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 هل الديمقراطية التوافقية سبيل للتعايش السياسي في ليبيا؟

 زاهي بشير المغيربي.د.أ

 

 

 مقدمة

بعد انتصار انتفاضة السابع عشر من فبراير 

، كانت آلامال عريضة والطموحات عالية 1122

والتوقعات مرتفعة حول تحقيق الديمقراطية 

وسيادة القانون، وبناء دولة عصرية تنجز 

التنمية الشاملة، وتقض ي على التهميش 

الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي، وتصون 

. والحريات العامةالحقوق السياسية واملدنية 

ولكن سرعان ما تبخرت آلامال وتبددت 

الطموحات وانهارت التوقعات، ودخلت ليبيا في 

نفق مظلم من الصراعات املسلحة والنزاعات 

السياسية والتوترات الاجتماعية والخالفات 

الجهوية، وبدا أن حلم بناء الدولة املدنية 

الديمقراطية بعيد املنال، بل أصبح الحفاظ 

كيان الوطن ذاته ووحدته معرضا لخطر  على

 .حقيقي وداهم

 

 

 

 

 

 

 

 

تهدف هذه الورقة إلى التركيز على الجانب    

السياس ي من هذه الصراعات والبحث في 

العوامل التي أدت إلى ألاوضاع الراهنة التي 

وعلى وجه التحديد، تسعى . تعيشها ليبيا

الدراسة إلى إلاجابة على بعض التساؤالت التي 

 :تطرحها هذه ألاوضاع

هل يمثل نموذج الديمقراطية التوافقية • 

السبيل للتعايش السياس ي في ليبيا؟ وما مدى 

 انطباقه على الحالة الليبية واحتماالت نجاحه؟

هل النزاعات السياسية انعكاس لتوترات • 

وانقسامات اجتماعية أعمق؟ أم أن صراعات 

النخب السياسية وغياب الرؤية الوطنية 

لشاملة عندها هي التي أحيت عوامل تشظ ا

كامنة تكفلت التطورات الاجتماعية 

 والاقتصادية خالل العقود املاضية بإضعافها؟
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ظهر مفهوم الديمقراطية التوافقية    

