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الهوية مطلب الكرامة وسياسة الضغن
فرانسيس فوكوياما
محمد الشيخ *
والمثيرة للجدل حول «نهاية
أن المفكر األمريكي من أصل ياباني فرانسيس فوكوياما ـ صاحب األطروحة الشهيرة
َم ْن ذا الذي يذكر َّ
ُ
التاريخ» ـ أتى بالذكر ،في أطروحته هذه ،ومنذ أزيد من ربع قرن ،على اسم الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب ،وكان الرجل ال يزل
أن فوكوياما كان قد جعل من دونالد
آنذاك رجل أعمال طموح إلى تحقيق االعتراف بذاته وبعظمته المتنفجة؟ بل َم ْن ذا الذي يذكر َّ
ترامب حينها رمز الرغبة في حيازة االعتراف من داخل عالم سوق االقتصاد ال من سوق السياسة؟ إذا أنت لم تذكر ذلك ،فما عليك إال
أن تُعيد تصفح الكتاب المذكور ،فال شك لن يضيع جهدك سدى؛ ثم تستأنف النظر ،فتصل قراءتك التصفحية هذه بقراءة كتاب
فرانسيس فوكوياما الجديد هذا ـ الهوية :مطلب الكرامة وسياسة الضغن [الحقد المبني على الحسد] (.)2018

وه ��ا ه��و ه ��ذا امل ��ؤل��ف امل ُ�ث�ير ل�ل�ج��دل ي�ع��ود ال �ي��وم ل�ك��ي ين�ضم �إىل
الئحة العديد م��ن املُفكرين والفال�سفة ال��ذي��ن هاجموا ترامب
ب�أ�شد مهاجمة تكون� .أكرث من هذا ،ها هو يُعلن ،يف مقدمة كتابه
اجلديد ،الإعالن الغريب التايل« :ما كان لهذا الكتاب �أن يُكتب لو
ما كان دونالد ترامب انتخب رئي�سً ا للواليات املتحدة الأمريكية يف
�شهر نوفمرب من عام  »!2016وها هو املتنبئ بنهاية التاريخ يقر
ب��أ َّن��ه فوجئ بنتيجة االنتخابات ،ومب��ا ه��و �سائر م��ن ال�ترت��ب عن
ذل��ك من عواقب على ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وعلى العامل،
وقد �ضم هذا االقرتاع �إىل اقرتاع ثانٍ مفاجئ بدوره هو االقرتاع
الربيطاين على االن�سحاب من االحتاد الأوربي ،لقد ناه�ض ترامب
«امل�ؤ�س�سة الر�سمية» ،بعد �أن تربم النا�س مما ي�سميه فوكوياما «حكم
االقرتاع» الذي ي�سمح مل�صالح جماعات ال�ضغط ب�أن تعطل م�صالح
ال َّنا�س.
وال��ذي عند فران�سي�س فوكوياما هو �أ َّن مع�ضلة ترامب مع�ضلة
مزدوجة :مع�ضلة يف �سيا�سة الرجل ،ومع�ضلة يف طبعه .من جهة،
ثمَّة نزعة ترامب االقت�صادية القومية التي من الأرج��ح �أن ت�ضر
�أك�ث�ر مم��ا تنفع �أول�ئ��ك ال��ذي��ن ي��ؤي��دون��ه ،وتف�ضيل ت��رام��ب ط��راز
الرجل ال�سيا�سي القوي على حلفائه الدميقراطيني؛ وهو ال�شيء
الذي َي ِع ُد بزعزعة ا�ستقرار العامل ،ومن جهة �أخ��رى ،ما كان من
املمكن ت�صور رجل �سيئ الطباع كهذا فظ غليظ رئي�ساً للواليات
املتحدة الأمريكية ،رجل يجد فوكوياما �أنه يفتقد �إىل ما ينبغي �أن
يتوفر يف الزعيم ال�سيا�سي العظيم ـ النزاهة وامل�صداقية والروية
وخدمة امل�صلحة العامة والبو�صلة الأخالقية املوجهة ـ رجل �أم�ضى
�سحابة عمره يف الدعاية لنف�سه دعاية فجة.
