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الخالصة

 تتأثر الحالة السیئة لحقوق مجتمع المیم في العراق بعدد من العوامل.
 على رأس هذه العوامل دین معین وقیم وتقالید یستشهد بها الساسة

 ورجال الدین بشكل متكرر كمبرر للتمییز ضد مجتمع المیم. وتتالى
 التأثیرات من هناك : حیث ان شحة المصادر المتوفرة لمجتمع المیم

 والتعلیم باللغات المحلیة اللذان من شأنهما مواجهة هذه الروایات تسمح
 لهذه االفكار باالنتشار بشكل اوسع , كما ان مجموعات من المجتمع -
 من ذوي المهن الطبیة والتربویة وصوال الى القادة المدنیین - یستغلون

 ویضحون بمجتمع المیم ككبش فداء للترویج ألجنداتهم و تبریر
.االمراض المجتمعیة

 في المجتمعات التي تفتقر إلى المصادر العلمیة واالجتماعیة حول مجتمع المیم یمكن لوسائل اإلعالم أن تلعب دورًا حاسمًا في
 تشكیل الرأي العام من خالل تقدیم معلومات قائمة على الحقائق ومحاسبة أولئك الذین ینتهكون حقوق مجتمع المیم العراقي . وعلى

 الرغم من أن وسائل اإلعالم العراقیة بدأت تغطي قضایا مجتمع المیم العراقي في السنوات العشر الماضیة ، فأنها لم تستخدم
 منصاتها حتى اآلن للوفاء بهذه المسؤولیة. لكن ما یحدث هو العكس تماما حیث ان معظم التغطیة اإلعالمیة الیوم منحازة ضد

 مجتمع المیم وتعزیز األفكار التمییزیة بأن مجتمع المیم هو مجتمع دخیل و غریب عن المجتمع العراقي وأن هویات مجتمع المیم
.هي أمراض یجب معالجتها والقضاء علیها

 یستكشف هذا التقریر كیف تعمل التغطیة اإلعالمیة المعادیة لمجتمع المیم كخطاب كراهیة ضد افراد مجتمع المیم. وخنق مسیرتهم
. نحو المساواة واإللهام والتغاضي السلبي و العنف ضدهم



 لهذا التقریر قامت عراق كویر بالبحث في مواقع اكثر من ٦٠ وسیلة اعالم عراقیة بما فیها صحف, قنوات تلفزیونیة, ومنصات اعالمیة على
 االنترنت مستخدمة الكلمات الدالة "مثلیة جنسیة" و "الشذوذ الجنسي" الن هذه هي اكثر المصطلحات التي تستخدمها وسائل االعالم حینما

 تتحدث عن مجتمع المیم . نتائج البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي للتغطیة االعالمیة بین سنة ٢٠١٢ وحتى تاریخ ال ٣١ من ایار لسنة
 ٢٠٢٠. وقد ادت نتائج بحث عراق كویر الى جمع ٢٠٨ مادة اخباریة من ٦٠ وسیلة اعالمیة عراقیة. وقمنا بأجراء تحلیل عام للمحتوى
 للمقاالت,االخبار, وبرامج التلفاز التي تحدثت عن مجتمع المیم من اجل فهم الدور اللذي تلعبه في تشكیل الرأي العام عن مجتمع المیم .

 باالضافة لذلك ,وبما ان ٩٢% من العراقیین یحصلون على معلوماتهم من القنوات التلفزیونیة حسب مجلس اذاعات المحافظین, قمنا بتحدید
 ٢٢ برنامج تلفزیوني ونشرة اخبار لدراستها كمجموعة تمثیلیة وللتعمق في الجوانب المختلفة لتغطیتهم لمجتمع المیم+. تم اختیار البرامج ال
 ٢٢ النها االحدث اذ تم انتاجها و بثها بین عامي ٢٠١٦ و ٢٠٢٠. اخیرا, نحن نعتمد على منشورات من اكادمیین, منظمات حقوق انسان, و

.اختصاصیین ذوو خبرة في الموضوع كي نتمكن من التوصل الستنتاجات مهمة ومبنیة على الحقائق

المنهجیة



 تغطیة اإلعالم
العراقي لمجتمع المیم

 بناءا على نتائج البحث على شبكة االنترنت من عراق كویر
 تبین أن وسائل االعالم في العراق لم تبدأ بتغطیة المواضیع
 المتعلقة بمجتمع المیم حتى عام ٢٠٠٩ . التغطیة النادرة في
 تلك الفترة جائت فقط كرد فعل على تسلیط منظمات حقوق

