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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 وإيران ولبنان العراق يف الشعبية التحركات

 يف العريضة اخلطوط يف جاء كما عفوية بدأت وإيران ولبنان العراق يف الشعبية التحركات أبن نعلم: السؤال
 النفوذ؟ صاحبة أمريكا فيها تعد   اليت الثالثة البلدان هذه يف أوروبية أدوار من وهل كذلك؟ زالت ما فهل، م5/11/2019

 أو عادي   تغيريا   بعضهم أو العمالء هؤالء تغيري بصدد أمريكا أن أو، هي كما ستبقى الثالث الدول هذه يف األوضاع وهل
 .خريا   هللا وجزاك والسودان؟ مصر يف صنعت كما اجليش عرب

 
 :التالية موراأل ما حد إىل نستعرض أعاله التساؤالت على اجلواب يتضح لكي: اجلواب

 :ودوافعها الحتجاجات أسباب: أولا 

 :التايل النحو على ابختصار ودوافعها، الثالث الدول يف عفوي   االحتجاجات بدأت لقد نعم

 مظاهرات شكل على م2019 أول تشرين أوائل العراق يف الشعبية االحتجاجات اندلعت: العراق احتجاجات -1
 االقتصادية األوضاع ترد ي على احتجاجا   ذلك وكان، أخرى رئيسية وطرق بغداد يف جسور إغالق إىل تطورت واعتصامات

 الكيل طفح أن بعد عفوي بشكل بدأت وقد، البطالة وتفشي احلكومية األجهزة يف واملايل اإلداري الفساد واستشراء، للبلد
 للشباب عمل فرص توفري وال، النظام عمر من عاما   16 عرب الكهرابء مسألة حل النظام استطاع فال... الناس عيش وضاق

 شخصا   350 قرابة ضحيتها وراح االحتجاجات انفجرت مث ومن... اهلائلة النفطية الثروة رغم الناس رمق سد وال، واخلرجيني
 حميط يف النار إضرام مث، إليران موالية احلكومة يف مشاركة ألحزاب مكاتب وأحرقت، واملعتقلني اجلرحى آالف إليهم يضاف

 اإليرانية القنصلية وإحراق، املدينة من إبخراجها واملطالبة ابحلجارة ورشقها م4/11/2019 يف كربالء يف اإليرانية القنصلية
 مدن عمت قد االحتجاجات هذه أن والذهول ابلدوار العراقية احلكومة أصاب ما وأكثر ...م27/11/2019 يف ابلنجف

 شدة ومن، الشعيب ثقله مناطق النظام هاعد  ي اليت املناطق تلك، اجلنوب مدن نم وغريها والنجف وكربالء والناصرية بغداد
 يف االستقالة على الربملان وصادق م30/11/2019 يف فاستقال ابحلكم ابلتشبث االستمرار املهدي عبد يستطع مل أتثريها

 .م1/12/2019

 العام الدين )بلغ فقد! كاد أو الكامل ياراالهن حافة لبنان يف االقتصادي الوضع المس لقد :لبنان احتجاجات -2
 عنه املدفوع الراب يستهلك كبري دين وهذا، (م15/3/2019 اجلديد العريب دوالر" مليار 32.85" 2019 مطلع اللبناين

 على الراب يلتهمو ، املئة يف 152 اإلمجايل احمللي الناتج إىل البالد ديون نسبة )وتبلغ، لبنان يف الدولة إيرادات نصف حنو
 من عالية )نسبة خلفت قد الرأمسالية اجلرائم وهذه، (م28/10/2019 سي يب يب، تقريبا الدولة إيرادات نصف الديون
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 االقتصاد يف اخلراب هذا وأمام. (م26/11/2019 سي يب يب... عاما   35 دون هم ملن املئة يف 37ـب تقدر لبنان يف البطالة
، لبنان يف الشارع أشعلت قد م17/10/2019 يف آب" الواتس "ضريبة شرارة فإن للشعب السياسية الطبقة أورثته الذي

 سرعان مث... العارمة املظاهرات فخرجت، وصور والنبطية بريوت والتهبت لبنان جبنوب خاصة لنواب مبكاتب النار وإضرام
 منها تستقي اليت األمنية وابلعقلية... لبنان يف برمتها السياسية النخبة وبتغيري بل، احلكومة ابستقالة املطالبة ىلإ حتولت ما

