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 االبعاد الفكرية ألطروحة نهاية التاريخ واألنسان
 م.د. رنا مولود شاكر

 مركز الدراسات االستراتيجية والدولية/ جامعة بغداد

 الــمــقـــدمـــة:
اياااية ان اطروحة نهاية التااري  واننااان لفكر ار انكري ار نسراناايو سو وياكاا ال كان النلرياا  ال

 الر ر الاياار الغربار الكااصارل ان نلار نحوااا الابام كان كنلاور التر احدث  صدى كهكا عفى كاتوى

و انتهااا ضيق وعداا كجرد نلرية تتافق بانتصار الفيبرالياة وانتهااا الوايوعيةل وكنهاا ااينطفق انعا ن نحا

ة ل الاياااياي و ل كن او ال انيديولوجيةل ان ان البام انخر عداا قرااة واقاية لكا اي ون عفيه كااتبب

حاادو  بوليااة لكااا باااد الحاارة الباااردةل نااايكا احتااواا انطروحااة عفااى ال ثياار كاان انوااارا  التاار تبواار الد

فاى ارم كتغيرا  س رية و ايااية واقتصادية عدة توكل الجكيع دون ااتثناال واام الكتغيارا  الكفكوااة ع

ل التااريخر داا الباديالفيبراليةل وع الواقع لكا باد انتهاا الويوعية وتر ك انتحاد الاوسيتر انتوار الديكبراطية

اانا  وياري نسو وياكاا  ان والحضاري لتطور انناان والكجتكاع عفاى الااواا سار البارن الواحاد والاوارين 

طالكاا توجاد  التطور لن يوكل  ل الكجتكاا  بانرو الاوتيرةل وان تبنا  قايم الديكبراطياة الفيبرالياة وكباد هاال

اعف كان ستباراا نبااط كبوكاا  التر يار الاب نار والكارسارل والتار تضاكجتكاا  تببع سر لفكة التاري  ن

 رياة حجم كو  تها الايااية وانجتكاعية بوا ل كت اررل وريار قاادرة عفاى خفاق كنلوكاة كان النتاجاا  الر

عااا  والافكيااة الكبت اارة تااااعداا ساار الخاارول كاان ااانا الواقااعل الااني يصاااحبه دوكااا ترواار وااااتكرار الن ا

رنااة نكااام كباالطا ريااة والدينيااةل والنتيجااة ااات ون ببااااام ساار لاال التاااري  ون يك اانهم التباادم نحااو االارقيااة و

ونر ودول بالكجتكاااا  الاب نيااة والكنتجااةل ككااا ي يااد كاان حجاام الهااوة سيكااا بااين دول الوااكال نو التاااري  ال اا

 الجنوة نا  النهايا  التاريخية الكبتورة 

ا فكااة التاااري  لفدنلااة عفااى كضااكون اس ااار اطروحتااهل والتاار سااارالبااد تاكااد نسو وياكااا  ااااتخدام  

وترجكهاااا باااام الكختصاااين سااار الدراااااا  الاياااااية خطاااال وانعتبااااد اناااه اااااتخداكها  اااان ل واااارة ان 

تررم ااام اجا   الديكبراطية الفيبرالية والرااكالية اكا كرحفة النهاية لتطور التاري  انناانرل لانلك عااج 

ى رارار وان  ان  بالبوةل سر حين او ااتخدكها لفدنلة عن عكاق كاناااا الرفاارر الايااار عفاعفى الجكيع 

 ل ن باافوة كااصر  اانايغل 

ااار انه الدرااة تكثل اعادة قارااة وتحفيال نطروحاة نهاياة التااري  واننااان كان كنلاور س اري واي

بوا ل  ه الخارطة الايااية له وانا اا كختففل نايكا باد افافة انحدا  التر عصر  بالاالم ورير  وج

 كباور عفى واقع الا قا  الدوليةل وانطروحة ابق واوار  اليها وتنبا  بحدوثها 
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اع  عبار   تاد نلرية ايااية كااصرة كت اكفة انبااادل واااتط: ال أن اطروحة نسو وياكافرضية الدراسة

حال طريبهاا ي رؤيتها الر رية اثبا  ان الديكبراطية الفيبرالية ار الحال النهاا ر ل ال ان كاا  الاياااية وعان

اار ل ام اار كجارد خطااة ايااار أياديولوجر بغا ف س اري وايالإلنااانيةالا م لتصاب  الغاياة الكنواودة 

 ة انكري ية وايكنتها عفى الاالم يرول لفاياا

 قُِاك  الدرااة عفى كبحثين: 

 عب نية الدولة البوكية الطريق نحو التاري  ال ونر  -الكبح  انول:

 الكبح  الثانر: الجكود الر ري والابا دي خطر يهدد الديكبراطية الفيبرالية

 كونيعقالنية الدولة القومية الطريق حنو التاريخ ال -املبحث االول:
نخيار اان اناو التر قاك  عفيها اطروحاة نسو وياكاا  تااتند عفاى س ارة ننهاياة التااري   اي التطاور 

ر اردةل واواالفكجتكاا  سر عالم كا بااد الحارة البا الكتجددةلفكجتكاا  الكدنيةل وعده نابا س ريا لفتطورا  

 ياخاني  ان التاري  يكثل الراصد لحر ة الكجتكع وتطوره بو ل كترابطل ووض  نلك بالبول" ان تطور التار

صاااديل اتجااااين انول تواااع الافااوم الطبيايااة والت نولوجيااة التاار تواا ل اااااو ل اال عكفيااا  التحاادي  انقت

باال اااتكر كان اجاال انعتاراف بحبااوق اننااان والتاار تتطفاة وجااود نلاام اياااار يتبوالثاانر اااو النضاال الك

   1ن ونية انه الحبوق"

الدولااة  انطفااق نسو وياكااا  ساار تحفيفااه لفتاااري  كاان تاااثره بالرؤيااة الرفااارية نلهيغاال ل وتحدياادا كااا يخاا 

الاى  ر النهاياةداخفهاا تباود سا البوكية واعتباراا تجايدا لفافطة الايااية و ل التجكااا  الاياااية وانخ قياة

ببباول  ل و نايغل  يرى ان عكفياة التطاور التااريخر التار تحاا ر اي كجتكاع كرتبطاة 2نبفوغ التاري  لنروته

لفكجتكاع  الكواطنين وليو انسراد واناك سرق بين  فيهكال  كا عد الدولة ار اعفى كراحال التطاور الايااار

ر تتصاف و وياكاا  سار اطروحتاه التر يا  عفاى الدولاة البوكياة التاالكدنر الحدي ل كن انه النبطاة ينطفاق نس

ا بكاا بالادالة والحرياة وسار لفهاا ياايم الكاواطنين تحا  ح ام الباانونل ككاا يااهم سار تطاور ثروتهاا وقوتها

وع قتاه  ل التااري ياك  لها اننتبال نحو الدولة الاالكية نا  التاري  ال ونرل وقدم لنا تبايكه الث ثر لكراحا