 االنسان الضوء على عملیات القتل التي طالت مجتمع المیم+
 العراقي خالل ما یعرف بأسم حمالت قتل االیمو وغیرها من

 .حمالت القتل المنظمة

 كانت التغطیة بشكل رئیسي في وسائل اإلعالم المكتوبة, وركزت بشكل أساسي على ترجمة المقاالت المنشورة في وسائل
 اإلعالم الدولیة. استمر هذا الحال حتى عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ حیث بدأ افراد مجتمع المیم+ العراقي وحلفائهم یظهرون

. اكثر للعلن

 خالل السنوات الخمس الماضیة ، أصبح اإلعالم العراقي أكثر تأثیرًا في تشكیل االراء حول مجتمع المیم+ وتشكیل الرأي
 العام تجاه أولئك الذین ینظر إلیهم على أنهم من افراد مجتمع المیم. في الواقع, التغطیة االعالمیة العراقیة یصل تأثیرها الى
 تشكیل اراء مجتمع المیم+ عن انفسهم. في دراسة اجرتها عراق كویر عام ٢٠١٨ , ٨٩% من أفراد مجتمع المیم+ اللذین

. استجابوا للدراسة اوضحوا أن لألعالم العراقي تأثیر سلبي على طریقة استیعابهم لهویتهم و میولهم الجنسیة
 باإلضافة إلى ذلك ، تحولت طبیعة التغطیة اإلعالمیة من ترجمة المقاالت العالمیة بشكل رئیسي الى مقاالت وبرامج

.تلفزیونیة منتجة محلًیا و تحط من قدر مجتمع المیم+ العراقي و العالمي
 وقد وجد تحلیلنا لنتائج البحث أن الغالبیة العظمى من التغطیة االعالمیة كانت منحازة ضد مجتمع المیم، مما شجع فئة من

.الناس على رفض هذه الهویات
 كما ان في مناسبات عدیدة ، ذهبت التغطیة إلى حد الدعوة إلى القضاء على افراد مجتمع المیم+ من المجتمع من أجل

. ""حمایة" األطفال والشباب األبریاء اللذین قد "یتأثرون بسهولة



 االعالم المكتوب

 كانت وسائل اإلعالم المكتوبة المصدر األساسي لتغطیة
 اخبار مجتمع المیم حتى السنوات األخیرة. هذا یتضمن
 الصحف والمواقع التي ترجمت في المقام األول مقاالت
 مثل تلك المنشورة حول تعیین خبیر مستقل في األمم
 المتحدة في التوجه الجنسي والهویة الجندریة في عام
 ٢٠١٦ ، ومقاالت مختلفة بشأن تشریع المساواة في
 الزواج في دول مختلفة في السنوات األخیرة ، إلى

.مقاالت كتبها صحفیون محلیون

 وبالمثل فأن عدد المقاالت التي تغطي مجتمع المیم قد ازداد بصورة ملحوظة في العامین االخیرین كرد فعل لعمل بعض المنظمات مثل عراق 
 .كویر, رفع علم قوس قزح في سفارات مختلفة في بغداد, والقاء اللوم على مجتمع المیم في تفشي وباء فیروس كورونا

وقد صورت الغالبیة العظمى من هذه المقاالت مجتمع المیم بشكل سلبي

 نشرت شبكة اإلباء بیان صادر عن عضو مجلس النواب العراقي حبیب الطرفي ردا على رفع قنصلیة الوالیات المتحدة األمریكیة في مدینة
 أربیل في العراق علم قوس قزح خالل شهر فخر مجتمع المیم في شهر حزیران ٢٠١٧. صرح عضو البرلمان ، "لو ان سفارة في مدینتي

. "رفعت هذا العلم لكنت احرقتها

 نشرت السومریة نیوز بیانا في ایلول ٢٠١٧ من قبل قیس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق ، وهي مجموعة مسؤولة عن العدید من حمالت
 القتل ضد افراد مجتمع المیم. یقول الخزعلي في تصریحه: "هناك أناس یعملون على انتشار الشذوذ الجنسي في المجتمع العراقي بدعم من

