
 وثياب اإلمبراطور الجديدة! "ثورة أكتوبر"
 

 د.عبدالخالق حسين

 

م( باتت معروفة عالمياً، ودخلت 1875 -1805ماركي هانس كريستيان أندرسون )يالجديدة للكاتب الدن هثياباإلمبراطور وحكاية 

البشر، ومدى سهولة خدعهم من   سايكولوجيةفهمه لفي الفذة  وعبقريته ، تدل على خبرة الكاتب العميقةوثقافات جميع الشعوب، 

أن إمبراطورا غبيا كان ينفق الكثير من ماله على شراء المالبس الغالية...  وقيادتهم إلى الهاوية. ملخص الحكاية:  ، قبل النصابين

 طرق باب قصره ذات يوم محتاالن ادعيا أنهما من أمهر الخياطين، وأن بمقدورهما حياكة مالبس جميلة ورائعة جداً، وذات

خاصية سحرية كونها ال تبدو ألحد في اإلمبراطورية بأسرها، ممن ليس مخوال برؤيتها كالحمقى واألغبياء. أُعجب اإلمبراطور 

نفذ المحتاالن خدعتهما، وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بتلك المالبس السحرية  ... بالفكرة، وخولهما بالبدء في حياكة الثياب

وسط صيحات اإلعجاب المفتعل من المحتالين وبقية   من اتهامهم بالغباء. وفي الموعد المحدد، و المدهشة، وإن لم يروها خوفاً 

ارتدى اإلمبراطور مالبسه الجديدة وخرج إلى الجموع المحتشدة أمام القصر احتفاالً بالمناسبة، خرج عاريا تماما كما  ، الحاضرين

ا لها من مالبس رائعة يا جاللة اإلمبراطور!!!"  واستمر هذا النفاق ولدته أمه وسط إعجاب مفتعل من الجميع وهم يصيحون: "ي

يلعب بعقول الناس .. والوهم يلعب بعقل اإلمبراطور، إلى أن صاح أحد الصبية قائال: "ولكنه بال مالبس". ولم يمض وقت طويل 

الرعية بأسرها عن صمتها فصاحت حتى صاح أحد الكبار: نعم إنه بال مالبس .. ثم تبعهما آخر .. وآخر .. إلى أن خرجت 

وعند ذاك فقط أدرك اإلمبراطور أنهم على صواب.. ولكنه بغبائه المعروف وعناده (.  !!!ولكنه بال مالبس)وبصوت واحد: 

 .المعتاد .. كان قد تابع موكبه الكبير دونما اكتراث ... وذلك في محاولة منه للمحافظة على هيبته رغم تغير الظروف

****** 

، ولكن بصيغ وظروف وأشكال ومضامين وزمان ، تتكرر في كل مكانالحكيمة ذات المغزى العظيم لحقيقة، هذه الحكايةفي ا

 من  منذ األول من تشرين الثاني الماضيما يجري في العراق  ف  المعقدة التي يمر بها عراقنا اليوم.هو المحنة  مختلفة، وأحسن مثال  

الفساد، ) مثل للتخلص من مشاكل متراكمةعفوية وسلمية بدت وكأنها تظاهرات  حراك جماهيري بدأ أول األمر على شكل 

اإلضرابات على وفرض  ، ة بالعنفصحوبتحولت إلى تظاهرات مولكن سرعان ما ، (تفشي البطالةو، وتردي الخدمات

نتفاضة اال تخرج ، رة أخرىبعبا وقوع قتلى بالمئات، وجرحى باأللوف. و ، المؤسسات الحكومية بالقوة، واستخدام العنف المسلح

التي نادوا بها  مشروعةال مطالبالتغيرت األهداف من  فقد .إلى ما يشبه الحرب األهليةوتحولت  ، ينيالمتظاهرين الشرعأيدي من 

اني، ، واستفحال النفوذ اإليرن هيمنة األحزاب الدينية الفاسدةمنها: التخلص متتغير مع األيام مطالب جديدة أخرى  إلى ، أول األمر

من   3002منع كل سياسي شارك بالعملية السياسة منذ وتغيير الدستور، وإسقاط الحكومة، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، و

.  عرف لهذا الحراك أية قيادة مرئيةوبدون أن تُ  إلغاء المجالس المحلية... وغيرها كثيرأو المشاركة في السلطة القادمة، و ، الترشح

