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عن »بيت االعالم العراقي«...

»بييت اإلعيالم العراقيي« مؤسسية عراقيية مسيتقلة أنشيأها جمموعية مين الصحفيين 
واالكاديمين والقانونين العراقين، اهلدف منها رصد الظواهر اإلعالمية يف العراق، وتطوير 
ماكنة اإلعالم املسيتقل،  فضال عن مراقبة نزاعات امليديا املحلية يف إشياعة العنف والكراهية 

والتحريض عىل العنرصية بكافة اشكاهلا.
انطليق عمل بييت اإلعالم العراقي يف األول من كانيون الثاين/يناير 2015، عرب إصدار 
سلسيلة تقاريير خمتلفة جتياوزت اربعون تقرييرا وبثالث لغيات )عربية، إنكليزيية، كردية(، 

وجمموعة من املتابعات والقصص ومقاالت الرأي تناولت أهداف املؤسسة.
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املقدمة:

بعد إصدار »بيت اإلعالم العراقي« تقريره الضخم املوسيوم بي »فرسيان الكراهية« متضمنا 
رصدا لنحو 955 حلقة لربامج حوارية خمتلفة يف 15 حمطة فضائية حملية تبث من العراق وخارجه 
وشيهدت حوارات وترصحيات لي 694 ضيفا توزعوا بن سياسيين وأعضاء يف جملس النواب 
واحلكومة، يضاف هلا سلسلة تقارير آنية رصدت حوادث عدة بينها »تقرير صحفي مفربك يعمق 
خطاب الكراهية املتبادل يف العراق«، و«اختطاف صحافية عراقية يكرس خطاب الكراهية ضد 
مهنية اإلعالم«، جاء اصدار تقرير »قاموس الكراهية« لريكيز عىل مفردات ومصطلحات باتت 

متثل قاموسا ملن يتبنى اخلطاب العنفي سواء من الشخصيات العامة أوالشعبية.
وُيعنى »قاموس الكراهية« برصد فحوى اخلطاب االعالمي املحرض يف العراق باعتباره 
يمثل خطرًا كبريا هيدد السيلم واألمن املجتمعين، وشيّكلت وسائل اإلعالم لألسف عامال 
مسامها يف تنامي هذا اخلطاب يف ظل غياب منظومة قانونية ومواثيق مهنية تضع حدا لذلك.
ويأخيذ »بيت اإلعيالم العراقي« يف االعتبار أن مصطلح خطياب الكراهية ما زال ضمن 
املصطلحات الشائكة واملعقدة عىل املستوى العاملي لتداخله مع مفاهيم حرية الرأي والتعبري، 
وهلذا يركز تقرير »قاموس الكراهية« عىل العبارات واملصطلحات التي تتناول دعوات للقتل 
والعنف واالنتقام واإلقصاء والتحقري والتمييز والسب والشتم التي نجدها يف صلب خطاب 

الكراهية بام ينتجه من ردود أفعال عنفية تؤدي إىل الفعل املادي العنفي املبارش.
ويشيمل »قاموس الكراهية« عبارات ومصطلحات تم وضعهيا وفق االحرف االبجدية 
ضد االفكار واالديان والطوائف وااليدولوجيات، وبدأت تتغلغل يف اللغة الشعبية العراقية 
وُتطليق بقصيد االهانة والتهكيم والتحقري ضد جمموعيات اجتامعية ودينيية وعرقية وقومية 
بالعميوم، مسيتغلة غياب الرادع القانوين والذايت، ويسيجل »بيت اإلعيالم العراقي« يف هذا 
الصدد أن استمرار ذلك يشكل سابقة خطرية حتول دون حتقيق السلم واألمن املجتمعي، كام 
أن معاجلة ذلك يتطلب جهدا ووقتا كبريين، واألهم الرشوع يف املعاجلة بأرسع وقت، ويأمل 

بيت اإلعالم أن يكون هذا الرصد مناسبة لالنطالق يف حتقيق ذلك.
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وييأيت »قاميوس الكراهيية« كمرشوع هيو األول مين نوعه يف العيراق لرصيد العبارات 
ومطلقيهيا انطالقا من إيامن »بييت اإلعالم العراقي« يف أن نرش تقارير خطاب الكراهية تركز 
عىل التوثيق املهني للشيخصيات العامة والشيعبية وتقديمها إىل اجلمهور من شيأنه أن يكون 
رادعيا وضابطيا للخطاب املتطرف يف بلد يفتقر إىل مؤسسيات بحثية رصينية من جهة، ومن 
جهية ثانيية شيعور دعاة خطياب الكراهية بعيدم وجود مراقيب وتوثيق خلطاهبم يف وسيائل 

اإلعالم وانعكاساته عىل السلم واألمن واملجتمعين.
إن أحيد العوامل التي سيامهت يف هذا اخلطاب كانت وسيائل اإلعيالم املحلية بتفرعاهتا 
املرئي واملسموع واملقروء وهلذا فإن »بيت اإلعالم العراقي« أخذ عىل عاتقه رصد املؤسسات 
اإلعالمية يف مهمة صعبة ومعقدة يف ظل غياب مؤسسات ومشاريع مشاهبة هلذا العمل املهم، 
فغالبية املؤسسيات احلكومية واملنظامت غري احلكومية املعنيية بالصحافة واإلعالم العاملة يف 
العيراق بعد 2003 ركيزت عىل دعم املؤسسيات اإلعالمية والصحفيين معنويا دون توفري 
الدعيم املهنيي يف تعزيز اخليربات املطلوبة يف العمل الصحفي وضامن عيدم جتاوز أخالقيات 

العمل الصحفي واحلول دون استغالله ليكون منربا خلطاب الكراهية.
ويؤكد »بيت اإلعالم العراقي«، ابتداء أن التقرير ٌأنجز بعدد حمدود للغاية من الراصدين، 
قياسيًا لطبيعة وقواعد ومتطلبات الرصد الواسيع خلطاب الكراهية، إذ استوجب مراجعات 
ملحتيوى مواقيع التواصيل االجتامعيي ووسيائل اإلعيالم وشيبكة اإلنرتنت شيملت آالف 
املنشيورات والتغرييدات عيىل مدى اشيهر من أجيل إحصياء وتوثيق أكرب قدر مين عبارات 

الكراهية.
ويدعيو »بييت االعالم العراقيي« اجلمهور اىل املشياركة يف رفد القاميوس بمصطلحات 
اخرى تقع حتت سيياق وضوابط تقرير الرصد اذ قيرر القائمون عىل »بيت االعالم العراقي« 
جعيل تقريير »قاموس الكراهيية« قابل للتعدييل واالضافة وارشاك أكرب قيدر من املختصن 
والنخيب والعامية للخروج بقاموس هيو األول من نوعيه يرصد عبيارات الكراهية ليكون 

عنرصا مهام امام دراسات مستقبلية اوسع. 
والمهيية قضايا خطاب الكراهية كثف »بيت االعيالم العراقي« اهتامماته يف هذا اجلانب، 
واصدر يف العام 2018 سلسلة تقارير ترتبط بشكل مبارش او غري مبارش يف خطاب الكراهية 
وابرزها »االقليات يف االعالم العراقي.. تغطية سطحية تركز عىل املصائب«، »املثلية اجلنسية 
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يف االعيالم العراقي: محيالت حتريض.. وخطياب كراهية«، »التظاهيرات العراقية.. جهوية 
التغطية االعالمية.. وفيسبوك يقوم باملهمة«، و«التغطية االعالمية لتشكيل احلكومة.. حرب 

ترسيبات واخبار مفربكة باجلملة«.
ووضيع »بيت االعيالم العراقي« ضمين خططه للعيام 2019 مواصلية وتطوير الرصد 
املتعلق يف خطاب الكراهية ايامنا منه بأمهية املوضوع وارتباطه الوثيق بالسلم االهيل يف مرحلة 

ما بعد تنظيم »داعش«.
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نتائج قاموس الكراهية

1. إن اغليب مصطلحات الكراهية حمور الرصد تسيتمد جذورها من أحكام فقهية دينية 
متطرفية أو أحكام جمتزئة أو أحكام دينية جمهولة املصدر تكتسيب قوهتا وانتشيارها إثر تبنيها 
من قبل شخصيات دينية وسياسية واجتامعية عامة أوصلتها إىل الرأي العام عرب منابر إعالمية 

ومواقع التواصل االجتامعي واالنرتنت.
2. الحظ راصدو »بيت اإلعالم العراقي« أن هذه العبارات باتت متثل قاموسا يف نقاشات 
العامة عىل مواقع التواصل االجتامعي، وغالبا ما تكون هذه النقاشيات مطولة وتستمر أليام 
عىل شيكل محالت ومحالت مضادة يشيارك فيها مئات األشيخاص عرب مشياركة املنشورات 

ودعمها هبدف تسقيط اآلخر.
3. إن اغلب عبارات الكراهية أنتجت للمرة األوىل عىل يد رجال دين متطرفن وسياسين 
وشخصيات عامة من خالل برامج التوك شو يف القنوات التلفزيونية املحلية والعربية يعقبها 
قييام أفراد وجمموعات بإعادة تدوير هذه العبارات عرب منشيورات مكتوبة أو من خالل نرش 
مقاطع فيديو قصرية تتضمن الترصيح الذي تضمن إطالق العبارة لتصل خالل أيام قليلة إىل 

مئات األالف من العبارات واملنشورات عىل مواقع التواصل االجتامعي. 
4. إن منابر إعالمية ما زالت تسيتخدم هذه العبيارات يف الفضاء اإللكرتوين والتلفزيوين 

دون وجود رادع.
5. سجل راصدو بيت اإلعالم أن تزايد استخدام عبارات الكراهية غالبا ما يكون متزامنا 
مع أزمات سياسية وحوادث أمنية تعصف بالبالد، ويستمر استخدام هذه العبارات ألسابيع 

األمر الذي جعل هذه العبارات متداولة وشائعة لتصبح جزءا من اللغة والثقافة العامة.
6. الحظ راصدو بيت اإلعالم أن املنشيورات التي تتضمن إحدى عبارات الكراهية 
غالبا ما تالقي تفاعال كبريا عىل مواقع التواصل االجتامعي عرب مئات التفاعالت تتضمن 
اإلعجياب باملنشيور وإعادة نرشه عيىل الصفحات الشيخصية والتعليقات التيي غالبا ما 
تكون سياحة للنقياش العنيف بن املتابعن، بينام ال تالقي الدعيوات إىل اخلطاب املعتدل 

شعبية كبرية.
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التوصيات

1 - تفعيل مواد دسيتورية وقانونية سارية خاصة بالتحريض تشمل مرتكبيها من األفراد 
واملؤسسيات، وأبرزها املادة السيابعة »أوال« من الدسيتور العراقي، التيي تنص عىل، »حيظر 
كل كييان أو هنيج يتبنى العنرصيية أو اإلرهاب أو التكفري أو التطهيري الطائفي، أو حيرض أو 
يمهيد أو يمجيد أو يروج أو يربر له«، وأيضًا قانون العقوبات يف مادته )47( التي تنص، »أن 
من يقوم بدفع شيخص ما عىل ارتكاب جريمة بمثابة الفاعل األصيل ويعاقب بالعقوبة التي 
يعاقب هبا مرتكب اجلريمة بناء عىل دفع املحرض، ووفق ذلك يعد فاعال للجريمة«، والعمل 
عىل سين ترشيعيات جديدة تتناغم مع التطيورات االجتامعيية والتكنولوجية خصوصا تلك 

املتعلقة باإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي.
2 -  عيىل االدعاء العام العراقي التحرك رسيعًا، ضمن الواجبات املناطة به، والواردة 
يف قانيون االدعياء العام، الذي أقره الربملان يف الثامن مين ترشين الثاين/ نوفمرب 2016، 
إذ تنيص املادة اخلامسية منه، عىل أن من مهيام االدعاء العام: أوال »إقامية الدعوى باحلق 
العام وقضايا الفساد املايل واإلداري ومتابعتها«، ثانيًا »مراقبة التحريات عن اجلرائم ومجع 
األدلة التي تلزم للتحقيق فيها واختاذ كل ما من شيأنه التوصل اىل كشيف معامل اجلريمة«، 
خصوصيا أن منابر التحريض العنفي تتوارد بشيكل علني، وال حتتاج إىل حتقيقات طويلة 

للوصول إليها.
3 -  اسيتكامال للمنافيذ القانونيية، عىل املنظامت واملؤسسيات غيري احلكومية واجلامعات 
املدنيية الرشوع برفيع دعاوى قضائيية ملقاضاة مرتكبيي التحريض ودعاة خطياب الكراهية 
والعنف يف وسيائل اإلعالم لدى حمكمة النرش، وتشيجيع األفراد عىل القيام بخطوات مماثلة 

خللق رأي عام رادع حياسب منابر الكراهية.
4 -  إطالق محلة واسعة للضغط عىل املؤسسات اإلعالمية من أجل تنظيم »ميثاق ملزم«، 
بالتعاون مع جلان ذات صلة يف جملس النواب، ومؤسسات مدنية مهتمة، حيّرم نرش أو بث أي 
منتجات إعالمية تدعو إىل الكراهية أو تشيجع عىل العنرصية يف شيتى أشكاهلا، كام ينص عىل 

احرتام هوية األقليات واجلامعات اإلثنية أو العرقية الصغرية يف اخلطاب اإلعالمي.
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5 -  تبنيي منظامت املجتمع امليدين والفعاليات املدنية تنظيم مؤمترات وورش عمل معنية 
بتدريب الشباب حول قضايا تنمية ثقافة التسامح وقبول اآلخر واملخاطر الكامنة وراء شيوع 
خطاب الكراهية وانعكاسياته عىل السيلم واألمن املجتمعيين، والتأكيد عىل رضورة التمييز 

بن خطاب الكراهية والرأي.
6 -  العميل عيىل مراجعة اخلطاب الديني يف العراق باعتبياره أحد مصادر تكوين الثقافة 
املجتمعيية، وتوعيية رجال الدين بعيدم الرتويج إىل أفكار متطرفة بقصيد أو بدون قصد عرب 
رواييات تارخييية تأخذ أكرب من مدياهتا يف املجتمع ويتم اسيقاطها عىل احليارض وتكون مادة 
دسمة لنقاشات حادة عىل مواقع التواصل االجتامعي، إذ أن جزءا كبريا من مفردات قاموس 

الكراهية استمدت من نصوص وأحكام فقهية دينية.
7 -  السعي لتشكيل حتالف عريب وإقليمي ودويل ملكافحة خطاب الكراهية خصوصا وأن 
منابير اخلطياب املتطرف تتجاوز احلدود الوطنية والكثري من مفردات الكراهية وما تفرزه من 
نقاشيات حادة عىل مواقع التواصل االجتامعي ووسيائل اإلعالم يكون مصدرها رجال دين 
أو شيخصيات عامة عربيية وإقليمية تؤثر داخل العراق وبالعكس فيإن منابر إعالمية ودينية 
حملية متارس خطابا ضد جهات عربية وإقليمية تدفع نحو تأليب الرأي العام يف شعوب عدة 

تفرز تصنيفات وانقسامات إىل جمموعات متصارعة طائفيا أو سياسيا او اجتامعيا.
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تقرير الرصد...

)أ(
أبناء املتعة

وتيرد ايضا مع عبارات »أوالد املتعة«، و«ابناء الزنا«، و«تفخذ أمك« مصطلحات كراهية 
ذات طابع جنيس ضد الطائفة الشيعية.

 زواج املتعة مفهوم فقهي حمل خالف بن املذاهب اإلسالمية األربعة التي تقول بتحريمه 
بعد نسخ حكمه وبن املذهب الشيعي الذي يؤكد عىل استمرار نفاذ أحكامه وبطالن دعوى 

نسخ حكمه.
ويعترب من أوسع عبارات الكراهية املستخدمة عىل اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي، 
ضد الطائفة الشيعية رغم اقتصار ممارسة هذا النوع من الزواج عىل فئات حمددة يف املجتمعات 

الشيعية العربية.

االستعامل السيايس:
- عبد الرزاق الشمري برنامج خفايا معلنة 21/12/2015.

- طه الدليمي يعترب أكثر الشيخصيات العامة اسيتخداما هلذه العبارة كام يرد عىل حساب 
موقيع القادسيية عيىل اليوتيوب يف حلقة منشيورة بتارييخ 16/7/2012 حتيت عنوان هل 

الشيعة من األمة؟

االستعامل الشعبي:
- اهلل يلعن الروافض احفاد ابن سبأ اليهودي اوالد املتعة بكل زمان ومكان.

- تعيرف ياخوك احلين بالعراق مرحله التزاوج خصوصا االيرانين باملالين و9 شيهور 
والتفريخ ونسل جديد من اوالد املتعه ويبون يكون هلم نصيب.

- »#صدام_حسن قاهر #الشيعة الروافض أوالد املتعة. #إيران #حزب_الشيطان #اخلميني.
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- اهلل يسيدد رميي املجاهديين االبطيال لالقتصاص مين املرتزقة اوالد املتعة #سيقوط_
حلب_سقوط_امه .

- الزنى عند الشييعة يسيمى متعة ونتيجة املتعة اوالد لقطاء ليش تغشيم نفسك وماخفي 
كان اعظم.

- الشيعة ... واملتعة الزنى... وهو حملل يف دين الرافضة... ولذلك جتدهم اوالد حرام.
- لقد بطلت إّدعائات الشيعة املجوس لعنة اهلل عليهم من جمرمن كّذابن ملّفقن مزوّرين 

اوالد املتعة واوالد الزنى.
- حيرشك اهلل مع اسييادك الشييعة ابنياء الزنى .. فهم مين اباحوا الزنى .. واباحوا سيب 

الصحابة .. واباحوا انتهاك رشف الرسول عليه السالم .
- اخلميني اباح تفخذ امك وهي رضيعة وعندما كربت متتع هبا السيسيتاين وانجبك انت 

ومن ثم ستكون مهدهيم.
- باهلل اساله هذا النمله قصدي الشمله قل كم تفخذ امك واحد ي ابن املتعه.

- خلنثاوي حلق عىل قبل ودبر امك قبل اليقلبون عداداهتا املعممن من التمتع ولك امك 
من كانت صعريونه طاحين هبا تفخذ وتربش.
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أبناء النكاح

وترد ايضا مع عبارات جهاد النكاح مصطلح كراهية ضد الطائفة السنية.
فتيوى جمهولة املصدر، يقصد به اهتام الطائفة السينية بتزوييج بناهتم اىل عنارص التنظيامت 

املتطرفة.

االستعامل السيايس:
- حمافيظ نينيوى نوفل العاكوب يف مؤمتر يقول: والدات غري معروفة النسيب يف املوصل 

نتاج نكاح اجلهاد بتاريخ 12/8/2017.
- الشييخ محيد اهلايس يصف يف مقابلة تلفزيونية عىل قناة العهد ما نصه: نحن بحاجة إىل 
خمتربات لفحص احلمض النووي لعزل أوالد جهاد النكاح يف األنبار، تداولته صفحة يا عيل 

مدد1 عىل موقع الفيس بوك بتاريخ 29 يونيو 2016.
- قناة افاق الفضائية تنرش تقرير بتاريخ 9 يونيو 2014 فحواه انتحار 4 نسياء يف املوصل 

بسبب إجبارهن عىل ممارسة جهاد النكاح.

