل ذلك أدى إىل ضعف
مزمن يف بناء الدولة ،وفساد مطبق ،وكل يشء يدور حول مصالح
الرئيس وزبانيته (مج  ،2ص  .)375-371أما جنوب رشق آسيا ففيه
تقاليد دولة قوية موجودة قبل أي احتكاك لها بالغرب .كانت الدولة
هناك قوية ،بل أقوى من القانون ،واستطاعت ،وال سيّام اليابان،
بعض قوانينها من الغرب،
مواجهة االستعامر ،وحتى عندما أخذت َ
فكان ذلك عىل وفق مصلحتها الخاصة .الحرب ،أيضً ا ،أسهمت يف بناء
الدولة اليابانية ،مبا وفرته من تنظيم بريوقراطي قوي ،وعناية بتطوير
مجاالت البحث العلمي ،ومركزة السلطة (مج  ،2ص .)441

حقوق ملكية كافية لدعم املعدالت االستثنائية من النمو" (مج  ،1ص
 .)428أ ّما يف العامل اإلسالمي ،فبسبب عدم استقاللية املؤسسة الدينية
عن الحكومة ،مل تستطع أن تشكّل تراتبية بريوقراطية مستقلة،
لذلك ضعفت سيطرتها عىل الدولة ،أو ضعفت شوكتها يف الحد
من تغ ّول الدولة .وكان ما حدث يف القرن التاسع عرش ،من إقدام
مهم
ً
العثامنيني عىل تب ّني املنظومة القانونية الغربية،
مفصل تاريخيًا ً
يف حدوث انقطاع جذري يف تراث حكم القانون اإلسالمي .لذلك،
ضعف الدور االجتامعي الذي كان ميارسه العلامء طوال الرتاث
اإلسالمي ،وصاروا موظفني كغريهم من املوظفني الرسميني العلامنيني
(مج  ،1ص .)388-387

واملؤسسة الثانية يف النظام السيايس هي "حكم القانون" ،التي
اختلفت أشكال ظهورها وأسبابه يف بقاع العامل املختلفة .ويستعمل
فوكوياما تعريف مفهوم "حكم القانون" مبا ينسجم مع التفكري
الغريب يف الظاهرة ،فالقانون "هو جملة من القواعد النظرية املجردة
للعدالة تجمع املجتمع م ًعا" (مج  ،1ص  .)338هذا التعريف للقانون
وجد أصدق تطبيق له يف أوروبا؛ فخروجها من التنظيم ال َق َبيل إىل
مؤسيس هذه الدولة عىل تطبيق القانون،
الدولة مل يكن إلّ لقدرة ّ
ولعل تراتبية الكنيسة الكاثوليكية وبريوقراطيتها وخضوعها للقانون
صار جميعها منوذ ًجا لبناة الدولة العلامنية؛ فالقانون الديني الذي
انبثق منذ القرن الثاين عرش ،كان له تأثري مهم يف حكم القانون
الحديث عرب مأسسة القانون وعقلنته؛ ففي أوروبا ،وليس يف غريها،
جرى تدوين جميع املراسيم والقرارات والتأويالت والتعليقات
فضل عن أ ّن الرصاع الذي
تنظيم متسقًا منطقيًاً .
والرشوح وتنظيمها
ً
شهده تاري ُخ الكنيسة عىل املناصب م ّهد للفصل الواضح بني الروحي
والزمني ،لذلك كان حكم القانون يف املقام األول نتا ًجا للقوى الدينية
ال االقتصادية ،وهو أمر مل يحدث يف الكنيسة الرشقية أو يف العامل
اإلسالمي (مج  ،1ص .)375-365

