قاموس الكراهية
مصطلحات تضرب السلم المجتمعي
في العراق
تقرير الرصد:

(أ)
أبناء المتعة
وترد ايضا مع عبارات "أوالد المتعة" ،و"ابناء الزنا" ،و"تفخذ أمك" مصطلحات
كراهية ذات طابع جنسي ضد الطائفة الشيعية.
المتعة زواج المتعة مفهوم فقهي محل خالف بين المذاهب اإلسالمية األربعة التي
تقول بتحريمه بعد نسخ حكمه وبين المذهب الشيعي الذي يؤكد على استمرار نفاذ
أحكامه وبطالن دعوى نسخ حكمه.
ويعتبر من أوسع عبارات الكراهية المستخدمة على اإلنترنت ومواقع التواصل
االجتماعي ،ضد الطائفة الشيعية رغم اقتصار ممارسة هذا النوع من الزواج على
فئات محددة في المجتمعات الشيعية العربية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 عبد الرزاق الشمري برنامج خفايا معلنة .1122/21/12~~1

 طه الدليمي يعتبر أكثر الشخصيات العامة استخداما لهذه العبارة كما يردعلى حساب موقع القادسية على اليوتيوب في حلقة منشورة بتاريخ
 1121/7/21تحت عنوان هل الشيعة من األمة؟
االستعمال الشعبي:
 هللا يعلن الروافض احفاد ابن سبأ اليهودي اوالد المتعة بكل زمان ومكان. تعرف ياخوك الحين بالعراق مرحله التزاوج خصوصا االيرانيين بالماليينو 9شهور والتفريخ ونسل جديد من اوالد المتعه ويبون يكون لهم نصيب.
 "#صدام_حسين قاهر #الشيعة#حزب_الشيطان #الخميني.

الروافض

أوالد

المتعة# .إيران

 هللا يسدد رمي المجاهدين االبطال لالقتصاص من المرتزقة اوالد المتعة#سقوط_حلب_سقوط_امه .
 الزنى عند الشيعة يسمى متعة ونتيجة المتعة اوالد لقطاء ليش تغشم نفسكوماخفي كان اعظم.
 الشيعة  ......والمتعة الزنى ...وهو محلل في دين الرافضة ....ولذلك تجدهماوالد حرام.
 لقد بطلت إدّعائات الشيعة المجوس لعنة هللا عليهم من مجرمين كذّابينمزورين اوالد المتعة واوالد الزنى.
ملفّقين
ّ
 حشرك هللا مع اسيادك الشيعة ابناء الزنى  ..فهم من اباحوا الزنى  ..واباحواسب الصحابة  ..واباحوا انتهاك شرف الرسول عليه السالم .
 الخميني اباح تفخذ امك وهي رضيعة وعندما كبرت تمتع بها السيستانيوانجبك انت ومن ثم ستكون مهديهم.
 باهلل اساله هذا النمله قصدي الشمله قل كم تفخذ امك واحد ي ابن المتعه. لخنثاوي لحق على قبل ودبر امك قبل اليقلبون عداداتها المعممين من التمتعولك امك من كانت صعيرونه طايحين بها تفخذ وتبرش.

ابناء النكاح
~~2

وترد ايضا مع عبارات جهاد النكاح مصطلح كراهية ضد الطائفة السنية.
فتوى مجهولة المصدر ،يقصد به اتهام الطائفة السنية بتزويج بناتهم الى عناصر
التنظيمات المتطرفة.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 محافظ نينوى نوفل العاكوب في مؤتمر يقول :والدات غير معروفة النسبفي الموصل نتاج نكاح الجهاد بتاريخ .112/8/21
 الشيخ حميد الهايس يصف في مقابلة تلفزيونية على قناة العهد ما نصه :نحنبحاجة إلى مختبرات لفحص الحمض النووي لعزل أوالد جهاد النكاح في
األنبار ،تداولته صفحة يا علي مدد 2على موقع الفيس بوك بتاريخ  19يونيو
.1121
 قناة افاق الفضائية تنشر تقرير بتاريخ  9يونيو  1122فحواه انتحار  2نساءفي الموصل بسبب إجبارهن على ممارسة جهاد النكاح.
االستعمال الشعبي:
 اإليدز ينتشر بين صفوف تنظيم داعش والسبب جهاد النكاح. تذكرونه هذا ابو جهاد النكاح اليوم بيد قواتنا االمنيه بس خطيه مرته ماكويمكن يم الشيشاني ما اوصيكم عود هم ال تشاركون اريد الكل #اعجاااااب +
#مشاركة ليصلك الخبرالعاجل سوي شاهداوآلللصفحة.

االكراد الخونة
وترد ايضا مع "العمالة الكردية" إحدى أكثر عبارات الكراهية المستخدمة ضد
االكراد والسياسيين االكراد ورئيس اقليم كردستان.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 الخونة االكراد ...االكراد الخونة ،وجه الخيانة ان االكراد هذه المرة احتجواعلى القرار! وهل يحق لكردي ان يحتج على قرار.
 من اجل تقديم المساعدة الى عميلها مصطفى البارزاني ودعا راديو بغداد الىتصفية االكراد الخونة
 قصيدة هدية الى االكراد الخونة العمالء اسرائيل وامريكا من عالء العماراالستعمال الشعبي:
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-

-

الخونة االكراد يستخدمون االسلحة التي استلموها من االلمان عام 1122
لمواجهة الدواعش يستخدمونها ضد االيزيدية لتوسيع احتاللهم لمشمال
العراق.
االنفال ومجزره البادينان والذل الي عشتو بي والزلتم في ذل  ..احقر بشر
خلقهم هللا هم االكراد الخونه .
يقصد االكراد الخونه اصدقاء الصهاينه.
أسمعينا صوتك ياعاهرة حول طرد السنة من كركوك من قبل االكراد الخونة
أم صوتك على الشيعة فقط الذي منعوا عنك جهاد النكاح.
مو بس هاي اكو قنصلية إسرائيليه في اربيل و مستشاريين همن موجودين
ويه الخونه االكراد.
شئ اكيد الن االسرائلين هم من يحركون كالب العماله الكرديه حسب
مصالح اسيادهم اليهود.
احسنت االكراد بؤرة الخيانه وقبر مصطفى البرزاني في تل ابيب يشهد على
العماله والخسه والدونيه الكرديه.
العراق بين نار العمالة الكردية وبقايا البعث وبعض المحسوبين على المذهب
 ...وباموال خليجية أميركية فكيف لنا ان ننتظر غدا اجمل.
العمالة الكردية والتدخل السعودي في العراق.
الى من يهمه االمر من العراقيين الشرفاء شاهدوا العمالة الكردية ورئيس
العراق معصوم منهم ومثل ميكول المثل ودع البزون شحمة.

األكراد سراق العراق
ستخدم هذه العبارة شعبيا على نطاق واسع لوصف إقليم كردستان واتهامها بالسرقة
من العراق واستغالل االزمة بين الحكومة االتحادية وحكومة اقليم كردستان حول
ملفات الطاقة والمناطق المتنازع عليها.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 سراق نفط #العراق #االكراد وفوكها يريدون  %71من ميزانية الدولة!! أينمسؤولي الحكومة!!!
 مادام أهل الكذب والنفاق السراق الفاسدون المفسدون هم من يتسلط علىالرقاب وهم أصحاب القرار ،وفعال ما دام طالب الدنيا والمكاسب الدنيوية
الضيقة هم من يتحكمون في مصير العراقيين من الكرد
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االستعمال الشعبي:
-

-

-

افضل شيء ان ينفصل أبناء الوسط والجنوب ويكونوا دولتهم ليتخلصوا من
السنة المجرمين و االكراد سراق العراق اال يريد شيعة العيش
#العراق_سيبقي_موحد.
سراق نفط #العراق #االكراد وفوكها يعطوهم  %27من ميزانية الدولة!!
أين مسؤولي الحكومة!!! لكم التعليق التجاوز مسموح.
االكراد وداعش ضد العراق والعراقيين  ،نحن نعرف جيدا ً انكم سراق
تريدون تهجير اهل المناطق حتى تستولون على االراضي يا راذم تحلمون
بإقليم.
سراق نفط #العراق #االكراد وفوكها يريدون  %27من ميزانية الدولة!!
أين مسؤولي الحكومة.

األكراد سرطان العراق
إحدى أكثر عبارات الكراهية المستخدمة شعبيا ضد األكراد.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
االكراد سرطان يجب استئصاله من جسد العراق!!
االستعمال الشعبي:
-

مقالة افتتاحية بعنوان "سرطان العراق البد ان يستئصل".
مقالة بعنوان االكراد سرطان يجب استئصاله من جسد العراق.
مع العراق الواحد بدون االقليه الكرديه االن اصبح االكراد سرطان في
الجسم العراقي يجب استصال هذا الورم الخبيث عاش العراق.
السياسيين االكراد  ....سرطان العراق الذي ينهش خيراته واحد اهم اسباب
خرابه  ...اضربوهم بيد من حديد ليعرفوا قدرهم.
المكردة او االكراد سرطان في جسد العراق.
اقليم كردستان العراق مرض سرطان في جسم العراق النهم ينهبون
ويسرقوا ثروات العراق باالضافه لحصتهم  % 27من موازنة الدوله -
االكراد سراق المال.
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أهل البدع
مصطلح كراهية ضد الطائفة الشيعية.
البدع مصطلح فقهي يطلق على كل فعل مستحدث على الدين ،وهي من المفاهيم
اإلسالمية التي اختلف بشأنها ،لكنها تبرز كإحدى أكثر التهم التي توجه للطائفة
الشيعية ،ويتم تداولها بين العامة على نطاق واسع لما تحظى به تأصيل فقهي
خصوصا بعد تصاعد العنف والتوتر الطائفي في الشرق االوسط.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 الشيخ طه الدليمياالستعمال الشعبي:
-

-

مما قاله ابن تيمية في حجج الشيعة اليعلم في طوائف أهل البدع أوهى من
حجج الرافضة فإنه ليس لهم حجة قط تنفق إالعلى جاهل أو ظالم أو صاحب
هوى.
الشيعة اهل البدع والخرافات والضالل والفساد واإلفساد .
السنه فقط هم الموحدين ما تجرأ احد منهم وسب ال بيت الرسول واصحابه
هذي سوالفكم انتوا الشيعه أهل البدع.
دين الشيعة دين بدع وخرافات اتعلم يارافضي ماهوا عذاب أهل البدع في
جهنم يحولهم هللا سبحانه إلي كالب تنبح على أهل النار.