 الوالیات المتحدة سندافع عن ثقافة وهویة هذا البلد بدعم من دیننا ومعتقداتنا ". كما نشروا بیاًنا في ٢٠١٨ من قبل مقتدى الصدر ، زعیم حزب
 الصدر السیاسي ، اللذي كان سابقا میلیشیا مسلحة مسؤولة عن جرائم قتل مجتمع المیم بین عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٢ ,حیث ذكر أن "المثلیین

 یعانون من االضطرابات النفسیة والضغط الداخلي الذي ینتج عنه اللجوء إلى األعمال السلبیة
." مثل ارتداء مالبس النساء بدًال من مالبس الرجال ، كما انهم مرضى عقلیا

نشرت الشفق نیوز بیانا في مارس ٢٠٢٠ عن جواد الخالصي , الزعیم الدیني اللذي رد على عمل عراق كویر من اجل الحق في الحیاة
 و اعتراف العراق بهذا الحق بالقول " على القادة من رجال الدین ان یدینوا عمل منظمة عراق كویر , وعلیهم ان یدعوا لطرد السفیرین 

"البریطاني و االمیركي من العراق



 استخدمت شبكة اإلعالم العراقیة
 مصطلحات "غیر طبیعي" و "خنثى" و
 "دعارة" حینما تحدثت عن مجتمع المیم.

 كما في مقال رأي كتبه الكاتب إنسام
 الشلجي عام ٢٠١٦ قال فیه :"هنالك
 صفحات جریئة على شبكة االنترنت

 للمثلیین والمنحرفین جنسیا حیث ینشرون
"صورهم وارقام هواتفهم

 جریدة العراق ؛ نشرت الصحیفة على اإلنترنت مقاًال بعنوان "بیان هام من مجلس الوزراء العراقي بخصوص منظمة المنحرفین جنسیًا في
 العراق " هاجموا فیه عراق كویر وینكرون تقبل مجتمع المیم في العراق

 نشرت صحیفة الزوراء نیوز مقاًال في عام ٢٠١٦ استخدمت فیه مصطلح "الجنس الرابع " لإلشارة إلى األفراد غیر المتطابقین لجنسهم .
 المقال كان بعنوان "الجنس الرابع ،أحد األشیاء الغریبة في عصرنا ". وتستمر المقالة لتعرف الجنس الرابع على أنه " مخلوق حي یجمع بین

"خصائص الرجال والنساء فیما یتعلق بالمظهر والسلوك والتوجه الجنسي

 وتستمر هذه المنافذ في تقدیم روایة معادیة لمجتمع .لكن بالرغم من ذلك حاول بعض الكتاب ووسائل اإلعالم البدیلة تقدیم المزید من التغطیة
.. المحایدة

 قدم قسم اللغة االنلكیزیة لقناة روداو الفضائیة الفرصة لناشطي وافراد مجتمع المیم لمشاركة قصتهم. احد أحدث المقاالت كان افتتاحیة للرأي
 تتحدث عن ردة الفعل التي سببها رفع االتحاد األوروبي وسفارات أخرى علم قوس قزح في بغداد ، وقد كتبه مؤسس عراق كویر ، أمیر

 عاشور. لكن هذه المقالة تعطي مثاًال على التغطیة اإلعالمیة المحدودة للغایة في وسائل اإلعالم المكتوبة حیث یشارك أشخاص من مجتمع المیم
.قصتهم الخاصة ، أو یتم تصویرهم بطرق محایدة أو إیجابیة



 إن التغطیة اإلعالمیة األكثر تأثیرا في العراق هي القنوات التلفزیونیة ، حیث یحصل ٩٢٪ من
.العراقیین على معلوماتهم من التلفزیون وفقا لتقریر ٢٠١٧ من المجلس االذاعي للمحافظین

 لغرض هذه الدراسة ، اخترنا اثنان وعشرون برنامجا تلفزیونیا و مقطعا منتجة من قبل ١٦ قناة
 تلفزیونیة للتعمق أكثر في هذه البرامج وفهم تغطیتها لمجتمع المیم . وتم ارفاق قائمة بهذه البرامج

التلفاز .والقنوات التلفزیونیة في نهایة هذا التقریر

 من بین ٢٢ برنامًجا تم اختیارهم ، تم إنتاج 14 منها بین كانون الثاني ٢٠١٩ و ٣١ مایو ٢٠٢٠. وهذا یدل على زیادة هائلة في عدد البرامج
.التي تتحدث عن مجتمع المیم