ضد حكومة السيد عاد   واضحالبالغ لإلعالم الغربي وباألخص األمريكي، وكذلك العربي الخليجي، مع انحياز  إضافة إلى اإلهتمام

وشيطنة األحزاب الشيعية فقط، وصمت مطبق من قبل قادة األحزاب  ، التركيز على النفوذ اإليراني في العراقوعبدالمهدي، 

 .السنية والكردية

 

ثورة أكتوبر الكبرى"، كما يسميها البعض، أو ثورة الشعب، كما يسميها آخرون، المفروض بها فاالنتفاضة الشعبية العارمة، أو "

شرقه إلى غربه، من و ، من شماله إلى جنوبهدون استثناء، أن تكون ثورة تشارك بها جماهير من كل أطياف الشعب العراقي 

، وال بد أن هناك شيء غير الثورة عرجاء، و عوراء وهو المكون الشيعي. ففي هذه الحالة تكون ، مكون واحد فقط ثورة توليس

 .طبيعي

  

وتحت مختلف بالقوة،  تغيير نظام الحكم في العراق ريدهذه االنتفاضة ت من المنطق االعتقاد بأنوفي هذه الحالة،  ، لذلك

 نسبغووراحوا ي، معلنةغير غراض أل إلشعال فتيل "الثورة" وسيلة، وما المطالب المشروعة المعلنة في أول األمر إال المبررات

، والذي بها يد خارجية ة صفات ثورة عظمى، ووطنية خالصة، وأنها داخلية مائة بالمائة، وال عالقة أليغير معهود بشكل  يهاعل

)على حس الطبل  مقولةمنهم وفق  ، كثير من الناس ركبوا الموجةك فليعتقد خالف ذلك فهو مصاب بمرض "نظرية المؤامرة". لذ

تهمة و  ، الالوطنيةبمن اتهامهم  خوفاً بحسن نية أنها فرصة للتخلص من حكم اإلسالميين الفاسدين، ومنهم لية(، ومنهم خفن يرج

   ....الخدعمهم لألحزاب اإلسالمية الفاسدة

 

كننا ال ، ولباالستجابة للمطالب المشروعةالمسؤولين وطالبنا باركنا في أول األمر هذا الحراك الجماهيري السلمي، إذ ونحن  

  ماتم استغالله، إلى التظاهر طعماً لجر المحرومين من حقوقهم المشروعةمجرد كانت عة والمشر بلالمطاأن هذه  فيما بعدحظنا 

ة أصبحت حقيق، وهذه التريد جعل العراق ساحة للحروب بالنيابة بين أمريكا وإيرانوداخلية معادية  ، من قبل جهات خارجية

على  ، ، حيث نجد تركيز الصحافة الغربية وباألخص األمريكية، والعربيةأكثر من أي وقت مضىاآلن  للعيان وجلية واضحة

ة  تظاهرات سلمية أم حرب بالنيابراجع مقالنا: ) .النفوذ اإليراني في العراقإسقاط الحكومة والتخلص من د وهو موضوع واح

 (.1()بين إيران وأمريكا؟
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حكم  لسنة من ا 35من الظلم والجور لقرون طويلة وباألخص خالل  عانى الكثير بشعمعاناة  نعم، المشكلة معقدة، تتلخص في

عنهم جميعاً،  نيابة أن يفكر  خولالمكان ، ألن الدكتاتور وحده ملهومن استخدام عقالمواطنون ُمنع  حيث البعثي الصدامي الجائر، 

ت لهم نظاماً قام، وأبالء، إلى أن جاءت أمريكا فحررتهم من هذا الالحر عن آرائهم والتعبير ، السليمفقدوا القدرة على التفكير  ذلكل

 نزيهة. ختيار حكامهم بانتخابات حرة والمجال العب الش ءيفسح ألبنا ، ديمقراطياً 

 

فيما  رق الشعب إلى مكونات طائفية وعرقية وأثنية متصارعةف الذيالنظام الساقط   ة )فرق تسد( التي اتبعهاساولكن بسبب سي

نتقالية لتهيئة المجتمع لها. ففازت أحزاب وفق انتمائها الديني والطائفي الديمقراطية بدون المرور بمرحلة تمهيدية ا ، فجاءتبينها

دالً من حل المشاكل االقتصادية والثقافية وب ، م في السلطةفي الحكم، فاستغلوا مكانتهسابقة بال خبرة  سؤولينواألثني، وأغلب الم

 راحوا ينهبون أموال الدولة، ومارسوا المحسوبية والمنسوبية والحزبية في ، ات قرون من المظالممكاوتر ، والصحية والنفسية

ة إلى تكالب ضافإ (.تردي الخدمات، والبطالةوالفساد، لد الثالوث القاتل: )وُ شديد،  وباختصار المنافع.كسب الوظائف و احتالل

أنها  ، ارتكبتها السلطة المحسوبة على المكون الشيعي غلطة وأكبر  .على النظام الجديد ررين من الديمقراطيةدول الجوار والمتض

 تنكرت لفضل أمريكا التي حررت العراق، وتحالفت مع ألد عدو لها، أال وهي إيران.

