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 التداعيات الفكرية ألزمة كورونا: هل انتهى التاريخ؟
 بو خريصأحمد 

 مقدمـة:
ر في كتابه )نهاية التاريخ واإلنسان األخير(   1ويامامن أصٍل ياباني: فوك،  كم كان الفيلسوف األميركي  عندما تصوَّ

ً
ُمخطئا

ف عند النموذج الديمقراطي الليبرالي الرأسمالي األميركي على في بداية تسعينيات 
ّ
القرن املنصرم، أن التاريخ قد توق

وجه الخصوص، وأن العقل البشري وصل إلى أقص ى تطّوره مع ذلك النظام، وأن اإلنسان األخير هو الكاوبوي 

 ال ُيرى، ربما يكون  األميركي الذي سوف يسيطر على العالم ويفرض ِقَيمه عليه، ولم يكن فوكوياما
ً
ع أن فيروسا

ّ
يتوق

َبة السباق التي تصّدرها 
َ
 في َحل

ً
قد أنهى تاريخ النظام الرأسمالي املتوّحش، وجعل الكاوبوي األميركي هو األخير فعال

 .2الصيني والروس ي واإليراني

 "نهاية التاريخ" يف امليزان:
ل "الجائحة الوبائّية العاملّية" بحيثيات التعاطي

ّ
وّجه لنظرّية  تمث

ُ
معها وتداعياتها املزلزلة املرتقبة، ضربة جديدة ت

ر األمريكي    ""نهاية التاريخ
ّ
لفوكوياما°، ماذا نعني بـ "نهاية التاريخ"؟.. ،  "نهاية التاريخ واإلنسان األخير": هي نظرية للمفك

بعنوان   1989عام   -the national interest- فرانسيس فوكوياما" الذي نشر مقاال في مجلة"من أصول يابانية 

، وما قصده  فوكوياما بالتاريخ، ليس ذلك الحيز 1992"نهاية التاريخ واإلنسان األخير" قبل أن يحوله إلى كتاب عام 

الزمني بما يستوعبه من أحداث و وقائع وإنجازات واكتشافات، بل أراد اإلشارة إلى التاريخ بكونه فضاء لترتيب األفكار 

ورها الفلسفي الديالكتيكي، وبالتالي يكون املقصود بالقول: °انتهى التاريخ..،° هو: إعالن نهاية الكبرى وتط

اإليديولوجيات، واإلقرار بأّن اإلنسان األخير سيعيش في كنف الديمقراطية الليبرالية إلى األبد، ألّنها التعبير النهائي 

لألطروحة املاركسّية لنهاية التاريخ، وحتى نظرية  لتراكمات الفكر اإلنساني، فنحن هنا أمام مقاربة نقيضة

 

اشتهر بكتابه "نهاية التاريخ واإلنسان  .أميركاأصله ياباني؛ يعد من أهم مفكري املحافظين الجدد في  فرانسيس فوكوياما كاتب ومفكر أميركي الجنسية( 1)

 .األخير" الذي ألفه ُبعيد انهيار االتحاد السوفياتي، لكنه تراجع الحقا عن كثير من أفكاره وآرائه ومواقفه السياسية

 أبريل https://www.almayadeen.net/articles/blog/1392029/......15  لم ينتظر كورونا ...الحضارة الغربية و نهاية التاريخ( عرفات رميمة:  فوكوياما  2)

2020 
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ر بنهاية "تاريخ االضطهاد اإلنساني" فور استقرار نموذج السوق الحر 
ّ
الفيلسوف األملاني "فريدريك هيغل"، الذي بش

 .3وتوسعه

لإلنسانية "والشكل ويرى فوكوياما أن: الديموقراطية الليبرالية بإمكانها أن تشكل فعال: "منتهى التطور اإليديولوجي   

 النهائي ألي حكم إنساني"، أي أنها من هذه الزاوية "نهاية التاريخ".