 وبینما كان من الصعب الحصول على بیانات موثوقة تظهر عدد المشاهدین لكل قناة تلفزیونیة وبرنامج تلفزیوني, فإن القنوات الـ16 التي نركز
 علیها لدیها على ما مجموعه أكثر من عشرین ملیون متابع على مواقع التواصل االجتماعي.و بالنظر إلى حقیقة أن ٤٨٪ فقط من العراقیین

یستخدمون اإلنترنت
 وبحسب إحصائیات عالم اإلنترنت ، وبما ان ٩٢٪ من العراقیین یتلقون معلوماتهم من القنوات التلفزیونیة ، فأن امكانیة وصول هذه البرامج

. من خالل القنوات التلفزیونیة تصل الى ضعف ما یمكن ان توصله وسائل التواصل االجتماعي على االنترنت
 من أجل فهم أفضل لتأثیر البرامج الـ ٢٢ ، أجرینا تحلیًال مع التركیز على أربعة جوانب مختلفة لكل من هذه البرامج. هذه الجوانب بشكل عام

 : هي
 هیكلیة البرنامج وتصمیمه الذي یركز على استخدام المرئیات والموسیقى وطول كل برنامج. الجانب الثاني هو المضیفین والضیوف وملفاتهم

 الشخصیة ومطالباتهم. وهذا یسلط الضوء على خلفیة المضیفین والزاویة التي یأخذونها ,الضیوف,مؤهالتهم ، والمطالبات التي یقدمها الضیوف
 بخصوص مجتمع المیم . بینما الجانب الثالث یركز على المصطلحات والكلمات التي یستخدمها المتحدثون والمضیفون عند الحدیث عن وإلى

. مجتمع المیم , ویبرز الجانب األخیر مصدر المعلومات المعتمد علیه من قبل المتحدثین

التغطیة االعالمیة في سنة ٢٠٢٠ 63.6%

التغطیة االعالمیة قبل سنة ٢٠٢٠ 36.4%

63.6%

36.4%



 تقریبا كل البرامج ومقاطع األخبار كان لدیها موسیقى تشبه موسیقى المنزل المسكون حینما یتم التحدث بخصوص هویات مجتمع المیم .
 حتى أن بعضهم أضافوا موسیقى بأصوات خطرة للغایة ، مثل صوت قنبلة بعد أي تصریح اعتبروه "مثیًرا للجدل" وكان من قبل شخص

 یعرف عن نفسه كفرد من مجتمع المیم . یتم تشغیل هذه الموسیقى بعد تصریحات مثل ، "أنا مثلي" ,"أرید تقبیل صبي آخر"و "یدرك
."البشر جنسهم عندما یكونون اصغر سنا

 كما قامت بعض البرامج بتصویر حلقاتها وإجراء مقابالت مع افراد مجتمع المیم في المستودعات المهجورة واألزقة المظلمة وغیرها من
.البیئات المشبوهة

 باالضافة لذلك , من اجمالي ٧٧٧ دقیقة وهي المدة الكلیة ل ٢٢ برنامج تلفزیوني تم تحلیلها , فقط ١٠٣ دقائق تم تخصیصها لمتحدثین
 من مجتمع المیم , منها ٣٣ دقیقة اعطیت من قناة الشرقیة في برنامج ملفات محرمة ٢٠١٧ و الجمهوریة السادسة ٢٠٢٠ .في حین اكثر

 من نصف البرامج االخرى لم تخلص وال حتى دقیقة واحدة للمتحدثین من مجتمع المیم . وهذه یعني ان افراد مجتمع المیم حصلوا ما
 معدله اقل من خمس دقائق للتحدث , مقارنة بما یقارب الواحد والثالثین دقیقة لمتحدثین لیسوا فقط من غیر مجتمع المیم ولكن معادون له

الوقت المخصص لكل ضیف.