(ب)
البيشطركة
مصطلح كراهية تطلق لوصف قوات البيشمركة الكردية.
عبارة محورة من كلمة "البيشمركة" عن طريق استبدال نصفها األخيرة بكلمة
"طركة" التي تعني نعل الحذاء ،وهي إحدى عبارات الكراهية المستخدمة شعبيا
لإلساءة إلى قوات البيشمركة الكردية.
االستعمال الشعبي:
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-

بقى منتظر لمن تقدم الجيش والحشد يله شارك قواته وهسه يريد يضم
المناطق اللي دخلتها البيشطركة وي الجيش لكردستان.
الصوره المنشوره مع الخبر لقوات البيشطركه الكرديه العميله للصيهونيه
والمحتل النذل.
سياسيه االرض المحروقه تتبعها قوات مسعود الطرزاني حتي بعد استيالء
البيشطركه ع المناطق ال احد يرجع من اهلها بحجه البيوت مدمره.
كلهم سواء البشمركه او جحش كالهما عمله واحده ولنرجع الى  1112عند
االحتالل من الذي سرق الدوائر الحكومية في الموصل اليس البيشطركه.
البيشطركة عدو ولم تكن يوما ً ما صديق  ...ليس كل من يقاتل داعش
صديق! النصرة تقاتل ايضا داعش!.
لما ذا تسكت الحكومة العراقية عن تجاوزات البيشمركة التي تعتبر قوة تابعة
الى وزارة الدفاع وتستلم مخصصاتها من الحكومة.
كردستان #عصابات #مسعود_برزاني ترحل أسر ايزيدية تحت تهديد
السالح بسبب انضمام اقاربها للحشدالشعبي .....؟  .المدنيين ممكن تنشرون
الخبر.

(ت)
التفجيرات الي تضرب الكاظمية لماذا ال تضرب االعظمية
عبارة أطلقتها النائب في البرلمان عواطف نعمة تعليقا على تفجير ضرب منطقة
الكاظمية الشيعية ،وتتساءل لماذا ال تضرب التفجيرات منطقة االعظمية السنية،
والحقا انتشر استخدام العبارة على نحو واسع بين العراقيين مثيرة الكثير من
السجال الطائفي على المستوى الشعبي.
وجاءت العبارة ضمن بيان صدر عن النائب عواطف النعمة" :إن التفجير الذي
استهدف منطقة الكاظمية يأتي ضمن اإلبادة الجماعية التي يتعرض لها شيعة
العراق.
وأضاف البيان ،أن "استهداف الكاظمية (ذات أكثرية شيعية) فقط دون المساس
باألعظمية (ذات غالبية سنية) القريبة منها أو مناطق بقية المكونات” .بتاريخ 12
يوليو  1121نقال عن وكالة شفق نيوز وتناولته وكاالت اعالمية اخرى".
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التمرد السني
مصطلح كراهية ضد الطائفة السنية بدأ استخدامه بعد عام  1112ويقصد منه اتهام
السنة بالتمرد على الحكومات العراية ،وشاع استخدامه في اعقاب تظاهرات
محافظات االنبار وصالح الدين ونينوى وجنوب كركوك احتجاجا على حكومة
نوري المالكي .ويقصد من خالل عبارة "التمرد السني"
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 في هذا اإلطار كتب السياسي العراقي اياد جمال الدين تغريدة على موقعهفي توتير السنة ،هم االشد خضوعا للحاكم ،بغض النظر عن عرقه أو دينه.
اما التمرد السني في العراق ،فلعدم وجود حاكم شيعي قوي يمأل الفؤاد رعبا
والجيب ذهبا.
 استخدم هذا المصطلح كذلك الكاتب والروائي العراقي احمد السعداويبتغريدة على حسابه في تويتر إنهاء "التمرد السني" يكون بجمع كل
األطراف السنية المنقسمة على مشروع سياسي واحد يمثل وجهة نظر
لمستقبل السنة في العراق ،حتى وان رغبو بالتقسيم.
 الصحفي احمد عبد السادة نشر بتاريخ  22يوليو  1121التمرد السني أنهىتماما ً حكاية التعايش السلمي في العراق إلى األبد.
االستعمال الشعبي:
 قطر داعمة أساسية لمشروع التمرد السني في العراق الذي انتهى بداعشوهي اول من حضنت ودعمت واوجدت االرهاب في العراق ثم تأتي بعدها
السعودية وسائر دول االعراب.
 توجد صفحة على الفيس بوك بعنوان قصة التمرد السني "تهدف الصفحةلتوثيق جرائم اإلرهاب السني بحق الشيعة منذ  1112والى يومنا هذا من
أجل تدويل القضية” تملك  1279متابع.
 ستفشل أي تسوية ال تتضمن وقف التمرد السني و انهاء تام للتفجيراتالطائفية الجبانه واالقرار واالعتراف واالعتذار عن المجازر التي وقعت
على الشيعة.

(ج)
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جيش ابو دشداشة
تعبير هزلي ذات طابع كراهية شاع على مواقع التواصل االجتماعي ،ويقصد به
اتهام الجيش العراقي بالهروب من القتال ،عن طريق خلع مالبسهم العسكرية
وارتداء الثوب العربي التقليدي الخفاء هويتهم العسكرية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 فيصل القاسم  9يونيو 1122 ،لماذا اصبح الجيش العراقي جيش أبودشداشة بعد أن كان من اقوى جيوش المنطقة؟.
االستعمال الشعبي:
-

-

-

-

هذا جيش "أبو دشداشة" كما سميتموه واحتفلتم بانتكاسته قبل اكثر من عامين
وحلفتم انتم ومشغليكم بان اقدام جنوده البواسل لن تطأ ارض #نينوى و
#الموصل مستقبال ،عاد ليحرر شرفكم وأعراضكم وتراب مناطقكم التي
تركتموها ووليتم ادباركم وبعضكم سلمها باليد للدواعش ومريديهم المحليين.
اظهروا لنا بعض الشرف ان بقيت ذرة منه عندكم وعند اهاليكم ،ودافعوا عن
الحق ولو بكلمة او اصمتوا لحين انجالء غبار المعركة.
جيش اخر وكت  ..جيش ابو دشداشة .
سموه جيش ابو دشداشه صح مو بالبداية فر وترك الموصل وتكريت
والفلوجة والرمادي و وصل اطراف بغداد وحتى كركوك شمال وبعد الدعم
االمريكي تحتفلون.
جيش ابو دشداشة بمطار سبايكر  2711دشداش استسلموا لداعش من دون
اطالق اي طلقة وبعدها داعش ذبحوهم خوش جيش اي اذا  2711دجاجة
كان دافعوا عن انفسهم.
هذا هو جيش ابو دشداشة الطائفى القذر وليس جيش العراق"  .الرافضة
أحفاد اليهود @" _x4_2وين جيش ابو دشداشه قبل مايتدخل االمام
اوباما.

الجيش الدمج
تعبير شاع استخدامه بعد عام  1112من قبل شخصيات سياسية وعشائرية
معارضة لنظام الحكم ،لوصف الجيش العراقي بعد دمج أعضاء األجنحة المسلحة
لألحزاب الشيعية فيه.
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االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 هالل الدليمي في حلقة برنامج حوار المساء قناة الرافدين الفضائية المنشورةعلى اليوتيوب بتاريخ .1122/21/22
 الشيخ لطيف السعيدي @ ٥٢ ShaikAlSaedyنوفمبر  1121الجيشالعراقي كان خامس أكبر قوة في العالم!!! جيش الدمج جحش موزع شاي
بالزيارات"ويسمى زورا بجيش العراق.ويأبى العرق أن يكون هذا جيشه.
االستعمال الشعبي
 اليوجد جيش وحشد ،الجيش :ميليشيات الدمج التي أمر بريمر عام 1112بتوحيدها في تشكيل واحد ،الحشد اسم أُطلق عام  1122على الميليشيات.
 الجيش العراقي والشرطة في أغلبيتهم مكونين من مليشيات وعصابات بعدحل الجيش العراقي في  1112أغلبيتهم أوباش هناك مايسمى بضباط الدمج.
 المشكله اغلب قادة الجيش الحالي هم من الضباط الدمج الذين لم يخدموا فيالجيش فقط اعتبرت مده هروبهم من العراق خدمه.

الجيش المليشياوي
تعبير شاع استخدامه بعد عام  1112لوصف قوات الجيش العراقي الجديد الذي
تشكل بعد  ،1112وتستخدمه وسائل إعالم بشكل صريح في تغطية األحداث
األمنية في العراق.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 العميد الركن خليل الطائي في حلقة برنامج حوار المساء قناة الرافدينالفضائية المنشورة بتاريخ  .1122/7/12كما تبرز العبارة كإحدى
المصطلحات الثابتة التي يستخدمها مذيعو ومعدو برامج وتقارير قناة
الرافدين الفضائية .قناة الرافدين @.rafidenchannel
 #برلمان_التحرير ح 1جرائم الجيش المليشياوي بحق أبناء الموصل حقدطائفي .#
االستعمال الشعبي:
 #العراق قتل واصيب  2من الجيش المليشياوي اثر انفجار عبوة ناسفة علىرتل لهم اثناء مروره في قضاء التاجي شمالي بغداد.
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 الجيش المليشياوي يعلن عن وقف معركه الموصل بعد تعرضه لخسااركبيره وأعاده خطه الهجوم الذي وظعهاخيرخبراء عالم وكم من فاتن قليله
غلبت فاتن كثيره.
 #السحق_بالدبابه أو امتهان كرامة اإلنسان واحتقاره فعالن شنيعان ال يباليالجيش المليشياوي أو الحشد اإلرهابي بأيهما ظفر.
 وثيقة مفبركة يحاول الجيش المليشياوي والحشد تبرير ماسيفعله من انتهاكاتوجرائم بحق مدينة الفلوجة عند اقتحامها ليقول.

(ح)
الحاضنة السنية
مصطلح كراهية ضد الطائفة السنية ،ويقصد من خالله اتهام المجتمع السني عموما
بالمسؤولية عن خلق التنظيمات المتطرفة.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 كشف مصدر قريب من االدارة الفرنسية عن رغبة باريس بمساعدةالعراقيين ،وايضا "جعل المنطقة العربية السنية التي تعتبر حاضنة لداعش
مكشوفة امام اجهزتها"
 التسوية يجب ان تكون مع قوى سنية وشخصيات مؤثرة حقيقية على الشارعالسني دخولها للعملية السياسية يؤدي لتوقف االرهاب ورفض الحاضنة
السنية بالمحصلة الي جماعة سنية مسلحة
 ورغم أن االختراق طال الحاضنة السنية وأدى إلى تضخم الصحوات علىنحو كبير ،بفعل الفتاوى المعلبة ،إال أن دولة العراق اإلسالمية ،مقارنة
بالجماعات األخرى ،كانت األقل تضررا واألكثر فاعلية في ميادين القتال.
االستخدام الشعبي:
 كيف استطاع السلفيون ان يجدوا كل هذه المساحة داخل الحاضنة السنية ؟هل يكفي ان نقول ان الحملة االيمانية في التسعينيات هي السبب.
 #استقالل_جمهورية_سومر االنفصال لشيعة بجمهورية سومر ضرورةاخالقية الن الحاضنة السنية لن تتوقف عن انتاج ارهاب يسفك دماء الشيعة
ويستنزف خيراتهم.
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 أؤيد وبقوة استقالل األكراد كما أنني مع ضم كركوك لهم لضرب الحاضنةالسنية اإلرهابية معنوياً ،في ذلك مصلحة للشيعة واألكراد.
 الحاضنة السنية هي المسؤولة عن مايجري #جدار_حمايه_الشيعه. -الكل يعلم تحالف البعثيين مع داعش وكلهم من الحاضنة السنية