 -طبياة الدولة البوكية وتطوراا و  اآلتر:ب

ياة الفيبرال الكرحفة انولى: كرحفة التاري  ال ونر وتضم الدول البوكية التر وضاا  اااو ثابتاة لفديكبراطياة

  وااتطاع  كن تطبيبها بو ل كت اكلل ويتكتع جكيع كواطنيها بالحرية ال اكفة والرسااية الوخصية

طيااة الديكبرا اري  وتضاام الاادول البوكيااة الكاااتبفة التاار انتبفاا  حااديثا الااى تبناارالكرحفااة الثانيااة:  كااا باااد التاا

   3نالفيبرالية باد تحرراا كن قيد الدولة اناتبدادية نا  التوجه انيديولوجر
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جياة   ايديولوالكرحفة الثالثة: كرحفة اناتكرار سر التاري  وتضم الدول البوكية التار ن  الا  تتبناى توجهاا

رة عفاى والافطة كحت رة بيد وخ  واحد او س ة كحددةل وتكيل دوكا نحاو احت اار الاافطة والاايط او دينيةل

 الكجتكع وتر يره وحريتهل لنا يطفق عفيها الدولة الكاتبدة او الد تاتورية 

كاا باين وحدد نسو وياكا  طبياة وو ل الا قا  التراعفية سيكا بين دول  ل كرحفة كع باضها الابام و

اكاال حال الاث  ل واار تخضاع لفتغييار بوا ل واضا  تبااا لحالتهاا الاياااية وانقتصاادية و تطوردول الكرا

 وباااين ان الا قاااا  باااين دول كرحفاااة التااااري  ال اااونر ت اااون وااااااة وقا كاااة عفاااى ااااااو التاااااون ناااايكا

ل اونر كاع ي  ال اكاا ع قاة الادول سار كرحفاة التاار 4نانقتصاديل ان ياد الطابع الككي  ل ال عكفياا  التراعال

قادرة  الدول سر كرحفة كا باد التااري  اات ون نا  واد وجانة بكاناى ان الا قاا  سيكاا بيانهم كارتبط بكادى

 وى انولاىالثانية سر الحرال عفى كوقاها الني وصف  اليهل واثبا  وجوداا واايها الدا م لفوصول الى كاات

 اي نكرحفة التاري  ال ونر  

اااانر تالااررم كاان تبنيهااا لفديكبراطيااة الفيبراليااة واا   وكضااكونا ل نهااا و دول كااا باااد التاااري  وعفااى 

بة ل ونياة بااابااتكرار حالة اننتبال كا بين الكرحفتينل لادم قادرتها عفاى اااتيراا واروط اننتباال لفكرحفاة 

 لاافطةضاف جاناة  او ا ثار سيكاا يتافاق باكفياة التحادي ل ورالباا ت اون التوجهاا  الاياااية التار تضااها ا

ة  بيارة الحا كة الكابة انول لهنا التنبنةل وتاد الصاين  كان الادول التار اعتكاد  التحادي  وادخفا  افااف

تصااادي كاان "انصاا حا  انقتصااادية واعتكااد  عفااى الفيبراليااة انقتصااادية والياتهااا لفنهااوم بواقاهااا انق

ااية لياة الايان بو ل  اكال بالفيبراواننرتاح نحو الخصخصة والاوق الحرةل ان ان توجهاتها الايااية لم تاخ

فااى عل وااانا الوضااع ينطبااق  5نون الديكبراطيااة وتاااداا بااام البااوى الايااااية ليااا  اولويااة لنلااام الح اام"

ن اري  اات وال ثير كن الدول ابر اا الهند والبرا يال وانرجنتاينل والا قاة كاا باين كرحفاة دول كاا بااد التا

كنياة ياااية وانقتصادي والتبادل الثباسرل وعبد الكاااادا  والتحالراا  الاارفبها قا كة عفى اااو التااون ان

صاادية التر تضكن اااتبرار الكنطباة ناايكا تفاك الادول التار تارتبط بحادود جغراسياة كواتر ة او كصاال  اقت

 كتاددة 

 ل سار ارفاةاكا دول كرحفة اناتكرار سر التاري  سان الا قا  سيكا بينهم قا كاة عفاى الصاراا وانقتتاا

بالنتيجاة وانحيانل سض  عن نووة الن اعا  الارقية والبوكياة والدينياة عفاى الكااتوى الاداخفر باااتكرارل 

تااثيره م البامل واناا و نلك وت ون اكة البوة والحرة ن الحوار والتااون ار اااو الا قا  كع باضه

 وكصاالحهم عفى كاتوى الا قا  الدوليةل انكر الني يؤثر افبا عفى كجتكاا  التاري  ال ونر ويهدد اكانهم

 وااتبرارامل ككا يايق كايرة تبدكه نحو سضااا  ا ثر تطورا 

ثبة سر التااكل و تبتصار والا قا  بين دول التاري  ال ونر ودول اناتكرار سر التاري  تتام بانادام ال

عفااى جوانااة كحااددة تاااود بااالنرع بالدرجااة انول لفطاارف انولل وااااتكرار ايااااية تااكاال ان ثاار كدنيااة 

وانقااوى ااار الاااكة الككياا ة ساار عكفيااة التراعاال سيكااا بياانهمل ان يواا ل رياااة التر ياار الاب ناار والااواقار 
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ل وعادم اكات  هم ندوا  وعناصار س رياة واياااية لتوجهاتهم الايااية لدول كرحفة انااتكرار سار التااري 

وتوليرها سر صالحهم احد اام اناباة التار تجافهام ريار كاؤافين لفتراعال كاع دول كرحفاة التااري  ال اونر 

 عفى اااو الت اسؤ والكااواة 

فاى انا الوضع ايراقم حالة انضطرابا  والكوا    الاياااية وانقتصاادية وتانا و بوا ل كباوار ع 

سار تفاك  وى الا قا  الدوليةل ان حالة عدم النضج الر ري والايااار لفنخاة الاياااة والاافطة الحا كاةكات

لوايوعية اعفاى  الدول دسا  نسو وياكا  لفبول عفى الررم ان "الونيا  الكتحدة انكري ياة  حببا  انتصااراا

ر ة انااتكرايتكثل ببرو  دول كرحفوكاااكتها سر تر ك انتحاد الاوسيتر ل ان انها اتواجه تحدي ا بر كنه 

تطااورة ساار التاااري  نا  الح وكااا  رياار الكاااتبرة التاار تتكياا  بالد تاتوريااة والباادرة عفااى اكاات ك اااافحة ك

   6نت نولوجيا ت يد كن حدة الن اعا  والصراعا  ككا يؤدي الى  ع عة ااتبرار انكن الدولر" 

ة انوحاد ونيا  الكتحدة انكري ياة  ونهاا تكثال البطاانا انكر ايؤثر بو ل كباور عفى قوة وك انة ال