 

 العالقة مع أمريكا 

ولها إمكانيات هائلة في جميع المجاالت  ، أن ال تخرب عالقتها مع أمريكا، ألنها دولة عظمى ، حذرنا السلطة مراراً وتكراراً لقد 

مكن ي ، النائمةالطائفية والعرقية الفتن غام لمملوء بأ يي العراق، فالشعب العراقفتفجير أي لغم  هابإمكان وألن يمكن االستفادة منها، 

 وما. بينما الحقيقة كان قصدنا !!مريكا بالعمالة لها، وبأجور دسمةا أعداء أنفاتهم .كل من يريدلوفي أي وقت  اجيرهتفها وإيقاظ

معروفون في الضرب على اليد التي فأهل العراق، . الفضلأسدى لهم  منحماية العراق الجديد فيما لو تنكر العراقيون ل ، زالي

في الحرب العالمية  ستعمار التركي العثمانياال ين تورطوا في تحرير العراق منعانى اإلنكليز األمرين ححيث تمتد لمساعدتهم، 

ومن ثم  ، من السلطة العثمانية، فشنوا حرب الجهاد على الجيش البريطاني ضطهداً ، وباألخص المكون الشيعي الذي كان ماألولى

ولته المشهورة: رفضهم المشاركة في الدولة العراقية الوليدة، مما حدى بونستون تشرتشل أن يقول قي لبالتاثورة العشرين، و

إلى حرمانهم من  بهم أدى  ، الدولة الوليدةالمساركة بو ، رفض الشيعة التعاون مع االنكليزف (.يا له من بركان ناكر للجميل ، العراق)

 حقوق المواطنة لثمانين سنة.

جور النظام البعثي الصدامي واليوم يعيدون نفس الغلطة الكبرى التي ارتكبها آباؤهم وأجدادهم، فتنكروا ألمريكا التي حررتهم من 

  الخ، من الهند مع الجواميس..جلبهم بالشراكوة، وأن محمد القاسم  هم، ووصف(ال شيعة بعد اليوم)الفاشي الذي رفع شعار: 

لذلك أقول ال يمكن للعراق أن   ومقاالت صحيفة الثورة البعثية سيئة الصيت: )لماذا حصل ما حصل( التسقيطية لجميع الشيعة.

أمريكا. وهذا ال يعني قبول المذلة، كما يعتقد بعض األصدقاء مستشهدين بقول اإلمام الحسين  بلم تكن عالقته قوية  يستقر ما

، بل تخدامها في العالقة مع أمريكا فغير مناسب(. فالحسين أطلق قولته تلك في مكانها المناسب. أما اسهيهات منا المذلة)

، بل تريد العراق ه كما يدعي البعضات العراق، وال استعباد شعبوا ال تريد سرقة ثرأمريكف ضي العمل بفن الممكن.تالمصالح تق

 .، وهذا ليس في مصلحة أمريكا فحسب، بل وفي مصلحة العراق أيضاً فقط خارج النفوذ اإليرانيأن يكون 

 

 العالقة مع إيران 

ال   . لذاعميقة ا عالقات دينية وتاريخية وجغرافيةألن تربطنا معه ، إيرانالجارة كذلك ليس من مصلحة العراق تخريب عالقته مع 

الشعب العراقي في سبيل إيران.  ةضحي بمصلح. ولكن يجب أن ال نالبعض بدوافع عنصرية وطائفيةنريد معاداتها كما يريد 

ل في شؤون دول والتدخ ، أموال شعبها على طموحاتها التوسعية بددتراحت وفالحكومة اإليرانية هي التي اختارت معاداة أمريكا، 

فنحن مع   .(2()نيويورك تايمس حول النفوذ اإليراني في العراق تقريرراجع )بذريعة العداء إلسرائيل. ومنها العراق ، المنطقة

