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آفاق الديمقراطية التشاركية في دول الحراك ندوة دولية في موضوع 
 أي دور للمرأة؟ ألديمقراطي

ع الديمقراطي بشكل العميقة التي تعرفها دول الربي واالجتماعيةتتوارد األحداث والتحوالت السياسية 
متسارع وتراكمي تفرض على الباحثين والمؤسسات األكاديمية تتبع هذه المسارات بنضرة المتفحص والناقد 
والمساهم في بلورة فضاء مشترك جديد قوامه التشارك في بناء ديمقراطيات ناشئة وقوية. ولقد شكلت جل 

راكات اجتماعية وسياسية وما خلفته من األحداث المتشابهة في مجمل الدول التي عرفت ثورات وح  
كل التيارات السياسية والفاعلين المدنيين استعمال للعنف بأشكال متفاوتة، حافزا واقعيا اقتنعت به 

نجاح االحتقانومؤسسات الدولة من أجل اعتماد مقاربة اإلشراك والتشارك طريقا نحو تدبير مرحلة   وا 
ؤسسات الدولة القادرة على تدبير انتقال السلطة بشكل سلمي وسلس. الديمقراطي ثم بناء وتقوية م االنتقال

ال تعبر فقط عن رؤية اضطرارية لمقاربة الديمقراطية في واقع محتقن  وال شك أن الديمقراطية التشاركية 
ومتعدد وغير مستقر، ولكن تعبر أيضا عن تعدد المؤسسات المساهمة في البناء الديمقراطي من حكومة 

قضاء وصحافة مستقلة ومجتمع مدني فاعل ومنتج. لذلك أصبحت أدوار الفاعلين في هذه وبرلمان و 
المقاربة وفي الظروف السياسية التي تحتضنها، أكثر حساسية وتأثيرا بالنظر إلى أن الديمقراطية التشاركية 

 االنتخابيهي التي ستبني وتحدد معالم البناء الديمقراطي المستقبلي القائم على التنافس السياسي والتمثيل 
 االستبدادوشفافية المؤسسات واستقاللية السلط، ومن ثم بناء دولة المؤسسات التي تمنع أية فرصة لنشوء 

 والبيروقراطية واألنظمة الشمولية.

لتي ينظمها مركز أفكار للدراسات واألبحاث بشراكة مع كلية العلوم تأتي هذه التظاهرة العلمية ا
آفاق الديمقراطية التشاركية في ومؤسسة هانس سايدل تحت عنوان :   واالجتماعية واالقتصاديةالقانونية 

دول الحراك الديمقراطي: أي دور للمرأة؟ في سياق مساهمة المؤسسات األكاديمية في محاولة فهم الواقع 
الواقعية وتسلسل األحداث. لذلك كان دور استشراف المستقبل وفق المعطيات د وتتبع حيثياته ثم الجدي

المرأة في التحوالت السياسية في دول الحراك الربيعي بارزا ومهما بالنظر لوجودها في المؤسسات كقوة 
المقاربة الممكنة لفهم . السؤال إذن ما هي واالجتماعية االقتصاديةاقتراحية وكمساهم ضروري في التنمية 

وكيف تساهم هذه المقاربات ومنها السياسية أدوار القوة النسائية في التطورات السياسية األخيرة 
 واإلقتصادية والقانونية في بلورة الوعي التشاركي الديمقراطية لبناء دول حرة وديمقراطية.