لاادوليين ساار الاااالمل ووجااد ان انهيااار الواايوعية ادى الااى تحوياال الاااالم كاان بااؤر كحااددة الصااراا والراااعفين ا

 اطااراف كاروسااة توجهاااتهم ورااايتهمل الااى سضاااا اواااع نتحااده اي حاادود جغراسيااة والراااعفين عفااى كاااتوى

ا "البادرة وتنوع  راياتهم وااداسهمل نايكا برو  كجكوعة كان الادول اصابح  لاديهالا قا  الدولية تاددوا 

ن رية وكناساعفى اكت ك انافحة الاا رية الكتطورة وااافحة الادكار الوااكل براال انتواار الت نولوجياا الااا 

ا كاا يجافهاكية التاافي ل عفاى الاررم انهاا  تتبناى ايديولوجياة كغاايرة لفديكبراطياة الفيبرالياة وتتصاف بالاافطو

   7نتو ل خطرا عفى الاالم لبدرتها عفى احدا  خفل  بير سر الافم وانكن الدوليين"

 كا اتو ل عببة  برى اكام الونيا  الكتحدة انكري ية وتهادد كصاالحها وطكوحاتهاا سار الهيكناة عفاى 

لديكبراطياة الفيبرالياة ان الاالمل لنا ا د عفاى ضارورة التااكال كاهاا بباوة وحا م لاردعهم ودساهام نحاو تبنار ا

"بالاب نياة  تكثل الحل النهاا ر  ل ال الكوا    اننااانية والاياااية وانقتصاادية وانجتكاعياةل ل ونهاا تتاام

والباادرة عفااى تحبيااق الكصااالحة بااين انطااراف الكتناساااة والكتنا عااة ككااا يخفااق كجتكاااا كتجاناااا يخفااو كاان 

ثنية وتصب  اوية الجكيع الكواطناة ل اونهم بوارا ككاا يولاد وااورا التكي  عفى اااو الارق او البوكية او ان

ل اانه الر ارة وا ف  الكادخل  8نبانندكال الني يو ل نحبا نابا عاكا يدساهم ل نتباال نحاو الكجتكاع الااالكر"

ل الاار يو نطروحااة نهايااة التاااري  وانناااان نلرو وياكااا  ان بااين ان الديكبراطيااة الفيبراليااة وحااداا سبااط تواا 

الطريق نحاو كااتببل التااري  اننااانر وتطاوره عفاى كختفاف الصاادل ل ان نلاك يتطفاة وجاود دولاة قوكياة 

تحت م باالكنطق الابفار وي اون ااااو ح كهاا ووسباه تضاع كصافحة كجتكاهاا ورساايتاه سار كبدكاة الكصاال  

الحرياة الاياااية التار  وبكا ان دول كرحفة اناتكرار سار التااري  ترتبار  ثيارا لهانا انكارل ناايكا انخرى 

تاانر كن قيود وديدة تررضها الادول انااتبدادية و الواكولية سار اانه الكرحفاةل  ان تكثال " قادرة الرارد عفاى 

ككاراته  لفنواط الاياار والتابير عن افو ه كن دون سرم قيود او حدود عفيها والتر كن وانها ان تاياق 
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اا الرحبة لحريته وارادته الخاصة وككا يطك  الياه كان تحبياق حر ته الايااية وتكناه كن التحفيق سر انجو

   9نااداف ايااية عاكة"

ر وياااد رياااة الحريااة الايااااية وتبييااداا بوااتى الواااا ل اااو عاكاال ر اايو ساار كنااع وندة كجتكااع كاادن 

بفية كااتبكتنور يدرك حبوقه ويتطفع نحو تحبيق طكوحه سر الابور الى كرحفة كاا بااد التااري   والكراحال ال

ولاة د ام ل نهاا التاليةل وانا الوضع ياري تكاكا حتى سر الادول التار تتبناى الديكبراطياة الفيبرالياة  نلاام لفح

رق نيهاا ن تراان تو ل البيود البانونية و الايااية التر تضاها عفاى حرياا  كواط ديكبراطية ب  ديكبراطيين 

ق انها تطبا كبراطية نلام لفح م اكر رير  اسر لفبولعنها بورال ويرى نسو وياكا  ان انع ن عن تبنر الدي

ي سرااا سار االديكبراطية الفيبرالية  كا الكجتكااا  الغربياةل وبايان ان انااك ث ثاة كرت ا ا  ر يااة يجاة تو

 ا ا  نلام ديكبراطر وبدونها نيك ان عاد ح كهاا نلاكاا ياؤكن باالحبوق والحرياا  والكواطناةل واانه الكرت

ا وترايال ة ساعفة تتكتاع بالهيباة ال  كاة لح ام الباانون يخضاع ال ال لاه كان دون اااتثناار" وجود دولة قوكي

ه ة ودور ااندور الرقابة والكحااابة الاياااية وتااد كان ااام كااؤوليا  الدولاة اكاام كواطنيهاا وان تتباناا نواا

جاود ول ان  10نالكرت  ا  وااكيتهاا يي نلاام ديكبراطار نرهام الحاد الراصال كاا باين الصاوكال والادانكارك"

 ي ون كآلاهاابام انه الكرت  ا  او اخترا ها جكياا سر اي نلام اياار يدعر تبنياه لفديكبراطياة الفيبرالياة 

التوجاه  سر النهاية اننحدار ايااايال بكاناى ان كؤاااا  الدولاة البا كاة تصاب  ريار قاادرة عفاى الت ياف كاع

 خضا  لرترا  طويفة لفح م الوكولر الديكبراطر الني تدعيه ننها بانصل كؤااا  كوواة و

ونل كوااوه والدعايااة انع كيااة والايااااية التاار تطفبهااا الدولااة حااول تطبيبهااا لفديكبراطيااة حولتهااا ينكاا 

ياا ل بيياد الحرس ريا وايديولوجيا ان تدرك تكاكا انها نتبترة بورا كن الديكبراطية ورارقة سر انااتبداد وت

يااة لاايو عفااى واااوبها وحاااةل وانكااا عفااى كااايرة الديكبراطيااة الفيبرال وااانا النااوا كاان الاادول يواا ل خطاارا

ن يااتم اوك انتهااا وانتواااراا عالكيااال ونتيجااة لاانلك قاادم نسو وياكااا  تصااوره الر ااري عاان ال يريااة التاار يجااة 

واقااع كالتااكاال بهااا كااع ااانه الاادول والتاار تضاام ارفااة دول كرحفااة اناااتكرار ساار التاااري ل وانخياارة تكتفااك 

باين دول  كوراد ااتراتيجية تؤدي دورا كهكا سر حياة الاالم   لل وانا كا يجال كان الا قاا  كااوثروا  و

ة التااااري  ال اااونر ودول انااااتكرار سااار التااااري  تاخااان كنحاااى الحاااوار و التصاااادم تبااااا لفلاااروف الاياااااي

  11نوانقتصاديةل وانا التصور يك ن تحديده باآلتر:

ه اااافوة الحااوار الاياااار كااع ااااتخدام نااوا كاان الضااغوطا  نا  التوجااالجانااة الاياااار: ان يااتم اعتكاااد 

ول تها البتارانقتصادي او الكالر كع دول الاالم التاريخر وتحديدا تفك التر تكتفاك كصاادر الطاقاة وسار كبادك

يارل والني يو ل كادة ضرورية وحيوية لدول التاري  ال ونرل و تبع ضكن كناطق الوارق انوااط بوا ل  ب

دم ضداا اي ضغوطا  ايااية بو ل كضاعف كك ن كن واانه ان ياؤدي الاى نتاا ج وخيكاة تانا و ان ااتخ

 افبا عفى اقتصاد دول التاري  ال ونر 
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وجاااتية الجانااة ايكناار: ويااتم سيااه تبااديم الاادعم والكاونااة انناااانية وانقتصااادية كااع بااام الكااااعدا  الف

سار  ية ناايكاكرار التاريخر التر تتكي  بكواقع ااتراتيجوالاا رية لتاكين حكاية تفك الكناطق سر دول انات

كتها سار اسريبيا واوااط اايال وتو ل كواقع عا رية واقتصاادية كهكاة لادول التااري  ال اونرل  كاا ان كاااا

ن يوا ل تبديم الكااعدة سر خفق نوا كن اناتبرار انكنر والاياار ايخرف عنها عاةا الهجارة الكااتكرة ا

لهجارة اانافياة وواحة الكاوارد انقتصاادية والكجاعاة ااببا لهجارة ال ثيارين كنهاال واانه  الصراا والحروة

 ات ون ثب  وخطرا اقتصاديا عفيها سر الكاتببل 

 ريخر التارالجانة الاا ري: وسيه يتم ااتخدام البوة بوتى انواعها لردا الح وكاا  سار دول انااتكرار التاا

فحة دكاار الادوليين او تهادد اااتبرارهل وباايخ  تفاك التار تكتفاك ااا تو ل  خطرا حبيبيا عفى الافم وانكن

نطااق واااكل ككااا يتطفااة التااكاال كاهااا بحاا م وحاانر وااديدينل نن توجهاتهااا وقراراتهااا الايااااية ترتبااد لفك

 والخبرة 

لخطار ان تحديد نسو وياكا  يبار  كنااطق دول انااتكرار التااريخر وتوخيصاه لهاا ب ونهاا تااد باؤرة ا

ال اونر  بر الني ايواجهه الاالم  فه سر الكاتببلل  كا ااينا و الخطار بوا ل اافبر عفاى دول التااري الحبي

ليااة ساار وتهاادد ااااتبرار كجتكااتهااا وحرياتااهل وااانا كااا دساااه الااى ضاارورة رعكااام وقبااول الديكبراطيااة الفيبرا

 راعا  والن اعاا الكجتكاا  انخرى وتحويفهاا الاى كنلوكاة  ونياة تضام  ال البوارية وتخفصاها كان الصا

لاايو عفاااى كااااتوى الكجتكاااا  ريااار الديكبراطياااة وحاااةل وانكاااا ايضاااا حتااى عفاااى كااااتوى الكجتكااااا  

 اراا الديكبراطية ناتها وتخفصها كن  ل تناقم قد يصيبها ويكنحها التجدد والحيوية الكطفوبة ناتكر

لح وكاا  ني وا ل كان اوا ال اانن ال يرى نسو وياكا  ان الديكبراطية الفيبرالية ار البديل انسضل  

 م ان انااكلتحبيق اناتبرارل وال انا البديل اينج  س را وتطبيبا سر كجتكااا  دول انااتكرار التااريخر ا

 بديل اخر ايهدد وجودهل انا كا ايتم كناقوته سر الكبح  البادم  

 املبحث الثاني: اجلمود الفكري والعقائدي خطر يهدد الدميقراطية الليربالية
تكيا  بهاا تان ااتكرار وجود الدولة اناتبدادية او الوكولية سار دول الااالم التااريخر اار ااكة طبياياة 

ة  كااا الحا كااةل ان وصااف  لفح اام اكااا عاان طريااق اننب بااا  الاااا رية او الثااورة او الوراثاا ارفااة انلكتهااا

تراجاع  وجوداا والتابة سر اننلكة الكف يةل ويوض  نسو وياكا  ان اناك عواكل عدة  تبف وراا ااتكرار

تجاااين اكجتكااتها وببا هم سر سفك اناتكرار سار التااري  ولايو التااري  نرااهل وتنحصار اانه الاواكال سار 

 اكا:

انتجاه انول: كرتبط بو ل وطبياة الاافطة الحا كاة وتااد توجهاتهاا  سار انااتحوان والترارد بالاافطةل ااببا 

ر داخفيا ااواا كاا باين الاافطة الافياا والباوى أم النخاة الاياااية أم كاا ر ياا سر عدم تحبيق التجانو الاياا

بين الح ام والكح وكينل  كا ان اايها الدا م سار الاايطرة ال اكفاة وباالبوة عفاى "كبادرا  الوااة وتوجهاتاه 

الاى  ةتحاول الا قاة باين الح اام وكح وكياالر رية عن طرياق ترايباه بواتى الوااا ل ياؤدي سار النهاياة الاى 
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ع قة الاجان بااجينه ككاا يحاول ررباة اننااان كان ااايه لفحصاول عفاى الحرياه الاى حاجتاه سار الوااور 

وتا داد ررباة اانه اننلكاة سار الك ياد كان الاايطرة عفاى وااوبها س رياا    12نبانكان وتصاب  اولوياة لدياه"

لتضاييق عفاى حباوق وايديولوجيا  فكا وار  بوجود خطر يهدد وجوداال واانا كاا يادساها كضااعرة عكفياة ا

وحريا  انسرادل تح  نرا ع عدة كنها دواعر الكصفحة البوكية او حكاية ايادة الدولةل وتاد ا كة الوارعية 

كن ا ثر البضايا التار تثيار قفاق تفاك الح وكاا  انااتبداديةل ناايكا حينكاا تطالبهاا الادول الغربياة بضارورة 

دم ااافوة التضاييق عفاى الحباوق والحرياا  وككارااة اثبا  حبهاا الوارعر سار الح امل ونتيجاة لانلك تااتخ

البكع الر ري والاياار ضد واوبها واجباارام لفخضاوا لهاا وتباديم الطاعاة لاافطانهال ككاا ي واف رطا هاا 

ويثب  كدى ضارها داخفيا ان نتكتفك اي رصيد لببول ورضا واوبهال وان ح كها قا م سباط عفاى كادى قادرة 

 اراابهم اجه تها انكنية سر قكاهم و

 واقااهل انالثانر: يرتبط بانادام وجود كجتكع كدنر واعر اياايا ويدرك كااية حاجاتاه وكتطفباتاه لفنهاوم ب

