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 حياة فوكوياما :
 

كاتب ومفكر أمرٌكً الجنسٌة من أصول ٌابانٌة ولد فً مدٌنة  ٌوشٌهٌرو فرانسٌس فوكوٌاما
م. ٌعد من أهم مفكري المحافظٌن الجدد. من كتبه كتاب )نهاٌة  2541شٌكاغو األمرٌكٌة عام 

وٌعتبر من أحد الفالسفة والمفكرٌن األمٌركٌٌن المعاصرٌن، فضال ، التارٌخ واإلنسان األخٌر( 
 .ً الدولً ومدٌرا لبرنامج التنمٌة الدولٌة بجامعة جونز هوبكنزعن كونه أستاذا لالقتصاد السٌاس

تخرج فوكوٌاما من قسم الدراسات الكالسٌكٌة فً جامعة كورنٌل، حٌث درس الفلسفة السٌاسٌة 
 .، بٌنما حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد حٌث تخصص فً العلوم السٌاسٌة

والثقافة، فقد عمل مستشارا فً وزارة الخارجٌة عمل بوظائف عدٌدة أكسبته الكثٌر من الخبرة 

 كان قراء دورٌة ناشونال انترست ،2595فً عام .األمرٌكٌة كما عمل بالتدرٌس الجامعً
)National Interest  ) على موعد مع مقالة حفرت حروفها فً تارٌخ النظرٌات السٌاسٌة

تارٌخ" قائال إن نهاٌة تارٌخ الحدٌثة، عندما كتب فرانسٌس فوكوٌاما تحت عنوان " نهاٌة ال
االضطهاد والنظم الشمولٌة قد ولى وانتهى إلى دون رجعة مع انتهاء الحرب الباردة وهدم سور 

وقد أضاف وشرح فوكوٌاما نظرٌته ، برلٌن، لتحل محله اللٌبرالٌة وقٌم الدٌمقراطٌة الغربٌة
 (واإلنسان األخٌر نهاٌة التارٌخ (بعنوان  2551المثٌرة للجدل فً كتاب أصدره عام 

، حٌن تراجع عن دعمه 1002طرأت تحوالت على مواقف وقناعات فوكوٌاما فً نهاٌة عام 
لغزو العراق، ودعا إلى استقالة وزٌر الدفاع األمرٌكً فً ذلك الوقت دونالد رامسفٌلد. وأعلن 

ٌس ، معتبرا أن الرئ1003عن احتمال تصوٌته ضد الرئٌس بوش فً انتخابات الرئاسة عام 
األمٌركً قد ارتكب أخطاء رئٌسٌة ثالثة، هً: أوال، المبالغة فً تصوٌر خطر التشدد اإلسالمً 
على الوالٌات المتحدة. ثانٌا، إساءة تقدٌر إدارة بوش لردود الفعل السلبٌة وازدٌاد مشاعر العداء 

ى العراق من خالل للوالٌات المتحدة فً العالم. ثالثا، التفاؤل الزائد فً إمكانٌة إحضار السلم إل
 .التروٌج لقٌم الثقافة الغربٌة فً العراق والشرق األوسط بصورة عامة

 

 نهاية التاريخ واالنسان االخير
 

إن ما نشهده اآلن لٌس نهاٌة للحرب الباردة أو مرور فترة معٌنة  ٌقول فوكوٌاما فً بداٌة كتابه
لالفكار االٌدلوجٌة فً التارٌخ اإلنسانً لمرحلة ما بعد الحرب ، وإنما نهاٌة للتارٌخ ، بوضع حد 

ان فوكوٌاما لٌس مبتدع لمقالة نهاٌة التارٌخ فان هذه وانتشار قٌم اللٌبرالٌة الدٌمقراطٌة الغربٌة.
بان التارٌخ  2905المقولة لها جذور فً الفكر السٌاسً سبقه الٌها هٌجل عندما كتب فً عام 

جوهري سٌاسً قادر على تخطً الثورة الفرنسٌة  انتهى بالثورة الفرنسٌة ، اذ ال ٌوجد حدث
لم تستطع أن والسٌاسٌة الالحقة المختلفة عنها  اسست لكل االحداث هذه المبادئ ومبادئها ، وان

تتجاوزها. لقد كانت مجرد انحراف عنها". إنه ال ٌرٌد القول بأن التارٌخ لٌس ممكن و لكن 
سبقه كارل ماركس بنهاٌة التارٌخ وفقا لنظرٌة  كما مفهوم التارٌخ و تفسٌره وصل إلى نهاٌته.

