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فلما . التربية الحكومية الواقعة في مناطق األغلبية الشيعية مثل وزارة التعليم العالي، ووزارة
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  الصفحة  الموضوع 

  

   
إلـى متـى هـذه المعادلـة     .. نحن نصنع التاريخ والشعوبيون يكتبونه

  !الظالمة؟
  

  

    
    العقدة والعقيدة

    سب الصحابة والتشهير بهم على أعواد المنابر
    نا بالتهجم على أهل البيتيسبون الصحابة ويتهمون

  حيثما يوجد الشيعة يوجد االستفزاز والتحرش بأهل السنة

    أنت تتألم إذن أنا موجود
والسني يخـدم الشـيعة ليكـون    .. الشيعي يكون مسؤوالً ليخدم الشيعة

  مسؤوالً
  

    1991الحركة الغوغائية سنة 
    السنة استغالل الحزب الحاكم وغيره من المؤسسات لإليقاع بأهل

    المضايقات االجتماعية والمالحقات األمنية
    بين مطرقة المسؤول وسندان المجتمع

    واقع عشناه
  

    مقتل أخي على يد الشيعة
    مدير دائرة األوقاف في بابل

    شيخ عشيرة في إحدى القرى ببابل
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    االعتداء على المصلين في مسجدي
    ة االنتماء إلى اإلخوانتهم

    فتاوى شيعية بالقتل
    وتشتد األزمة أضعافاً

    مؤامرة قتل
  اعتداء بالسكاكين

    وزير الداخلية يتدخل مخدوعاً إلى جانب الشيعة
  مؤامرة اغتيال

  اللوبي الشيعي

    وهجرت بيتي مطلوب الرأس
  

    العقلية المتحفزة عند الشيعة
    ة المخدرة عند أهل السنةالعقلي

    من مهازل المفارقات
    في عقر دار أهل السنة

    دار السيد مامونة
    استخدام الغطاء الحكومي

    فتاوى العلماء
    الدعايات

    اغتصاب بعض المساجد ، وعمليات اغتيال متفرقة
    إثارة التوجس والخوف المتبادل بين الدولة وأهل السنة

    الوشاية الكبرى
    استشراف الحدث
    من دفتر المذكرات

    لكن الخشية من المحامين الفاشلين.. قضيتنا عادلة
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    الوشاية بالعراق لدى الدوائر الغربية
    لص البنوك أحمد الجلبي

  بد المجيد الخوئيالمقبور ع

  حسين الشهرستاني
    سيقول السفهاء

    
    التجسس والداللة والفتوى بعدم المقاومة

    قتل اإلخوة السوريين وبقية المجاهدين العرب
   

    يمعمم شيعي في مقدمة الرتل األمريك
    في ساحة المدينة) عصماء(خطب 

    من صور الطائفية
  النهب والسلب

    الالفتات الطائفية وصور الغربان الحوزوية 
    تمزيق الفتات الهجرة النبوية والمولد النبوي

    تغيير أسماء الشوارع واألحياء
    منشورات من منظمة بدر تدعو للتضامن مع األمريكان وإيران

    
    استقبال المحتل بالورود والحلوى واألهازيج والخمور

    لقد عبروا عن الحقيقة
    مع إمضاءة إصبع" ودگود گ"

    ..!علماؤهم
    الوجهاء ورؤساء العشائر

  ..!!!وقدم البعض نساءهم
    في خضم المحنة
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    زيارة األربعين
    تغيير أسماء الشوارع والمدارس والمؤسسات

    بناء الحسينيات
    لقطات من هنا وهناك

    
    نماذج وعينات من محافظة البصرة
    نماذج وعينات من محافظة الديوانية

    نماذج وعينات من محافظة الحلة
    نماذج وعينات من قضاء المسيب في الحلة

    
    اصمة بغدادالع

    محافظة كربالء
    نبذة عن الموقف بعد السقوط

    محافظة بابل
    للتاريخ

    )الديوانية(القادسية 
    البصرة

    االستيالء على مديرية أوقاف أهل السنة
    )الكوت(واسط 

    )الناصرية(ذي قار 
    النجف
    )السماوة(المثنى 
    )العمارة(ميسان 

    )تكريت(صالح الدين 
    

    أحمد الجلبي وفرق الموت
    أول مجموعة اغتيال

    البدء باستهداف النخبة
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    خطة مدروسة متدرجة
    االحتالل تحرير والمقاومة إرهاب

    قبل بدء المعركة وقبل سقوط بغداد
    ويستمر المسلسل

     
    أمثلة من الجنوب

    حالة من حاالت عشناها بتفاصيلها
    الشيعة يسرحون ويمرحون في المناطق الغربية السنية
   

    مالحقة أهل السنة وكتابة التقارير المغرضة عنهم للمحتل األمريكي
    صورة من المدائن
    )بابل(صورة من الحلة 
    االختطاف الطائفي

    االعتقالشواهد من النوع الخفيف لما كان يجري في المعتقالت وكيفية 
    قرية البو مصطفى في الحلة المثال النموذجي المتكرر للعدوان الشيعي

  

    الشحن الطائفي
    عمليات التهجير الواسعة ومخيم نادي حيفا

    2003انتهاكات أخرى في عام 
   

   
  
  
 

  