يو ل رياة عبيدة س رياة عب نياة واضاحة يي كجتكاع  اابة ر ايو سار خفاق وجاود ا انا انلكاة اافطوية 

عر داور انقتصااادي وضاااف الااوحا كاةل ويجااد نسو وياكااا  ان عكفيااة ضاااف وتراجااع التافاايم والثباسااة والتاا

ا ااد ان الاياااار اكااور كوااتر ة تاااهم ساار عرقفااة عكفيااة اننتبااال كاان النلااام اناااتبدادي الااى الااديكبراطرل و

ة كثال لديكبراطياالاكل عفى تنكية "كنلوكة البيم والثباسة الوابية بو ل كاتكر وتحديدا تفك التار توابه البايم ا

راطيتهم بانصل تو ل قيم تابير ناتر سر  ل كجتكع وتابر عن ديكبا حرية التابير والتجكع وانحتجال وار

كرار وتراانر والاكال عفاى تغنياة اانا الوااور بااات   13نن الديكبراطية الفيبرالية وتولد واور انعتا ا  بهاا"

رة جهاد ايدعم دوكا تطوير انا الكنلوكةل ويؤدي سر النهاية الاى خفاق كجتكاع كادنر وااا ايااايا ويكثال ثكا

ه هاوم بواقااوري كت اكفة انباادل ااتطاع  كن تطوير اك انيته الناتيه وانحت اام الاى الكنطاق الابفار لفنب

  ثير خاارجروتحديدا عفاى الكااتوى الايااار تكهيادا ل نتباال الاى الديكبراطياة الفيبرالياة دون كاااعدة او تاا

هودااا هاا لهانا انكارل واااتطاع  بجويبدم لناا نسو وياكاا  اكثفاة  ثيارة عفاى قادرة باام الوااوة سار تحبيب

 ا والادخولالناتية ووعيها الاياار و الوطنر النهوم بواقاهاال وكواجهاة انلكتهاا الد تاتورياة وانطاحاة بها

يا عاام   وااابان1974الى عصر جدياد تحا  كلفاة تبنار وتطبياق الديكبراطياة الفيبرالياةل كثال اليوناان عاام ن

ينياةل وريراا كن الدول انخرى سار اوروباا الوارقية واكري اا ال ت ل 14ن  1983  وانررواي عام ن1975ن

كادى  التار ر حا  طاوي  تحا  الح ام انااتبداديل  كاا بايان ان ثباساة الوااوة تاؤدي دورا كهكاا سار تحدياد

جا ا كان  قدرتها عفى التطور اياايا وااتاداده الر ري لببول واااتيااة قايم وكباادل الديكبراطياةل بوصارها

رسااياة الر ري والثباسر وليو كجرد توجيها  عاكة يتم تطبيبهاا  واايفة لفتطاور والحصاول عفاى الت وينهم 

 والرخاا انناانر  كا الكجتكاا  الغربية 

 -و اوار ان تفك البدرة كرتبطة بااو ث ثة وار: 
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ارااااا  ساار الهويااة البوكيااة: يؤ ااد نسو وياكااا  ان قااوة او ضاااف الواااور بالهويااة البوكيااة لهااا دور  بياار -1

اتاه رة عفاى حيالديكبراطية الفيبراليةل ويجد  فكا ارترع الواور بهاا لادى الرارد توا ل لدياه داسااا نحاو "الاايط

ياق  نار لتحبالايااية والكطالبة بك يد كن التك ين الايااار واانا كاا يجافاه يحادد خياراتاه وساق التر يار الاب

كطالاة  ى الكجتكع   ال كثال انتواار الاادوى ككاا يوحادنلك الهدف وانا الواور يتحول تدريجيا كن الررد ال

لاى اعفاى ل  كا ان قوة الواور انه اتنتبل بو ل كباوار او ريار كباوار ا 15نوااداف الجكيع سر اتجاه واحد"

هوياة ارم الاافطة التار لان يك نهاا الاتكف  كان  تحبياق كطالاة واابهال اكاا لاو  اا ن الا او اي الوااور بال

اي   ون النتاا ج كا وااة تكاكاال ويصاب  الرارد والكجتكاع كااا عااج ين عان تحبياقالبوكية حالاة ضاايرة اات

 ااادف او طكااوح اياااارل ويكاان  النلااام الاياااار البااا م كااااحة ا باار ليراارم عفيااه واا ل وطبياااة الداااتور

 والبوانين التر تحدد لهم حبوقهم وواجباتهم وسق رؤيته ن وسق طكوحهم الاياار 

لوااوةل ان ت ك البدرة عفى اقاكة كجتكاع كادنر ن ت رار لفنهاوم بواقاع انكام واالكجتكع الكدنر: ان اك -2

 ياة وراااخةيجة ان ي ون اانا الكجتكاع الكادنر نو ثباساة كدنياة ن تبفيدياة او دينياةل وبادون وجاود ثباساة واع

يااه تكاان  اسااراد الكجتكااع خيااارا  عاادة لككاراااة نواااطهم الاياااار وترجكتااه عفااى ارم الواقااعل نينطبااق عف

 اافبا عفااى تااكية الكجتكاع الكاادنر يناه كاا ال ك ااب  بكاتبداتاه واعراساه انجتكاعيااة والدينياة والاني ياانا و

 تهاا ة خاارل بيااتبرار الديكبراطية وتطبيبها اي ون كوواال والثباسة الكدنية كاالة حيوية لنجااح الديكبراطيا

ى الرارد تها سر اي نلام اياار ككا يررم عفان تاد "عاكل ك كل لاكفية تطبيق الديكبراطية وارااا كؤااا

نيهااا ة ولاايو تبوالكجتكااع كاااا انيكااان بكبااادل وقاايم الديكبراطيااة الفيبراليااة وساار كباادكتها الاب نيااة والافكانياا

ر صاال  ان كاالة عبفنة وعفكنة انعراف والتباليد والكورو  الر ري والثبااسر اكار يصاة ساس   16نلااريا"

ادارة  براطيااةل وتاااود عفيااه ساار نهايااة الكطاااف بتوااايع الكجتكااع الكاادنر وقدرتااه عفااىاي كجتكااع يتبنااى الديك

ثر اعل والكاؤاكوره انجتكاعية والاياايةل وتك ينه كن الكوار ه سر الاكفية الايااية ويصب  او ال عة الر

بااد ان  ن انعفيها وليو التابعل و اوضا  نسو وياكاا  ان الكجتكااا  الغربياة لام تصال الاى كاا اار عفياه اآل

ر سصف  الدين عن الدولةل وتحرر  كان  ال قياد دينار او كاورو  ثبااسر قاديم لتصال الاى كااتوى انااتبرا

 والرسااية عبر اعتكاد ادوا  الح م الاب نر والرويد لفديكبراطية الفيبرالية 

رطين اكاا ترااي  روح التاااك : ان كااالة نجااح او سوال الديكبراطياة سار أي نلاام ايااار كبتارن بوا -3