 االستعامل الشعبي:
- اإليدز ينترش بن صفوف تنظيم داعش والسبب جهاد النكاح.

- تذكرونيه هيذا ابو جهاد النكاح اليوم بيد قواتنا االمنيه بيس خطيه مرته ماكو يمكن يم 
الشيشياين ميا اوصيكم عود هم ال تشياركون اريد اليكل #اعجاااااب + #مشياركة ليصلك 

اخلربالعاجل سوي شاهداوآلللصفحة.
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األكراد اخلونة

وتيرد ايضيا مع »العاملة الكردية« إحيدى أكثر عبارات الكراهية املسيتخدمة ضد االكراد 
والسياسين االكراد ورئيس اقليم كردستان.

االستعامل السيايس:
ال يوجد استعامل سيايس هلذا املصطلح

االستعامل الشعبي:
- اخلونة االكراد يسيتخدمون االسيلحة التي اسيتلموها من االملان عيام 2014 ملواجهة 

الدواعش يستخدموهنا ضد االيزيدية لتوسيع احتالهلم لشامل العراق.
- االنفال وجمزره البادينان والذل ايل عشتو يب والزلتم يف ذل .. احقر برش خلقهم اهلل هم 

االكراد اخلونة .
- يقصد االكراد اخلونة اصدقاء الصهاينة.

- أسمعينا صوتك ياعاهرة حول طرد السنة من كركوك من قبل االكراد اخلونة أم صوتك 
عىل الشيعة فقط الذي منعوا عنك جهاد النكاح.

- مو بس هاي اكو قنصلية إرسائيلية يف اربيل و مستشارين مهن موجودين ويه اخلونة االكراد.
- هيذه وثيقية تثبيت دور العمييل اخلائن الشيوفيني مسيعود اليربزاين يف تاسييس تنظيم 
التوحيد واجلهاد التابع لتنظيم القاعدة بالتعاون مع االرسائييل برنار هنري ليفي للقيام باعامل 

االرهاب داخل العراق وقتل العراقين.
- لعنة اهلل عىل مسعود الربزاين اخلائن.

- العائيق األكيرب حلرية الشيعب الكردي يف اجزائيه األربعة هو اخلائن والعميل مسيعود 
الربزاين.

- البطل الشيجاع املخلص الشييخ قيس قبل املبارشة بدخيول مدينة املوصل يقول :جيب 
تقليم اظافر اخلائن مسعود الربزاين بتوجيه لطمة تعيده لرشده.
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- عىل مسعود الربزاين ان يفهم جيدا ان ماتفعله االن سوف يأيت اليوم وحتاسب عليه الن 
اخلائن ال بد ان أيت ساعة احلساب اترك العاملة وارجع اىل بلدك أوال.

- تويف نوشيريوان مصطفى زعييم حركة التغيري الكردية والنائب السيابق جلالل طالباين 
بعد تاريخ طويل من العاملة اليران ولكل من يدفع بالشيكل والدوالر.

- شيئ اكييد الن االرسائيليين هم من حيركيون كالب العاملية الكردية حسيب مصالح 
اسيادهم اليهود.

- االكيراد هم بؤرة اخليانة وقرب مصطفى الربزاين يف تل ابيب يشيهد عىل العاملة واخلسية 
والدونية الكردية.

- العراق بن نار العاملة الكردية وبقايا البعث وبعض املحسوبن عىل املذهب ... وبأموال 
خليجية أمريكية فكيف لنا ان ننتظر غد امجل.

- العاملة الكردية والتدخل السعودي يف العراق.
- اىل من هيمه االمر من العراقين الرشفاء شاهدوا العاملة الكردية ورئيس العراق معصوم 

منهم ومثل ميكول املثل ودع البزون شحمة.
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األكراد رساق العراق

تسيتخدم هذه العبارة شيعبيا عىل نطاق واسيع لوصف إقليم كردسيتان واهتامه بالرسقة 
من العراق واسيتغالل االزمة بن احلكومة االحتادية وحكومة اقليم كردسيتان حول ملفات 

الطاقة واملناطق املتنازع عليها.

االستعامل السيايس:
ال يوجد استعامل سيايس هلذا املصطلح

االستعامل الشعبي:
- افضيل يشء ان ينفصل أبناء الوسيط واجلنيوب ويكونوا دولتهم ليتخلصوا من السينة 

املجرمن و االكراد رساق العراق اال يريد شيعة العيش #العراق_سيبقى_موحد.
- رساق نفط #العراق #االكراد وفوكها يعطوهم %17 من ميزانية الدولة!! أين مسؤويل 

احلكومة!!! لكم التعليق التجاوز مسموح.
- االكراد وداعش ضد العراق والعراقين ، نحن نعرف جيدًا انكم رساق تريدون هتجري 

اهل املناطق حتى تستولون عىل االرايض يا خونة حتلمون بإقليم.
- رساق نفط #العراق #االكراد وفوكها يريدون %17 من ميزانية الدولة!! أين مسيؤويل 

احلكومة.
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األكراد رسطان العراق

إحدى أكثر عبارات الكراهية املستخدمة شعبيا ضد األكراد.

االستعامل السيايس:
ال يوجد استعامل سيايس هلذا املصطلح

االستعامل الشعبي:
- مقالة افتتاحية بعنوان »رسطان العراق البد ان يستئصل«.

- مقالة بعنوان االكراد رسطان جيب استئصاله من جسد العراق.
- مع العراق الواحد بدون االقلية الكردية االن اصبح االكراد رسطان يف اجلسم العراقي 

جيب استصال هذا الورم اخلبيث عاش العراق.
- السياسيين االكيراد .... رسطان العراق الذي ينهش خرياته واحد اهم اسيباب خرابه 

... ارضبوهم بيد من حديد ليعرفوا قدرهم.
- املكردة او االكراد رسطان يف جسد العراق.

- اقليم كردسيتان العراق مرض رسطان يف جسيم العراق الهنم ينهبون ويرسقوا ثروات 
العراق باالضافه حلصتهم 17 % من موازنة الدولة - االكراد رساق املال.
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أهل البدع

مصطلح كراهية ضد الطائفة الشيعية.
البدع مصطلح فقهي يطلق عىل كل فعل مستحدث عىل الدين، وهو من املفاهيم اإلسالمية 
التي اُختلف بشيأهنا، لكنها تربز كإحدى أكثر التهم التي توجه للطائفة الشيعية، ويتم تداوهلا 
بين العامة عىل نطاق واسيع مليا حتظى به تأصيل فقهي خصوصا بعيد تصاعد العنف والتوتر 

الطائفي يف الرشق االوسط.

االستعامل السيايس:
- الشيخ طه الدليمي

االستعامل الشعبي:
- مما قاله ابن تيمية يف حجاجه مع الشييعة الُيعلم يف طوائف أهل البدع أوهى من حجج 

الرافضة فإنه ليس هلم حجة قط تنفق إالعىل جاهل أو ظامل أو صاحب هوى.
- الشيعة اهل البدع واخلرافات والضالل والفساد واإلفساد .

- السينه فقيط هم املوحديين ما جترأ احد منهم وسيب ال بيت الرسيول واصحابه هذي 
سوالفكم انتوا الشيعة أهل البدع.

- دين الشيعة دين بدع وخرافات اتعلم يارافيض ماهوا عذاب أهل البدع يف جهنم حيوهلم 
اهلل سبحانه إىل كالب تنبح عىل أهل النار.
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)ب(
البيشطركة

وترد ايضا مع مصطلحات »عصابات بارزاين« و«ميليشييات بارزاين« وهي مصطلحات 
كراهية تطلق لوصف قوات البيشمركة الكردية.

عبيارة حمورة من كلمة »البيشيمركة« عن طريق اسيتبدال نصفها األخيرية بكلمة »طركة« 
التي تعني نعل احلذاء، وهي إحدى عبارات الكراهية املسيتخدمة شيعبيا لإلسياءة إىل قوات 

البيشمركة الكردية.

االستعامل السيايس:
- النائب عن ائتالف دولة القانون حممد الصيهود سييطرة ميليشييات بارزاين عىل حقول 

كركوك ما هو إال احتالل.
- النائبية عين ائتيالف دولة القانون عاليية نصيف نائبية تتهم حكومة العبيادي بمجاملة 

ميليشيات بارزاين.

االستعامل الشعبي:
- بقيى منتظير ملن اتقدم اجليش واحلشيد يله شيارك قواته وهسيه يريد يضيم املناطق اليل 

دخلتها البيشطركة وي اجليش لكردستان.
- الصورة املنشورة مع اخلرب لقوات البيشطركة الكردية العميلة للصهيونية واملحتل النذل.
- سياسية االرض املحروقة تتبعها قوات مسيعود الطرزاين حتي بعد استيالء البيشطركة 

عل املناطق ال احد يرجع من اهلها بحجه البيوت مدمرة.
- كلهم سواء البيشمركة او جحش كالمها عملة واحدة ولنرجع اىل 2003 عند االحتالل 

من الذي رسق الدوائر احلكومية يف املوصل اليس البيشطركة.
- البيشطركة عدو ومل تكن يومًا ما صديق ... ليس كل من يقاتل داعش صديق! النرصة 

تقاتل ايضا داعش!.
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- عصابات مسعود الربزاين اإلجرامي تتطرد عوائل االيزيدية من كوردستان بتهمة انتامء 
أبناءهم إىل قوات احلشد الشعبي.

- هوسات احلشد الشعبي بعد التوجه لصد عصابات مسعود الربزاين من الطوز خرما.
- نقيب من الطائفة األيزيدية يف اجليش العراقي يرفع علم العراق رغم معارضة عصابات 

مسعود الربزاين.. .
- ملاذا تسيكت احلكومة العراقية عن جتاوزات البيشيمركة التي تعترب قوة تابعة اىل وزارة 

الدفاع وتستلم خمصصاهتا من احلكومة.
- فضائيح عصابات مسيعود اإلجراميية ال تقف عند حد فمن هتريب النفط واالسيتيالء 

عىل عائداته إىل عائدات املنافذ احلدودية و جلب املستشارين اإلرسائيلن.
- كردسيتان #عصابات #مسيعود_برزاين ترحل أرس ايزيدية حتت هتديد السالح بسبب 

انضامم اقارهبا للحشدالشعبي .....؟ . املدنين ممكن تنرشون اخلرب.
- هيل هناك شيوفينية واجيرام اكثر من هيذا الذي متارسيه عصابات مسيعود البارا زاين 

وعشريته بحق االبرياء من املكون االيزيدي.
- عصابات مسيعود منذ البداية سيعت اىل ادخال العراق يف مشياكل واضعاف احلكومة 

املركزية من خالل استضافة االرهابين ودعم ساحات اإلعتصام ومتويل داعش.

)ت(
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جتار دماء

وترد ايضا مع »السنة جتار احلروب«، وهي مصطلحات كراهية تطلق ضد الطائفة السنية 
والسياسين وشيوخ العشائر السنية.

االستعامل السيايس:
- وصيف الباحث والسييايس عباس كاظم عىل صفحته عىل موقيع التواصل االجتامعي 
مخيس اخلنجر بكونه أحد جتار احلروب قائال: »مخيس اخلنجر يتحدث باسِم أهِل الُسنِّة، وهو 
الذي مل تسياعْدُه كلُّ ملياراتِِه يف احلصوِل عىل كريّس برملايّن واحٍد يف االنتخاباِت السيابقة. ال 
تكاُد اجلولُة تنتهي هبزيمِة داعش وتنظيِف األنباِر من الوسِخ الذي جلبُه جتاُر احلروِب هؤالِء 

إليها حتى بدأوا يستعدوَن للتغريِر ببسطاِء أهِل األنباِر وسحلهم إىل بركٍة آسنٍة أخرى.«
- النائيب عدنيان الغنام قال يف برنامج منطقة اخلالصة اليذي يقدمه امحد العذاري ويبث 
عيىل قنياة الغدير ان » االنبار منطقة رصاع منذ 2003، بسيبب حتوهلا ساسيتها إىل جتار دماء« 

بتاريخ 24/5/2015.

االستعامل الشعبي:
- ييدور احلديث بقوة عن تأسييس وتشيكيل جيش خاص إلقليم السينة وحتدييدًا من اوالد 
وشيباب أهل السينة يف مناطق العراق وسيط تروييج إعالمي متقن من قبيل بعض جتار احلروب 
املجرمن مثل )اخلنجر وأثيل النجيفي ورافع العيساوي ومرض شوكت وغريهم(، يف حن مل نجد 
يف حديث أي سيايس أمريكي وحلد يوم 16 شباط سواء كان ديمقراطي أو مجهوري هكذا كالم.
- مجييع سينة العراق السياسيين وورقة التوت التي سيقطت عن العيوره .ومؤمتر اخلونة 

والعمالء ضد املكون السني.
- ماهو مصري الُسينة يف بغداد وحميط بغداد من االقليم - كركوك و نينوى أعتقد أن هذه 

املحافظات ستدخل يف حروب اذا أرص جتار السنة عىل بيعها.
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التفجريات التي رضبت الكاظمية ملاذا ال ترضب االعظمية

عبارة أطلقتها النائبة يف الربملان عواطف النعمة تعليقا عىل تفجري منطقة الكاظمية الشيعية، 
وتتساءل ملاذا ال ترضب التفجريات منطقة االعظمية السنية، والحقا انترش استخدام العبارة 

عىل نحو واسع بن العراقين مثريا للكثري من السجال الطائفي عىل املستوى الشعبي.
وجاءت العبارة ضمن بيان صدر عن النائب عواطف النعمة: »إن التفجري الذي استهدف 

منطقة الكاظمية يأيت ضمن اإلبادة اجلامعية التي يتعرض هلا شيعة العراق.
وأضياف البييان، أن »اسيتهداف الكاظميية )ذات أالكثرية الشييعية( فقط دون املسياس 
باألعظميية )ذات الغالبيية السينية( القريبة منها أو مناطق بقية املكونيات”. بتاريخ 24 يوليو 

2016 نقال عن وكالة شفق نيوز وتناولته وكاالت اعالمية اخرى.«
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التمرد السني

مصطلح كراهية ضد الطائفة السنية بدأ استخدامه بعد عام 2003 ويقصد منه اهتام السنة 
بالتميرد عيىل احلكومات العراقية، وشياع اسيتخدامه يف اعقاب تظاهيرات حمافظات االنبار 
وصيالح الديين ونينوى وجنوب كركوك احتجاجا عىل حكومة نيوري املالكي. ويقصد من 

خالل عبارة »التمرد السني«

االستعامل السيايس:
- يف هذا اإلطار كتب السيايس العراقي اياد مجال الدين تغريدة عىل موقعه يف تويرت »السنة 
هم االشد خضوعا للحاكم، بغض النظر عن عرقه أو دينه. اما التمرد السني يف العراق، يأيت 

لعدم وجود حاكم شيعي قوي يمأل الفؤاد رعبا واجليب ذهبا.
- اسيتخدم هذا املصطلح كذلك الكاتب والروائي العراقي امحد السعداوي بتغريدة عىل 
حسابه يف تويرت إهناء »التمرد السني« يكون بجمع كل األطراف السنية املنقسمة عىل مرشوع 

سيايس واحد يمثل وجهة نظر ملستقبل السنة يف العراق، حتى وان رغبو بالتقسيم.
- الصحفي امحد عبد السادة نرش بتاريخ 11 يوليو 2016 التمرد السني أهنى متامًا حكاية 

التعايش السلمي يف العراق إىل األبد.

 االستعامل الشعبي:
- قطر داعمة أساسيية ملرشوع التمرد السيني يف العراق الذي انتهى بداعش وهي اول من 
حضنت ودعمت واوجدت االرهاب يف العراق ثم تأيت بعدها السعودية وسائر دول االعراب. 
- توجيد صفحية عيىل الفيس بوك بعنيوان قصة التمرد السيني » هتيدف الصفحية لتوثيق جرائم 
اإلرهاب السني بحق الشيعة منذ 2003 واىل يومنا هذا من أجل تدويل القضية ” متلك  2579  متابع.
- ستفشل أي تسوية ال تتضمن وقف التمرد السني و اهناء تام للتفجريات الطائفية اجلبانة 

واالقرار واالعرتاف واالعتذار عن املجازر التي وقعت عىل الشيعة.
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)ج(
جيش ابو دشداشة

تعبيري هيزيل ذات طابع كراهية شياع عىل مواقيع التواصيل االجتامعي، ويقصيد به اهتام 
اجلييش العراقيي باهلروب من القتيال، عن طريق خلع مالبسيهم العسيكرية وارتداء الثوب 

العريب التقليدي الخفاء هويتهم العسكرية.

االستعامل السيايس:
- فيصل القاسيم 9 يونيو، 2015 ملاذا اصبح اجليش العراقي جيش أبو دشداشية بعد أن 

كان من اقوى جيوش املنطقة؟.

االستعامل الشعبي:
- هذا جيش »أبو دشداشة« كام سميتموه واحتفلتم بانتكاسته قبل اكثر من عامن وحلفتم 
انتم ومشيغليكم بان اقدام جنوده البواسيل لن تطأ ارض #نينوى و #املوصل مسيتقبال، عاد 
ليحيرر رشفكيم وأعراضكم وتيراب مناطقكم التيي تركتموهيا ووليتم ادباركيم وبعضكم 
سلمها باليد للدواعش ومريدهيم املحلين. اظهروا لنا بعض الرشف ان بقيت ذرة منه عندكم 

وعند اهاليكم، ودافعوا عن احلق ولو بكلمة او اصمتوا حلن انجالء غبار املعركة.
- جيش اخر وكت .. جيش ابو دشداشة .

- سيموه جييش ابو دشداشيه صح ميو بالبداية فير وترك املوصيل وتكرييت والفلوجة 
والرمادي و وصل اطراف بغداد وحتى كركوك شامل وبعد الدعم االمريكي حتتفلون.

- جيش ابو دشداشية بمطار سبايكر 1700 دشداش استسلموا لداعش من دون اطالق 
اي طلقية وبعدهيا داعيش ذبحوهيم خيوش جييش اي اذا 1700 دجاجية كان دافعيوا عن 

انفسهم.
- هذا هو جيش ابو دشداشة الطائفي القذر وليس جيش العراق« . الرافضة أحفاد اليهود 

@x4_4_ »وين جيش ابو دشداشة قبل مايتدخل االمام اوباما.
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اجليش الدمج

تعبري شياع اسيتخدامه بعد عام 2003 من قبل شيخصيات سياسية وعشيائرية معارضة 
لنظام احلكم، لوصف اجليش العراقي بعد دمج أعضاء األجنحة املسيلحة لألحزاب الشيعية 

فيه.

االستعامل السيايس:
- هيالل الدليميي يف حلقية برنامج حوار املسياء قنياة الرافديين الفضائية املنشيورة عىل 

اليوتيوب بتاريخ 11/10/2015.
- الشييخ لطييف السيعيدي  @ShaikAlSaedy 25 نوفميرب 2016 اجلييش العراقي 
كان خامس أكرب قوة يف العامل!!! جيش الدمج جحش يوزع شياي بالزيارات«ويسيمى زورا 

بجيش العراق.ويأبى العراق أن يكون هذا جيشه.

