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ــســـتــوطــنــ ( عــنـــدمــا أوضح أن ا
األجنـلو  –بروتـسـتـانت) في أمـريـكا
الـــشـــمـــالـــيـــة ســـاهــمـــوا فـي جنــاح
ـتحـدة ولكن لـيس بسبب الواليات ا
ـرقـهم بل بـســبب قـيـمـهم الـثـقـافـيـة عِ
ومنها القيم األخالقية الـبرتستانتية
والــفــردانـيــة وعــدم الـثــقــة بـســلــطـة

مركزية.
لـكن وراء هـذا الـتـأكـيد الـواسع عـلى
إستـمراريـة الثـقافـة كمـحدد لـلسـلوك
شاكل السيـاسي هنـاك العديـد من ا
حـول فـكـرة (هنـتـكـ ) فـيـمـا يـتـعلق
) على وجه بالثقافة. يجادل ( هنتك
الــتـحـديــد أن الـثــقـافــة مـتــجـذرة في
ــــطــــاف وأن الــــديـن في نــــهــــايــــة ا
االنتماءات الـدينية الـواسعة بدالً من
الـهــويـات احملـددة ســتـحـدد الــنـظـام
ـســتـقــبـلي. ولــكن كل هـذه ي ا الـعــا
الـتأكـيـدات هي مـشـكلـة كـبـيـرة لذلك
يـــكـــتـب (فـــوكــويـــامـــا) بـــأن مـــعـــظم
ــتـابــعــ لـلــمـوضــوع كــانـوا غــيـر ا
) من مـنـتـبـهـ إلى مـا أكـده(هـنـتكـ
عــــودة الــــدين كــــقــــوة صــــاعــــدة في
ـعـاصـرة لـيس فـقط في الـسـيـاسـة ا
الــشــرق األوسط بل كــذلك فـي شـرق
آســـيــا ( الـــهــنـــد مــثالً وحـــكم حــزب
بـهـاراتـيـا جــانـاتـا الـهـنـدوسي) وفي
أمـــريــكــا الـالتــيــنـــيــة حــيـث تــنــامي
الـبـروتسـتـانـتـيـة بصـورة مـلـحـوظة.
تحدة فإن دور الدين وفي الواليات ا
واضح مـن خالل دور احملــــافــــظــــون
الـديـنيـون في الـسـيـاسـة األمـريـكـية.
ـــكن اإلشـــارة كــذلـك إلى ظـــاهــرة و
البـوذية في دول تـمتـد من سريالنـكا

ار. وإلى ميا
ؤثرة في في مسـألة حتـديد عوامـل ا
حتـديـد الــهـويـة يـؤكــد (فـوكـويـامـا)
ــثل واحــداً من تـلك عـلـى أن الـدين 
الـــعــوامل وأن هـــنــاك أنـــواع أخــرى
لـلــتـضـامن اجلــمـاعي. فـعــلى سـبـيل
ــثــال يــتــكــلم (فــوكــويـامــا) عن أن ا
الـتــحـديـث اإلجـتـمــاعي اإلقــتـصـادي
ية أدى إلى ظهور حـركة نسـائية عـا
قــويــة تـهــدف نــحــو احلــصــول عـلى
حقوق سياسـية وإجتماعـية للنساء.
إن هذه احلـركـة لم تـنحـصـر فقط في
ـقـراطيـة بـل إمتـدت إلى الـدول الـد
بـلـدان مــتـعـددة ومـنـهــا اجملـتـمـعـات
ــحــافــظــة في اخلــلــيج وأصــبــحت ُ ا
تــشــكل " ثــقالً مــازيـاً " لــلــتــوجــهـات

احملافظة التقليدية.
يُالحظ (فوكوياما) ظاهرة بدأت تبرز

في اآلونة األخيرة وهي :
old- ــة " عـــودة الـــقـــومـــيـــة الـــقـــد
fashioned nationalism وأن هـذه
الــعــودة لــلــقــومــيــة دَعَــمت احلــركــة
ــعــبــويــة (الـتـي بــدأت تـؤثــر في الــشَ
ـــعــاصــر) وذلك إلى جــانب الــعــالم ا
عـــوامل آخـــرى تــتـــعـــلق بـــاألثــنـــيــة
والالمـسـاواة اإلقـتـصـاديـة والـذاكرة

شتركة. التأريخية ا
وبــالــنــســبــة لــتــحــديــد طـــــــــبــيــعـة
ـسـتــقـبـلي ي ا الـنـــــــــظـام الـعـــــــــا
nature of future global order
يــــؤكـــد (فــــوكـــويـــامــــا) أن أســـتـــاذه
) لم يــدعـي بــبــســاطــة أن (هــنـــتــكــ
اجملمـوعات الـثـقافـية سـتصـطدم بل
أكـد أن اإلنـقـســامـات األيـديـولـوجـيـة
هي الـتي ســتـتـصـارع و ســتـصـطـدم
وبـالـتـالي ســتـفـسح اجملـال لـست أو
سـبع حــضـارات كــبـرى لـكـي  " تـقـيم
ـيــاً جـديــداً عــلى أسـاس نــظـامــاً عــا

ديني".
وعــنــد ظــهــور مــصــطــلح ( الــصِــدام
 (Clashألول مرة جادل (فـوكوياما)
) حـولـه وأكـد أن عــالم مع (هــنــتــكــ
اإلسالم هـو الـثـقـافـة الـوحـيـدة الـتي
فـــيـــهـــا أعـــداد مـــحــددة مـن الـــنــاس
صـطـلح وذلك إلن فـكرة " يفـكـرون بـا
Muslim umma " األمة اإلسالمـية
glo- ي للمؤمني أو " اجملتمع العا
bal community of believers  "

ماتزال فيها اجلاذبية. 
ولــــكـن يُالحظ  ( فــــوكــــويــــامــــا)  أن
االنـقـســامـات الـداخـلـيــة في مـنـطـقـة
الـشـرق األوسط الـعِـرقـيـة والـقـبـلـيـة
والـطائـفـيـة  أثرت سـلـبـيـاً على دول
ــنــطـقــة بــحــيث أن أفــغـانــســتـان  ا
والــصـومــال  وســوريــة  ولـيــبــيـا 
والــيـــمن لم تـــعــد قــادرة حـــتى عــلى
الـتــمـسك بـنــفـسـهــا كـدول. ولـكن في
نــفس الــوقـت فــإن كل من أوكــرانــيــا
وروســيـــا وجــورجــيــا تـــتــشــارك في
خلفيـة أرثوذكسـية مشتـركة تقلل من