الكااواة والادالة وتحبيبهكا داخل الكجتكعل وكاالة وجود نلام ايااار ياتكاد الديكبراطياة الفيبرالياة ويطباق 

جكيع الياتها وولا رها الايااية ل نه يرتبد سر نلاكه الديكبراطر الاى تحبياق  فيهكاال اانا الوضاع ياؤدي الاى 

رحفاة اعفاىل وااو كارتبط بحالاة الكجتكاع وطبيااة كيولاه عرقفة عكفية تطور الديكبراطية واننتبال بها الى ك

الر ريااة وانجتكاعيااة الاااا دة عفااى الكاااتوى البيكاار لفرااردل ان  فكااا ااااد  روح التااااك  وانلرااة بااين اسااراد 

الكجتكع بايادا عان التكييا  او الراوارق الطببياةل وعاداا جا ا ن يتجا أ كان البايم والااادا  اننااانية ولياا  

يل ادى نلك الى "توايع الكااواة والادالة سر الحبوق والواجباا  وتتحاول الاى حالاة عاكاة كجرد واور سرد
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توكل الجكيع دون ااتثناال نن روح التااك  ار ج ا اااار كن البيم انجتكاعية الااكة وحالة طبياية سار 

   17نعكفية التراعل انجتكاعر سيكا بين اسراد الكجتكع"

ياا  عفااى اااااو الااارق او الجاانو او الفااون كاااالة كهكااة تصااة ساار صااال  ان عكفيااة الغاااا حالااة التكي

ةل لديكبراطيااالكااواة والادالةل والتر تنا و بو ل ايجابر عفاى كجكال الاكفياا  التراعفياة الكراسباة لتطبياق 

باال وكتاى كااا اصاابح  واقااا طبيايااا يكاراااه اساراد الكجتكااع خاا ل ع قااتهم وتراااعفهم كااع باضاهم الاابام ق

 م سار عكفياةوتنرينه بح م البانونل عنداا تتحباق الكاااواة والادالاة بوا فها وكضاكونها الوااكل وتاااااقراره 

و وياكاا  انرتباا انناانرل لضكان رساايته وااادته الى جانة ضكان حبوقه وحرياته انااايةل وتحد  نس

اار لام كري ار ونلاكاه الاياعن تجربة الونيا  الكتحدة انكري ياة بهانا الخصاو ل واواار ان الكجتكاع ان

ووا ل   ار يرتِق الى انا الكاتوى ان باد تخفيه عن التكيي  الانصاري الاني  اان ااا دا سار الكجتكاع انكري

ك اكري اار ل حياا  ااااتطاا الحاارا -جاا اا كاان ت وينااه الر ااري والثباااسر نااايكا كااا يتافااق بحبااوق نانساارو

لاياااية ن كاهام كان تحويال عكفياة الكطالباة بحباوقهم اانجتكاعر لناوطر حر ة الحبوق الكدنية والكتضاكني

 واااتطاع  التر اقراا اع ن اناتب ل انكري ر واقر بكااكفتهم عفى اااو الكاااوة والادالاةل حالاة عاكاة

كير كن تغيير نلرة الكجتكع انكري ر لهم وسرم واقع وجودام وككاراة حبوقهم  ج ا كان التر يار والضا

 كري ر قبل اقرار الح وكة بكوروعية كطالبهم وتنريناا لهم  انناانر ل ل كواطن ا

انه اياو اااتطاع  باام الوااوة كان سهكهاا وتطويرااا وتوليرهاا لصاالحهال وقولبتاه ليتاواام كاع 

التااافط  بي تهااا الر ريااة والايااااية والثباسيااةل وتك ناا  عبراااا الخاارول كاان حالااة الاتكااة التاار يهاايكن عفيهااا

لحبااوق لنااور التاار يح كهااا نلااام ديكبراطاار حاار يااؤكن بالكااااواة والادالااة وصاايانة اواناااتبداد الااى حالااة ا

وااكياة  والحريا  انناانيةل ونلاك بااد تصاديها ورسضاها ل ال اوا ال اننلكاة انااتبداديةل واناا يااتر دور

ة كاا لاى كرحفاا الكجتكع الكدنر رن وحده البادر عفى دسع انه اننلكة عفى التنحار نها ياال ككاا أافهاا ل نتباال

حاو لفوصاول ن باد التاري  وكا  ال  كاتكرة سر عكفية تحدي  وتطوير اك انياتها الر رياة والافكياة والثباسياة

 كرحفة التاري  ال ونر لتبف عفى كوارف نهاية التاري  الني يكثل نروة تطور انناانية 

  ان الكصااير النهاا ر لفاادول البوياة انااتبدادية والااافطوية ااو الاا وال وعادم قاادرتها ويارى نسو وياكاا 

عفى اناتكرار سر الح مل اكا برال وندة كجتكع كدنر عب نر ونويط ولد كن رحم الكااناة التار عاواها سار 

البيااادا  لاال ا اانا نااوا كاان اننلكااةل او نتيجااة ينهياااره ل يااادة حاادة الخ سااا  بااين جكاعااا  الكصااال  و

الايااية التر تايطر عفى نلام الح م  وصراعهكا عفى الك ااة والنرون الاياار وانقتصاادي ككاا يجافهاا 

وعفاى الاررم كان نلاك انااك كجتكااا  سار كرحفاة انااتكرار سار  اوة وا ثار ضاارا و ياؤدي الاى  والهاا 

وااط كثاال حار عفاى نلاك واار كان التاري  كات ال تخضع ينلكة الح م اناتبدايةل وتاد كنطبة الوارق ان

الدول انا كية " تكتفك نلام ايديولوجر كنلم له كنلوكته انخ قياة وناابه انجتكااعر والايااار الخاا  
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به ويختفف عن اي كن الكجتكاا  انخرى يكت  ه ثباسة س رياة وعفكياة اا فاة ان اناه يصانف ضاكن الادول 

   18نالتر تبع خارل التاري  الحدي "

ااايال دم قدرة كجتكاا  تفاك الكنطباة عفاى تولياف اك انياتهاا الها فاة لخفاق كجتكاع كادنر واا ايان ع 

ى الاى كااتو سض  عن استباراا ياتخدام الكنطق الابفر والرؤية الواقاية لتنكية وتطاوير اوضااعها لتنتباال

تبدادية لكااة الح اام اناااالدولااة الصااناعية ال باارى ندول التاااري  ال ااونر ل واا ف  اااام ااااباة ببا هااا تحاا  ان

طة والااافطوية وعاادم البااادرة عفااى الاااتخف  كنهااال  كاااا ان الرربااة الواااديدة لفنرااون وانااااتحوان عفااى الااااف

ف رباتها تباوانات ثار بها كن انكور التر تايطر عفى عبفية حا كيهل وكن اجل انحترال ب ل ك تاباتها ور

 براطر وتباوم أي "تر يار عب نار وكتناور يطالاةدوكا ضد اي و ل كان اوا ال التحاول انجتكااعر الاديك