ونأيت اآلن إىل املؤسسة الثالثة يف النظام السيايس وهي املسؤولية
واملحاسبة" .ت َعني الحكومة الخاضعة للمحاسبة اعتقاد الحكام بأنهم
مسؤولون أمام الشعب الذي يحكمونه ،ويضعون مصالحه فوق
مصالحهم" (مج  ،1ص  .)433كانت فكرة املساواة فكرة مسيحية
مكَّنتها الربوتستانتية ،الحقًا ،بتحرير املؤمن من سلطة الكنيسة .ومن
العوامل الحاسمة لنهوض الحكومة الحديثة الخاضعة للمحاسبة هو
التعبري عن هذا املطلب بلغة عاملية شاملة مثلام هو حال وثيقة
إعالن االستقالل ،التي صاغها جيفرسون .وما ميز هذه الوثيقة من
غريها أنها مل تطالب باالعرتاف لجامعة معينة ،أو أبناء دين معني،
أو قومية معينة ،أو طبقة معينة ،بل لإلنسانية جمعاء .واملحاسبة
عملية إجرائية تضمنها الدساتري ،وتتيح للمواطنني استبدال حكومة
جديدة بحكومة غري مرغوب فيها ألسباب تتعلق بالتجاوزات ،أو
عدم الكفاءة ،أو سوء استعامل السلطة .ويفضّ ل فوكوياما مصطلح
املحاسبة عىل الدميقراطية ،ألن املحاسبة اإلجرائية ال تقترص عىل
مثل ،سبقت
االنتخابات ،ففي بعض التجارب السياسية ،إنكلرتا ً
املحاسبة زمن ًيا الدميقراطية .ويف أوروبا ،كانت رشوط ظهور الدولة
القومية قد ح َّدت من سلطة الدولة نفسها وهيمنتها ،وجعلتها عرضة
للمساءلة من قوى عديدة :الطبقة اإلقطاعية النبيلة ،وطبقة التجار
التي بدأت تتكون بفعل منو االقتصاد الرأساميل ،والظهور املبكر
للقانون .وهذه رشوط تاريخية مل يكن لها نظري يف التجربة الصينية
وال العثامنية.

وكان للقانون يف الصني قصة أخرى ،إذ مل تعرف هذه الدولة سلط ًة
ديني ًة أعىل من الدولة .لذلك" ،مل يكن للدين دور يف تكوين القانون،
بل كان القانون ،يف الصني القدمية ،هو ما يأمر به اإلمرباطور ويقرره،
ويف الصني الحديثة ،فإ ّن الحزب الشيوعي هو صاحب السلطة
والسيادة عىل الدستور" (مج  ،1ص  .)395كان تنظيم الدولة والحياة
السياسية واالقتصادية وحتى االجتامعية ال يسري عىل وفق القانون
يف الصني ،بل عىل وفق اإلرادات ،وكان أحد أخطار غياب القانون
تع ُّرض حقوق امللكية للخطر .ومع ذلك ،يتوصل فوكوياما إىل نتيجة
مفادها أ ّن حكم القانون ال يع ّد رضوريًا باملعنى الدستوري للنمو
االقتصادي .فجمهورية الصني الشعبية اليوم ال تتب ّنى "القانون
باملعنى الدستوري ،وال تتمتع امللكية باألمان الكامل ،لكن توجد

ولغرض فهم أسباب نجاح املؤسسات التمثيلية يف مناطق من أوروبا
وفشلها يف مناطق أخرى ،فإنّه ال يكتفي مبعاينة الحاالت الناجحة
للمحاسبة واملسؤولية ،بل يزيد عليها التجارب الفاشلة ،وهي كثرية.
يحدد فوكوياما أربعة مناذج لبناء الدولة األوروبية :الدولة املستبدة
الضعيفة (جسدتها اململكتان الفرنسية واإلسبانية يف القرنني السادس
عرش والسابع عرش) ،والدولة املستبدة الناجحة (امللكية الروسية)،
والدولة األوليغارشية الفاشلة (املجر وبولندا) ،والحكومة الخاضعة

مراجعات وعروض كتب
أصول النظام السياسي وتطوره وانحطاطه:
مراجعة كتابَي فرانسيس فوكوياما عن أصول النظام السياسي