واحل��ال �أ َّن ت��رام��ب ،عند فوكوياما� ،إمن��ا ميثل نزعة عاملية �آخ��ذة
يف التو�سع :القومية ال�شعبوية .وي�سعى الزعماء ال�شعبويون �إىل
ا�ستعمال امل�شروعية التي �أك�سبتها �إياهم االنتخابات الدميقراطية
بغاية تعزيز �سلطتهم ،وهم ينهجون �سيا�سة التوا�صل الكارزمائي
املبا�شر مع «ال َّنا�س» يقربون قوماً منهم ويق�صون �أقوامًا .وهم ال
يحبون امل�ؤ�س�سات ،ويطمحون �إىل �إحداث اخللل يف موازين القوى
التي حتد من ال�سلطة ال�شخ�صية يف دميقراطية ليربالية :املحاكم،
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الت�شريع ،و�سائل الإع�لام املُ�ستقلة ،اجلهاز الإداري غري املتحزب،
ويقدم مثاال عن ذلك ببوتني يف رو�سيا ،و�أردوغان يف تركيا ،و�أوربان
يف هنغاريا ،وكازين�سكي يف بولندا ،ودوترتي يف الفلبني.
وال�س�ؤال ال��ذي يُحري فوكوياما هو :كيف لأنظمة �سعت �إىل ن�شر
ال��دمي�ق��راط�ي��ة الليربالية يف ال�ع��امل �أن ت�ع��ود القهقرى لتنكفئ
ب��دوره��ا ع�ل��ى ق��وم�ي��ة �ضيقة؟ وه �ك��ذا ين�شغل ف��وك��وي��ام��ا ان�شغا ًال
بتحليل ما كان �سماه الباحث ال�سيا�سي الري دامين منذ �أزيد من
عقد من الزمن «تراجع الدميقراطية» .ويت�ساءل عمَّا �إذا كان هذا
الرتاجع ال�سائد اليوم �سوف يتحول �إىل �أزمة �ست�شكل منعط ًفا نحو
طراز �آخر من النظام ال�سيا�سي؟ �أم �أ َّن الأمر ال يعدو �أن يكون رجة
خفيفة ت�شبه تلك التي ت�صيب البور�صة ،ثم �سرعان ما ت�ستعيد
الدميقراطية عافيتها؟
يجد الكتاب منطلقه من تلك احلادثة ،ويغو�ص يف هذه املع�ضلة،
ويف ما يبدو �أنه مراجعة فوكوياما لأطروحته حول «نهاية التاريخ»،
يذكرنا ب�أ َّنه �سبق له �أن ن�شر بحثه «نهاية التاريخ؟» �أوا��س��ط عام
 ،1989وهو البحث ال��ذي ط��وره �إىل كتاب «نهاية التاريخ وخامتة
الب�شر» ،والذي ن�شره عام  ،1992و�أن ال�س�ؤال الذي لطاملا كان يوجَّ ه
�إليه هو ما �إذا كان هذا احل��دث �أو ذاك قد فند �أطروحته؛ مبا يف
ذلك حدث انتخاب ترامب وموجة انت�شار ال�شعبوية.
ويرد على ذلك ب�أ َّن معظم هذه االنتقادات � ِّإنا بنيت على �سوء فهم.
ذلك �أنه كان قد ا�ستعمل لفظ «التاريخ» باملعنى الهيجلي-املارك�سي؛
�أي مبعنى مروية تطور م�ؤ�س�سات الإن�سان على املدى البعيد ،والتي
ُيكن �أن ت�سمى طورا «منوا» وطورا «حتديثا»� .أما كلمة «النهاية»،
فما ا�ستعملها قط مبعنى «نهاية الأمر وختامه» و�إمنا مبعنى «م�آله»
و»غايته» �أو «بغيته» .و�إذا كان مارك�س قد �أوحى ب�أ َّن غاية الب�شرية
تتحقق حتققها اخلتامي على �شاكلة مدينة فا�ضلة من ال�صنف
ال�شيوعي ،ف�إ َّن فوكوياما انت�صر للن�سخة الهيجلية التي تقول ب�أن
التطور �أو النمو ينتهي �إىل دولة ليربالية مرتبطة باقت�صاد ال�سوق
ـ وهي الن�سخة عن خامتة التاريخ التي بدت �أكرث م�صداقية.
