
	  
 بيیانن توونسس حوولل االدديیمقررااططيیة االمباشررةة االحدديیثة

 توونسس تتحوولل 
	  

االعالمم في كلل أأنحاءااذذنن هھھھي االدديیمقررااططيیة االمباشررةة   

  

 نحنن منن توونسس , منن اافرريیقيیا , منن أأووررووبا , منن آآسيیا , منن ااألمرريیكيیتيینن .لقدد جئنا منن مختلفف االمجتمعاتت ,
االعلماء , االنقابيیوونن , االصحافيیوونن ,االناشططوونن , منن مختلفف أأنحاء االعالمم وو منن شتى ااالتجاهھھھاتت . يیووجدد بيیننا 

منظظموو االحماالتت , ااألشخاصص االمنتخبوونن , االمشررفوونن على ااالنتخاباتت , قاددةة االمنظظماتت االغيیرر االحكووميیة , 
 ررجالل االقانوونن , ررجالل ااألعمالل , االفالحوونن , االططلبة , االمووااططنوونن , االمهھنددسوونن وو االعاططلوونن على االعملل.

يیامم في االمعهھدد االووططني للفالحة بجامعة قررططاجج لنتناقشش مسائلل االدديیمقررااططيیة االمباشررةة لقدد أألتقيینا ططيیلة أأرربعة أأ
جمع ممثلي كلل االعالمم . لقدد سررررنا, نحنن وو االمشارركة وو االالمرركززيیة في منتددىى مفتووحح وو حرر في توونسس 

ا االذذيینن جئنا منن خاررجج توونسس , لما علمناهه منن نجاحاتت للثووررةة وو االتقددمم االذذيي سجلتهھ توونسس . وولقدد علمن
 أأيیضا أأنهھ ال يیززاالل هھھھناكك ططرريیقق ططوويیلل اامامم االتوونسيیيینن لبلووغغ دديیمقررااططيیة أأفضلل .

  وو لكنن أأال يیتعلقق ذذلكك بنا أأيیضا ؟

منن ااننا نعتقدد اانن هھھھذذاا االططرريیقق كفيیلل بأنن يیحوولل مجتمعاتنا ليیسس فقطط منن االددكتاتوورريیة للدديیمقررااططيیة بلل أأيیضا 
االدديیمقررااططيیة االتمثيیليیة غيیرر كافيیة ررغمم أأهھھھميیتهھا .االدديیمقررااططيیة االى االدديیمقررااططيیة االتشارركيیة االحقيیقيیة . نعلمم أأنن   

نحنن في تحوولل منن اانتخاباتت بسيیططة االى أأشكالل جدديیددةة منن االمشارركة قاددررةة على إإعططائنا أأكثرر قووةة وو لكنهھا 
 في نفسس االووقتت تتططلبب منا االكثيیرر .

تمثلل تحدديیا  مرركززيیةالااننا نعتقدد أأنن تططوورر االدديیمقررااططيیة يیتططلبب ال مرركززيیة االسلططة كما أأننا نعلمم أأنن هھھھذذهه اال
االى ددررجة تجعلل منن االمشارركة أأكثرر منن هھھھددفف في حدد ذذااتهھ . اانن االمشارركة يیجبب أأنن تكوونن جززءاا منن مسارر 

االالمرركززيیة على كلل االمستوويیاتت .وو لتحقيیقق ذذلكك نحتاجج االى ووسائلل تشارركيیة أأفضلل وو االى تقيیيیمم أأفضلل 
.لكيیفيیة االعملل ااألمثلل للدديیمقررااططيیة االمباشررةة وو للووسائلل االتشارركيیة ااألخررىى   

أأنن االمشارركة تتططلبب أأكثرر منن مجرردد كلماتت في االددستوورر أأوو فصوولل في قانوونن . اانهھا تتططلبب بنيیة تحتيیة 
–مسانددةة  االحرريیة وو االشفافيیة ( خاصة لمكافحة االفسادد ) وو االفضاءااتت ااآلمنة ( بما في ذذلكك االفضاءااتت عنن  

القتصادديیة وو منظظماتت لموواارردد ااوواابعدد ) وو ااالعالمم االمووااططني االمستقلل وو االحرركاتت ااالجتماعيیة االقوويیة 



االمجتمع االمددني مما يیمكنن كلل االناسس منن االتووااصلل في ما بيینهھمم وو ااسماعع أأصووااتهھمم . لقدد شجعتنا االفصوولل 
االووااررددةة في االددستوورر االتوونسي وو االمتعلقة بالمشارركة كما شجعتنا االتجارربب االتشارركيیة ااألوولى االمموولة منن 

نتظظرر ااالنجازز . االعالمم في االمددنن االتوونسيیة وو لكنن ماززاالل هھھھناكك االكثيیرر يی  

اانن االمشارركة تعني اانن االقررااررااتت ااالقتصادديیة سووااء تعلقتت باالتفاقيیاتت االتجارريیة االعالميیة االكبيیررةة أأوو مسائلل 
اانن االمشارركة وو االدديیمقررااططيیة تتططلبب  خددماتيیة في مدديینة صغيیررةة تبنى على االدديیمقررااططيیة وو ليیسس على االمالل .

منن أأوولئكك االذذيینن ووقع تهھميیشهھمم في االماضي وو خاصة االقيیاددةة منن االكلل وو خاصة ألوولئكك وو االمساووااةة للكلل وو 
 االشبابب وو االنساء . لقدد حانن االووقتت بأنن تتمكنن االنساء منن االحكمم في االدديیمقررااططيیة .

وو لنووضح أأيیضا االمسألة االتاليیة : نررفضض بشددةة االفكررةة االقائلة بأنن االدديیمقررااططيیة هھھھي قططعة قماشش على مقاسس 
يیاناتت. يیمكنن للدديیمقررااططيیة أأنن تكوونن على مقاسس بعضض ااألشخاصص فقطط أأوو بعضض االمجتمعاتت أأوو بعضض االدد

 االجميیع .

 في دديیمقررااططيیةأأوولل  توونسس في هھھھنا نحنن وولكنن. االعرربي االعالمم في مستحيیلة االدديیمقررااططيیة إإننمنن يیقوولل  هھھھناكك
 في هھھھنا نحنن أأخررىى٬، مررةةوو  وولكنن. ال تتوواافقق مع ااالسالمم االدديیمقررااططيیة يیقوولل اانن منن هھھھناكك. االعرربي االعالمم
.بالعكسس وواالعكسس االدديیمقررااططيیة٬، مع تناقضضت الااالسالمم  مباددئئ أأنن سمعناقدد  وو. توونسس .	  

	  

 تكوونن فيیهھ االذذيي االيیوومم أأجلل منن وونصلي نأملل. ووااحدد بيیتت االمباشررةة للدديیمقررااططيیة يیكوونن ال أأنن يیجبب
بقططع  فرردد٬، كلل وومسؤؤووليیة حقق دديیمقررااططيیةاال تكوونن أأنن يیجبب. مجتمعاتتحيیثما كانتت هھھھناكك  االدديیمقررااططيیة

.ااالجتماعي وو ااالقتصادديي هھووضعاالنظظرر عنن هھھھوويیتهھ وو  .	  
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