حدة الصراعات السياسية بينهما.
Identity,  الـهـويــة ولـيس الــثـقـافـة

Not Culture
ـا) أن يـقـدم تـعـريفه يـحـاول (فوكـو
اخلـــاص حــول الـــهــويـــة ويـــكــتب: "

. إن سيحية دوراً محدداً لعبت فيها ا
تـلـك الـهــويـة  حتــديـدهــا ( إضـافـة
للـمـسيـحـية) أيـضاً مـن خالل اإلثنـية
والقـيم االجـتمـاعـية احملـافـظة بـشكل

أكثر عمومية.
 (فــوكــويـامــا) يــقـدم مــفــهــومه حـول
(الـهـوية) كـمـفـهـوم مـعـاكس ونـقيض
) حــول ــفـــهــوم أســتــاذه (هـــنــتــكــ
الثقافة حيث يؤكد أن مفهوم الهوية
هـو  أفـضل وصف لــلـسـيـاسـة الـيـوم
ألنه يــتـم بــنــاؤه وحتــديــد مــحــتــواه
اجـــتـــمـــاعـــيــا كـــمـــا هـــو واضح في
ــنـــاظــرات الــتي جتـــري في الــوقت ا
احلــاضــر حــول الــهــويــة الــوطــنــيــة
األمــريــكــيــة.وعـــلى الــعــكس من هــذا
التحديد للهوية يرى ( فوكوياما) إن
) هـو مـفـهـوم الـثــقـافـة لـدى (هـنـتـكـ
ستـحيل تغييـره تقريبًا. ثابت ومن ا
ويــضــيف (فــوكــويــامــا) بــأنه وعــلى
النقـيض من وجهـات نظر الـعديد من
الـقـومـيـ واحلـزبـ الـديـنـيـ فـإن
الهـويـات ليـست مـتـجذرة بـيـولوجـياً
. فـالـقـومـية ـاً وال مـبـرهن عـلـيهـا قـد
عنى احلديث لم تكن  موجودة في با

أوروبا قبل الثـورة الفرنسـية. لقد 
ـعـاصـرة الـقـائـمـة إنـشـاء الـهـويـات ا
عـلى مـفـاهيـم األمة أو الـدين مـن قبل
الفاعل السياسي ألغراض محددة
ــكـن أن حتل مــحـــلــهـــا هــويــات  و

أخرى كنتيجة للنضال السياسي.
عــلـى الــرغم من إقــرار (فـــوكــويــامــا)
ألهـمـيـة الـثـقـافة ‘فـإنه يـرجع ويـؤكد
) ال تالئم الوضع بأن نظـرية (هنتـك
الــــراهن في الــــعـــالم وذلـك ألســـبـــاب
مــــتــــعـــــددة مــــنــــهـــــا أن األنــــظــــمــــة
قـراطية الـغربية هـي داخلياً في الد
حالـة حرب مع أنـفسـهم حول الـهوية
الـوطــنـيــة.  هـنـاك إجــمـاع مــتـضـائل
وخـــــامل بـــــأنـــــهـم ( أي األنـــــظـــــمــــة
ــقـراطــيــة الــغـربــيــة) مالئــمـون الــد
لـــلــــتـــوافق  مع تــــصـــنـــيف واسع كـ

.westالغرب"
فــعــنــدمــا حتـدث دونــالــد تــرامب عن
"الغـرب" في خـطـاب ألقـاه في بـولـندا
في عام 2017  كان غربه مخـتلفًا عن
الــــغــــرب الـــذي حتــــدث به أوبــــامـــا.
ـثل  في أجـزاء أخرى من الـعالم وبا
 فإن اإلنـقسـامات احلـضارية لـيست
ســوى واحـدة مـن بـ اإلنــقــســامـات
. العديـدة التي تقـسم الناس سـياسياً
ـضــادة الـوحـيـدة هي دول والـقـوى ا
قــويـة مــثل تــلك الـتي حتــكم الــصـ
وروســيـا  ولــيـسـت كـيــانـات عــابـرة
لـلـحـدود تـقـوم عــلى الـقـيم الـثـقـافـيـة
Univer-   ية شتـركة.  الـقيم العـا ا
  sal Valuesيشـيـر (فوكـويـاما) إلى
) أثــار في كــتـابه الــقـيم أن (هــنـتــكـ
ــدام احلــضـارات) مــســألــة الــقـيم (صِ
ـية حيث لم يكن مـقتنـعاً بوجود العا
تـلـك الـقــيم إلنه كــان يـرى أن جــمـيع
احلضارات الـكبـرى في العـالم نشأت
وتـــطــورت عــلـى أســاس مــجـــمــوعــة
شتركة متجذرة في معينة من القيم ا
ـعـقـد وأنهـا في ـاضي الـتـأريـخي ا ا

طـاف أصبـحت غير نهايـة ا
مـتكـافـئـة مع بـعـضـها

البعض.
وعـــــــــــلـى هـــــــــــذا
األســـاس جــاء

( (هـــنـــتـــكــ
وحـــــــــــــــلـل
ـقرا الـد
طــــــيــــــة
الليبرا
لـــــيـــــة
ويــرى
أنــــهـــا
لــــــــــــــــم
تـســتـنـد
عـلى قـيم
شـــامـــلـــة
بل أنـــــهــــا
نــشـــأت من
جتـــــــــربـــــــــة
اجملـتــمــعـات
الغـربـيـة التي
كــــانت فـــيــــهـــا
تـــــــأريــــــخــــــيــــــاً
ـــــســـــيـــــحـــــيـــــة ا
مــتــجــذرة ولــذلك
يسـتـنتج بـعدم
وجـــــــــــــــــود
ســــــــــبب