فصل لكل حالة من
للمحاسبة (إنكلرتا والدمنارك) .ثم يخصص ً
هذه الحاالت ،متاب ًعا بالتفصيل تطور النظام السيايس فيها ،ومربزًا
خصوصياتها املحلية (مج  ،1ص  .)449مثّلت إنكلرتا النموذج
لحكومة تخضع للمحاسبة ،رغم محاوالت ملوكها نهج املسرية نفسها
التي انتهجها ملوك أوروبا اآلخــرون ،ولكن الطبقات االجتامعية
اإلنكليزية املمثّلة بالربملان حالت دون ذلك بتالحمها وتضامنها .أما
أصول هذا التضامن فهي :أولً  ،كان التضامن يف املجتمع اإلنكليزي
منذ البدايات املبكرة سياس ًيا أكرث منه اجتامع ًيا .ثان ًيا ،اعتُرب القانون
العام واملؤسسات القانونية اإلنكليزية رشع َّيني عىل نطاق واسع ،وكان
قسم
من مصلحة ّ
ملك األرايض الدفاع عنها .أخ ًريا ،مع أن الدين َّ
إحساسا قويًا
اإلنكليز عىل نحو حاد يف هذه الحقبة ،فقد منح الربملان
ً
بسمو الهدف ،ما كان ليشعر به لو أن الخالف مع امللك انحرص يف
مجال األمالك واملوارد (مج  ،1ص .)534-533
ب ْيد أ َّن فوكوياما ينتخب تجرب ًة أخرى وصلت إىل ما وصلت إليه
إنكلرتا ولكن بطرق مختلفة ،وهي الدمنارك .والسبب يف اختياره هذا
البلد أنه كيان سيايس دميقراطي وملتزم بالقانون ومزدهر تحت حكم
رشيد ،وأحد أقل البلدان يف العامل فسا ًدا سياسيًا .وقد تكون حالة
اإلصالح الربوتستانتي فيه أمثل حالة ميكن أن ينطبق عليها التفسري
الفيربي الشهري .ومن وسائل هذا اإلصالح تشجيع القضاء عىل األمية،
فظهر الفالحون عىل شكل طبقة اجتامعية متعلمة نسب ًيا وحسنة
التنظيم .وكان التحشيد االجتامعي أساس ًيا يف هذا النموذج ،ولكنه
مل يحدث عىل أساس اقتصادي ،بل عىل أساس ديني .وكان للعامل
الخارجي أثره الرئيس ،حيث أصبحت الدمنارك ،نتيجة متغريات يف
متجانسا .فتميزت
السياسات والرصاعات الدولية آنذاك ،بل ًدا صغ ًريا
ً
من إنكلرتا وبقية بلدان أوروبا بأن كان تطور الدميقراطية واالقتصاد
الحديث أقل عنفًا وإثارة للنزاع .وبخالف غريها ،مل تشهد الدمنارك
حربًا أهلية طويلة ،وال حركة تسييج ،وال حك َم طغيانٍ استبداديًا ،وال
فق ًرا طاح ًنا من ج ّراء التصنيع املبكر .باختصار ،تضافرت عدة عوامل
لتحقيق النموذج الدمناريك ،قد ال تحدث يف أماكن أخرى من العامل.
ومن هذه الحالة يريد فوكوياما القول "إ ّن هناك طرقًا عديدة لبلوغ
الدمنارك" (مج  ،1ص .)570