فبينما كانت أشكال الحكم القديمة، تتميز بأخطاء خطيرة وتناقضات ال يقبلها العقل، أدت إلى انهيارها، فإنه 

ألساسية، ال يعود لكون الديمقراطيات باإلمكان االدعاء أن الديمقراطية الليبرالية كانت خالية من هذه التناقضات ا

الثابتة اليوم، مثل فرنسا والواليات املتحدة وسويسرا، لم تعرف ال املظالم وال املشاكل االجتماعية الخطيرة، ولكن 

 ألن هذه املشاكل، يقول فوكوياما: كانت تنجم عن التطبيق غير الكامل ملبدأي الحرية واملساواة، اللذان يشكالن

 الديمقراطية الحديثة.أساس  عنده

 هل هدم وباء"كورونا" فكرة الفلسفة والنظريات االجتماعية؟
أسقط انتشار الفيروس فرضيات عديدة تصور أصحابها أنها مقدسات تحمل صفة اليقين، بينها نظرية املفكر 

ثة عقود، واملتمثلة في كون األميركي فرانسيس فوكوياما الرائجة، والتي أطلقها في كتابه “نهاية التاريخ” منذ حوالي ثال

الديمقراطية بمفهومها الغربي وقيمها املتعلقة بالحرية الفردية، أفضل ما وصل إليه تطور العلم السياس ي، وسلطة 

 .الدولة تتراجع مع التطور الرأسمالي ويبقى حد ضئيل من التنظيم والتحكم

تثبت ضعف نظرية فوكوياما، على اعتبار أن وتسببت الجائحة الجديدة في توجيه الكثير من االنتقادات التي 

قلل من قدرة الدول على مقاومة األوبئة، وبدت الدول األكثر شمولية واألشد تسلطا 
ُ
الليبرالية بمفهومها الغربي ت

 .4واألوسع تحكما أقدر على توفير الحد من انتشار األوبئة وأصلح لشعوبها في الحفاظ على أرواحهم

 

 ...../https://blogs.aljazeera.net/blogsصابر النفزاوي : كورونا يدق إسفينا جديدا في نظرية :نهاية التاريخ...!مدونات الجزيرة( 3)

موقع :املجد: منبر الثقافة القومية العربية  -( فيروس كورونا يهدم نظرية فوكوياما حول العوملة و الديموقراطية ونهاية التاريخ".4

http://almajd.net/2020/04/20 . 
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موضوع ُمحايد للبحث الفلسفي، بل هي الورشة الخلفية لظهور الفالسفة واختيار أدواتهم، إن الصحة ليست ُمجّرد  

كما يفترض الفيلسوف األملاني فريدريك نيتشه، يبرز فيروس "كورونا" بقّوة كمحور لنقاشات املهتّمين بالفلسفة: 

ك نظرية صراع الحضارات لهينينغتون، وأن وجوده ألغى معالم
َّ
العوملة بمعناها التقليدي،  بعضهم يرى أنه فك

ل فكرة الفرد ككيان أخالقي، وهدم الفلسفة، في حين أبرز البعض استثمار 
ّ
آخرون وصفوا الفيروس التاجي بأنه عط

م في حياة الناس وسلوكياتهم وتقييد حرياتهم، من خالل 
ّ
النظام الرأسمالي للخوف من "كورونا" بغية مزيد من التحك

، وآخرون رأوا أنه استطاع بناء نظرية أخرى لنهاية التاريخ بشكل يخالف ما قاله "لة األمنيةإعادة االعتبار لـ"الدو 

 5فوكوياما.

 للقول بنهايات وترك الباب  "في القرن التاسع عشر، افتتح هيغل مقولة فكرية حين تحّدث عن "نهاية الفن
ً
مواربا

أخرى. لعله لم يكن يتصّور أن يخرج من معطفه خطاب موّسع حول النهايات واملابعديات وموت املفاهيم والحقول 

 في الفلسفة وفي املعارف التي تفّرعت منها 
ً
 دارجا

ً
والتصّورات وحتى األشياء نفسها، فقد بات ذلك بعد عقود أمرا

ق بـ  "بالتدريج وتتالت معها "الجنائز
ّ
، و جاء من يقول بخسوف الحضارة الغربية، والحضارة  !وباءوكأن األمر يتعل