13.0%
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المتحدثین من مجتمع المیم
المتحدثین من مجتمع المیم
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هیكلیة البرنامج وتصمیمه

 أثبت استخدام الموسیقى أثناء البرنامج أن له تأثیًرا على إدراك األشخاص للعمل. حیث ان علماء مثل الراحل ستیوارت فیشوف یسلطون
 الضوء على كیفیة عمل الموسیقى على العقل الباطن اذ یصرح "تلعب الموسیقى على عواطفنا. بشكل عام هي طریقة تواصل ال فكري
 .اذ ال یحتاج المستمع إلى معرفة معنى الموسیقى , ولكن فقط كیف تجعله یشعر ". هذا یدل على أن اختیار الموسیقى "الخطرة" لیس

. عشوائًیا.ولكنها تهدف الى جعل المشاهد یشعر بطریقة معینة , وفي هذه الحالة , البرنامج یهدف لجعل المشاهد یشعر بالخوف



المقدمین والضیوف و ارائهم

 غالًبا ما یبدأ المضیفون والضیوف "الخبراء" البرامج موضحین بالتفصیل االسباب التي تؤدي الى تحول الشخص الى فرد من مجتمع المیم.
 وشملت األسباب التي ذكروها الشذوذ الهرموني ، والعیوب الخلقیة ، واألمراض العقلیة ،العائالت ونقص اإلرشاد األبوي واالغتصاب واالعتداء

 الجنسي واالبتعاد عن الدین. و تراوحت أسئلة المضیفین من "لماذا یصبح الناس هكذا؟" إلى "كیف نحل هذه المشاكل؟" وبهذا هم یصورون
مجتمع المیم كتهدید لنسیج المجتمع العراقي الذي یحتاج إلى إصالح

 فمن خالل هذه األسئلة ، وسائل اإلعالم تتبنى ضمنیا موقفا تعتقد فیه أن الشذوذ الجنسي مرض ، وان هدفهم هو إثبات أو تعزیز هذه النظریة من
خالل تغطیتها اعالمیا

 باإلضافة إلى ذلك ، عبر العدید من "الخبراء" عن كیف ینظرون إلى األشخاص من مجتمع المیم كأفراد منحرفین من الذین "تسیطر علیهم
 شهوة مؤقتة" یمكن أن تتطور إلى اإلدمان إذا اختار الفرد ان یستمر بالتعبیر وممارسة "توجهه الجنسي الشاذ". لم تكن فكرة أن یكون الشخص

 .من مجتمع المیم امرا طبیعیا وال حتى مرة واحدة
.في الواقع ، استخدموا مراًرا كلمات مثل الجریمة ، الخطیئة ، والغرباء لنقل فكرة ان مجتمع المیم لیس جزءا من الهویة العراقیة

 حتى أن الكثیر منهم ادعى أن عدد المثلیین قد ازداد منذ غزو   العراق عام ٢٠٠٣ ، واصفا إیاهم بأنهم ضحایا حمالت أجنبیة للترویج للمثلیة
 الجنسیة وتدمیر األساس األخالقي للمجتمع العراقي. ولكن أیضا یناقضون انفسهم في كثیر من األحیان بالقول إن ال حاجة لالعتراف بحقوق هذه

. الجماعات بما أن العراق لدیه القلیل جدا منهم
 عالوة على ذلك ، ال یزال النشطاء والحلفاء في مجال مجتمع المیم یتعرضون للهجوم من قبل وسائل اإلعالم اذ یشار إلیهم على أنهم "أخطر من

 اإلرهابیین" الذین یجب محاسبتهم بسبب تعریضهم الشباب والفئات الضعیفة األخرى في المجتمع للخطر. كما وانه في عدة مقابالت دعا
. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجیة العراقیة احمد الصحاف الى اتاخذ االجراءات القانونیة ضد المجموعات مثل عراق كویر

 بطبیعة الحال ، من خالل الموافقة على أن أسباب المثلیة الجنسیة والتوجهات الجنسیة األخرى غیر المطابقة بمجملها أمراض مجتمعیة ، یحاول
 الضیوف والمضیفون استكشاف الحلول المحتملة.تراوحت هذه الحلول من ابوة أفضل إلى جهود أفضل من الحكومة والمؤسسات الدینیة "إلعادة

 ."دمج" الشباب في المجتمع بعد "معالجتهم
 تم استخدام الكلمات "العالج" و "المنع" الى ما یصل مجموعه الـ ١٨٨ مرة ، في حین أن الكلمات مثل المجرمین و تم استخدام العقاب ١٣٤ مرة.

