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 الخاتمة والنتائج

قبل استعراض النتائج التً توصلت لها الباحثة, الُبد من القول: اننا )ابناء        

االلفٌة الثالثة(, نعٌش الٌوم فً عالم متجدد متغٌر متسارع االٌقاع ٌحكمه العلم 

والتكنولوجٌا والمادة, عالم تتصادم فٌه قٌم الثبات مع قٌم التغٌر, وٌتواجه فٌه الواقع 

ً مع الصناعً, والقٌم المادٌة مع القٌم االنسانٌة. لذلك الُبد مع الخٌال, والطبٌع

التقنٌة )الحضارٌة(, والُبد ان -للفلسفة ان تأخذ مكانها فً كل ھذه المتغٌرات العلمٌة

ٌمارس الفٌلسوف دور الناقد الموجه المستنبط الُمحلل لنتائج العلوم وغاٌاتها. ومرة 

فلسفة, ال فً مشكلة كونٌة, او بٌئٌة, او اخرى, نجد انفسنا امام حوار العلم وال

اجتماعٌة, بٌن دواعً الفلسفة والعلم,  –اخالقٌة  –جٌولوجٌة, بل فً قضاٌا علمٌة 

لذلك حاولت الباحثة وبطرٌقة عقالنٌة / نقدٌة البحث فً مواقف الفلسفات والعلوم 

 -ماعٌة حسب المعاٌٌر الدٌنٌة واالخالقٌة واالجت -المعاصرة من ھذه الموضوعات 

ألنها تمس حٌاة االنسان ككل سواء جوھره وماھٌته, ووجوده, ومستقبله وما ٌحٌط 

 به )محٌطه الطبٌعً واالجتماعً( )وفق اراء فرانسٌس فوكوٌاما( . 

وبعد ھذا الشوط الطوٌل الذي قطعناه من البحث والدراسة ومالحقة جدٌد الكتب      

اصر, خرجت الباحثة بجملة من والبحوث والدراسات حول ھذا الموضوع المع

 النتائج أكدت :

اوالً: ضرورة حضور الفلسفة المعاصرة فً تعمٌق وعً المجتمعات حول مصٌرھا 

وبشكل عقالنً ونقدي, لِما لها من دور فاعل وجوھري فً توجٌه االنسان 

المعاصر ومساعدته على مواجهة التغٌرات والتبدالت المتسارعة, وخصوصاً أزاء 

لعلمٌة والتطورات التكنولوجٌة, واالستفادة من اٌجابٌاتها والوقاٌة من الثورات ا

 سلبٌاتها .

عجز االجوبة الماركسٌة فً اٌجاد الحلول المناسبة لمشكالت االنسان  -3

وھمومه, واقتصارھا على الجانب المادي من مشكالت االنسان واغفالها 

 بالكفاف .للجوانب الروحٌة واالجتماعٌة فً حٌاة االنسان والقبول 

اصبح االنسان الرأسمالً )الغربً( فً ظل الفلسفة البراغماتٌة )أنا متعالٌة(  -2

على حساب المجموع, واصبح المجتمع عبارة عن افراد مستقلٌن انانٌٌن, 

وغٌاب روح الجماعة المتعاونة المعبرة عن وحدة المجتمع الن اھتمامها 

غربً( والسٌما صاحب انصب على اٌجاد حلول لمشكالت االنسان الفرد )ال

 المشروع الرأسمالً والمترفٌن. دون, عموم المواطنٌن .



ان ظروف المجتمعات االوروبٌة والحروب العالمٌة الكبرى فً القرن  -1

العشرٌن, تركت االنسان ٌعٌش مأساة وجوده, ٌعٌش قنوطاً قاتالً, حتى ان 

حل اال  الفلسفة الوجودٌة بتٌارٌها االٌمانً والالدٌنً, لم تجد له من

 باالنتحار. للخروج به من وطأة السأم والقلق والضٌاع .