االستعامل الشعبي
- اليوجد جيش وحشد، اجليش: ميليشيات الدمج التي أمر بريمر عام 2003 بتوحيدها 

يف تشكيل واحد، احلشد اسم ُأطلق عام 2014 عىل امليليشيات.
- اجليش العراقي والرشطة يف أغلبيتهم مكونن من مليشيات وعصابات بعد حل اجليش 

العراقي يف 2003 أغلبيتهم أوباش هناك مايسمى بضباط الدمج.
- املشكله اغلب قادة اجليش احلايل هم من الضباط الدمج الذين مل خيدموا يف اجليش فقط 

اعتربت مده هروهبم من العراق خدمه.
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اجليش املليشياوي

تعبري شاع استخدامه بعد عام 2003 لوصف قوات اجليش العراقي اجلديد الذي تشكل 
بعد 2003، وتستخدمه وسائل إعالم بشكل رصيح يف تغطية األحداث األمنية يف العراق.

االستعامل السيايس:
- العميد الركن خليل الطائي يف حلقة برنامج حوار املساء قناة الرافدين الفضائية املنشورة 
بتاريخ 25/7/2015. كام تربز العبارة كإحدى املصطلحات الثابتة التي يسيتخدمها مذيعو 

 .rafidenchannel@  ومعدو برامج وتقارير قناة الرافدين الفضائية. قناة الرافدين
- #برملان_التحرير ح2 جرائم اجليش املليشياوي بحق أبناء املوصل حقد طائفي #.

االستعامل الشعبي:
- #العراق قتل واصيب 5 من اجليش املليشياوي اثر انفجار عبوة ناسفة عىل رتل هلم اثناء 

مروره يف قضاء التاجي شاميل بغداد.
- اجلييش املليشيياوي يعلن عن وقف معركية املوصل بعد تعرضه خلسيائر كبرية وأعادة 

خطة اهلجوم الذي وضعهاخرية خرباء العامل وكم من فتن قليلة غلبت فتن كثرية.
- #السيحق_بالدبابة أو امتهان كرامة اإلنسيان واحتقاره فعالن شينيعان ال يبايل اجليش 

املليشياوي أو احلشد اإلرهايب بأهيام ظفر.
- وثيقة مفربكة حياول اجليش املليشيياوي واحلشيد تربير ماسيفعله من انتهاكات وجرائم 

بحق مدينة الفلوجة عند اقتحامها ليقول. 



- 33 -

)ح(
احلاضنة السنية

مصطليح كراهيية ضيد الطائفة السينية، ويقصد من خالليه اهتام املجتمع السيني عموما 
باملسؤولية عن خلق التنظيامت املتطرفة.

االستخدام السيايس:
ال يوجد استعامل سيايس هلذا املصطلح.

االستخدام الشعبي:
- كيف استطاع السلفيون ان جيدوا كل هذه املساحة داخل احلاضنة السنية ؟ 

هل يكفي ان نقول ان احلملة االيامنية يف التسعينيات هي السبب.
- #استقالل_مجهورية_سيومر االنفصال لشييعة بجمهورية سومر رضورة اخالقية الن 

احلاضنة السنية لن تتوقف عن انتاج ارهاب يسفك دماء الشيعة ويستنزف خرياهتم.
- أؤييد وبقيوة اسيتقالل األكراد كام أننيي مع ضم كركيوك هلم لرضب احلاضنة السينية 

اإلرهابية معنويًا، يف ذلك مصلحة للشيعة واألكراد.
- احلاضنة السنية هي املسؤولة عن ماجيري #جدار_محاية_الشيعة.
- الكل يعلم حتالف البعثين مع داعش وكلهم من احلاضنة السنية
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حزب الدعوة العميل

عبيارة اسيتخدمها النظام العراقي السيابق لوصف حزب »الدعوة اإلسيالمية« إبان عقد 
الثامنينيات، وعادت للتداول عىل ألسنة معاريض نظام احلكم العراقي احلايل.

االستعامل السيايس:
- هيالل الدليميي يف حلقية برنامج حوار املسياء قنياة الرافديين الفضائية املنشيورة عىل 

اليوتيوب بتاريخ 09/11/2015.

االستعامل الشعبي:
- عفيوا هيذا يف منطقية الكاظمية يف )بغداد( وهيذه أفعال فرق املوت التابعية لباقر جبار 

صوالغ عضو حزب الدعوة العميل أليران.
- إهتميوين ظليام بكوين من حزب الدعوة العميل ومل اكن كذلك أبدا أبدا!! وهم يعلمون 

بذلك يقينا.
- أقذر حزب عرفه العراق هو حزب الدعوة العميل القذر اخلونة السيفلة عمالء ايران، 

الحيرتمون القانون ولدهيم ميليشياهتم اخلاصة هبم للنيل من كل رشيف.
- وثيقية، إرهابييو حيزب الدعيوة العميل يطالبون بطرد سيفري #السيعودية ليدى نظام 

#وجهات_نظر. #املنطقة_اخلرضاء 
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احلشد الطائفي املنجس

وترد ايضا مع »عصابات احلشد« إحدى أكثر العبارات استخداما لوصف قوات »احلشد 
الشعبي« والتقليل من شاهنا.

االستعامل السيايس:
- عبيد الرحييم هويدي صالح يف حلقة برنامج حوار املسياء عىل قنياة الرافدين الفضائية 

املنشورة بتاريخ 14/7/2015.
- رسميد عبيد الكريم يف حلقة برنامج حوار املسياء قناة الرافدين الفضائية املنشيورة عىل 

اليوتيوب بتاريخ 27/10/2015.

االستعامل الشعبي:
- احلشيد الطائفيي املنجس املوايل إليران يرتكب كارثة إنسيانية بحيق املدنين يف املوصل 

بعد #متزيق_جسد_سني_عراقي_واكل_حلمّه.
- اظنك قصدت احلشد الطائفي املنجس

- اي شيخص يكشيف حقيقة احلشيد املنجس الطائفي الذي يقتل عىل اهلوية هو لديكم 
داعيش ؟ تدعيش اي خمالف وكاشف لكم يدل عىل طائفيتكم.

- لوزارة خارجية الكويت أقول: إجتامع سفريكم يف بغداد باإلرهايب اخلزعيل بغياب علم 
دولة الكويت يعني إجتامعكم بأيب مهدي قائده يف عصابات احلشد.

- فرقية العباس إحدى عصابات احلشيد الشييعي متواجده جنوب مطيار تلعفر يضعون 
عصابةعىل رؤوسهم مكتوب عليها )يالثارات احلسن( هؤالء من يقتلوا اهل املوصل.

- ال عٌن رأت وال أذٌن سيمعت / لن تشياهد ولن تسمع مثل هذا احلقد عىل حممد العريب 
وزوجاته اال من عصابات احلشد الشيعي.

- احلشيد االرهيايب نسيخة حرس ثوري جدييدة يف العيراق يف بلد رضبت بيه عصابات 
احلشد اإلرهابية كل قانون وكل اخالق.
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احلقد الشيعي

مصطلح يراد منه اهتام الطائفة الشيعية باحلقد عىل باقي املذاهب االسالمية.

االستعامل السيايس:
 NizarSamarai@  نزار السامرائي -

أين سيتتوقف مليشييات احلقيد الشييعي صنيعة خامنئي وسيليامين؟ من يسيتطيع جلمها 
وتدمري مكاتبها يف املدن السنية؟ هي مثل إيران ال تأيت إال بالقوة. ممدوح احلريب

االستعامل الشعبي:
- اول جملس حسيني يف املوصل ! هكذا يقول احد افراد احلقد الشيعي.

- ميا يسيمى باملجمع الفقهيي العراقي يبارك عمليية تدمري املوصيل؛ ويطالب عصابات 
احلقد الشيعي بالرتفق مع املدنين! طاح حظكم يا بعورة!.

- قبل مده عرض وكاالت االنباء يف سوريا حادثة مشاهبه اقامت الدنيا ضد شيعي واليوم 
يفعل بسني عىل يد احلقد الشيعي والعامل اصم اخرس اليرى اإلرهاب.

- #مشهور_يستاهل_الشهره صدام حسن دواء يزيل احلقد الشيعيي
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حلم العودة للسلطة

عبيارة ذات طابع سييايس شياع اسيتخدامها بعيد االحتيالل األمريكي للعيراق 2003، 
ويقصد اهتام الطائفة السنية بالرغبة يف العودة إىل احلكم، وتشري السجاالت إىل أن استخدامه 

يرتافق مع اهتام السنة بالسعي عرب وسائل العنف لتحقيق ذلك.

االستعامل السيايس:
- قيال رئييس جملس انقاذ االنبيار محيد اهلايس بربناميج منطقة اخلالصة ميا نصه: مجاعة 
سياحة االعتصيام ارادوا ان يكيون احلكم للسينة بدون مشياركة االطراف االخيرى كام كان 
سيابقا ميع احرتاميي لبعض السياسيين السينة اال ان بعضهم جلبيوا داعش وحطميوا البلد 

ودمروا املحافظات املنتفضة الستة، وجعل اهل االنبار نازحن، بتاريخ 4/5/2015.
- قيال وجييه عباس مقيدم برنامج كالم وجييه الذي تبثه قنياة العهد ما نصيه: هوالء ال 
يرييدون رئيس وزراء شييعي عىل رأس حكومية عراقية، هوالء يرييدون احلكم وال يريدون 
الديمقراطيية، متعودون ان يكون السيني يف احلكم والشييعي هم املحكيوم، ال يتحملون ان 

يكون رئيس العراق يشهد ان عيل ويل اهلل« بتاريخ 17/5/2015.
- قيال عدنان الرصيم اجلرييس 28 نوفمرب 2016 »جيش العراقي العقائدي هو احلشيد 
الشيعبي املقيدس هو الرد الضيارب وهو الضامنية التي اهنت حليم العفالقية والوهابيون يف 

العودة اىل السلطة بالعراق«. 
- ليس املهمُّ عند السينة من حيكم مادام منهم بل املهمُّ ان يبقى كريس احلكم والسيلطة يف 
أيدهيم .. لذلك وعىل مر التاريخ السينة هم من يصنعون قائدهم الطاغية ويساندوه ويلتفون 
حوليه و يدعمونيه و يدافعيون عنيه ويقاتلون خلفيه ويعظمونه ويقدسيونه »حتيى وان كان 

طرطورا ضعيفا مثل عزت الدوري لكي حيكموا االخرين من خالله.

االستعامل الشعبي:
ال يوجد استعامل شعبي
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)د(
دواعش اإلعالم

مصطلح شياع يف السنوات األخرية لوصف اعالمين عموما ويقصد به اهتامهم بالتعاون 
وخدمة املتطرفن اعالميا.

االستعامل السيايس:
- ابدى العبادي اسيتغرابه، »من ان دواعش االعالم والسياسية«، مردفا »عندما نصل اىل 
مرحلة حساسية ونحقق االنتصارات يقومون ببث املشياكل التي تؤثر سلبا عىل اوضاع البلد 
فنحين يف حرب مصرييية وكل دول العامل يف هكذا حرب تعطل التظاهير ولكننا نقوم بتوفري 

احلامية هلا ومحايتها.

االستعامل الشعبي:
-   ثواين ترد عن هجامت دواعش االعالم والسياسية يف العامل بطلتها طفلة موصلية وهي 

تنادي وترصخ لرتمي نفسها عند البطل عبد الوهاب الساعدي  #املوصل_تتحرر.                              
- وكالية sputnik ،التيي تبيث باللغة العربية تبيث اخبار كاذبة عن العراق سييكون هلا 

وقفة مع مراسلها يف العراق قضائيًا اعد التغريد #دواعش_االعالم .
- دواعش االعالم حيزهنم هزيمة داعش باملوصل.

- عجيزوا عن جماهبة حشيدنا املقدس فنعتوهم بامليليشييات .نعم اهنيم دواعش األعالم 
#عيد_و_نرص. 
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دين اخلمس واجلنس

مصطليح كراهية ضيد املذهب الشييعي، واخلمس أحيد األحكام الفقهية ليدى املذهب 
الشييعي، ويفيرض عيىل املكلف دفع مخس قيمية ممتلكاته أو مخس دخله السينوي إىل املرجع 
الدينيي اليذي يقليده، وغالبا ما يسيتخدم املصطليح مقرونا بكلمية »اجلنس« ملزييد التحقري 

الطائفي.

االستعامل السيايس:
ال يوجد استعامل سيايس هلذا املصطلح

االستعامل الشعبي:
- الشيعة ودين الفجور والرذيلة اي دين ومعتقد قذر يدين به الشيعة لو قلنا الوثنية فواهلل 
مل يصلو الدناها الن الرسول قال انام بعثت المتم مكارم االخالق يعني ان الوثنية كان لدهيم 
خلق اما الشيعة فواهلل اليعدون اال ان يكونو حيوانات مههم اخلمس واجلنس اجلنس بشذوذ 
احليوان اي شيطان ذلك اخلرمنئي الاجد وصفا اصف نجاسة دينهم اال ان حلاهم انجس من 
حتت ذنب اخلنزير وحسينياهتم التعدو اال ان تكون كرخانات يامرس فيها البغاء ويصدرمنها 

العهر انجاس نجوس.
- عاهيرات املجيوس الصفوي جتدهن عند القبور للتمتع مع عبيدة القبور.انه دين الكفر 
والزندقية والفجور اجلنيس.مل يعملهيا الوثنين او البوذية وال اهلنيدوس وعملها من اليؤمن 
بدين والرسالة عملها اهل املعتقد الفاسد معتقد اخلمس واجلنس املجوس الصفوي واذناهبم 
من اتباعهم الضالن الذين باعوا اعراضهم وارضهم للفرس..من يشيتم اصحاب الرسيول 
عليه السيالم ويطعين بعرضه الرشيف ويقول يف نقص القران فهذا قيال وفعل مامل يفعله اي 

معتقد وال مذهب والدين فعليهم لعنات اهلل .
- هوالء دينهم دين اخلمس واجلنس واللعن واللطم اإلسالم منهم بريء.
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- حبيبي_ُحسين #يازهيراء #يافاطميه #ياحمميد #فدك #الشييعه #ياحسين #يازينب 
#ياعيل شيعي هداه اهلل كام هداين يتربأ من دين اخلمس واجلنس والرشك واللطم.

- هلذا السبب هم اتبعوا ماليل ايران الن دينهم قائم ع اخلمس واجلنس. دين متعة بمعنى 
الكلمة.

- شيوفوا الفتاوي عند الرافضية دينهم دين اخلمس واجلنس فقيط الغري جمموعة فتاوي 
السيستاين للمتعة مضحكة خصوصا سؤال رقم 3. 
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)ر(
رايات الرشك

عبارة كراهية تسيتخدمها شخصيات سياسية وعشائرية معارضة لوصف الرايات الدينية 
التي يرفعها أفراد قوات »احلشيد الشيعبي« ويف بعض االحيان اجليش العراقي، وحتمل أسامء 
أئمة املذهب الشيعي، وهي واحدة من أبرز عبارات الكراهية استخداما عىل مواقع التواصل 

االجتامعي.

االستعامل السيايس:
- هيالل الدليميي يف حلقية برنامج حوار املسياء قنياة الرافديين الفضائية املنشيورة عىل 

اليوتيوب بتاريخ 17/6/2015.

االستعامل الشعبي:
- اجلبناء يقتلون األسري ويرفعون رايات الرشك ويدعون األسالم واألنسانية ، ارسل اهلل 

حممد ليخلص الناس من الرشك فأرجعه املجوس للعراق.
- هذا احلشد الشيعي االرهايب رايته هي الرشك يرفعون رايات مكتوب فيها ياحسن هذا 

رشك باهلل ) ان اهلل اليغفر ان يرشك به ( 
- شاهدوا كيف قامت قوات البيشمركة بوقف قوات اجليش العراقي ومنعهم من العبور 

حتى انزال رايات الرشك وهم يرددون الشعارات.
- هيذا هو التحرير النظييف لواء51حرس احلدود يرفعون رايات الرشك التي يسيموهنا 

رايات احلسن يف قاطع الرطبة عكاشات غرب االنبار حترير عىل طريقةالفرس.
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)س(
ساحات االعتصام: ساحات الفتنة، ساحات الذل واملهانة، ساحات اإلجرام

وتيرد ايضيا مع سياحات اليذل واملهانة وسياحات االجرام وهيو مصطليح كراهية ضد 
الطائفة السنية.

مصطلحيات أطلقيت لوصيف التظاهيرات الشيعبية التي اندلعيت يف حمافظيات األنبار 
ونينيوى وصالح الدين وجنوب كركوك مطلع 2013 ضد سياسيات احلكومة، ويقصد من 
خالل املصطلحات ختوين احلركة االحتجاجية وحتميلها مسيؤولية ظهور تنظيم »داعش« يف 

البالد، وهي من أكثر عبارات الكراهية تداوال خالل العامن املاضين.

االستعامل السيايس:
- وصف املتحدث باسيم احلشيد الشيعبي كريم النيوري يف برنامج احليد الفاصل الذي 
بيث عىل قناة افياق الفضائية » يكفي رافع العيسياوي أنه مهد الطريق لداعش عرب سياحات 

االعتصام« بتاريخ 13/4/2015.
- وزير الكهرباء السابق قاسم حممد الفهداوي قال يف برنامج منطقة اخلالصة ما نصه »أنا 

ضد ساحات االجرام« بتاريخ 31/5/2015. 
- النائيب السيابق خملص الزاميل قال »سياحات الفتنة سياحات االعتصيام يف االنبار 
كانيت متيول من موازنة العيراق من خالل بعيض اليوزارات التي كانت تابعية للحكومة 
العراقيية كيوزارة الصناعية«، برنامج منطقية اخلالصة الذي بيث عىل قناة الغديير بتاريخ 

.7/6/2015
- النائيب كاظم الصيادي وصف تظاهيرات االنبار بي »منصات الفتنة والرذيلة« بربنامج 

خفايا معلنة الذي كانت تبثه قناة السومرية بتاريخ 1/6/2015.
- قائد طريان اجليش الفريق الركن حامد املالكي وصف االحتجاجات بسياحات دعارة 
وكذب كام جاء بربنامج حوار عراقي الذي كان يقدمه نجم الربيعي عىل قناة البغدادية بتاريخ 

.17/4/2015
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- ذكيرت النائبة حنان الفتيالوي يف برنامج خفايا معلنة ما نصه »كان جنودنا يقتلون عىل 
أبيواب خيم التظاهرات، كانيت اخليم عبارة عن ورش لتفخيخ السييارات، كبار قادة تنظيم 
القاعيدة كانيوا خيطبون يف التظاهرات، سياحات االعتصيام يف االنبار هي بدايية الفتنة، ملاذا 
يدافع جيشينا عنكم، عىل سياسييي املحافظات التي تسيطر عليها داعش ان خيرجوا لإلعالم 
وحيددوا موقفهم هل هم مع داعش ام مع العراق حتى اذا مع داعش نرتكم للتنظيم« بتاريخ 

.9/2/2015
- الشييخ فيصل العسياف وصف سياحات االعتصيام بأهنا »خيمية االنتحارين« ضمن 

برنامج املشهد األخري الذي يبث عىل قناة الرشيد بتاريخ 25/12/2015.

