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وتعنى . في المجتمع بشكل سلميسیاسیة للتعایش المشتركھي فلسفةالدیمقراطیة
. باستقاللیة الفرد وحریتھ وعقالنیتھ وسلوكھ المتحضر مع بقیة اإلفراد في مجتمع منظم 

في ظل ظلمات فطریقھا شائك وكذلك تحتاج إلى كثیر من الجھد والمثابرة والكفاح
  .للحكامالدیكتاتوریات العربیة ، والخضوع األعمى 

ان التوجھ الى عالمھا یبدأ بمرحلة التحول نحوھا ، أي ان مرحلة االنتقال الدیمقراطي ھي 
وأقوھا ھي االنتفاضة ٢٠٠٣الزمة وقد مر العراق باھتزازات كبیرة سبقت التغییر عام 

بدأت من ) ربیع التغییر العربي(فشرارة الشعبانیة لیس فقط بالعراق بل بالعالم العربي
التي سبقتھا انتفاضة السابع عشر من رجب سنة ١٩٩١اضة الشعبانیة المباركة عام انتف

مفجر الوعي اإلسالمي في العراق، )رض(التي كانت ثمرة حركة السید الصدر ١٩٧٩
،  فھي تحدي لنظام وقائد التحرك المیداني ضد دكتاتوریة السلطة والحزب العفلقي الفاشي

آنذاك محور التفاف )رض(البعث وأزالمھ التي  وقفت بوجھ الطغیان وقد شكل السید الصدر 
شعب العراقي حولھ، كما انھ ساند كل سلوك دیمقراطي  یصدر من الشعب وخاصة في 
االنخراط في الحزب الذي یمتلك فكر محترم،یقف بوجھ كل الطغاة وخاصة السلطة 

رغم من القاعدة الواسعة التي یمتلكھا  االن محاولتھ فشلت في تحقیق الصدامیة ، وعلى
النجاح على الساحة السیاسیة ، وراح ھو ضحیتھا مع المالیین من أبناء الشعب العراقي، 

لكن لم یكتب عمت العراق من جنوبھ إلى شمالھ التيالعاصفةمثلھا مثل االنتفاضة الشعبانیة 
ا التعتیم اإلعالمي المقصود ،فلم یتم نقل األحداث بصورة مباشرة لھا النجاح، لعدة أسباب منھ

مثلما نشاھد الیوم في تونس ومصر ولیبیا،كذلك ان الشعب العراقي لم یحظى بدعم الدول 
وتأیید من شعوب المنطقة مثلما خطیت بھ ثورات الربیع العربي،إضافة إلى صمت الدول 

في قمع االنتفاضة في حین نجد ھذه   ا النظامالكبرى إزاء األسالیب الوحشیة التي مارسھ
الدول تؤید السلوك الدیمقراطي  األغلب الشعوب العربیة المنتفضة ، وتمنع ایة ممارسة 
ھمجیة لقمع الثورة، فضالً عن أسباب أخرى أدت الى عدم نجاح االنتفاضة الشعبانیة من 

أنھا كانت الشرارة األولى في الناحیة الشكلیة بالرغم من نجاحھا من الناحیة المعنویة اذ
  .مواجھة األنظمة الدكتاتوریة العربیة وإسقاط عروشھا في مزابل التاریخ

ان المشكلة التي تواجھ الشعوب العربیة المتحررة وقبلھا العراق ھو مدى القدرتھا على 
یة تحقیق الھدف الدیمقراطي اذا ما علمنا ان الدیمقراطیة ھي عملیة مجتمعیة بنائیة تغییر

شاملة، یقتضي التعامل معھا  بقدر من الثقافة ،والنضج السیاسیین ، فضال عن اإلرادة 
والسیاسیة،وذلك لطبیعة تكوین –والرغبة المشتركتین بین مختلف المكونات االجتماعیة 

المجتمع العراقي القائم على التنوع والتعدد ،وعلیھ فان النموذج العراقي للدیمقراطیة مر 
لیة بنائیة ولیس فوضویة،تراكمیة ولیس تھدیمیة تبني من خالل قیم و مبادئ بمراحل انتقا

  .راسخة تتناسب مع بنیة المجتمع العراقي 


