تغطية وسائل االعالم العراقي ألحداث ديالى

العزف على الوتر الطائفي الحساس
بيت اإلعالم العراقي http://www.imh-org.com/
يرصد "بيت اإلعالم العراقي" في تقريره الثامن والخمسون تغطية اإلعالم المحلي لألزمة
األمنية التي شهده ا قضاء المقدادية في محافظة ديالى ،بعيد الهجوم اإلرهابي الذي نفذه تنظيم
"داعش" ليلة  ٢٦من شهر أكتوبر/تشرين األول  ٢٠٢١على قرية الرشاد "الشيعية" وأسفرت
عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى بين األهالي وردود الفعل االنتقامية التي تلت ذلك
الحادث ،ضد القرى "السنية" المجاورة (الرشاد الثانية ،ونهر اإلمام ،وشوك الريم) ،وأوقعت
عديد القتلى والجرحى ،فضال عن نزوح مئات األسر وإحراق وتجريف عشرات المنازل
والبساتين المثمرة.
مما أثار المخاوف من اشتعال نيران اقتتال أهلي أوسع نطاقا سيما في ظل األزمة السياسية
التي تعيشها البالد على خلفية الطعن في نزاهة االنتخابات والتظاهرات الرافضة لنتائجها
والمطالبة بإعادة عد وفرز األصوات يدويا ،مع تبادل الخصوم السياسيين الهجمات اإلعالمية
على وقع موجة التحريض ضد المكون "السني" ،عبر الدعوة العلنية والصريحة على مواقع
التواصل االجتماعي لتوسيع نطاق سياسات التطهير الطائفي والتهجير الجماعي للسكان
باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق األمن واالستقرار ألبناء المكون "الشيعي" القاطنين في
المناطق المختلطة طائفيا.
ويستند تقرير الرصد الجديد على متابعة وتحليل خطاب عينة معيارية من وسائل اإلعالم
التقليدية األكثر انتشارا ،ضمت عشرة مواقع ووكاالت إخبارية وعشرة قنوات فضائية،
باإلضافة إلى ثالثة صحف يومية (الجدير ذكره أن الصحف المحلية ال تتوفر بصورة منتظمة

كما أن مواقعها اإللكترونية ال تأتي بشيء مختلف عما تتداوله المواقع والوكاالت اإلخبارية)،
روعي في اختيارها تمثيل كل االتجاهات السياسية واالجتماعية ،العرقية والطائفية .باإلضافة
إلى مواقع التواصل االجتماعي األكثر شعبية في العراق "فيسبوك وتويتر ويوتيوب" ،عبر تتبع
أبرز الوسوم (الهاشتاج) التي راجت منذ يوم  ٢٧تشرين األول /أكتوبر وحتى  ١٤تشرين
الثاني/نوفمبر .٢٠٢١
معززة بصور وروابط لألخبار والتقارير والمنشورات التي عالجت الحدث.
وخلص تقرير الرصد إلى النتائج التالية:
 .1مواصلة معظم وسائل اإلعالم المحلية المرتبطة باألحزاب والمؤسسات الدينية سياسة
التغطية األحادية لألحداث من خالل التركيز على الجانب األقرب لها طائفيا وإهمال أو
التناول العابر لرواية الطرف اآلخر.
فضال عن اجتزاء الوقائع لدعم وجهة نظر مسبقة عن وجود دوافع حزبية خلف وقوع
االعتداء اإلرهابي في هذا التوقيت بغرض دفع القوى المعترضة للرضوخ لنتائج
االنتخابات أو وقوفها وراء ترك ثغرات يتسلل منها اإلرهاب لضرب السلم واألمن األهليين
بهدف الضغط للحصول على مكاسب سياسية بمعزل عن حجم التمثيل البرلماني.
 .2بالرغم من التحسن الملحوظ في أداء شبكة اإلعالم العراقي خالل العامين الماضيين ،إال أن
المؤسسة اإلعالمية شبه الرسمية الممولة من الخزينة العامة ،أخفقت مرة أخرى في تغطية
األحداث بشكل متوازن إذ غيبت بشكل شبه تام أصوات األهالي من ضحايا العمليات
االنتقامية ،واكتفت بتغطية اإلجراءات الحكومية األمنية واإلغاثية .بخالف قنوات أخرى
أبدت توازنا أفضل في عرض معاناة جميع ضحايا االعتداء اإلرهابي والعمليات االنتقامية.
 .3سجلت وسائل اإلعالم ذات الصبغة المدنية أو التابعة لقوى سياسية "غير دينية" أداء أفضل
وأكثر توازنا في تغطية تطورات األزمة دون تبني مسبق لموقف أي من أطراف األزمة

 .4حتى بعد مرور أكثر من ثالثة أسابيع على تفجر األزمة ،لم تنجح أي وسيلة إعالم محلية
في منح الرأي العام قصة متماسكة معززة بالخرائط والصور لتسلسل األحداث األخطر من
نوعها خالل األعوام القليلة الماضية ،وفحص ومراجعة أقوال شهود العيان والمصادر
الرسمية ،وإجراء تحقيقات استقصائية عن هوية الضالعين في األعمال االنتقامية من خالل
التدقيق في الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل االجتماعي.
ناهيك عن تسليط الضو ء على حالة عدم االستقرار المزمنة في تلك األنحاء التي تسجل
دوما أعمال عنف متفرقة بين اغتياالت واختطاف وهجمات مسلحة بحق عناصر القوات
األمنية والمدنيين على حد سواء.
 .5توفير القنوات الفضائية السيما عبر برامجها الحوارية منابر مفتوحة لترويج نظريات ذات
دوافع سياسية عن خلفيات ومالبسات أعمال العنف اإلرهابية واالنتقامية ،من خالل
استضافة شخصيات إشكالية عرفت بتبنيها خطاب طائفي محرض على الكراهية وداعي
لتطبيق سياسات العقاب الجماعي بحق السكان من المكون اآلخر وتحميل المدنيين
المسؤولية عن فشل األجهزة األمنية في أداء واجباتها في منع وقوع أعمال العنف وتعقب
ومكافحة األفراد والمجموعات اإلرهابية.
 .6فشل كل وسائل اإلعالم المرصودة في الحصول على رواية رسمية حتى ولو مبدئية
لتسلسل األحداث والعناصر المتورطة في عمليات القتل سواء اإلرهابية أو االنتقامية،
واالستسالم للبيانات والتصريحات واالجتهادات الشخصية للمسؤولين المحليين التي شكلت
أحد أهم مصادر نظريات المؤامرة المتداولة على وسائل اإلعالم التقليدية ومواقع التواصل
االجتماعي ،التي حاول أصحابها ،بالرغم من إعالن تنظيم داعش مسؤوليته عن االعتداء
اإلرهابي ،اتهام الجهة األخرى بتدبير الحادث ألغراض سياسية.
 .7على صعيد السوشيال ميديا ،شهدت مواقع التواصل االجتماعي األكثر شعبية في العراق
(فيسبوك وتويتر ويوتيوب) مع ظهور أول أنباء االعتداء اإلرهابي على قرية الرشاد،
نشاطا محموما من قبل المدونين والجيوش اإللكترونية عبر عدد من الوسوم "الهاشتاجات"

وأهمها

"#شيعة_بني_تميم_تذبح،

#جريمة_المقدادية_طائفية،

#كاظمي_كلب_امريكا،

#من_الصخر_الى_النصر،
#ال_امن_اال_بالحشد" التي

تضمنت دعوات صريحة لالنتقام من المكون اإلجتماعي اآلخر عبر الدعوة لتهجير سكان
القرى المجاورة بتهمة احتضان وتسهيل وتوفير الدعم اللوجستي واالستخباراتي للعناصر
اإلرهابية التي هاجمت قرية "الرشاد" من جهة.
ومن الجهة األخرى اتهام الحكومة والقوات األمنية بالتواطؤ والتقصير ،والتحريض ضد
الممثلين السياسيين للمكون "السني" باعتبار مواقفهم المعارضة لسياسات العقاب الجماعي
دعما لإلرهاب وضغطا على الحكومة من أجل عدم اتخاذ إجراءات أمنية استئصالية بحق
الحاضنة االجتماعية للعناصر اإلرهابية.
األمر الذي انعكست آثاره على األرض في إحجام األجهزة األمنية عن التحرك بسرعة
وحزم للحيلولة دون وقوع العمليات االنتقامية ،التي أثارت بدورها موجة وسوم
"هاشتاجات"