(Consociational Democracy ) في خمسينيات

وستينيات القرن الفائت لإلجابة على سؤال 

السياس ي ديمقراطيا كيف نجعل النظام : "محوري

ومستقرا، خاصة في املجتمعات التي تحفل 

بالصراعات على أسس عرقية وثقافية ودينية 

وهو مفهوم جديد ُيطرح بديال " وجهوية؟

وتهدف الديمقراطية . للديمقراطية التنافسية

أو ما يمكن تسميته بشكل أدق )التوافقية 

إلى احتواء ( ديمقراطية املحاصصة التوافقية

ات السياسية بين املجموعات املتعددة النزاع

واملنقسمة داخل الوطن الواحد، وذلك عبر آليات 

ومؤسسات تؤدي إلى تقاسم السلطة بين النخب 

والزعامات التي تمثل تلك املجموعات بقصد 

فاالنقسامات . الحفاظ على الديمقراطية

ل أكبر عقبة أمام تحقيق 
ّ
السياسية الحادة تشك

رها، ألنه من الطبيعي أنه الديمقراطية واستقرا

بدون احتواء ألاقليات واستيعابها، ليس هناك أمل 

في وجود نظام ديمقراطي مستقر في مجتمعات 

( 7-6زين العابدين، صفحات . )تعددية منقسمة

وهكذا، فإن الديمقراطية التوافقية آلية سلمية 

للتشارك في السلطة في مجتمع متعدد يواجه خطر 

مكوناته الاجتماعية وعدم  الانقسام بسبب تطرف

ثقتها ببعضها البعض، ولذا يلجأ قادة هذه 

املكونات إلى التوافق كسبيل آمن لتقاسم السلطة 

واتخاذ القرارات على أساس الحلول الوسط ووفقا 

  . ملنطق التسويات السياسية

وتعود فكرة الديمقراطية التوافقية إلى عالم 

 Arend)السياسة الهولندي آرنت ليبهارت 

Lijphart ) الذي توصل، من خالل دراساته لبعض

البلدان ألاوربية التي تتسم بالتعددية الاجتماعية 

والانقسامات العرقية والثقافية والطائفية، إلى أن 

التجانس الاجتماعي وإلاجماع السياس ي شرطان 

مسبقان لالستقرار الديمقراطي، في حين أن 

تالفات الانقسامات الاجتماعية العميقة والاخ

السياسية داخل املجتمعات التعددية تؤدي إلى 

عدم الاستقرار السياس ي واحتماالت انهيار النظام 

وبّين ليبهارت أن ( 11ليبهارت، ص . )الديمقراطي

النمسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا كانت من أول 

الدول التي اتخذت التوافق أساسا لتشكيل 

ديمقراطياتها، وقد حكوماتها ومنهجا ثابتا في 

حققت الديمقراطية التوافقية لهذه املجتمعات 

قدرا أكبر من التعايش السلمي بين مكوناتها 

ولفترات طويلة من خالل تشكيل ائتالفات واسعة 

تضمن مشاركتها جميعا في الحكومة وتلغي سيطرة 

مفهوم ألاغلبية السياسية وذلك بمنح ألاقليات 

قوانين التي تصدر عن حق الفيتو على القرارات وال

وحدد ليبهارت عناصر . الحكومة أو البرملان

الديمقراطية التوافقية كما طبقت في تلك الدول 

 (77ليبهارتـ صفحة : )في ما يلي

الحكم من خالل ائتالف واسع من الزعماء -1

السياسيين من كافة املكونات املهمة في املجتمع 

عدة  ومن املمكن أن يتخذ ذلك أشكاال. التعددي

منها حكومة ائتالفية واسعة في النظام البرملاني، أو 

ومن سواه من  رئيس الجمهورية  ائتالف واسع من 

وتكمن . شاغلي املناصب العليا في النظام الرئاس ي

الفلسفة وراء صيغة الحكم هذه في تجاوز املرحلة 

التي يمر بها مجتمع تتعرض وحدته للخطر، وال 

ألاكثرية وألاقلية الذي يمكن خاللها اعتماد مبدأ 

تسير وفقه الديمقراطيات التنافسية، نظرا ألن 

املكونات الاجتماعية املختلفة في حالة تنافر 

وصراع ودرجة عالية من انعدام الثقة، كما أنه ال 

يمكن تطبيق منطق الرابح والخاسر في هذه 

املرحلة ألن ذلك سوف يفاقم مستوى التأزم لعدم 

إن تطبيق . دأ الخسارةقبول كل ألاطراف بمب

صيغة الحكم من خالل ائتالف واسع هو إلزام 

جميع ألاطراف على الاتفاق على حزمة مناسبة من 

التسويات يقبلها الجميع، بحيث يكون الحكم 

  . برضا الجميع



 

 الديمقراطية التوافقية  3

 

ويري ليبهارت أن . الفيتو املتبادل لجميع ألاطراف-2

الفيتو املتبادل يمنح كل مكون ضمانة كاملة 

وفيما يتعلق باملخاطر التي قد . ة السياسيةللحماي

تنجم عن حق الفيتو هذا، يعتقد ليبهارت أنه 

ليبهارت، صفحات : )يمكن تالفيها لألسباب التالية

22-03) 

أن الفيتو هو فيتو متبادل تستطيع كافة • 

ألاطراف استعماله، وإلافراط في استعماله من 

ة أحد ألاطراف مستبعد ألنه قد ينقلب ضد مصلح

 .ذلك الطرف

مجرد كون الفيتو سالحا متاحا يمنح شعورا • 

باألمان ويجعل استعماله مستبعدا، إلن إعطاء كل 

ألاطراف قوة الحماية يحول دون نشوء أي صراع 

 .بينها على الغلبة

إن خطر الطريق املسدود والجمود اللذين قد • 

يترتبا عن الاستعمال غير املحدود للفيتو يدفع كل 

الشعور بضرورة تفادي تعطيل عمل طرف إلى 

الحكومة وتقديم تنازالت تأمينا ملصلحته ومصلحة 

 .الجميع

اعتماد التمثيل النسبي لكل املكونات -0     

املجتمعية معيارا أساسيا في املجالس املنتخبة وفي 

والخاصية ألاهم . القطاعات الحكومية ألاخرى 

إلى للتمثيل النسبي هي تفويض القرارات املهمة 

زعماء الكتل املكونة لالئتالف ما يجعل القرار 

 .الحقيقي في أيدي مجموعة صغيرة من ألافراد

درجة عالية من استقاللية املكونات املجتمعية  -7

فالديمقراطية . في إدارة شؤونها الداخلية

التوافقية تمنح الثقافات واملكونات الفرعية التي 

مليادين التي يتكون منها املجتمع إدارة ذاتية في ا

تخصها مباشرة، وهي ال تستهدف إزالة الانقسامات 

املجتمعية أو إضعافها، بل الاعتراف بها صراحة 

  .وتعزيز وجودها

ويرتهن نجاح الديمقراطية التوافقية في تحقيق    

الاستقرار السياس ي للمجتمع إلى الدور املحوري 

لزعماء املكونات الاجتماعية، حيث ُيعد الدور 

ل وإلايجابي لزعماء املكونات الاجتماعية من الفعا

أهم ضمانات نجاح الديمقراطية التوافقية، إذ 

يتعين أن يتصف الزعماء بصفات معينة لقيادة 

دولة تتبنى املبدأ التوافقي في ديمقراطيتها، وبدون 

ذلك ال يمكن لهذه الدولة أن تسير فيها العملية 

ت ومن بين هذه الصفا. السياسية بشكل صحيح

أن يكون لدى الزعماء التزام بصون وحدة الدولة 

وباملمارسات الديمقراطية، وأن يكونوا على 

استعداد لالنخراط في الجهود التعاونية فيما بينهم 

بروح الاعتدال والحلول الوسط، وأن يتصفوا 

بقدر من التسامح يفوق أتباعهم، وأن يكونوا 

وفشل . قادرين على ضمان والء ودعم أتباعهم

عماء املكونات في التمتع بهذه الصفات سوف ز 

ينعكس سلبا على تطبيق الديمقراطية التوافقية 

عموما، وسوف تزيد ممارساتهم الخاطئة من 

انقسام املجتمع وزعزعة استقراره السياس ي، بل 

وألن الزعماء في هذه . قد تقود إلى الاحتراب الداخلي

الحالة لن يكونوا سوى مجرد قوي تسعى إلى 

يم مصالحها الخاصة الضيقة على حساب تعظ

املصلحة العامة للمجتمع ومصلحة املكونات التي 

 (28-27ليبهارت، صفحات .)يّدعون تمثيلها
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ومن أهم عوامل نجاح الديمقراطية    

