
 تسبب في ظاهرة التهميش والأقصاءالذي  العرضحلچي

 وتسبب في ظاهرة  –الذي أحدث خلل في المحاصصة الحزبية وتوزيع المناصب في الدولة العراقية  العرضحلچي

 التي خدشت حياء "المحاصصة". التهميش والأقصاء.. 

صوله من الطائفة الشيعية أدولة في محافظة الأنبار يشك بأن الذي كان يعمل أمام أحدى دوائر ال العرضحلچيةأحد 

هذا ٌيعد خلل في نظرية )المحاصصصصصصة الحزبيةق وت سصصيب مناصصصب الدولة والألصصتيض ء ملا بعم المناصصصب من  !! 

وهذا ما ينطلق به السصصالصصة الذين ل يم لون الماون السصصني, خض ت صصصول تهب دون حق, وألصصتباحة لح وا الأقليا . 

كآزمة يعانون منها في  "التهميش" اهاي يسصصمونأبراز هلولصصتهب التهب خارج العراا في محاول تهب اليائسصصة لوجول ت

 بض د الرافدين الصفوية. 

فيها أحد السادة المسؤولين العراقيين  في كل مرة يسافر –محير جداً موضة أبطالها لالة العراا وتتارر بشال 

يتحوت من تم يل العراا الا تم يل أنفسهب وأجندا  أحزابهب  –لواشنطن أو غيرها في رحلة رلمية أو غير رلمية 

 وينت ل ب درة قادر من صفته ومنصبه الرلمي الا صفة أخرى مجيبة غريبة !!   ؟؟ 

الأخيرة  من منتصف الشهر السادس من  – خض ت زيارته لواشنطن –السيد لليب الجبوري رئيس البرلمان العراقي 

 لني )مذراً ل  أقولها بطائفية, ب در ما أنها واقع مزمجق ..  يتحوت الا رئيس أقليب  – هذا العام

رئيس أقليب السنة في الجمهورية العراقية  –خض ت الل اء في معهد السض م الأمرياي الذي ألتضاف السيد الجبوري 

 .. 

  -ي وت في تصريحاته :

،  ))يتردد الا ير من العراقيين السصصصنة في الجبوري قات، ISIS مشضصصصد المجاميع الأرهابية الدوا فيما يخص المعركة"

بسبب تخوفهب من إن قوا  الميليشيا  الشيعية ) وهو الألب الذي أطل ه السيد  -محاربة الأرهابيين الدوامشقق  

أترك لصلصوف لن توفر الحماية للم اتلين السصنة في المناطق البربية!!!   –الجبوري ملا "قوا  الحشصد الشصعبي"ق 

 هذه الحالة لواقعها الح ي ي ليفسر نفسه ويرد ملا أدماء السيد الجبوري.

ليالة  بسبب –أن ألباب أنتشار المجاميع الأرهابية, في المناطق البربية من العراا  وله: ويستفيم الجبوري ب

ا الحشد عراا" و "فوبيم يراً مشامر مست بليه بمصطض حا  _ "فوبيا الشيعية في ال التهميش والأقصاء للسنة !!!

 كما ألماه.  –الشعبي الشيعي" 

)رئيس برلمان الأقليب السنيق وهو يتحدث من الأقصاء والتهميش بأنه )لنيق ويترأس الجبوري هل غاب من ذهن 

ئب رئيس  نا ية, و ئب رئيس الجمهور نا ئب رئيس الوزراء, و نا ية؟ وأن  ية الشصصصصصيع لأك ر مجلس النواب العراقي ذو ا

وزارا  في الحاومة العراقية, وأن وزير الدفاع لني, وكل  8ب لنةق وأن الأحزاب السنية تترأس أك ر من البرلمان )ه

المحافظين, ومجالس المحافظا , وقادة الفرا العسارية والأفواج, والشرطة الأتحادية, والشرطة المحلية, والمدراء 

.. في المحافظا  البربية هب )من الطائفة  العاميين للوزارا , وال ضصصصصصصاة في المحاكب, بل حتا العرضصصصصصحلجية

 السنيةق؟ 

وأن مناصصصب )المدير العام في كل الوزارا , كذلك رالصصاء الأقسصصام, مدير مركز ضصصرطة, ضصصبا  الداخلية والدفاعق بل 

حتا السفراء في دوت العالب خاضعة لمبدأ الت الب والمحاصصة ضمن مشروع التوازن الحزبي الذي )دمر البض دق 

 ؟؟ 

ار الأبصصصصدركه ت؟ هل هو تعريف ل  أقصصصصاء" يتبعونأي معنا أو وصصصصف أو تعريف "للتهميش أو ال حيرنا في معرفةت

 ض ً مأو في كراس بذور البعث ابن تيمية وابن قيب الجوزية، البحث منه في كتب جب ي -منا معناه  غائبوالع وت 

 ؟؟ 
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