 ساحات ابقتحام م25/10/2019و 24 يومي املتظاهرين ختويف إيران حزب أنصار حاول فقد، لبنان يف وأتباعها الدولة
 !أخرى مرة بريوت يف الكرة أمل وحركة إيران حزب أنصار عاود مث، االعتصام

 فهو - سوري وقبلهما ولبنان العراق - حموره دول من حاال   لأبفض اإليراين النظام يكن مل: إيران احتجاجات -3
 شهم   وي  ، اإليراين االقتصاد من واسعة قطاعات على يسيطر الثوري احلرس جعل ما البالد حكم يف الرعوية النظرة إىل يفتقد

 االنفجار وشك على تصادي  اق ووضعا  ، الدولة أطراف يف البؤس مدن من حزاما   أوجد ما األطراف يف الفارسية غري املناطق
 فيه تندلع أن والصواريخ النووي ابلربانمج يتبجح الذي للنظام خمجال   كان وقد، سواء حد   على واألطراف املركز يف

 للدول معقدة غري صناعة وهي، التكرير مصايف قلة عن الناجم النقص ذلك !البنزين نقص بسبب الشعبية االحتجاجات
 م2017 منذ %40 تقارب بنسبة إيران يف البنزين استهالك زيدة من الرغم على مث... جيب اكم شعبها شؤون ترعى اليت

 بتهريب معرفتها الدولة على صعبا   ليس عصاابت تقوم البنزين من الكثري أن إال، هرمزجان حمافظة يف مصفاة تشغيل وفشل
 فيها احليوية املوارد أهم أحد إدارة يف الدولة فشل مظاهر من آخر مظهر وهذا، السعر لفارق نظرا   اخلارج إىل البنزين

 طهران يف م15/11/2019 يف االحتجاجات فاندلعت %300 البنزين سعر برفع الدولة قامت مث ومن! "النفط"
، إيرانية حوزات ومهامجة، بنوك يف النار إضرام فيها مت حيث االحتجاجات اشتدت وقد، األخرى اإليرانية املدن وعشرات
 من مستوى أعلى إىل النظام وجلأ، احملتجني تواصل ملنع اإلنرتنت بقطع احلكومة قامت وقد، وحكومية يةأمن ومكاتب
 اإليرانية األمن قوات تواصل وقت )يف، والنار ابحلديد وقمعها االحتجاجية احلركة هذه مع التعامل يف العنف مستويت

 االحتجاجات قتلى حصيلة أن الثاين تشرين "نوفمرب" 23 يف، اإليرانية املعارضة أكدت، املتظاهرين ضد القمعية محالهتا
 آالف 10 عن املعتقلني عدد زاد كما،  جريح 4000 جتاوز اجلرحى عدد وأن، منهم 99 أمساء وثقت قتيل 300 جتاوزت
. إندبندنت عربية جمهولة جهة إىل املستشفيات من قتلى جثامني سحب الثوري احلرس أن إىل أيضا   وأشارت، شخص

 (.م42/11/2019

 أوروبية؟ تدخالت دون عفوية الحتجاجات زالت ما هل: اثنياا 

 البلدان يف األمريكي النفوذ اخرتاق يف مؤثرة أو فاعلة تكن مل ولكنها... االحتجاجات استغالل أورواب حاولت لقد
 :ذلك وبيان، الثالثة

 كانت،  اجلنوبية املناطق وخباصة العراق يف االحتجاجات فإن آنفا   ذكران كما :العراق يف أورواب حماولت -1
 تلك استغالل حاولت قد، بريطانيا ةوخباص، أورواب تكون أن ي ستبعد وال، الشيعية املناطق يف ومركزة، متصاعدة احتجاجات
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 حتسب كانت إيران أن إال االحتجاجات يف بريطاين تدخل وجود حول عليها يعتمد أدلة تظهر مل أنه ومع، االحتجاجات
، اخلطبة خالل قال كرما موحدي علي حممد طهران مجعة خطيب أن لدرجة هاجسا   هلا وي شكل بل، حسااب   األمر اهلذ