ثانٌاً: تبدل مفاھٌم العلم فً نهاٌة القرن العشرٌن وبداٌة القرن الحادي والعشرٌن, 

والعبور: من الحتمٌة الى االحتمالٌة, ومن السببٌة الى الالسببٌة, ومن الضرورة الى 

ستقرار, وانتقالها من عالم الطبٌعة الى الصدفة, ومن النظام الى الفوضى وعدم اال

 -عالم المجتمعات االنسانٌة وعلى الوجه اآلتً :

ان االكتشافات العلمٌة فً مجال البٌولوجٌا وما تفرع عنها من ھندسة  -3

وراثٌة واستنساخ وعلوم االعصاب واالدراك والذكاء االصطناعً 

جً, على ما فٌها وابحاث الخالٌا الجذعٌة وصوالً الى المجال البٌوتكنولو

 من حلول اٌجابٌة فأنها تهدف )سلباً( الى التحكم بالفرد والعائلة والمجتمع.

معرفٌة جدٌدة انضمت الى الثورات السابقة  – ظهور ثورة علمٌة -2

وتفوقت علٌها, وھً ثورة الحاسوب )الكمبٌوتر(, التً قدمت لالنسان 

ما على اآللة اداة معرفٌة جدٌدة ال تقوم على العقل أو الحواس وان

)الحاسوب(, لٌتمكن من الوصول الى كل ما ٌرٌد بال جهد عقلً او 

 جسدي فً عالم افتراضً غٌر واقعً .

ع الفلسفات والحلول الحتمٌة والخطٌة لصالح االتجاھات االحتمالٌة ثالثاً: تراجُ 

والحلول الفوضوٌة, التً تخطت حدود السببٌة والقصدٌة والثبات الى عالم مفتوح 

االتجاھات والموضوعات جمٌعها. فال ٌوجد ثبات فً عالمنا المعاصر, كل  على

شًء قابل للتغٌر والتحول والتطور, وخاضع لالنتقائٌة واالبداع, حتى اصبحت 

الفلسفة السائدة فً زماننا ھً فلسفة التحول بدالً من فلسفة الكٌنونة التً كشفت 

 -عن:

دع حضاري, امتد اثره الى ُمعاناة المجتمعات والسٌما الغربٌة من تص -3

المجتمعات االخرى, وقد اھتم فوكوٌاما بدراسة ھذه التصدعات ومعرفة 

اسبابها, وطرق ترمٌمها وعالجها, إن كانت ثقافٌة )معرفٌة( او اخالقٌة, 

 أو دٌنٌة أو اجتماعٌة .

وُتعد التحوالت الثقافٌة والتغٌرات الحضارٌة التً شهدتها المجتمعات  -2

سباب التصدع التً رصدھا فوكوٌاما, لترِكها اثاراً قوٌة الغربٌة, اول ا

 وواضحة على حٌاة )الفرد واالسرة والجماعات( فً تلك المجتمعات .



ٌقسم فوكوٌاما المجتمع الى ثالث طبقات او عوالم, االولى ٌمثلها  -1

الفالسفة والعلماء والفنانون, الثانٌة تمثلها الثقافة الشعبٌة )العقل الشعبً(, 

لثة السلوكٌات الفعلٌة البناء المجتمع وتصرفاتهم التً ھً انعكاس والثا

 لثقافاتهم .

الى  -بجانبها السلبً  -تؤول التغٌرات التكنولوجٌة واالقتصادٌة  -3

تصدعات فً المجتمعات االنسانٌة, وخصوصا ما ٌتعلق بمجال االسلحة 

االسلحة واختراع القنبلة الذرٌة وبعدھا النووٌة واسلحة الدمار الشامل و

 الجرثومٌة .

رابعاً: ورغم تحذٌر فوكوٌاما من الجانب السلبً )السًء( فً التكنولوجٌا, اال انه 

ٌرى اننا ال ٌمكن ان نرفضها الن ذلك ٌؤدي الى آثار غٌر محمودة على حٌاة 

المجتمعات, ففً رفضها اٌقاف للطبابة ووسائل االتصال ورفض للتصنٌع ... وھذا 

 -ٌعنً :

العمل الٌدوي الى فكري والمنتجات المادٌة الى معلوماتٌة ان انتقال  -3

أثر تأثٌراً كبٌراً على حٌاة الطبقة العاملة وأرباب  والتصنٌع الى الخدمات,

ٌُعرف ت التقنٌة( و )نقابات نفاٌاب) الصناعات الٌدوٌة؛ وخلق لنا ما 

 .العاطلٌن(

قٌة والتقالٌد ان جمٌع التغٌرات والتحوالت والتصدعات فً المعاٌٌر االخال -2

االجتماعٌة التً شهدتها المجتمعات االوروبٌة واالمرٌكٌة, ٌرجعها فوكوٌاما 

 الى تصاعد مستوى الفردٌة فٌها .