لايااااية بااالحبوق والحريااا  الررديااة وتحبيااق الادالااة انجتكاعيااة نن كاان وااان نلااك ان يايااد اي فااة نلكهااا ا

وااة كان الحا كة لنا وصف سو وياكاا الادول الكنضاوية سار جاكااة الادول الاربياة بالاد تاتوريا  يقفياة ك ر

    91نقطاعا  واااة كن واوبها"

دا  وكنن نهاية الحرة البااردة بادأ  باام اننلكاة الاياااية الحا كاة سار كنطباة الوارق انوااط باحا

 نجتكاعياةنوا كن التغيرا  عفى توجهاتها الايااية تجااه وااوبهال باالت اكن كاع حر اة التغييار الاياااية وا

ا ة وناااد  عاان طريااق حرا هااوانقتصااادية التاار طالاا  الاااالمل وتراعفاا  كاهااا ايضااا كجتكاااا  تفااك الكنطباا

اكاا  انجتكاعر الصغير بضرورة احدا  افافة كن الكتغيرا  الجنريةل وانا دليل عفى صحة رؤياة نسو وي

ي ون داديةل وااان الكجتكع الاالكر لكا باد انهيار الويوعية ايبود نحو انهيار  ل اننلكاة الواكولية وانااتب

وااو كاا  ية ا انناانالية  ونها الوحيدة التر تبود نحو التبدم و ارتباالبديل انسضل او تبنر الديكبراطية الفيبر

اباانل وبياة واليتحبق لف ثير كن الدول التر اعتكدتها كثل دول أوروباا الوارقية وأكري اا ال تينياة و ورياا الجن

رساار نلاكاا اياااايا لهااا وواا ف  افااافة عكفيااا  التحادي  الاياااار وانجتكاااعر وانقتصااادي والافكاار والكا

ى دول ل ان اانه الحاال لام تااري عفا الني راسق تطبياق الديكبراطياة نبفاة نوعياة لك اناة وتطاور تفاك الادول 

 كنطبة الورق انواط وانكا اخن  كنحاى كغااير وكتنااقم كاع سرضاية اطروحاة نسو وياكاا  التار وضااتها

  اااكم م الاياااية كاع كانتح  كجهر التو يك والنبد الوديدينل نايكا باد احتراال  باام الادول بتوجهااته

ي كان كن الحبوق والحريا  لكجتكاهال سض  عن تبنر ادوا  التحدي  الديكبراطر عفى الكااتوى انقتصااد

 اجل دعم اقتصاداا وكوا بته لفتطوار  الاالكية 

ويا و نسو وياكا  الابة وراا عدم تبنر اننلكة الافطوية التبفيدية سار الوارق انوااط وتحديادا دول  

فيج الاربر لفديكبراطية الفيبرالية نلاكا اياايا لها او الخوف كن خاارة وجوداا سر اعفاى اارم الاافطة الخ

وحركانهااا كاان التكتااع ب اال الك تااابا  التاار حا تهااا طااوال كاادة ح كهااال سضاا  عاان ااايطرة الرؤيااة التبفيديااة 

لرويدل ككا دساها الى ت ريو حالة والتكاك باس ار وكاتبدا  عرا عفيها ال كن و بايدا عن الاب نية والح م ا

عدم التجاانو باين الاافطة الحا كاة والكح اوكينل عفاى الاررم كان ادعا هاا انهاا تتبناى الديكبراطياة الفيبرالياة 
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وتانى بحبوق وحريا  كجتكااتها وسق كا تكفياه الرؤياة الكواتر ة لفكجتكاع الادولرل واار سار حبيبياة انكار 

ل والرضااا كاان انوااااط الدوليااة ين الديكبراطيااة الفيبراليااة باتاا  تاادعر نلااك كاان اجاال الحصااول عفااى الببااو

تحلااى بالواارعية الاالكيااةل وحتااى كاااالة اكت  هااا ل اال كلاااار الحداثااة ساار كجااال التافاايم والت نولوجيااا ااار 

لانلك نجاد ان عكفياة تطبياق الديكبراطياة  كلاار اطحية وااته  ية وليو كن اجل تحبيق اي بنااا كارسار 

نحراف وتوويه وديدينل نايكا كا يتافق بادواتها البانونية والكؤاااتيةل ككا يؤدي الى ك ياد كان تاانر كن ا

التراجع والني يطال كجتكااتها عفى كختفف الصادل سار الوقا  الاني تبارر سياه اننلكاة الحا كاة ان الاابة 

ياااية لهاا ون تراعار الخصوصاية الحبيبر لرول الديكبراطياة الفيبرالياة انهاا ن تاواام البي اة انجتكاعياة والا

 الثباسية والدينيةل  كا ان كجتكااتها ليا  جاا ة س ريا ل نتبال الى الديكبراطية 

وانكااا  وبهاانا الوااان يوضاا  نسو وياكااا  ان الخفاال نياارتبط بالديكبراطيااة وتحدياادا اينكااونل انكري اار 

كااا  تفاك د والكحااوبية التار تكاارو سار كجتيتافق بوجود "كوا ل اي فية لفاكفية الديكبراطية و ثرة الرااا

اف كان اا تك نا  سار نهاياة الكطاانااك دول تبنتهاا وطببتهاا بحاناسيرالدول تح  كلفة الديكبراطية سار حاين 

   20نالبضاا عفى الحروة والد تاتوريا  وتحبيق التحدي  واناتبرار الكنوود"

طبيبهااا نياارتبط بهااا وانكااا يتافااق بطريبااة تانن حالااة انخراااق التاار تحااد  كاان جااراا تبناار الديكبراطيااة 

ة الاى كااال و يرية توليف ايااتها لفنهوم والتبدم  كا الكجتكاا  انخرى التر اتباتها حديثال واوار ايضاا

م ان "اناا وسر راية اناكية وار أن رالبية واوة تفك الدول تاتنق الديانة انا كية عبيدة دينياة راااخة 

وة باااد عااالكر وااااتطاا ساار عاادة كناااطق كاان الاااالم ايااا كر اننتصااار عفااى الاادع يتكياا  بااان دعوتااه نا 

 ا او تحاديالاالكية لفديكبراطية الفيبرالياة ل ناه نيكفاك جانبياة وقباول خاارل كنطبتاه وكان ثام ن يوا ل خطار

   21نعفى الديكبراطية الفيبرالية ون يك نه ان ياخن ك انها التاريخر"

ل انااا كية ان تخفااق لهااا أنكونجاااً ايااااياً سريااداً كاان نوعااه نبفاا  عبااره لبااد ااااتطاع  بااام الاادو 

كجتكااتهااا الااى النهااوم والتطااور الافكاار وانقتصااادي والكارساار ابر اااا كالي يااا واندونيااايا وانكااارا   

وايااران وتك ناا  كاان نباال كجتكااتهااا الااى خااارل عااالم اناااتكرار التاااريخر كبارنااة بالكجتكاااا  انااا كية 