مضادة

وأهمها

"#الحشد_منظمة_ارهابية،

#ديالى_تنزف،

#ديالى_قرى_المقدادية_تباد_وتهجر# ،ديالى_قرية_االمام_تباد_وتهجر# ،ديالى_تذبح"،
حاولت في الغالب الضغط على الجهات الحكومية التخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية
المدنيين.
لكنها احيانا انحرفت باتجاه التحريض الطائفي ضد المكون "الشيعي" من خالل اجترار
حوادث تاريخية ومقوالت مذهبية وأحكام دينية ،فضال عن ترويج روايات عن ضلوع
الفصائل الشيعية في االعتداء اإلرهابي بهدف إثارة الفتنة الطائفية لغايات سياسية تتصل
بالخالف حول نتائج االنتخابات ،باالستناد على بعض المعلومات غير المؤكدة عن تعطيل
كاميرات المراقبة قبيل االعتداء ونجاح المهاجمين الذين قدروا بالعشرات في االنسحاب
بكل سالسة دون أن يوجهوا أي قدر من المقاومة سواء من قبل األهالي الذين يتمتعون
بحكم انتمائهم الطائفي بالحق في حيازة وحمل السالح ،أو القوة العسكرية الماسكة لألرض
والتي ادعي بأنها تتبع الحشد الشعبي.

توصيات الرصد-:
 .1حث وسائل اإلعالم والصحفيين واإلعالميين على توخي الحذر في التعامل مع األحداث
التي تنطوي على عناصر تأزيم طائفي أهلي ،والتدقيق في البيانات والتصريحات الحكومية
واإللحاح في طلب رد رسمي على المعلومات التي ترد على ألسنة ممثلي األطراف
المنخرطة باألزمة ،بما يحول دون تحولها إلى مسلمات يصعب إزالتها من العقل الجمعي
للمكونات االجتماعية المشككة أساسا في مصداقية الحكومة واألجهزة األمنية.
 .2حث شبكة اإلعالم العراقي شبه الرسمية على النهوض بدورها كمؤسسة ممولة من المال
العام ،بتفنيد األخبار والمعلومات المغلوطة عبر تكثيف تغطيتها اإلخبارية االستقصائية
وعدم ترك نهايات الوقائع سائبة تحت ضغط األحداث المتسارعة مع ما يمثله ذلك من
فرصة لتعميق التوتر األهلي وانعدام الثقة بين مكونات المجتمع جراء غياب الحقيقة.
 .3التشديد على القنوات الفضائية األكثر متابعة ،مع األخذ باالعتبار ضرورات التوازن في
طرح وجهات النظر والمواقف المختلفة ،باالمتناع عن استضافة الشخصيات اإلشكالية التي
عرفت بخطابها الطائفي وتحريضها الدائم على الكراهية ضد المكونات السياسية
واالجتماعية األخرى ،السيما تلك التي تستغل الحصانة الذي توفرها لها القوى والفصائل
المتنفذة ضد المالحقة القانونية ،للدعوة والتشجيع على تطبيق سياسات التطهير الطائفي
والتهجير القسري للسكان بذريعة مواجهة اإلرهاب ،باعتبار أن هذه المطالبات تندرج تحت
بند التحريض على ارتكاب أفعال مجرمة طبقا لقانون العقوبات العراقي ويصنفها القانون
الدولي كواحدة من الجرائم ضد اإلنسانية التي ال تسقط بالتقادم.
 .4حث المنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين ،ألخذ دورها في دفع
المؤسسات الرسمية لتفعيل القانون والتحرك ضد دعاة الفتنة الطائفية ومثيري النزعات
اإلجرامية باعتبار أن أفعالهم ال تندرج ضمن حق التعبير عن الرأي وتشكل خطرا على
السلم األهلي وتكرس ثقافة الحلول االستئصالية حتى على مستوى النزاعات السياسية
والعشائرية.

 .5حث منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان والحريات على تنظيم حمالت
إعالمية مستمرة ورفع قضايا أمام المحاكم المحلية والدولية من أجل الضغط على الشركات
المالكة لمواقع التواصل االجتماعي لتخصيص جزء من أرباحها الهائلة في زيادة االستثمار
في العنصر البشري لمكافحة حمالت الكراهية والتحريض على العنف ضد أبناء الطوائف
والعرقيات واألديان.
خاصة تلك التي تستخدم وسوم "هاشتاجات" وتتصدر الترند اليومي حتى بدون وجود
تفاعل حقيقي مع ها ،والحد من االعتماد على الخوارزميات التي ال تفهم سياق المنشور أو
التغريدة أو الفيديو ،السيما في مناطق النزاع النشط ،وغالبا ما تتسبب في التضييق على
حرية التعبير للمستخدمين المعتدلين بما يمنح المتطرفين مجاال أوسع للتأثير على
المجتمعات التي تعيش أزمات أمني ة وسياسية حادة ،الذين يطورون يوميا أساليب تشفير
الكلمات وتقطيعها .فضال عن تشديد الرقابة على نشر صور ضحايا عمليات العنف.

تفاصيل وعينة الرصد
المواقع اإلخبارية والوكاالت المحلية
ناس نيوز
مقتدى الصدر :صالة موحدة بين السنة والشيعة في ديالى إلبعاد اإلرهاب والميليشيات
عمار الحكيم يحذر من ’مخططات أثيمة’ في ديالى ويدعو إلى ’ضبط النفس’
وزير الداخلية عثمان الغانمي :حريصون على استقرار ديالى وتعزيز ’السلم األهلي’ فيها
الصدر ’يغرد’ بشأن ديالى :أسيرة التهريب والميليشيات واالرهاب
العمليات المشتركة :جهودنا مستمرة في ديالى ..واعتقلنا ’أخطر إرهابي’

المرشح الفائز سجاد سالم :مؤسف ما يحصل في ديالى والحل الوحيد احتكار الدولة للسالح
رئيس الجمهورية :هجمات كركوك وديالى وصالح الدين تستدعي رص الصفوف ودعم قوات
األمن
محافظ ديالى :الوضع األمني تحت السيطرة ونتحرك لمعالجة ’المناطق الساخنة’
العمليات المشتركة عن هجوم المقدادية :ما حدث خرق أمني إلثارة الفتنة
مشهد ’مأساوي’ مع البدء بإخالء جثث ضحايا هجوم ديالى (صورة)

بغداد اليوم
الصدر يوجه رسالة للسنة والشيعية في ديالى
وقفة تضامنية مع عوائل شهداء المقدادية في ديالى
الكاظمي يعطي الضوء األخضر إلجراء أكبر تغييرات في أمن ديالى
ديالى ..مداهمات مباغتة لكشف ميصير مخطوف في الوقف
الصبر والثأر ..الخزعلي يوجه عدة رسائل من عزاء بني تميم في ديالى
دول الشر هي السبب ..أبو علي العسكري يتحدث عن هجوم ديالى ويوجه رسائل
عزم يحذر من فتنة طائفية في ديالى ويوجه رسالة إلى الحكومتين المركزية والمحلية

السومرية نيوز
بعد مجزرة المقدادية ..وفد امني رفيع يصل ديالى

مزارات ديالى تعلن "االستنفار" في خمسة مراقد دينية
مسؤول محلي :منطقة الوقف بديالى باتت مقرا لعناصر داعش الهاربين من سلسل.
مقتل واصابة خمسة بانفجار جثة مفخخة في ديالى
الكاظمي يصدر عدة توجيهات إلى القادة األمنيين في ديالى
ائتالف النصر يوجه رسالة بعد الهجوم األخير في ديالى
الحكيم يحذر من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية الى ديالى