 تسللت اإلجنليز بـشيعة َنصفها اليت املنحرفة اجلماعات "بعض وأضاف، اإلجنليز" "شيعة )أبهنم العراقيني املتظاهرين واصفا  
 املسئولني ختوف عن عبارة تلك مقولته وكانت. (م1/11/2019 انلنرتانشيو إ يرانإ "...العراقي الشعب صفوف إىل

، لإلجنليز ابلعمالة ابهتامهم احملتجني هتديد إيران حماولة إىل ابإلضافة هذا، الناس حتركات بريطانيا تستغل أن من اإليرانيني
 على الرمسية صفحتها على انيةالربيط السفارة )وقالت االحتجاجات دعم يف صرحيا   يكون يكاد بريطانيا موقف أن وخاصة
 غري أمر هو املتظاهرين ضد "العنف: وأضاف العراقي" الشعب حقوق من حق هي السلمية "التظاهرات إن، "تويرت"
، (م5/11/2019 الروسية سبوتنيك وكالة. التظاهرات" يف أرواحهم فقدوا الذين وعائالت للجرحى "دعواتنا.. ."مقبول

العني اإلخبارية  موقع عنه نقله كما موريسون أندرو الربيطاين الدولة وزير عنه أعرب قد كان الذيذاته  املوقف وهو
 .م27/10/2019

 أتباع أن أيضا   ومعروف، وألورواب ألمريكا أتباع فيه وجتول تصول لبنان أن معروف :نانلب يف أورواب حماولت -2
 األقوى الطرف هم هؤالء، إيران طريق عن هللا حزب مثل ةمباشر  غري كانوا أم وبري عون مثل مباشرة أكانوا سواء أمريكا
 ضعفا   األكثر فهو احلريري وأما... وجنبالط جعجع مثل األضعف الطرف فهم وفرنسا" "بريطانيا أورواب أتباع أما... مادي  
 يقومون وإمنا، القرار حسم يستطيعون ال األتباع وهؤالء، ألمريكا املوالية السعودية يف وأخرى أورواب يف رجال   يضع ألنه

 ينادي اليت احلكومة من استقالوا م19/10/2019 يف األربعة اللبنانية القوات وزراء فمثال  ، اآلخر الطرف تربك أبعمال
 قدم مث، األزمة ملعاجلة ساعة 72 مهلة عن م18/10/2019 يف احلريري سعد الوزراء رئيس وأعلن، إبسقاطها احملتجون
 موفدها فرنسا أرسلت مث ...لبنان يف أمنيا   املهيمن إيران حزب ورغبة الدولة رئيس رغبة ضد م29/10/2019 يف استقالته

 عون الرئيس إىل - إليه نقل )الذي، فارنو كريستوف الفرنسية اخلارجية يف فريقياأ ومشال األوسط الشرق دائرة مدير لبنان إىل
 ملساعدة واستعدادها لبنان يف ابلوضع فرنسا اهتمام تؤكد الفرنسية واحلكومة، ماكرون إميانويل، الفرنسي الرئيس من رسالة -

 الوكالة نقلت فقد، مريكاأ أتباع من ابلقبول املوفد زيرة حتظ ومل، (م13/11/2019 العربية .الراهنة الظروف يف لبنان
 خط على خارجي طرف أي ولدخ عدم "وجوب الفرنسي املوفد أبلغ )أنه ابسيل اخلارجية وزير عن الرمسية لإلعالم الوطنية
 اململكة كانت لطاملاعون وقال ) مع والتقى مور ريتشارد موفدها بريطانيا أرسلت وكذلك ...("واستغالهلا اللبنانية األزمة

 أمن لدعم املاضي العام دوالر مليون 200 استثمار، املثال سبيل على، طويل وقت منذ للبنان مهم ا   وداعما   شريكا   املتحدة
 االحتجاج حلركة قمع وأي، السلمي االحتجاج حق احرتام استمرار املهم ومنراره وازدهاره وسيادته". واتبع "واستق لبنان

 .(م25/11/2019 عربية إندبندنت. اإلطالق" على مقبول غري أمر جهة أي قبل من التخويف أو العنف بواسطة

