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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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يناقش املُنظِّر السياسي األمريكي ما تعنيه حرب أوكرانيا ملستقبل الدميقراطية الليربالية

السياسي  املنظّر  اليت أعقبت غزو روسيا ألوكرانيا يف 24 فرباير/شباط، كان  يف األسابيع 
ِقَبل املنتقدين أبن أطروحته اليت حتدد مسار احلياة املهنية حول  األمريكي ُيرب بشكل روتيين من 

الدميقراطية الليربالية ابعتبارها »الشكل النهائي للحكم البشري« قد عفا عليها الزمن. 

قال فوكوايما أثناء تناول الشاي يف فندق بوسط لندن يف أواخر مارس: »عادة ما يظهر  
االنتقاد مرتني أو ثالث مرات يف اليوم على حسايب على تويرت«. لكن الرتدد زاد يف اآلونة األخرية. 
بينما وصف السخرية أبهنا »مزعجة« مل يبد منزعًجا منها بشكل مفرط. »لدي سياسة يف الواقع 

تتمثل يف عدم قراءة التعليقات وعدم الرد عليها«.

يعرتف فوكوايما أبنه معتاد على االهتام. لقد كان اثبًتا منذ نشر كتابه التاريي »هناية التاريخ 
تعديله وتوسيعه من مقال صحفي عام  الذي مت  النص،  ثالثة عقود. ويف  قبل  والرجل األخري« 
1989 بعنوان »هناية التاريخ؟«، أوضح نظريته القائلة أبن الدميقراطية الليربالية أفضل بكثري من أي 

شكل آخر من أشكال احلكم.

وسارع إىل توضيح كيف أن معظم الذين يدعون اىل عدم صحتها قد أساءوا تفسري الفرضية 
يتنبأ أبن »العامل كله سيكون  التاريخ دولة مثالية أو  األصلية. مل يتصور فوكوايما أن تكون هناية 
دميقراطيا« مع »حركة مباشرة وخطية يف ذلك االجتاه«. كما أنه مل يقرتح أن »ال شيء سيحدث 
من اآلن فصاعداً«. يف الواقع أن فوكوايما يؤكد منذ فرتة طويلة أن األحداث اجلارية ــ هي طريقة 

أخرى يف استمرار التاريخ.

ومع ذلك، فإن فوكوايما يف سن التاسعة والستني، على استعداد لالعرتاف ابألخطاء. حيث 
قال إنه عندما كتب أطروحته، رمبا مل يقّدر متاًما مفهوم »االحنالل السياسي: فكرة أنه مبجرد أن 
تصبح دميقراطياً عصرايً، ميكنك أيًضا الرجوع إىل الَوراء, ِبَشكل َمعكوس«. إنه موضوع يصارع 
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معه يف كتابه األخري، الليربالية وسخطها. يستكشف فوكوايما الطرق اليت عمل هبا كل من اليسار 
واليمني لتقويض الليربالية )اليمني من خالل تبين مبادئ السوق احلرة، اليت وسعت عدم املساواة 
االقتصادية؛ واليسار إبعطاء األولوية لسياسات اهلوية على االستقالل الفردي(. يف حني أنه ألف 
كتابه قبل غزو فالدميري بوتني ألوكرانيا، إن احلرب ال تبطل حججه. وبداًل من ذلك، فإهنا تفسر 
الليربالية يدور حول أكثر من جمرد معركة بني األنظمة  الكفاح من أجل احلفاظ على  كيف أن 

االستبدادية والدميقراطيات.

راقب  لقد  األخرية.  السنوات  يف  عن كثب  أمريكياً،  بوصفه  فوكوايما،  أمر الحظه  وهذا 
بقلق االنقسامات املتعمقة بني اليمني واليسار طوال فرتة رائسة دوانلد ترامب ويف أعقاهبا. قال 
عن االستقطاب السياسي احلايل يف الوالايت املتحدة: »مل أَر الوضع خطريًا ، حًقا، منذ احلرب 
االنتخاابت  وقت  يف  دستورية كبرية  أزمة  سنواجه  أننا  فرصة كبرية  »هناك  األمريكية«.  األهلية 
الرائسية املقبلة«. على الرغم من أنه شدد على أنه من املرجح أن يتغري الكثري قبل عام 2024، 
إال أنه يكافح لتخيل كيف ميكن لرتامب الفوز ابلبيت األبيض مرة أخرى بعد غزو بوتني. حيث 
قال:»ترامب حًقا خارج عن اخلط مع اجلزء األكرب من حزبه« يف إعجابه العلين ابلزعيم الروسي. 

»أان فقط ال أرى كيف لن يؤذيه ذلك«.

برقبته« بشأن  أيًضا على استعداد، كما قال يف مقال حديث، »التمسك  كان فوكوايما 
توقعاته: روسيا ستخسر احلرب، رمبا  أهم  أوكرانيا. من  للحرب يف  احملتملة  اجليوسياسية  العواقب 
بشكل مذهل، وهذه اهلزمية ستساعد الغرب على اخلروج من »فخر بشأن تدهور حالة الدميقراطية 
الشجعان. »ابلنسبة ألولئك  األوكرانيني  بفضل جمموعة من  العاملية. ستستمر روح عام 1989 

املهتمني ابستقرار النظام الدويل، إهنا رؤية متفائلة، بل ومطمئنة، للنتيجة احملتملة للحرب.