وكالة الفرات نيوز
العمليات المشتركة :إحتواء الموقف في ديالى وإحباط فتنة اإلرهاب
العمليات المشتركة :عملية المقدادية وأدت فتنة طائفية حاولت داعش إشعالها
السيد الحكيم يجدد تحذيره من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية لديالى
الغانمي :ديالى عصية على الطائفية وحريصون على استقرارها
بالفيديو ..قائد شرطة ديالى الجديد يتوعد المتجاوزين بـ"المقصلة"
صالح يحذر من محاوالت اإلرهاب الستغالل الثغرات وتهديد السلم المجتمعي
الكاظمي :داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في ديالى ولن نسمح بعودة الفرقة الطائفية
خبير أمني :جريمة المقدادية هدفها الفتنة الطائفية ونحتاج لمسك األرض جوا
الوقف الشيعي مستنكرا جريمة ديالى :حرمة المؤمن اشد من حرمة الكعبة

وكالة أور
ديالى :المليشيات تواصل حمالت التهجير والقصف والوفد الحكومي ال حول له وال قوة
نائب :حذرنا من انتكاسة امن ديالى منذ  3سنوات بسبب الفراغات القاتلة
عمليات ديالى للحشد تطلق عملية تفتيش من خمسة محاور في سالسل جبال حمرين
قطع طريق بلدروز شرق ديالى من قبل متظاهرين
وفد حكومي رفيع يصل الى ديالى لمناقشة  6ملفات مهمة

شفق نيوز
حشد ديالى يطلق عملية من خمسة محاور لمالحقة داعش في جبال حمرين
ديالى ..نشر فوجين واستبدال قطعات امنية في "بؤر التوتر"
في ديالى ..معتصمون يقطعون طريقا حيويا للمطالبة بالكشف عن قتلة ضابط شرطة (صور)
ديالى ..الدماء تبعد  350أسرة من منازلها في المقدادية
نزوح  170أسرة إلى "المسجد األقصى" جراء أحداث العنف الدموي في ديالى
مصدر يكشف تفاصيل هجوم ديالى :داعش كمن لذوي مخطوفين  ..والحشد يتحرك
الصدر يعلق على "مجزرة ديالى" :ال ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد
داعش يشن هجوما عنيفا يوقع  25ضحية وجريحا في ديالى
رئيس إقليم كوردستان يندد بشدة بهجوم داعش في ديالى
حكومة إقليم كوردستان تدين "مجزرة ديالى" :داعش ال يزال يشكل تهديدا

باسنيوز
محلل سياسي :مجزرة ديالى جاءت نتيجة التصعيد ضد نتائج االنتخابات ..هناك من يعمل
لعودة الطائفية
قتلى في هجوم جديد بديالى  ..واجتماع أمني عراقي لبحث التداعيات
مسرور بارزاني يدين بشدة هجوم ديالى  :داعش اليزال تهديدا ويتطلب ردا جماعيا
بيان :ارتفاع حصيلة هجوم ديالى إلى 11قتيل و 6جرحى
خبير أمني :داعش يعمل على اإليقاع بين القرى في ديالى  ..بهذه الطريقة

اي كيو
إلغاء حظر التجول المسائي في المقدادية "استجابة لمناشدات السكان"
الصدر يدعو لصالة مشتركة في ديالى تشارك فيها "المحافظات القريبة ومنها بغداد"
قوة أرسلها الكاظمي تشتبك مع "عصابة أسكوبار الخطرة جدا" في "بساتين ذيابة" :إصابات
واعتقاالت
يحيى رسول :مالحقة وحساب عسير لكل األصوات المحرضة على الطائفية في ديالى
الصدر :الخطر محدق بمحافظة ديالى ونار الفتنة الطائفية يؤججها البعض
المقدادية" :بؤر التوتر باتت مستقرة" بعد انتشار قوات خاصة ..ورسائل "طمأنة"
ديالى ..أوامر عليا بإنشاء "مظلة جوية" فوق المقدادية

الكاظمي :هيهات أن يجد "داعش" موطئ قدم في ديالى
الوقف السني يستنكر هجوم المقدادية :دعوة لتحقيق "عاجل ومعرفة الواقفين وراء هذا
اإلجرام الفتاك"

وكالة أنبار براثا
الدور الخبيث لبعض االعالميين لما جرى في ديالى
ديالى بين التضامن مع الجالد واتهام الضحية
وزير الداخلية :ديالى عصية على اإلرهاب والطائفية ..حريصون على استقرارها
محمود الربيعي  :الخروقات األمنية في ديالى وصالح الدين سببها الكاظمي ...
أمنية ديالى  :لن نخاف من كشف الحقيقة بشأن حادثة المقدادية
مصدر رفيع في الحشد الشعبي  :الهجوم االرهابي الذي وقع اليوم في ديالى ليس من ضمن
قاطع عمليات الحشد الشعبي
بينهم العامري ..وفد امني رفيع يصل مكان الهجوم االرهابي في ديالى

وكالة اليقين لألنباء
الميثاق الوطني :جثث المدنيين ما تزال في بساتين قرية نهر اإلمام بالمقدادية
الضاري :جرائم التطهير الطائفي في المقدادية متصلة بنتائج االنتخابات
مرصد أفاد :ما يجري في المقدادية تطهير عرقي تنفذه ميليشيات وسط تكتم حكومي

على خلفية أحداث المقدادية ..اعتقال ناشطين في ديالى النتقادهم السلطات
شهادات مروعة من مجزرة المقدادية ودعوات لتدخل مجلس األمن
الميثاق الوطني العراقي يكشف معلومات خطيرة عن أسباب استهداف أهالي المقدادية
منظمة حقوقية :جرائم الميليشيات في ديالى تؤكد غياب سلطة الدولة
لليوم الخامس ..الميليشيات تواصل هجومها على قرى في ديالى
وزارة الهجرة تتجاهل التهجير القسري على يد الميليشيات في المقدادية
اتحاد علماء المسلمين يستنكر المجازر الطائفية في المقدادية
الميليشيات تهجر  350عائلة من قرى المقدادية خالل اليومين الماضيين
صحفيون عراقيون يطلقون وسم #الطائفيون_يقتلون_ديالى جراء استمرار عمليات االنتقام
الطائفي

وكالة المعلومة
ديالى :الحشد يضاعف قدرات الهندسة العسكرية ويشكل فرق جوالة لكشف العبوات وااللغام
داعش تهدد السلم المجتمعي في ديالى
مسؤول في ديالى يحذر من “فراغات الوقف” ..تمثل مخابئ موت اخرى
الحسيني :الحشد الشعبي احبط نحو  10مجازر دامية في ديالى خالل .2021
نائب سابق :حكومة الكاظمي تتحمل وزر االحداث األمنية في ديالى
العزاوي يكشف مناطق نشاط اإلرهاب في ديالى

مسؤول في ديالى :ال يوجود نزوح من قرى المقدادية
محافظ ديالى :جبال حمرين والمناطق المحاذية لكردستان تشكل مالذا امنا لإلرهابيين

الصحف
صحيفة الصباح
صالة موحدة «تحتضن» المقدادية
النفخ في رماد الطائفيَّة
اإلرهاب يضرب من جديد

صحيفة المدى
صور:

صالة

موحدة

في

ديالى

تحرك فريد من نوعه في ديالى وبيان (احتفالي) ..من هو أحمد رومية؟
ديالى  ..خاصرة العراق المدماة
ديالى ..ارتفاع اعداد األسر النازحة في قضاء المقدادية
العمود الثامن :بانتظار اللجنة!!
حوارات أمنية مكثفة لسد الفراغات مع إقليم كردستان وتبادل المعلومات