وقد حدد فوكوٌاما مصدرٌن لظهور النزعة الفردٌة فً المجتمعات الغربٌة,  -1

المسٌحً, خصوصاً النزعة البروتستانتٌة وحركة  –ھما: التراث الٌهودي 

)والسٌما افكار مكٌافلً وھوبز ولوك وكانط(. أما سبب ترسخ التنوٌر 

الفردٌة وتحولها الى فردانٌة فً ھذه المجتمعات فٌرجعه الى االقتصاد 

والفلسفة البراغماتٌة. والعولمة القائمة على )قوة المال واالعالم( و )الثورة 

 المعلوماتٌة( .

دادت متطلباتها, وأتسعت مجاالت خامساً: الحظ فوكوٌاما انه كلما تقدمت الحٌاة واز

العلم فٌها, كلما تراجعت القٌم االخالقٌة لدى افراد المجتمع, وتراخت ِحبال التماسك 

االجتماعً واألُسري, وتزاٌدت الفردانٌة, فهناك تصادم بٌن النمو فً الجوانب 

 -المادٌة والقٌم االخالقٌة؛ لذلك :

ترتب على تصاعد الفردانٌة ظهور مشكالت اجتماعٌة كبٌرة منها, النسبٌة  -3

االخالقٌة, وعلى الصعٌد السٌاسً ظهور حكومات ضعٌفة غٌر قادرة على 



حماٌة افرادھا, وانعدام الثقة بٌن افراد المجتمع, وحدوث تصدع فً عالقات 

اد المجتمع, افراد االسرة الواحدة, وغٌاب لغة مشتركة للخٌر والشر بٌن افر

 وانتشار الفقر وشٌوع الجرٌمة فً المجتمع .

وضع فوكوٌاما عّدة ُسبل لعالج وترمٌم التصدع الذي تشهده المجتعات  -2

الغربٌة, مقترحاً مقدمات للترمٌم تتمثل باٌجاد قواعد اخالقٌة ومعاٌٌر سلوكٌة 

توحد افراد المجتمع مع بعضهم فً مجموعات اجتماعٌة تعاونٌة متماسكة, 

 عالة وقادرة على احداث التغٌٌر المنشود .ف

ٌرى فوكوٌاما ان ابناء المجتمع قادرون )وبشكل تلقائً( على اٌجاد قواعد  -1

سلوكٌة واخالقٌة خاصة بهم دون ان ُتفرض علٌهم من لدن سلطة القانون او 

الدولة او التقالٌد, بما ٌالئم حاجاتهم ورغباتهم ومتغٌرات العصر الذي 

كهناً بان العالم فً القرن الحادي والعشرٌن سوف ٌعتمد ٌعٌشون فٌه. مت

اعتماداً كبٌراً على ھذه المعاٌٌر والقٌم غٌر الرسمٌة, وان المجتمعات 

ستستمر فً االتجاه نحو خلق مثل ھذه المعاٌٌر او اٌجادھا بسبب الطبٌعة 

 البشرٌة والعقالنٌة التً ُتفتش عن الجدٌد .

اربعة مصادر للمعاٌٌر السلوكٌة او القٌم االخالقٌة لالفراد  حدد فوكوٌاما -3

والجماعات ھً: المعاٌٌر تلقائٌة النشوء, ومعاٌٌر سلطوٌة النشوء, ومعاٌٌر 

-متوارثة من جٌل الى جٌل, ومعاٌٌر ناشئة عن طرٌق االختٌار المنطقً

 العقالنً الفراد المجتمع بما ٌخدم مصالحهم وغاٌاتهم وظروف عصرھم .