الشعب الفلسطيني في صراعه مع إسرائيل، ولكن من غير الصحيح أن نزايد عليه ونكون ملكيين أكثر من الملك. وعليه فعلى  

فالتدخل اإليراني الواضح في الشأن   الحكومة اإليرانية في سياساتها الخارجية.ال تورط العراق بمغامرات  مة العراقية أنالحكو

توظيف هذا التذمر لتفجير غضب الشعب. إذ نشاهد   مما أمكن أمريكا من ، العراقي أدى إلى تذمر شرائح واسعة من أبناء الشعب

 بها مما يعطي داللة واضحة على الدور األمريكي في هذه االنفجار الشعبي. ييكالتركيز على هذه المسألة، واهتمام اإلعالم األمر

 

ومن جهة أخرى ال يمكن لشيعة العراق أن يقطعوا عالقتهم بإيران، ألن في هذه القطيعة يفقدون عمقهم اإلستراتيجي خاصة بعد  

وعدم االطمئنان   ، نهناك سوء الظالدول العربية. ف مهترسلأ الذينقبل إرهابيين )القاعدة وداعش(، ن أن تعرضوا لعمليات اإلبادة م

دولة عربية   22من تركة النظام الساقط. فالسنة العرب في العراق يعتمدون في حمايتهم على   ءكجز ، بين مكونات الشعب العراقي

ة من قطع عالقتهم مع  سنية، والكرد يعتمدون على أمريكا وفرنسا والوحدة األوربية، والتركمان على تركيا. لذلك يخاف الشيع

سبب ، إن في لقاء تلفزيوني كما قال اإلعالمي عبدالباري عطوانإذ . لإلبادة نيتعرضويخسرون عمقهم اإلستراتيجي وف إيران

دول التي فيها مكونات شيعية لتلك اهو موقف الدول العربية وباألخص السعودية المعادي ل، فوذ اإليراني في دول المنطقةتوسع الن

  (3ة الفيديو في الهامش.). يرجى مشاهد، مما فسح المجال إليران أن تمأل الفراغمثل العراق، وسوريا، ولبنان واليمن

 

 دور البعثيين في االضطرابات الراهنة



فإنه مكروه  يعود إلى السلطةبر وال وجود له، وهيهات أن البعض بأني مصاب بهوس الخوف من البعث، وأن البعث قد قُ  يتهمني

  ه من السذاجة االعتقاد بأنأنأرى بإال إني للسلطة،  ة البعثأنه هيهات عودبأتفق معهم إذ . وأنا محتقر حتى من قبل السنة العربو

استغالل  بإمكانهمإذ في العراق،  زعزعة الوضعالبعث قد انتهى خطره وإلى األبد. فالبعث اليوم هو بندقية لإليجار لكل من يريد 

األمس  بف .العسكريةالتكتيكية وة، والقدرة المالية وبرري لصالحهم، فعندهم الخيوغضب جماه أي ضعف في السلطة، وأي احتقان

حتالل داعش لجميع اانتهى ببذريعة تهميش أهل السنة، و " داعش"بغطاء على شكل اعتصامات في ساحات المدن السنية ظهروا 

حقوقهم المهضومة من "الحكومة عن بذريعة الدفاع في المناطق الشيعية ستغلون ثورة الشباب واليوم ي. غربيةالمحافظات ال

 العميلة إليران" على حقد قولهم. 

تنادي  )عندما قائالً:  حاليوفي هذا الخصوص أرسل لي صديق، رابط  فيديو عن دور البعثيين في هذا الحراك الجماهيري ال

الحيطة والحذر من محاوالت البعثيين الصداميين من استغالل نقمة الشعب العراقي على باتخاذ  االصوات الشريفةً الوطنية

فهي محقة جداً.)يرجى مشاهدة الفيديو في  الطغمة الفاسدة، وفساد االحزاب االسالمية الدينية، ومسؤوليتها في تدمير العراق 

 (.4الهامش()

 

 رؤية الواقع من خالل اللغة

 ، أن اإلنسان يرى الواقع من خالل اللغة. فبإمكان كاتب متمكن من اللغة أن يجعل القبيح جميالً  ، يةالتفكيك منهجيقول فالسفة 

والتالعب بعقول الناس عن طريق التالعب بالمفردات اللغوية. وهذا الذي يجري اليوم على الساحة العراقية،  ، والجميل قبيحاً 

يصفونها بأنها ضد المصلحة العامة، فهناك أعمال تخريبية  دأنا بها هذا المقال.التي ب ، به الجديدةاتماما حكاية االمبراطور وثيشبه ي

 ولكننا ضد ، السلمية التي كفلها الدستورضرابات لسنا ضد التظاهرات واإلنحن  كيف تم لهم ذلك؟ فأعمال وطنية وأخالقية مبررة. 