ـقــراطـيـة مــعـ لإلعــتـقــاد بـأن الــد
الـــلـــيـــبـــرالـــيــــة ســـتـــتـــوسع حـــارج
اجملـتــمـعـات الــغـربــيـة وتـنــتـشـر في
.ويسـتمر مجـتمـعات مـختـلفـة ثقـافيـاً
) في إستـنتـاجه ويصل إلى (هنـتكـ
نقطـة مهـمة هي: "  بقـدر ما انـتشرت
قـراطيـة إلى أماكن مثل الـيابان الد
أو كـوريـا اجلـنـوبــيـة  فـهي نـتـيـجـة
الـــقــوة الــســيــاســيـــة والــعــســكــريــة
واالقـتـصــاديـة األمـريــكـيـة. ولـكن إذا
انـــخــــفـــضت تـــلك الـــقـــوة مـــقـــارنـــًة
بـاحلـضـارات األخـرى  فـإن جـاذبـيـة
قـراطيـة سـوف تتالشى األفكـار الـد

معها."
dODš ¡UŽœ«

إن هـذا اإلدعاء في نـظـر (فـوكـويـاما)
إدعــاء خـطــيــر ويـذّكِــرُنــا بـخــطـاب لـ
(جــورج بـــــوش اإلبن) الـــذي حتــدث
ـيـة ـقـراطـيـة كـ قـيـمـة عـا عن  ( الـد
democracy as a universal val-
 (ueوفي جناحها لم تعـتمد على أية
ثقافـية سابـقة. ولكن في الـتطبيق لم
يكن هذا اإلدعـاء صحـيحاً إلن إدارته
ـدى الــقـصـيـر إلى إقـامـة سـعت في ا
قـراطيـة ليـبرالـية في أفـغانـستان د
ــــان بـ والـــــعــــراق ولــــكـن هــــذا اإل
ــيـة) فــشل في ـقــراطــيــة الـعــا (الــد
اإلعـتــراف بـتــأريخ الـغــرب نـفـسه.إن
ـقـراطـيـة مـوجـودة ـؤسـسـات الــد ا
فقط منذ  200سنة ولم تنتهي عملية
ـقراطـية في أجـزاء عديدة إقامـة الد
من الغرب إال في القرن العشرين

ـنـاقـشـة مع أفـكار وفي نـهـايـة هـذه ا
أُســتــاذه يــطــرح (فــوكــويــامــا) هــذا
اإلسـتـنـتـاج: إن األسـئـلة الـتـي بقـيت
بــدون أي جـــواب هي: هل ســـتــكــون
الــقــيم الــثــقــافــيــة عــمــيــقــة اجلــذور
بــصـــورة دائــمــة وإلى درجـــة تــمــنع

بعض اجملتمعات من التحديث? 
وإذا مــــا قـــامـــوا بــــتـــحـــديـث  فـــهل
يـفــشـلـون في الــتـقـارب مع بــعـضـهم
ـؤسـسـات الـبـعض فــيـمـا يـتـعــلق بـا
الـسـيـاسـيـة?في رأي (فـوكـويامـا) أنه
ولـعـقــود طـويـلـة اعـتــقـد الـنـاس في
ـــكن أن الـــغـــرب أن الــــتـــحـــديث ال 
يحدث إال على أساس الـقيم الغربية
لـكـن صـعــود شـرق آســيــا قـد دحض
وجـهـة الـنـظـر هـذه. ويـضـيف: يـجب
علـيـنـا أن نكـون حـذرين في الـتفـكـير
بأن أجـزاء معيـنة من الـعالم سـتبقى
فقــــــــيرة عـلى الدوام. فإذا أصبحت
ـملـكـة الـعـربـية الـسـعـوديـة وإيران ا
والـــصــــ مـــجــــتـــمــــعـــات غــــنـــيـــة
ومجـتمـعات مـتمـتعـة بالـتكـنولـوجيا
ـتـقـدمـة وفــيـهـا طـبـقـات مـتـوسـطـة ا
كبيرة وسكان متعلم تعليما عالياً
فهـل سيـظـلون راضـ بـأن يحـكـمهم
رجال احلكم احلالي وبنفس صيغة
احلـكم الـراهن? إن اجلـواب احملـتـمل
هــو: عـــدم قــيــامــهم بـــذلك  وبــأنــهم

شاركة سياسية أكبر. سيطالبون 
رء كن أن يعتقد ا  ولهذه األسباب 
أن الــتــقــارب والــتــشـابـه بــ أنـواع
أنـظــمـة احلـكـم  يـبـقى
إحـــــــتــــــمــــــاالً

. وارداً
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هسلنكي

كوسموبولتية الترتبط بقوة للوطنية
قام األول في كـان مع بـل أن ا أو 
تفـكيرهـا هو مـصلحـتهـا الشخـصية.
ولـــذلك وحــسـب رأي (فــوكـــويــامــا)
أصـبح (دافـوس مـان) هـدفـاً لـلغـضب
الــشـــعــبي  حــيث أن تـــلك الــنــخــبــة
أصبحت مصدر إزعاج لكونها بعيدة

عن اهتمامات الطبقة العاملة. 
وفـي نــــــــــــــفــس الــــــــــــــوقــت يُـالحـظ
) تــنــبــأ (فــوكــويــامــا) أن (هــنــتــكــ
بـظـاهـرة زيـادة الــهـجـرة بـإعـتـبـارهـا
واحـــدة من الــقــضـــايــا الــرئـــيــســيــة
ُحَرِكـة  للشَـعبويـة وتنبـأ باخملاوف ا
من أن الـــهــجـــرة اجلــمـــاعــيـــة تُــذكي
ــشــاعــر  حــول الــتــغــيــيــر ويُــلــهِب ا