برّمتها )أوسفالد شبينغلر(، وما بعد الحداثة )جان فرانسوا ليوتار(، وموت اإلنسان )ميشيل فوكو(، ونهاية التاريخ 

(، وموت الصورة )ريجيس دوبريه(، ونه
ً
 إلى هيغل أيضا

ً
جيرمي ريفكين( ونهاية )اية العمل  )فرانسيس فوكوياما استنادا

 .الواقع )جان بودريار( إلى غير ذلك، فالقائمة لم يعد من املمكن حصرها

ق األمر إال باستعارة نهايات كثيرة لم تتحّقق، وأخرى ظهرت 
ّ
أعراُضها، وبعض منها بقي غير قابل للفحص إذ ال يتعل

لغوية، ولعل في ذلك ما ُيطمئن. غير أن االنتقال من وضعية إعالن النبوءة إلى تجّسد هذه األخيرة بشكل ملموس 

 ها هو انتشار 
ً
 في تحقيق إحدى هذه النبوءات؛ موت  فيروٍس ليس باألمر الصعب، فمثال

ً
يبدو وكأنه يمض ي قدما

 

 5بديع صنيج: " " كورونا "في زمن الرأسمالية...ال فلسفة وال نظريات...! "موقع :" امليادين". -
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ر له 1985 - 1888أعلنه الفيلسوف األملاني كارل شميت ) الثقافة الذي 
ّ
(، وإن كان األمر قد جرى ليس كما نظ

 .6االقتصادية تلعب دور حّفار قبر للثقافة- صاحب كتاب "الديكتاتورية" حين اعتبر أن املنظومة التقنية

املراجعات الفكرية والفلسفية والنقد أطلق تفش ي جائحة كورونا في القارة األوروبية والعالم الغربي موجة هائلة من  

  الذاتي، الذي قدمته مجموعة من فالسفة ومفكري العالم الغربي وكتابه املشهورين.

وبخالف نصائح األطباء ومنظمة الصحة العاملية بخصوصم قواعد مكافحة وتجنب العدوى، ألقى مثقفو العالم 

 تسببت في تضاعف الخسائر جراء تفش ي الجائحة. الغربي بالالئمة على مجموعة من العوامل الفكرية التي

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند، حلل الفيلسوف األملاني الشهير يورغن هابرماس النتائج واآلثار األخالقية 

والسياسية ألزمة الصحة العاملية الحالية، وحث االتحاد األوروبي على مساعدة الدول األعضاء األكثر تأثرا، وقال 

  7كافح من أجل إلغاء النيوليبرالية"."علينا أن ن

الكثير من  –وعلى األخص بعد صعود الرئيس دونالد ترامب  –علينا أن نعترف أن الغرب فقد في اآلونة األخيرة 

جاذبيته. ولعل جائحة كورونا دفنت ولألبد مقوالت فرانسيس فوكوياما في كتابه عن نهاية التاريخ الذي ربما أصبح 

فالنموذج الليبرالي الديمقراطي الذي بشر به فوكوياما بوصفه آخر ما يمكن أن يتوصل إليه البشر  نهاية فوكوياما.

والذي انتصر مع نهاية الحرب الباردة يتلقى صفعة قوية هذه األيام بعد أن تمكنت الصين من تقديم نموذج مختلف 

ن في احتواء الفيروس أعطى قوة دفع للقوى في التعامل مع األزمات. فنجاح الصي –ليس ديمقراطيا وال ليبراليا  –

 .8غير الديمقراطية في العالم التي باتت ترى بأن الدولة ينبغي أن تكون قوية وحاسمة وربما غاشمة في بعض األحيان

وعلى الرغم من تنبؤات فوكوياما، فإن  .دارت عجلة التاريخ مرة أخرى دورة كاملة مذ أن تفكك االتحاد السوفياتي

عاد لالنتقام. وما يعانيه الغرب اليوم ليس أزمة كمامات طبية فحسب. إذ إن الفشل في مواجهة جائحة  التاريخ

 

 .2020مارس  20، العربي الجديدحسن :"كورونا التي حققت "نبوءة" كارل شميث، ( شوقي بن 6)

