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يندرج كتاب عزمي بشارة «االنتقال الديمقراطي وإشكالياته :دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة» ضمن سيرورة فكرية بدأت نهاية
التسعينيات من القرن الماضي ،وال يغفل فيه نظريات التحديث التقليدية التي تع ّرضت لنقد شديد

عن كتاب عزمي بشارة

في ميكانيزمات االنتقال الديمقراطي
حسين عبد العزيز

أهمية كتب املفكر العربي ،عزمي
بـ ـ ـش ـ ــارة ،ف ـ ــي عـ ـق ــانـ ـي ــة ط ــرح ـه ــا
املـســائــل ضمن مستواها النظري
فثمة جدلية بني الفكر والواقع،
واإلمبريقيّ ،
ت ـظ ـهــر ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح ف ــي سـ ـي ــاق ك ـت ــاب ــات ــه.
املفكر فيه ،فيدفعك
يدخلك بشارة في جوهر َّ
إل ــى الـبـحــث عــن الـكـلــي فــي خـلـفـيــات الــوقــائــع
الـ ـعـ ـي ــانـ ـي ــة ،ف ـت ـص ـب ــح وأنـ ـ ـ ــت ت ـ ـقـ ــرأ سـ ـط ــوره
م ـف ـ ّـك ــرا ت ـب ـحــث م ـع ــه ع ــن م ـك ــام ــن اإلش ـكــال ـيــة
امل ــراد بحثها ،فتتمثل الـفـكــرة فــي كينونتها
والـتــاريــخ الـنـظــري فــي تجلياته ،فــا ينساق
وراء السجال األكاديمي املحض ،وال ينساق
وراء متطلبات الواقع الفوري ،بل تأتي قراءته
مــزيـجــا م ــن ه ــذا وذاك ،فـتـتـســم بــالـتــاريـخـيــة
والعقالنية واملوضوعية ،لتشكل في مجملها
تأطيرا نظريا وتاريخيا لفهم املرحلة.
ي ـ ــأت ـ ــي ك ـ ـت ـ ــاب ع ـ ــزم ـ ــي بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارة «االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي وإش ـك ــال ـي ــات ــه :دراس ـ ــة نـظــريــة
وتطبيقية مقارنة» (املــركــز العربي لألبحاث
ودراس ـ ــة ال ـس ـيــاســات ،ب ـي ــروت )2020 ،ضمن
سيرورة فكرية بــدأت نهاية التسعينيات من
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،مــع كـتــابــه «املـجـتـمــع املــدنــي:
دراسة نقدية» الذي وضعه لتصويب النقاش
بـشــأن مفهوم املجتمع املــدنــي ،بعدما تحول
هــذا املصطلح إلــى مفهوم أيــديــولــوجــي لدى
نـخـ ٍـب عربية كثيرة وجــدت فــي تطبيقه على
أرض الواقع مدخال لولوج الحداثة السياسية
ّ
استمرت هذه الصيرورة
في العالم العربي ،ثم
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مــع كـتــابــه «ف ــي املـس
ّ
لبحث معوقات تحقيق الديمقراطية عربيا،
مع التركيز على مسألتني مهمتني :أن سبب
إعـ ــاقـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ي ـك ـم ــن فـ ــي امل ـس ـت ــوى
الـ ـع ــرب ــي ال فـ ــي املـ ـسـ ـت ــوى اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي .وأن
نـشــوء الــديـمـقــراطـيــة يتطلب وج ــود نـخـ ٍـب ال
تؤمن بالديمقراطية فحسب ،بــل ق ــادرة على
مـمــارسـتـهــا بـشـكــل فـ ــردي .وه ـن ــا ،نـحــن أم ــام
باحث أدرك مبكرا على املستوى العربي
مثقف
ٍ
ٍ
(قبيل انــدالع الربيع العربي) أهمية الثقافة
الديمقراطية للنخب السياسية الفاعلة في
تمكني االنتقال نحو الديمقراطية وتعزيزها
في مرحلة التحول من النظام االستبدادي إلى
النظام الديمقراطي.