لنبذ

الطائفية

حظر تجوال في المقدادية ..وحديث عن تورط (طرف ثالث)
قبيلة ضابط مغدور تقطع طريق بلدروز بعقوبة
أحداث المقدادية :قوات من بغداد تنتشر ومحاسبة ستطال المقصرين
بنو تميم :لم نتورط بالتهجير واالتهامات للتغطية على جريمة الرشاد

صحيفة الزمان
صالة موحدة في ديالى ردا على محاوالت إشعال الفتنة
هجرة ديالى لـ (الزمان) تعاون مع نقابة األطباء لعالج مرضى نازحي المقدادية مجانا
إدانة جريمة ديالى بال زيارتها ! – شامل بردان
أهالي ديالى يشيعون ضحايا مجزرة الرشاد وسط تنديد وغضب عارم

القنوات الفضائية
قناة العراقية
وفد أمني رفيع يتابع أحداث االعتداء اإلرهابي في المقدادية وملفات اخرى في نشرة الــ 2
تشييع شهداء المقدادية  ..والمفوضية تفتح المحطات المطعون بها في نشرة الـ  8من
#العراقية_اإلخبارية
جريمة المقدادية ..خمسة عشر شهيدا يتركون خلفهم فاجعة بين األهالي | تقرير شاكر الوندي

المحايد مع سعدون محسن ضمد | جريمة المقدادية ..فاجعة بتوقيت خطير وغضب يجتاح
الشارع
القائد العام للقوات المسلحة يؤكد أن جريمة المقدادية لن تمر دون عقاب و ملفات اخرى في
نشرة الـ 12
بعد تشييع شهداء فاجعة المقدادية،وصول تعزيزات من الرد السريع ومكافحة اإلرهاب إلى
ديالى في نشرة 12
عشائر البو حمدان تدين الهجمات اإلرهابية التي طالت المقدادية
واجب الصراحة مع علي عماد | احداث المقدادية بمنظار المؤسسة االمنية
ديالى | جموع المصلين تؤدي في المقدادية صالة موحدة لنبذ الطائفية
وفد أمني برئاسة األعرجي يطلع على األوضاع في المقدادية | تقرير شاكر الوندي
وفود امنية وسياسية تقدم تعازيها لذوي شهداء المقدادية وملفات اخرى في نشرة الـ6
المحايد | اللواء تحسين الخفاجي :تم توزيع المسؤولية في المقدادية على جميع الجهات االمنية

قناة الغدير
أمر إداري إلنجاز معامالت شهداء وجرحى جريمة المقدادية

بالصور  ..صالة جمعة موحدة لدرء الفتن الطائفية ودعم التعايش السلمي في قضاء المقدادية
بديالى
ما حقيقة ما حدث في قرية الرشاد بالمقدادية  ..رواية من أفواه أهاليها
قيادي في الحشد :العمليات مستمرة للقصاص من منفذي مجزرة المقدادية
بعد االستقرار األمني ومناشدات األهالي ..إلغاء حظر التجوال في المقدادية
تعهدت التربية بدراسة مصير  177طالب حرموا من أداء االمتحان بسبب “احداث المقدادية”
إعادة فرض حظر التجوال في المقدادية ألسباب أمنية
بحضور الحشد الشعبي ..اجتماع أمني موسع لبحث األوضاع األمنية وجريمة المقدادية بديالى
الهجرة تسجل نزوح  227أسرة من المقدادية وتقرر شمولهم بمنحة الطوارئ
قائمقام المقدادية :االوضاع مستقرة بالقضاء وعلى األهالي عدم االستماع للشائعات
الحاج العامري يزور ديالى للمرة الثانية بعد مجزرة المقدادية لمواساة أهالي الشهداء وسط
ترحيب شعبي كبير
تغطية خاصة || بعد مجزرة المقدادية  ..اهالي ديالى يستغيثون بالحشد
ديالى  ..أهالي قضاء المقدادية يطالبون بتجريف البساتين المحيطة بهم والتي باتت منطلقا
لالرهاب

اهالي المقدادية يرحبون بزيارة العامري ويثنون على مواقفه في مواجهة االرهاب
ذوو شهداء المقدادية يطالبون بإشراك الحشد بالملف األمني وتجريف البساتين القريبة من
الرشاد
حشد ديالى :ما حدث في المقدادية بسبب وجود مناطق سائبة لم تشغلها القوات األمنية
لم يكن من باب الصدفة ما حصل في قضاء المقدادية حدث يكشف عن خيوطه السياسية
الهجرة تنفي نزوح عوائل جديدة من قرى المقدادية
مجزرة المقدادية ..دواعش السياسة واالصوات الطائفية واالعالم االصفر يوفرون غطاء
االرهاب
قبيلة بني تميم تقدم اعتذارها وشكرها للعامري بحضوره في تقديم المواساة لذوي شهداء
المقدادية
معتصمو بغداد يقيمون مجلس عزاء على أرواح شهداء مجزرة المقدادية (صور /فيديو)

قناة الرشيد
حافالت تتجه نحو المقدادية القامة الصالة الموحدة واالهالي يرحبون بالمبادرة | مراسل
الرشيد عبدهللا
العامري واالعرجي ويار هللا والشمري يصلون قضاء المقدادية عبدهللا الباش  /مراسل الرشيد
هجوم المقدادية ..الدماء تسيل مجددا وانتقادات الداء الحكومة المحلية

الجبوري :القيادات األمنية بكل أصنافها تتحمل المسؤولية لما جرى في المقدادية
المقدادية تنزف دما  ..ومطالبات بتحرك عاجل يضع حدا لجرائم االرهابيين
الجبوري يروي تفاصيل التهجير في المقدادية :جرى بحضور القيادات والوفد الحكومي!
اخالء جثث ضحايا مجزرة قرية الهواشة في المقدادية الى المستشفى
المقدادية ..ارواح تزهق وعوائل تنزح و مخاوف من اتساع العمليات االجرامية
فاجعة تهز المقدادية شرق العراق  ..ومسؤول عراقي يكشف تفاصيل الهجوم
الثامنة مع أحمد الطيب | المقدادية ..االيده بالنار مو مثل االيده بالمي!
مؤتمر عشائري لدرء الفتنة واالتفاق على عودة النازحين لمناطقهم | تقرير عبدهللا الباش
العمليات المشتركة 11 :شهيدا وعدد من الجرحى بهجوم إرهابي في ديالى اللواء تحسين
الخفاجي
مصدر :نزوح مئات العوائل من قرى ديالى نتيجة توتر الوضع االمني

وسط نحيب وبكاء ذويهم  ..مشاهد مأساوية لضحايا مجزرة المقدادية ...
بالفيديو  ..اخالء جثث ضحايا مجزرة قرية الهواشة في المقدادية ...
المقدادية ..ارواح تزهق وعوائل تنزح و مخاوف من اتساع العمليات االجرامية
سقوط اربع قذائف هاون على قرية شوك الريم التابعة للمقدادية ... -

بالصور  ..وصول جثامين شهداء االعتداء االرهابي في قرية الرشاد ...
مصدر :نزوح مئات العوائل من قرى ديالى نتيجة توتر الوضع االمني
الهجرة تعلن شمول الوجبة الثالثة من العوائل النازحة في ديالى …
العمليات المشتركة تعلن ارسال تعزيزات من الرد السريع ومكافحة االرهاب والجيش الى
المقدادية

تنظيم داعش يتبنى هجوم قرية الرشاد في المقدادية  -قناة الرشيد ...