  -ادساً: أما سبل ترمٌم التصدع فحددھا فوكوٌاما فً جملة من القواعد :س

حسب -الثقافة فلها دور كبٌر فً خلق القٌم الثقافٌة الفراد المجتمع النها  -3

قوة دٌنامٌكٌة متجددة, فً تغٌر المجتمع وتطور افراده وصٌاغة  -وصفه

جتماعً انماط سلوكٌة ومعاٌٌر اجتماعٌة قادرة على تكوٌن رأس مال ا

 ٌساعد فً مواجهة التصدع .

التعالٌم الدٌنٌة فهً لُغة مناسبة للتعبٌر عن القوانٌن والنظم االخالقٌة  -2

الموجودة فً المجتمع, وان ھذه التعالٌم من الممكن ان تحقق النظام 

حسب قول -االجتماعً داخل المجتمعات الصغٌرة حتى مع غٌاب النبً 

دٌن دوراً فاعالً فً مواجهة الحداثة لذلك الُبد أن ٌكون لل -فوكوٌاما

والعصرنة. مبٌناً ان المجتمعات الغربٌة وان استبدلت القٌم الدٌنٌة بقٌم 

سٌاسٌة اال ان ذلك ال ٌعنً الغاء دور الدٌن من حٌاتها ولكن تغٌر اسلوبه 

وشكله فً مواجهة التغٌرات والتبدالت والتصدعات التً تعانً منها ھذه 

 المجتمعات .



ضائل االجتماعٌة تؤدي دوراً كبٌراً وحاسماً فً تنمٌة الفضائل الفردٌة, ان الف -1

لذلك ٌرى فوكوٌاما انه من الضروري ظهور شبكات ذات تنظٌم ذاتً تعمل 

على اعادة بناء المجتمع وتضع حلوالً مناسبة لمشكالته, وھذا ھو دور 

 منظمات المجتمع المدنً والُنخب العلمٌة واالكادٌمٌة .

المال االجتماعً دوراً فاعالً فً بناء المجتمع وتقدمُه, النه ٌقوم  ٌؤدي رأس -3

على مبدأ التعاون بٌن افراد المجتمع, ابتداًء من االسرة وصوالً الى اعلى 

المنظمات االجتماعٌة. حتى ان المصالح الشخصٌة االنانٌة لالفراد ستقوم 

اً بثالثة عوامل بانتاج رأس المال االجتماعً )كما ٌقول فوكوٌاما(, ُمذِكر

تساعد االفراد على تكوٌنه وبشكل متجدد, ھً: الطبٌعة االنسانٌة والفلسفة 

 العقالنٌة والدٌن .

ٌعطً فوكوٌاما للدولة القوٌة, دوراً فاعالً فً مواجهة التصدع, لهذا وجدناه  -5

ٌؤكد على اھمٌة تعلم بناء الدولة كخطوة اساسٌة لتكون قادرة على ضمان 

 تها سٌاسٌاً واجتماعٌاً واقتصادٌاً وحقوقٌاً... الخ .استقرار مجتمعا

ٌلعب االقتصاد )العامل المادي( دوراً مهماً فً بناء المجتمعات مادٌاً  -6

وعمرانٌاً, واالرتقاء بمستوى افراد المجتمع االخالقً, والمجتمع الحضاري 

 ككل, مثلما ٌكون واحداً من عوامل التصدع الحضاري والتراجع القٌمً .

عاً: اجتمعت فً فلسفة فوكوٌاما, قضاٌا العلوم والسٌما علوم االنسان والبٌولوجٌا ساب

مع قضاٌا القٌم واالخالق, الى جانب المعلوماتٌة, لتشكل لنا إطاراً لنظرٌته فً 

 -المعلوماتٌة( وعلى الوجه اآلتً : –القٌم  –مستقبل االنسان, فً ُمثلث )العلوم 

اته للطبٌعة البشرٌة مكانتها ودورھا الفاعل ارجع فوكوٌاما فً بحوثه ودراس -3

وتأثٌرھا الكبٌر على االنسان, حتى ٌكاد ٌكون تابعاً لها كلٌاً, وٌتحدد فعله 

الحضاري وفقاً لقوانٌنها وھذا التأثٌر ال ٌقتصر على االنسان بل ٌتعداه الى 

اة التارٌخ الشامل. وقد استقى مسألة التأكٌد على دور الطبٌعة البشرٌة فً حٌ

االنسان من مصادر فلسفٌة, متأثراً بسقراط وافالطون وارسطو من فالسفة 

 الٌونان, وكانط من الفالسفة الُمحدثٌن . 