هاد اإلنسانً طالشهٌرة "المادٌة التارٌخٌة"، والتً اعتبر فٌها أن نهاٌة تارٌخ االض ماركس
 سٌنتهً عندما تزول الفروق بٌن الطبقات. 

ان تنتهً الدورة الطبٌعٌة من الوالدة والحٌاة والموت  -عند فوكوٌاما –ان نهاٌة التارٌخ ال تعنً
ستحتجب عن الصدور ..  االخبار وان االحداث الهامة سٌتوقف وقوعها وان الصحف التً تنشر

وانما ٌعنً هذا انه لن ٌكون ثمة مجال لمزٌد من التقدم فً مجال المبادىء واالنظمة االساسٌة 
 . كون قد حلتوذك الن كافة المسائل الكبٌرة حقاً ست



تقوم نظرٌة نهاٌة التارٌخ لفوكوٌاما والتً اختلفت األراء حولها بٌن مؤٌد ومعارض، على ثالثة  
 عناصر أساسٌة. 

هو أن الدٌمقراطٌة المعاصرة قد بدأت فً النمو منذ بداٌة القرن التاسع عشر،  :العنصر األول
 نظمة الدٌكتاتورٌة. وانتشرت بالتدرج كبدٌل حضاري فً محتلف أنحاء العالم لأل

هو أن فكرة الصراع التارٌخً المتكرر بٌن " السادة" و"العبٌد" ال ٌمكن أن ٌجد : العنصر الثانً
 له نهاٌة واقعٌة سوى فً الدٌمقراطٌات الغربٌة واقتصاد السوق الحر.

نافس مع هو أن االشتركٌة الرادٌكالٌة أو الشٌوعٌة ال ٌمكنها ألسباب عدة أن تت : العنصر الثالث 
 .الدٌمقراطٌة الحدٌثة، وبالتالً فإن المستقبل سٌكون للرأسمالٌة أو االشتركٌة الدٌمقراطٌة

وطبقا لنظرٌة فوكوٌاما، فإن الدٌمقراطٌة قد أثبتت فً تجارب متكررة منذ الثورة الفرنسٌة 
ال ٌعنً تى وقتنا هذا أنها أفضل النظم التً عرفها اإلنسان أخالقٌا وسٌاسٌا واقتصادٌا. وحو

فوكوٌاما أن نهاٌة أحداث الظلم واالضهاد فً التارٌخ قد انتهت، وإنما التارٌخ هو الذي أنتهى، 
حتى وإن عادت نظم استبدادٌة للحكم فً مكان ما، فإن الدٌمقراطٌة كنظام وفلسفة ستقوى أكثر 

قراطٌة بمختلف ٌرى فوكوٌاما أن العالم سٌشهد المزٌد والمزٌد من الحكومات الدٌم اذ، .مما قبل

 .أشكالها 
ٌمكن وفً معرض تمجٌده للدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة اهم ما جاء فً كتاب ) نهاٌة التارٌخ (  ومن

 -تاشٌر االتً :
ان الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة بمؤسساتها االقتصادٌة والسٌاسٌة بدأت تزحف على بقٌة اجزاء  -2

ٌدل على ذلك وتؤكده االنتصارات المتتالٌة التً حققتها االٌدٌولوجٌة و العالم ،
الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة على االٌدٌولوجٌات االخرى كالملكٌات المطلقة والفاشٌة واخٌرا 

س ــدي للجنــطور العقائــٌة فً التــلة النهائــالشٌوعٌة ، وان انتصارها ٌشكل المرح
 . نهاٌة التارٌخ ( ري مما ٌجعلها تمثل )ــــالبش

 
ان اللٌبرالٌة السٌاسٌة هً قاعدة قانونٌة تعترف بحرٌات وحقوق معٌنة لالفراد غٌر  -1

خاضعة لسٌطرة الحكومة مثل الحقوق المدنٌة وهً تعنً تحرٌر شخص المواطن 
وممتلكاته من سٌطرة الحكومة والحقوق الدٌنٌة وهً تعنً السماح بحرٌة التعبٌر عن 