م ــع سـلـسـلــة «ال ــدي ــن والـعـلـمــانـيــة ف ــي سـيــاق
ت ـ ــاري ـ ـخ ـ ــي» ان ـ ـت ـ ـقـ ــل ب ـ ـ ـشـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة
م ـســألــة ال ـع ـل ـمــان ـيــة وال ـع ـل ـم ـنــة ض ـمــن قـ ــراءة
أن ـثــروبــولــوج ـيــة أوض ـح ــت ال ـس ـيــاق الـنـظــري
ل ـن ـش ــوء م ـص ـط ـلــح ال ـع ـل ـمــان ـيــة وت ـح ــول ــه إل ــى
مـ ـفـ ـه ــوم ،ثـ ــم ت ــوض ـي ــح ال ـع ـل ـم ـنــة ك ـص ـي ــرورة
تاريخية .وتميزت هــذه السلسلة عن غيرها
من الكتب العربية عن العلمانية في أنها لم
تكن قــراءة أيديولوجية ذات نمط دوغمائي،
إمــا مؤيدا تماما للعلمانية ،كما هي منجزة
ف ــي مــرحـلــة م ــا بـعــد ال ـحــداثــة الـسـيــاسـيــة في
الغرب ،أو رافضا لها تماما على اعتبار أنها
وتهدد منظومة الدين .وأهمية
تمثل اإللحاد،
ّ
قدمه بشارة على مستوى العلمانية يكمن
ما ّ
فــي تــوضـيـحــه الـسـيــاق الـنـظــري والـتــاريـخــي
ل ـل ـفــرق ب ــن ال ــدي ــن والـ ـت ــدي ــن ،وبـ ــن الـعـلـمـنــة
والدنيوة ،وبني الالأدرية واإللحاد ،ثم الفروق
ال ـهــائ ـلــة لـلـعـلـمــانـيــة ك ـمــا ه ــي م ـت ـجـ ّـســدة في
الغرب الديمقراطي ـ الليبرالي.
في سياق مشروعه الفكري الكبير واملتنوع،
قدم عزمي بشارة كتبا عن الثورة والطائفية
ّ
والـ ـح ــري ــة ،والـ ـتـ ـج ــارب الـ ـث ــوري ــة ف ــي تــونــس
وم ـصــر وس ــوري ــة ،كــاش ـفــا فـيـهــا ع ــن الـعــاقــة
التي تربط الجيش بالسياسة وخصوصية
االختالف بني التجارب العربية.
مقدمات ضرورية

على الــرغــم مــن مـئــات الكتب واألب ـحــاث التي
تناولت الديمقراطية والليبرالية واملجتمع
املدني في عاملنا العربي خالل العقود الخمسة
املــاض ـيــة ،بـقـيــت املـكـتـبــة الـعــربـيــة خــال ـيـ ًـة من
الــدراســات العميقة حــول اللحظة التاريخية
فــي عملية االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي ،وإن كانت
ْ
امل ـك ـت ـبــة ال ـع ــرب ـي ــة م ـل ـي ـئــة بـ ــالـ ــدراسـ ــات ال ـتــي
تـنــاولــت املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة بــن الــرأسـمــالـيــة
والشيوعية من املنظار املاركسي ،وهي مسألة
أخرى تختلف تماما عن عمليات االنتقال من
النظام االستبدادي إلى النظام الديمقراطي.
بـسـبــب غ ـيــاب الــدي ـم ـقــراط ـيــة تــاري ـخ ـيــا في
الـعــالــم الـعــربــي أوال ،والبنية االسـتـبــداديــة
الـقــائـمــة ثــانـيــا ،وال ـت ـنــوع الـقــومــي واإلثـنــي
ث ــالـ ـث ــا ،وم ـن ـظ ــوم ــات الـ ـق ــراب ــة وال ــزب ــون ـي ــة
وال ــدي ـن ـي ــة راب ـ ـعـ ــا ،والـ ـع ــامـ ـل ــن ،اإلق ـل ـي ـمــي
والــدولــي ،خامسا ،لجأ بـشــارة إلــى مناهج
وتخصصات مختلفة :علم السياسة ،علم
االجتماع ،األنثروبولوجيا ،التاريخ ،إذ ال
يمكن فصل دراســات االنتقال الديمقراطي
ع ــن قـضــايــا أخـ ــرى ،م ـثــل ،األم ــة والـقــومـيــة،
وامل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ،وال ـط ــائ ـف ـي ــة ،وق ـضــايــا
الهوية ،ومسألة بناء األمة ،وطبيعة األنظمة
السلطوية ،ودور الجيش في السياسة.