قناة Utv
لجان حكومية تفتح قنوات الحوار لتطويق فتنة المقدادية في ديالى
الخنجر يزور النازحين من المقدادية :تعيين  450من أبناء القرى لحمايتها
طوفان :من غير المعقول عدم السيطرة على المقدادية بعد مرور  8سنوات ،وهوية اإلرهابيين
قد تكون خارج داعش
سجال في ديالى لفرض نموذج أمن جديد ..االستخبارات تحلل بيانات المقدادية
مئات يشاركون في أداء الصالة الموحدة في المقدادية لدعم الوحدة وتعزيز السلم األهلي ونبذ
الطائفية
مئات يشاركون في أداء الصالة الموحدة في المقدادية لدعم الوحدة وتعزيز السلم األهلي ونبذ
الطائفية

بعد ليلة المقدادية الدامية ..قادة الجيش والحشد يتمركزون في ديالى ودعوات لتقييم خطط
مواجهة داعش
السنجري :الحكومتان المحلية والمركزية تتحمالن جزءا من مسؤولية هجوم المقدادية بسبب
التقصير األمني
رسالة سالم إلى المقدادية ..الطائرات الورقية تحلق في سماء سامراء بمشاركة جميع شرائح
المجتمع
تضامن شعبي وحكومي مع شهداء المقدادية
همام التميمي :فوضى عارمة صاحبت حادثة قرية الهواشة في ديالى
الفرات يتبرع بجرف الصخر لنهر اإلمام | مع مال طالل

قناة NRT TV
تخصيص منح مالية لعوائل الضحايا والنازحين من المقدادية
استهداف قضاء المقدادية بقذائف الهاون يتسبب بنزوح االهالي من المنطقة
شرطة ديالى تعلن حصيلة هجوم داعش على قرية الرشاد
مكافحة اإلرهاب يكشف استراتيجية جديدة لمطاردة داعش ..ماذا عن المقدادية؟
العصائب عن ديالى :ممكن تطبيق تجربة جرف الصخر ..والهجرة تؤكد ارتفاع مؤشر
االنازحين ...
هجوم لداعش على ديالى وانباء عن عدد كبير من الضحايا

'الرشاد' و'نهر اإلمام' ..داعش يسعى العادة الحرب الطائفية في العراق
الكاظمي يصدر قرارين 'عاجلين' بخصوص أحداث ديالى
شاهد بالفيديو :خميس الخنجر يبكي على الهواء مباشرة ..ماالسبب؟
بالصور ..عشرات المواطنين يتوافدون إلى ديالى ألداء صالة الجمعة الموحدة
مركز حقوقي يحمل 'بدر والعصائب' مسؤولية مجزرة المقدادية ..ويوجه رسالة لألمم المتحدة
توضيح من الهجرة حول نزوح جديد للعوائل في ديالى
الصدر يعلق على هجوم قرية الرشاد ..افيقوا يرحمكم هللا
العامري واالعرجي ويار هللا يصلون إلى ديالى (صور)
االسدي والخزعلي يعلقان على المشادة الكالمية بين احد وجهاء بني تميم وهادي العامري
فصيل مسلح يدخل على خط ازمة مجزرة المقدادية ويحذر قيادة العمليات المشتركة
محافظ ديالى في تسجيل صوتي يتحدث عن هجوم انتقامي

قناة االتجاه
التميمي يؤكد :الوجود للفتنة في المقدادية
مجزرة المقدادية  ..جريمة مروعة بتهاون حكومي
رفع حظر التجوال عن قضاء المقدادية
الفتح يحمل الحكومة مسؤولية مجزرة المقدادية

أنباريون يدينون مجزرة المقدادية ويحملون الكاظمي مسؤوليتها
وفود حكومية تتقاطر على المقدادية لتقديم "الوعود المتكررة".
الحشد الشعبي" :مجزرة المقدادية" حصلت في قاطع الشرطة
خبير :جريمة المقدادية اختراق كبير لالجهزة االستخباراتية واالمنية
واسط تقيم مجلسا تأبينيا لشهداء المقدادية في ساحة االعتصام
الرشاد المنكوبة تحمل الكاظمي مسؤولية الجريمة المروعة في المقدادية
كتائب حزب هللا تشارك أهالي المقدادية عزاءهم بالمجزرة المروعة
الحشــ.،ـد الشــ.،ـعبي يتوعد بالثأر لشهداء فاجعة المقدادية بديالى
ثورة العشرين يحمل الكاظمي واالحتالل االميركي مسؤولية مجزرة المقدادية
تعقيبا على فاجعة المقدادية ..الموسوي :قرارات الكاظمي "المتخبطة" اربكت الجهد
االستخباراتي بالبالد
نائب سابق يوجه انتقادا الذعا للكاظمي
محلل سياسي :مجزرة المقدادية جزء من المسلسل االميركي بممارسة الضغوط على القوى
السياسية
مراسل "االتجاه" :القيادات االمنية توافق على طلب االهالي بتسليم ملف المقدادية للحشد
الشعبي

قناة دجلة

القرار لكم  -فتنة شهربان ..المقدادية على صفيح ساخن
ديالى على صفيح ساخن ..وقفة إنسانية لمناصرة أهالي المقدادية
قتل  ,حرق منازل و تهجير  ..المقدادية تحت رحمة الجماعات المسلحة
الهجرة تكشف لدجلة أعداد نازحي قرى المقدادية
ديالى| امرأة ثكلى تروي لدجلة تفاصيل مروعة عن هجوم نهر األمام
شهادات أهالي ضحايا قرية الرشاد في المقدادية
كريم النوري :المقدادية شهدت النزوح وليس التهجير الطائفي
كريم النوري لدجلة :نرفض االرهاب وعمليات االنتقام في المقدادية وهي ال تمثل السنة
والشيعة
أوضاع العوائل المهجرة من قرى نهر االمام الى أطراف المقدادية (صور)
أوضاع العوائل المهجرة من قرى نهر االمام الى أطراف المقدادية (صور)
ديالى  ..توقف نزوح العوائل من قرى المقدادية منذ  48ساعة
وزير سابق  :واهم من يعتقد ان هجوم المقدادية االخير خرق أمني أو حادث عابر
ديالى  ..الكشف عن تفاصيل جديدة للمجزرة الثانية في المقدادية

قناة رووداو

الهجرة والمهجرين العراقية لرووداو :إحراق  57دارا |...رووداو.نيت ... -
قصف بقنابر الهاون يطال قرية في المقدادية
وزيرة الهجرة لرووداو :األسر النازحة في ديالى بلغت  280ومستمرون بتسليم المنح لذوي
الشهداء
وزارة الهجرة تنفي نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية في ديالى
وزيرة الهجرة لرووداو :اهتمام حكومي كبير النهاء قضية النازحين من المقدادية
كمبش :اطالق الصواريخ مستمر في المقدادية وصمت الحكومة مخجل
أعمال ثأر في المقدادية ..محافظ ديالى يكشف لرووداو تفاصيل جديدة
الكبيسي يوجه رسالة للصدر عبر رووداو :لك قاعدة جماهيرية لماذا السكوت عن المليشيات
في المقدادية
ارتفاع حصيلة ضحايا المقدادية الى  15شهيدا و 17جريحا -
ديالى ..افعال انتقامية تنذر بنشوب نزاع طائفي في المحافظة
استشهاد  11شخصا بكمين لداعش في ديالى| رووداو.نيت -
ديالى ..بنو تميم يطالبون بالثأر والقوات األمنية تسعى للسيطرة على الوضع
درءا للفتنة الطائفية ..الصدر يعلن إقامة صالة مشتركة في ديالى

حادثة المقدادية ..الخزعلي يتهم الحكومة بـ"الكيل بمكيالين" ويطالب القوات األمنية بالقصاص
من الجناة

قناة الرافدين
منظمة إنهاء اإلفالت من العقاب في العراق تطالب بإعادة نازحي قرى المقدادية فورا
 16مؤسسة ورابطة وهيئة إسالمية تدين جرائم الميليشيات في قرى المقدادية بمحافظة ديالى
ميليشيات الحشد تعيد انتشارها في ديالى تزامنا مع استمرار تهجير أهالي قرى المقدادية
مفوضية حقوق اإلنسان :عدد العائالت النازحة من المقدادية في ازدياد مستمر
مرصد أفاد :جرائم طائفية وإعدامات على الهوية وسط تكتم حكومي في المقدادية
االتحاد العالمي لعلماء المسلمين :نستنكر بشدة المجازر الوحشية في قرى قضاء المقدادية
بمحافظة ديالى
أهالي قرية نهر اإلمام في المقدادية يتهمون القوات الحكومية بالتواطؤ مع الميليشيات
مصادر مطلعة :قرية نهر اإلمام بمحافظة ديالى أفرغت من ساكنيها واستلمتها الميليشيات
مداخلة يحيى السنبل بشأن المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحشد في قرية نهر اإلمام في
ديالى
تقرير | أم حاتم..الميليشيات أحرقت بيتها فنزحت إلى بعقوبة وال تعرف مصير أبنائها