 (العرداوي : )التوافقية

ترسيخ منظومة قيم ديمقراطية ترتكز على • 

والاعتدال يتم التسامح وحرية الرأى وقبول آلاخر 

حمايتها دستوريا ومؤسسيا، فبدون هذه املنظومة 

لن يتجاوز الحديث عن التوافق حدود ألاطروحات 

 .النظرية التي ال أساس لها في أرض الواقع

التبني املرحلي للديمقراطية التوافقية، إذ أن • 

اعتماد هذه الديمقراطية يجب أن يأخذ في 

دائما، بحيث  الحسبان أن هذا ألامر مرحلي وليس

يتم التخلي عنه لصالح الديمقراطية التنافسية 

بمجرد تجاوز حالة الصراع وانعدام الثقة بين 

. املكونات وخلق هوية وطنية مشتركة تسمح بذلك

ل 
ّ
إن إدراك الزعماء واملكونات لهذه الحقيقة يشك

ضمانا مهما لتعجيل عملية العبور للمرحلة 

  .التالية

الديمقراطية التوافقية إلى  في املقابل، تعرضت   

انتقادات عديدة ملست أسسها النظرية ومشاكلها 

نظام "ويرى أحد الباحثين أن . العملية التطبيقية

الديمقراطية التوافقية يؤدي إلى حالة من عدم 

": الاستقرار السياس ي والاقتصادي واملجتمعي

  (هيبة)

فعلى املستوى السياس ي، ترجح احتماالت     

صل ألاطراف السياسية املختلفة إلى صعوبة تو 

توافقات حول السياسات العامة، سواء في 

السلطة التشريعية أم التنفيذية، وما ينجم عن 

ذلك من جمود تشريعي وشلل تنفيذي وما يؤدي 

 .إليه من زعزعة لالستقرار السياس ي

وعلى املستوى الاقتصادي، فإن نظام     

أمام الفساد الديمقراطية التوافقية يفتح الباب 

املالي وإلاداري والسياس ي بين النخب السياسية 

التي تنزع في ظل هذا النظام إلى عقد التحالفات 

والصفقات السياسية والاقتصادية املشبوهة، وما 

 .لذلك من مترتبات سلبية على الاقتصاد الوطني

أما على املستوى املجتمعي، فإن الصراعات على    

بصورة سلبية على املستوى السياس ي تنعكس 

املجتمع بصفة عامة، ألنها تدفع في الغالب إلى 

تزايد احتماالت التفتت إلى أطياف وتكوينات 

جهوية وعرقية وقبلية، وارتفاع وتيرة الخالفات 

املناطقية واملطالب الانفصالية، التي قد تصل إلى 

درجة من الاحتراب والعنف بين مختلف التكوينات 

 .املجتمعية

نب هذه الانتقادات املتعلقة باملترتبات إلى جا   

العملية لتطبيق الديمقراطية التوافقية، ركزت 

انتقادات أخرى على تعارضها مع ألاسس الجوهرية 

فمن وحي . التي تقوم عليها نظرية الديمقراطية

التجربة العراقية مع الديمقراطية التوافقية بعد 

والقضاء على نظام  2330احتالل العراق عام 

ام حسن، تعرض بعض البحاث إلشكاليات صد

أساسية يطرحها تطبيق هذا النمط من 

أن النظام "ويرى أحد البحاث . الديمقراطية

السياس ي الجديد في العراق لم يكن مستوعبا 

للتجربة الديمقراطية التوافقية كونه حديث 

النشأة، ولعدم وجود تراكم تاريخي بنيوي أو فكري 

أصبحت الديمقراطية  أو ممارسة عملية، ومن ثم

التوافقية جزءا من إشكالية بناء الهوية الوطنية 

واملواطنة، فضال عن إشكالية رسم السياسة 

عمير، ". )العامة بدال من أن تكون جزءا من الحل

وحدد باحث آخر هذه إلاشكاليات ( 102صفحة 

إشكالية ألاغلبية : "في أربع إشكاليات أساسية

سية، وإشكالية بناء املجتمعية وألاغلبية السيا

الهوية الوطنية واملواطنة، وإشكالية بناء 

املحاصصة وتعطيل القرار، وإشكالية /الدولة

 (61البكري، ص . )الجبر والاختيار

وتتعين إشكالية ألاغلبية املجتمعية وألاغلبية   

السياسية في أنه في حين أن التصور العام ملفهوم 
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ومعارضة ألاقلية، الديمقراطية أنه حكم ألاغلبية 