لم تأخذ دراسات االنتقال الديمقراطي األولى
ّ
التحول في أثناء
البعد الخارجي في عمليات
دراسـتـهــا جنوب أوروب ــا وأمـيــركــا الالتينية،
ّ
مركبة كتلك القائمة
كما لم تتعرض لقضايا ّ
فــي البلقان وأوروبـ ــا الشرقية وجمهوريات
االت ـ ـ ٌحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ـت ــي الـ ـس ــاب ــق ،ح ـي ــث ت ـبــرز
تاريخية وقضايا إثنية معقدة تعرقل
شروخ
ٌ

الــدي ـم ـقــرط ـيــة .وع ـل ـيــه ،ال ي ـجــب ال ـت ـعــامــل مع
مـنــاهــج الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة ومصطلحاتها
الـتــاريـخـيــة بمجملها كـمــا ه ــي ،ألنـهــا ولـيــدة
بيئة معينة ،وهنا يكمن التحدي عند بشارة
ٍ
الــذي حــرص كثيرا على تقديم إسهام نظري
في التعامل مع هذه املفاهيم نقديا ،من خالل
إخضاعها للفحص النظري وامتحانها على
حاالت معينة ،خصوصا في الواقع العربي.
ٍ
ومع أن الكتاب قائم على دراســات االنتقال
الديمقراطي ،إال أن الكاتب ال يغفل نظريات
الـتـحــديــث الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي ت ـعـ ّـرضــت لنقد
ش ــدي ــد خـ ــال ال ـع ـق ــود ال ـخ ـم ـســة امل ــاض ـي ــة،
إلغـ ـف ــالـ ـه ــا دور ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
للفاعلني وتركيزها على العوامل البنيوية
والوظيفية ،فهي مــا تــزال تحتوي على ما
هو ثمني في عمليات التفسير.
ال يقع بشارة ،وقد ّ
عود قراءه على هذا دائما،
فــي األوهـ ــام الـتــي وق ــع فيها بـعــض املفكرين
ال ـك ـب ــار ،ف ــراه ـن ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي عــاملـنــا
العربي ،من وجهة نظره ،ال ُتختزل في العملية
االنتخابية ،باعتبارها هدفا بحد ذاتــه ،كما
هي عند الفاعلني السياسيني ،ذلك أن راهنية
الديمقراطية فــي بلداننا العربية تكمن في
تتضمن جوابا مباشرا عن مسألة حماية
أنها
ّ
املــواطـنــن مــن تـعـ ّـســف الـسـلـطــة ،وه ــو الـهــدف
املباشر لألفراد والجماعة االجتماعية.
وفي هذه الفقرة ،يظهر الفرق الجلي بني املثقف
الـ ــذي يـتـعــاطــى م ــع الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،بوصفها
منجزا نظريا جاهزا للتطبيق عمليا في أية
لحظة وسهولة الوصول إليها ،واملثقف الذي
ينظر إلى الديمقراطية من املنظار التاريخي،
وتاريخية الديمقراطية هنا هي الديمقراطية
الـسـلـبـيــة ال ـت ــي تـنـهــي ال ـت ـعـ ّـســف ال ـس ـيــاســي،
كمقدمة لالنتقال إلى الديمقراطية اإليجابية
(تـ ــداول الـسـلـطــة ،فـصــل الـسـلـطــات ،املــواطـنــة،
الحقوق املدنية والسياسية واالجتماعية).