الثقافي.
ــــرنـــا ( فــــوكـــويــــامــــا) بـــوصف يُــــذَكِ
Carlos الصحفي (كارلـــوس لـوذادا
 (Lozadaفي صـــحــيـــقــة(واشـــنــطن
بـــــــــــــــوسـت (Washington Postلـ
) بـأنه  " نـبي حُـقـبـة ترامب (هـنتـكـ
as a prophet of the Trump
عنى " حُقبة الـشَعبوية" التي  era"
ـــعـــلـــهـــا في " إعـــاقــة بـــدأت تـــفـــعل فِ
قراطية " وبالتالي إلى الوصول الد
ــقـراطي لـ " الــركــود والـكــســاد الــد
 " democratic recessionوفــق
ـونــد) ولـكن ال أحـد رؤيـة ( الري دا
يستـطيع التكـهن  يؤكد (فـوكوياما)
بــــأن الــــركــــود والــــكـــســــاد احلــــالي
ـقـراطـيـة سـيـتحـول إلـى " ركود لـلـد
full-blown de-  قراطية كامل للد
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(فوكوياما) يـشير إلى أن أسباب هذا
ـــقــــراطي فـي الـــدول الــــركــــود الــــد
الغربـية واضحـة: الشعـبوية حتركت
ــفــعل الــتـأثــيــرات غــيـر ومــتــحـركــة بِ
ـة وكـذلك " ـتـكـافـئـة لـظـاهـرة الـعو ا
a cultural revolt" تـــمـــرد ثــقـــافي
ــهــاجــرين ضــد الــعــدد الــهــائل من ا
الذين يـتنـقـلون عـبر احلـدود الدولـية
فاهيم الـتقلـيدية لـلهوية ويتحـدون ا

الوطنية"
يـتـسـاءل (فـوكــويـامـا):عـمـا إذا كـانت
هـذه القـوى مـسـتـقبالً سـتـكـون قـوية
ـا فـيه الـكـفـايـة لـلـتـغلـب في نـهـاية
ــطــاف عـــلى الــعــوامـل الــتي تــدفع ا
الـــعــــالم نــــحــــو تــــقــــارب أكـــبــــر في
ؤسسات االقتصـادية والسياسية  ا
أو تــــــؤدي إلـى صــــــراع جــــــغــــــرافي
سياسي جـاد على نـطاق يـتطابق مع
أحــداث أوائل الــقـــرن الــعــشــرين. لن
ــوذج الـصــ وال الـنــمـوذج يـكــون 
القومي الشَعبوي الذي تمثله روسيا
أو تــــركـــيـــا أو اجملــــر ســـيـــســــتـــمـــر
اقتصاديًا أو سياسيًا على مدى فترة

طويلة."
Culture Matters مسائل ثقافية

يـــؤكــد (فــوكـــويــامــا) بـــأن مــوضــوع
(الـثـقـافـة) هــو مـوضـوع مـشـتـرك في
) وعــلى جـــمــيـع أعــمـــال ( هــنـــتــكـــ

األخص في األعمال اآلتية:
• The Clash of Civilizations,
1993 and 1996 
•  Culture Matters(a volume
published in 2001 and co-
edited by Lawrence Harrison,
to which Fukuyama has con-
tributed)
•  Many Globalizations (ed-
ited Huntington with Peter L.
Berger)2003
•  Who Are We? (2004)
• The Third Wave(1991)
في هــذه األعــمــال الــرصــيــنــة يــؤكــد
) بـأن الـثـقــافـة هي الـعـامل (هـنـتــكـ
ؤثر في السلوك السياسي للشعب ا
وهـذا يعـني أن هـذا الـسلـوك يـتـشكل

من خالل الثقافة.
هـذه األولـويـات احملــددة ثـقـافـيـاً هي
ثــــابـــتـــة في مـــواجــــهـــة الـــتـــحـــديث
اإلجــتـمــاعي  –اإلقـتــصــادي وسـوف
ـصـلـحـة تـتـغــلب في الـنـهـايـة عــلى ا

الذاتية.
) في (فوكـويـاما) يـوضح أن (هـنتـك
Who Are  ?ــهم (مـن نـحن كــتـابه ا
We) يـركـز عــلى الـهـويــة األمـريـكـيـة
ـتــحـدة كــأمـة وأن جنـاح الــواليــات ا
إعتـمد بـقوة عـلى احلقـيقـة اآلتية: إن
أمريـكـا الشــــــــــمالـيـة  توطــــينـها
) بـ من قــبل مــا وصـفـه (هـنــتـــــــــكـ
Anglo- األجنـــلــو- بـــروتــســـتــانت)

.(Protestants
هـــذا الــتــحـــلــيل لـــدور الــثـــقــافــة في
التحوالت اجتماعية  –اإلقتصادية –
الـسـيـاسـيـة يـؤكـده ( فـوكـويـامـا) في
هم    ( الثقة    ( Trustحيث كتابه ا
) كـان صـحـيـحـاً يـوضح أن (هـنـتـكـ
بصـورة عامة في تـأكيـده على أهـمية
(الــثـقــافــة) وبـالــتـالي فــإن "الــثـقــافـة
ـســتــويـات ــشـتــركــة هي األســاس  ا
عالية من الثقة االجـتماعية في بلدان
مــعـيــنـة وأســهـمت بــشــكل كـبــيـر في

جناحها االقتصادي".
) كتـابه القَيّم ( من بعد نـشر (هـنتكـ
نحن? 2004) أُتهم بـكونه " عـنصـرياً
ـــهــــاجـــرين. " ومــــوقـــفه هــــو ضـــد ا
(فـوكـويــامـا) يـرد عــلى هـذا "اإلتـهـام"
) كان على صواب بالقول أن (هنـتك

ـنـاقــشـات الـتي شـاركت  في إحـدى ا
فيها في إحياء هنتك بعد وفاته في
كان ديـسـمـبـر / كـانون األول 2008  
ـالحظ أن الـــــعــــديــــد مـن طالبه من ا
عــبــروا عن حــبــهم واحــتــرامــهم له 
سواء كـعالم أو كـشخص  ولـكن بعد
ذلك إنـــتـــقــلـــو لإلخـــتالف مع أفـــكــار
مـعيـنـة كـان قد صـاغـهـا. كـنت واحدا
ـــنـــظــرين مـــنـــهم. مـــثل كـــثــيـــر من ا
اضي  االجـتمـاعـيـ العـظـمـاء في ا
فـإن إسهـامه ال يـكـمن بـالـضرورة في
حـقـيـقـة أنـه كـان مـحـقـاً في كل شيء.
بدال من ذلك  تكمن عـظمته في قدرته
عــلـى تــصــور األفــكــار الـــكــبــيــرة في
مـــجـــمــوعـــة واســـعــة مـن اجملــاالت 
ـفـاهــيم الـتي عـمـلـت بـعـد ذلك عـلى ا
تنظـيم الطريـقة التي فـكر بهـا الناس
فـــيـــمــا بـــعـــد ونــاقـــشـــهم. كـــان هــذا
ا في صراع احلضارات  كما صحيحً
هــــو احلــــال في مــــعــــظـم كـــتــــابــــاته