فإنها أغلبية بمعناها السياس ي وليس املجتمعي، 

فاألغلبية السياسية . وهناك فرق كبير بين املعنيين

أغلبية أفقية تمتد على مساحة الوطن، أغلبية 

أحزاب سياسية لها قواعد ومناصرين من مختلف 

الفئات واملكونات، وأغلبية برامج وأيديولوجيات 

ة املجتمعية فأغلبية رأسية أما ألاغلبي. سياسية

تقسم املجتمع على أساس العالقات ألاولية 

والعرقية والطائفية والقبلية والجهوية، ويتم 

وهكذا، فإن . استقطاب ألاحزاب على هذا ألاساس

ألاغلبية املجتمعية تناقض ألاصول الفكرية 

للديمقراطية التي ترتكز على الوالء للوطن وقيم 

قانونيا وسياسيا، في الحقوق املواطنة املتساوية، 

والواجبات، دون النظر إلى الخلفية الاجتماعية 

للمواطنين، سواء كانت عرقية أم طائفية أم قبلية 

 (62-61البكري، صفحات . )أم جهوية

ومن بين إشكاليات الديمقراطية التوافقية    

تأثيرها السلبي على بناء الهوية الوطنية وتغييب 

ففي . س بناء الدولة الحديثةاملواطنة بوصفهما أس

حين تتأسس الهوية الوطنية على إلاحساس بهوية 

عامة وجامعة ومشتركة تتجاوز الوالءات 

والانتماءات والجماعات ألاولية وتستوعبها وال 

تلغيها، ولكن دون أن يكون لها حضور سياس ي، يتم 

التأكيد في الديمقراطية التوافقية على هذه 

والجماعات بوصفها أساس  الوالءات والانتماءات

العملية السياسية وباعتبارها تعبيرا سياسيا، 

. وبحيث تتمزق الهوية الوطنية بين والءات متعددة

وينتج عن هذا غائمية الحدود الفاصلة بين 

وما يترتب عن  الاجتماعي والسياس ي، بل إزالتها، 

ذلك من إضعاف للهوية الوطنية املشتركة، وذلك 

التوافقية تقوم على الاستقطاب ألن الديمقراطية 

املجتمعي الرأس ي وتؤكد على الروابط ألاولية على 

كذلك، فإن . حساب الرابط الوطني املشترك

املساواة في ظل الديمقراطية التوافقية ليست 

مساواة حقيقية، وال تأخذ حق الفرد في اعتبارها، 

إذ ُينظر إلى املساواة على أساس الجماعات وليس 

 (68-62البكري، صفحات . )ى الفرديعلى املستو 

املحاصصة وتعطيل /وتبرز إشكالية بناء الدولة  

القرار من خالل طبيعة تمثيل أعضاء املجالس 

فمن . التشريعية لناخبيهم ومن كيفية اتخاذ القرار

ناحية، تتأسس قاعدة التمثيل النيابي في النظم 

الديمقراطية التنافسية على أن النائب ممثل 

الشعب وليس ملن انتخبوه وحدهم، أو على لجميع 

ألاقل ممثال للدائرة الانتخابية التي انتخبته بغض 

النظر عن التكوينات الاجتماعية في تلك الدائرة، 

ودون تمييز بين الانتماءات العرقية والطائفية 

والقبلية والجهوية، ما يعني أن النائب ممثل 

مهما  ملجموع الوطن وليس للجماعة التي انتخبته،

اختلفت طبيعة النظام الانتخابي بين النظام 

أما في . الفردي ونظام القائمة النسبية

الديمقراطية التوافقية يكون النائب ممثال 

لجماعته العرقية أو الطائفية أو الجهوية أو 

القبلية، وال يتم اتخاذ القرار وفق قاعدة أغلبية 

ألاصوات بل عبر توافقات بين قادة الجماعات 

من ناحية . ملكونات وتحكمه التوازنات بينهاوا

أخرى، يعد شرط التوافق في املؤسسة التشريعية 

آلية معطلة للقرار التشريعي، ومعطال للدور 

الرقابي للسلطة التشريعية الذي يعتبر صمام 

ألامان ضد تعسف السلطة التنفيذية في البلدان 

الديمقراطية، وذلك ألن من أهم مميزات النظام 

مقراطي التنافس ي وجود معارضة داخل الدي

املجلس التشريعي تراقب أداء الحكومة وتنتقده 

وتعمل على تقويمه، إال أن نظام املحاصصة 

عمير، صفحة . )التوافقية يلغي هذا الدور الرقابي

وفي حالة غياب التوافق يتعطل القرار ( 123

السياس ي نظرا المتالك ألاطراف حق الفيتو 

ل البناء املؤسس ي للدولة هشا، املتبادل، ما يجع

وعرضة لخطر الصراعات والتجاذبات ، فضال عن 

غلبة معايير الانتماء الاجتماعي على معيار الكفاءة 
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في اختيار املسؤولين وتوظيف العاملين في قطاعات 