الحشد الطائفي المنجس
وترد ايضا مع "عصابات الحشد" إحدى أكثر العبارات استخداما لوصف قوات
"الحشد الشعبي" والتقليل من شانها.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 عبد الرحيم هويدي صالح في حلقة برنامج حوار المساء على قناة الرافدينالفضائية المنشورة بتاريخ .1122/7/22
 سرمد عبد الكريم في حلقة برنامج حوار المساء قناة الرافدين الفضائيةالمنشورة على اليوتيوب بتاريخ .1122/21/17
االستعمال الشعبي:
-

-

-

الحشد الطائفي المنجس الموالي إليران يرتكب كارثة إنسانية بحق المدنين
في الموصل بعد #تمزيق_جسد_سني_عراقي_واكل_لحمهّ.
اظنك قصدت الحشد الطائفي المنجس
اي شخص يكشف حقيقة الحشد المنجس الطائفي الذي يقتل على الهوية هو
لديكم داعشي ؟ تدعيش اي مخالف وكاشف لكم يدل على طائفيتكم.
لوزارة خارجية الكويت أقول :إجتماع سفيركم في بغداد باإلرهابي الخزعلي
بغياب علم دولة الكويت يعني إجتماعكم بأبي مهدي قائده في عصابات
الحشد.
فرقة العباس إحدى عصابات الحشد الشيعي متواجده جنوب مطار تلعفر
يضعون عصابةعلى رؤوسهم مكتوب عليها (يالثارات الحسين) هؤالء من
يقتلوا اهل الموصل.
عين رأت وال ٌ
ٌ
أذن سمعت  /لن تشاهد ولن تسمع مثل هذا الحقد على
ال
محمد العربي وزوجاته اال من عصابات الحشد الشيعي.
الحشد االرهابي نسخة حرس ثوري جديدة في العراق في بلد ضربت به
عصابات الحشد اإلرهابية كل قانون وكل اخالق.
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الحقد الشيعي
مصطلح يراد منه اتهام الطائفة الشيعية بالحقد على باقي المذاهب االسالمية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 نزار السامرائي @NizarSamaraiأين ستتوقف مليشيات الحقد الشيعي صنيعة خامنئي وسليماني؟ من يستطيع لجمها
وتدمير مكاتبها في المدن السنية؟ هي مثل إيران ال تأتي إال بالقوة .ممدوح الحربي
االستعمال الشعبي:
-

-

اول مجلس حسيني في الموصل ! هكذا يقول احد افراد الحقد الشيعي.
ما يسمى بالمجمع الفقهي العراقي يبارك عملية تدمير الموصل؛ ويطالب
عصابات الحقد الشيعي بالترفق مع المدنيين! طاح حظكم يا بعورة!.
قبل مده عرض وكاالت االنباء في سوريا حادثه مشابهه اقامت الدنيا ضد
شيعي واليوم يفعل بسني عالى يد الحقد الشيعي والعالم اصم اخرس اليرى
اإلرهاب.
#مشهور_يستاهل_الشهره صدام حسين دواء يزيل الحقد الشيعى.

حلم العودة للسلطة
عبارة ذات طابع سياسي شاع استخدامها بعد االحتالل األميركي للعراق ،1112
ويقصد اتهام الطائفة السنية بالرغبة في العودة إلى الحكم ،وتشير السجاالت إلى أن
استخدامه يترافق مع اتهام السنة بالسعي عبر وسائل العنف لتحقيق ذلك.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 قال رئيس مجلس انقاذ االنبار حميد الهايس ببرنامج منطقة الخالصة مانصه :جماعة ساحة االعتصام ارادوا ان يكون الحكم للسنة بدون مشاركة
االطراف االخرى كما كان سابقا مع احترامي لبعض السياسيين السنة اال ان
بعضهم جلبوا داعش وحطموا البلد ودمروا المحافظات المنتفضة الستة،
وجعل اهل االنبار نازحين ،بتاريخ .1122/2/2
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 قال وجيه عباس مقدم برنامج كالم وجيه الذي تبثه قناة العهد ما نصه:هوالء ال يريدون رئيس وزراء شيعي على رأس حكومة عراقية ،هوالء
يريدون الحكم وال يريدون الديمقراطية ،متعودون ان يكون السني في الحكم
والشيعي هم المحكوم ،ال يتحملون ان يكون رئيس العراق يشهد ان علي ولي
هللا" بتاريخ .1122/2/27
 قال عدنان الصريم الجريسي  18نوفمبر " 1121جيش العراقي العقائديهو الحشد الشعبي المقدس هو الرد الضارب وهو الضمانة التي انهت حلم
العفالقة والوهابيون في العودة الى السلطة بالعراق".
 ليس المه ُّم عند السنة من يحكم مادام منهم بل المه ُّم ان يبقى كرسي الحكموالسلطة في أيديهم  ..لذلك وعلى مر التاريخ السنة هم من يصنعون قائدهم
الطاغية ويساندوه ويلتفون حوله و يدعمونه و يدافعون عنه ويقاتلون خلفه
ويعظمونه ويقدسونه "حتى وان كان طرطورا ضعيفا مثل عزت الدوري
لكي يحكموا االخرين من خالله.
االستعمال الشعبي:
ال يوجد استعمال شعبي

(د)
دواعش اإلعالم
مصطلح شاع في السنوات األخيرة لوصف اعالميين عموما ويقصد به اتهامهم
بالتعاون وخدمة المتطرفين اعالميا.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 ابدى العبادي استغرابه" ،من ان دواعش االعالم والسياسة" ،مردفا "عندمانصل الى مرحلة حساسة ونحقق االنتصارات يقومون ببث المشاكل التي
تؤثر سلبا على اوضاع البلد فنحن في حرب مصيرية وكل دول العالم في
هكذا حرب تعطل التظاهر ولكننا نقوم بتوفير الحماية لها وحمايتها>
االستعمال الشعبي:
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-

-

-

ثواني ترد عن هجمات دواعش االعالم والسياسة في العالم بطلتها طفلة
موصلية وهي تنادي وتصرخ لترمي نفسها عند البطل عبد الوهاب الساعدي
#الموصل_تتحرر.
وكالة ، sputnikالتي تبث باللغة العربية تبث اخبار كاذبه عن العراق
سيكون لها وقفه مع مراسلها في العراق قضائيا ً اعد التغريد
#دواعش_االعالم .
دواعش االعالم يحزنهم هزيمة داعش بالموصل.
عجزوا عن مجابهة حشدنا المقدس فنعتوهم بالميليشيات .نعم انهم دواعش
األعالم #عيد_و_نصر.

دين الخمس والجنس
مصطلح كراهية ضد المذهب الشيعي ،والخمس أحد األحكام الفقهية لدى المذهب
الشيعي ،ويفرض على المكلف دفع خمس قيمة ممتلكاته أو خمس دخله السنوي إلى
المرجع الديني الذي يقلده ،وغالبا ما يستخدم المصطلح مقرونا بكلمة "الجنس" لمزيد
التحقير الطائفي.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
فـتـاوى الـجـنـس والـلـواط عـنـد الـشـيــعـة بـقـلـم  :أبـو سـعـيــد
دين الخمس والجنس
االستعمال الشعبي:
 الشيعه ودين الفجور والرذيله اي دين ومعتقد قذر يدين به الشيعه لو قلناالوثنيه فوهللا لم يصلو الدناها لن الرسول قال انما بعثت التمم مكارم االخالق
يعني ان الوثنيه كان لديهم خلق اما الشيعه فوهللا اليعدون اال ان يكونو
حيوانات همهم الخمس والجنس الجنس بشذوذ الحيوان اي شيطان ذلك
الخرمنئي الاجد وصفا اصف نجاسة دينهم اال ان لحاهم انجس من تحت ذنب
الخنزير وحسينياتهم التعدو اال ان تكون كرخانات يمارس فيها البغاء
ويصدرمنها العهر انجاس نجوس.
 عاهرات المجوس الصفوي تجدهن عند القبور للتمتع مع عبدة القبور.انه دينالكفر والزندقة والفجور الجنسي.لم يعملها الوثنيين او البوذية وال الهندوس
وعملها من اليؤمن بدين والرسالة عملها اهل المعتقد الفاسد معتقد الخمس
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-

والجنس المجوس الصفوي واذنابهم من اتباعهم الضالين الذين باعوا
اعراضهم وارضهم للفرس..من يشتم اصحاب الرسول عليه السالم ويطعن
بعرضه الشريف ويقول في نقص القران فهذا قال وفعل مالم يفعله اي معتقد
وال مذهب والدين فعليهم لعنات هللا .
هوالء دينهم دين الخمس والجنس واللعن واللطم اإلسالم منهم بريء.
حبيبي_ ُحسين #يازهراء #يافاطمه #يامحمد #فدك #الشيعه #ياحسين
#يازينب #ياعلي شيعي هداه هللا كما هداني يتبرأ من دين الخمس والجنس
والشرك واللطم.
لهذا السبب هم اتبعوا ماللي ايران الن دينهم قائم ع الخمس والجنس .دين
متعه بمعنى الكلمة.
شوفوا الفتاوي عند الرافضة دينهم دين الخمس والجنس فقط الغير مجموعة
فتاوي السيستاني للمتعة مضحكة خصوصا سؤال رقم .2

(ر)
رايات الشرك
عبارة كراهية تستخدمها شخصيات سياسية وعشائرية معارضة لوصف الرايات
الدينية التي يرفعها أفراد قوات "الحشد الشعبي" ووفي بعض االحيان الجيش
العراقي ،وتحمل أسماء أئمة المذهب الشيعي ،وهي واحدة من أبرز عبارات
الكراهية استخداما على مواقع مواقع التواصل االجتماعي.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 هالل الدليمي في حلقة برنامج حوار المساء قناة الرافدين الفضائية المنشورةعلى اليوتيوب بتاريخ .1122/1/27
االستعمال الشعبي:
 الجبناء يقتلون األسير ويرفعون رايات الشرك ويدعون األسالم واألنسانيهارسل هللا محمد ليخلص الناس من الشرك فأرجعه المجوس للعراق.
 هاذا الحشد الشيعي االرهابي رايته هي الشرك يرفعون رايات مكتوب فيهاياحسين شرك باهلل ( ان هللا اليغفر ان يشرك به ) #الحشد_رايته_السالم.
 شاهدوا كيف قامت قوات البيشمركة بوقف قوات الجيش العراقي ومنعهم منالعبور حتى انزال رايات الشرك وهم يرددون الشعارات.
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 هذا هو التحرير النظيف لواء22حرس الحدود يرفعون رايات الشرك التييسمونها رايات الحسين في قاطع الرطبة ـ عكاشات غرب االنبار تحرير
على طريقةالفرس.