الغزيرة."    فرنسيس فوكوياما
ــفــكــر في دراســـة مــهــمــة نــشـــرهــا ا
األمريكـي (فرانسـيس فوكـوياما)  في
The)اجملــلــة األمـريــكــيــة الـرصــيــنـة
 (American Interestحتت عنوان 
THE CLASH AT 25:   Hunt-

ington’s Legacy
الصراع في عامه  :25تراث هنتك

ناسبـة مرور خمس وعـشرون سنة
عــــــلى طــــــرح ( نــــــظــــــريــــــة صِـــــراع
احلـضـارات) إلسـتــاذه الـبـروفـيـسـور
). في هذه فكر (صاموئـيل هنتك وا
الدراسة تعامل (فوكـوياما) بأخالقية
عالية عندما تـكلم بكل لياقة وإحترام

عن مفكر تتلمذ على يديه.
بدأ ( فـوكـويامـا) دراستـه بالـقول أنه
) لـنـظـريـته ومـنـذ أن طـرح ( هـنــتـكـ
ا حول صِـراع احلـضارات مـنـاقضِـاً 
طــــرحه هــــو ( أي فـــوكــــويــــامـــا) في
نظـريته حـول نهـاية التـأريخ في عدد
ال يحصى من احملـاضرات التمـهيدية
في العالقات الـدولية كـانا ينـاقضان
بـــعــضــهـــمــا الـــبــعض ومن خـاللــهــا

إستنتج (فوكوياما) مايأتي:
) هو الفائز " " يبدو أن (هنتك

At the moment, it looks like
Huntington is winning.

فــوكـويــامـا) بــدأ بــتـحــديـد ظــاهـرة  (
ـــقـــراطـــيـــة خــــطـــيـــرة تـــواجـه الـــد

الليبرالية حيث كتب ما يأتي:
" العـالم اليـوم ال يـلتف حـول حكـومة
ـقراطـية كـمـا كان يـبدو ليـبـراليـة د
ـوجـة احلـال مــنـذ جــيل وأكـثــر. إن ا
ـــقـــراطــــيـــة الـــتي الـــثـــالـــثــــة لـــلـــد
) بنـفسه تـقدمت في الحظـها(هـنتـكـ
الفـترة من مـنتـصف السـبعـينات إلى
مـنـتــصف الـعـقـد األول من 2000 من
حــــوالي  35دولـــــة جتــــري فـــــيــــهــــا
ـا 115دولـة في اإلنـتــخـابــات إلى ر
2008.ولكن ومنذ ذلك احل حتولت
ـــوجـــة إلى إجتـــاه مـــعــاكـس الــذي ا
ــونــد) بـ وصــفـه الــبــاحـث (الري دا
a democrat"  ـقـراطي الـركـود الـد

 ic recessionويضيف: 
ـقـراطـيـات وإلى حـد ما "أن عـدد الد
لم يــــنـــخـــفض فـــحـــسـب بل حـــدثت
تـغـيــيـرات نـوعـيـة مــهـمـة. إن الـقِـوى
authoritarian powers التـسـلطـية
كـ روســيــا والــصــ طــورت ثــقــتــهـا

بالنفس وبعدوانيتها." 
مقـابل هذه احلـالة فـقدت الـليـبرالـية
ـقراطـيـة الـكـثيـر من جـاذبـيـتـها الـد
اليـة التي عَصَفت وذلك بعد األزمـة ا
بـأمـريـكا ومـنـطـقـة الـيـورو في الـعـقد
األول مـن الــــــــــــــقـــــــــــــرن احلـــــــــــــادي
والعـشرين.ولم تـتوقف الـظاهـرة عند
هـذه الـوضـعـية بـل أصـبحـت تعـاني
مـن أزمــــــة تــــــتــــــعــــــلق بــــــظــــــهــــــور
(الـشَـعــبـويـة ( Populistالـتي تـهـدد
رتكزاألساسي ألنظمتها السياسية. ا
كان القرن العـشرين يتميـز باإلنقسام
األيــديـولــوجي ( األفــكــار الـيــســاريـة
ـها األفـكـار اليـمـينـيـة) والذي ونـقيـضِ
ـــحــور حـــول الــقـــوة الــنـــســبـــيــة تـــمَ
لــلــرأســمـال والــعــمل ولــكن الــوضع
ـيز إخـتـلف اآلن حـيث يـبـدو أن مـا 
بـداية الـقـرن احلـادي والـعـشـرين هو
وجـــود مــجـــال ســـيــاسي تـــثـــار فــيه
identity  قـضـايـا متـعـلـقـة بـالـهـوية
 issuesوالـتي مــعـظــمـهــا تُـعَّـرف من
خالل الـــثــقـــافــة  Cultureأكــثـــر من
eco-  حتـديـدهـا من خالل اإلقـتـصاد
 .nomicهـــــذا الـــــتـــــحــــول حـــــسب
(فــوكـــويــامــا) هــو لـــيس في صــالح
liberal de- قـراطية الـليبـرالية الد
ــثـابـة  ? mocracyبل أنه يــعـتــبـر 
خـــــــــــلـل   dysfunctionفـي تـــــــــــلـك
ـثــال األهم لــهـذا األيــديـولــوجــيــة وا
اخلــــلل هــــو الــــذي يــــجــــري اآلن في
ـتحـدة األمـريكـيـة  " حيث الواليـات ا
شــكّل بــروز دونـالــد تــرامب تــهــديـدًا
راقـبة والـتوازن ـؤسسـات ا ا  خطـيرً
  check and balanceاألمـريــكــيـة."
ـــثل هــــذا ظـــاهـــرة يــــســـمــــيـــهـــا و
(فــوكــويــامـا)  بـ (ظــاهــرة الــقــومــيـة

تصاعدة).  الشَعبوية ا
في رأي (فوكوياما) كـان البروفيسور
صطلح ) مُحِقـاً في إبتكـاره  (هنتـك
the Davos Man) رجل دافـــــوس )
ـــيــة ويـــشـــيـــر فـــيه إلى نـــخـــبـــة عـــا
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نـاقــة سـيــدنـا صـالح (ع) عــقـرهــا واحـد  ورضيَّ الــبَـقّــيـة  فـنــسب الـله
ة لهم وأهلكهم جـميعاً .. فأياك ان توافق اهـل الباطل على باطلهم اجلـر