 (77-71البكري، صفحات . )الدولة املختلفة

وأخيرا، فإن إشكالية الجبر والاختيار ترتبط   

. ملجتمع املدني في الديمقراطية التوافقيةبطبيعة ا

ففي حين تستلزم الديمقراطية بوجه عام وجود 

مجتمع مدني بوصفه أحد محدداتها وشروطها، 

مجتمع مدني يتأسس على الاستقاللية والطوعية 

وحرية الفرد في اختيار الانتماء إلى منظماته أو 

الانسحاب منها، إال أن الديمقراطية التوافقية 

مل مع املجتمع املدني بصورة تلغي الاستقاللية تتعا

والطوعية وحرية الاختيار، وتحل محله شكال من 

أشكال الجبر، وذلك ألنها تتأسس على العالقات 

ألاولية والانتماءات الاجتماعية، وتنظر إلى الفرد 

بوصفه عضوا في جماعة عرقية أو طائفية أو 

مفروضة  وهي بالتالي قوالب جبرية. قبلية أو جهوية

على الفرد تلغي حريته في الاختيار وقدرته على 

وهذا يلغي عمليا املجتمع . الانضمام أو الانسحاب

املدني، فال وجود ملجتمع مدني دون حرية الاختيار، 

فاملجتمع املدني الذي تؤسس له الديمقراطية 

التوافقية هو مجتمع جبري ورأس ي تعوزه 

البكري، . )يارالاستقاللية والطوعية وحرية والاخت

 (76-77صفحات 

إلاشكاليات التي تنتجها الديمقراطية "الراهن أن   

التوافقية هي في الحقيقة إشكاالت أساسية، 

وقنابل إضافية تزيد من حجم الانقسامات 

الاجتماعية، دون أن تؤدي إلى عقد اجتماعي 

وسياس ي يرتكز على رؤية عقالنية للتناقضات 

ة التوافقية ليست وأسلوب حلها، فالديمقراطي

تنازالت متبادلة، بل هي تأجيالت متبادلة 

 (72-77البكري، صفحات ". )للصراعات ألاساسية

الحال أن هناك بونا شاسعا بين موقف املتفائلين    

الذين يؤمنون بحظوظ الديمقراطية التوافقية في 

منع الانقسامات املجتمعية وتحقيق الاستقرار 

التعايش املشترك  السياس ي واملجتمعي وتأمين

والسلم ألاهلي، وبين موقف املتشائمين الذين 

يعتقدون أن احتماالت تعاظم الانشقاقات 

الاجتماعية وتزعزع الاستقرار السياس ي وتضاؤل 

فرص التعايش املشترك أوفر في ظل الديمقراطية 

ويمكن . التوافقية وليس أقل كما يزعم أنصارها

ر املرجعي تفسير هذا التباين من خالل إلاطا

ففي حين يتأسس تفاؤل الطرف ألاول . للطرفين

ونظرته إلايجابية إلى الديمقراطية التوافقية على 

مرجعية تجاربها الناجحة في النمسا وهولندا 

وبلجيكا وسويسرا، فإن تشاؤم الطرف الثاني 

ونظرته السلبية لها تستند على خلفية تطبيقاتها 

وأفغانستان والسودان الفاشلة في لبنان والعراق 

 .والصومال

بعد هذا العرض لنموذج الديمقراطية التوافقية    

وإشكالياته فماذا عن التساؤالت املتعلقة بمدى 

انطباق نموذج الديمقراطية التوافقية على الحالة 

الليبية، وما إذا كان يمثل السبيل للتعايش 

هذا فضال . السياس ي في ليبيا، واحتماالت نجاحه

اولة البحث في ما إذا كانت النزاعات عن مح

السياسية الحالية في ليبيا انعكاسا لتوترات 

وانقسامات اجتماعية أعمق، أم أن النخب 

السياسية بنزاعاتها وتحزباتها هي التي أحيت عوامل 

تشظ كامنة تكفلت التطورات الاجتماعية 

  .والاقتصادية خالل العقود املاضية بإضعافها

اله أن اللجوء إلى نموذج لقد تبّين أع   

الديمقراطية التوافقية يستند على عاملين 

رئيسين، أحدهما يمثل املبرر الرئيس لتبني هذا 

النموذج، بينما ترتكز أهمية الثاني على ارتهان 

يتعين : إليه( أى الديمقراطية التوافقية)نجاحها 

العامل ألاول في وجود انقسامات وصراعات 

ة في الواقع الاجتماعي مجتمعية عميقة ومتجذر 

واملخيال الشعبي تقسم املجتمع إلى طوائف 

وأعراق وقبائل ومناطق متنازعة وال سبيل 

للتعايش السلمي بينها في إطار دولة واحدة إال 
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أما العامل . بتطبيق نموذج الديمقراطية التوافقية