االستعامل الشعبي:
- النائب عبدالقهار السيامرائي يصف #احلشد_الشيعبي بامليليشييات الدموية ويف نفس 

الوقت كان يقف يف ساحات الذل واملهانة لدخول #داعش.
- كي الننسى خيانة اثيل النجس وحاشيته عندما كانوا يف ساحات الذل واملهانة.

- شياهد النائبتيان ناهيدة الدايني ولقياء الوردي ايام سياحات الذل واملهانية وهي حتيي 
الدواعش يف صحراء االنبار وتتوعد احلكومة واجليش العراقي!!!.

- هؤالء هم خطباء كلمة احلق الخطباء سياحات الذل واملهانة والتفرقة والطائفية اليكم 
ياسياسين املؤامرات واملؤمترات يامن بعتم رشفكم إىل دول اجلوار املتآمرين عىل العراق.

- هاي سياحات الذل واملهانة ايل دمرو الناس األبرياء بيها شيو وال جريدي بتكريت مو 
بي بغداد هههههه.
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سبعة يف سبعة

مصطلح كراهية انترش عىل نطاق واسيع بن االوسياط الشيعبية، اطلقته النائبة يف الربملان 
حينان الفتالوي ضمن برنامج »خفايا معلنة« عىل قناة السيومرية وقالت »من ينذبح الشييعي 
اليوم باالنبار ميكولون ماكو توازن، اين اريد توازن بايل يستشهدون من ينقتلون 7 شيعة اريد 

كباهلم ينقتلون سبعة سنة« عرضت احللقة بتاريخ 23 ابريل 2014.
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الرسطان الشيعي

مصطلح كراهية يقصد منه الطائفة الشيعية.
إحدى عبارات الكراهية املستخدمة عىل مواقع التواصل االجتامعي، يراد منه توجيه اهتام 
اىل متيدد الشييعة يف املجتمعيات العربية والتحذير من الدعوات التبشيريية التيي يزعم رعاية 

إيران هلا يف شامل أفريقيا وجنوب الصحراء.

االستعامل السيايس:
- طه الدليمي يف لقاءاته عىل قناة وصال.

- حممد صابر مذيع قناة صفا.
- الشيخ هاشم إسالم عضو جلنة الفتوى باألزهر.

 االستعامل الشعبي:
- #الرسطان_الشييعي ضباط شييعة مرتبطن بمليشيا روح اهلل اخلميني اإليرانية بموسم 

احلج هلذا العام.
- أخيوان نرجيوا منكيو دعم هذا اهلاشيتاغ عيرب مسيامهاتكم يف فضح تغلغيل الرسطان 

اإليراين الشيعي يف جسد االمة االسالمية #ال_للتغلغل_اإليراين.
- هيذا التصوييت ال ُييريض أتباع #دين_الشييعة أود مين اجلميع أن ينيرشوه من خالل 

#ريتويت ألكثر من يشارك الرسطان الشيعي جيب تفكيك ركائزه يف دولنا اآلن.
- الرسطان الشيعي املجويس الرافيض ينترش برسعة وعالجه بيد امريكا وارسائيل ولكن 

النريد عالجه كي الينترش يف دولنا وستكون هنايتهم يف املثلث السني. 
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السنة إرهابية

مصطلح يقصد من خالل وصم الطائفة السينية باإلرهاب وشاع استخدامه عىل مستوى 
العيامل بعد تفجريات احلادي عيرش ايلول 2001 يف الواليات املتحدة، واسيتخدم يف العراق 

عىل نطاق واسع خالل العنف املذهبي الذي رضب البالد.

االستعامل السيايس:
- ذكر القيادي يف املجلس االعىل حممد مجيل املياحي يف برنامج الساعة األخرية الذي يبث 
عىل قناة الرشييد ما نصه » أن البيئة السينية تتكلم بواقعية، منذ عرش سينوات وحلد اآلن، هي 
بيئية منتجة لإلرهاب والتطيرف، املفخخات اإلرهاب وعدم االسيتقرار هو يأيت من املناطق 

الغربية« بتاريخ 3/5/2016. 
- الشييخ ييارس احلبيب تيم نيرشه يف 16 /10 /2016 » كييف نوقف االرهاب السيني 

العائيش.

االستعامل الشعبي:
- نحن سنبيد ابناء السنة يف العراق هم خوارج هم ال دين هلم ارهابيه 

- ويسيتمر االرهاب السيني ويستمر نزيف الدم الشييعي انفجار سيارة مفخخة يف حمطة 
تعبئة وقود يف الطريق الرسيع يف الشوميل جنوب بابل واستشهاد 12 شخص.

- اسيامة النجيفي من مؤمتر االرهاب يف اربيل يدعو اىل اقامة االقليم السيني .......اذن 
ملاذا يكون ابنائنا من القوات االمنيه واحلشد الشعبي قربانا هلذا االقليم املوعود ؟؟؟؟؟؟؟.
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السنة النواصب

مصطلح كراهية يقصد به الطائفة السنية.
شياع اسيتخدام هذا املصطلح لوصف الطائفة السينية مأخوذا من أحكام فقهية تعود إىل 

قرون، وشاع استخدام املصطلح خالل العنف املذهبي يف العراق.

االستعامل السيايس:
- حتيدث القيادي يف احلشيد الشيعبي ابيو عزرائيل ضمن حيوار عىل قنياة ان ار يت عربية 

بتاريخ 18 فرباير 2016 »اهل حلب نواصب وسندخل السعودية«
- رجل الدين كامل احليدري يف خطبة منشيورة عىل موقع اليوتيوب بتاريخ 2 أغسيطس 

2016 بعنوان »حكم أهل السنة وحكم النواصب يوم القيامة«
- وصف أمحد الشريازي يف خطبة منشورة عىل موقع اليوتيوب بتاريخ 11 نوفمرب 2013 

» أهل السنة نواصب وأهنم اسوء من الكفار«
- وصيف ييارس احلبيب يف خطبة عىل موقيع اليوتيوب بتاريخ 22 يونييو 2013 » ذكور 

النواصب شواذ وإناثهم فاجرات« فضال عن فيديوهات أخرى تتناول هذا الوصف.

االستعامل الشعبي:
- توجد صفحة عىل موقع الفيس بوك بعنوان نفاق اتباع السنة النواصب.

- عبياس شيمس الدين بتاريخ 31 يناير 2017 أشيارة يف تدوينة عيىل موقع الفيس بوك 
»يتخييل غيري امُلطلع عىل مذهب اهل السينة اهنيم ال يعرتفون باملهدي، وسياعد جمموعة من 
النواصب عىل ترسييخ هذه الفكرة املغلوطة« مع اشيارة اىل كتب بعض أهل السينة التي تقر 

بوجود املهدي. 
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السنة بعثية

مصطليح يقصيد من خالل وصم الطائفة السينية بالعموم عىل أهنيم أنصار حلزب البعث 
املحظيور يف العيراق، ويعيود اسيتخدامه إىل الشيهور االوىل التي تلت االحتيالل األمريكي 

للعراق يف 2003.

االستعامل السيايس:
- أشيار النائب حسن سيامل اىل اعتبار السنة بعثية بصورة واضحة يف برنامج امللحق الذي 
بث عىل قناة الفيحاء بقوله« تكريت هي عبارة عن حاضنة للبعثين وحاضنة لبعض املتورطن 

بشهداء سبايكر« بتاريخ 29/3/2015

االستعامل الشعبي:
- نعم ان الورقة التي قدمها احتاد القوى، والتي أسامها بورقة التسوية التارخيية، هي ورقة 

بعثية إرهابية داعشية.
- مؤمتر جنيف استقواء باخلارج القامة اقليم بعثي باسم االقليم السني

- الذي يتكلم بالضد عىل البعث املقبور برسعة نرى أهل السنة ينتفضون ضد هذا الكالم 
فلسنا نحن من نقول السنه بعثية وإنام هم من يقول.

- قتيل دواعيش قذريين وارهابيين وانتيو تتباكيون بحجية اهيل السينة ليو اليدم حيين 
!!!!!!!!!!!!!!! الزم تصريلكم تصفية الن اغلبكم خونة يا بعثية.

- اهلل يظللكم برمحته وينتقم من السنة البعثية اخلونة كل مصايبنا من اجرامهم وارهاهبم. 
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السنة الدواعش

مصطلح كراهية يقصد به الطائفة السنية
داعيش او الدواعيش مصطلح خمتيرص لتنظيم »الدولة اإلسيالمية« )داعيش( يف العراق 
والشام، ويقصد من خالل مصطلح »السنة الدواعش« الصاق هتمة اإلرهاب بالطائفة السنية 

وشاع استخدامه بعد ظهور التنظيم يف العراق وسورية مطلع 2014.

االستعامل السيايس:
- قيال النائيب عن جبهة اإلصيالح النيابية كاظم الصيادي يف برناميج خفايا معلنة الذي 
كان يبث عىل قناة السومرية مانصه » داعش كانت يف حضن اهايل االنبار واملوصل« يف اشارة 

اىل ان السنة دواعش بتاريخ 2/2/2016.
- وزير التعليم السابق عيل االديب فقد ذكر هو اآلخر يف برنامج اخلالصة الذي تبثه قناة 

الغدير ما نصه » الغربية )سكان حمافظة األنبار( حواضن داعش« بتاريخ 31/8/2015.
- رئييس افتاء اهل السينة مهدي الصميدعي حوار عىل قناة االجتياه الفضائية تم نرشه يف 

29 /10 /2016 اسامة النجيفي داعيش وهو مؤسس دواعش السياسة يف الربملان.
- ييزن مشيعان اجلبيوري يف مقابلة عىل قنياة ان ار يت عربية ضمن برنامج سيتوديو بغداد 
تيم نرشه عىل موقيع اليوتيوب بتاريخ 14 يناير 2017 قال » نصف املجتمع السيني دواعش 

والنصف االخر حواضن للدواعش«. 

االستعامل الشعبي:
- كلب مفخخ ارسيله دواعش السينة السيتهداف قوات احلشيد الشيعبي املقدس، وتم 

انقاذه من قبل هندسة ميدان احلشد! حتى احليوانات خملصت منكم ابناء سنة عائشة!!.
- دواعيش #املوصل يتباكون عىل قرب فقداهنم للموصل ويطالبون السينة املوالن هلم بنرصهتم 
حتت كلامت فاضية وكاذبة، أجبنتم ياأهل السنة ياأحفاد عمر وعثامن وعيل اما حتبون لقاء #احلورالعن.

- السنة دواعش والشيعة عرصيون متحرضون. 



- 50 -

السنة املرتزقة، السنة العمالء اخلونة

مصطلحات كراهية تطلق ضد الطائفة السنية شاع استخدامها بن العامة وخصوصا عىل 
مواقع التواصل االجتامعي ضمن جداالت ذات بعد طائفي.

االستعامل السيايس:
- وصفت النائب عن جبهة اإلصالح عالية نصيف السنة بأهنم مرتزقة وعمالء يف برنامج احلد 
الفاصيل الذي بث عىل قناة افاق الفضائية إذ جاء بقوهلا« لوال وجود املرتزقة والعمالء من السينة 
يطوفون دوال ويقولون كذبا اهنم مظلومون وهو يبحثون عن مصاحلهم« بتاريخ 13/4/2015.
- ذكير وزيير الكهرباء قاسيم الفهيداوي رصاحية أن » %70 من متظاهيري الرمادي اما 
خونة او عرضوا أنفسيهم للبييع لدول اجنبية او لدهيم اغراض شيخصية«، واضاف “بعض 
االشيخاص حّوليوا االعتصاميات حاضنية لداعيش« برناميج حيوار عراقيي بث عيىل قناة 

البغدادية بتاريخ 29/5/2015.

االستعامل الشعبي:
- كالم السيد القائد واضح ورصيح وهو ُيساء فهم اسم العمليات باألنبار من قبل بعض 
السياسيين السينة اخلونة امثال ناجح امليزان وظافر العاين ويدخلون التسمية بمعنى الطائفية 

وااليام ستثبت ذلك ووقتها سيخرس كل من انتقد كالم السيد القائد.
- نصييف تطاليب االدعاء العام بمحاسيبة سياسيين »موظفن« يشياركون بي«مؤمترات 

اخلونة« يف جنيف واسطنبول والدوحة
- #فضيحة ترسيبات لقاء #إسيطنبول تسجيل بصوت #حممد_الكربويل – عن من يقود 

مؤمترات القيادات السنية ومن حيركهم.
- #اخلونة, اجتامعاهتم يقودها السيفري السيعودي والقطري واالسيتخبارات الرتكيةحتى 
يتأمرون ..العيب مو بيهم !! العيب ب اخلايسن اليل بالدولة واحلكومة اليل خملصيها سوالف 

طايح حظها مثلهم.. أدري بعد شمنتظرين؟؟ 
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)ش(
شذاذ اآلفاق من الشيعة

عبيارة متداولية إعالمييا عىل نطاق واسيع منذ عيام 2003، ويقصد هبا الطائفة الشييعية 
وتستخدم احيانا لوصف السياسين العراقين الشيعة يف العملية السياسية.

االستعامل السيايس:
- النائيب ظافير العياين يف برناميج حيوار التاسيعة املنشيورة عيىل اليوتييوب بتارييخ 

.17/10/2015

االستعامل الشعبي:
- شيذاذ اآلفاق من #الشييعة يف العامل كالب #جموس_إيران جتمعوا حول #حلب لذبح 

اجلميع انتقاما للحسن و حتى ال تسبى زينب مرتن... مهووسن #حلب_تباد.
- شيذاذ اآلفاق من الشييعة واملجوس جاءوا لقتل سينة سيوريا دعام لبشيار وطائفته من 

العلوين الكفرة ودول السنة ىف شغل الهون عاجزون عن نرصة إخواهنم.
- سيسيتاين الشييعة حيليل ما حيرم اهلل ولذلك جيمع حوله شيذاذ اآلفياق وكل ذي قلب 

مريض.
- اسيتطاع الشيعة مجع الشعب حتت راية واحدة .. أي كان باستطاعة مرجعيتهم املجرمة 

مجع شذاذ األفاق يف حشد إرهايب لقتل املسلمن باسم الدين.
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الرشوگية

مصطلح قديم استخدمه سكان بغداد يف بدايات القرن املايض للداللة عىل سكان جنوب 
العراق الذين يمتهنون الزراعة والرعي، وازداد استخدام املصطلح ليطلق الحقا عىل سكان 
املحافظات اجلنوبية الشيعية الذي نزحوا اىل بغداد منتصف القرن املايض، وبعد 2003 شاع 
املصطلح بشيكل واسيع يف األوسياط االجتامعية ليكون أحد أبرز عبارات الكراهية املوجهة 

ضد الطائفة الشيعية.

االستعامل السيايس:
- طه حامد الدليمي  @tahadulaimi 9 أكتوبر 2016

@SHROKIAH @Boyazeed20 عبد الكريم أمه شييعية رشوگية أسيكن كثريا 
من الرشوگية يف بغداد. واألهم منحهم اجلنسية العراقية فهم ليسوا عراقيي االصل.

االستعامل الشعبي:
- #قانون_احلشيد #املوصل اخلونة واملنبطحن اذناب ايران الذين صوتو لي قانون حشد 

الرشوگية .
- #الرصخي_عىل_خطى_الرسول اقتلوا #الشيعة حرضوا عليهم فهم أخطر من اليهود 

و النصارى طه الدليمي : من هم »الرشوگية.
- كان توييرت قبيل فرتة حليو لكن من دخلوه الرشوگيية صار زبالة مثل نفسيهم الطائفي 

الزبالة #اكثر_شغله_تكرها_بتويرت.
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الشيعة محري اليهود

إحيدى أكثير عبارات الكراهية اسيتخداما عىل مواقيع التواصل االجتامعيي ضد الطائفة 
الشيعية.

االستعامل السيايس:
- حممد سعيد رسالن

االستعامل الشعبي:
- #الليربايل_محيار الشييعة محري اليهود واليهود محري الشييطان اما اللييربايل فحامر اليهود 

والشيعة والشيطان واملجوس والنصارى وكل عدو للملة.
- #احلشيد الشييعي النجس منظمة إرهابيةلين ينرص اهلل املجوس محيري #اليهود ونعاهلم 

وهم يسجدون لغري اهلل هذا دين الشيعة محري احلشد #رضبة_احلشد_قاضية.
- الشييعة هيم محيري اليهود ..اذا اراد اليهود ان يفعلو شييئا ركبو احلميري ...اىل يومنا هذا 

اليهود يقاتلوننا عرب الرافضة.
- الشييعة محري اليهود افتوا بحرمة قتال االمريكان وادخروا قوهتم بعد ان اسيتنزف اهل 

السنة يف قتال املحتل ليوجهوها لقتل اهل السنة بفتوى من كربائهم.
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الشيعة كفار بإمجاع األمة

وتيرد ايضيا مع عبيارة »الشييعة الوثنيون« وهيي إحدى عبيارات الكراهية ضيد الطائفة 
الشيعية عرب وصفهم بالكفر والوثنية من خالل استخدام نصوص رشعية من قبل رجال دين 

متشددين ليتم تداوهلا بن العامة.

االستعامل السيايس:
- طه الدليمي

االستعامل الشعبي:
- طه الدليمي الشيعة كفار بامجاع االمة / طه-الدليمي-الشيعة-كفار-بامجاع-االمة.

- الشيعة االمامية كفار بامجاع علامء األمة املتقدمن واملتأخرين.
- بعيدا عن املتابعن ترى الشيعة كفار بأمجاع األمة .

- سكت دهرا ونطق كفرا وايه يعني ماهو اصال كافر بأمجاع االمة الشيعة االمامية االثنى 
عرشية كفار بأمجاع االمة.

- #وسيم_يوسف_يكفر_الشيعة هو صادق ماجاب يش من عنده وال جاب يش جديد 
الشيعة كفار بإمجاع علامء االمة!!.

- الشيخ د. عيل الربيعي » #الشيعة وثنيون وليسوا إخوانًا للمسلمن.
- الشييعه رافضة وثنيون جموس لعنهم اهلل ، اللهم طهر االسيالم واملسلمن من رجسهم 

وخبثهم ومن عاوهنم.
- الشيعة الوثنيون دينهم عبادة النار كيف خرجت هذه الفئة الوسخة خرجت عن طريق 

الزنا يعني ال اب وال ام.
- من ستأخذه هبم الرمحة اولئك الوثنيون الشيعة بعد ان راينا مايفعلون باخواننا يف الشام 

والعراق ان غدا لناظره قريب.
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الشيعة ليسوا مسلمني

ترد هذه العبارة كثريا يف معرض السيجال الطائفي بن الشييعة والسينة، وتدخل يف باب 
التكفري واإلخراج من امللة.