، عطيل عمل الموانئما يحصل اليوم بتبالقوة كفرض اإلضرابات على مؤسسات الدولة  العنف بجميع أشكاله ومصادره، ومنها

راح مؤيدو هذه األعمال أن . ولكن المالحظ لشل الحكومة وغيرها ، والمدارس والجامعاتوالمصارف ، والمؤسسات النفطية

من  ، وأنهاراقية أعمال وطنية وأخالقيةكوإبرازها  ، عليها ون صفات وطنية وأخالقيةسبغيمن العديد من الكتاب، التخريبية 

 . الديمقراطية والدستوريةالوطنية والنشاطات 

مطالبين بتحسين ظروف العمل وزيادة  ، لحهمامصعن العمل فذلك دفاعاً عن العمال  ه عندما يضربأنمثالً  نحن نعرفطيب، 

ألنه  ، ة المضربين أنفسهمال شك أن هذا اإلضراب يضر بمصلح ؟ولكن ما فائدة إضراب طلبة المدارس والجامعات؟رواتهبم. 

فيضفون صفات نتوسم فيهم الوطنية، ضد التعلم، أي في صالح الجهل. ولكن على طريقة حكاية ثياب اإلمبرطور، ينبري كتاب 

 الوطنية واألخالقية على هذه األعمال المضرة بمصلحتهم. يعني كما يقول المثل العراقي: )شي ِّم البدوي وخذ عباته(.  

 

يمكن استخدام نفس ف  ، على حد زعمهم وطني وأخالقيمبرر ألنه س والجامعات بالقوة عمل فإذا كان فرض اإلضراب على المدار

، وأساتذتهم ، على طلبة المدارس والجامعات1963عام التي فرضها البعثيون بالقوة اإلجرامية االضرابات هذا المنطق لتبرير 

ونعتبرها ، الدموي األسود 1963شباط  8يوم نقالبهم تمهيداً إلمحطات البنزين، وباصات المصلحة،  وقاموا بإشعال الحرائق في

 .، ولكن الحقيقة كانت تلك األعمال في منتهى اإلجرامكانت وطنية أخالقية أنها

قارن حكم الزعيم  تكيف "علق أحدهم: ، في مقال سابق، 1963عام إضرابات اليوم بإضرابات  المصيبة أنه عندما قارنتُ و

، بل بين فشتان بينهما ، بين الحكومتين تفجوابي هو أن المقارنة ليس "ألحزاب اإلسالمية الفاسدة؟بحكم االوطني عبدالكريم قاسم 

 .وفيها بصمات نفس الساللة البعثية النتائج الكارثية ين يشتركان بنفسكال اإلضرابف، األهداففي التكتيك و ينهاإلضرابين المتشاب

 

ذكرها عميد األدب العربي طه حسين، في سيرته الذاتية )األيام(، مفادها أنه يذكرني بطريفة ذات مغزى الطلبة  إن دعم إضرابات

عندما كان طالباً في جامعة القاهرة، قام الطلبة مرة باإلضراب عن الدوام لسبب ما. ولما جاء أستاذ اللغة الالتينية، وهو إيطالي، 

أنهم مضربون. وهنا قال بالدرس، فرفض الطلبة وأخبروه طلب منهم الدخول ليلقي لطلبة خارج القاعة، وليلقي المحاضرة، وجد ا

لهم األستاذ: ولكن أنتم الذين ستخسرون، فقالوا ليكن!! وهنا ضحك األستاذ وقال: أنتم تتصرفون مثل ذلك اإليطالي الذي تشاجر 

 م يشارك فيها.ة كره اإلضرابات وللحظمع زوجته وأراد أن يعاقبها، فأخصى نفسه!!! ويعلق طه حسين أنه منذ تلك ال

 

 أرجو ، (كو وطن ماكو دوامما: )التحريضي شعارالعلى سبيل المثال ال الحصر، عمل ضار  وتبريرلتجميل ومن الشعارات 

 فالقصد من هذا الشعار المضلل. (5)(من أخطر الشعارات: "ماكو وطن") قراءة مقال الدكتور غسان ماهر السامرائي، الموسوم