الثاني فيتعلق بالدور املحوري للنخب السياسية 

ا يتعلق بإيمانها بالعملية والاجتماعية، وخاصة فيم

التوافقية، والتزامها بصون وحدة الدولة 

وباملمارسات الديمقراطية، واستعدادها لالنخراط 

في العملية التوافقية بروح الاعتدال والحلول 

الوسط، واتصافها بروح التسامح وقبول آلاخر، 

وأن يكون كل ذلك بدرجة أكثر عمقا والتزاما مما 

ع بصفة عامة، وبحيث تكون هو سائد في املجتم

هذه النخب بمثابة القاطرة التي تقود املجتمع إلى 

رأب الصدع وتحقيق الاستقرار السياس ي والسلم 

وبدون توفر هذا  . ألاهلى والتعايش املجتمعي

العامل ال يمكن الحديث عن تطبيق الديمقراطية 

 .التوافقية

في ما يتعلق باعتبار الانقسامات والصراعات   

تمعية العميقة والخطيرة واملزعزعة لالستقرار املج

السياس ي والتعايش املجتمعي السلمي املبرر 

الرئيس والحاسم في اختيار نموذج الديمقراطية 

التوافقية، فإن هذه الورقة تتبنى وجهة النظر التي 

تقول إن الانقسامات والصراعات املجتمعية في 

ليست  ليبيا، سواء كانت عرقية أم جهوية أم قبلية

من العمق أو الحدة أو التجذر التي يتصورها 

بعض الباحثين أو يسوق لها بعض أعضاء 

وذلك ألن . السياسية والاجتماعية الليبية" النخبة"

املجتمع املنقسم بشكل حاد في القيم الاجتماعية 

والتوجهات السياسية يعني بالضرورة وجود 

جماعات وثقافات متمايزة داخل ذلك املجتمع، 

ادة ما يرتبط أفراد هذه الجماعات املجتمعية وع

بأحزاب سياسية ومنظمات مدنية مختلفة، 

ويرتادون نوادى اجتماعية ورياضية منفصلة، 

وغالبا ما يقطنون في أحياء سكنية منفصلة، وال 

يختلطون اجتماعيا مع أعضاء الجماعات ألاخرى، 

وعادة ما يذهبون إلى مدارس متمايزة، وبالتالي ال 

هم التعايش معا إال عن طريق الديمقراطية يمكن

 (112-111أملوند وآخرون، صفحات . )التوافقية

أما في ليبيا فالوضع، في ما تزعم هذه الورقة،   

فقد تكفلت . مختلف بشكل كبير عن هذه الصورة

عمليات التحديث الاجتماعية والاقتصادية خالل 

العقود املاضية بصهر املجتمع الليبي بمختلف 

ناته ضمن بوتقة اجتماعية متجانسة بشكل مكو 

كبير، فالليبيون، على مختلف مشاربهم وقبائلهم 

ومناطقهم، وخاصة في املناطق الحضرية التي 

من الليبيين، يعيشون في % 23يسكنها أكثر من 

أحياء مختلطة، ويرتادون نوادى مشتركة، 

ويذهبون إلى مدارس موحدة، وألاهم من ذلك ال 

لقبلية والجهوية عائقا أمام تقف الخلفيات ا

اختالطهم وتزاوجهم، ألامر الذي أدى إلى خلق 

مجتمع أكثر تجانسا مما يرغب البعض في الاعتراف 

املشكلة في ليبيا ليست مشكلة انقسامات . به

ة بل مشكلة سياسية بامتياز قيمجتمعية عم

تسببت فيها نخبة حاكمة ومعارضة ثبت عجزها 

ثارة النزعات عن القيام بأي ش يء سوى إ

الانفصالية والجهوية والقبلية، وثبت عجزها عن 

تحمل مسؤوليات بناء الدولة والحفاظ على 

كما . التعايش السلمي والاستقرار السياس ي في ليبيا

قادت ممارساتها الخاطئة، وسعيها لتحقيق 

مصالحها الخاصة الضيقة على حساب املصلحة 

لجهات العامة للمجتمع بل ومصلحة الجماعات وا

التي يّدعون تمثيلها، املجتمع إلى احترابات داخلية 

وزعزعت استقراره السياس ي ووضعته على شفا 

حرب أهلية تهدد بشكل مباشر كيانه املوحد 

 .وتعايشه املشترك

أما بالنسبة للعامل الثاني، فمن الواضح أن   

النخبة املهيمنة على املشهد السياس ي في ليبيا آلان 

والصفات املطلوبة، وربما وال حتى تعوزها القدرة 

الرغبة، إلنجاح نموذج الديمقراطية التوافقية أو 

بناء الدولة الديمقراطية املدنية، وشواهد العجز 

في التوصل إلى أي توافقات سواء عبر مجلس 

النواب أم املؤتمر الوطني العام أم املجلس الرئاس ي 

لحكومة الوفاق الوطني أم الهيئة التأسيسية 
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. واضحة للعيان اغة مشروع الدستور كثيرة ولصي