االنحطاط السياسي
ما مييز مفهمة فوكوياما للتطور السيايس اشتاملها ،أيضً ا ،عىل
االنحطاط السيايس ،إذ ال ميكن فهم التطور من دون فهم االنحطاط.
ويف الحقيقة ،فهو حتى يف هذه النقطة مييض عىل خطى هنتنغتون،
الذي مل ي َر سب ًبا منطق ًيا ير ّجح التطور السيايس عىل االنحطاط
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السيايس .كانت املوضوعة الرئيسة هي أ ّن الحفاظ عىل التطور
السيايس ناجم عن التوازن بني قوى املجتمع املتنافسة ،ويبقى هذا
التطور ويدوم ما بقي هذا التوازن ودام ،ولك ّن االستقرار يف حد ذاته
مصدر لالنحطاط ،إذ ال ب ّد من أن يتصف النظام السيايس مبرونة
عالية تؤهله ملواكبة التغريات واستيعابها ومتثّلها .ويف عملية التمثّل
قد يحدث خلل داخيل أو خارجي يف عملية التوازن ،وليس الخلل
يف التوازن بني الالعبني االجتامعيني املتنافسني فقط هو ما يحدث
االنحطاط ،فلعل هناك عوامل وأسبابًا أخرى تسهم يف ذلك ،منها
الغزو الخارجي ،وتغري الظروف االقتصادية أو االجتامعية ،أو مواجهة
أفكار جديدة مستوردة .ويف جميع هذه االحتامالت ،ورمبا هناك
غريها ،فإ ّن جوهر االنحطاط هو عدم القدرة عىل التك ّيف .وما من
ضامن ألي نظام سيايس ،مبا يف ذلك الدميقراطية الليربالية ،من أن
يصيبه االنحطاط ،فكل يشء يتوقف عىل األداء .ويجب مالحظة أ ّن
االنحطاط قد ال يصيب النظام السيايس أو الحضاري ،عمو ًما ،فرمبا
يصيب االنحطاط مؤسسة دون أخرى .وقد يكون االنحطاط السيايس
للنظام القديم بشارة لتطور سيايس نحو نظام جديد ،ولكن قد تكون
التغي هذه فوضوية ،وال تعود قادرة عىل إعادة االستقرار.
عملية ّ
وهناك عمليتان يحدث بهام االنحطاط ،تتمثل األوىل يف الفشل يف
التك ّيف مع املستجدات ،أما أسباب هذا الفشل ،فهي .1 :معريف؛
العتقادنا أن ما لدينا من مؤسسات أفضل من غريها .2 ،دور النخب
أو الفاعلني الراهنني يف نظام سيايس ما باستيالء النخبة عىل مق ّدرات
الدولة وإعادة العمل باملرياثية .3 ،عندما يسعى الرابحون يف اقتصاد
السوق لتحويل التفاوت يف الرثوات إىل تفاوت يف التأثري السيايس،
ومثال ذلك اليوم ضعف الثقة بالكونغرس األمرييك ،إلحساس الجمهور
بأن جامعات املصالح تقدم مصالحها أولً (مج  ،2ص .)591-587
وتتمثل العملية الثانية يف عودة املرياثية ،أي محاباة األقرباء .يف
مراحل معينة من تاريخ النظام السيايس ،كانت املرياثية الشكل
الوحيد للتنظيم السيايس .لكن مع ارتقاء املؤسسات ،وهو أمر شهدته
حضارات عديدة ،تصبح املوهبة أو الوظيفة أساس تقلّد املناصب،
فيصبح النظام السيايس الشخص ًيا .لذلك ،فإ ّن عودة املرياثية ،أو
شيوعها يف أنظمة سياسية معينة ،انحطاط سيايس (مج  ،1ص -592
 .)594ويق ّدم فوكوياما أمثل ًة عىل االنحطاط السيايس ،منها ما تعانيه
إدارة الغابات يف أمريكا بسبب االنحطاط يف النظام السيايس ،وهو
يختار هذه اإلدارة مثالً ألنها كانت يف نهايات القرن التاسع عرش
النموذج األبرز عىل بناء الدولة يف أمريكا يف وقت كان فيه النظام
السيايس نفسه نظا ًما زبائنيًا ،تُوزّع فيه الوظائف واملناصب عىل
أساس الرعاية واملحسوبية .والنظام السيايس األمرييك الزبائني يف
القرن التاسع عرش ،الذي تالىش تقري ًبا ،هو نفسه قد أخىل مكانه ملا
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يسمى فئات املصالح .لذلك "عادت مقايضة النفوذ السيايس باملال
إىل السياسة األمريكية عىل نحو واسع ،وبشكل قانوين هذه املرة،
بحيث صار من األصعب القضاء عليها" (مج  ،2ص .)608