(س)
ساحات الفتنة
وترد ايضا مع "ساحات الذل والمهانة" و"ساحات االجرام" وهو مصطلح كراهية
ضد الطائفة السنية.
مصطلحات أطلقت لوصف التظاهرات الشعبية التي اندلعت في محافظات األنبار
ونينوى وصالح الدين وجنوب كركوك مطلع  1122ضد سياسات الحكومة،
ويقصد من خالل المصطلحات تخوين الحركة االحتجاجية وتحميلها مسؤولية ظهور
تنظيم "داعش" في البالد ،وهي من أكثر عبارات الكراهية تداوال خالل العامين
الماضيين.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
-

-

-

وصف المتحدث باسم الحشد الشعبي كريم النوري في برنامج الحد الفاصل
الذي بث على قناة افاق الفضائية " يكفي رافع العيساوي أنه مهد الطريق
لداعش عبر ساحات االعتصام" بتاريخ .1122/2/22
وزير الكهرباء السابق محمد الفهداوي قال في برنامج منطقة الخالصة ما
نصه "أنا ضد ساحات االجرام" بتاريخ .1122/2/22
النائب السابق مخلص الزاملي قال "ساحات الفتنة ساحات االعتصام في
االنبار كانت تمول من موازنة العراق من خالل بعض الوزارات التي كانت
تابعة للحكومة العراقية كوزارة الصناعة" ،برنامج منطقة الخالصة الذي بث
على قناة الغدير بتاريخ .1122/1/7
النائب كاظم الصيادي وصف تظاهرات االنبار بـ "منصات الفتنة والرذيلة"
ببرنامج خفايا معلنة الذي كانت تبثه قناة السومرية بتاريخ .1122/1/2
قائد طيران الجيش الفريق الركن حامد المالكي وصف االحتجاجات بساحات
دعارة وكذب كما جاء ببرنامج حوار عراقي الذي كان يقدمه نجم الربيعي
على قناة البغدادية بتاريخ .1122/2/27
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 ذكرت النائبة حنان الفتالوي في برنامج خفايا معلنة ما نصه "كان جنودنايقتلون على أبواب خيم التظاهرات ،كانت الخيم عبارة عن ورش لتفخيخ
السيارات ،كبار قادة تنظيم القاعدة كانوا يخطبون في التظاهرات ،ساحات
االعتصام في االنبار هي بداية الفتنة ،لماذا يدافع جيشنا عنكم ،على سياسيي
المحافظات التي تسيطر عليها داعش شان يخرجوا لإلعالم ويحددوا موقفهم
هل هم مع داعش ام مع العراق حتى اذا مع داعش نتركم للتنظيم" بتاريخ
.1122/1/9
 الشيخ فيصل العساف وصف ساحات االعتصام بأنها "خيمة االنتحاريين"ضمن برنامج المشهد األخير الذي يبث على قناة الرشيد بتاريخ
.1122/21/12
االستعمال الشعبي:
-

-

النائب عبدالقهار السامرائي يصف #الحشد_الشعبي بالميليشيات الدموية
وفي نفس الوقت كان يقف في ساحات الذل والمهانة لدخول #داعش.
كي الننسى خيانة اثيل اثيل النجس وحاشيته عندما كانوا في ساحات الذل
والمهانة.
شاهد النائبتان ناهدة الدايني ولقاء الوردي ايام ساحات الذل والمهانة وهي
تحيي الدواعش في صحراء االنبار وتتوعد الحكومة والجيش العراقي!!!.
هؤالء هم خطباء كلمة الحق الخطباء ساحات الذل والمهانة والتفرقة
والطائفية اليكم ياسياسين المؤمرات والمؤتمرات يامن بعتم شرفكم إلى دول
الجوار المتآمرين على العراق.
هاي ساحات الذل والمهانة الي دمرو الناس األبرياء بيها شو وال جريدي
بتكريت مو ب بغداد هههههه.

سبعة في سبعة
مصطلح كراهية انتشر على نطاق واسع واسع بين االوساط الشعبية ،اطلقته النائب
في البرلمان حنان الفتالوي ضمن برنامج "خفايا معلنة" على قناة السومرية وقالت
"من ينذبح ال شيعي اليوم باالنبار ميكولون ماكو توازن ،اني اريد توازن بالي
يستشهدون من ينقتلون  7شيعة اريد كبالهم ينقتلون سبعة سنة" عرضت الحلقة
بتاريخ  12ابريل .1122
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السرطان الشيعي
مصطلح كراهية يقصد منه الطائفة الشيعية.
إحدى عبارات الكراهية المستخدمة على مواقع التواصل االجتماعي ،يراد منه
توجيه اتهام الى تمدد الشيعة في المجتمعات العربية والتحذير من الدعوات التبشيرية
التي يزعم رعاية إيران لها في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 طه الدليمي في لقاءاته على قناة وصال. محمد صابر مذيع قناة صفا. الشيخ هاشم إسالم عضو لجنة الفتوى باألزهر.االستعمال الشعبي:
-

-

#السرطان_الشيعي ضباط شيعة مرتبطين بمليشيا روح هللا الخميني
اإليرانية بموسم الحج لهذا العام.
أخوان نرجوا منكو دعم هذا الهاشتاغ عبر مساهماتكم في فضح تغلل
السرطان اإليراني الشيعي في جسد االمة االسالمية #ال_للتغلغل_اإليراني.
هذا التصويت ال يرضي أتباع #دين_الشيعة أود من الجميع أن ينشروه من
خالل #ريتويت ألكثر من يشارك السرطان الشيعي يجب تفكيك ركائزه في
دولنا اآلن.
السرطان الشيعي المجوسي الرافضي ينتشر وعالجه بيد امريكا واسرائيل
والكن التريد عالجة كي ينتشر في دولتا والكن سوف تكون نهايتهم في
المثلث السني.

السنة إرهابية
مصطلح يقصد من خالل وصم الطائفة السنية باإلرهاب وشاع استخدامه على
مستوى العالم بعد تفجيرات الحادي عشر ايلول  1112في الواليات المتحدة،
واستخدم في العراق على نطاق واسع خالل العنف المذهبي الذي ضرب البالد.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
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 ذكر القيادي في المجلس االعلى محمد جميل المياحي في برنامج الساعةاألخيرة الذي يبث على قناة الرشيد ما نصه " أن البيئة السنية نتكلم بواقعية،
منذ عشر سنوات ولحد اآلن ،هي بيئة منتجة لإلرهاب والتطرف ،المفخخات
اإلرهاب عدم االستقرار هو يأتي من المناطق الغربية" بتاريخ .1121/2/2
 الشيخ ياسر الحبيب تم نشره في  " 1121/21/21كيف نوقف االرهابالسني العائشي.
االستعمال الشعبي:
 نحن سنبيد ابناء السنه في العراق هم خوارج هم ال دين لهم ارهابيه قد بدوحر مفتوحه مع الشيعه.
 ويستمر االرهاب السني ويستمر نزيف الدم الشيعي انفجار سيارة مفخخة فيمحطة تعبئة وقود في الطريق السريع في الشوملي جنوب بابل واستشهاد
 21شخص.
 اسامه النجيفي من مؤتمر االرهاب في اربيل يدعو الى اقامة االقليم السني.......اذن لماذا يكون ابنائنا من القوات االمنيه والحشد الشعبي قربانا لهذا
االقليم الموعود ؟؟؟؟؟؟؟.

السنة النواصب
مصطلح كراهية يقصد به الطائفة السنية.
شاع استخدام هذا المصطلح لوصف الطائفة السنية مأخوذا من أحكام فقهية تعود إلى
قرون ،وشاع استخدام المصطلح خالل العنف المذهبي في العراق.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 تحدث القيادي في الحشد الشعبي ابو عزرائل ضمن حوار على قناة ان ارتي عربية بتاريخ  28فبراير " 1121اهل حلب نواصب وسندخل
السعودية"
 رجل الدين كمال الحيدري في خطبة منشورة على موقع اليوتيوب بتاريخ 1أغسطس  1121بعنوان "حكم أهل السنة وحكم النواصب يوم القيامة"
 وصف أحمد الشيرازي في خطبة منشورة على موقع اليوتيوب بتاريخ 22نوفمبر  " 1122أهل السنة نواصب وأنهم اسوء من الكفار"
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 وصف ياسر الحبيب في خطبة على موقع اليوتيوب بتاريخ  11يونيو " 1122ذكور النواصب شواذ وإناثهم فاجرات" فضال عن فيديوهات
أخرى تتناول هذا الوصف.
االستعمال الشعبي:
 توجد صفحة على موقع الفيس بوك بعنوان نفاق اتباع السنة النواصب. عباس شمس الدين بتاريخ  22يناير  1127أشارة في تدوينة على موقعالفيس بوك "يتخيل غير المطلع على مذهب اهل السنة انهم ال يقرون
بالمهدي ،وساعد مجموعة من النواصب على ترسيخ هذه الفكرة المغلوطة"
مع اشارة الى كتب بعض أهل السنة التي تقر بوجود المهدي.

السنة بعثية
مصطلح يقصد من خالل وصم الطائفة السنية بالعموم على أنهم أنصار لحزب
البعث المحظور في العراق ،ويعود استخدامه إلى الشهور االولى التي تلت االحتالل
األميركي للعراق في .1112
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 أشار النائب حسن سالم الى اعتبار السنة بعثية بصورة واضحة في برنامجالملحق الذي بث على قناة الفيحاء بقوله" تكريت هي عبارة عن حاضنة
للبعثيين وحاضنة لبعض المتورطين بشهداء سبايكر" بتاريخ 1122/2/19
االستعمال الشعبي:
 نعم ان الورقة التي قدمها اتحاد القوى ،والتي أسماها بورقة التسويةالتاريخية ،هي ورقة بعثية إرهابية داعشية.
 مؤتمر جنيف استقواء بالخارج القامة اقليم بعثي باسم االقليم السني الذي يتكلم بالضد على البعث المقبور بسرعة نرى أهل السنة ينتفضون ضدهذا الكالم فلسنا نحن من نقول السنه بعثية وإنما هم من يقول.
 قتل دواعش قذرين وارهابيين وانتو تتباكون بحجة اهل السنة لو الدم يحن!!!!!!!!!!!!!!! الزم تصيرلكم تصفية الن اغلبكم خونة يا بعثية.
 هللا يظللكم برحمته وينتقم من السنة البعثية الخونة كل مصايبنا من اجرامهموارهابهم.
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السنة الدواعش
مصطلح كراهية يقصد به الطائفة السنية
داعش او الدواعش مصطلح مختصر لتنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش) في العراق
والشام ،ويقصد من خالل مصطلح "السنة الدواعش" الصاق تهمة اإلرهاب بالطائفة
السنية وشاع استخدامه بعد ظهور التنظيم في العراق وسورية مطلع .1122
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 قال النائب عن جبهة اإلصالح النيابية كاظم الصيادي في برنامج خفايا معلنةالذي كان يبث على قناة السومرية مانصه " داعش كانت في حضن اهالي
االنبار والموصل" في اشارة الى ان السنة دواعش بتاريخ .1121/1/1
 وزير التعليم السابق علي االديب فقد ذكر هو اآلخر في برنامج الخالصةالذي تبثه قناة الغدير ما نصه " الغربية (سكان محافظة األنبار) حواضن
داعش" بتاريخ .1122/8/22
 رئيس افتاء اهل السنة مهدي الصميدعي حوار على قناة االتجاه الفضائية تمنشره في  1121/21/19اسامة النجيفي داعشي وهو مؤسس دواعش
السياسة في البرلمان.
 يزن مشعان الجبوري في مقابلة على قناة ان ار تي عربية ضمن برنامجستوديو بغداد تم نشره على موقع اليوتيوب بتاريخ  22يناير  1127قال "
نصف المجتمع السني دواعش والنصف االخر حواضن للدواعش".
االستعمال الشعبي:
 كلب مفخخ ارسله دواعش السنة الستهداف قوات الحشد الشعبي المقدس،وتم انقاذه من قبل هندسة ميدان الحشد! حتى الحيوانات مخلصت منكم ابناء
سنة عائشة!!.
 دواعش #الموصل يتباكون على قرب فقدانهم للموصل ويطالبون السنةالموالين لهم بنصرتهم تحت كلمات فاضيه وكاذبة ،أجبنتم ياأهل السنة
ياأحفاد عمر وعثمان وعلي اما تحبون لقاء #الحورالعين.
 -السنة دواعش والشيعة عصريون متحضرون.