فالتسامح وقبول آلاخر والاعتدال وعدم التشبث 

بالرأي قيم ديمقراطية مهمة والزمة إلنجاح 

الديمقراطية التوافقية أو أي نموذج آخر من 

الديمقراطية، وهي ثقافة مفقودة عند معظم 

النخب السياسية الليبية املتصدرة للمشهد 

اعي بسبب التنشئة السياسية السياس ي والاجتم

ة التي تعرضت لها خالل العقود املاضية عالشائ

  .التي خلقت ثقافة إقصائية بين هذه النخب

وهكذا، بدال من أن تكون النخب السياسية 

الليبية القاطرة التي تقود املجتمع نحو مزيد من 

التجانس الاجتماعي والتوافق املجتمعي والتعايش 

توجهات إقصائية ومتطرفة السياس ي، كانت ذات 

أكثر من الجماعات التي تّدعي الدفاع عن 

مصالحها، وأصبحت بالتالي أداة لتأجيج صراعات 

املاض ي وخالفاته، ولإلضرار باألمن ألاهلى 

  .والتعايش السياس ي واملجتمعي

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن العوامل التي تبرر تطبيق الديمقراطية إ

فمن جانب ليست . التوافقية غير متوفرة في ليبيا

هناك انقسامات وصراعات مجتمعية عميقة 

ن من تحقيق الاستقرار السياس ي 
ّ
وراسخة ال تمك

والتعايش املجتمعي إال عبر الديمقراطية 

ومن جانب آخر، وبافتراض أن . التوافقية

الانقسامات الحالية تحتم ذلك، فإن النخبة 

السياسية املتصدرة للمشهد العام في ليبيا ال 

لك ما يتطلبه التطبيق الناجح لنموذج تمت

واقع الحال، أن تطبيق . الديمقراطية التوافقية

الديمقراطية التوافقية في ليبيا في ظل املعطيات 

الحالية لن تكون نتائجه إيجابية وسوف يعيد 

إنتاج نفس إلاشكاليات التي نتجت عن تطبيق هذا 

   . النموذج في بلدان أخرى 
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ختامية ملاحظات