على �أ َّن ه��ذا الأم ��ر ال يعني ـ وه��ذا �إق ��رار عجيب م��ن ال��رج��ل ـ �أن
نظرته مل تتغري على مر ال�سنني ،وهو يدعونا �إىل �أن نلقي نظرة

على كتابيه الالحقني لأطروحته� :أ�صل النظام ال�سيا�سي ()2011
والنظام ال�سيا�سي واالنحطاط ال�سيا�سي ( )2014ـ الذين يُعدان
حماولة منه لإع��ادة كتابة «نهاية التاريخ وخامتة الب�شر» .وعنده
�أن التعديلني اللذين حدثا هما� -1 :صعوبة تطوير دولة حديثة ال
يطغى عليها الطابع ال�شخ�صي ـ الأوتوقراطي� -2 .إمكان انحطاط
دميقراطية ليربالية حديثة �أو عودتها �إىل اخللف.
ويرى فوكوياما �أن نقاده تنا�سوا �أمراً مهمًا :لقد تنا�سوا �أن املقالة
الأوىل ـ �أ�صل الأط��روح��ة ـ كانت حتمل عالمة ا�ستفهام يف نهاية
عنوانها ـ «نهاية التاريخ؟» ـ كما �أنهم مل يقر�أوا الف�صول اخلتامية
من كتاب «نهاية التاريخ وخامتة الب�شر» الذي ركز كثريا على فكرة
«�آخر �إن�سان» عند نيت�شه .ويف املو�ضعني معًا يذكرنا فوكوياما �أنه
ك��ان ق��د �شدد على �أن��ه ال القومية وال الديانة تو�شكا �أن تختفيا
م��ن حيث �إن�ه�م��ا ق��وت��ان فاعلتان يف �سيا�سة ال �ع��امل ،وه�م��ا لي�ستا
على و�شك فعل ذل��ك ،لأن الدميقراطيات الغربية مل حتل نهائياً
م�شكلة «التيمو�س»؛ �أي ذلك اجلزء من النف�س الب�شرية املتعط�ش
�إىل االعرتاف و�إىل الكرامة ،وق�سميه :الق�سم الراغب يف االحرتام
ك��أ��س��ا���س م���س��اواة م��ع بقية ال�ن��ا���س ،والق�سم ال��راغ��ب يف �أن يحوز
الإن�سان االعرتاف ب�أنه الأعظم والأقوى والأعلى.
ففي ما يخ�ص الق�سم الأول ،احل��ال �أ َّن الدميقراطيات احلديثة
�إذ تعد وتوفر توفريا وا�سعا درج��ة �أدن��ى من االح�ت�رام املت�ساوي،
املتج�سد يف احلقوق الفردية ،و�سيادة القانون ،واحلق يف الت�صويت،
ف ��إ َّن م��ا يعد غ�ير م�ضمون فيها ه��و �أن يكون النا�س ،يف املمار�سة
الفعلية ،قد نالوا االحرتام على وجه امل�ساواة ،ال�سيما منهم �أع�ضاء
جماعات ذات تاريخ من التهمي�شُ .ه َو ذا ما ف�شلت الدميقراطيات
الغربية يف حتقيقه ،وهو ذا منبع الداء � ً
أي�ضا :بلدان ب�أكملها ميكن
�أن ت�شعر ب�أنها ال تنال االح�ت�رام امل�ستحق ،فتبدي نزعة قومية
ا�ستعدائية عدوانية .كما ميكن �أن يحمل على فعل ذلك امل�ؤمنون
املتدينون قد ي�شعرون �أن دينهم قد �أنكر عليهم ،وم��ن ثمة ،ف�إن
الرغبة يف �أن يحظى امل ��رء ب��االح�ترام ميكن �أن ت�ستمر يف قيادة
مطالب االعرتاف على �سبيل امل�ساواة ،والتي هي مطالب يبدو �أنه
ال ميكن �إر�ضا�ؤها الإر�ضاء النهائي التام.