فوكوايما يعرف أوكرانيا جيدًا ، بعد أن زار البالد مرات عديدة كجزء من أكادميية القيادة 
فرميان  يديره من خالل جامعة ستانفورد ، حيث هو زميل كبري يف معهد  برانمج  للتنمية، وهو 
سبوغلي للدراسات الدولية. ويطور الربانمج التدريب على القيادة يف خمتلف الدميقراطيات الناشئة.

لقد تطور انطباعه عن أوكرانيا خالل الزايرات الالحقة. وقال: »ابتداًء من عام 2014، بدا 
يل حًقا أن هذا كان اخلط األمامي لنضال أوسع من أجل الدميقراطية«، مشريًا إىل الفساد املتفشي 
واستمرار حكم القلة يف السلطة. ولكن بعد العمل مع جيل أصغر من األوكرانيني املؤيدين ألورواب، 
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الواقع ملهًما للغاية، ألن الكثري من هؤالء األشخاص كانوا مكرسني حملاولة  وجد أنه »كان يف 
إيقاف الفساد وجعل مؤسسات الدولة تعمل بشكل أفضل«.

حيث  الغرب،  يف  صبياين  هلو  تقريًبا  األوكرانيني  من  اإلهلام  أصبح  األخرية،  األسابيع  يف 
انتشرت اخلطب اليت ألقاها الرئيس فولودميري زيلينسكي ونشرت صور األوكرانيني العاديني الذين 
يستعدون لالنضمام إىل القتال على نطاق واسع على اإلنرتنت. يتعاطف فوكوايما مع األوكرانيني 
وشاركهم يف ختطي حمنتهم، لكنه حيذر يف الوقت نفسه من أهنا ليست ظاهرة عاملية، حىت بني الدول 
الدميقراطية ظاهراًي. ويستشهد ابهلند وجنوب إفريقيا كدولتني رفضتا حىت اآلن إدانة الغزو الروسي.

وقال: »أعتقد أن هناك العديد من األماكن اليت تظهر فيها »ذكرايت عن الظلم« الذي 
ارتكبته الدول الغربية، حيث برز بشكل واضح إىل االن«. يف املقابل، ال يزال دعم االحتاد السوفيايت 
حلرب حزب املؤمتر الوطين اإلفريقي ضد الفصل العنصري يلوح يف األفق يف العديد من ذكرايت 
جنوب أفريقية عن تلك احلقبة. »ال يوجد تضامن حتمي بني البلدان اليت ميكن أن تكون مؤهلة 
من بعض النواحي )على أهنا( دميقراطية ليربالية. كما تعلم، ال أبس بتلك التجربة التاريية لبلدين 

خمتلفني، لذلك سيكون لديهم أولوايت خمتلفة، ال سيما )فيما يتعلق( ابلسياسة اخلارجية«.

ومع ذلك، فاآلراء املختلفة قد تكون مقبولة، فقد أبرزت مرة أخرى اخللل الوظيفي لبعض 
 25 يف  رفض  الذي  املتحدة،  لألمم  التابع  األمن  جملس  وابلتحديد،  األطراف  املتعددة  اهليئات 
شباط/ فرباير مشروع قرار بشأن إهناء احلرب الروسية على أوكرانيا ؛ واعرتض االحتاد الروسي، وهو 

عضو دائم، على مشروع القرار، بينما امتنعت الصني واهلند واإلمارات عن التصويت.

قال فوكوايما بصراحة عن جملس األمن: »ال يعمل بشكل فعال«. »أعتقد أنه ال ميكنك 
وضع كل بيضك يف سلة منظمة عاملية واحدة، ألنه ال يوجد إمجاع كاف بني البلدان يف مجيع 
أحناء العامل، خاصة عندما يتعلق األمر ابلقضااي السياسية«. الفرتة الوحيدة اليت بدت فيها )األمم 
املتحددة( فعالة كانت يف أوائل التسعينيات، بعد اهنيار االحتاد السوفييت السابق، عندما يبدو أنه 
ميكنك ابلفعل إقناع األعضاء اخلمسة الدائمني ابالتفاق فعلًيا على شيء ما«. لكنه حذر اآلن: 

»ليس لديك أي توقعات حول ما ميكن أن يفعله«.

قد يكون سئم من اهتامه أبنه خمطئ، لكن هل يقلق فوكوايما يوًما من أن يثبت خطأه؟ 
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قال ابلطبع، لكن ليس من ابب االهتمام بعمله. بسبب ما ستكون عليه التداعيات على العامل. 
وقال إنه »كابوسه مطلق« أن يكون عامل تعمل فيه الصني وروسيا بتسخري بعضهما البعض، رمبا 
مع تعزيز الصني حلرب روسيا وشن بكني غزوها اخلاص - لتايوان. قال فوكوايما إذا حدث ذلك، 
وكان انجًحا، »فعندئٍذ ستعيش حًقا يف عامل هتيمن عليه هذه القوى غري الدميقراطية. إذا مل تستطع 

الوالايت املتحدة وبقية الدول الغربية منع حدوث ذلك، فهذه هي هناية »هناية التاريخ«.

https//:www.newstatesman.com/encounter/2022/03/francis-
fukuyama-on-the-end-of-the-end-of-history 
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