تقرير | نازحو قرى #المقدادية :الميليشيات اعتدت على النساء وأحرقت المنازل وسرقت
الممتلكات
#مع_الناس | شهادات أهالي قرى المقدادية المهجرين على يد الميليشيات # -ديالى |
#قناة_الرافدين
تقرير إخباري ..زيارات متكررة لزعماء الميليشيات في ديالى وسط تصاعد عمليات التهجير
والتجريف
تقرير إخباري ..قرى قضاء #المقدادية  ..مدنيون مستهدفون وقوات أمنية عاجزة عن حمايتهم
قتل وتهجير قرى #المقدادية ..جريمة إرهابية ..فاعل معلوم أمام أنظار الحكومة!

مواقع التواصل االجتماعي
فيس بوك
الجرادي باسم مع باسم السماوي.
 ٢٧أكتوبر ،الساعة  ٥:٢٤م·
#ماجرى
في المقدادية هي رسالة دم و ي ة للشيعة حصرا وباطنها سياسي قبل أن يكون طا ئ في
والسبب هو عندما جعلوا من الشيعي أن يتهم أخيه الشيعي بأنه ذيل والح ش د مليشيات لكن

إياك ثم إياك أن تقول داااااا ع ش هي مليشيات سن ية هنا تصبح طائ ف ي بامتياز وهذه
الدماء هي ثمرة اإلعالم األصفر ألذي يعمل منذ سنتين على تشويه الشيعة بشكل عام والح ش
د بشكل خاص فعلى المخلصين من الشيعة أن يضربوا عرض الحائط كل شي ويأدبوا الداخل
حينها سيتادب الخارج تماتيكيا أمريكا تعلم بالشاردة والواردة في العراق لكن اليعلم طيرانها
حينما تحدث هكذا مج ا زر وتستمر ألكثر من ساعات والمستهدف شيعي حصرا لكن العجيب
نفس المستهدف بعد االستهداف يحمل المسؤولية للح ش د ويتهم إيران هي السبب يعني آمنين
ماتجيبها المقتول شي ع ي والمتهم شي ع ي افيقوا هللا ينتقم من كل ش ي عي الزال يتهم
الشيعة بقت له
#شيعة_بني_تميم_تذبح
الرحمة والخلود

صوت الحق
 ٢٧أكتوبر ،الساعة  ٦:٤٧م·
أصغر شهيد في مجزرة المقدادية قرية الرشاد ليلة البارحة
الشهيد أيهم التميمي
#شيعة_بني_تميم_تذبح

هيثم وحيد الصيادي
 ٢٧أكتوبر ،الساعة  ١:٠٣ص·

#مجزرة_المقدادية_طائفية
"اإلرهاب ال دين له"
والدليل من قتل األبرياء الشيعه في ديالى هذا اليوم كائنات فضائية نزلت من المريخ.
#شيعة_بني_تميم_تذبح

رافد علي
 ٢٧أكتوبر ،الساعة  ١٢:٤٤م·
من النايم ع الساتر يشحطله كم ارهابي للسجن ينوصف بأبشع االوصاف واالرهابي يصير
مغيب وضحية  ،ومن يفرغ مكانه ع الساتر تصير النتيجة #شيعة_بني_تميم_تذبح
وغيرها من المجازر  ..مو كافي؟؟!!!!

مهدي علي
 ٢٧أكتوبر ،الساعة  ٢:٢١ص·
من تحجي يكلك يابه التصير طائفي  50شخص بين شهيد وجريح شيعه من عشيرة تميم في
محافظة ديالى قتلهم متطرفون سنه اوباش ارهابية غدرا مثل اجدادهم
ويجيك العار من عبيد امريكا وال سعود تعالوا خل نحل الح.شد الشع.بي
والشيعي االغم والعربانه يهوس على الح.شد الشع.بي
#شيعة_بني_تميم_تذبح

Mahmoud Aldolimy
 ٣٠أكتوبر ،الساعة  ٧:٢٢م ·
حملة إبادة و تغيير ديموغرافي في #ديالى بسواعد ابطال المقاومة اإلسالمية
و عوائل #المقدادية إلها هللا ،مدري ما إلها

Kareem Ibrahim
 ٣٠أكتوبر ،الساعة  ١٢:٢٤ص ·
مأساة تهجير أهل السنة من ديالى

نواف التميمي
 ٣١أكتوبر ،الساعة  ٦:٥٣م ·
تهجير اهل السنه من مليشيات ايران ويجيك عراكي يقولك يابااا ماكو طائفيه عدنا

Zuhair Obaidy
 ٣١أكتوبر ،الساعة  ٦:٠٤ص ·
#ديالى #المقدادية

تهجير و تغيير ديموغرافي
ال داعش و ال بطيخ .
فيديو:احد المواطنين الهاربين من المقداديه
الجيش والشرطه طلعونا ،
گالو اطلعو منگدر نحميكم !!
عدد القوات االمنيه  600الف فرد
بموازنه سنويه  20مليار دوالر
ويعجزون عن حماية قرية صغيره ؟!
ياللفشل  ...ياللعار
#حكم_اهل_العمايم_والسبح

فائق الشيخ
 ٢٧أكتوبر ،الساعة  ١١:٥١م ·
االن مباشر ومن بريد الصفحة .....تم تهجير و حرق منازل الخيالنيين والمهداويين والجبور
وجبرهم بالسالح على ترك قراهم في اطراف المقداديه في محافظة ديالى من قبل الوالئيين
واالحزاب التابعة لهم ....طائفية بآسم شهداء المقدادية....
ابو احمد الدليمي
 ٤نوفمبر ،الساعة  ٤:٣٣م ·

تهجير الع شاير العربية من اهل السنة من مناطق حوض حمرين ديالى وحرق منازلهم وقتل
شبابهم

المركز العراقي للعدالة والحريات،
 ١نوفمبر ،الساعة  ١١:٥٢ص ·
خدم #المشروع_االيراني في العراق،
ادوار موزعة بإتقان.....وكلهم مرتزقة وخدم لدجالهم االكبر #خامنئي!!!
#جهاز_مكافحة_االرهاب بدل ان يقاتل دفاعا عن العراق وسيادته وسالمة وحياة شعبه ،لكنه
يكمل مهمة #مليشيات_ايران في تهجير اهل #ديالى #السنة!!!!
فال نامت اعين الجبناء والخونة والمرتزقة...