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ويف ما يخ�ص الق�سم الثاين ،ف�إن امل�شكلة الأخرى هي م�شكلة الرغبة
يف االع�تراف للمرء بعظمته ،ذل��ك �أن��ه �إذا حق �أن الدميقراطيات
الليربالية قد وف��رت ال�سالم واالزده ��ار (بدرجة �أق��ل يف ال�سنوات
الأخ�يرة) ،ف�إن املجتمعات الرثية الآمنة �أم�ست جمال حياة �إن�سان
نيت�شه الأخ �ي�ر ،بحيث بتنا �أم ��ام �أن��ا���س ي��زج��ون �أوق��ات�ه��م يف املتع
اال�ستهالكية ،بال �شيء ميلأ �أفئدتهم ،بال اعتقاد وال �شعوذة ،كما
يقول نيت�شه ،ال �أهداف لهم وال ُم ُثل ي�سعون �إليها �أو يُ�ضحُّ ون من
�أجلها .وحياة هذا �ش�أنها ـ وال �ش�أن لها على التحقيق ـ لن ير�ضى
عنها �أي �أح��د .ومن �ش�أن رغبة اال�ستعظام �أن تزهر يف اال�ستثناء:
ف�إذا باملرء يريد الإقدام على خماطرات كربى ،والدخول يف معارك
�ضخمة ،والبحث عن �إح��داث �آث��ار وفرقعات وا�سعة؛ لأ َّن كل هذا
ي��ؤدي به �إىل حت�صيل االع�تراف للذات ب�أنها �أعلى من الآخرين.
واحل��ق �أن��ه يف بع�ض �أط��وار التاريخ �أثمرت هذه الرغبة عن زعيم
بطل ،على �شاكلة لينكولن �أو ت�شر�شل �أو مانديال ،لكن يف �أحايني
�أخرى �أجنبت طغاة� ،ش�أن قي�صر �أو هتلر �أو ماو ،قادوا جمتمعاتهم
�إىل الديكتاتورية و�إىل الكارثة ،واحلال �أنه ما �أن توجد هذه النزعة
يف جمتمع م��ن املجتمعات ،حتى ال ميكن جت��اوزه��ا التجاوز كله،
و�إمنا ق�صارى ما يُقدر عليها معها �أن يتم تقييدها وتلطيفها.
ويذكرنا فوكوياما مرة �أخرى ب�أ َّن امل�س�ألة التي كان قد طرحها يف
الف�صل الأخري من كتابه عن «نهاية التاريخ» متثلت يف الت�سا�ؤل عما
�إذا كان نظام الدميقراطية الليربالية احلديث ،املرتبط باقت�صاد
ال�سوق� ،سوف يوفر منافذ وخم��ارج للراغبني يف �أن يُعرتف لهم
بذواتهم وبتفوقهم ،وكان قد �أ�شار يف عام  1992ب�أنه ميكن القت�صاد
ال�سوق �أن يوفر ذلك� ،إذ من �ش�أن رجل �أعمال �أن ي�صري ثرياً ثراء
فاح�شاً ،و�أن ي�شارك يف الوقت نف�سه يف االزده��ار العام .وهنا �أ�شار،
بالفعل� ،إىل دونالد ترامب باعتباره مثا ًال لطموح ف��ردي عجيب
يرغب يف نيل االعرتاف وقد ارتبط بعامل التجارة والأعمال .وما
ك��ان فوكوياما ،وه��و يخط ما خطه ،ي ��راوده حتى �أدن��ى ظ��ن ،بعد
م�ضي خم�س وع�شرين �سنة ،يف �أ َّن رج��ل الأع�م��ال ه��ذا لن ير�ضى
بالنجاح يف الأعمال وبال�شهرة ،و�إمنا �سوف يلج �إىل عامل ال�سيا�سة،
بل و�سوف ينتخب رئي�ساً لبلده ،على �أن فوكوياما ال يرى �أ َّن هذا
احلدث يعار�ض احلجة العامة التي دافع عنها� :أجل لقد وُجد دومًا
مثل ه ��ؤالء ـ قي�صر وهتلر وب�يرون ـ ال��ذي ق��ادوا جمتمعاتهم �إىل
التهلكة ،على �أن جديد حتليله ،هنا ،هو �أ َّن من �ش�أن ه ��ؤالء ،لكي
يدفعوا ب�أنف�سهم �إىل الأم��ام� ،أن ي�ستثمروا �ضغائن النا�س الذين
ي�شعرون �أن �أمتهم �أو ديانتهم �أو طريقة عي�شهم مل يتم احرتامها،
وهنا يلتقي النزوع �إىل �أن يتم االعرتاف للمرء بتفوقه بنزوع املرء
�إىل حيازة احرتام الغري.