في حين تتبنى هذه الورقة وجهة النظر التي ترى أن 

نموذج الديمقراطية التنافسية هو ألانسب لبناء 

الدولة املدنية، دولة املواطنة املتساوية، في ليبيا، 

 :يتعين في الختام إبداء املالحظات التالية

يتعين التمييز بين متطلبات إدارة املرحلة • 

الانتقالية الحالية ومتطلبات إنجاز الدستور 

وتحديد قواعد العملية السياسية املؤسسة لبنى 

الدولة الديمقراطية، التشريعية والتنفيذية 

فلكل منهما متطلبات تختلف عن . والقضائية

 .متطلبات ألاخرى 

ة، بكل تعقيداتها إدارة املرحلة الانتقالية الحالي• 

منح سلطات 
ُ
وإشكالياتها، تتطلب حكومة وطنية ت

واسعة وموارد كافية تمكنها من إدارة الدولة على 

كل املستويات والسيطرة على كل أقاليمها وتعزز 

قدراتها على وضع السياسات العامة في مجاالت 

الاستخراج والتنظيم والتغلغل والتوزيع، وأن تكون 

ات وليست حكومة حكومة كفاءات وخبر 

وإذا كان من . محاصصات قبلية أو جهوية

الضروي، وهو ضروري فعال، وجود توافق على 

وجود مثل هذه الحكومة، فإنه من الضروري أيضا 

أال يكون توافقا متأسسا على منطق املحاصصة 

الجهوية والقبلية كما هو حاصل آلان، ألن ذلك 

ا سوف يؤدي حتما إلى شلل هذه الحكومة وعجزه

 .عن أداء وظائفها الجوهرية املحددة أعاله

أما إنجاز الدستور وتحديد قواعد العملية • 

السياسية ومؤسسات الدولة فله متطلبات 

فباعتبار أن هناك حاجة ماسة لعقد . مختلفة

اجتماعي جديد ولرؤية مشتركة حول ما تعنيه ليبيا 

لليبيين جمعيا وما تعنيه الدولة الديمقراطية 

وبحسبان أن الدستور يؤسس لعالقات  املدنية،

وقواعد ومؤسسات جديدة، يتعين أن يتم ذلك 

وفق قاعدة التوافق وليس وفق قاعدة املغالبة 

إن عملية وضع الدستور القائمة على . والغلبة

وجهات النظر هي تلك التي  أساس توافق آلاراء و

يتم اتخاذ القرار فيها من خالل املناقشة 

وليس عن طريق تطبيق غير  والتفاوض وإلاقناع،

إن تحقيق توافق في آلاراء قد . مرن لقواعد ألاغلبية

يستغرق وقتا طويال لبناء العالقات وكسب 

التفاهم املتبادل، إال أن ذلك سوف يؤدي إلى 

صياغة دستور تشعر جميع ألاطراف، أو معظمها، 

 .بشرعيته والرضا عنه واحترامه

ولكن ينبغي مالحظة أن مفهوم الدستور  • 

يختلف   ( Consensual Costitution)التوافقي 

عن مفهوم الديمقراطية التوافقية 

((Consociational Democracy  فهو يعني أن ،

قواعد العملية السياسية واملؤسسات الدستورية 

التي يحددها الدستور قد تم التوصل إليها عن 

طريق التوافق بين ألاطراف وليست تعبيرا عن رؤية 

الطرف ألاقوى، بمعنى أن التوافق يكون حول 

طبيعة النظام السياس ي للدولة ملكي أم جمهوري، 

ركزي، برملاني أم فيدرالي أم حكم محلي أم الم

رئاس ي، على أن يتم ذلك ضمن إطار دولة 

ديمقراطية مدنية، دولة املواطنة املتساوية بين 

جميع أبناء الوطن مهما اختلفت خلفياتهم 

العرقية، عربا أم أمازيغا، أو الطائفية، مالكيين أم 

أباظيين، أو الجهوية، برقاويين أم طرابلسيين أم 

د قبائلهم وعشائرهم فزانيين، أو القبلية، بعد

أى الدولة التي . وأماكن سكناهم، بدوا أو حضرا

ُيتخذ القرار السياس ي فيها وفقا لألغلبية 

السياسية، مع الضمان الكامل لحقوق كل 

مكونات املجتمع، وليس وفق الديمقراطية 

التوافقية التي تتأسس على املحاصصة والفيتو 

  . املتبادل
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ديات واملشاكل وألازمات الراهن أن كل هذه التح  

هي عبارة عن أعراض ومظاهر ألزمة أكثر عمقا 

وخطورة، فجميعها ناتجة عن عجز النخب 

السياسية والاجتماعية عن بلورة رؤية مجتمعية 

مشتركة حول ما الذي تعنيه ليبيا؟ وما يجب أن 

تكون عليه؟ وما الذي يعنيه مفهوم الدولة 

حقوق الديمقراطية املدنية؟ وما مضامين 

 املواطنة؟

ويمثل مشروع بلورة هذه الرؤية الوطنية العامة    

والشاملة التحدي ألاساس ي الذي يواجه املجتمع 

الليبي، حيث إن غياب هذه الرؤية قد يؤدي إلى 

مزيد من الفوض ى والتشرذم والصراع بين مختلف 

 .التيارات وألاحزاب والجهات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعي يتشكل عبر توافق إننا نحتاج إلى عقد اجتم   

جميع مكونات املجتمع الليبي دون إقصاء، يستند 

على رؤية وطنية شاملة ومشتركة، وينتج عنه 

دستور يعكس محتويات العقد ومضمون الرؤية، 

ويؤدي إلى تأسيس دولة تتمتع بشرعية حقيقية 

 .وقوية

إما أن : إننا، نحن الليبيين، أمام أحد مسارين  

الضيقة، وفي لوم بعضنا نستمر في صراعاتنا 

البعض عن مآس ي املاض ي وآالمه، وفي تدمير 

مقومات العيش املشترك، وفي تفكيك مكونات 

الوطن الواحد؛ وإما أن نستمع لصوت العقل 

ونجلس جميعا معا، ونركز على بناء مستقبل 

أفضل، وعلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية 

قائمة على سيادة القانون والتسامح وعدم 

 .قصاءإلا
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المراجع

، السياسة (1886)أملوند، جبرائيل وآخرون •  

إطار نظري، ترجمة دمحم زاهي بشير : املقارنة

 .املغيربي، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس

إشكاليات "، (2338)، ياسين سعد دمحم البكري • 

الديمقراطية التوافقية وانعكاساتها على التجربة 

، مجلة مركز املستنصرية للدراسات "العراقية

، املوقع إلالكتروني 72العربية والدولية، العدد 

للمجالت والبحوث العلمية العراقية، شبكة 

 .22-98املعلومات الدولية، صفحات 

الديمقراطية "، (2312)زين العابدين، الطيب • 

، صحيفة "الطريق لالستقرار السياس ي التوافقية

الراكوبة ألالكترونية، شبكة املعلومات 

 .19-1إلالكترونية، صفحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفدرالية "، (2313)العرداوي، خالد عليوي • 

والديمقراطية التوافقية ومتطلبات الواقع 

، بحث مقدم إلى مؤتمر الفدرالية في "العراقي

الواقع واملستقبل، كلية القانون : العراق

 .28/7/2313-22والسياسة، جامعة صالح الدين، 

إشكالية التحول " ، (2310)عمير، حسن تركي • 

دراسة في الديمقراطية : الديمقراطي في العراق

، 2310، 92، مجلة ديالي، العدد "التوافقية

 .237-107صفحات 

الديمقراطية التوافقية  ، (2336)ليبهارت، آرنت • 

في مجتمع متعدد، ترجمة حسني زينه، بغداد، 

  .منشورات معهد الدراسات إلاستراتيجية

املسودة الخامسة " ، (2319)هيبة، إبراهيم • 

، موقع "محملة باملفخخات السياسية وألامنية

ليبيا املستقبل، شبكة املعلومات الدولية، 

29/12/2319. 
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

 في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست

 . 2319و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير، في طرابلس ليبيا  2317

الية والناشئة من تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الح 

و تكرس املنظمة   . لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرارإأجل الوصول 

تهدف . جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي

لتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة وا

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات . املؤسسات الليبية
ً
و تهدف املنظمة أيضا

 و قوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمراتت. للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .تديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفةورش عمل و من
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