 . 2020- 4-15، موقع الجزيرة نت( كورونا من منظور فلسفي...هابرماس يرى تصرفا عامليا ينم عن جهل صريح.. 7)

 م. 2020مارس  27، السبت جريدة الغد األردنية( حسن البراري: "الدولة بعد كورونا"...8)
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فيروس كورونا ليس إال قمة جبل جليد تتوارى تحته أزمات أعمق، في الفكر واالجتماع والسياسة واالقتصاد وغير 

 .ذلك

ة هذه الحضارة اللبرالية املنفلتة من عقالها بغير إن جدلية التاريخ تعمل اآلن ضد الغرب، والعد التنازلي لنهاي

 ضوابط قد بدأ.

بيد أن الحديث في ضوء هذه االنتكاسة الدورية عن "أفول الغرب" ال يزال مبكرا. وكذلك القول إن أيام اإلمبراطورية 

بـــــــــــق جيمي كارتر األميركية معدودة، وال سيما أن زبيغنيو بريجنسكي مستشار األمن القومي للرئيس األميركي السا

 .سنة أخرى من االحتضار 50منحها 

ومع ذلك، يمكن القول إن الرأسمالية لم تعد قدرا حتميا، وال سيما أن جائحة الكورونا وجهت ضربة  قاصمة إلى 

 .9حاملينفكرة "نهاية التاريخ"، وقضت عليها نهائيا وعلى فكر فرنسيس فوكوياما وأمثاله من املنظرين الرأسماليين ال

الحقيقة أن أزمة كورونا أكدت هزيمة فكرة فوكوياما من نهاية التاريخ بأن النظام الليبرالي الغربي قد انتصر 

 يتصدى لها، إال أن كورونا أنهى نموذجه، وإن كانت  
ً
قد ُهزمت قبل هذه األزمة حتى في الغرب، ولم يعد أحد إال قليال

 لها تفيد بأن البشرية قد بدأت طريقها للسيطرة على األرض
ً
 .10الفكرة بقسوة شديدة، مثلما هدد أيضا نظيرة

 :تفوق النظام الشمولي ىلع الليبرالي يف مواجهة كورونا
في التغلب على فيروس كورونا   اليات املتحدة األمريكية والصين إلثبات كل منهما تفوقه على اآلخرتسعى كل من الو 

والنجاح في مواجهته، إال أنه يبدو أن بكين متفوقة حتى اآلن على واشنطن، في إجراءات الوقاية من الفيروس، لتتزايد 

 .11حول هذا الفيروسفيه التالسنات واالتهامات املتبادلة بين القوتين العظميتين 

 

 2020أبريل  4، بتاريخ: روسيا اليوم( حبيب فوعاني:" كورونا يجهز على فوكوياما...فكريا "موقع : 9)

 . 2020أبريل   20بتاريخ: – إندبندنت" عربية( محمد بدر الدين زايد: " أزمة املستقبل و دراساته... بعد كورونا، 10)

 : "الصين و أمريكا...من ينتصر في معركة كورونا ؟...موقع اليوم السابع..( محمد شرقاوي وأحمد عرفة11)
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نشرت صحيفة: "ديلي تليغراف" تقريرا كتبته، جولييت صامويل، عن تعامل السلطات الصينية من انتشار فيروس 

 كورونا، وكيف أنه فضح أساليب النظام الشمولي في بكين.

األنظمة الشمولية ربما تكون مؤهلة أكثر من غيرها للسيطرة على األوبئة، فعزل منطقة يعيش فيها وتقول الكاتبة إن  

مليون شخص مثلما تفعل الصين في ووهان لم يحدث في أي مكان آخر في العالم. فبكين تسعى إلى إنشاء شبكة  30

 ارها.مراقبة قادرة على تتبع كل فرد أينما كان وفي كل وقت لتتبع العدوى وانتش

 ويندهش الناس في الغرب عندما يسمعون أن السلطات في ووهان بصدد بناء مستشفى جديد خالل أسبوع

. تراجع أعداد الضحايا في الصين إلى الحد األدنى، حيث لم يتجاوز عدد اإلصابات بالفيروس خالل اليومين املاضين 