 )وجه، اخلارجية والتهديدات للمؤامرات يتصدى أبنه عييد كعادته اإليراين النظام كان :إيران يف أورواب حماولت -3
، بـ"اإلابدة"، والسعودية وبريطانيا وإسرائيل ألمريكا مباشرا هتديدا، اليوم، سالمي حسني اللواء، اإليراين الثوري احلرس قائد

 يف للحكومة املؤيدين هرينابملتظا ألقاه خطاب يف، سالمي وقال. بالده مع التعامل يف احلمراء" "اخلطوط جتاوزها حالة يف
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 من تتمكنوا ومل الساحات يف جربتموان إنكم وبريطانيا سعود وآل وإسرائيل ألمريكا "أقول: اإليراين يونالتلفز  ونقله طهران
 سوف احلمر خطوطنا اجتزمت وإذا، احلمر خطوطنا تتجاوزوا ال لكم "نقول: واتبع. "صفعاتنا مسع واجلميع، علينا الرد

 الناس من وليس خارجية قوى وراءها االحتجاجات أبن صورة إعطاء يريد والنظام. (م25/11/2019 يت آر. "نبيدكم
 نغمة أن يبدو ولكن! ودمائهم قلوهبم من هي الناس احتجاجات أن توضح املؤشرات كل أبن علما! يناألمر   ذاقوا الذين

 العراق يف املتظاهرين للشيعة هوج   آنفا   ذكران كما طهران مجعة خطيب إن حىت يراينإلا النظام يف تسكن اخلارجي التدخل
 يوجد وال، األرجح على عفوية وهي، األخرية تكون ولن، األوىل ليست إيران يف االحتجاجات إن! االجنليز شيعة هتمة

 تعرف مل طواغيت حكام ضد يناضل شعب، سوري مثل مثلها إيران يف واالحتجاجات، دولية أيد   إىل تشري أمارات
 .األمة شؤون رعاية يف النجاح طعم سياستهم

 يف الدول الثالث فاألمر كما يلي: عمالءها مريكاأ تغيري عن أما: اثلثاا 

جح يف مشاركة تن فلم وفرنسا" "بريطانيا أورواب وأما، األمريكي النفوذ هو الثالث الدول هذه يف الفعلي النفوذ إن -1
 أمريكا هذا النفوذ.

 حدوث حني إىل، الصحيح التغيري يكون مث ومن اإلسالم أساس على صحيحة انتفاضة ةاألم تنتفض أن إىل -2
هم األمريكية للسياسة خاضعني سيستمرون الثالث الدول هذه حكام فإن ذلك  ...تبقيهم أو تغري 

، عهده يف واضطراب الناس من حترك حدث فإذا، مصاحلها خدمة العميل من تريد املستعمرة الكافرة الدول إن -3
 وتكون... فتغريه، سيدته خدمة يستطيع ال يصبح مث ومن، احلكم يف أمره يرتب أن يستطع مل فإن، حمسوبة مدة فتمهله
 كانت إذا هذا، املطرود العميل من سوادا   أقل بوجه جديد عميل إبحضار وذلك، قراطيةميالد يسمى ما زيف هي األداة
 .م2019 السودان أو م2011 مصر يف صنعت كما سكر""الع هي األداة كانت وإال، مستعصية غري األزمة

 :يلي ما يتبني اجلارية الوقائع ضوء على الثالث الدول يف املتوقع التغيري وابستعراض: رابعاا 

 يف القتل بلغ مهما أي، إيران يف النظام تغيري تريد ال أهنا هنارا   جهارا   تصرح أمريكا فإن :إيران إىل ابلنسبة -1
 من تسفك إيران يف املسلمني دماء فيه كانت الذي الوقت ففي! مصاحلها خيدم النظام هذا أن ترى ريكافأم االحتجاجات

 ال بالده أبن األحد األبيض البيت يف كبري مسئول )أفاد النظام على ابحلفاظ يصر  حون األمريكان املسئولون كان النظام
 بسبب اإليراين النظام يف تغيري يتوقع فال وعليه، (م17/11/2019 األحد نت العربية... إيران يف النظام تغيري تريد

