
 فشل احلركة االجتماعية يف العراق
 «الرمادي/ ساحة العزة والكرامة"

إن نجاح وفشل الحركات االجتماعية والسياسية إنما يعتمد على تحقيق  ماالق  
وأهققققداح الحركققققة أك ققققر مققققن أل معيققققار  اققققرب وكققققثلة يعتمققققد علققققى االسققققتجا ة المتم لققققة 
 السلاة الحاكمة والنا ة السياسيةب وقد فشلت هثه الحركة ألنها لم تحق  ماال ها سقو  

ب ولقم تسقتج  لهقا السقلاة الحاكمقة  شقكل  شكل محقدود ويقي ب ولقم تإقل إلقى أهقدافها
 إيجا يب مع أس ا  وعوامل أار  أدت إلى فشلهاب ومنها اآلتي: 

سعت السلاة الحاكمة إلى ال  إورة مشوهة وسيئة غيقر مح و قة لقد  العامقة  .1
مققققن العققققراقيين تجققققاه الحركققققةب ومنهققققا اتهامهققققا  تةثيققققة ا رهققققا  وأنهققققا الحايققققنة 

يما للسيارات المفااةب وا يحاء للشيعة  أن القاعدة الرئيسة له والتفجيراتب والس
وال ع يققققين وراء الحركققققةب وأن نجاحهققققا يعنققققي عققققودة السققققنة وال ع يققققين إلققققى حكققققم 
العرا ب و ثلة حإل ش  وفجوة  ين العراقيين  شكل عام والحركةب ممقا أل سقها 

 .لته لها الحكومة وأفقدها شع يتها و  الاائفية الثل فإ

لقى جانق  إكةب وثلة  كس  وجهاء عشائر وناشاين سياسيين التآمر على الحر  .2
عاققائهم مناإقق  وييفيققة يتكلمققون  اسققم الجمهققور أو  اسققم الحركققة  الحكومققة واط

غراؤهم  إغدا  األموال ووعودهم  مناإ  سياسية مستق ال.  واط

والمقققرت ا  التقققآمر علقققى الحركقققةب وكقققثلة إغقققراء « فقققر  تسقققد»السقققعي وراء م قققدأ  .3
 من الحركة أو االنشقا  عنها. األعياء  االنسحا 

إاالقققة الوققققت والتسقققويح والمماالقققةب وققققد اسقققتفادت الحكومقققة مقققن عامقققل الوققققت  .4
غقققققراؤهمب ممقققققا شقققققجع علقققققى  قققققرو    شققققق  إقققققفوح قيقققققادات الحركقققققة ااإقققققة واط

 الإراعات الداالية  ين القادة أنفسهم و ين الجمهور المشارة  الحركة.
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ريق  التاويقح واالعتققاالت عقن ا« جقر األثن»اعتمدت الحكومقة علقى سياسقة  .5
 لناشاي الحركةب والتهديد واالغتياالت والقمع والتدال العسكرل.

 عدم وجود قيادة مرك ية موحدة مع تعدد القيادات وانقسام القادة فيما  ينهم. .6

انحققققراح القيققققية عنققققدما  اد سقققققح الماالقققق  الققققثل انتهققققى إلققققى ماالقققق  تققققدعو  .7
نةب ممقا شقجع الااقا  الاقائفي القثل  عيها إلى الاائفية م قل إقامقة إقلقيم السق
  دوره عكس إفة االنةال  على القيية.

الالفية االجتماعية والسياسية وال قافية لقادة الحركةب إث كانت ثات أإول ريفية  .8
 دويققة ال تسققتايع المنققاورة والتفققاوي مققع الةيققر أو الحكومققة أو قيققادة الجمهققور 

ممقا أعااهقا اقا ع االنةقال    شكل واع ومري يساعد على ا  داع واالنتشارب
 وعدم االنفتاح أو المرونة السياسية.