حتى وان لم تستطع قول احلق فالتقل الباطل او تصفق له . 
أمـا عـهدنـا لـكم .. نقـول احلق بـأذن الله ولـن نصـفق لـلبـاطل ضـمن اطار

النقد البَنّاء . 
صاحلة الوطنية الذي صُرفت لهُ اطنان فماحدث ويحدث بأسم مشروع ا
من الـورق سُطـر علـيهـا أجـمل الشـعارات وأحالم الـسلم واحملـبة والـوئام
ووعـودا" وردية في بناء مـجتمع متـماسك اليدع فرصـة للشيـطان ان ينفذ

اليها.
ـكـتـوبـة حـول مـشروع لـكن في حـقـيـقـة األمـر ; لم تـتـعـد تـلك الـسـطـور  ا
يـة) الورق  ؤسـسات (حـكومـيـة او منـظمـات ا ـصاحلـة من قـبل كل ا ا

ظلت تُغازل نفسها وتسبح في فلك ومخيلة كاتبيها ?
امـا واقعا" ;  ال يوجـد مشروع مصـاحلة وطنيـة  حقيقي مـنذ بدء العـملية
الـسياسـية في العراق  يـتبنى بـناء الدولـة وفق مباد حـرية الرأي وعدم
االسـتـقـواء وتَـغـلـيـب لـغـة احلـوار كـأسـاس في تـقـو وحتـصـ اجلـبـهـة
الـداخلـية  وحل اخلالفـات وفق قاعـدة وطن واحد قـوي وشعب مـتماسك

و مصلحة عليا . 
عـلينـا االعتراف ; ان العـمليـة السيـاسية بـنيت  على اسس خـاطئة نـتيجة
لـقلة  الـتجـربة وضعف اخلـبرة االدارية وهـيمـنة قرار احملـتل حينـها وهو
مـا اوصلنا الى حالة من الـنزاع الطائفي والسـجاالت واخلالفات القومية
غـلوب "  (الـضعـيف /القـوي) أو (االغلـبية وابـتكـار مفـاهيم  "الغـالب /ا

/األقلية) . 
قـدمات  يتـبجح الـبعض بـانهم قـطعوا مـشواراً كـبيراً في ورغم كل تـلك ا
صاحلة الوطنية   وعندما تسألهم  كيف قطعتم مشواركم في مـشروع ا
ـصاحلة واجملـتمع مـازال مفكـكاً ومنـقسم علـى نفسه ? يـتفاخـر البعض ا
بــأن اقـصى أجنــازاته هـو اجلــلـوس مع »فالن «الــذي كـان مــعـارضـاً و
(فالن) الـذي كان ينتقد العملية الـسياسية ووو.. الخ ? وهم يعلمون جيداً
ان من يـتـنازل عـن مبـادئه وقـيـمه لن يـكون عـنـتـر زمانه بل سـيـتـحول الى
ـطرقـة والسـندان وال حـول لها وال سـتضعـفة الـتي تقع حتــــــت ا عـبلـة ا

قوة !!! 
ـصــاحلـة حتت شـعــار (سـأنـقـذ هـذا شــأن من كـان جـزءاً من مــشـروع ا
حـقوق اهـلي)  وحقـيقـة االمر سـيحـقق مصـاحله ومصـالح شركـائه على
حـساب دماء وكرامات اهله !  لـقد اصبح من الواجب عليـنا عند التحدث
ـصـاحلـة ; ان نـتــحـدث عن مـجـتــمع ولـيس عن اشـخـاص عن مـشــروع ا

منتفع يتاجرون بدماء وكرامات وحياة اجملتمع . 
صالح ? طبعاً صاحلة أصبح يوظف لـتحقيق ا والـسؤال ; هل مشروع ا
نـعم وهو ما أثـبتته الـتجارب الـعملـية  فهل نـحن مؤمنون أم ال?! ال أدرى

شكلة . وال أود أن أدري اآلن فليس تلك هي ا
 أحـياناً تـكون العواطف  أمـراً جميالً ولـكن في عالم احلكم والـسياسة ال
ـصلـحة هي الـلـغز والـعـنوان والـتوجه مـكان لـلـعواطف وحـسن الـنوايـا ا
صـلحة هي واخلـيار في أي أمـر يخص عـالم السيـاسة وال شيء سـوى ا

صاحلة وليس العكس . التي حتكم ا
ـشروع الـوطني والـنضال من اجل  أمـا احاديث الـوطن والهم الـوطني وا
ـصـلـحـة الـعـامة ـواطن والـصـراع من اجـل ا حتـقـيق مـصـلـحـة الـوطن وا
وتـرسيخ  الـهويـة الوطنـية ومـا إلى ذلك من مصـطلـحات لـيس لهـا تعريف
صالح في وطننا ال حـتى اآلن في قاموس من يتصـاحلون ويتقاسمـون ا
نـاصب " او ببـيع الوطن أتـهمـهم بالـتأمـر او تقـاسم الغـنائم احلـكومـية "ا
ن ة  ومـا إلى ذلك ال سامح الله أحتدث بشيء من الواقـعية قد تكون مؤ
تـعـلـقة بـالـوطن والـنـضال من أجل ال يـريـد التـصـديق فـكل تـلك األمـور ا
احلـريـة وحتـقـيق األهـداف الـوطـنـيـة لـيـست مـلـغـيـة من قـامـوس اصـحاب
ا هي مـؤجـلة وتـسـتخـدم في أوقات ـشاريـع احمللـية او الـتـصاحلـيـة  إ ا
ـصـلـحـة  وقـد تـكـون تلك ومـنـاسـبات مـعـيـنـة يـكـون الـهـدف من ورائهـا ا

صلحة مصلحة وطنية أيضاً) الله اعلم . ا
صلـحة هي العنـوان الرئيس الذي يـحكم حتركات كل االطراف لـذا فإن ا
ـرحـلة ولـذلك يـجب عـلـيـنا أن نـسـأل أنـفـسـنا بـكل مـوضـوعـية في هـذه ا
ـصـاحلـة قـبل ان وواقـعـيـة عن مـصـلـحــة كل االطـراف  في حتـقـيق تـلك ا