السنة المرتزقة ،السنة العمالء الخونة
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مصطلحات كراهية تطلق ضد الطائفة السنية شاع استخدامها بين العامة وخصوصا
على مواقع التواصل االجتماعي ضمن جداالت ذات بعد طائفي.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 وصفت النائب عن جبهة اإلصالح عالية نصيف السنة بأنهم مرتزقة وعمالءفي برنامج الحد الفاصل الذي بث على قناة افاق الفضائية إذ جاء بقولها"
لوال وجود المرتزقة والعمالء من السنة يطوفون دوال ويقولون كذبا انهم
مظلومون وهو يبحثون عن مصالحهم" بتاريخ .1122/2/22
 ذكر وزير الكهرباء قاسم الفهداوي صراحة أن "  %71من متظاهريالرمادي اما خونة او عرضوا أنفسهم للبيع لدول اجنبية او لديهم اغراض
حولوا االعتصامات حاضنة لداعش"
شخصية" ،واضاف “بعض االشخاص ّ
برنامج حوار عراقي بث على قناة البغدادية بتاريخ .1122/2/19
االستعمال الشعبي:
-

-

كالم السيد القائد واضح وصريح وهو يساء فهم اسم العمليات باألنبار من
قبل بعض السياسيين السنة الخونة امثال ناجح الميزان وظافر العاني
ويدخلون التسمية بمعنى الطائفية وااليام ستثبت ذالك ووقتها سيخرس كل من
انتقد كالم السيد القائد.
نصيف تطالب االدعاء العام بمحاسبة سياسيين "موظفين" يشاركون
بـ"مؤتمرات الخونة" في جنيف واسطنبول والدوحة
#فضيحة تسريبات لقاء #إسطنبول تسجيل بصوت #محمد_الكربولي – عن
من يقود مؤتمرات القيادات السنية ومن يحركهم.
#الخونة ,اجتماعاتهم يقودها السفير السعودي والقطري واالستخبارات
التركيةحتى يتأمرون ..العيب مو بيهم !! العيب ب الخايسين اللي بالدولة
والحكومة اللي مخلصيها سوالف طايح حظها مثلهم ..أدري بعد
شمنتظرين؟؟

(ش)
شذاذ اآلفاق من الشيعة
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عبارة متداولة إعالميا على نطاق واسع منذ عام  ،1112ويقصد بها الطائفة
الشيعية وتستخدم احيانا لوصف السياسيين العراقيين الشيعة في العملية السياسية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 النائب ظافر العاني في برنامج حوار التاسعة المنشورة على اليوتيوب بتاريخ.1122/21/27
االستعمال الشعبي:
-

-

-

شذاذ اآلفاق من #الشيعة في العالم كالب #مجوس_إيران تجمعوا حول
#حلب لذبح الجميع انتقاما للحسين و حتى ال تسبى زينب مرتين...
مهووسين #حلب_تباد.
شذاذ اآلفاق من الشيعة والمجوس جاءوا لقتل سنة سوريا دعما لبشار
وطائفته من العلويين الكفرة ودول السنة فى شغل الهون عاجزون عن
نصرة إخوانهم.
سيستاني الشيعة يحلل ما حرم هللا ولذلك يجمع حوله شذاذ اآلفاق وكل ذي
قلب مريض.
استطاع الشيعة جمع الشعب تحت راية عمية  ..أي كان فقد استطاعت
مرجعيتهم المجرمة جمع شذاذ األفاق في حشد إرهابي لقتل المسلمين باسم
الدين.

الشروگية
مصطلح قديم استخدمه سكان بغداد في بدايات القرن الماضي للداللة على سكان
جنوب العراق الذين يمتهنون الزراعة والرعي ،وازداد استخدام المصطلح ليطلق
الحقا على سكان المحافظات الجنوبية الشيعية الذي نزحوا الى بغداد منتصف القرن
الماضي ،وبعد  1112شاع المصطلح بشكل واسع في األوساط االجتماعية ليكون
أحد أبرز عبارات الكراهية الموجهة ضد الطائفة الشيعية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 طه حامد الدليمي @ ٩ tahadulaimiأكتوبر 1121@ SHROKIAH @Boyazeed20عبد الكريم أمه شيعية شروگية أسكن
كثيرا من الشروگية في بغداد .واألهم منحهم الجنسية العراقية فهم ليسوا عراقيي
االصل.
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االستعمال الشعبي:
 #قانون_الحشد #الموصل الخونه والمنبطحين اذناب ايران الذين صوتو لقانون حشد الشروگية .
 #الصرخي_علي_خطي_الرسول اقتلوا #الشيعة حرضوا عليهم فهم أخطرمن اليهود و النصارى طه الدليمي  :من هم "الشروگية.
 كان تويتر قبل فتره حلو لكن من دخلوه الشروگية صار زباله مثل نفسهمالطائفي الزباله #اكثر_شغله_تكرها_بتويتر.

الشيعة حمير اليهود
إحدى أكثر عبارات الكراهية استخداما على مواقع التواصل االجتماعي ضد الطائفة
الشيعية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 محمد سعيد رسالناالستعمال الشعبي:
-

-

#الليبرالي_حمار الشيعة حمير اليهود واليهود حمير الشيطان اما الليبرالي
فحمار اليهود والشيعة والشيطان والمجوس والنصارى وكل عدو للملة.
#الحشد الشيعي النجس منظمة إرهابيةلن ينصر هللا المجوس حمير #اليهود
ونعالهم وهم يسجدون لغير هللا هذا دين الشيعة حمير الحشد
#ضربة_الحشد_قاضية.
الشيعه هم حمير اليهود ..اذا اراد اليهود ان يفعلو شيئا ركبو الحمير ...الى
يومنا هذا اليهود يقاتلوننا عبر الرافضه.
الشيعة حمير اليهود افتوا بحرمة قتال االمريكان وادخروا قوتهم بعد ان
استنزف اهل السنة في قتال المحتل ليوجهوها لقتل اهل السنة بفتوى من
كبرائهم.

الشيعة كفار بإجماع األمة
وترد ايضا مع عبارة "الشيعة الوثنيون" وهي إحدى عبارات الكراهية ضد الطائفة
الشيعية عبر وصفهم بالكفر والوثنية من خالل استخدام نصوص شرعية من قبل
رجال دين متشددين ليتم تداولها بين العامة.
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االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 طه الدليمياالستعمال الشعبي:
-

طه الدليمي الشيعة كفار باجماع االمة  /طه-الدليمي-الشيعة-كفار-باجماع-
االمة.
الشيعة االمامية كفار باجماع علماء األمة المتقدمين والمتأخرين.
بعيدا عن المتابعين ترا الشيعه كفار بأجماع األمه .
سكت دهرا ونطق كفرا وايه يعني ماهو اصال كافر بأجماع االمة الشيعة
االمامية االثنى عشرية كفار بأجماع االمة.
#وسيم_يوسف_يكفر_الشيعه هو صادق ماجاب شي من عنده وال جاب شي
جديد الشيعة كفار بإجماع علماء االمه!!.
الشيخ د .علي الربيعي " #الشيعة وثنيون وليسوا إخوانا ً للمسلمين.
الشيعه رافضه وثنيون مجوس لعنعم هللا  ،اللهم طهر االسالم والمسلمين من
رجسهم وخبثهم ومن عاونهم.
الشيعة الوثنيون دينهم عبادة النار كيف خرجت هذي الفئة الوسخة خرجت
عن طريق الزناء يعني ال اب وال ام.
من ستاخذه بهم الرحمه اولئيك الوثنيون الشيعه بعد ان راينا مايفعلون
باخواننا في الشام والعراق ان غدا لناظره قريب.

الشيعة ليسوا مسلمين
ترد هذه العبارة كثيرا في معرض السجال الطائفي بين الشيعة والسنة ،وتدخل في
باب التكفير واإلخراج من الملة.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 طه الدليمي عبد هللا النفيسياالستعمال الشعبي:
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-

-

أفضل وصف سمعته للرافضة ماذكره النفيسي عنهم حيث قال (عكفت على
قراءة كتب الشيعة ثالث سنوات فوجدته دين آخر غير دين اإلسالم )
#العراق.
اعتراف الرافضه بأنهم دين أخر غير ديننا يقول محدث الشيعة وشيخهم
نعمة هللا الجزائري في كتابه األنوار النعمانية.
الشيعه ليس مذهب بل دين آخر والدليل أن عندهم قرآن فاطمه وقبلتهم
كربالء فال تخلط األمور هداك هللا.
يا أخي يا عيني يا حبيبي إنسى كلمة سني .السني يقابلها شيعي ولكن قل
مسلم اإلسالم يعني السنة النبوية .الشيعة دين أخر.

الشيعة دينهم التقية
مصطلح كراهية يستخدم ضد الطائفة الشيعية.
التقية مصطلح فقهي متعارف عليه في كل المذاهب اإلسالمية السنية والشيعية،
ويعني الحذر والحيطة من الضرر واتقاء الخطر ،وأصبحت عبارة "دينهم التقية"
ويتم تداوله من قبل رجال دين وشخصيات معارضة ومستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 طه الدليمي قناة صفا الفضائية @ safa_tvمصر الشيخ محمد حسين يعقوب ":الشيعةدينهم "التقية" فكيف يتم التعاون مع من يلعنون ويسبون صحابة رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -ليال ونهار.
 حامد حديد حساب موثّق @ HamidHadeedمن هم اإلصالحيونالشيعة ..وكيف تطمئن إلى أناس دينهم التقية.
االستعمال الشعبي:
 ال يغرك بكالمه هذا الثعلب الرافضة  ٩أعشار دينهم التقية لخداع مخالفيهمواسمعي للدكتور.
 يقولون اخوان سنة وشيعة اللي يطعن بشرف أمي عائشة ( أم المؤمنين )احذروهم
التقية
دينهم
أساس
أخوي،
يصير
يخسى
#الشيعه_يحللون_قتل_اهل_السنه.
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 كالمي واضح الشيعة في دينهم التقية وهي التي تجعل العقالء يتعاملون معهمبحذر وال يكونوا معهم في سذاجة بل االنتباه من األكاذيب.
 من المعروف عن الشيعة على مر التاريخ جبنهم وخوفهم بدليل أن من منأركان دينهم التقية وهي إخفاء باطنهم وإظهار خالفه فما سر مخالفة هذه
القاعده.