. ١٠٠٪ من حلولهم كانت معادیة لمجتمع المیم ، ولم یضع اي منهم بعین االعتبار احتمالیة كون مجتمع المیم لیس بمشكلة



 عند االشارة لمجتمع المیم, كانت الغالبیة العظمى من الكلمات المستخدمة
 لوصفهم سلبیة. حیث تم استخدام كلمات مثل "شاذ" ، "آثم" ، "غیر طبیعي" ،
 "مریض عقلًیا" ، "منبوذ" , " شهواني" , "داعر" لالشارة لمجتمع المیم. وهذه
 الكلمات تستخدم عادة للتعبیر عن رفض اخالقي لهذه الهویات. استخدمت هذه

 الكلمات المسیئة لما مجموعه ١٥٧٤ مرات . مما یعني ان على االقل واحدة من
 هذه الكلمات تم استخدامها بمعدل مرة كل ٣٠ ثانیة خالل الـ ٢٢ برنامجا التي تم

. تحلیلها

المصطلحات

 تم استخدام مصطلح مهین
 لمجتمع المیم كل ٣٠ ثانیة في

هذه البرامج

 كلمات حیادیة اكثر مثل "مجتمع المیم "و" مثلي الجنس "استخدمت 98 مرة

 فقط ، ومعظمها في سیاق سلبي حیث استخدم المتحدثون عبارات مثل "المثلیون

 ."جنسیا أو ما یعرف بالشاذین جنسیا

 ان استخدام المصطلحات السلبیة تدفع الجمهور لربط مجتمع المیم بالصفات

 المسیئة وبالتالي جعل األمر أكثر صعوبة على المدافعین لتغییر الرأي العام بما

. ان اللغة التي یفهمها الجمهور هي سلبیة وراثیا

 وكما تمت االشارة سابقا بأن لهذه التغطیة االعالمیة تأثیر سلبي على الصحة

. النفسیة الفراد مجتمع المیم ممن تأثروا سلبا بهذه التغطیة

95%5%

مصطلحات مهینة لمجتمع المیم

مصطلحات حیادیة



مصادر المعلومات

 وجد تحلیلنا أن المضیفین والضیوف غالًبا ما یعتمدون على مصادر مشكوك فیها وینقلون معلومات غیر دقیقة للجمهور. یستخدم الكثیر منهم
 عبارة "الدراسات العالمیة االخیرة صرحت" لتبریر آرائهم وتضلیل جمهورهم لیعتقد بأنهم یعتمدون العلم بینما هم ال یشیرون أبًدا إلى دراسة

 محددة ، في حین یذهب البعض إلى أبعد من ذلك لیقوم بأختالق و تحریف الحقائق . وصرح المعالج النفسي سعید االعثمي الذائع الصیت
 محلیا لقناة تلفزیون دجلة عام ٢٠١٨ أن منظمة الصحة العالمیة تصنف المثلیة الجنسیة كاضطراب عقلي. وهذه معلومات غیر دقیقة اذ ان

.منظمة الصحة العالمیة ازالت المثلیة الجنسیة من التصنیف الدولي لألمراض في عام ١٩٩٠ اي قبل ٢٨ سنة من بیان األعظمي

 كذلك زعمت مضیفة برنامج (ملفات) أن هناك دراسة أثبتت ان زواج االفراد من مجتمع المیم مؤقت بینما زواج المغایرین جنسیا یمكن ان
.یستمر مدى الحیاة

والمثال األخیر هو عندما أخطأ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجیة العراقیة في االقتباس من عراق كویر
 في مارس ٢٠٢٠ عندما قال إن العراق لم یعترف باالفراد من مجتمع المیم ولیس لهم مكان في المجتمع العراقي , مشیرا الى بیان عراق

كویر بخصوص االعتراف االخیر للعراق بحق الحیاة للجمیع بغض النظر عن التوجه الجنسي

 مثل هذا التحریف للحقائق هو تضلیل خطیر للجمهور وتضلیل للشعب العراقي. الحوار ملتو لتعزیز رفض مجتمع المیم في العراق و
.تطبیع العنف المرتكب ضدهم

 صرح علماء مثل جریج فیلو وكاثرین هابر من جامعة جالسكو: "المعلومات التي یقدمها الناس في حسابات وسائل اإلعالم یمكن ان تضفي
 الشرعیة على تصرفات األقویاء وتسهل التغییر على المستوى الجماعي في الوقت ذاته . في هذه القضیة ، الحكومة العراقیة ، كونها مصدر
 القانون والسلطة ، تحرض بنشاط العنف ضد مجتمع المیم من خالل عدوانهم العام ضد المواطنین من مجتمع المیم معتمدین على معتقداتهم