وسـيـقــود اخ ـت ــزال الــديـمـقــراطـيــة فــي العملية
االنتخابية فقط إلــى نشوء نظام ديمقراطي
تـ ـك ــون ف ـي ــه ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ض ـع ـي ـف ــة ،فـ ــي حــن
أن راهـ ـنـ ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ت ـك ـمــن ف ــي وق ــف
تعسف السلطة .إنـهــا الديمقراطية السلبية
ال ـض ــروري ــة م ــن أج ــل تـطــويــر الـلـيـبــرالـيــة إلــى
وثمة فرق بني املجتمعات
جانب الديمقراطيةّ .
الـتــي انـتـقـلــت إل ــى الــديـمـقــراطـيــة بـعــد مرحلة

ال يقع بشارة في
األوهام التي وقع
فيها بعض المفكرين
الكبار
يقدم بشارة لمحة
ّ
سريعة حول نظريات
التحديث ونظريات
االنتقال الديمقراطي
في سبره أغوار
عملية االنتقال نحو
ّ
يؤكد
الديمقراطية،
مسألة الشرعية

االن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي اإلجـ ـم ــاع على
ال ــدول ــة ،وف ــي أن ش ــروط نـظــريــة التحديث
تتعلق باستدامة الديمقراطية ال بنشوئها،
غير أن بشارة ال يكتفي بهذين الشرطني في
بعض الحاالت ،مثل الحالة العربية .ولذلك
وض ــع سـتــة ش ــروط أخ ــرى لـجـعــل العملية
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة نـ ـح ــو ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة تـصـبــح
ممكنة :إمكانية انشقاق النخبة الحاكمة
بـسـبــب الـ ـث ــورات ال بـسـبــب إص ــاح ــات من
أعـلــى .ض ــرورة تــوافــر حــد أدنــى مــن الثقافة
الديمقراطية لدى نخب املعارضة والسلطة.
عـ ــدم م ـع ــارض ــة ال ـج ـي ــش ع ـم ـل ـيــة االن ـت ـق ــال
نحو الديمقراطية .كلما قلت أهمية الدولة
جـيــوسـتــراتـيـجـيــا ق ــل وزن ال ـ ــدور الـســالــب
للعوامل الـخــارجـيــة .ال يمكن حكم الــدولــة
ب ــأكـ ـث ــري ــة ض ـئ ـي ـل ــة فـ ــي م ــرحـ ـل ــة االنـ ـتـ ـق ــال
الــديـمـقــراطــي .ض ــرورة االهـتـمــام بالتنمية
االقـتـصــاديــة والتعليم فــي مرحلة ترسيخ
الديمقراطية.
وبـ ـم ــا أن ـ ــه مـ ــن امل ـس ـت ـح ـيــل إعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـعــاقــب
التاريخي لنشوء الديمقراطية كما حدث في
الـقــارة األوروب ـيــة إبــان القرنني ال ـ  18والـ ـ ،19
ركز بشارة على تطبيق دروس هذا التعاقب،
عبر ترتيب األول ــوي ــات بعد ال ـثــورة أو خالل
ع ـم ـل ـي ــة اإلصـ ـ ـ ـ ــاح ،وذل ـ ـ ــك ب ـض ـم ــان تـطـبـيــق
ّ
والحريات قبل
اإلصالحات في مجال الحقوق
إجراء االنتخابات التنافسية.
االنتقال الديمقراطي
ونظريات التحديث

طويلة من الليبرالية وتلك التي انتقلت إلى
الديمقراطية بعد مرحلة طويلة من االستبداد.