 .املاضية السنة احتجاجات بسبب تغيري حيدث مل كما متاما   م11/2019 شهر احتجاجات

 األقوى هو األول الفريق وأن... أورواب أتباع ومن أمريكا أتباع من فيه لبنان فإن ذكران كما ابلنسبة إىل لبنان: -2
 حكومة أو سياسية تكنو حكومة على خمتلفان واجلانبان، الوسط احللول طريقة حسب األضعف لتناز  ي سه  ل وهذا

 أورواب أتباع معهم وتشرك أمريكا ألتباع الوزن فيكون، لبنان يف احلكم موازين أمريكا تغري أن املتوقع، كل على! تكنوقراط
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 .لتهدئته الشارع إشراك مث... بقدر ولكن

 يبلغ بغداد يف سفارهتا موظفي فعدد، ستار وراء من مباشر شبه بشكل العراق حتكم أمريكا :العراق إىل ابلنسبة -3
 وهلا، العامل يف ألمريكا سفارة أكرب وهي، األمن وقطاع النفط خاصة العراقية الوزارات كافة أعمال يتابعون موظف ألف 16

 كثفت املاضي الشهر من األخري وعسباأل يفو ... راألنبا يف األسد عني قاعدة أشهرها العراق يف كثرية عسكرية قواعد
 أن وقبل، األسد عني قاعدة ىلإ م23/11/2019 يف بنس األمريكي الرئيس لنائب املفاجئة الزيرة فكانت وفودها مريكاأ

 ميلي اركم األمريكي للجيش املشرتكة األركان هيئة قائد مريكاأ أوفدت للعراق األمريكي الرئيس بانئ زيرة على سبوعأ مير
 فهي حساسية ذو ألمريكا ابلنسبة العراق أن وخاصة، احلثيثة األمريكية املتابعة دليل وهذا م27/11/2019 يف بغداد إىل

 ستبعدي   وال متالحقة أزمات يف هو واآلن... والتمزق االضطراب إىل به فأخذت التقدم إىل بيده أتخذ أهنا وزعمت احتلته
دث نأ قريبا   األوضاع هتدأ مل إذا  الذي النحو على احلكم يف معهم الشارع وتشرك ""العسكر طريق عن تغيريا   أمريكا حت 

 شكلها كبرية عسكرية قوة وهو، العراق يف اإلرهاب مكافحة جهاز أن لوحظ وقد... السودان أو مصر يف صنعته
 يف حملتجنيا أن ويبدو، تجاجاتلالح القمع سياسة عن بعيد اجلهاز هذا، العسكرية املعدات أبفضل وجهزوها األمريكان

 عبد للجنرال كبرية صورة يرفعون حيث الفاسدين الساسة من صاملخل   ابعتبارها القوة هذه ىلإ ينظرون التحرير ساحة
 يف دور هلا ليكون املتظاهرين لدى مقبولة القوة هذه وكأن، له املهدي عبد إقالة بعد اجلهاز قادة أحد الساعدي الوهاب
 مبعوثيها وترسل، بغداد يف أمريكا تعقدها اليت العسكرية االجتماعات فإن أخرى انحية ومن، انحية من هذا. ..احلل ترتيب
 ...اللزوم عند أمريكا تعدها تيباتتر  من خيلو ال ذلك كل،  بغداد يف الكبرية سفارهتا نشاط إىل ابإلضافة لذلك

 اجلرح يبقى أي، مؤقتا   يكون بل املشكلة حيل ال افهذ جديد رئيس وتكليف املهدي عبد استقالة ذلك يف يؤثر وال
 !يشفى حىت مفتوحا  

 له حتسب اليت أما. عليه حتسب أخرى ونقاط له حتسب نقاط له الثالثة البالد يف اجلماهريي احلراك فإن، كل    على
 سبحانه هلل خملصة قيادة هل يتخذ مل اآلن حىت فإنه عليه حتسب اليت وأما... كذلك الغالب يف زالت وما، عفوية حركته فإن

 استمر وإذا... احلقة الراشدة اخلالفة، اإلسالم حكم إىل الطريق له تنري وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول مع صادقة
 كاليت حينها احلراك ويكون، سدى ستضيع وتضحياته جهوده فإن، هدى غري على يسري مث ومن خملصة قيادة دون احلراك

 .السبيل سواء إىل اهلادي وهللا! أنكااث قوة بعد من غزهلا نقضت
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