الديمقراطية والربيع العربي
يرى فوكوياما أ ّن عمومية الدميقراطية اليوم جعلت حتى من يناصبونها
العداء ال يجهرون بعدائهم لها .بعد سقوط االتحاد السوفيايت ،صارت
الدميقراطية كلم ًة يلوكُها الجميع ،وليس بالرضورة يط ّبقها الجميع.
عاملية هذه القيمة األخالقية والسياسية تثبت أ ّن الدميقراطية مطلب
كل
نفسه حقًا .ولكن ليس ُّ
عزيز عىل ّ
كل إنسان ،إن عرف اإلنسا ُن َ
نظام دميقراطي هو كذلك حقًا .إ ّن عالقة الدميقراطية بالدولة عالقة
معقدة وتحتاج إىل ضبط .وعىل الرغم من ارتباط القانون واملحاسبة
أحدهام باآلخر ،فإنهام منفصالن نظريًا ،وهذا يعني أ ّن وجود
أحدهام ال يعني وجود اآلخر من الناحية التاريخية ،بل قد يتحققان
مثل ،جلبت
ويرتافقان ويتالزمان عىل التعاقب؛ فالثورة الفرنسيةً ،
وتبي بعض
ألوروبا حكم القانون ولكنها مل تجلب الدميقراطيةّ .
التجارب أ ّن قيام الدميقراطية قبل قيام الدولة القوية قد يؤدي إىل
إضعاف األداء الحكومي ،ما يعني أ ّن بناء الدولة وبناء الدميقراطية
ليسا اليشء الواحد نفسه .فهناك دول وأنظمة سياسية أداؤها فعال
ومؤثر رغم أنّها ليست دميقراطية ،وهناك دميقراطيات ولكن يف دول
ضعيفة وحتى فاشلة .ال ب ّد من وجود املؤسسات الثالث م ًعا وبشكل
متوازن ،فذلك فقط ما يحقق نظا ًما سياس ًيا رشي ًدا (مج  ،1ص 628؛
مج  ،2ص  .)680-648م ّرت الدميقراطية مبوجات ثالث :كانت األوىل
يف عرشينيات القرن التاسع عرش واستمرت حتى نهايته ،وظهرت
الثانية بعد الحرب العاملية الثانية ،يف حني شهدت بداية السبعينيات
املوجة الثالثة .وذهب بعضهم إىل ع ّد حركات الربيع العريب املوج َة
الرابعة ،ولكن ما تعرضت له من انتكاسات هائلة يف سورية وليبيا
ومرص ،قد رصف األذهان عن ذلك .ومع ذلك ،فلقد أثبتت حركات
الربيع العريب خطأ من يرى يف العرب شذوذًا وسلبي ًة يدفعانهم إىل
القبول بالدكتاتورية.
وال يفضِّ ل فوكوياما مقارنة الربيع العريب بالتحوالت الدميقراطية
التي شهدتها أمريكا الالتينية وأوروبا الرشقية منذ سبعينيات القرن
العرشين ،بل يع ّد أي مقارنة من هذا القبيل مضلِّلة ،ولذلك يفضّ ل
مقارنة الربيع العريب بأوروبا القرن التاسع عرش بوصفها سابقة
للتغيري السيايس ،ألنه يف كلتا الحالتني ليس مثة "تجربة دميقراطية
سابقة" ،ومثة تشابه آخر يتمثل يف حراك اجتامعي ،قاده يف حالة
أوروبا تق ّدم التصنيع ،ويف حالة دول الربيع العريب تزايد ظاهرة