شيوخ الفنادق
يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى شيوخ العشائر السنية الذين فروا إلى خارج
مدنهم بعد احتاللها من قبل داعش ،وتطلق بشكل عمومي على شيوخ عشائر السنة.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 قال المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد االسدي بحوار تلفزيوني بث على قناةالشرقية ان "شيوخ سكنة الفنادق في اربيل بعثوا إشارات إلى داعش
لمهاجمة األنبار" بتاريخ .1121/2/11
 تحدث النائب عن جبهة اإلصالح هيثم الجبوري ببرنامج الشاخص ان "شيوخ السنة نكرات ،مرتزقة بعمان" بتاريخ .1122/21/1
االستعمال الشعبي:
 ليسوا شيوخ الفنادق وحدهم مسؤولون عما جرى لجمهورهم وحسب..استمعوا  ..هؤالء ساسة بارزون كان تحريضهم القذر سببا في خلق داعش
ونزوح الماليين .تركوا مونتاج الفيديو الذي ركز على سليم الجبوري،
واستمعوا للنائب ظافر العاني.
 ضاعت دماء أهل األنبار بين #داعش وصراخ مجلس المحافظة وبكاءشيوخ الفنادق!!.
 -الى شيوخ الذلة والمهانة (شيوخ الفنادق) هذه نسائكم واطفالكم".

(ص)
صفحة الغدر والخيانة
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مصطلح كراهية ضد الطائفة الشيعية.
تعبير استخدمه رئيس النظام السابق صدام حسين لوصف التمرد المسلح جنوب
العراق ذات الغالبية الشيعية في أعقاب انسحاب القوات العراقية من الكويت
 ،2991وما زال يستخدم كمصطلح كراهية ضد الطائفة الشيعية في العراق.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 كاظم عبد الحسين حلقة برنامج حوار المساء قناة الرافدين الفضائيةالمنشورة على اليوتيوب بتاريخ 1121/21/12
 نزار السامرائي @ ٥٢ NizarSamaraiمايو٥١٠٢ ، هروب العبادي من بغداد في ذكرى صفحة الغدر والخيانة ليشرف علىارتكاب جريمة إبادة جماعية في الفلوجة لن يزيل أصل الصراع بين شركاء
الجريمة
االستعمال الشعبي:
-

-

سبعة وثالثون عاما وصدام في السلطة حتى وهو يحارب في الكويت
ودخول ايران والغوغاء صفحة الغدر والخيانه عام 92لم يسقط صدام
البطل.
صفحة الغدر والخيانة بدأت عام  ٠٩٩٠في العراق وأكملت تخريب العراق
عام  ٥١١٢بعد االحتالل#هلل درك يا عراق العظيم.
لسان حال ممثلين حزب الدعوة يقول 'سوف نفعل بأهل السنة ما فعله صدام
بالشيعة في صفحة الغدر والخيانة عام # .'٠٩٩٠العراق.
اخطأ صدام في غزوه للكويت  .واخطأ حينما لم يسحق الرعاع في صفحة
الغدر والخيانة  .فيا أهل الخليج حكاما وشعوب اسحقوا اهل الغدر والخيانة
أوال.

(ع)
عبدة القبور
وترد مع عبارة "المراقد الشركية" وهي مصطلحات كراهية ضد الطائفة الشيعية.
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تستخدم عبارة "عبدة القبور" لوصف أبناء الطائفة الشيعية نظرا للمكانة التي تحتلها
لديهم مراقد األئمة من ذرية علي بن أبي طالب ابن عم الرسول محمد وحرصهم
على زياراتها كواحدة من أبرز طقوسهم المذهبية.
وعبارة "المراقد الشركية" يقصد به العتبات واألضرحة التي تقدسها بعض طوائف
المسلمين من الصوفية والشيعة ،وتحتل هذه العبارات مكانة بارزة في معرض
السجال الطائفي في العراق لما لهذه المواقع من أهمية في صلب معتقدات الشيعة
اإلمامية ،وحساسية بالغة في التعاطي معها ،نظرا لما ترتب عليها من ممارسات
عنيفة من قبيل تفجير مرقد العسكريين في سامراء وما تبعه من اقتتال أهلي.
ويحفل اليوتيوب بمقاطع نقد الذعة بحق الطوائف اإلسالمية التي تُبيح زيارة مراقد
األولياء من علماء الدين مثل الطرق الصوفية والمذاهب الشيعية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 طه الدليمي يعتبر أكثر الشخصيات العامة استخداما لهذه العبارة كما يردعلى حساب موقع القادسية على اليوتيوب في حلقة منشورة بتاريخ
 1121/7/21تحت عنوان "هل الشيعة من األمة؟".
االستعمال الشعبي:
-

-

-

تقتلون ابناء العراق من النساء واطفال والشيوخ بلهويه مجرد انه مسلم سني
ولكن عليكم من هللا ما تستحقون يا ابناء المتعه يا عبده القبور يا انجاس
 ٠١:٠٢م  ٤ -نوفمبر. ٥١٠٢ ،
جميع الفرق والطوائف عبدة القبور هدفهم الدين االسالمي عن طريق تنفيذ
مخططاتهم بالسعوديا لكن بؤس لهم ولخططهم.
الشعارات الطائفية التي يرددها الحشد الشعبي والحب المزعوم ألهل
البيت.هؤالء المشركون هم عبدة القبور وقاتلي الحسين رضي هللا عنه'،
#معركة_الموصل.
اليوم عرفه يوم التلبية والتكبير يوم التنقية والتوحيد وهناك موطن عبدة
القبور يوم السب واللعن اللهم اجعلنا من عتقائك لبيك اللهم لبيك.
لماذا يتعس حياتك. .كالمي. .الست صفوي الست من عبدة القبور المجوس.
إن هذا ردائك القاتل وهذا انت يراك العالم من الصين حتى أمريكا.
تسمع باتفاقيات وصفقات أسامة بن الدن مع طهران؟!!! وكيف كان
ألم
ْ
يحمي حتى المراقد الشركية في العراق!!.
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 المراقد الشركية في كربالء وسامرى وبغداد تحتاج الى هدم على رؤوسالروافض المجوس وشيعة ابليس ... .يا حسسسسسسسسين رضي هللا عنه يا
اوالد المتعة.
 هلل الشكوى ياعراق!!!! بلد يعز في زوار المراقد الشركية القادمين من أيرانويذل فيها إهله األصليين فقط ألنهم أهل سنة# .هللا_يعز_السعوديه_وشعبها.
 يجب طرد أبناء المراقد الشركية من بالد االسالم كما فعل بأجدادهم اليهود (يهود َخ ْيبَر ) انهم قنبولة موقوتة.

عبيد الفرس
وترد ايضا مع "الرافضة المجوس" و"الشيعة المجوس" و"ربيب الفرس" و"الطغمة
الصفوية" و"الجالية الفارسية" و"احفاد المجوس" و"العجم" مصطلحات كراهية
تستخدم لوصف الطائفة الشيعية واتهامهم بالتبعية ومواالة إيران.
وهي عبارات الكراهية األكثر استخداما الضد أبناء الطائفة الشيعية ،وال يخلو أي
سجال سياسي أو ديني بشأن المذاهب اإلسالمية والصراعات الدائرة على هامشها
من تعليقات تغذي هذه النوعية من عبارات الكراهية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 الفقه الشيعي كتب بأيدي فارسية" لطيف السعيدي في حلقة برنامج حوارالمساء قناة الرافدين الفضائية المنشورة على اليوتيوب بتاريخ
.1122/22/21
 التشيع منتج العجم" طه الدليمي سلسلة حلقات النفسية الشيعية الفارسيةالمنشورة على حساب موقع القادسية على اليوتيوب.
 أسباب كره المجوس الشيعة لعائشة أم المؤمنين" برنامج للشيخ الدكتور عليالربيعي.
 اسعد الياسري في حلقة برنامج حوار المساء على قناة الرافدين الفضائيةالمنشورة بتاريخ .1122/18/21
 عبد القادر النايل برنامج حوار المساء من قناة الرافدين الفضائية ،الحلقةالمنشورة على اليوتيوب بتاريخ .1122/22/19
 لطيف السعيدي في حلقة برنامج حوار المساء قناة الرافدين الفضائيةالمنشورة على اليوتيوب بتاريخ .1122/8/11
االستعمال الشعبي:
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-