ف ــي ال ـح ــال ــة األول ـ ـ ــى ،ت ـك ــون عـمـلـيــة تحقق
الديمقراطية عملية سلسة ،ألن الحريات
امل ــدن ـي ــة م ـت ــوف ــرة م ـس ـب ـقــا ،ف ــي ح ــن يـكــون
االنتقال إلى الديمقراطية في الحالة الثانية
معقدا ،بسبب التاريخ الطويل لالستبداد
وغياب الحريات املدنية .اإلمكانية متاحة
الس ـتــدامــة الــديـمـقــرطـيــة ،فــي حــن ال يكون
األم ــر كــذلــك فــي الـحــالــة الـثــانـيــة ،ل ــذا يتفق
بـشــارة مــع نـظــريــات التحديث الـتــي نشأت
مـنــذ منتصف ال ـقــرن الـعـشــريــن ،ونـظــريــات

العامل الخارجي
التحول والترسيخ الديمقراطي،
في تبيانه أهمية العامل الخارجي في
ّ
يستعرض بشارة تجارب عالمية كثيرة ،خصوصا في أميركا الالتينية
وأوروبا ،ففي حين لعب العامل الخارجي (الواليات المتحدة) دورا سلبيا
في عملية االنتقال نحو الديمقراطية في أميركا الجنوبية ،كان له أثر
إيجابي في دول أوروبا الشرقية والجنوبية ،حيث كانت تتطلّع للشراكة
مع االتحاد األوروبي ،ما شكل حافزا للتسريع في العملية الديمقراطية.
ّ
يحذرنا من التعميمات والحتميات ،فالعامل الخارجي
لكن سرعان ما
غير منعزل عن الداخلي.

يـ ـق ـ ّـدم بـ ـش ــارة مل ـح ــة س ــري ـع ــة حـ ــول ن ـظــريــات
التحديث ونظريات االنتقال الديمقراطي ،لكنها
ملحة كافية لجهة الوقوف على الناظم الجوهري
فيها أوال ،ولجهة نقد عموميتها ثانيا ،ولجهة
امتحانها في الواقع العربي ثالثا.
يـ ـ ــرفـ ـ ــض الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـن ـ ـس ـ ـقـ ــي فـ ـ ــي ن ـ ـظـ ــريـ ــات
ال ـت ـحــديــث ،ألن ال ـت ـحــديــث ل ـيــس عـمـلـيــة ذات
تـتــابــع تــراكـمــي بــال ـضــرورة ،فـقــد ينتهي إلــى
ن ـتــائــج مـنــاق ـضــة ل ـل ـحــداثــة ،وبــال ـتــالــي ليس
كــل تـحــديـ ٍـث ينتهي إل ــى الــديـمـقــراطـيــة .وفــي
رأي بـ ـش ــارة ،أخ ـط ــر أثـ ــر ل ـل ـت ـحــديــث امل ـتــأخــر
والسريع وغير املتكافئ واملفروض من أعلى
هــو تـحـ ّـول الـجـمــاعــات املنكفئة على نفسها،
وال ـت ــي تـشـكــل أخــاقـيــاتـهــا أس ــاس ــا لــأخــاق
امل ـت ـم ــوض ـع ــة ف ــي الـ ـع ــرف االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إل ــى
مـجــرد أطــر عصبية ،وقــد تصبح الحـقــا أطــرا
للتعبئة والتحشيد السياسيني ،ومــن ضمن
ذلــك الطائفية والقبلية والجهوية وغيرها.
وباستعراضه نظريات التحديث ونظريات
االنتقال الديمقراطي ،هــدف إلــى إبــراز الفرق
بينهما :األول ــى أكثر عمومية بينما الثانية
أكـثــر محلية ،األول ــى ت ـشـ ّـدد عـلــى املــؤسـســات
والبنى االقـتـصــاديــة ،فــي حــن تـشـ ّـدد الثانية
على الفاعلني السياسيني.
خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،وبـسـبــب معاينته
التجارب العاملية نحو الديمقراطية ،بما فيها
التجارب العربية ،بدأ بشارة يميل إلى إعطاء
أهمية كـبــرى للفاعلني السياسيني /النخب
ّ
التحول الديمقراطي ولدور الثقافة
في عملية
الـسـيــاسـيــة .كـتــب فــي الصفحة  79مــن كتابه
«االنتقال الديمقراطي « :»..مـشــروع دراســات
االنتقال الديمقراطي الناقد ملقاربة التحديث
يرفض أن تنتظر هــذه الــدول تحقيق شروط
تتحقق الــديـمـقــراطـيــة،
نـظــريــة الـتـحــديــث كــي
ّ
ويـ ـنـ ـطـ ـل ــق مـ ـ ــن حـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة

ليست عملية مــوضــوعـيــة نــاجـمــة عــن النمو
االق ـت ـصــادي ،بــل تعتمد عـلــى إرادة الفاعلني
السياسيني ،ومــن الخطأ البحث عــن شــروط
مسبقة للديمقراطية ،وإنما يجب النظر إلى
الــديـمـقــراطـيــة مــن نــاحـيــة ال ـقــدرة عـلــى إنـشــاء
توافقات بني النخب السياسية».