االستعامل السيايس:
- طه الدليمي

- عبد اهلل النفييس

االستعامل الشعبي:
- أفضيل وصيف سيمعته للرافضة ماذكره النفيييس عنهم حيث قيال )عكفت عىل قراءة 

كتب الشيعة ثالث سنوات فوجدته دين آخر غري دين اإلسالم ( #العراق.
- اعيرتاف الرافضية بأهنيم دين أخير غري ديننيا يقول حمدث الشييعة وشييخهم نعمة اهلل 

اجلزائري يف كتابه األنوار النعامنية.
- الشييعه لييس مذهب بل دين آخر والدليل أن عندهم قيرآن فاطمه وقبلتهم كربالء فال 

ختلط األمور هداك اهلل.
- ييا أخيي يا عيني يا حبيبي إنسيى كلمة سيني. السيني يقابلها شييعي ولكن قل مسيلم 

اإلسالم يعني السنة النبوية. الشيعة دين أخر. 
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الشيعة دينهم التقية

مصطلح كراهية يستخدم ضد الطائفة الشيعية.
التقية مصطلح فقهي متعارف عليه يف كل املذاهب اإلسيالمية السينية والشييعية، ويعني 
احلذر واحليطة من الرضر واتقاء اخلطر، وأصبحت عبارة »دينهم التقية« ويتم تداوله من قبل 

رجال دين وشخصيات معارضة ومستخدمي مواقع التواصل االجتامعي.

االستعامل السيايس:
- طه الدليمي

- قنياة صفيا الفضائيية  @safa_tv مرص الشييخ حممد حسين يعقوب:« الشييعة دينهم 
»التقية« فكيف يتم التعاون مع من يلعنون ويسبون صحابة رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم 

- ليال وهنار.
- حاميد حديد  حسياب موّثيق @HamidHadeed من هم اإلصالحيون الشييعة.. 

وكيف تطمئن إىل أناس دينهم التقية.

االستعامل الشعبي:
- ال يغرِك بكالمه هذا الثعلب الرافضة 9 أعشيار دينهم التقية خلداع خمالفيهم واسيمعي 

للدكتور.
- يقولون اخوان سينة وشييعة اليل يطعن برشف أمي عائشية ) أم املؤمنن ( خيسيى يصري 

أخوي، أساس دينهم التقية احذروهم #الشيعة_حيللون_قتل_اهل_السنة.
- كالميي واضح الشييعة يف دينهم التقية وهي التي جتعل العقيالء يتعاملون معهم بحذر 

وال يكونوا معهم يف سذاجة بل االنتباه من األكاذيب.
- من املعروف عن الشيعة عىل مر التاريخ جبنهم وخوفهم بدليل أن من من أركان دينهم 

التقية وهي إخفاء باطنهم وإظهار خالفه فام رس خمالفة هذه القاعدة.
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شيوخ الفنادق

يستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل شيوخ العشائر السنية الذين فروا إىل خارج مدهنم بعد 
احتالهلا من قبل داعش، وتطلق بشكل عمومي عىل شيوخ عشائر السنة.

االستعامل السيايس:
- قيال املتحيدث باسيم احلشيد الشيعبي امحد االسيدي بحيوار تلفزييوين بث عيىل قناة 
الرشقية ان »شييوخ سيكنة الفنادق يف اربيل بعثوا إشيارات إىل داعش ملهامجة األنبار« بتاريخ 

.20/5/2016
- حتدث النائب عن جبهة اإلصالح هيثم اجلبوري بربنامج الشياخص ان » شييوخ السنة 

نكرات، مرتزقة بعامن« بتاريخ 6/12/2015.

االستعامل الشعبي:
- ليسيوا شيوخ الفنادق وحدهم مسيؤولون عام جرى جلمهورهم وحسب.. استمعوا .. 
هؤالء ساسة بارزون كان حتريضهم القذر سببا يف خلق داعش ونزوح املالين. تركوا مونتاج 

الفيديو الذي ركز عىل سليم اجلبوري، واستمعوا للنائب ظافر العاين.
- ضاعت دماء أهل األنبار بن #داعش ورصاخ جملس املحافظة وبكاء شيوخ الفنادق!!.

- اىل شيوخ الذلة واملهانة )شيوخ الفنادق( هذه نسائكم واطفالكم«. 
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)ص(
صفحة الغدر واخليانة

مصطلح كراهية ضد الطائفة الشيعية
تعبري اسيتخدمه رئيس النظام السابق صدام حسن لوصف التمرد املسلح جنوب العراق 
ذات الغالبيية الشييعية يف أعقاب انسيحاب القيوات العراقية من الكوييت 1990، وما زال 

يستخدم كمصطلح كراهية ضد الطائفة الشيعية يف العراق.

االستعامل السيايس:
- كاظيم عبد احلسين حلقية برنامج حوار املسياء قناة الرافديين الفضائية املنشيورة عىل 

اليوتيوب بتاريخ 24/10/2016
- نزار السامرائي  @NizarSamarai 23 مايو، 2016

- هروب العبادي من بغداد يف ذكرى صفحة الغدر واخليانة ليرشف عىل ارتكاب جريمة 
إبادة مجاعية يف الفلوجة لن يزيل أصل الرصاع بن رشكاء اجلريمة

االستعامل الشعبي:
- سيبعة وثالثيون عاما وصدام يف السيلطة حتى وهو حيارب يف الكوييت ودخول ايران 

والغوغاء صفحة الغدر واخليانة عام91 مل يسقط صدام البطل.
- صفحة الغدر واخليانة بدأت عام 1991 يف العراق وأكملت ختريب العراق عام 2003 

بعد االحتالل#هلل درك يا العراق العظيم.
- لسيان حال ممثلن حزب الدعوة يقول ›سيوف نفعل بأهل السنة ما فعله صدام بالشيعة 

يف صفحة الغدر واخليانة عام 1991‹. #العراق.
- اخطأ صدام يف غزوه للكويت . واخطأ حينام مل يسحق الرعاع يف صفحة الغدر واخليانة 

. فيا أهل اخلليج حكاما وشعوب اسحقوا اهل الغدر واخليانة أوال. 



- 59 -

)ع(
عبدة القبور

وترد مع عبارة »املراقد الرشكية« وهي مصطلحات كراهية ضد الطائفة الشيعية.
تسيتخدم عبيارة »عبدة القبور« لوصيف أبناء الطائفة الشييعية نظرا للمكانية التي حتتلها 
لدهيم مراقد األئمة من ذرية عيل بن أيب طالب ابن عم الرسيول حممد وحرصهم عىل زياراهتا 

كواحدة من أبرز طقوسهم املذهبية.
وعبيارة »املراقيد الرشكيية« يقصد به العتبيات واألرضحة التي تقدسيها بعيض طوائف 
املسلمن من الصوفية والشيعة، وحتتل هذه العبارات مكانة بارزة يف معرض السجال الطائفي 
يف العيراق مليا هلذه املواقع من أمهية يف صلب معتقدات الشييعة اإلمامية، وحساسيية بالغة يف 
التعاطي معها، نظرا ملا ترتب عليها من ممارسيات عنيفة من قبيل تفجري مرقد العسيكرين يف 

سامراء وما تبعه من اقتتال أهيل.
وحيفيل اليوتييوب بمقاطع نقيد الذعة بحق الطوائف اإلسيالمية التي ُتبييح زيارة مراقد 

األولياء من علامء الدين مثل الطرق الصوفية واملذاهب الشيعية.

االستعامل السيايس:
- طه الدليمي يعترب أكثر الشيخصيات العامة اسيتخداما هلذه العبارة كام يرد عىل حساب 
موقيع القادسيية عىل اليوتييوب يف حلقة منشيورة بتاريخ 16/7/2012 حتيت عنوان »هل 

الشيعة من األمة؟«.

االستعامل الشعبي:
- تقتلون ابناء العراق من النساء واطفال والشيوخ بي اهلوية جمرد انه مسلم سني ولكن عليكم 

من اهلل ما تستحقون يا ابناء املتعة يا عبده القبور يا انجاس 10:13 م - 4 نوفمرب، 2016 .
- مجيع الفرق والطوائف عبدة القبور هدفهم الدين االسالمي عن طريق تنفيذ خمططاهتم 

بالسعودية لكن بؤس هلم وخلططهم.
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- الشيعارات الطائفية التي يرددها احلشيد الشيعبي واحلب املزعوم ألهيل البيت.هؤالء 
املرشكون هم عبدة القبور وقاتيل احلسن ريض اهلل عنه،‹ #معركة_املوصل.

- الييوم عرفة ييوم التلبية والتكبري ييوم التنقية والتوحيد وهناك موطين عبدة القبور يوم 
السب واللعن اللهم اجعلنا من عتقائك لبيك اللهم لبيك.

- ملاذا يتعس حياتك. .كالمي. .السيت صفوي الست من عبدة القبور املجوس. إن هذا 
ردائك القاتل وهذا انت يراك العامل من الصن حتى أمريكا.

- أمل تسيمْع باتفاقيات وصفقات أسيامة بن الدن مع طهران؟!!! وكيف كان حيمي حتى 
املراقد الرشكية يف العراق!!.

- املراقيد الرشكيية يف كربيالء وسيامراء وبغيداد حتتياج اىل هيدم عيىل رؤوس الروافض 
املجوس وشيعة ابليس. ... يا حسسسسسسسسن ريض اهلل عنه يا اوالد املتعة.

- هلل الشكوى ياعراق!!!! بلد يكرم يف زوار املراقد الرشكية القادمن من أيران ويذل فيها 
إهله األصلين فقط ألهنم أهل سنة. #اهلل_يعز_السعوديه_وشعبها.

- جيب طرد أبناء املراقد الرشكية من بالد االسالم كام فعل بأجدادهم اليهود ) هيود َخْيرَب( 
اهنم قنبلة موقوتة.
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عبيد الفرس

وتيرد ايضيا مع »الرافضية املجوس« و«الشييعة املجيوس« و«ربيب الفيرس« و«الطغمة 
الصفوية« و«اجلالية الفارسيية« و«احفاد املجوس« و«العجم« مصطلحات كراهية تسيتخدم 

لوصف الطائفة الشيعية واهتامهم بالتبعية اىل إيران.
 وهي العبارات األكثر اسيتخداما ضد أبناء الطائفة الشييعية، وال خيلو أي سجال سيايس 
أو ديني بشيأن املذاهب اإلسيالمية والرصاعات الدائرة عىل هامشها من تعليقات تغذي هذه 

النوعية من عبارات الكراهية.

االستعامل السيايس:
- الفقه الشييعي كتب بأيدي فارسية« لطيف السيعيدي يف حلقة برنامج حوار املساء قناة 

الرافدين الفضائية املنشورة عىل اليوتيوب بتاريخ 30/11/2015.
- التشييع منتج العجم« طه الدليمي سلسيلة حلقات النفسية الشييعية الفارسية املنشورة 

عىل حساب موقع القادسية عىل اليوتيوب.
- أسباب كره املجوس الشيعة لعائشة أم املؤمنن« برنامج للشيخ الدكتور عيل الربيعي.

- اسعد اليارسي يف حلقة برنامج حوار املساء عىل قناة الرافدين الفضائية املنشورة بتاريخ 
.30/08/2015

- عبد القادر النايل برنامج حوار املسياء من قناة الرافدين الفضائية، احللقة املنشيورة عىل 
اليوتيوب بتاريخ 09/11/2015.

- لطييف السيعيدي يف حلقة برنامج حوار املسياء قنياة الرافدين الفضائية املنشيورة عىل 
اليوتيوب بتاريخ 22/8/2015.

االستعامل الشعبي:
- جحش من عصابة #جحش بالعراق يطعن ساق مدين هارب من جحيم املعارك الدائرة 

بطعنات متتالية-عليهم اللعنة عبيد الفرس.
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- هاي تقيتهم ليس هلم امان ياكل من صحنك ويسيمك ، اهنم عبيد الفرس تربية املقبور 
اخلميني.

- الرمحية واخلليود لشيهيد احلج االكرب املجاهد #صدام_حسين ارجيو الدعم للصفحة 
اخواين الصداميون هناك بالغات كثرية من اخلونة كالب ايران عبيد الفرس حياولون اغالق 

الصفحة.
- الشيعه عبيد الفرس.

- عزييزي املتابيع ماهو شيعورك عندما تعدم زوجتيك لكي التقع فريسية يف ايدي عبدة 
القبور املجوس الروافض وتتعرض بدورها لالغتصاب.

- #عرش_اعيوام مرت_عىل_موت_صيدام أعظم زعييم عريب منذ 150 عيام! مل يركع 
لرشق أو غرب! أذل اهلل به الروافض املجوس! صنع للعرب جمدا فتآمروا وصنعوا له مشنقة.
- #العيراق #املوصل #صدام خان الروافض الشييعة العراق فأحتله #املجوس فدنسيوا 

ارض الرافدين فاصبح وكر يامرس فيه املجوس والروافض ارهاهبم فهجروااهلّه.
- كذبت يا إبن املتعة يا ربيب الفرس أهل االنبار أهل خري من رسق أموال الدولة هو انتم 

مجاعة ال ويل إال عيل ونريد حاكم جعفري.
- العبيادي ربيب الفرس بعد كل جمزرةيطيل علينا ذلك القزم ويروي ماحصل بارتكاب 

جمزرةيف اهل الفلوجة ليغطي عىل جرائم اسياده يف قم.
- هيذا احلقد الشييعي ربيب الفيرس وهم من صنع داعش وسيلموه أسيلحة ب4مليار 

دوالر من دبابات و1200مهر ... بالعقل من اين هلم الدبابات.
- #تظاهرات_بغداد املزمعة ضد فساد الطغمة الصفوية املجوسية العراقية اإليرانية.

- #تظاهرات_بغداد املزمعة ضد فسياد الطغمة الصفوية املجوسيية أحلاكمة ل #العراق 
طبعا نتحدى اي عراقي يقدر عىل رفع هذه الالفتة االن يف شوارع #بغداد!.

- عيدنا يوم حُيرر العراق من الطغمة الصفوية بايران #مليونية_الدعاء_ع_املالكي.
- اذا مل تتدخل القدرة االهلية اجلبارة يف العراق فلن يتم التخلص من هذه الطغمةالفاسقة 

الصفوية ومن معها من ناقيص العقل والدين من الشعب.
- ليس مسيتغربا ان ترسح ومترح اجلالية الفارسية الشييعية يف اخلليج واجلزيرة فاملرجعية 

الشيعية الفارسية احلديثة واالنظمة اخلليجية كالمها بريطاين.



- 63 -

- اجلالية الفارسيية املجوسيية تصفق لإلرهايب االعور الدجال ويلعقون اقدامه اذهلم اهلل 
#سليامين_منا_اهل_العراق.

- ونعيم بالعراقيين االقحاح ولكين انت من اجلالية الفارسيية انت مو خالتك هاشيميه 
اسمها.

- اكرب غلط عىل وجه التاريخ قبول ان تعيش اجلالية الفارسية يف ارض العرب رشدو من 
اجلوع والذل واالن تذكرو ارض العرب.

- وصف مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ، املرشد األعىل للثورة اإليرانية عيل خامنئي 
والنظام اإليراين بيأهنم »أعداء اإلسالم والعقيدة وأحفاد املجوس.

- وأبيدى آل الشييخ اسيتهجانه لترصحييات خامنئيي التيي هاجيم فيها السيعودية أمس 
االثنين، وإجراءاهتيا للحيج، وقيال: »جييب أن نفهم أن هؤالء ليسيوا مسيلمن، فهيم أبناء 
املجوس وعداؤهم مع املسيلمن أمر قديم، وحتديدا مع أهل السنة واجلامعة«، وفقا لصحيفة 

»مكة« السعودية«.
- احفاد املجوس يرتاقصون عىل إنقاض املسجد النوري الكبري يف املوصل.

- العربانين اجلدد املتنكرين بلباسيهم االسيالمي املتشيدد وذلك ال استكامل املخطط 
والييوم يرتاقصيون عيىل دمارهيا احفاد املجيوس وخاصة بعيد تفجري املسيجد الكبري يف 
املوصيل التيي تعيرف بي«مدينية الضباط املنخرطين يف اجلييش العراقي ابطال القادسيية 
الذيين زلزلو عروش الصفوين بقيادة فقيد االمة الشيهيد الراحل املجاهد صدام حسين 
املجيد وكان من بينهم رئيس أركان اجليش آنذاك عبد اجلبار شنشل ووزير الدفاع األسبق 

سلطان هاشم.
- عندما أذل رجال صدام حسن أحفاد املجوس يف قادسية صدام املجيدة كانوا رجال أما 

اليوم لدينا حكام طنطات يضاجعهم ترامب كلام أراد املتعة.
- اختكيم يغتصبهيا ابناء املتعة يا احفياد الصحابة ... و اهلل ان باطين االرض خري لنا من 

ظاهرها .
- انظيروا ييا مسيلمن فتاة من املوصيل يتواىل عليهيا احفاد املجوس ابنياء املتعة و 
القرعية اغتصابيا .. و هيم ال يملكون غيري الفرار عنيد اول طلقة رصياص من ايدي 

املجاهدين.
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- ابعد هذا يقول قائل اجلهالء ان املوصل حتررت ..
- ان الرافضة ال يمكن التعايش معهم ابدا ابدا و ليس هلم دواء غري السيف.

- الشيعي يقاتل و70 دولة تقاتل معه ومنها بلدي يفوز بطلعه الروح وينسى فضلنا عليه 
و ينسب االنتصار لنفسه تفووو عليكم يا احفاد املجوس.

- كل العامئم الشيعية يثنون عىل املالكي بل رصح أكثرهم أنه شيعي والنختلف معه وقد 
كفانا الكثري من العناء ملخططاتنا حسب كالم احفاد املجوس. 
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العشائر السنية الداعشية

مصطلح كراهية يصف العشائر السنية العراقية باإلرهاب، وخصوصا القبائل التي يدأب 
شيوخها عىل انتقاد سياسات احلكومة االحتادية.