نت تسجلها اللجان الصحية يوميا في شهر فبراير حاجز الخمسين إصابة، مقارنة بمئات اإلصابات الجديدة التي كا

ويرجع الفضل تراجع أعداد اإلصابات إلى اإلجراءات والتدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات الصينية على   .املاض ي

مدار األسابيع املاضية، حيث تم فرض حجر صحي على أكثر من ستنين مليون مواطن في مقاطعة خوبي، وهو الحجر 

األكبر في التاريخ، إذ لم يسبق لدولة أن أقدمت على مثل هذا اإلجراء حتى أثناء انتشار الطاعون الذي قض ى األطول و 

 .1351و 1347مليون شخص في أوروبا بين أعوام  25على نحو 

تسابق العديد من األنظمة الزمن في محاولة للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه. وال تزال الجهود الدولية 

تمرة من أجل التوصل إلى وسائل ناجعة الحتواء األزمة. ومع نجاح الصين في محاصرة الفيروس وخفض أعداد مس 

.
ً
 اإلصابات، بدأت تثار تساؤالت حول إمكانية استنساخ التجربة الصينية وتطبيقها عمليا

املجموعة املخولة في الدولة  ولكن، قبل الخوض في هذا األمر، ال بد من اإلجابة على السؤال التالي: من هي الجهة أو

للتعامل مع تفش ي الفيروس؟ هل هي جهات سيادية أم تكنوقراط؟ فإذا كانت اإلجابة: الجهات الصحية، فإن قرار 

العزل الصحي على سبيل املثال يتطلب وجود قوة ملزمة، هذا إذا توفر االستعداد النفس ي لدى الشعوب لالنقياد أو 

  .االنصياع ملثل هذه األوامر

 خالل 
ً
وإذا كان الساسة هم املخولون بإصدار التعليمات، فإن الشعوب فقدت الثقة في األنظمة الحاكمة خصوصا

 عن أن سلطة هذه األنظمة محدودة حتى في 
ً
العقد األخير الذي شهد أزمات وصدامات متعددة بين الجانبين، فضال
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االستراتيجية الصينية في دول أخرى، وربما تكون لذلك يبدو من الصعب تطبيق   .مجال تطبيق السياسات األساسية

هذه هي الحسنة الوحيدة أو األبرز للنظام الشمولي في الصين، وإال كيف يمكن إلزام أكثر من ستين مليون مواطن 

 سيفه
ً
 .12بالبقاء في منازلهم ألكثر من شهر، دون أن يخرج أحدهم شاهرا

 اعتبر األستاذ محمد صبرا الخبير في الشأن الق
ً
انوني والسياس ي، أّن الجائحة الصحية في الدول املتقّدمة تكنولوجيا

وضعت الديمقراطية الليبرالية في مواجهة مع النفس لتُراجع بنيتها السياسية بناء على العديد من املعطياٍت 

ي فيروس كورونا 
ّ

 إلى أّن تفش 
ً
ق األزمة الكامنة كشف عن عم"املستجّدة واملؤثرة إلى حّد االنقالب على الذات، مشيرا

داخل الفكر الديمقراطي الليبرالي، من حيث الدولة في النموذج الغربي التي انتقلت من الدولة الحارسة كما أنتجها 

القرن الثامن عشر والتاسع عشر إلى دولة الرعاية التي ظهرت في أعقاب الحرب العاملية الثانية، لكن ضرورات 

إلى عودة املفهوم التقليدي للدول، التي تحتكر قوة القهر واإلجبار، وهو األمر   التصّدي النتشار الفيروس اليوم أدت

الذي ال شّك ستكون له تداعيات أساسية في املستقبل كجزء أساس ي من األسئلة الكبرى التي بدأت منذ مطلع هذه 

لها في املجتمع  ."13األلفية، وتتمحور حول إعادة تعريف دور الدولة وآليات تدخُّ

باتت الواليات املتحدة تكافح الفيروس على أرضها، يقول محللون إن الصين تحاول اإلسراع في إعادة  في حين