إّن المعرفة عند فوكوٌاما ُمركبة, اي ان ھناك معلومات فطرٌة توجد منذ  -2

السنة االولى من نمو الطفل واستعدادات واستجابات عاطفٌة فطرٌة, فهو 

وراثة والجٌنات الوراثٌة فً تشكل المعرفة االنسانٌة الى ٌؤكد على دور ال

 جانب دور التجربة )التعلم واالكتساب( .

إّن لغة الحقوق االنسانٌة تحددھا الطبٌعة البشرٌة, الن غاٌات البشر ترتبط  -1

بطبٌعتهم وبمقدار تعلم المعرفة الشاملة للطبٌعة البشرٌة تكون معرفة االنسان 

بٌعة البشرٌة تسعى دائماً الى خلق قٌم ثقافٌة ونظام وان الط للغة الحقوق.



وقد بٌن فوكوٌاما ان ھناك ثالثة  اجتماعً ماداَم االنسان بطبٌعته خالّق للقٌم.

مصادر لحقوق االنسان وصفها بالُمحتملة وھً: الحقوق االلهٌة, والحقوق 

 الطبٌعٌة, والحقوق الوضعٌة .

نه )قرن التقنٌة الحٌوٌة( او ثامناً: ٌوصف القرن الحادي والعشرٌن بأ

)البٌوتكنولوجً( او التكنولوجٌا الحٌوٌة, الرتباط علم االحٌاء )البٌولوجٌا( بعلم 

الحاسوب )الكمبٌوتر(, واندماجهما بمربع العلوم الذھبً )الفٌزٌاء الكمومٌة, 

والنانوٌة, والكٌمٌاء الحٌوٌة الجزٌئٌة, والرٌاضٌات وعلم المنطق(. إلنجاز ثورة 

 -ٌدة فً العلوم المعاصرة وھً )ثورة البٌوتكنولوجٌا( على الوجه اآلتً :جد

تجري الٌوم محاوالت لتقرٌب العقل من اآللة )الحاسوب(, انطالقاً من القول  -3

 بتفوق الحاسوب )الذكاء االصطناعً(على العقل االنسانً )الذكاء الطبٌعً(.

والمخاطر, الخٌر  تحمل ثورة البٌوتكنولوجً المحاسن والمساوئ, الفوائد -2

والشر, االفضل واالسوأ لالنسان, واذا ما تحدثنا عن مخاطرھا, نجدھا أما 

مادٌة واضحة للعٌان, وأما روحٌة وخفٌة الٌمكن ادراكها بسهولة وھً 

 االكثر خطراً على االنسان على مدى االجٌال فً االرض .

ٌُبدع ٌشهد عالم الٌوم انواعاً متعددة من االرھاب, تحولت الى حرو -1 ب 

ٌُعّد نوع جدٌد  مبتكرٌها فً صٌاغة اشكالها, منها )االرھاب البٌولوجً( الذي 

من االسلحة اخترعت للسٌطرة على الناس وارھابهم, منها الجراثٌم 

والفٌروسات واالمراض الغرٌبة والخطٌرة والُمعدٌة والُمصّنعة كاالٌدز 

 والجمرة الخبٌثة وجنون البقر وغٌرھا .