االستعامل السيايس:
- اسيتخدمت النائبية عن ائتالف دولة القانون سيهام املوسيوي هيذا املصطلح يف 
برناميج منطقية اخلالصة الذي يبث عيىل قناة الغديير الفضائية ما نصه: »املسيؤولون 
عين دخيول داعيش إىل العيراق بعض الشيخصيات املحسيوبة عيىل املكون السيني، 
هيؤالء الذيين نصبوا املخيامت وسياحات االعتصيام وهم أشيعلوا الطائفية واحرقوا 
العراق، واملسيؤولون هم عيل حاتم السيلامن وامحد ابو ريشية وامحد العلواين« بتاريخ 

.21/4/2015
- رئييس جمليس انقاذ االنبار محييد اهلايس ذكر يف برنامج برصاحة عيىل قناة دجلة ما 
نصه »داعش سينية بالدرجية االوىل، حملية بالدرجة الثانية”. وأضياف »داعش بالدرجة 
األوىل أبنياء العشيائر، معممن املنصات ومين اعتىل املنصات هيم مدافعن عن داعش، 
وكان املفيروض احلكومية تكيون قوية وتعتقلهيم كلهم وما يفلت منهم واحد، شيو من 
صيار القتيال باالنبيار كلهيم اهنزموا اهيل املنصات اليل ختيل بأربيل والييل ختل بعامن، 
وكام منياك ينطنيط وحيجي، هذولة جيزء من منظومة داعش جييب معاقبتهم واعتقاهلم، 
مها لو يفتهمون احلشيد الشعبي رايح للمدينة السيياحية لو رايح للقتال واملوت« بتاريخ 

.3/3/2015
- النائيب عبيد الرمحين اللوييزي ذكر يف برناميج امللحق الذي تبثيه قناة الفيحياء ما نصه 
»بعيض الشييوخ كانوا مثل القردة ...يوم بسياحة االعتصيام ويوم بحضين احلكومة واليوم 
الييل راح لعامن واليل جاي الربيل”، واضاف »مرشوع رافع العيسياوي وأثيل النجيفي واهلل 
ماارتقيى حتى للمرشوع الطائفي وانام هي مشياريع شيخصية واقطاعيات سياسيية« بتاريخ 

.7/6/2015
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االستعامل الشعبي:
- بعض العشيائر السينية الداعشية: داعش ليسوا حفنة مرتزقة أجانب وحسب، بل أيضًا 
شيوخ دعارة، وعشائر كاولية وشواذ وقطاع طرق وقتلة جمرمن… غييدًا سيتحدث مجيعهم 
من فنادق أربيل وتركيا عن الرشف و احلقوق االنسانية، و الظلم … وبعد غيد سيخرج بيننا 
من يتحدث عن املصاحلة الوطنية مع الدواعش املهزومن… مثلام حدث يف زمن الطائفية… 
وسينسيون العشيائر األصيلة...! لكن الفرق أننا هذه املرة لن ننسيى دماء أبنائنا، وسنُسيقط 
كل مين يقيف مع شييوخ العشيائر الداعشيية … خيطىء من يظين أن العراق سييصبح بيت 
دعارة سياسيية وملهى لشييوخ الكاوليية، ومرتعًا لقطاع الطرق، وحظيرية لقطعان رعاة إبل 

اجلزيرة...!.
- طبخة اإلقليم السني بالنكهة الداعشية.

- #عندما_تغرد_داعش تصبح ثوار العشيائر بلسان الداعشية ميسون الدملوجي رئيسة 
جلنة الثقافة الربملانية واحلاضنة السنية تساند داعش عشائر وضباط صدامين.

- ونساء تلعفر اليل تم اغتصاهبم وحرقهم احياء من قبل العشائر السنية وهتجري املسيحين 
والقتل املستمر للشيعة كله تتحمله العشائر السنية الداعشية.

- لكل من ال يعرف هذا التافه الداعيش مخيس البنجر من ثريان العشاير السنية الداعشية 
ساقط خلقيآ ساهم بخراب املناطق السنية بأدخال الدواعش.
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عصابات احلشد

تيأيت مع عبيارات كراهيية مثل »ميليشييات السيسيتاين« و«مرتزقة احلشيد« مصطلحات 
كراهية أخرى يقصد هبا قوات »احلشد الشعبي«، وغالبا ما ترد عىل ألسنة شخصيات سياسية 

وعشائرية معارضة ومن ثم تنترش يف مواقع التواصل االجتامعي.

االستعامل السيايس:
- عبيد اهلل اجلبيوري يف برناميج حوار املسياء عيىل قناة الرافديين الفضائية املنشيورة عىل 

اليوتيوب بتاريخ 4/7/2015.
- اسيعد الييارسي، برناميج حيوار املسياء قنياة الرافديين الفضائيية املنشيورة بتارييخ 

30/8/2015

االستعامل الشعبي:
- مليشيات حشد عيل السيستاين اإلرهابية مرتزقة ليس هلا عقيدة دينية أو علامنية جتمعها 

سوى احلصول عىل املال،وإن َحَشوا أدمغتهم »بي ياثارات احلسن رجعهم!!.
- معركة املوصل أعد هلا املجاهدون مند سيقوطها بيد مليشيات السيستاين القذرة ... لن 

تنفعكم طلعات أمريكا واخلونة العرب.
- بسيبب تفككنا أصبحنا لقمة سيائغة ببالد القهرين.. العراقيون السنة من جالد جلالد ! 

ضحية بن مليشيات طالباين وبرزاين ملليشيات السيستاين.
- صباح اخلري .. احلشد الشعبي العراقي مرتزقة ، ّذكر لعل الذكرى تنفع #املوصل.

- عاجل مقتل اكثر من 90 عنرص من مرتزقة احلشيد النجس بقصف امريكي عن طريق 
اخلطا قرب #املوصل #العراق.

- #قاتل_السفري_الرويس بغض النظر عن جواز القتل من عدمه هذا السفري الرويس مع 
أبوعزرائيل أحد مرتزقة احلشد اإليراين. 
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عقيدة السنة الفاسدة

مصطلح كراهية يسيتمد من أحكام وأصول فقهية ذات بعد متطرف ضد الطائفة السنية، 
وجييري تداوله يف سيجاالت حول املذاهب اإلسيالمية وربطها بقضايا سياسيية ورصاعات 

مسلحة يف الرشق االوسط.

االستعامل السيايس:
- قال األكاديمي واملحلل السييايس جاسيم املوسيوي يف برنامج منطقة اخلالصة ما نصه 
»الالعب األسيايس لدى البيت السيني هو العقيدة الفاسيدة التي صدرت واسيتقبلت تلك 
مناطيق، والتفكيري التكفريي اليذي لو مل جيد مناخا مناسيبا يف تلك املناطق مليا انترش، العامل 
الثاين هو املال، تعودت القوى السنية عىل استالم املال من الداخل واخلارج، وأصبح من جتار 

احلروب، والعامل الثالث هو العودة للسلطة« بتاريخ 17/2/2015.

االستعامل الشعبي:
ال يوجد استعامل شعبي هلذا املصطلح 
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العلامنيون الكفرة

مصطلح كراهية يطلق ضد شيخصيات سياسية وعامة والنخبة الثقافية واملواطنون الذين 
ينادون بالعلامنية ويشاع استخدامه عىل نطاق واسع يف االوساط الشعبية.

االستخدام السيايس: 
اليوجد استعامل سيايس هلذا املصطلح 

االستخدام الشعبي:
- #اعرف_عن_رابعيه اهنيا جترم قيادات االخوان اكرت مين الدولة، الكالب دول اقنعوا 

الغالبة باهنم ينزلوا جياهدوا يف سبيل اهلل ضد الكفرة العلامنين.
- العلامنين الكفرة مايعتربون بالتاريخ فعال ،اتاتورك فعل مافعل والشيعب الرتكي االن 

يكثر التدين بينهم.
 ... ميا رأت عينيى عيىل ظهير األرض  أنيت مين أحقير  التيور مميدوح محيزة  أهييا   -
اسفوووووووووووووخس عليك و عىل أمثالك من العلامنين الكفرة الكارهن لإلسالم ؟.
- قيال يل أحيد العلامنين الكفرة: يا شييخنا لو توقفت قلياًل عن رصيد أخطاء غريك ربام 

تقوم بعمٍل ما قد يكون مفيدًا _مل أفهم ما قال ..فقلت له : خسئت.
- هو الكفرة و العلامنين معندمهش حاجة يزيطوا بيها غري احلج هو حارقكم ليه بجد!!.

- أخي #املسلم: #إنتبه ملا تنرشه…وال تكن ريشة بيد العلامنين وامللحدين الكفرة«. 
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)ق(
قردستان

مصطليح كراهيية ضيد االكيراد ويقصد به تشيبيه االكيراد بالقردة وشياع اسيتخدامه يف 
السنوات األخرية ضد إقليم كردستان.

االستعامل السيايس:
- الشياعر سيعدي يوسف من أوائل مستخدمي هذا املصطلح يف قصيدته يف 15 نوفمرب، 

2014
مرُصالعروبِة ... عراُق العَجم !

مامعنى السؤال اآلن عن أحقّية العراِق يف دولٍة جامعٍة ؟
َم يف البلِد ، أكراٌد و ُفْرٌس ؟ مامعنى أن يتوىّل التحكُّ

مامعنى أن ُتنْفى األغلبية العربية عن الفاعلية يف أرضها التارخيية ؟
مامعنى أن ُتستقَدم جيوٌش من أقايص الكوكِب لتقتَل عربًا عراقّين ؟

ما معنى أن تكون اللغة العربية ممنوعًة يف إمارة قردستان عراق البارزانية بأربيل 

 االستعامل الشعبي:
- »مؤمتر دول أوربا يطردون مسعور قرداين لن تنفصل قردستان أال بموافقة

بغداد #بالقندرة. 
- االكراد مسيوين حزب بأسم #حزب_احلمري يف دويلة #قردستان القردية ولكم هو لو 

ما مهه جحيش ومحري مايسموون هيج#قردستان_.
- وجه البشه اال طالباين فلتذهبي للجحيم انتي واقليم قردستان.

- املنافذ يف قردستان %5منفذ طريبيل مع االردن معفي من الرسوم الكمركية
البيرصة %25 كميرك باهلل احلفكم بالعبياس هم اكو رشيف بحكومية البرصة يدافع عن 

املوضوع«.
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- سيسيجل التاريخ غدر مسيعود قردسيتان بعد ان نقش يف ذاكرة العراقين الذين عرفوا 
ابيه النتن ومواقفه املخزية اهنم جمرد رعيان القيمة هلم.

- من املؤكد ...إن هذا عربون عن االتفاق املبكر لالنتخابات. ..والرابح األول واألخري 
قردستان دوائر كركوك رفعت علم.

- وجودنا هنا حتى نواجههم و نواجه شيكو واحد متخاذل يعني يقبلها ع قردسيتان و ما 
يقبلها ع البرصة البقرة احللوب ايل تطعمه و ترتس حلگه.
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)ك(
كربالء املنجسة

مصطلح كراهية لوصف مدينة كربالء ذات الغالبية الشيعية.
واحيدة من أكثر عبارات الكراهية اسيتخداما عىل مواقع التواصيل االجتامعي، ملا حتظى 

به مدينة كربالء من رمزية لدى الطائفة الشيعية واضافة كلمة »املنجسة« للتقليل من شأهنا.

االستعامل السيايس:
ال يوجد استعامل سيايس هلذا املصطلح

االستعامل الشعبي:
- واهلل ان الروافيض اليقليون خطرا من اليهود ياهلل فرحنا بحرق كربالء املنجسية مدينه 

الدعارة الرافضية #ارساييل_حترتق.
- قاتلك اهلل يابن املتعه يف حسينيات كربالء املنجسة وقم القذرة ومشهد النتنه. احلسينيات 

هي بيوت دعارة بطرق حديثة.
- #احذرو_الرافضة_غدر_وخيانة الرافضة اخلونة فضحهم احلج اىل #كربالء املنجسية 

ثم عودهتم اىل القطيف واتضح خلف ذهاهبم الكثري من العاملة ضد الوطن.
- خوش تنكة كن حيدر وال تستخدم التقية قل سنمحو أهل السنة لو بكم خري ما حفرتم 

خندق حول كربالء املنجسة. 
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كردستان خنجر يف خارصة العراق

مصطلح كراهية يراد منه اهتام اقليم كردستان باالرضار يف مصالح العراق.
عبارة تسيتخدم من قبل الشيخصيات العامة غالبا لوصف إقليم كردستان وأحيانا رئيس 

االقليم مسعود برزاين، أما شعبيا فيستخدم حتى ضد الشعب الكردي.

االستعامل السيايس:
- عاليية نصييف: اقليم كردسيتان خنجر يف خارصة العيراق ومل يكن رشييكًا صادقًا مع 

الشيعة وكالة نون.

االستعامل الشعبي:
- االكراد خنجر صهيوين يف خارصة العراق.

- بارزاين.. حرامي البيت وخنجر خارصة العراق.
- وان نرياهنم تاكل حطبهم االكراد كانو خنجر يف خارصة العراق والشيعة يكفي هواهم 

فاريس لتعرف طينتهم ونحن السنة ضعنا بن ارجلهم.
- أعييش يف بغداد يف الكاظميه حتديدًا وأحسيدك عيىل ذكائك..األكراد عمالء ألرسائيل 

وهم خنجر يف خارصة العراق.
- السياسيين األكراد هم خنجر يف خارصة العراق ...مع االسيف انه الشعب الكوردي 

يساند هيج حكومه جمرمة وفاسده.
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)ل(
ال يوجد يف الفلوجة ابرياء، قصف الفلوجة بالسالح الكيمياوي،

الفلوجة رأس االفعى

وردت ميع عبيارات »قصف الفلوجة بالسيالح الكيميياوي«، »الفلوجية رأس االفعى« 
و«الفلوجة بؤرة االرهاب« وهي عبارات كراهية شاع استخدامها بعد سيطرة تنظيم »داعش« 
عيىل مدينة الفلوجة يف حمافظة االنبار وخالل املعارك التي قادهتا احلكومة العراقية السيتعادة 
املدينة، وتم تداوهلا من قبل شخصيات سياسية واجتامعية لتصل إىل الرأي العام، ويقصد من 
خالهلا اهتام سيكان الفلوجة بأهنم مجيعا أعضاء يف »داعش« وجيب عدم االكرتاث هلم خالل 

العملية العسكرية التي جرت لتحرير املدينة.

االستعامل السيايس:
- ذكر الشيخ فيصل العساف رئيس جملس العشائر املنتفضة يف العراق يف برنامج اخلالصة 
ما نصه« املفروض الفلوجة متسيح من اخلارطة، لو كان لدي نووي لرضبتها، الن املوجودين 
يف الفلوجية مجيعهم دواعش، وال يوجد فيها أبريياء، حيث االبرياء خرجوا« عىل قناة الغدير 

بتاريخ 7/6/2015.
- ذكرت النائبة عن جبهة اإلصالح عالية نصيف ذلك رصاحة يف برنامج حول العمليات 
العسكرية يف الفلوجة بقوهلا »مل نرى شيعيا فجر نفسه او ايراين كل الذين يفجرون من السنة » 

ضمن برنامج خفايا معلنة الذي كان يبث عىل قناة السومرية بتاريخ 13/1/2015.
- ذكير النائيب حممد ناجيي يف برنامج اخلالصة عيىل قناة الغدير ما نصيه »الفلوجة راس 

الرش، وهي رأس الشيطان« بتاريخ 26/6/2015
- العامري: أمهية حترير الفلوجة يكمن يف قرهبا من بغداد وأهنا بؤرة لإلرهاب

- قال السييد األمين العام ملنظمة بدر هيادي العامري إن أمهية حتريير الفلوجة يكمن يف 
قرهبيا مين العاصمية بغداد وأكد العاميري يف لقاء خياص بالغدير يبث يف السياعة الي 9:10 
مسياء، الييوم األربعاء ) 1 حزييران/ يونييو 2016 (، بتوقيت بغداد أن »الفلوجة تكتسيب 
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أمهيية خاصية وهيي أهنا ال تفصلها عين بغداد عدة كيلو ميرتات .. هذا يعنيي أن بوابة بغداد 
بييد اإلرهاب وال يمكن أن نقبل أن بوابية بغداد بيد اإلرهاب باإلضافة اىل ذلك أن الفلوجة 
تعترب املغذي لكل حميط بغداد باإلرهابين واخلطب باملتابعة والقيادة واإلمرة وهلذا كانت كل 
العملييات التي حصليت يف بغداد وضواحي بغيداد يف مدينة الصدر وغريهيا من املناطق يف 

بغداد كانت ختطيطا وقيادة وتنفيذا توفر من قبل الفلوجة«.

االستعامل الشعبي:
- الاعتقد او انا متيقن انه ال يوجد يف الفلوجة ابرياء.

- لكي ال يسيتغلها #دواعش_الداخل يف دغدغة مشياعر اتباعهم … الفلوجة ال يوجد 
فيها ابرياء الن اجليش العراقي طلب من اجلميع اخلروج ورفض البقاء بالداخل.

- ال يوجد ابرياء يف الفلوجة صغريهم مرشوع ارهاب وكبريهم ارهايب ونسائهم حواضن 
للدواعش #الفلوجة_تتحرر #الفلوجة_تذبح #الفلوجة_حتت_العدوان.

- ال يوجد ابرياء يف الفلوجة فأهنا مدينة العهر كام اهنا مل تتحرر منذ 2003 بسبب توجهات 
اهاليها االرهابية املتطرفة.

- راس االفعى و بورة االرهاب. اىل جهنم و باس املصري.
- الفلوجية مدينية تقيع يف حمافظية االنباربعد سيقوط نظيام عيام 2003اصبحة بؤرة 
االرهياب ويف عيام 2005 سيقطة بييد مجاعية توحيد وجهياد بزعامة الزرقياوي ويف عام 
2007 سيقطة بيد ابومحزة املهاجر وما يسيمى بدولة العراق االسيالمية وظل هذه املدينة 
سياخنة حتيى سيقوطها بييد داعش يف بدايية عيام 2014 هيذه املدينة متثيل راس االفعى 

السوداءيف العراق.
- شيكرا للجمييع ولدعواتكم املسيتجابة يف حتقيق النرص عىل اعداء اهلل واالنسيانية تم 
سيحق رأس االفعيى والغدر بأهل العيراق بؤرة االرهاب الفلوجة تعيود الحضان الوطن 
بفضيل دعائكيم لالبطال من احلشيد الشيعبي واجليش العراقيي نعم الكل شيارك يف هذه 
املعركة سيواء بسياحات الوغى والقتيال او بالدعاء والكلمة مليؤازرة الغيارى الف مربوك 
االنتصار العظيم والرمحة والسيلوان لشيهدائنا االبرار والقريب العاجل ننتظر نرصا جديدا 

يف املوصل احلدباء.
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- باملناسيبة اذا حارقة قلبج ع الفلوجة بيؤرة االرهاب فتطمني اليوم الفلوجة تأدبت عىل 
ايدينا و جعلنا من مجاجم جواحشكم رماد منثور فيها .

- سنقول كلمتنا نحن ابناء العراق ال هناب غربان آل سعود وقطط اردوغان سنبيدكم كام 
فعلنا يف الفلوجة بؤرة االرهاب #حشدنا_وقواتنا_حتارص_املوصل.

- الفلوجة وساكنيها دواعش وانتم قتلكم احلزن والصدمة لفقدكم بؤرة االرهاب العاملي 
اما نازحيها هم عوائل الدواعش.
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)ي(
هيود العراق

وتيرد ايضيا مع عبيارات »إقلييم كردسيتان اإلرسائييل وهيي مصطلحيات كراهية ضد 
االكراد.

وتسيتخدم من قبل العامة ويقصد من ورائها اهتام إقليم كردسيتان عىل املستوى الرسمي 
والشعبي بمواالة دولة إرسائيل.