نتابع الى اين وصل مشروع 
صاحلة? ا

 فـهنـيـئاً لـلـبلـد الـذي ينـجب  أبـنـاءاً اوفيـاء  يـعمـلون
بــــأخالص مـن اجل احلـــــفــــاظ عــــلـى نــــســـــيــــجه
االجـتماعي وتماسك وحـدته الوطنية  عمالً و أداءً
و مـشاعر و ليس عنتريـات وتسقيط  وتصريحات

تصاحلون ألجل مصاحلهم ? ب ا
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أربيل

الــهــويــة هـي مــفــهــوم أوسع وأكــثــر
ــــــكـن مـن خاللـه فـــــــهم مـــــــرونـــــــة 
عاصرة بدالً من الثقافة السياسات ا
أو احلـضـارات الـقـائـمة عـلـى أساس
ـفـهـوم احلـديث ديـني. الـهـويـة هي ا
رء لديه الذي ينبع من االعتقاد بأن ا
نفسية داخـلية مخفـية يتم في معظم
األحوال جتـاهل كرامـته أو في أسوأ
األحوال يتـم االستهـانة بـها من قبل
اجملتـمع احملـيط. إن سيـاسـة الهـوية
واد أو ـطالب ولـيس ا تدور حـول ا
ــوارد ولـــكن لإلعـــتــراف بـــكــرامــة ا
ـــرق أو الــدين أو األمـــة أو حــتى الــعِ

اخلصائص الفريدة لشخص ما."
ــفـهـوم وعـلـى ضـوء هـذا الــتـحــديـد 
الهـويـة يـحلل (فـوكـويامـا)مـا قام به
الــقـومــيـون الــصـرب عــشـيــة احلـرب
يـة األولى وإغتـيال األرشـيدوق العـا
النـمساوي (فـرانز فـردينانـد) تعـبيراً
عن إستيائهم من عدم إعتراف العالم
بــهــويـــة الــصــرب في امــبــراطــوريــة

النمسا-اجملر.
) أن احلــــضــــارات رأى (هــــنــــتــــكــــ
أصبـحت أكـثر تـماسـكـاً على حـساب
األ وأن اإلندماج اإلجتماعي حدث
ستـوى الثقافي ويحدث ولكن عـلى ا
transnational  الـعــابــر لـلــوطـنــيـة
cultural level. ولـــــكـن يـــــبـــــدو أن
(فـوكـويامـا) لـديه وجـهـة نـظـر آخرى
حـيث يـرى " أن شـيــئـاً مـعـاكـسـاً هـو
الصـحيح" ويـضيف " تـميل تـأكيدات
الهـويـة إلى تشـتـيت اجملتـمـعات إلى
مـجـموعـات هـويـات أصـغـر وأصـغر.
لـقـد الحـظـنـا بـالفـعـل حدوث هـذا في
العـالم اإلسالمي  حـيث كـانت هـناك
فصائل مسلمة مخـتلفة حرم بعضها
. عـلى الــبـعض بــدالً من الــعـمل مــعــاً
الـرغم من أن الـقـومـيـ الـشـعـبـوي
اجلــدد في روسـيــا وبــولـنــدا واجملـر
وأجــزاء أخــرى من أوروبــا حــاولــوا
بناء التـضامن مع بعـضهم البعض 
فـإنـهـم يـتـصـارعـون ضــد حـقـيـقـة أن
مصاحلهم الـوطنية في صراع دائم 
وفي بعض احلاالت وضعوا أنفسهم
في صـــراع مع األقــلــيـــات الــقــومــيــة

اخلاصة بهم."
W¹uN « WO Q

ويـتـحـدث (فـوكـويـامـا) عن الـواليـات
تحدة األمريكية بكونها مثاالً مهماً ا
لـتـأكيـدات مـسـألـة الـهـويـة التي أدت
لـيس  إلى الـتـضـامن احلـضـاري بل
بـــــالــــعــــكـس أدت إلى " الــــتـــــشــــظي
endless  واإلنـــقـــســــام الالنـــهـــائي
fractionalization. ويــــــــــــــبــــــــــــــ
(فــوكــويـــامــا) أن ســيــاســة الــهــويــة
 Identity politicsفـي الــــــواليـــــات
تحدة ترسخت في أعقاب احلركات ا
اإلجتـمـاعيـة في فـترة الـسـتيـنات من
الــــقـــــرن الــــعـــــشــــريـن حــــيـث كــــان
األمــــريــــكـــيــــون من أصـل أفـــريــــقي
ــعــوقــون األمــريــكــيــون الــنــســاء ا
األصـــلــــيــــون يــــشــــعــــرون بــــأنــــهم
يتعرضون للتمييز والتهميش بطرق
متميزة in distinctive ways. ومع
بـروز مـسـتمـر لـهـويـات جـديـدة ظـهر
"الـــتــقـــاطع  "intersectionalityمع
الـــتــنــويه بـــأن وجــود مــجـــمــوعــات
مخـتلفـة ومتـداخلـة لفئـات التـهميش

أدى إلى خلق هويات جديدة كليًا.
تحـدة وأوروبا جاء ففي الواليـات ا
الـيـسـار الـذي برز فـي الـفتـرة األولى
من الـــقــرن الــعــشــريـن حــامالً فــكــرة
تــضــامن الــطــبــقـة الــعــامــلــة هــادفـاً
إلحــتــضــان مــجــمــوعــات الــهــويــات
اجلديـدة علـى الرغم من أن هـذا كان
يل إلى عـزل الـناخـب األكـبر سـنا

من الطبقة العاملة. 
إن بــــروز ســـيــــاســـات الـــهــــويـــة في
احلركـات اليـساريـة أدى إلى تنـشيط
وإضـفـاء الـشـرعــيـة عـلى الـتـأكـيـدات
اجلديدة لـلهـوية من جـانب احلركات
اليـمـينـية فـقد تـلـقى (دونالـد ترامب)
الــدعم لـكــونه خــاطـئــاً من الــنـاحــيـة
الـســيـاســيـة من خالل عــدم إحـتـرام
صـفات الـهـويـة التـي تمـيـز اخلـطاب
ــعــاصــر في الــواليــات الــســيــاسي ا
تحدة. هـذا الوضع حَفّز الـقوميون ا
تعصبون من البيض وأيضاً شجع ا
تـطرف لـلـقول بـأنـهم أقلـية اليـمـ ا
مــضـطــهـدة ومــهـمــشــة حـالــهم حـال