-

جحش من عصابة #جحش بالعراق يطعن ساق مدني هارب من جحيم
المعارك الدائرة بطعنات متتالية-عليهم اللعنة عبيد الفرس.
هذي تقيتهم ليس لهم امان ياكل من صحنك ويسمك  ،انهم عبيد الفرس تربية
المقبور الخميني.
الرحمة والخلود لشهيد الحج االكبر المجاهد #صدام_حسين ارجو الدعم
للصفحة اخواني الصداميون هناك بالغات كثيرة من الخونة كالب ايران
عبيد الفرس يحاولون اغالق الصفحة.
الشيعه عبيد الفرس.
عزيزي المتابع ماهو شعورك عندما تعدم زوجتك لكي التقع فريسة في ايدي
عبدة القبور المجوس الروافض وتتعرض بدورها لالغتصاب.
#عشر_اعوام_علي_موت_صدام أعظم زعيم عربي منذ  221عام! لم
يركع لشرق أو غرب! أذل هللا به الروافض المجوس! صنع للعرب مجدا
فتآمروا وصنعوا له مشنقة.
#العراق #الموصل #صدام خان الروافض الشيعة العراق فأحتله #المجوس
فدنسوا ارض الرافدين فاصبح وكر يمارس فيه المجوس والروافض ارهابهم
فهجروااهلهّ.
كذبت يا إبن المتعة يا ربيب الفرس أهل االنبار أهل خير من سرق أموال
الدولة هو انتم جماعة ال ولي إال علي ونريد حاكم جعفري.
العبادي ربيب الفرس بعد كل مجزرةيطل علينا ذلك القزم واليرى
رامياداعش بارتكاب مجزرةفي اهل الفلوجةليغطي على جرائم اسياده في قم.
هذا الحقد الشيعي ربيب الفرس وهم من صنع داعش وسلموه أسلحة
ب٤مليار دوالر من دبابات و٠٥١١همر بالعقل من اين لهم الدبابات.
#تظاهرات_بغداد المزمعة ضد فساد الطغمة الصفوية المجوسية العراقية
اإليرانية.
#تظاهرات_بغداد المزمعة ضد فساد الطغمة الصفوية المجوسية ألحاكمة ل
#العراق طبعا نتحدى اي عراقي يقدر على رفع هذه الالفتة االن في شوارع
#بغداد!.
عيدنا يوم يحرر العراق من الطغمة الصفوية بايران
#مليونيه_الدعاء_ع_السيسي.
اذا لم تتدخل القدره االلهيه الجباره في العراق فلن يتم التخلص من هذه
الطغمه الفاسقه الصفويه ومن معها من ناقصي العقل والدين من الشعب.
ليس مستغربا ان تسرح وتمرح الجالية الفارسية الشيعية في الخليج والجزيرة
فالمرجعية الشيعية الفارسية الحديثة واالنظمة الخليجية كالهما بريطاني.
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الجاليه الفارسيه المجوسيه تصفق لإلرهابي االعور الدجال ويلعقون اقدامه
اذلهم هللا #سليماني_منا_اهل_العراق.
ونعم بالعراقيين االقحاح ولكن انت من الجاليه الفارسيه انت مو خالتك
هاشميه اسمها.
اكبر غلط على وجه التاريخ قبول الجاليه الفارسيه ان تعيش فى ارض
العرب شردو من الجوع والزل واالن تنكرو ارض العرب.
وصف مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ ،المرشد األعلى للثورة اإليرانية
علي خامنئي والنظام اإليراني بـأنهم "أعداء اإلسالم والعقيدة وأحفاد
المجوس.
وأبدى آل الشيخ استهجانه لتصريحات خامنئي التي هاجم فيها السعودية أمس
االثنين ،وإجراءاتها للحج ،وقال" :يجب أن نفهم أن هؤالء ليسوا مسلمين،
فهم أبناء المجوس وعداؤهم مع المسلمين أمر قديم ،وتحديدا مع أهل السنة
والجماعة" ،وفقا لصحيفة "مكة" السعودية".
احفاد المجوس يتراقصون على إنقاذ المسجد النوري الكبير في الموصل.
العبرانيين الجدد المتنكرين بلباسهم االسالمي المتشدد وذلك ال استكمال
المخطط واليوم يتراقصون على دمارها احفاد المجوس وخاصة بعد تفجير
المسجد الكبير في الموصل التي تعرف بـ"مدينة الضباط المنخرطين في
الجيش العراقي ابطال القادسية الذين زلزلو عروش الصفويين بقيادة فقيد
االمه الشهيد الرحل المجاهد صدام حسين المجيد وكان من بينهم رئيس
أركان الجيش آنذاك عبد الجبار شنشل ووزير الدفاع األسبق سلطان هاشم.
عندما أذل رجال صدام حسين أحفاد المجوس في قادسية صدام المجيدة كانوا
رجال أما اليوم لدينا حكام طنطات يضاجعهم ترامب كلما أراد المتعة.
اختكم يغتصبها ابناء المتعة يا احفاد الصحابة  ...و هللا ان باطن االرض
خير لنا من ظاهرها.
انظروا يا مسلمين فتاة من الموصل يتوالى عليها احفاد المجوس ابناء المتعة
و القرعة اغتصابا  ..و هم ال يملكون غير الفرار عند اول طلقة رصاص
من ايدي المجاهدي.
ابعد هذا يقول قائل الجهالء ان الموصل تحررت..
ان الرافضة ال يمكن التعايش معهم ابدا ابدا و ليس لهم دواء غير السيف.
الشيعي يقاتل و 71دوله تقاتل معه ومنها بلدي يفوز بطلعه الروح وينسى
فضلنا عليه و ينسب االنتصار لنفسه تفووو عليكم يا احفاد المجوس.
كل معممي الشيعة يثنون على المالكي بل صرح أكثرهم أنه شيعي والنختلف
معه وقد كفانا الكثير من العناء لمخططاتنا حسب كالم احفاد المجوس.
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العشائر السنية الداعشية
مصطلح كراهية يصف العشائر السنية العراقية باإلرهاب ،وخصوصا القبائل التي
يدأب شيوخها على انتقاد سياسات الحكومة االتحادية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 استخدمت النائبة عن ائتالف دولة القانون سهام الموسوي هذا المصطلح فيبرنامج منطقة الخالصة الذي يبث على قناة الغدير الفضائية ما نصه:
"المسؤولون عن دخول داعش إلى العراق بعض الشخصيات المحسوبة على
المكون السني ،هؤالء الذين نصبوا المخيمات وساحات االعتصام وهم
أشعلوا الطائفية واحرقوا العراق ،والمسؤولون هم علي حاتم السلمان واحمد
ابو ريشة واحمد العلواني" بتاريخ .1122/2/12
 رئيس مجلس انقاذ االنبار حميد الهايس ذكر في برنامج بصراحة على قناةدجلة ما نصه "داعش سنية بالدرجة االولى ،محلية بالدرجة الثانية” .وأضاف
"داعش بالدرجة األولى أبناء العشائر ،معممين المنصات ومن اعتلى
المنصات هم مدافعين عن داعش ،وكان المفروض الحكومة تكون قوية
وتعتقلهم كلهم وما يفلت منهم واحد ،شو من صار القتال باالنبار كلهم
انهزموا اهل المنصات اللي ختل بأربيل واللي ختل بعمان ،وكام مناك ينطنط
ويحجي ،هذولة جزء من منظومة داعش يجب معاقبتهم واعتقالهم ،هما لو
يفتهمون الحشد الشعبي رايح للمدينة السياحية لو رايح للقتال والموت"
بتاريخ .1122/2/2
 النائب عبد الرحمن اللويزي ذكر في برنامج الملحق الذي تبثه قناة الفيحاء مانصه "بعض الشيوخ كانوا مثل القردة يوم بساحة االعتصام ويوم بحضن
الحكومة واليوم اللي راح لعمان واللي راح الربيل” ،واضاف "مشروع رافع
العيساوي وأثيل النجيفي وهللا ماارتقى حتى للمشروع الطائفي وانما هي
مشاريع شخصية واقطاعيات سياسية" بتاريخ .1122/1/7
االستعمال الشعبي:
 بعض العشائر السنية الداعشية :داعش ليسوا حفنة مرتزقة أجانب وحسب،بل أيضا ً شيوخ دعارة ،وعشائر كاولية وشواذ وقطاع طرق وقتلة
مجرمين… غــدا ً سيتحدث جميعهم من فنادق أربيل وتركيا عن الشرف و
الحقوق االنسانية ،و الظلم … وبعد غـد سيخرج بيننا من يتحدث عن
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المصالحة الوطنية مع الدواعش المهزومين… مثلما حدث في زمن
الطائفية… وسينسون العشائر األصيلة !...لكن الفرق أننا هذه المرة لن ننسى
دماء أبنائنا ،وسنُسقط كل من يقف مع شيوخ العشائر الداعشية … يخطىء
من يظن أن العراق سيصبح بيت دعارة سياسية وملهى لشيوخ الكاولية،
ومرتعا ً لقطاع الطرق ،وحظيرة لقطعان رعاة إبل الجزيرة.!...
-

-

-

طبخة اإلقليم السني بالنكهة الداعشية.
#عندما_تغرد_داعش تصبح ثوار العشائر بلسان الداعشية ميسون
الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة البرلمانية والحاضنة السنية تساند داعش عشائر
وضباط صدامين.
ونساء تلعفر اللي تم اغتصابهم وحرقهم احياء من قبل العشائر السنيه
وتهجير المسيحيين والقتل المستمر للشيعه كله تتحمله العشائر السنيه
الداعشيه.
لكل مت ال يعرف هذا التافه الداعشي خميس البنجر من ثيران العشاير
السنيه الداعشيه ساقط خلقيآ ساهم بخراب المناطق السنيع بأدخال الدواعش.

عصابات الحشد
تأتي مع عبارات كراهية مثل "ميليشيات السيستاني" و"مرتزقة الحشد" مصطلحات
كراهية أخرى يقصد بها قوات "الحشد الشعبي" ،وغالبا ما يرد على ألسنة
شخصيات سياسية وعشائرية معارضة ومن ثم لينتشر في مواقع التواصل
االجتماعي.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 عبد هللا الجبوري في برنامج حوار المساء على قناة الرافدين الفضائيةالمنشورة على اليوتيوب بتاريخ .1122/7/2
 اسعد الياسري ،برنامج حوار المساء قناة الرافدين الفضائية المنشورة بتاريخ1122/8/21
االستعمال الشعبي:
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-

-

مليشيات حشد علي السيستاني اإلرهابية مرتزقة ليس لها عقيدة دينية أو
علمانية تجمعها سوى الحصول على المال،وإن َحشَوا أدمغتهم "بياثارات
الحسين رجعهم!!.
معركة الموصل أعد لها المجاهدون مند سقوطها بيد مليشيات السيستاني
القذرة  ...لن تنفعكم طائات أمريكا والخونة العرب.
بسبب تفككنا أصبحنا لقمة سائغة ببالد القهرين ..العراقيون السنة من جالد
لجالد ! ضحية بين مليشيات طالباني وبرزاني لمليشيات السيستاني.
صباح الخير  ..الحشد الشعبي العراقي مرتزقة  ،ذّكر لعل الذكرى تنفع
#الموصل.
عاجل مقتل اكثر من  91عنصر من مرتزقة الحشد النجس بقصف امريكي
عن طريق الخطا قرب #الموصل #العراق.
#قاتل_السفير_الروسي بغض النظر عن جواز القتل من عدمه هذا السفير
الروسي مع أبوعزرائيل أحد مرتزقة الحشد اإليراني.

عقيدة السنة الفاسدة
مصطلح كراهية يستمد من أحكام وأصول فقهية ذات بعد متطرف ضد الطائفة
السنية ،ويجري تداوله في سجاالت حول المذاهب اإلسالمية وربطها بقضايا سياسية
وصراعات مسلحة في الشرق االوسط.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 قال األكاديمي والمحلل السياسي جاسم الموسوي في برنامج منطقة الخالصةما نصه "الالعب األساسي لدى البيت السني هو العقيدة الفاسدة التي صدرت
واستقبلت تلك مناطق ،والتفكير التكفيري الذي لو لم يجد مناخا مناسبا في
تلك المناطق لما انتشر ،العامل الثاني هو المال ،تعودت القوى السنية على
استالم المال من الداخل والخارج ،وأصبح من تجار الحروب ،والعامل
الثالث هو العودة للسلطة" بتاريخ .1122/1/27
االستعمال الشعبي:
ال يوجد استعمال شعبي لهذا المصطلح

العلمانيون الكفرة
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مصطلح كراهية يطلق ضد شخصيات سياسية وعامة والنخبة الثقافية والمواطنون
الذين ينادون يؤمنون بالعلمانية ويشاع استخدامع على نطاق واسع في االوساط
الشعبية.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 عندما يجرمون أو يقتلون أو يسرقون أو ينهبون  ..يكونون أكثر دموية وشراسة ووحشية وشراهة من ” العلمانيين الكفرة
 المفارقة هنا هو إن َجم تلك اإلنتقادات تخرج من باب الكنيسة نفسها وليس مندار وأفواه العلمانيين الكفار الملحدين
االستخدام الشعبي:
-

-

#اعرف_عن_رابعه انها تجرم قيادات االخوان اكتر من الدولة ،الكالب
دول اقنعوا الغالبة بانهم ينزلوا يجاهدوا في سبيل هللا ضد الكفرة العلمانيين.
العلمانيين الكفره مايعتبرون بالتاريخ فعال اتاتورك فعل مافعل والشعب
التركي االن يكثر التدين بينهم.
أيها التور ممدوح حمزة أنت من أحقر ما رأت عينى على ظهر األرض ...
اسفوووووووووووووخس عليك و على أمثالك من العلمانيين الكفرة
الكارهين لإلسالم ؟.
قال لي أحد العلمانيين الكفرة :يا شيخنا لو توقفت قليالً عن رصد أخطاء
غيرك ربما تقوم بعم ٍل ما قد يكون مفيدا ً _لم أفهم ما قال ..فقلت له  :خسئت.
هو الكفرة و العلمانيين معندهمش حاجة يزيطوا بيها غير الحج هو حارقكم
ليه بجد!!.
أخي #المسلم# :إنتبه لما تنشره…وال تكن ريشة بيد العلمانيين والملحدين
الكفرة".