تويتر
احمد عبد السادة
@ahmadabdulsada
 ٢٨أكتوبر
لقد أصبح استنساخ تجربة جرف الصخر ضرورة ملحة ليس في الطارمية فقط ،وإنما أيضا
في العديد من مناطق ديالى وباألخص في قرى نهر اإلمام وشوك الريم والهارونية "السنية"

التي أصبحت مستعمرات للدوlعش وقاعدة لهم لشن هجمات ضد الشيعة في المقدادية وغيرها.
لن يحمي دم الشيعة سوى استنساخ هذه التجربة
احمد عبد السادة
@ahmadabdulsada
 ٢٧أكتوبر
ال يمكن أن يستتب األمن في المقدادية ويأمن الشيعة فيها على حياتهم من دون تسليم ملفها
للحشد ،ألن الحشد أثبت بأنه الطرف الوحيد القادر على استئصال أورام اإلرهاب السرطانية
التي تتغذى على حواضن اجتماعية لها وباألخص في قرى نهر اإلمام وشوك الريم والهارونية
في المقدادية #ال_امن_اال_بالحشد

احمد الذواق
@Al_thawaq
·  ٢٧أكتوبر ٢٠٢١
اتصلت باحد االخوة هناك في ديالى كتله شلون صارت ال م ج زرة  ،قال احمد دخلوا للقرية
والن يعرفون كل القرية شيعة اي واحد يصادفهم يكتلونه م ج زرة طائفية بحق الشيعة  ،يجب
ان يكون هذا العنوان وكافي مجامالت يردون القضاء على الشيعة وهناك من الشيعة يريد حل
الحشد ! #شيعة_بني_تميم_تذبح

االعالمية شهد الياسري
@Shahadyassuri

 ٢٧أكتوبر
بينما كان مصلحكم يتلذذ بنشوة المناصب قادة الحشد يتلذذون بطعم النصر واسترداد االرض
المغصوبة من كان د٤١ش بأوج قوته واالبطال الزمين السواتر كانت خيمة مصلح بالخضراء
علمود المناصب وطلع طليانه بالتحرير وقنعوه بشكم منصب وانسحب وقادة الحشد بين ازيز
الرصاص ودوي القذائف #ال_امن_اال_بالحشد

حـــوراء
@huorre
 ٢٨أكتوبر
مدوا رقا َبكم للذبـ ـح وسلموا تسليما هذا هو شرط قبولكم في هذا الوطن إياكم أن تقاوموا الـ ذبـ
وجب تجريدكم من أياديكم (المنفلتة)
ـاح وال تدفعوا بأيديكم سكينَه عن نحوركم ،وإال
َ
#ال_امن_اال_بالحشد #شيعه_بني_تميم_تذبح

المالح
@mzy3ll
 ٢٧أكتوبر
صارت مجزرة بالطارمية كالوا ذوله مليشيات الشيعة قتلتهم صارت مجزرة بصالح الدين
كالوا هذول ميلشيات الشيعة قتلتهم ومن تصير مجزرة بالشيعة من قبل االرهاب السني يكولون
ال للطائفية  ،وهللا اريد العن ابوكم البو كل شريف بيكم اذا اكو شريف #طايفيتكم_مانشتريها
#ال_امن_اال_بالحشد

AbtehaL
@hashed313a
 ٢٧أكتوبر
عبد الزهرة ،طفل من مدينة ديالى فقد  3من أخوته مع أمه وعمه ،في االعتداء على المقدادية
ليلة أمس #شيعة_بني_تميم_تذ َبح #ال_امن_اال_بالحشد

♕« سہNــار »♕
@fragranc313
 ٢٧أكتوبر
األرض ونمطر السما َء على الوجود (بالفديو آثار
ضيم نَحرق
نحن بنو تميم إذا مسنا جن َح
ٍ
َ
هجوم عشيرة بني تميم على القرى الداعشية في نهر اإلمام لألخذ بالثأر)
#شيعة_بني_تميم_تذبح

زهــراء الـحــاج
@ZA_R01
 ٢٧أكتوبر
أستيقظت دهرا كي ننام … ولما غفوت لم ننم  ..الطفل ايهم شهيد مجزرة المقدادية
#شيعة_بني_تميم_تذبح

محبي اخوة زينب ♡
@haq___1
 ٢٧أكتوبر
#الشيخ_قيس_الخزعلي  :الثأر لجريمة المقدادية تطهير كل األماكن التي يستغلها االرهابيون
لعملياتهم الثأر لجريمة المقدادية ال يحصل اال بتواجد الحشد ومشاركته بعملية كبرى مع
القوات األمنية #شيعة_بني_تميم_تذبح

هاشم الناصحي hashem al nasihiu
@hashemaboali2
 ٢٧أكتوبر
اآلن قبيلة بني تميم المجاهده تشن هجوما من ثالثة محاور على قرية نهر امام الد111شيه
التي انطلق منها االرهابيين وتصاعد اعمدة الدخان من داخل القرية ( .رد الحجر من حيث
اتى) االمام علي ع #شيعه_بني_تميم_تذبح #جريمة_المقدادية_طائفية

احمد العطية
@Iraq_1_3
 ٢٨أكتوبر

كان المخطط قبل خروج االمريكان هو اضعاف الجيش العراقي وحل الحشد ومن ثم ترك
العراق حتى تعود عصابات داعش االرهابية والتي هي عبارة عن خاليا نائمة كما حصل في
افغانستان بعد خروج امريكا .
#جريمة_المقدادية_طائفية

محمد الوادي
@sfer661
·
 ٢٨أكتوبر
#جريمة_المقدادية_طائفية فصل أخر من مجلدات األستهداف الطائفي للشيعة والتي لم تنتهي
منذ حوالي  60سنة كانت تتستر بغطاء دولة وقانون والنتيجة  420مقبرة جماعية بالجنوب
ناهيك عن األعدامات وزجهم بالحروب كوقود واليوم تتم باالنفجارات والذبح بعنوان جديد
األرهاب إضربوا القواعد الحاضنة.

حسين ابو علي
@H11__111
 ٢٧أكتوبر
بدء الجناح االعالمي بعمله كالعادة بالدفاع عن الدو1عش ووصفهم بأنهم مدنيين وتجري
بحقهم عمليات تطهير عرقي وطائفي ومن هالخرط اما ولد الخايبه الذين تم ذبحهم غدرا في

ليلة ظلماء دمائهم ماء يعتبروها هذا السني وامثاله من النواشيط الي محد يحب الوطن بكدهم
#جريمة_المقدادية_طائفية

̤ȷɹɹɹᒪɹ
@yasir_d_com
·
 ٢٧أكتوبر
التعرضات الي ع نقاط الحشد الشعبي والجيش هاليام ما صارت صدفة! هذا ارباك للشارع
والوضع األمني بصورة عامة واشغال المتظاهرين عن مطلبهم العام بتزوير االنتخابات .
#جريمة_المقدادية_طائفية

نور الهدى
@VAZvoOWBK3OJNRl
 ٢٧أكتوبر
مجزرة ديالى ارتكبها داعش الجناح االمريكي للتغطية على التزوير والتالعب بنتائج
االنتخابات وأشغال االعالم والناس بهذا الحدث  !!..مع تواطأ بعض القيادات مع االرهاب وأال
كيف

دخلوا

على

القرية

#جريمة_المقدادية_طائفية

..اين

القوات

األمنية؟!...

#شيعة_بني_تميم_تذبح

هاشم
@Muslim_371981
أهل السنة في العراق يبادون ويهجرون في #ديالى والبواكي لهم بلغ الظلم منتاه  ،لو كانت
هذه الصور لغير أهل السنة الهتز ضمير العالم المنافق ! هي ذات الجرائم النازية
والمعسكرات السوفيتية ومذابح القرن  ، 20ما الذي تغير غير التاريج والجغرافيا غير أنها
دماء المسلمين العرب السنة

هامان.
@frfr008p
#ديالى تنزف من جرائم بدر الفارسي

حسين نديم_Hussein Nabem
@Hnsa131
مشاهد مؤلمة تصل من #ديالى أهلنا يتعرضون لتطهير طائفي مباشر من قبل الميليشيات في
ظل صمت حكومي وتخاذل دولي كبير أين المجتمع الدولي وبعثة يونامي والمنظمات اإلنسانية
الدولية عما يحدث نريد مواقف صريحة إليقاف ماكينة االنتهاكات التي يرتكبها المسلحون بحق
األبرياء# .المقدادية_تباد

َجسور

@Makloom7
الروافض قاعد يشنون حملة مجوسية ضروس على أهل السنة في ديالى ،اإلعالم العراقي
وأغلب المشاهير ساكتين عن هالشيء وال كأن أهلنا وإخواننا قاعد يتذبحون ،أريد من اإلخوة
العرب بحكم العقيدة اإلسالمية الي تجمعنا بغض النظر عن الحدود أن يتحدثوا عن هذا األمر
بهاشتاق #ديالى