ال مـ ـعـ ـن ــى ل ـ ـل ـ ـشـ ــروط ال ـ ـ ـضـ ـ ــروريـ ـ ــة (الـ ـبـ ـن ــى
االجـتـمــاعـيــة االقـتـصــاديــة) للديمقراطية من
دون إرادة ال ـفــاع ـلــن ال ـس ـيــاس ـيــن ،غ ـيــر أنــه
ال يـكـتـفــي ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى دور
الفاعلني السياسيني فقط ،فهذا ال ــدور ليس
كــافـيــا وح ــده أي ـضــا ،خـصــوصــا حــن يتعلق
األمر ببناء الديمقراطية واستدامتها.
وف ـ ــي سـ ـب ــره أغـ ـ ـ ــوار ع ـم ـل ـيــة االنـ ـتـ ـق ــال نـحــو
يؤكد مسألة الشرعية التي يجب
الديمقراطيةّ ،
أن تتوفر بعد تحقيق الـنـظــام الديمقراطي،
واملقصود بالشرعية ترسيخ نــوع من الــوالء
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ــدس ـت ــور فـ ــي الـ ــوعـ ــي ال ـن ـخ ـبــوي
والوعي الجمعي ،ألن املرحلة التي تقام فيها
الديمقراطية بعد الثورة مضطربة اقتصاديا
واجـتـمــاعـيــا .وفــي هــذه املــرحـلــة ،يصبح والء
الـنــاس بالدستور وبـقــدرة النظام السياسي
ركنا أساسيا في عملية الوحدة ومنع التذرر.
ويجب أن يترافق ال ــوالء الوطني للدستور
حل
مع قدرة النظام السياسي الجديد على ٌ
الـشــروخ الكبرى فــي املجتمع ،وهــي شــروخ
ّ
تتحول إلى شروخ أيديولوجية
سرعان ما قد
ـدم ــر امل ـج ـت ـمــع ال ـ ــذي م ــا ت ــزال
ـ
ت
وه ــوي ــات ـي ــة ّ
العالقات فيه ما قبل مدنية ،حيث يتداخل
ما هو سياسي مع ما هو اقتصادي وطائفي
يؤكد بشارة ،في هذه
وقبلي وديني .ولهذاّ ،
املــرحـلــة ،ض ــرورة عــدم مقاربة الديمقراطية
ـات ومـ ـش ــارك ــة
ب ــوص ـف ـه ــا مـ ـس ــأل ــة انـ ـتـ ـخ ــاب ـ ٍ
سياسية ،وال الحرية بوصفها شرطا لتوفير
انتخابات نزيهة ،بل باعتبار الحريات املدنية
مساوية للحقوق السياسية في منت تعريف
ً
الديمقراطية ،إذ لم يعد باإلمكان إجراء فصل
نظري وعملي بني الحقوق املدنية والحقوق
السياسية كما جرى في السياق التاريخي
األوروبي ،حني نشأت الحقوق املدنية في القرن
الـ  ،18والحقوق السياسية في القرن الـ  .19وفي
يؤكد ضرورة إجراء فصل تاريخي بني
املقابلّ ،
ما ينطبق على تاريخ نشوء الديمقراطيات
األولى ونشوئها في املرحلة الحالية ،فال يمكن
تكرار نشوء الديمقراطية التاريخية في الغرب،
مثل تحديد األرستقراطية سلطات النظام
امللكي ،وتراجع دور الفالحني ،ورسملة عالقات
ف ــي ال ــري ــف ،ون ـش ــوء ب ــرج ــوازي ــة رأسـمــالـيــة،
وتجانس ديني إثني.