. اليساري
مع األخــذ بـنــظــر اإلعـتــبـار مــبـررات
بـروز الـهـويـات اجلـديـدة فـإنه لـيس
دقيقاً كما يـؤكد (فوكوياما) اإلدعاء
بـأن ظـاهـرة ( تــرامب) تـنـبع أسـاسـاً
من الـدين عـلى الـرغم من أن الـعـديد
من ناخـبي (ترامب) حـركتـهم الرغـبة
ـفـهـوم الـتـقـلـيدي في احلـفـاظ عـلى ا
لـلــهـويـة الــوطـنـيــة األمـريـكــيـة الـتي

لـيس هنـاك اسـوأ في حيـاة الشـعوب من اغـتـصاب احلـقوق  وهـذا األمر
ا يشتمل على حقوق اليـتعلق باالرض واالوطان رغم قيمتهما الـعليا  وإ
ـال العـام واالقـتـصـاد والـصـحـة والـبـنيـة الـتـحـتـيـة والـتـعـليم الـنـاس في ا
واطن عـلى اختالف مـراتبه  والـنقل واالسـكان والـعالقات اجملـتمـعيـة . ا
صـدر  حلقوقه  من يـنظر بـع فاحـصة وعقـول مفـتوحة  الى جـهات ا
قـيادات سياسية وتشريـعية حاكمة  واحزاب وكيـانات وشخصيات دينية
صـاحبة القـرار في الدفاع وصـيانة تـلك احلقوق واحملافـظة علـيها . ولكن
ـواطن يـبــقى الــســؤال  هل فــعال حــافـظـت تـلـك اجلـهــات عــلى حــقــوق ا
اضية  تـكررة على مـدى السنـوات ا وصـانتهـا من موجات االغتـصاب ا
وهل بـاالمـكـان اآلن هـناك مـن يراجع هـذا االنـتـهـاك الـصـارخ  ويـبدأ في
ـا يلـيق بشـعب قدم الـكثـير ولم االسـتجـابة لـصرخـات الوجع ويـعاجلـها 
ـقيدة لـنهضته يـحصد سوى تـراكم القروض لـلمنـظمات والدول االجـنية ا
ـالحظ على وفق التـعطيل لـتشكـيلة ـتيبس . ا ويـدفعهـا مرغمـا من جلده ا
احلـكومـة  وسـيـطرة قـيـادات الـكتل عـلى مـواقف الـنـواب   والتـراجـعات
ذهـبية االكـيدة بـ ماطـرح قبل االنـتخـاب بحـكومـة عابـرة للـمحـاصصـة ا
الـعـرقـيـة ومـا حتـقق بـعـدهـا مـن حـكـومـة مـوزعـة عـلى غـرار اخـواتـهـا من
احلـكومات السابقـة  كل ذلك يؤشر بأن احلال لم يتـغير ولن يتغير  وان
ـواطن هو الـوحيـد اجملبر عـلى حمل ثـقل مخـرجات احملـاصصـة  لكون ا
مـواقف من وصل لكـرسي الـسلـطة نـقيض مـا كـان قبـلهـا  وكل مايـجري
تـوثبة الختيار فرائسهـا من دولة نهشتها مخالب االن هـو تهيئة النفوس ا

الطائفية احملاصصية . 
نـحن النــريــد أن نـســتـبق االمــور  والنـريــد أن نــضع الـعــصـا في دوالب
ـتـلك الــكـتـلـة ـهــدي الـذي ال الــعـجـلــة  ونـقـول بـان الــسـيـد عـادل عــبـد ا
سانـد له  فكيف به أن يـعبر حـقول االلغام في الـضامنة لـه وال السالح ا
ارض الـشــوك ويـبــدأ مـعــركـتـه الـكــبـرى ضــد الـفــســاد والـفــاسـدين وهم

مزروع في كل اجنحة وموارد السلطة .
الـناس كل الـناس تتـابع وتنـتظـر معـركة مواجـهة الـفسـاد التي بـدئها االن
ـهدي  وشـكل جلـان لـهـا  لـكن االمـر لـيس سـهال ابـدا  لـكون الـسـيـد ا
مـغـتـصــبـو شـرف الـدولــة والـنـهـابــون المـوال الـشـعـب هم ذاتـهم فـرسـان
ـهـدي أن يتـصـدى لـلـذين يـبـقـرون بـطون ـكن لـلـسـيـد ا الـسـلطـة  كـيف 
كن إيـقاف احلـراميـة الذين أنـابيب الـنفط ويـسرقـون مايـريدون  وكـيف 
يـهربون حولي سـبعمـائه وخمسون الف بـرميل نفط  دون ان يـتصدى لهم
أحـدا  وهل يقدر في العراق شخصا أو مجـموعة اشخاص  القيام بذلك

إن لم يكن  من فروخ . 
سـتثمرين العراقيـ في برنامج (دينار على شاشة تـابعنا ماطرحه احد ا
الـعراقية) من إن مجموعه تبتزه وعندما يهددهم بسلطة القانون يقولون له
(نـحن السـلطـة) وهـناك الـعشـرات من هـؤالء  وعنـدما يـتم ردعـهم يحـتاج
ـقــاتـلـ مــثل هــؤالء الـرجـال ــهـدي الى فــيـلق مـن ا الـسـيــد عـادل عــبـد ا

وصل .  الشجعان الذين قاتلو داعش في ا
ـوجوعـون من عـملـيات االغـتصـاب لـلحـقوق واالمـوال العـامة الـعراقـيون ا

ـصالح الـناس والـدولة هم الـقوة الـفاعـلة لالسـناد في و
مــواجـهــة الــفــاســدين والــنــهــابــ إذا مـا كــشف
احلـسـاب لـهم دون ذلك تبـقى  احلـال عـلى مـاهو
عـلـيـه  وبـذلك تـصـبـح اخلـسـارة مـضــاعـفـة عـلى

واطن .. الدولة وحقوق ا
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