ىل وانخيرة لم تتك ن كن خفق رنكونل كوابه له نايكا انها تكتفك كنلوكة كت اكفة كن البايم والكباادل انخر

وانس ار التر يك ن ان تاتكد كن عبيدتها الدينية وتكتفك ال ثير كن البدرا  والطاقا  انبداعية تاااعداا سار 

ر الااني ااايؤافها الااى التطااور خفااق رنكااونل س ااري واياااار كتكياا  رنا كااا ولراا  بطريبااة صااحيحةل انكاا

 كا انها لم تاتثكر سرصاة وجاود  واننتبال خارل عالم اناتكرار التاريخر الني تببع سيه كنن انوا  طويفة 

رنكونل جاا  قابل لفتطبيق وكك ن ان يت  م كع بي تها انجتكاعية وخصوصايتها الثباسياةل رن قادم نسو وياكاا  

اطياة خاارل بي تهاا انصافيةل وتااهم سار حال اي تنااقم او خفال كك ان ان س رة جديدة لتبنر وتطبيق الديكبر

يو ل عا با خ ل كرحفة تطبيبها كن قبل الكجتكااا  انخارىل واطفاق عفيهاا تااكية "الديكبراطياة الناضاجة 

 -وار تبوم عفى رؤية عب نية لفواقع الاياار وانقتصادي يي دولة تك نها كن اااتخدام النكاونل انكري ار
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ربر لفديكبراطية بو ل يتواام كع واقاها الر ري والثباسر ويضكن لها بناا دولة ديكبراطية ساعفاة وبهوياة الغ

   22نتابر عن خصوصيتها"

عفااى  ونجااد ان اخراقهااا ساار  اا  الحااالتين ياااود لرربتهااا الوااديدة ساار ت ااريو نروناااا الاياااار والحرااال

خفاق وجوداا سر الافطةل وانكر الني دساهاا الاى رسام  ال اوا ال التحادي  انجتكااعر داخال كجتكااتهاا ل

لر وياةل اعفى كصاالحها كجتكع كدنر عب نرل ان ايؤدي نلك الى تهديد وجوداا الاياار والتاريخر والتاثير 

كارااة و ل انه اناباة ار نتال لجكوداا الر ري والابا دي الاني تاايطر عفياه رؤياة تبفيدياة ضايبة سار ك

لجكاود الح م وتنليم ع قتها بواوبها وترجكته عفى ارم الواقاع بوا ل كواوهل ويارى نسو وياكاا  ان اانا ا

حاد لبارن الواالني ااتواجهه الديكبراطياة الفيبرالياة سار الر ري والابا دي او الخطر الرافر والتحدي ان بر ا

ل عا باا والاورينل واو اكة كوتر ة تتكي  بها اننلكة الحا كة سر لل عالم اناتكرار التااريخرل واتوا 

ى وصاولها الال بير عفى انتوار وتطبيق الديكبراطياة الفيبرالياة وكناع ارتبااا كجتكااتهاا لفتطاور قادكا تكهيادا 

 ر انناانر انخير  نرورة التطو

 الـــخـــاتـــمـــة:
 يااة التاار ان انس ااار التاار قاادكها نسو وياكااا  ساار اطروحتااهل وعااد الديكبراطيااة الفيبراليااة الصاايغة النها

ر لفاياان انهاا والدينر والثباسرل ولفوافة انولى قد تلها اتتبنااا  ل الكجتكاا  عفى اخت ف ت وينها الر ري

نخاارى االديكبراطيااة الفيبرالياة وقيكهااا وكباد هااال وسرضاها عفااى الكجتكااا  البواارية ااافوة س ااري لاولكاة 

ري ار بغم النلر عن آليا  نوراا وتاكيكهال ولنلك استارم الابام انهاا تكثال آلياة لفتارويج لفخطااة انك

نلاك رن توجاد  اايا لفهيكنة عفى الااالمل وربكاا يصا  الجديد لكا باد الحرة الباردةل و لنكونجها انيديولوجر

د كنان عاام جافهاا تكثال اكتاداد لفخطااة الايااار انكري ار الجديا الاديد كن الكؤورا  سيها تؤ د انكرل ككاا

ربيااة  ل  وعاارم انطروحااة لف ثياار كاان النبااد كاان قباال انوااااط الايااااية وان اديكيااة الغربيااة والا1990ن

ة التار تفاف وكبارنتهاا كاع انحادا  الاالكيال ن لو اعادنا قارااة انطروحاة كان كنلاور كخ وحتى انكري ية 

كجتكااا  جر  باد اعوام كن صدوراال ن تورنا انها تكثل قرااة واقاية لدرااة وتحفيال الاافوك البواري لف

باااه عبار الديال تي رل لف وف عن طبياة الاافوك اننااانر والايااار و يرياة ارت –وباافوة الكنطق الابفر 

 ةل وااتكا كا باد الحداثةل وكا ات ون عفيه الكجتكاا  سر نهاية انه الكرحفا حر ة التاري  وتطوره لكرحفة

ر سار انطروحة بكجان  عدة  و ف  عناصر ااااية سر عكفية التراعل الداخفر والخارجر يي كجتكع تاؤث

 ولابااد انااافو ه  كااا يااؤثر بهااال عباار كنلوكااة قيكااه الر ريااة والدينيااة وانخ قيااة وثباستااه الخاصااةل وكناان ال

ول الوارق ل لرية الثالثة نجد ان اس ار انطروحة ثبت  صحة باضها عفى ارم الواقعل نايكا كاا يتافاق باد

 انواط التر وجد انها اتلل قاباة سر كرحفة عالم اناتكرار التاريخر 

وبيناا  ان التااداور انقتصااادي وضاااف بااراكج التحاادي  والتنكيااة ساار كجااال الافااوم الطبيايااة وتطااوير 

فاايمل كاان اباار  اناااباة التاار تجافهااا  اانلكل وااااتكرار ااانا الحااال ااايؤدي الااى ااااتكرار حالااة الناا اا التا
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والصراا الاياار والني اي ون الكحرك الرافر داخل انلكتها بدن كن الحراك انجتكااعرل ككاا ياؤدي الاى 

توالر قراراتهاا وسار  ا   اتااا الهوة بين الدولة والكجتكاع بوا ل كااتكرل ويباود اكاا الاى انهياار الدولاة او

الحالتين اتام الروضى الايااية ويخترر  ل و ل كن او ال اناتبرار انكنرل لنلك نابيل اسضل كن تبنار 

الديكبراطيااة الفيبراليااة سهاار اثبتاا  عفااى كاار التاااري  البوااري انهااا تكتفااك الكباادرة لتحبيااق انرتباااا ل ناااانية 

ا  كاا نلار لهاا ل ان عفاى انقال نجحا  س رياا وقادك  نرااها باديل جكااال وعفى الررم انها لام تنتوار عالكيا

 اسضل كن اي ايديولوجية اخرى 
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