االستعامل السيايس:
اليوجد استعامل سيايس هلذا املصطلح

االستعامل الشعبي:
- تتسييق بين العميل الصهيوين مسيعود بيارزاين والعميل الصفيوين هيادي العامري يف 

حتالف مؤقت للكالب الصهيونية..لعنهم اهلل أمجعن.
- أنفصالكيم سيوف يعود بالرضر عليكيم وباخلري والفائدة علينه اهلل يكفينا رش مسيعود 

الصهيوين وأعوانه #تعلموا_من_جنودنا #ادعموا_انفصال_كردستان.
- عامراحلكيم والعاملة املقنعة يتفق مع مسعود الصهيوين لدخول االتراك وتقسيم العراق 

وليس اول مرة قبلها ادخلو الدواعش بسبب خالفاته مع املالكي.
- شيكد شيايف نياس ما عيده رشف وال غيريه بس هيج ناس ما شيفت ذوله يسيموهنم 

كوكويد السنة و كواويد مسعود الصهيوين ولك كواد.
- يتيم هيذا بجهود مسيعود الصهيوين ونيوري املالكي تم بييع كركوك لألكيراد من قبل 

املالكي وعامر احلكيم رشكاء يف رسقات النفط.
- #األكراد_هيود_العراق.

- ارسائييل هيم هييود العامل..واالكيراد هيم هيود العيراق يسيعون دائام للخيراب الجل 
مصاحلهم.لكن حاليا االكراد الخيدمهم االنفصال.
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- الشغلة واضحة االكراد تعاونوا مع داعش اليل يدعمها التحالف الصهيوين )السعودية 
وقطر وتركيا( حتى تتالقى املصالح االكراد هم هيود العراق.

- االكراد هيود العراق.. يتحالفون مع الشيطان من اجل مصلحتهم.
- وطبعيا كالعيادة راح يكيون الدعم قطري سيعودي تركيي وبالتواطؤ مع هييود العراق 

االكراد وراح يستهدفون قوات اجليش والرشطة ودوائر الدولة والتجمعات.
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»االقليات« يف االعالم العراقي.. تغطية سطحية تركز عىل املصائب

 يرصد »بيت االعالم العراقي« يف تقريره السادس والثالثون التغطية االعالمية لقضايا التنوع 
االجتامعي واالقليات الدينية والقومية والعرقية يف العراق عىل مدى 12 شهرا، يف رصد هو الثاين 

الذي يقوم به »بيت االعالم العراقي« حول املوضوع المهيته البالغة يف الوضع الراهن يف البالد.
ويتناول التقرير رصدا لعدد ونوعية التغطية االخبارية لالقليات يف البالد تشمل عىل اكثر 
مين 40 وسييلة اعالمية تنوعت بن قنيوات تلفزيونية وصحيف ووكاالت ومواقع اخبارية 
ويركز عىل احصاء املحتوى اخلربي وانواعه وطريقة تناوله ومن ثم حتليله ومقارنته قياسا مع 

املحتوى اخلربي الشامل لوسائل االعالم.
وتعتيرب قضية التنوع االجتامعي من املواضيع امللحة يف البالد خصوصا بعد انتهاء املعارك 
ضد تنظيم »داعش« وتداعيات املعارك عىل اوضاع االقليات وتشمل املسيحين وااليزيدين 
والشيبك والرتكامن والشيبك واالكراد الفيليين والكاكائية وغريها، وسيط تقارير متضاربة 

حول تفاصيل احواهلم يف االعالم املحيل.
ومتثيل قضايا هتجري املسييحين من مدينة املوصل صيف العام 2014 وسيبي االيزيدين 
وهجرة الشبك يف نفس الفرتة وماتلتها من موجات هجرة واسعة لالقليات اىل اخلارج حدثا 
مل يقتيرص عيىل كونه حمليا بل القى اهتامما دوليا عىل نطاق واسيع، فيام تفتقر وسيائل االعالم 

املحلية العراقية اىل تغطيات اخبارية بمستوى االزمة.
وما زالت االقليات تواجه حتديات سياسيية واجتامعية اكرب بعد انتهاء املعارك العسيكرية 
تتعليق بتغييريات ديموغرافية حتيول دون عودهتيم اىل بلداهتم االصليية، وزجهم يف الرصاع 
السييايس القائيم بين االحزاب احلاكمية يف البيالد، فيام تغيب هيذه التحديات عىل وسيائل 

االعالم وتقترص تغطياهتا عىل البيانات الرسمية اوقات االزمات.
يف املقابل يواجه االعالم اخلاص باالقليات تراجعا الفتا ال يستطيع جماراة وسائل االعالم 
الفاعلية يف البالد التي تسييطر عىل املحتوى اخلربي وانتشياره، ويقتيرص اعالم االقليات عىل 
منابير اعالمية حمدودة وصفحات عىل مواقع التواصيل االجتامعي يف ظل غياب برامج حملية 

ودولية تعنى بتنمية خربات الصحفين يف هذا اخلصوص.
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وتوصل تقرير الرصد اىل النتائج التالية:
1 - سيطحية التغطيية االعالميية لقضاييا االقلييات يف البيالد والرتكييز عيىل البيانيات 
والترصحييات املتعلقية بقضايا سياسيية دون االلتفات اىل القضاييا االجتامعية، وحتتوي نحو 
%90 من املحتوى اخلربي لوسيائل االعالم املتعلقة باالقليات عىل نسيخ بيانات وترصحيات 
متداولة، فيام تشيكل نسيبة املحتوى اخلربي املتعلق باالقليات قياسيا مع باقي التغطيات نحو 

%1 من عينة الرصد.
2 - غياب التغطيات االعالمية امليدانية والتحقيقات االستقصائية، اذ يتم تداول مشاكل 
هجيرة املسييحين واعداد االيزيديين الذيين اختطفهم تنظييم »داعش« واوضياع الرتكامن 
املنقسيمن بن السنة والشيعة واقلية الشيبك عرب ارقام صادرة من املنظامت الدولية ووسائل 

اعالم اجنبية دون وجود جهد اعالمي حميل يف هذا اخلصوص.
3 - حاولت وسائل االعالم زج قضايا االقليات يف التنافس السيايس القائم يف البالد عرب 
تصنيف االقليات وفق انتامءات سياسية معينة يف انعكاس ملواقف احزاب سياسية كبرية، فيام 

تناولت وسائل اعالم اوضاع االقليات يف سياق مكاسب تعود اىل مموليها.
4 - ركيزت التغطيية االعالمية لقضايا االقلييات عىل اوقات املصائيب والكوارث التي 
يتعرضيون هلا اوقات العنيف كأخبار التفجريات والتهجري واالسيتهداف وحوادث اعتداء، 
يف مقابل غياب شيبه كامل لقضاياهم اوقات السلم وتتناول اوضاعهم االجتامعية واحواهلم 

االقتصادية وحتديات العيش يف البالد.
 

التوصيات:
-1 عىل وسائل االعالم االهتامم بقضايا االقليات وتوفريحيز مناسب يتامشى والتحديات 
التي تواجههم عرب تغطيات ميدانية وحتقيقات استقصائية وتقارير تلفزيونية تتناول اوضاعهم 
املعيشيية واملشياكل التي تواجههم اضافية اىل مواضيع العادات والتقالييد املتعلقة باملكونات 
وهو ما من شيأنه تعريف الغالبية العظمى من سيكان البالد هبذه املكونات وايضا يسياهم يف 

التقريب بن افراد املجتمع املتنوع.
-2 عىل الصحافين واالعالمين عىل تنوع اختصاصاهتم كمحررين ومراسلن ومقدمي 
اخبيار وحماوريين والعاكفن عيىل تغطية قضايا متعلقة باالقليات سيواء يف االمليام بخلفيات 
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مهمة تسياهم يف اثيراء املحتوى اخلربي املنتج بأكرب قدر مين املعلومات واخللفيات، وكذلك 
االنتباه اىل عدم الوقوف يف تغطيات جهوية حتاول تطويع هذه القضايا الغراض ثانوية.

-3 عىل املنظيامت الدولية واملحلية وخصوصًا املهتمة بقضاييا الصحافة واالعالم تقديم 
برامج تسياعد عىل دعم اعالم االقليات وكذلك العمل عىل تنمية الراغبن يف العمل يف جمال 
الصحافية مين االقلييات وكذلك ختصيص جوائيز دورية حيول التقارير االعالميية املتعلقة 

باالقليات مما سينعكس عىل انتاج حمتوى خربي اكثر دقة ملشاكل االقليات يف البالد.
 

لالطالع عىل تقرير الرصد الكامل:
 http://www.imh-org.com/
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املثلية اجلنسية يف االعالم العراقي: محالت حتريض.. وخطاب كراهية

يرصيد »بيت االعالم العراقي« يف تقريره الرابع والثالثون كيفية تعاطي وسيائل االعالم 
مع قضية املثلية اجلنسية بعدما اصبحت قضية راي عام عاملية خالل السنوات القليلة املاضية، 
ويناقش الرصد ما تلعبه وسيائل االعالم ومواقع التواصل االجتامعي سيلبا واجيابا يف تناول 
املوضيوع، وتيزداد القضية تعقييدا يف املجتمعيات العربية ومنهيا العيراق اذ تتداخل عوامل 

العادات والتقاليد والدين يف مناقشة القضية.
ويتنياول التقريير اجلديد رصدا لعدد ونوعية تغطية االخبار حول املثلية اجلنسيية الكثر من 40 
وسييلة اعالمية شيملت قنوات تلفزيونية وصحيف ووكاالت ومواقع اخباريية يركز عىل احصاء 
املحتوى اخلربي وانواعه وطريقة تناوله ومن ثم حتليله وفقا ملعايري املهنية الصحافية املتعارف عليها.
ويشيري »بيت االعالم العراقي« يف هذا الصدد اىل ان وسائل اعالم وصفحات عىل مواقع 
التواصل االجتامعي التي متارس دورا يف اثارة الكراهية ضد املثلين وسيامهت يف انتاج عنف 
مبارش شيمل حاالت قتل واختطاف وتعذيب وهتكم وتشيويه السيمعة، عرب تغطية صحفية 
واعالمية جهوية تفتقد اىل احليادية يف تناول موضوع حسياس يؤثر عىل التعايش السيلمي يف 

البالد فهناك عوامل اساسية دفعت اىل اصدار التقرير.
وتعترب املثلية اجلنسية من املواضيع احلديثة عىل االعالم العريب والعراقي خصوصا، وترتاوح 
طريقية تناوهلا بين التجاهل والتحرييض والرتكيز عىل االخبيار العاملية املتعلقة هبيا دون تغطية 
القضية حمليا، وعىل وسائل االعالم التزام قواعد موضوعية يف تناول مثل هذه القضايا احلساسة.

وتوصل تقرير اىل النتائج التالية:
1 - حمدودية تناول وسيائل االعالم املحلية املواضيع املتعلقة باملثلية اجلنسيية مع اقتصار 
اغليب املحتوى اخلربي عىل االخبار العربية واالجنبية حول القضية مع جتاهل شيبه تام هلذه 
القضية حمليا باستثناء اخبار وتقارير حمدودة تناولت القضية بال حيادية، فيام غابت التحقيقات 

االستقصائية والربامج التلفزيونية بشكل شبه كامل.
2 - تسيتخدم وسيائل اعالم مصطلحيات املثلية والشيذوذ كأدوات للتحقري االجتامعي 
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والتسيقيط السييايس، وحماولة ربطها بمفاهيم العلامنية واملدنية واالحلاد والدعارة واالباحية 
اجلنسية لتحقيق اهداف سياسية، وانعكس ذلك سلبا عىل توجيه الرأي نحو مواقف متشددة 

يمكن تلمسها عىل مواقع التواصل االجتامعي.
3 - تبنّت وسائل اعالم خطابا حتريضيا مبارشا ضد املثلين عرب برامج وتغطيات اعالمية 
تتبنيى مواقيف وترصحييات لرجال دين وسياسيين وشيخصيات عامة ال ختليو من خطاب 
الكراهيية والتحقيري، يف مقابيل جتاهيل تغطيية مواقف سياسيين ورجال ديين معتدلة حول 

القضية وان بدت نادرة.
4 - تناولت وسائل اعالم قضايا املثلية اجلنسية بطريقة غري موضوعية عرب استضافة طرف 
واحيد دون اخر، فييام كان ضيوف بعض الربامج والتقارير حوهليا غري خمتصن بالقضية تركز 
حديثهم عىل اراء شخصية غري علمية مل ختلوا من خطاب حترييض وحتقري مبارش وغري مبارش.

 
التوصيات:

1 - عىل املؤسسات االعالمية عىل اختالف انواعها املرئي واملطبوع ايالء اجلانب املهني يف تغطية 
االخبار املتعلقة باملثلية اجلنسيية، وادراك الدور اخلطري الذي تلعبه وسيائل االعالم خالل تغطيات 

غري مهنية يف توجيه الرأي العام نحو محالت حتريضية تؤدي اىل فعل عنفي يصل اىل حد القتل.
2 - عىل وسيائل االعيالم والصحفيون تنياول قضايا املثلية اجلنسيية باعتبارها موضوعا 
عاملييا ومرتبط بقضايا علمية وطبية تسيتوجب االسيتعانة بمختصن مين اطباء وعلامء نفس 
لتناول القضية دون اختاذ موقف مسيبق قد تفقد املوضوعيات الصحفية املتعلقة هبذه القضية 
مصداقيتهيا وامهيتها، مع االخيذ بنظر االعتبار خصوصيات املجتمع مين العادات والتقاليد 

والرتبية وموضوع الدين.
3 - عيىل وسيائل االعيالم الكف من اسيتخدام قضايا املثلية اجلنسيية يف التحقري والتسيقيط 
السييايس وجتنب الترصحيات الصادرة عن شيخصيات عامة تصب يف هذا املجال، واخذ اخلطوة 
االوىل لتغطية حيادية ال تتجاهل الطرف املعني بالقضية مع احرتام خصوصيته بام يضمن سالمته.

لالطالع عىل تقرير الرصد الكامل:
/http://www.imh-org.com 
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التظاهرات العراقية.. جهوية التغطية االعالمية.. وفيسبوك يقوم باملهمة

يرصد »بيت االعالم العراقي« يف تقريره اخلامس والثالثون التغطية االعالمية والصحفية 
لوسيائل االعيالم املحلية ميع التظاهرات التي شيهدهتا مدن جنوب ووسيط البيالد يف متوز 
)يولييو( 2018، وتداعييات انقطياع خدمية االنرتنيت بالتزامن مع االحتجاجيات، وكيف 
اثرت عىل التغطية االعالمية ومصاعب الصحفين يف اداء عملهم، وكذلك غياب املعلومات 

عن اجلمهور.
ويتناول التقرير رصدا لعدد ونوعية تغطية االخبار حول التظاهرات الكثر من 40 وسيلة 
اعالمية شيملت قنيوات تلفزيونيية وصحيف ووكاالت ومواقع اخبارية يركيز عىل احصاء 
املحتوى اخلربي وانواعه وطريقة تناوله ومن ثم حتليله وفق معايري املهنية الصحفية املتعارف 

عليها.
وكان مجهور واسيع شيمل جلان تنسيقية للتظاهرات وشيخصيات عامة وجهوا انتقادات 
لوسائل اعالم حول ضعف التغطية االعالمية لالحتجاجات، وإقدام وسائل اعالم اخرى عىل 
اسيتخدام تغطية جهوية شملت جانبا من اطراف االزمة اما اجلهات الرسمية او املتظاهرين، 

فيام استخدمت وسائل اعالم عبارات كراهية وحتريض خالل فرتة االحتجاجات.
كيام ان ضعف خدمة االنرتنيت وانقطاعه اليام، واالجراءات االمنيية التي اختذهتا قوات 
االمن عرقلت وسيائل االعالم والصحفين من اداء عملهم يف تغطية التظاهرات، فيام جلأت 
وسائل اعالم اىل مواقع التواصل االجتامعي للحصول عىل االخبار والصور ومقاطع الفيديو 

، تبن ان بعضها قديم مل ختضع للفحص من قبل القائمن عىل مكاتب حترير االخبار.
 

وتوصل تقرير اىل النتائج التالية:
1 - غيياب التغطيية امليدانيية للتظاهرات بشيكل الفيت خصوصا يف االييام االوىل من 
انطالقها، ويعود ذلك اىل جتاهل وسائل اعالم هلا من جهة، واجراءات امنية تتضمن رضورة 
احلصيول عيىل موافقات مسيبقة وقرارات منع دخيول اجهزة البث املبيارش والكامريات اىل 
مواقع التظاهرات، كام سياهم انقطاع االنرتنت يف صعوبة ارسيال مراسييل وسيائل االعالم 
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لالخبيار والصيور ومقاطيع الفيدييو اىل غرف التحريير، وانعكس ذلك عيىل ضعف نوعية 
التغطيية التيي تركيزت عىل االخبار مع اسيتخدام صيور ومقاطيع فيديو ارشييفية تعود اىل 

تظاهرات سابقة.
2 - جهويية التغطيية: الحيظ تقريير الرصيد ان وسيائل اعيالم غطيت التظاهيرات من 
جانب واحد، وركزت بعضها عىل اجلانب الرسيمي والسييايس للتظاهرات وامهلت جانب 
املتظاهرين، فيام ركزت وسائل اعالم اخرى عىل جانب التظاهرات وامهلت اجلانب الرسمي 
لتخرج التغطيات مشيوهة ال تعرب عن الواقع عىل االرض، وتناولت وسيائل اعالم ارقام ال 
تستند عىل وقائع حول اعداد املتظاهرين )اكرب او اقل من الواقع(، وركزت وسائل اعالم عىل 
اعيداد القتيىل واجلرحى يف صفوف قيوات االمن مع امهال اعداد قتيىل وجرحى املتظاهرين، 

وبالعكس.
3 - استخدمت وسائل اعالم التظاهرات الغراض سياسية، وتبنت وسائل اعالم مواقف 
مؤييدة بشيدة للتظاهرات، عربت عين موقف احزاب وسياسيين ممولن لوسيائل االعالم، 
ترتكيز عيىل اسيتغالل االحتجاجات النتقاد السياسيين اخلصوم مع االشيارة اىل ان التغطية 
امهليت اجلانب امليداين وركزت عيىل ترصحيات وبيانات ومؤمترات صحفية، يف املقابل تبنت 
وسيائل اعالم مواقف مناهضة للتظاهرات ارتكزت عىل مواقف سياسيية الحزاب تضمنت 

اهتامات لقوى سياسية منافسة.
4 - تضمنت التغطية االعالمية لبعض وسائل االعالم عبارات حتريض وخطاب كراهية 
سيامهت يف تأجيج اليرأي العام عىل مواقيع التواصل االجتامعي، واسيتخدمت عبارات من 
قبييل »مندسين« ،«عميالء«، »جواسييس«، »بلطجيية« ضيد املتظاهريين، فيام اسيتخدمت 
عبارات »احلرس الثوري«، »ميليشييات« عىل قوات االمن، مع انتشيار شيائعات تسيتهدف 
السيلم واالمن االجتامعي، من بينها ان قوات االمن املنترشة حول التظاهرات هم من سيكنة 

حمافظات املوصل واالنبار ويسعون لالنتقام من سكان اجلنوب.
5 - جتاهلت وسائل االعالم مبدأ احليادية يف تغطية االزمة، وتضمنت براجمها التلفزيونية 
والتقاريير املرئية واملكتوبة اسيتضافة طرف دون اخر، عرب اسيتضافة سياسيين ومسيؤولن 
حكومين ملناقشية التظاهرات دون اسيتضافة ممثلن عن التظاهرات، وبالعكس تم استضافة 

متظاهرين وحمتجن فقط مع ان حماور التغطية تتطلب وجود ممثل عن اجلهات الرسمية.
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6 - وقعت وسائل اعالم يف اخطاء مهنية تتناول مواقع االحتجاجات واعداد املحتجن، 
ونقليت وسيائل اعالم عين وجود تظاهرات قيرب مواقع نفطيية او مبياين حكومية حددهتا 
باالسيم، ليتبن ان التظاهرات كانت يف مواقع اخرى ما يشيري اىل امهال التأكد من املعلومات 
التي استندت عىل مواقع التواصل االجتامعي فقط دون االعتامد عىل مراسلن عىل االرض.