 .تموضعها كزعيم عاملي بديل

يوفر فشل حكومة الواليات "وقالت مارينا رودياك الخبيرة في املساعدات الخارجية الصينية في جامعة هايدلبرغ 

ستجابة دولية ذات معنى، وانشغاالت االتحاد األوروبي باالستجابة املحلية، املتحدة تحت إدارة ترامب في تقديم أي ا

 ."فرصة فريدة لحكومة الصين الستغالل هذا الوضع

اآلن بعد جائحة كورونا وآثارها، التي ال تزال قائمة، األمر الالفت أن النظم الصحية في الدول الرأسمالية، ومنها 

في األزمة الحالية، بعكس الصين التي تعاملت بكفاءة عالية ملواجهة كورونا،  الواليات املتحدة أظهرت عدم الكفاءة

 

 مدونات الجزيرة ( علي بومريحيل : "كورونا.. األنظمة الشمولية أكثر كفاءة في إدارة األزمة.."12)

 . 2020أبريل  13، موقع تي آر تي عربيألنظمة الليبرالية على مفترق الطرق. ( عالء رجب تباب، في زمن كورونا ...ا13)
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 في النظام الليبرالي الذي يعتمد 
ً
، وهذا ال يبرز خلال كبيرا

ً
كما أن فاعلية التأمين الصحي كان أضعف مما كان متوقعا

 في األزمات والتغيرات....على املنافسة والربحية، وإجراءات املناقصات، في غياب مسؤولية الدولة السريعة 

بعد هذه الجانحة فإن الكثير من املحللين واالستراتيجيين في الغرب ـ ومنهم السياس ي األمريكي، وأحد املقربين من  

املحافظين الجدد، د. هنري كيسنجر ـ يرون: أن األوضاع بعد كورونا في العالم كله، لن تبقى كما كانت.. وهذا يعني،  

تاريخ عند فلسفة بعينها، كما قال فوكوياما، ستبقى مجرد أحالم لواقع وظروف آنية غير منطقية أن مقولة نهاية ال

أو علمية، ومن هذه املنطلقات فالتوقعات أن التاريخ سيستأنف مرة أخرى ولن يتوقف، بعد جائحة كورونا برؤية 

 14.. .تقييد أخرى جديدة ومغايرة، ربما تخفف من غلواء وسلبيات حركة السوق املطلقة دون 

 خاتمة:
نظريات، ألن إنه من املبكر التوصل إلى أحكام قاطعة بشأن ما خلفه الفيروس من آثار على أنماط تفكير وهدم 

تداعيات األزمة ال تزال في إطار عدم اليقين، بمعنى أنه ليس قطعيا إن كان التعامل في الدول الشمولية مثل الصين 

 .مع األزمة سوف يواصل صعوده أم ال

يبدو الخروج بحكم بات، ورؤية قاطعة، بشأن أي النظم السياسية أصلح للتعامل مع األزمة مسألة صعبة بسبب 

 .يروس واختالف درجة شراسته من مكان آلخر، فضال عن سرعة تحوره وانتشاره وتنوع تأثيراتهغموض الف

وإذا كان من الصحيح القول إن النظم املعبرة عن الليبرالية الجديدة فشلت تماما في مواجهة الوباء، فإن هناك نظما 

جح رغم السلطات الواسعة املمنوحة له في شمولية عاتية فشلت أيضا في املواجهة، مثل النظام اإليراني الذي لم ين

 .وقف تفش ي املرض

ويؤكد هذا االستنتاج أن كورونا ال ُيعيد التبشير بالنظم الشمولية على نطاق واسع بحكم أنها قادرة على اتخاذ 

ض إجراءات صارمة لحماية الشعوب، لكنه يكشف مكونات الترهل الذي ظهرت معامله على القيم الليبرالية، بما يفر 

 .15إعادة النظر في بعض قواعدها

 

 . 2020أبريل  18"..صحيفة "عمان ( عيد هللا العليان، هل يستأنف التاريخ عكس رؤية فوكوياما؟، 14)

 .2020أبريل  20، موقع املجدفيروس كورونا يهدم نظرية فوكوياما حول العوملة و الديموقراطية ونهاية التاريخ"، ( " 15)
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