ويف هذا الكتاب ي�ؤوب فوكوياما �إىل املوا�ضيع التي كان قد ا�ست�شكلها
عام  :1992التيمو�س ،االعرتاف ،الكرامة ،الهوية ،الهجرة ،القومية،
الدين ،الثقافة ،ويرى �أن املفهوم الناظم ملعظم ما يجري يف عامل
ال�سيا�سة ال�ي��وم ه��و مطلب �أن ُي�ع�ترف لإن���س��ان معني �أو جماعة
بهويته ،وما كانت الهوية هنا مق�صورة على الهوية ال�سيا�سية ،كما
متار�س يف باحات اجلامعات� ،أو ما تثريه القومية البي�ضاء ،و�إمنا
�أم�سى مطلب الهوية ينت�شر لي�شمل ظواهر �أو�سع ،مثل بزوغ مو�ضة
القومية القدمية والإ�سالم ال�سيا�سي  ...ومعظم ما يبدو ظاهرياً
على �أن��ه حم��رك وحم��ر���ض اقت�صادي� ،إمن��ا يجد ج��ذوره يف طلب

االع�ت�راف؛ وم��ن ثمة ال ميكن �أن يتم �إر� �ض��ا�ؤه باعتماد الو�سائل
االقت�صادية .هذا ما ينبغي �أن نفهمه ونحن �أم��ام واقع ال�شعبوية
اليوم .ويذكرنا فوكوياما ب�أ َّنه ح�سب ما كان قد ذهب �إليه هيجل،
ف�إن ما قاد التاريخ �إمنا هو املعركة من �أجل انتزاع االعرتاف ،وقد
ذهب الفيل�سوف الأملاين �إىل �أن احلل العقالين الوحيد للرغبة يف
االعرتاف هو االعرتاف الكوين ال�شامل ،حيث يتم االعرتاف لكل
�إن�سان �إن�سان بكرامته ،لكن هذا االعرتاف ال�شمويل الكوين� ،أم�ست
اليوم تتحداه �أ�شكال جزئية من االعرتاف مبينة على الأمة والدين
والطائفة وال�ع��رق وال�ن��وع� ،أو طلب االع�ت�راف من �أن��ا���س يريدون
�أن يعرتف لهم بالتفوق ،وم��ن ثمة ،ك��ان ب��زوغ �سيا�سة الهوية ،يف
الدميقراطية الليربالية احلديثة� ،أحد التهديدات الكربى التي
تواجهها هذه الدميقراطية ،و�أطروحة فوكوياما الأ�سا�سية يف هذا
الكتاب �أ َّنه ما مل َنعُد �إىل مزيد فهم كوين لكرامة الإن�سان ،وبقينا
مت�شبثني ب�سيا�سة الهوية ،ف�إننا نحكم على �أنف�سنا ب�أن نبقى �سجناء
نزاعات مو�صولة ال تفرت و�صراعات ال تكل.