(ق)
قردستان
مصطلح كراهية ضد االكراد ويقصد به تشبيه االكراد بالقردة وشاع استخدامه في
السنوات األخيرة ضد إقليم كردستان.
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االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 الشاعر سعدي يوسف من أوائل مستخدمي هذا المصطلح في قصيدته في15نوفمبر1122 ،
ُ
عراق الع َجم!
مصرالعروبة ...
ُ
مامعنى السؤال اآلن عن أحقيّة العراق في دول ٍة جامع ٍة ؟
س؟
مامعنى أن يتولّى التح ُّك َم في البلد  ،أكراد ٌ و فُ ْر ٌ
مامعنى أن ت ُ ْنفى األغلبية العربية عن الفاعلية في أرضها التاريخية ؟
جيوش من أقاصي الكوكب لتقت َل عربا ً عراقيّين ؟
مامعنى أن تُستقدَم
ٌ
ما معنى أن تكون اللغة العربية ممنوعةً في إمارة قردستان عيراق البارزانية بأربيل
االستعمال الشعبي:
 "مؤتمر دول أوربا يطردون مسعور قرداني لن تنفصل قردستان أال بموافقةبغداد #بالقندرة.
 االكراد مسوين حزب بأسم #حزب_الحمير في دويلة #قردستان القرديةولكم هو لو ما همه جحيش وحمير مايسموون هيج#قردستان_.
 وجه البشه اال طالباني فلتذهبي للجحيم انتي واقليم قردستان. المنافذ في قردستان %2منفذ طريبيل مع االردن معفي من الرسوم الكمركيةالبصرة  %12كمرك باهلل احلفكم بالعباس هم اكو شريف بحكومة البصرة يدافع
عن الموضوع".
 سيسجل التاريخ غدر مسعود قردستان بعد ان نقش في ذاكرة العراقيين الذينعرفوا ابيه النتن ومواقفه المخزية انهم مجرد رعيان القيمة لهم.
 من المؤكد ...إن هذا عربون عن االتفاق المبكر لالنتخابات.. .والرابح األولواألخير قردستان🐒 دوائر كركوك رفعت علم.
 وجودنا هنا حتى نواجههم و نواجه شكو واحد متخاذل يعني يقبلها عقردستان و ما يقبلها ع البصرة البقرة الحلوب الي تطعمه و تترس حلگ.

(ك)
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كربالء المنجسة
مصطلح كراهية لوصف مدينة كربالء ذات الغالبية الشيعية.
واحدة من أكثر عبارات الكراهية استخداما على مواقع التواصل االجتماعي ،لما
تحظى به مدينة كربالء من رمزية لدى الطائفة الشيعية واضافة كلمة "المنجسة"
للتقليل من شأنها.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
صفحة على فيسبوك تحمل اسم كربالء المنجسة"
موالي رافضي من كربالء المنجسة يقبل عمه الجندي األمريكي
مجموعة على فيسبوك تحمل اسم "كربالء المنجسة"
االستعمال الشعبي:
-

-

وهللا ان الروافض اليقلون خطرا من اليهود ياهلل فرحنا بحرق كربالء
المنجسه مدينه الدعاره الرافضيه #اسراييل_تحترق.
قاتلك هللا يابن المتعه في حيسينيات كربالء المنجسه وقم القذره ومشهد النتنه.
الحسينيات هي بيوت دعارة بطرق حديثه.
#احذرو_الرافضه_غدر_وخيانه الرافضة الخونه فضحهم الحج الى
#كربالء المنجسة ثم عودتهم الى القطيف واتضح خلف ذهابهم الكثير من
العمالة ضد الوطن.
خوش تنكة كن حيدر وال تستخدم التقية قل سنمحي أهل السنة لو بكم خير ما
حفرتم خندق حول كربالء المنجسة.

كردستان خنجر في خاصرة العراق
مصطلح كراهية يراد منه اتهام اقليم كردستان باالضرار في مصالح العراق.
عبارة تستخدم من قبل الشخصيات العامة غالبا لوصف إقليم كردستان وأحيانا رئيس
االقليم مسعود برزاني ،أما شعبيا فيستخدم حتى ضد الشعب الكردي.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
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 عالية نصيف :اقليم كردستان خنجر في خاصرة العراق ولم يكن شريكا ًصادقا ً مع الشيعة وكالة نون.
االستعمال الشعبي:
-

االكراد خنجر صهيوني في خاصرة العراق.
وان نيرانهم تاكل حطبهم االكراد كانو خنجر في خاصرة العراق والشيعة
يكفي هواهم فارسي لتعرف طينتهم ونحن السنة ضعنا بين ارجلهم.
أعيش في بغداد في الكاظميه تحديدا ً وأحسدك على ذكائك..األكراد عمالء
ألسرائيل وهم خنجر في خاصرة العراق.
السياسيين األكراد هم خنجر في خاصرة العراق ...مع االسف انه الشعب
الكوردي يساند هيج حكومه مجرمه وفاسده.

(ل)
ال يوجد في الفلوجة ابرياء
وردت مع عبارات "قصف الفلوجة بالسالح الكيمياوي"" ،الفلوجة رأس االفعى"
و"الفلوجة بؤرة االرهاب" وهي عبارات كراهية شاع استخدامها بعد سيطرة تنظيم
"داعش" على مدينة الفلوجة في محافظة االنبار وخالل المعارك التي قاتدها
الحكومة العراقية الستعادة المدينة ،وتم تداولها من قبل شخصيات سياسية
واجتماعية لتصل إلى الرأي العام ،ويقصد من خاللها اتهام سكان الفلوجة بأنهم
جميعا أعضاء في "داعش" ويجب عدم االكتراث لهم خالل العملية العسكرية التي
جرت لتحرير المدينة.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
 ذكر الشيخ فيصل العساف رئيس مجلس العشائر المنتفضة في العراق فيبرنامج الخالصة ما نصه" المفروض الفلوجة تمسح من الخارطة ،لو كان
لدي نووي لضربتها ،الن الموجودين في الفلوجة جميعهم دواعش ،وال يوجد
فيها أبرياء ،حيث االبرياء خرجوا" على قناة الغدير بتاريخ .1122/1/7
 ذكرت النائبة عن جبهة اإلصالح عالية نصيف ذلك صراحة في برنامجحول العمليات العسكرية في الفلوجة بقولها "لم نر شيعيا فجر نفسه او ايراني
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كل الذين يفجرون من السنة " ضمن برنامج خفايا معلنة الذي كان يبث على
قناة السومرية بتاريخ .1122/2/22
 ذكر النائب محمد ناجي في برنامج الخالصة على قناة الغدير ما نصه"الفلوجة راس الشر ،وهي رأس الشيطان" بتاريخ 1122/1/11
 العامري :أهمية تحرير الفلوجة يكمن في قربها من بغداد وأنها بؤرةلإلرهاب
 قال السيد األمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إن أهمية تحرير الفلوجةيكمن في قربها من العاصمة بغداد وأكد العامري في لقاء خاص بالغدير يبث
في الساعة الـ  9:21مساء ،اليوم األربعاء (  2حزيران /يونيو ،) 1121
بتوقيت بغداد أن "الفلوجة تكتسب أهمية خاصة وهي أنها ال تفصلها عن
بغداد عدة كيلو مترات  ..هذا يعني أن بوابة بغداد بيد اإلرهاب وال يمكن أن
نقبل أن بوابة بغداد بيد اإلرهاب باإلضافة الى ذلك أن الفلوجة تعتبر المغذي
لكل محيط بغداد باإلرهابيين والخطب بالمتابعة والقيادة واإلمرة ولهذا كانت
كل العمليات التي حصلت في بغداد وضواحي بغداد في مدينة الصدر
وغيرها من المناطق في بغداد كانت تخطيطا وقيادة وتنفيذا وتوفر من قبل
الفلوجة".
االستعمال الشعبي:
-

-

-

العتقد او انا متيقن انه ال يوجد في الفلوجه ابرياء.
لكي ال يستغلها #دواعش_الداخل في دغدغة مشاعر اتباعهم … الفلوجة ال
يوجد فيها ابرياء الن الجيش العراقي طلب من الجميع الخروج ورفض من
بالداخل.
ال يوجد ابرياء في الفلوجة صغيرهم مشروع ارهاب وكبيرهم ارهابي
#الفلوجه_تذبح
#الفلوجة_تتحرر
للدواعش
حواضن
ونسائهم
#الفلوجة_تحت_العدوان.
ال يوجد ابرياء في الفلوجة فأنها مدينة العهر كما انها لم تتحرر منذ 1112
بسبب توجهات اهاليها االرهابية المتطرفة.
راس االفعى و بورة االرهاب .الى جهنم و باس المصير.
الفلوجة مدينة تقع في محافظة االنباربعد سقوط نظام عام 1112اصبحة
بؤرة االرهاب وفي عام  1112سقطة بيد جماعة توحيد وجهاد بزعامة
الزرقاوي وفي عام  1117سقطة بيد ابوحمزة المهاجرما يسمى بدولة
العراق االسالمية وظل هذه المدينة ساخنة حتى سقوطها بيد داعش في بداية
عام  1122هذه المدينة ثمتل راس االفعى السوداءفي العراق.
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شكرا للجميع ولدعواتكم المستجابة في تحقيق النصر على اعداء هللا
واالنسانية تم سحق رأس االفعى والغدر باهل العراق بؤرة االرهاب الفلوجة
تعود الحضان الوطن بفضل دعائكم لالبطال من الحشد الشعبي والجيش
العراقي نعم الكل شارك في هذه المعركة سواء بساحات الوغى والقتال او
بالدعاء والكلمة لمؤازة الغيارى الف مبارك االنتصار العظيم والرحمة
والسلوان لشهدائنا االبرار والقريب العاجل ننتظر نصرا جديدا في الموصل
الحدباء.
بالمناسبة اذا حارقة قلبج ع الفلوجة بؤرة االرهاب فتطمني اليوم الفلوجة
تأدبت ع ايدينا و جعلنا من جمم جواحشكم رماد منثور فيها .
سنقول كلمتنا نحن ابناء العراق ال نهاب غربان آل سعود وقطط اردوغان
االرهاب
بؤرة
الفلوجه
في
فعلنا
كما
سنبيدكم
#حشدنا_وقواتنا_تحاصر_الموصل.
الفلوجه وساكنيها دواعش وانتم قتلكم الحزن والصدمه لفقدكم بؤرة االرهاب
العالمي اما نازحيها هم عوائل الدواعش.

(ي)
االكراد يهود العراق
وترد ايضا مع عبارات "إقليم كردستان اإلسرائيلي وهي مصطلحات كراهية ضد
االكراد.
وتستخدم من قبل العامة ويقصد من رائها اتهام إقليم كردستان على المستوى
الرسمي والشعبي بمواالة دولة إسرائيل.
االستعمال السياسي والشخصيات العامة:
أذرع األخطبوط «اإلسرائيلي» في الدولة العراقية
االستعمال الشعبي:
# -األكراد_يهود_العراق.
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اسرائيل هم يهود العالم..واالكراد هم يهود العراق يسعون دائما للخراب
الجل مصالحهم.لكن حاليا االكراد اليخدمهم االنفصال.
الشغلة واضحة االكراد تعاونوا مع داعش اللي يدعمها التحالف الصهيوني
(السعودية وقطر وتركيا) حي تتالقى المصالح االكراد هم يهود العراق.
االکراد يهود العراق ..يتحالفون مع الشيطان .من .اجل مصلحتهم.
وطبعا كالعاده راح يكون الدعم قطري سعودي تركي وبالتواطؤ مع يهود
العراق االكراد وراح يستهدفون قوات الجيش والشرطه ودوائر الدوله
والتجمعات.
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