وفي قراءته تجارب انتقال ديمقراطية حديثة،
يؤكد مع غيره من املفكرين أن ما أكدته نظرية
ّ
التحديث (التدرج ،االنفتاح السياسي ،إطالق
الـحــريــات قبل تعميم حــق االق ـت ــراع ،تصنيع
مبكر) هي معطيات وحقائق مهمة لها دور
رئيسي في نشوء الديمقراطية واستقرارها
الحـقــا ،غـيــر أن هــذه الـحـقــائــق ال تـتـحـ ّـول إلــى
حتميات تاريخية ،فكثير مــن ال ــدول انتقلت
من نظام سلطوي إلى الديمقراطية مباشرة،
لــذلــك يـنـ ّـبــه ب ـشــارة إل ــى ض ــرورة الـحــديــث عن
تبني الديمقراطية ،وليس عن نشوئها.
ّ
ف ــي م ـق ـطــع م ـم ـيــز ي ـك ـتــب ف ــي ال ـص ـف ـحــة :111
«بـمــا أنــه مــا عــاد ممكنا فــي عصرنا أن تبدأ
عملية الدمقرطة بحصر املشاركة السياسية
ف ــي م ـج ـمــوعــة ص ـغ ـيــرة ت ـتــوســع بــاس ـت ـمــرار،
وب ـمــا أن ــه ص ــار مــن غـيــر املـمـكــن أي ـضــا قـبــول
ال ـت ـعــاقــب ال ـتــاري ـخــي اآلمـ ــن ف ــي ال ـطــريــق إلــى
ن ـظ ــام دي ـم ـق ــراط ــي ،ف ــإن تـطـبـيــق دروس هــذا
التعاقب يكون بترتيب األولــويــات بعد ثورة
أو خالل عملية إصالح ،وذلك بضمان تطبيق
اإلصــاحــات فــي مـجــاالت الحقوق والحريات
قـبــل إج ــراء االنـتـخــابــات التنافسية ،الـتــي ما
عاد ممكنا أن يتسع نطاقها بالتدريج لناحية
القطاعات السكانية املتاح لها ذلك ،بل يجب
أن تشمل جميع املواطنني».
هناّ ،
يوجه بشارة نقدا لبعض كبار املفكرين
العامليني ،مثل جوزيني دي باملا ،الــذي وجد
تـنــاقـضــا ب ــن الـ ـث ــورة والــدي ـم ـقــراط ـيــة ،حيث
ل ــم ي ـح ـ ُـدث ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ـحــديــث بــاسـتـثـنــاء
كوستاريكا ،أن انتهت ثــورة إلــى إقامة نظام
دي ـم ـقــراطــي .وبــالـنـسـبــة ل ـب ـشــارة ،م ــن الخطأ
استقراء تناقض بــن الـثــورة والديمقراطية،
ـؤدي
بــل األص ــح هــو استنتاج أن ال ـثــورة ال تـ ّ
إل ــى الــديـمـقــراطـيــة ،إال إذا تـلـتـهــا إصــاحــات
ت ــدريـ ـجـ ـي ــة ،وت ـ ـبـ ــدو ه ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة فـ ــي غــايــة
األهـ ـمـ ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي بـشـكــل
ع ــام ،وتــونــس بشكل خ ــاص .وف ــي توضيحه
ال ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـضـ ــروريـ ــة امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة لـتـحـقـيــق
الديمقراطية ،يتناول بشارة إشكالية العالقة
بــن الــديــن والــديـمـقــراطـيــة وب ــن الــرأسـمــالـيــة
وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،ف ـي ـق ــول «ف ـ ــي ح ــال ــة ال ــدي ــن
والــدي ـم ـقــراط ـيــة ،إن الــديــن فــي ذات ــه ال يشكل
عامال محبطا أو مقويا للديمقراطية ،وإنما
ن ـمــط ال ـت ــدي ــن ون ـم ــط الـعـلـمـنــة ال ـت ــي ي ـمــر به
املجتمع الــدولــة» .وفــي هــذا ،يرفض ،وهــو من
القالئل ،مقولة ماكس فيبر األصلية القائمة
على الربط بني الرأسمالية وأخالقية العمل
البروتستانتية.
(كاتب وإعالمي سوري)
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