ممارسة العبادة والحقوق السٌاسٌة وهً تعنً تحرٌر المواطن من اآلراء الدٌنٌة و
سٌطرة الحكومة فً االمور التً ال ٌبدو بوضوح انها تؤثر فً صالح المجتمع كله 

 . تأثٌراً ٌحتم تدخل الدولة .. وتتضمن هذه االخٌرة حرٌة الصحافة باعتبارها حقاً اساسٌاً 
 

 
ان المحور الرئٌسً للتارٌخ هو نمو الحرٌة .. فلٌس التارٌخ سلسلة عمٌاء من االحداث  -2

.. وانما هو كٌل ذو مغزى نمت فٌه افكار البشرٌة حول طبٌعة النظام السٌاسً 
واالجتماعً العادي ومضى بها الى غاٌتها .. وان كنا الٌوم قد بلغنا مرحلة ال نستطٌع 

االختالف عن عالمنا .. او طرٌقة ظاهرة وواضحة ٌصبح معها ان نتخٌل عالماً شدٌد 
المستقبل بها أفضل بكثٌر مما نحن فٌه .. فعلٌنا أٌضاً ان نأخذ بعٌن االعتبار احتمال ان 

 . ٌكون التارٌخ قد بلغ نهاٌته
 

ال ٌمكن للدٌموقراطٌة اللٌبرالٌة المستقرة ان تظهر الى حٌز الوجود دون ساسة حكماء  -3
ن السٌاسة وٌستطٌعون تحوٌل المٌول الكامنة لدى الشعوب الى مؤسسات أكفاء ٌفهمون ف
 .سٌاسٌة صامدة

 



 
ان اهم التحدٌات التً تواجه الٌوم النزعة اللٌبرالٌة العالمٌة الناجمة عن الثورتٌن  -4

االمرٌكٌة والفرنسٌة لٌس مصدرها العالم الشٌوعً الذي وضح لألعٌن فشله االقتصادي 
المجتمعات فً آسٌا التً تجمع بٌن االقتصادات اللٌبرالٌة ونوع .. وانما مصدرها تلك 

 .من االستبداد االبوي
 

ان الدٌموقراطٌة الغربٌة مبنٌة على اساس تنافس آراء شخصٌة مختلفة حول الحق  -5
والباطل .. والتً تعبر عنها صفحات المقاالت االفتتاحٌة فً الصحف .. ثم االنتخابات 

حٌث تتعاقب االحزاب السٌاسٌة الممثلة للمصالح او على مختلف المستوٌات .. و
وجهات النظر الشخصٌة المختلفة فً تولً ادارة شؤون الدولة .. وٌنظر الى هذا 
التنافس باعتباره شرطا طبٌعٌا والزما لألداء العادي للدٌموقراطٌة .. اما فً الشرق فان 

مصدر واحد مستقل للسلطة  المجتمع ككل ٌمٌل الى اعتبار نفسه جماعة واحدة كبٌرة لها
.. وتاكٌد اهمٌة االنسجام فً الجماعة ٌمٌل الى ابعاد المواجهة الصرٌحة الى هامش 

وجهات  راعالسٌاسة .. ولٌس ثمة تعاقب لالحزاب السٌاسٌة فً السلطة على اساس ص
 . نظرها حول مسائل معٌنة

 

 
متوازٌٌن .. االول : لقد اسفرت محاولتنا لبناء تارٌخ عالمً عن مسارٌن تارٌخٌٌن  -7

تحكمه العلوم الطبٌعٌة الحدٌثة ومنطق الرغبة .. والثانً ٌحكمه الصراع من اجل 
االعتراف .. وقد كانت نهاٌتا المسارٌن واحدة لحسن الحظ .. اال وهً الدٌموقراطٌة 

 . اللٌبرالٌة
 

ان الحضارة التً لٌس بها فرد ٌرٌد نٌل االعتراف بتفوقه على اآلخرٌن .. والتً ال  -9

تؤكد بطرٌقة او بأخرى صحة مثل هذه الرغبة وفضلها .. لن ٌكون بها غٌر القلٌل من 

والموسٌقى والحٌاة الفكرٌة .. ولن ٌكون بها سوى القدر الضئٌل من  دابالفنون واال

 . الدٌنامٌة االقتصادٌة