و�إذن ،يحمل فوكوياما جزءا من امل�س�ؤولية يف ما حدث �إىل املبالغات
التي طالت �سيا�سة الهوية؛ �أي �إىل تلك ال�سيا�سة الدائرة على مطلب
الأف��راد واجلماعات بهويات ثابتة� ،أكرث مما يتعلق الأم��ر مبطلب
منزلة اجتماعية  ،اقت�صادية ،ويُالحظ �أن الفاعلني ال�سيا�سيني
ـ ي�سارا وميينا ـ ق��د �ساهموا يف ب��دو �سيا�سة الهوية ب��دل �سيا�سة
العدالة التوزيعية .لقد �أم�سى الي�سار يركز �أقل �شيء على امل�ساواة
االقت�صادية ،باملعنى الوا�سع ،و�أ�صبح ،بالبدل من ذلك ،ي�شدد �أكرث
�شيء على م�صالح مروحة وا�سعة من اجلماعات التي باتت تدرك
�أنها قد َّ
مت تهمي�شها ،فكان �أن ا�ستحالت املطالب االجتماعية �إىل
مطالب هوياتية؛ ه��ذا بينما �أم�سى اليمني يعيد تعريف نف�سه
بنزعة قومية ،باح ًثا عن حماية الهويات القومية التقليدية ،والتي
غالباً ما يربطها �صراحة بالعرق واجلن�س والدين ،وتكمن م�شكلة
الي�سار املعا�صر يف تبنيه للأ�شكال اخلا�صة للهوية والتي �صار يختار
�أن يُل َتفت �إليها �أكرث من غريها ،وذلك بدل �أن يتبنى الي�سار مطالب
�أ�شكال ت�ضامن حول جتمعات كربى ،غري هوياتية� ،ش�أن «الطبقة
العاملة ،مثال� ،أو �أولئك «امل�ستغلني اقت�صاديا» .وها هو ،بالبدل من

ذلك ،يركز على جماعات حم�صورة �أكرث ف�أكرث ،ومهم�شة بتهمي�ش
خا�ص ،وبالن�سبة �إىل بع�ض التقدميني ،ف�إن �سيا�سة الهوية �صارت
تلعب دور منتوج بديل رخي�ص الثمن ينتجه كل فكر جدي ي�سعى
�إىل قلب ن��زوع عمّر ثالثة عقود ،يف �أغلب الدميقراطيات ،ويحل
حمل �أ�شكال التمييزات االقت�صادية واالجتماعية ،واحلال �أ َّن هذا
اخلطاب يجد �صدى له يف خطاب اليمني حول املواطنني املن�سيني
وحول النخب املحت َقرة .وينبه فوكوياما �إىل �أن االنغالق يف و�ضع
هوياتي منكم�ش على نف�سه ي�شكل جواباً �سيئاً على م�شكلة تزعزع
و��ض��ع ال�ط�ب�ق��ات ال��و��س�ط��ى وال�شعبية يف ال �ب �ل��دان ال�غ��رب�ي��ة ،تلك
الطبقات التي �أم�ست ت�شعر ب�أنها مهددة بفقدان موقعها ـ وهي التي
لعبت دورا كبريا يف انت�صار ترامب �أو يف خروج بريطانيا من االحتاد
الأورب� ��ي� .أم ��ا ال�ب��دي��ل ال ��ذي يقرتحه ف��وك��وي��ام��ا ،ف ��إ ِّن��ه يتمثل يف
اال�ستعا�ضة عن �سيا�سة الهوية ب�إعادة تعريف الهوية القومية على
�أ�سا�س من املواطنة واالندماج وال�سيا�سات االجتماعية الطموحة ـ
هي �إذن ر�ؤي��ة للهوية �أك�ثر انفتاحً ا ،وال ترتهن فقط �إىل «�صدفة
الوالدة».
كثريًا ما رف�ض الفال�سفة التنب�ؤ ،مف�ضلني «نرث الواقع» على «�سجع
الكهان» :كان هيجل يرف�ض �أن يتنب�أ بامل�ستقبل ،وكان هايدجر يفعل
ال�شيء نف�سه .لكن هذا ما منع هيجل من �أن يغمز �إىل نهاية الفن
وبلوغ التاريخ الب�شري مداه ،وما منع هايدجر ـ وهو الذي تويف عام
 1976والثورة اجلينية غري قائمة بعد ـ من القول ب�أ َّنه �سوف ي�أتي
على الإن�سان حني من الدهر ـ وق��د �أخذته ع��زة الت�صنيع ـ ينتهي
به �إىل �أن ي�صنع نف�سه بنف�سه ،فيما يكاد ي�شبه النبوءة با�ستن�ساخ
الب�شر .هذا ف� ً
ضال عن نبوءة نيت�شه بالإن�سان الأعلى وبالفال�سفة
اجلدد و»بفالحة الإن�سان» كما تفلح الباقالء ،على �أن هذا و�أولئك
م��ا ع��ا��ش��وا حتى ي ��روا نبوءاتهم تتحقق �أو تف�شل� ،أم ��ا فوكوياما
فلرمبا كان من حظه العاثر �أنه عا�ش حتى بد�أ يرى ذلك ،ولئن كان
دو ميزيل قد ق��ال« :يف كل مو�سم درا�سي مو�ضة فل�سفة جديدة»،
فلرمبا يحق لنا �أن نقول على �إثره« :يف كل عقد من الزمن نبوءة
جديدة».
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