أعرابيَّة | أوجاع أ َّمة
@yarb130

محاذاة مع إبادة الهندوس للمسلمين ؛ يجري اآلن في #ديالى إبادة بكل المقاييس من علوج
الرافضة وميليشيات إيران ضد االطفال والشباب والنساء والكهول المسلمين السنة  ..غردوا
نصرة للمسلمين في تاق# :ديالي_تباد_من_ميليشيات_ايران

سفيان السامرائي
@SufianSamarrai
وعادت الطائفية من جديد على يد عصابات ومليشيات إيران التي تتخذ من الزي العسكري
الحكومي غطاء لتنفيذ إرهاب المجتمع تهجير العرب السنة من #ديالى وسط صمت حكومة
الكاظمي المتواطئة والقنوات العربية المختطفة من نفس شلة تلك العصابات الرجاء موقف
شعبي عربي موحد

مرصد أفاد
@Afada_iraq
الشهادة األولى ..نازحة من "نهر اإلمام" في #ديالى تروي تفاصيل هجوم الميليشيات على
القرية وقتلهم َّ
للعزل ومحاولتهم قتل ابنها واالعتداء عليها# .مرصد_أفاد

Nöör Al-Naseri
@AlnasriyNoor
أكثر من  350عائلة هجرت من قراها في #ديالى خالل اليومين حسبنا هللا ونعم الوكيل 26
#الحلبوسي_باع_الغربيه

#الحشد_منظمة_ارهابية

#الحشد_وداعش_أرهاب_واحد

#المقدادية_تنزف #فتوى_الحشد_تقتلنا

 Naji Harajناجي حرج
@NajiHaraj
العالم منشغل بتغيير إسم #فيسبوك الى #ميتا تقوم #ميليشيات_الحشد_الشعبي التابعة ل
#إيران بحرق المزارع والبيوت والمساجد في قرية #نهر_االمام في #ديالى #العراق،
وتهجير أهلها بعد عمليات اعدام جماعية للشبان بعلم ووجود القوات األمنية التي إكتفت
بالتفرج ضمن عملية طائفية مخطط لها مسبقا.

مصطفى سالم Mustafa Salim
@mustafasalem

ما يحدث في #ديالى ليس عمال انتقاميا  ،وال يجوز تزييف الوقائع ومحاولة تبرير الجريمة .
ما يحدث عملية إبادة وتهجير منظمة ،وتجري منذ سنوات  ،تقوم بها ميلشيات الحشد  ،قبل
وبعد فتوى السيستاني التي حولت القتلة لجزء من قوات الحكومة لكن تتلقى اوامرها من
خامنئي # ..العراق

contmont
@_cont_mont
 ٢٧أكتوبر
انتهت االنتخابات وعادت هجمات داعش الن العامري لم يحصل على مقاعد السلم األهلي لم
نذق طعمه بوجود العامري ومن لف حوله لؤ تعطوا مقاعد في البرلمان لو احرق #ديالى حتى
اجرها الى الغربيه .اال لعنة هللا على الضالمين #هادي_العامري_مجرم_حرب
#جريمة_المقدادية_طائفية

ناجي حرج
@NajiHaraj
 ٣٠أكتوبر
#الطائفيون_يقتلون_ديالى منذ  2003هيمن #فيلق_بدر على محافظة ديالى فأشاع الفتن
الطائفية بين أبنائها .زاد ذلك دخول #ميليشيا_العصائب بعد  .2013كل عمليات القتل للشيعة

والسنة يقوم بها هذين الفصيلين الخارجين على القانون.يجب محاكمة قادتهما:
#هادي_العامري_مجرم_حرب #قيس_الخزعلي_مجرم_حرب

د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb
@tarekchindeb
 ١٠نوفمبر
الجرائم التي ترتكب في #ديالى العراق من قبل الميليشيات االرهابية الطائفية المغطاة من
الحكومةhttps://youtu.be/pHoGOkESXA8

المقابلة

كاملة

#ديالى

#ديالى_قرى_المقدادية_تباد_وتهجر #العراق

_. suhair Al_Jamaili
@75suhair
 ٣٠أكتوبر
#الحشد_منظمة_ارهابية

#هادي_العامري_مجرم_حرب

#ديالى_قرى_المقدادية_تباد_وتهجر تجدد القصف ع قرى ديالى :تعرضت قرية شوك الريم
جنوبي غربي ناحية المقدادية لقصف بقذائف الهاون للمرة الثالثة خالل  4ايام .طاح حظكم
تيس والعاهrي

sheis
@sheis06798703
 ٢٩أكتوبر
قـ.ـتل هو وجده في قرية اإلمام في المقدادية على يد الميلشيات االيرانيه
#ديالى_قرية_االمام_تباد_وتهجر #الحشد_وداعش_ارهاب_واحد

free thought
@aali_ib
 ٣٠أكتوبر
رجل مسن من أهالي قرية نهر اإلمام في المقدادية يصف بشاعة الجريمة التي ارتكبتها
الميليشيات بعد قتلها لطفل عمره عامان #ديالى_تنزف #ديالى_قرية_االمام_تباد_وتهجر
#الحشد_منظمة_ارهابية

Maryame Mohammed
@RaMaryame
 ١نوفمبر
أليس غريبا ان المقتول في العراق وسوريا واليمن دائما مدني سني أعزل؟ ال ،ليس غريبا،
ألن إبادة هؤالء مطلوبة ألجل تنفيذ مخططات إيرانية باتت معلومة للجميع منذ أن اكتشفت

عمائم طهران أن ال أحد يحمي هؤالء ،وأنه الوقت األنسب لتنفيذ أطماعها الطائفية التوسعية.
#ديالى_قرية_االمام_تباد_وتهجر

زينة الصعب
@zina_saab
 ٢٨أكتوبر
أهالي قرية #نهر_اإلمام" ينزحون وجثث ضحاياهم الذين أعدمتهم الميليشيات ملقاة في حوش
مستشفى #المقدادية بدون دفن ساسة المكون السني عار عليكم وألف عار! #المقدادية_تنزف
#ديالى_قرية_االمام_تباد_وتهجر

يوتيوب
ميليشيات الحشد الشي عي تهاجم قرية االمام السنية في ديالى قضاء المقدادية وتهجر تقتل
وتخطف وتحرق
تهجير وقتل السنة في المقدادية وحرق وقتل األبرياء qutil waharq ahl alsinah
al'abria' # baydin_saedin
بالفيديو رسالة المجرم هادي العامري األمين العام لمليشيا بدر الى أهالي المقدادية
شاهد عيان عن جرائم الميليشيات الشي عية في ديالى  -قضاء المقدادية  -قرية األمام 2021
عشائر بني تميم وذوي الشهداء في ديالى يطردون هادي العامري ووفد الذ*يول من المقدادية

رأي الدكتور عمر عبد الستار بما يجري من جرائم تهجير في ديالى  -قضاء المقدادية من
الميليشيات الشي عية
الميليشيات الوالئية تستمر بإحراق منازل قرية نهر اإلمام بالمقدادية وبتواطؤ من قبل القوات
الحكومية
عمليه القتل والحرق وتهجير اهل السنه في العراق عمليات الحشد االنتقامية اليوم في المقدادية
2021/10/26
تم تهجير وقتل السنه في المقداديه /ديالئ تنزف
جرائم المليشيات في ديالى حرق وقتل وتهجير السنه تحت انضار المجتمع الدولي

ابرز الوسوم المستخدمة منذ اندالع االزمة
#الحشد_منظمة_ارهابية
#ديالى_تنزف
#ديالى_قرى_المقدادية_تباد_وتهجر
#ديالى_قرية_االمام_تباد_وتهجر
#ديالى_تذبح
#شيعة_بني_تميم_تذبح
#من_الصخر_الى_النصر
#جريمة_المقدادية_طائفية
#كاظمي_كلب_امريكا

#الفاسد_مدعي_االصالح
#أهل_السنة_يبادون
#نكبة_سنة_ديالى
#ديالى_تنزف
#Sectarians_kill_Diyala