شون في  يوك يعنتصلني رسائل من أخوة في الجنوب أن موظفين في البكما . على اإلضرابلطلبة واالموظفين العمال و تحريض

في أماكن  ها ألنهم يستلمون تهديدات بأن سيقع الهجوم على المصارف لنهب األموال، مما حدى بهم إلى خزن وخوف قلقحالة 

أن  مدعياً نرى البعض يفتخر به من إدانة هذا الوضع،  فبدالً تعبون من الهجوم عليهم. ر، وهم متحسباً ألعمال الفرهود حصينة

ن أما المسؤولو حول لهم وال قوة. الموظفين الصغار الذين ال تال أيها السادة، إنها أرعب !!الحكام الفاسدين أرعبتاالنتفاضة 

 بار في السلطة فلهم قواتهم المسلحة التي تحميهم. الك

 

 ما العمل؟ 



أيديولوجيتها، معادية ألمريكا ومتحالفة مع إيران، فالعراق في طريقه إلى الخراب  ية ومهما كانتقيت الحكومة العراقطالما ب -1

ة أمريكا انتحار جماعي. امعادألن الشامل كما حصل في سوريا واليمن وليبيا. لذلك يجب العودة إلى كسب أمريكا لصالح العراق، 

 مصلحة الشعب الذي انهكته الحروب وعدم االستقرار.ممكن، وفن الوهذا ليس معناه الخنوع والخضوع، بل من متطلبات 

نتقالية من الشخصيات الوطنية المعروفة بالكفاءة والنزاهة والوطنية، تستجيب للحقوق المشروعة  تشكيل حكومة ا -2

 ومحاسبة الفاسدين، للمتظاهرين، 

عدم أدلجة الشعب، ووفصل الدين عن السياسة نة، اطدولة الموأي العلمانية الديمقراطية، بالدولة المدنية، التمسك الكلي  -3

 .(الدين هلل والوطن للجميعالعمل بمبدأ )و

 

هم، التحلي بروح  خالف آراءما يواألكاديميين الذين يرون في مقالي هذا  ، أصدقائي المثقفينبعض وأخيراً، أرجو من 

 (. في الودي قضية فاالختالف بالرأي ال يفسدوقبول الرأي اآلخر المختلف ) ، الديمقراطية

abdulkhaliq.hussein@btinternet.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 روابط ذات عالقة

   رات سلمية أم حرب بالنيابة بين إيران وأمريكا؟تظاه: د. عبد الخالق حسين -1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=654002 

 

 يراني في العراق إلالنسخة العربية من تقرير نيويورك تايمس حول التدخل ا -2

 فالت".. وثائق مسربة من استخبارات إيران تكشف دور طهران الخفي في العراق تجسس ورحالت صيد وح"

الذي تشارك في نشرها  The Interceptالوثائق جزء من أرشيف االستخبارات اإليرانية السرية، حصل عليها موقع 

 في وقت واحد. صحيفة نيويورك تايمز عم

-/www.alhurra.com/a/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82https:/

-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82

-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%86

-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0

%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/521729.html%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A 

 

 المال الخليجي عدو العرب )عن النفوذ اإليراني في دول المنطقة( -عبدالباري عطوان  -3

y8Vs_A-be.com/watch?v=gj5Hhttps://www.youtu 

 

 وما يخططون له الحالي  لحراك الجماهيريافيديو قصير عن دور البعثيين في  -4

-1.fna.fbcdn.net/v/t42.3356-https://video.fzrh2

-989376_n.mp4/video2/77910683_474978893362989_2528427838197

1573956656.mp4?_nc_cat=102_&

-nc_oc=AQmpZx3iiWXyZugDXdDjk4BCMPOlGzM9XNwnsBgxth2Z62R2YMOd

KaP6Qgg8Fzaqo4&vabr=333857_&-nc_ht=video.fzrh2

1.fna&oh=c10af3d9af7589916e1b836af2715726&oe=5DD3205E&dl=1 

 

 ت: "ماكووطن"من أخطر الشعارا  :د. غسان ماهر السامرائي  -5
https://www.facebook.com/ghassanmahiralsamarrai/posts/2559722580923610 

 

 الكم؟!. مادواؤكم؟!. ماطبّكم ؟!مابحميد الموسوي:  -6

https://www.akhbaar.org/home/2019/11/264826.html 
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