7 - بسيبب انقطاع خدمة االنرتنت، وقعت بعض وسيائل االعالم يف فخ صور ومقاطع فيديو 
مفربكية للتظاهيرات، إذ اضطيرت بعض وسيائل االعيالم اىل اسيتخدام منصات مواقيع التواصل 
للحصول عىل صور ومقاطع فيديو وهو اسلوب صحيح متبع يف وسائل االعالم العاملية، ولكن عىل 
وسيائل االعالم التأكد اوال من صحة هذه الصور ومقاطع الفيديو إذ تبن ان وسيائل اعالم نرشت 

مثل هذه االخبار عىل اهنا جديدة ليتبن الحقا اهنا قديمة تعود اىل تظاهرات سابقة قبل سنوات.
 

التوصيات:
1 - عيىل املؤسسيات االعالمية باختيالف انواعها املرئيي واملطبوع اييالء اجلانب املهني 
يف تغطيية االحداث املهمية كالتظاهرات اولوية قصيوى، وادراك الدور اخلطيري الذي تلعبه 
وسائل االعالم عرب تغطيات غري مهنية، يف تاجيج الرأي العام واحداث فوىض، والتاكيد عىل 
رضورة التغطية امليدانية للتجمعات والتظاهرات والتواصل مع متظاهرين وجهات رسيمية 

قبل اصدار التقارير الصحفية.
2 - عىل اجلهات الرسيمية ادراك خطورة قطع خدمة االنرتنت يف حجب املعلومات عن 
اجلمهيور حيول قضية كبيرية مثل التظاهيرات وما ختلفه مين تذمر جمتمعي ملنعيه من حقه يف 
احلصول عىل املعلومة، وادراك ان قطع االنرتنت يفسيح املجال امام انتشيار االخبار الكاذبة 
عرب صور ومقاطع فيديو يتم نرشها من منصات متلك االنرتنت يف اوقات حجبه عن اجلمهور 

لتحتكر توجيه الرأي العام عرب صور ومقاطع فيديو مفربكة.
3 - عىل اجلهات الرسمية ادراك ان فرض القيود عىل وسائل االعالم يف تغطية التظاهرات 
لين حيول دون نقلهيا يف عرص التكنولوجيا عيرب هواتف املحمول الشيخصية وتقنيات البث 
املبيارش عرب مواقع التواصل االجتامعي، كام ان فرض القيود عىل وسيائل االعالم واالعتداء 
عىل املراسيلن يؤثر عىل سيمعة العراق الدولية حول مفاهيم حرية الرأي والتعبري وحييله اىل 

درجات متدنية وسلبية عىل مقاييس حرية التعبري العاملية.
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4 - عيىل وسيائل االعيالم جتنب اسيتخدام عبيارات حتريضيية وخطياب كراهية خالل 
تغطيية االحيداث الكبرية يف البالد وخصوصا التظاهرات ملا هلا من تأثري عىل السيلم واالمن 
املجتمعيي، وااللتيزام بالعبارات املهنية يف النيرشات االخبارية وصياغية التقارير الصحفية، 

وعدم تبني معلومات واخبار ال تستند عىل مصادر حقيقية.
5 - عيىل وسيائل االعالم احليذر يف التعامل مع االخبيار والصور ومقاطيع الفيديو التي 
تنتيرش عىل مواقيع التواصل االجتامعي خالل التظاهرات، ومع تنامي الدور الذي تلعبه هذه 
املواقيع يف نقيل املعلومات ورسعتها ينبغي عىل املؤسسيات االعالمية ختصيص موارد برشية 

مدربة يف التعامل مع هذه املواقع لفرز االخبار الصحيحة من الكاذبة.

لالطالع عىل تقرير الرصد الكامل:
/http://www.imh-org.com 
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التغطية االعالمية لتشكيل احلكومة..
حرب ترسيبات واخبار مفربكة باجلملة

يرصيد »بييت االعالم العراقي« يف تقريره السيابع والثالثون التغطية االعالمية لتشيكيل 
احلكومية العراقية اجلدييدة واختيار الرئاسيات الثالث وما اكتنفها من حيرب ترسيبات بن 
وسيائل االعيالم املحلية تبين اهنا غري صحيحية، وكيف تم اسيتخدام القنيوات التلفزيونية 
والوكاالت االخبارية بقصد او بغريقصد ، يف انتشار اخبار مفربكة القت بضالهلا عىل عملية 
تشيكيل احلكومية وباقي املناصيب العليا يف البالد من جهة، وتشيتيت اليرأي العام من جهة 

ثانية.
ويتنياول التقرير رصدا لعيدد ونوعية التغطية االخبارية للتطورات السياسيية التي تلت 
االنتخابات الترشيعية العامة يف البالد التي جرت يف ايار )مايو( 2018 وما تلتها من مرحلة 
اختييار رؤسياء اجلمهوريية والربمليان وتكليف عيادل عبد املهيدي ملهمة تشيكيل احلكومة 

اجلديدة.
ويشيمل التقريير رصيدا الكثير مين 30 وسييلة اعالميية تنوعت بين قنيوات تلفزيونية 
ووكاالت ومواقيع اخبارية ويركز عيىل احصاء املحتوى اخلربي وانواعه وطريقة تناوله ومن 

ثم حتليله ومقارنته قياسا مع املحتوى اخلربي الشامل لوسائل االعالم.
ويسيجل التقرير ان التغطيات االعالمية لوسيائل االعالم املحلية منذ انتهاء االنتخابات 
العامية نيرشت العرشات مين االخبيار املفربكية وحرب ترسيبيات اعالميية تبادلتهيا املنابر 
االعالميية املختلفية بعييدا عين املعاييري االعالميية املهنية، عرب اخبار ال تسيتند عيىل مصادر 
ومعلوميات رصحيية تتنياول اهلجوم عىل احزاب وسياسيين او الدفاع عنها، وأثرت بشيكل 

واضح عىل الرأي العام املتطلع اىل فهم ما جيري يف املشهد السيايس يف البالد.
وتناوليت حيرب الترسيبيات واالخبيار معلومات عن صفقيات رسية بن كتيل ودول، 
ومرشيحن للمناصب العليا يف البالد، وسيناريوهات لتشيكيل احلكومة واختيار الرئاسات 
الثيالث، فييام لوحيظ ان حيرب الترسيبيات تيم تداوهليا عيىل مواقيع التواصيل االجتامعي 

واستخدمتها وسائل اعالم كمصدر رئييس دون التأكد من صحتها.
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وتوصل تقرير الرصد اىل النتائج التالية:
1 - تورطيت وسيائل اعيالم يف حيرب ترسيبيات كان اطرافها قوى سياسيية سيعت اىل 
استخدام املنابر االعالمية لتمرير معلومات واخبار مغلوطة اثرت عىل سري العملية السياسية 
لتشكيل احلكومة واختيار املناصب العليا يف البالد من جانب، وسامهت يف ايصال معلومات 

خاطئة اىل الرأي العام الذي تبنى هذه املعلومات والبناء عليها.
2 - لوحظ جتاهل وسائل االعالم ملعايري املهنية يف التغطيات االخبارية عرب تبني العرشات من 
املعلومات املهمة اسيتنادا اىل مصادر رفضت الكشيف عن اسمها، وكذلك ترصحيات لسياسين 
ونيواب هتاجيم خصومها وتبين الحقا اهنا خاطئة وغيري صحيحة، فيام مل تبذل وسيائل االعالم 
والصحفين جهدا للتاكد من صحتها واالخذ بالرأي االخر لتحقيق توازن يف التغطية االعالمية.
3 - اسيتخدمت وسيائل اعالم مواقيع التواصل االجتامعي مصيدرا للعديد من االخبار 
والترسيبيات التي ختص تشيكيل احلكومية واختيارات الرئاسيات الثالث، ُنيرشت من قبل 
صفحات ممولة عىل فيسيبوك وتبن الحقا اهنا خاطئة، فيام اغفلت وسيائل االعالم احلذر من 
التعاطيي مع مواقع التواصل االجتامعي التي ال تعترب مصدرا موثوقا لالخبار، ومن بن هذه 
االخبار معلومات عن اسامء التشكيلة الوزارية اجلديدة وصفقات خلف الكواليس النتخاب 
رؤوساء اجلمهورية والربملان واحلكومة، وصور لقاءات بن شخصيات سياسية ورجال دين 

تبن اهنا قديمة تعود اىل سنوات ماضية.
4 - القيت حيرب الترسيبيات االعالميية واالخبيار املفربكية بضالهليا عيىل املفاوضات 
السياسيية عرب طرح اخبار وتقارير عن ترشييح اسيامء معينة ملناصب حمددة واستبعاد اخرى، 
وسيامهت هيذه احلميالت يف اجياد سيجاالت عىل املسيتوى السييايس والشيعبي مل ختلوا من 

خطاب كراهية وجتريح عىل مواقع التواصل االجتامعي.
5 - استعانت بعض وسائل االعالم يف نرش تغطيات اعالمية حول تشكيل احلكومة عىل 
اراء سياسيين ونواب خلت من املعلومات، فيام تبنت وسائل اعالم اخرى بعض هذه االراء 
لتطلق استنتاجات حول املفاوضات بن الكتل واالحزاب السياسية تبن الحقا اهنا خاطئة.

6 - امهيال التغطييات االعالمية املركزة التي تتناول تفاصيل وحتديات املشيهد السييايس 
واخللفييات القانونيية والدسيتورية للعمل السييايس واالسيتعانة بسياسيين وحمللن يف غري 

اختصاصهم لرشح الديناميكية السياسية جاءت بعيدة عن الواقع السيايس.
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7 - اكتفيت بعض وسيائل االعيالم باالسيتعانة بالبيانات والترصحيات الرسيمية العامة 
الصيادرة عن القوى السياسيية دون بذل اي جهد صحفي للتوصيل اىل معلومات وتفاصيل 
مراحيل تشيكيل احلكومة، فيام اسيتعانت وسيائل اعالم اخيرى بتغطيات الصحافية العربية 

واالجنبية لنرشها يف مواقعها.

التوصيات:
1 - عىل وسائل االعالم ايالء االحداث اهلامة يف البالد مثل عملية تشكيل احلكومة تغطية 
اعالميية مهنية تسيتند عىل معلوميات واضحة للجمهور وان ال تتورط يف ان يتم اسيتخدمها 
الغراض التسيقيط السييايس وبث االخبار املتضاربة من قبل جهات سياسيية وغري سياسية 

وبالتايل تنعكس سلبا عىل الرأي العام وطريقة تفاعله مع االحداث السياسية.
2 - عىل الصحفين واالعالمين السعي للمعلومة بدال عن نرش االراء يف مناقشة القضايا 
السياسيية املهمة مع االخيذ يف نظر االعتبار امهية التاكد من مصيادر املعلومات وتطابقها مع 
اكثر من مصدر وصوال اىل تغطيات اعالمية رصينة حتتوي معلومات وخلفيات مفيدة للرأي 

العام.
3 - عيىل وسيائل االعيالم التعاميل بحيذر ميع االخبار املنشيورة عيىل مواقيع التواصل 
االجتامعيي وعيدم اعتامدها مصيدرا موثوقا لالخبار حتيى وان جاءت عيرب صفحات ممولة 
تدعيي انتامئها اىل احزاب اوسياسيين واحليذر ايضا من الوقوع يف فخ اجلييوش االلكرتونية 

التي تطلق محالت منظمة الهداف خاصة هبا.
4 - ان مهمية الصحفين االساسيية يف تغطية االحداث املهمية هو احلصول عىل املعلومة 
الصحيحية وتقديمهيا للجمهور ال عرب االسيتناد عىل اراء ومواقف سياسيية، وعىل وسيائل 
االعالم عدم اعتامد الترصحيات الفردية لسياسيين عىل اهنا موقف يمثل اجلهة السياسية التي 
يمثلها كام ان املعلومات الواردة يف هذه الترصحيات ال متثل يف الغالب مصدرا العتامدها قبل 

مقاطعتها مع اكثر من مصدر.

لالطالع عىل تقرير الرصد الكامل:
/http://www.imh-org.com 
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املدن املحررة: تغطية سطحية بال تقارير استقصائية..
واجراءات السلطة تصّعب مهمة الصحفيني

يرصيد »بيت االعيالم العراقيي« يف تقريره الثامين والثالثون التغطية االعالمية ملشياكل 
وازميات املحافظيات التيي احتلها تنظييم »داعش« والتحدييات التي تواجه هيذه املدن بعد 
اسيتعادة السييطرة عليها، واملشياكل التي ولدت بعد الدمار والتهجري الذي طاول سيكاهنا، 

واالزمات االمنية املستحكمة فيها رغم حتريرها منذ اشهر.
ويتنياول التقرير رصيدا لعدد ونوعيية التغطيية االخبارية ملحافظات االنبيار ونينوى 
وصيالح الديين بعيد طيرد املتطرفن منهيا هناية العيام امليايض 2017 يسيتعرض طبيعة 
التغطييات االعالميية التيي ركز عليها االعيالم وبيان امللفيات املهملة واملسيكوت عنها 
اعالمييًا السيباب مهنية واخرى متعلقية بالظروف التيي تكتنف هذه املدن مؤخيرا امنيًا 

وسياسيًا واجتامعيًا.
ويشيمل التقريير رصيدا الكثير مين 30 وسييلة اعالميية تنوعت بين قنيوات تلفزيونية 
ووكاالت ومواقيع اخبارية ويركز عيىل احصاء املحتوى اخلربي وانواعه وطريقة تناوله ومن 

ثم حتليله ومقارنته قياسا مع املحتوى اخلربي الشامل لوسائل االعالم.
ويسيجل التقريير ان التغطييات االعالميية لوسيائل االعالم املحليية منذ انتهياء املعارك 
ضد »داعش« شيهد تراجعا يف بعض التغطيات وامهال ملفات مهمة تتعلق بمشياكل تواجه 
هيذه امليدن، وكذلك تراجع اهتامم وسيائل االعيالم يف تغطية هذه املناطق بعيد حتجيم اعداد 
مراسيليها، وكسيلها يف انتاج تقارير اعالمية وخربية تتناول حتديات ما بعد استعادة السيطرة 

عىل هذه املدن.
وتعاين هذه املدن من مشياكل مستمرة تتعلق بأزمة النازحن، وكيفية التعامل مع االالف 
مين عائيالت تنظييم »داعش« حيث تم عزهليم يف خميامت فييام تعرضت منازهليم اىل الدمار، 
واضافة اىل مشياكل اعادة االعامر والتعليم والصحة والبنى التحتية واالجراءات العسيكرية 

اجلديدة وتعدد االجهزة االمنية وتقاطعها.
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وتوصل تقرير الرصد اىل النتائج التالية:
1 - امهلت وسيائل االعالم انتاج تغطيات اعالمية جدية يف هذه املدن منذ انتهاء املعارك 
ضيد »داعش«، وسيحبت العديد من املؤسسيات االعالمية كوادرها وقّلصت مراسيليها يف 
هذه املدن فيام اكتفت وسيائل االعالم بالبيانات الرسيمية الصادرة عن احلكومة االحتادية او 
جماليس املحافظيات وقوات االمين كمصدر اسيايس يف تغطياهتا اخلربية هلذه امليدن من دون 

االعتامد حتى عىل مراسل واحد.
2 - اسيتعانت وسيائل االعالم املحلية بتقارير وحتقيقات اسيتقصائية خربية صادرة عن 
وسيائل اعالم عربية واجنبية يف تغطياهتا اخلربية هلذه املدن، واكتفى االعالم املحيل بنرش هذه 
املواضييع دون مالحقتهيا اعالميا عرب التواصل مع اجلهات املختصية او اقامة برامج حوارية 

تتناوهلا بعمق وتغطية اكرب.
3 - تواجيه وسيائل االعيالم والصحفييون حتدييات كبيرية يف تغطيية اخبيار هيذه املدن 
بسيبب االجيراءات االدارية واالمنية الصارمية املطبقة يف هذه امليدن، اذ منعت قوات االمن 
ومؤسسيات حكومية حملية الصحفين مثال من الدخول اىل مناطق مدمرة او خميامت نازحن 
من جهة، فيام متتنع اجلهات احلكومية عن االجابة عىل اسئلة الصحفين حول ملفات سياسية 

وامنية واجتامعية.
4 - اسيتخدمت وسيائل االعالم تغطييات اخبارية يف هذه املدن الغراض سياسيية عرب 
عرض مشاكل حمددة من اجل انتقاد جهات سياسية، يف مقابل اقدام وسائل اعالم اخرى عىل 
انتاج تغطيات اخبارية غري مهنية تسيتند عىل حترييف حقائق عن الوضع االمني واالجتامعي 

سلبا او اجيابا وعدم نقل الصورة احلقيقية لالحداث.

التوصيات:
1 - عىل وسيائل االعيالم ايالء املدن التيي احتلها تنظيم »داعش« تغطيات تتناسيب مع 
اسيتحقاقها اخليربي والتحديات واملشياكل التيي تواجهها، عيرب تغطيات ميدانيية تركز عىل 
سيكان هذه املدن واعتامد االحصاءات والبيانات حيول اوضاع النازحن والدمار الذي حل 

يف هذه املدن ومناقشة هذه امللفات مع خرباء وحمللن وسياسين.
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2 - بيذل جهيود اضافية من اجل انتاج تقارير وحتقيقات اسيتقصائية حيول قضايا خمفية 
عن االعالم ولكنها معروفة بن السيكان وحتول اعراف عشائرية او اجراءات امنية وسياسية 
دون الوصيول اىل تفاصيلها مثل اوضاع عائالت تنظييم »داعش«، ومصري املكونات الدينية 

والعرقية التي تقطن هذه املدن، وقضايا التعايش السلمي يف هذه املجتمعات.
3 - عىل املنظامت املحلية والدولية املعنية بدعم وتدريب الصحفين اعداد برامج وورش 
عمل لتدريب وتاهيل الشيباب الراغبن يف العمل يف الصحافة وتشيجيعهم عىل اشاعة ثقافة 
نرش االخبار بحيادية عرب وسيائل االعالم او عرب مواقيع التواصل االجتامعي وتقديم الدعم 
اليالزم ليكونيوا مدونن موثوقين، اذ ان جانيب كبري مين التغطيات االعالميية خالل فرتة 
سيطرة »داعش« عىل هذه املدن وبعدها استندت عىل اعتامد وسائل االعالم عىل مدونن كان 

يسكنون داخل هذه املدن للحصول عىل املعلومات الدقيقة.

لالطالع عىل تقرير الرصد الكامل:
/http://www.imh-org.com 