الهندسة الوراثٌة, اكثر التقنٌات الحٌوٌة ثورٌة وخطورة فً مجال تاسعاً: ُتعد 

البٌوتكنولوجٌا, وقد تؤول الى ظهور شكل جدٌد من الٌوجٌنا )تحسٌن النسل( او 

)تعدٌل البشر وراثٌاً( )االقلٌة الغنٌة !(, وتعمٌق الفروق بٌن البشر, ومن ثمة تهدٌد 

سبٌل الرابع المؤدي الى المستقبل         الطبٌعة البشرٌة والوجود االنسانً. وُتعد ال

 ؛ فهً المرحلة االكثر ُبعداً فً تطور البٌوتكنولوجٌا -حسب قول فوكوٌاما  -

قد تقود حركة تحسٌن النسل الجدٌدة الى النظر لالطفال على انهم منتجات  -3

ُمصنعة للتقنٌة والعلم, ولٌست مخلوقات بشرٌة طبٌعٌة, وقد ٌتمادى العلماء 

بتخلٌق مخلوقات )بٌوھمجٌة( بأستعمال جٌنات بشرٌة )حسب رؤٌة  وٌقومون

 فوكوٌاما( بأدوات تقنٌة .

إّن اخطر ما ٌهدد االنسان كوجود وطبٌعة وفكر, ھو ابحاث االستنساخ  -2

البشري, فمن شأن ھذه االبحاث اذا ما ُطِبقت على البشر ان تنهً كل ما ھو 



فٌه انسان جدٌد )ما بعد حٌوي, ٌظهر -طبٌعً وتستحدث عالم جدٌد صناعً

 بشرٌة )سوبرمانات( او )ساٌبورغات( . -بشري(, او كائنات فوق

والمعاناة  عاشراً: تقاٌض ثورة البٌوتكنولوجً االنسان بٌن امرٌن: تخلٌصه من اآللم

)المرضٌة(, او خسارته للجوانب العاطفٌة واالنسانٌة. فمن اآلثار السلبٌة لهذه الثورة 

مسألة إطالة أمد الحٌاة, التً قد تؤدي الى حدوث تغٌٌرات دٌمغرافٌة واجتماعٌة, 

وعواقب اجتماعٌة تتعلق بالتسلسالت الهرمٌة فً المجتمع. فهً تقدم لالنسان صفقة 

طول وحٌاة مدٌدة مقابل جودة اقل للحٌاة أو قل على حساب كرامة شٌطانٌة, عمر أ

 -االنسان, ھكذا :

تهدد ثورة البٌوتكنولوجٌا الكرامة االنسانٌة, متى ما تعامل العلم والعلماء مع  -3

االنسان على انه مجرد شًء قابل للتعدٌل والتغٌٌر والتبدٌل!! منكرٌن وجود 

كن المساس بها. الن االنكار للكرامة كرامة انسانٌة او ماھٌة انسانٌة الٌم

الى ازدٌاد الهرمٌة بٌن افراد  -كما ٌقول فوكوٌاما  -االنسانٌة ٌؤدي 

المجتمع, لذلك الُبد من حماٌة ھذا الخاصٌة الممٌزة لالنسان من لدن 

 المؤسسات الثقافٌة والفلسفٌة والسٌاسٌة والعلمٌة .

اثً الناتج عن الٌوجٌنا, وھما: لقد وضع فوكوٌاما سبٌلٌن لمواجهة الظلم الور -2

منع استعمال البٌوتكنولوجٌا فً تعزٌز الخصائص البشرٌة, وتدخل الدولة 

 لتعزٌز الكرامة االنسانٌة والحفاظ علٌها .

والتقنٌة والفلسفٌة, فً الحضارة المعاصرة  –واخٌراً فأن المسألة العلمٌة  -1

لدٌن(, وبهذا ٌمكن التتوازن, اال اذا اقمنا مثلث )الكرامة واالخالق وا

السٌطرة على التجارب )البٌوتكنولوجٌة( بما ٌوفر لالنسان )الصحة الوقائٌة( 

وٌحقق )العدالة( بٌن افراد المجتمعات المختلفة, وفق قاعدة عقالنٌة تقوم 

على اساس الحقوق والواجبات المتبادلة بٌن االفراد ومؤسساتهم المختلفة, 

 ادٌة والسٌاسٌة ...( .)االجتماعٌة, والدٌنٌة, واالقتص

  

 

 

  



 