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

التمدن .فكانت "الطبقات الوسطى الفاعل املفتاحي يف تنظيم
الثورة والضغط باتجاه التغيري السيايس" (مج  ،2ص  ،)548لكن يظل
الدين ،اإلسالم السيايس ،الذي ظهر منذ سبعينيات القرن العرشين يف
الوطن العريب ،الفارق األسايس بينهام ،فلقد كانت الطبقة والقومية
"أكرث أهمية من الدين كمصدر للهوية يف أوروبا" (مج  ،2ص .)546
وتكمن قوة اإلســام السيايس يف دول الربيع العريب ،بعد فشل
الحركات العلامنية التي قادت حركات التحرر من االستعامر ،يف أنّه
"يخاطب قضايا الهوية والدين والطبقة االجتامعية يف اآلن ذاته" (مج
 ،2ص  .)549ومن هذه املقارنة يريد أن يخلص إىل أ ّن الدرب ال يزال
طويل أمام دول الربيع العريب لتحقيق التغيري االجتامعي والسيايس
ً
صوب الدميقراطية مثل أوروبا القرن التاسع عرش.
عدل وخدمة
تظل الدميقراطية الليربالية عند فوكوياما ،هي األكرث ً
ملواطنيها ،واألكفأ اقتصاديًا ،وهي النظام الذي يضمن للمواطن
جميع الحقوق الفردية واالقتصادية والسياسية ،أي ما يضمن كرامته:
الحرية واملساواة .وهي النظام الذي يعرتف بأن املواطن كائن أخالقي
راشد قادر عىل االختيار .ويثري فوكوياما السؤال الذي كان قد أجاب
عنه كتابُه نهاية التاريخ ،حول ما إذا كانت الدميقراطية الليربالية
اعتدال" :من الواضح
ً
متثل قيم ًة سياسي ًة كونية .ويجيب إجابة أكرث
أ ّن نظا ًما من هذا النوع ال ميثل قيم ًة إنساني ًة كونية ،كونه تشكّل قبل
بضع قرون فقط ،وهي مبجملها ذرة زمنية يف تاريخ النظام السيايس
اإلنساين" (مج  ،2ص .)688-687
ومع ذلك ،فهو ما زال ال يرى ّإل الدميقراطية الليربالية نظا ًما سياس ًيا
ينسجم مع طبيعة اإلنسان .فال أنظمة الحكم يف إيران وال يف الخليج
العريب وال يف روسيا وال يف الصني ميكن أن ت ُقارن بالدميقراطية
الليربالية .لذلك يتساءل عن إمكانية تعميم هذا النموذج عىل العامل
أجمع .وهو يدرك مدى خطورة هذا التساؤل ،أل ّن النظام الدميقراطي
الليربايل ،حتى إن افرتضنا أنّه نتاج مرحلة تطور طويلة بدأت بالزمرة
ثم القبيلة ثم املشيخة ثم الدولة ،فإ ّن تحقيقه عىل أرض الواقع قد
أشكال عدة مختلفة وصيغًا مؤسساتية مختلفة .وما تق ّدمه
ً
يتّخذ
الواليات املتحدة من منوذج هو ليس النموذج الكوين ،بل ميكن
املجتمعات أن تقيم مناذجها الخاصة ،ولكن املهم يف جميع هذه
النامذج أن تكون غاياتها املوضوعية واحدة (مج  ،2ص .)691-688
خفّت روح فوكوياما األمريكية االنتصارية التي اتسم بها كتابه نهاية
التاريخ ،حتى إنّه الحقًا قال عن كتابه هذا إنّه كان "مناقشة حول
التحديث" ،وصار أكرث اعتدالً إىل ٍ
خصوصا بعد خروجه من
حد ما
ً
حظرية املحافظني ،وبدأ ينظر إىل الدميقراطية الليربالية الدمناركية
منوذ ًجا يُحتذى.
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واليوم ،فإ ّن الصني هي التحدي األكرب والوحيد تقري ًبا للدميقراطية
الليربالية .وإزاء ذلك يعلِّق فوكوياما حكمه عىل كونية القيم
الدميقراطية الليربالية يف انتظار ما سيصدر عن الطبقة الوسطى
الصينية يف املستقبل من مواقف تجاه دكتاتورية نظام الحزب
الواحد :فإن قنع الصينيون بذلك "فعىل املرء القول إن الصني مختلفة
ثقافيًا عن باقي املجتمعات حول العامل يف دعمها للحكم االستبدادي.
أما إذا ولدت مطالب باملشاركة ال ميكن استيعابها ضمن النظام
السيايس القائم ،فإنها تترصف ببساطة بطريقة مشابهة لسلوك
الطبقة الوسطى يف بقية أرجاء العامل" (مج  ،2ص .)693-691

قبل بعض آخر ،وطرق وصولهم إليه مختلفة .وهذا أحد جوانب
عم يسمى التاريخ الليربايل ،الذي يرى املايض تطو ًرا محتو ًما
اختالفه ّ
نحو الدميقراطية .ولكنه فعل ًيا يرى الدميقراطية الليربالية النموذج
النهايئ الذي ينتهي إليه التاريخ .فالتاريخ العام الذي يرسم فوكوياما
خطوطه العامة بيان وإعالن عن النهاية التي كانت قد تحقّقت
فعل .وخطورة هذه الفكرة ،الخطورة بكل معانيها األيديولوجية
ً
واإلسرتاتيجية ويف العالقات الدولية ،أنّها تجعل من الذي بلغ النهاية
"الظافرة" املعيار ملا يجب أن يكونه ويفعله "اآلخرون".

ما الغاية من كتابة هذا التأريخ الواسع والضخم لجميع التجارب
السياسية التي عرفتها الحضارات البرشية؟ هل كانت فقط من
أجل تكوين نظرية سياسية عرب استقراء جميع تلك التجارب؟ إ َّن
الهدف املعلن ،والواضح ،هو تكوين نظرية سياسية تحاول بحدود
معينة تفسري تلك التجارب عرب تقديم رسود مطولة ،كان ميكن
اختصار بعضها ،لكيفية حدوث ما حدث وأسبابه وعوامله .وميكن
متصل به
ً
أن نزيد عىل ذلك هدفًا آخر ،ولكن غري معلن ،وإن كان
تكوينيًا ،ويُستنتج محصل ًة ونتيجة؛ إذ يبدو أ ّن فوكوياما ،الذي كان
قد أعلن عن النهاية ،و َم َن َحها الرشعية التاريخية املطلقة ،يف كتابه
ِ
يكتف بذلك ،فآثر ،يف كتابه الضخم هذا ،العودة
نهاية التاريخ ،مل
إىل البداية للكشف عن األصول ،ولكن أراد أن يوضح بدق ٍة وتفصيل
الصلة التي تربط البداية بالنهاية ،ألنها هي التي سوف متنح النهاية
رشعيتها .وأش ّدد عىل كلمة صلة ،لتُفهم هنا عالقة سببية ظاهرة أو
خفية ،تؤسس تاريخًا متسقًا مرتابطًا .وهذا كلّه لصالح كتابة تاريخ
عام بكل معنى الكلمة ،يوضح الخطوط العامة واألسباب والحركات،
التي يقود بعضها بعضً ا سبب ًيا إىل الغاية النهائية .وهذا هو العمل
سمه النمط ذا املغزى أو املعنى ،أو الخطة
عم كان قد ّ
الذي يكشف ّ
الخفية بحسب عبارة كانط .وال يعني التاريخ العام أ ّن العامل كله
قد سار عليه خطوة بخطوة ،بل يعني فقط أنّه النمط ذو املعنى،
الذي يحققه بعضهم ويخفق يف تحقيقه بعض آخر ،ويصله بعضهم
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