.الشخصیة ، وتجاهل التزامات العراق القانونیة بموجب القوانین الوطنیة والدولیة بحمایة مواطنیه

 غالًبا ما ذهبت هذه المعتقدات ووجهات النظر دون اعتراض كما لم تستضف غالبیة البرامج ضیوفا بوجهات نظر مختلفة، ونادرا عندما
 یستضیفون متحدثا من مجتمع المیم غالبا ما یكون من خلفیات محرومة تفتقر للمهارات التعلیمیة والتربویة , االستقرار المالي والحمایة

 السیاسیة واالجتماعیة. مما جعل من الصعب على هؤالء المتحدثین تحدي نظرائهم كالزعماء الدینیین, السیاسیین والمعالجین النفسیین ممن
یتمتعون جمیًعا بمستوى معین من االمتیاز والحمایة تمكنهم من مشاركة معتقداتهم بثقة



 على الرغم من كل هذه الجوانب السلبیة للبرامج والتغطیة اإلعالمیة األكبر ،ال تزال هناك بعض العالمات اإلیجابیة التي یمكن أن تكون
بدایة لممارسات وتغطیة إعالمیة أفضل لمواضیع مجتمع المیم

 بالرغم من المخاطر األمنیة ، یمكن للمرء أن یجادل بأن زیادة مستوى التغطیة عالمة إیجابیة بأن افراد مجتمع المیم یتم التعرف علیهم
 ببطء. استخدام الكلمة العربیة "مجتمع المیم" والتي تترجم إلى "مجتمع المثلیین المثلیات ثنائیي التوجه الجنسي والعابرون/العابرات

 "+ جنسیا

بصیص امل

 
 كان أعلى وبشكل ملحوظ مما كان علیه عندما تم استخدامه ألول مرة في عام ٢٠١٧ من قبل

 .منظمة عراق كویر خالل مقابلة على قناة الشرقیة
 في الواقع ، حتى أكثر القنوات المحافظة استخدمت المصطلح. غالًبا ما یستخدمونه في سیاق
 سلبي ، ولكن مع ذلك فهو یستخدم . باإلضافة إلى ذلك ، في حین أن الشرقیة بعیدة عن تلبیة

، المعاییر المهنیة للصحافة
 بالمقارنة مع قنوات األخرى ، فقد قدموا أطول مدة للتحدث للمتحدثین من مجتمع المیم، وكان

.لها تغطیة أكثر حیادیة نسبیا

 وسائط اعالمیة بدیلة ومنصات عبر اإلنترنت اظهرت بعض المحاوالت لتوفیر تغطیة أفضل ،ولكن ما زال علیها ان توازن تأثیر وسائل
.اإلعالم السائدة

 وأخیرًا هنالك متحدثون مثل أرشد الصالحي نائب رئیس حقوق اإلنسان العراقي من اللجنة التي قالت ان الحكومة یجب ان تستمع الى
 جمیع المواطنین والخبیر القانوني طارق حرب ، الذي دحض حقیقة أن رفع علم قوس قزح من قبل االتحاد األوروبي هو امرغیر قانوني
 ، كما روج له العدید من السیاسیین العراقیین ومعظم األحزاب السیاسیة الرئیسیة. بینما لم یدل اي منهم بأي بیان لدعم مواطني مجتمع
 المیم , ولكن حقیقة طارق حرب كان یصرح بأنتظام بأن رفع علم قوس قزح كان فعال ال اخالقیا , ولكن بالرغم من ذلك كان من المهم

. للمتحدث والمشاهد الحصول على معلومات دقیقة

 يجب ان تستمع"
 الحكومة لجميع
"المواطنين
 أرشد الصالحي, نائب -
 رئيس مفوضية حقوق
االنسان العراقية



 من المؤكد ان االعالم العراقي الیتحمل وحده مسؤولیة اضطهاد مجتمع المیم العراقي .فهنالك عدة عوامل  اخرى تتمثل بنظام التعلیم
 ,انعدام االستقرار السیاسي واالجتماعي والقیم الدینیة والعشائریة .وهذه بمجملها تجعل من الصعب او حتى من المستحیل لمجتمع المیم ان

. یتواجد في العراق
 ولكن من الجدیر ذكره ان وسائل االعالم في العراق لم توف مسؤولیاتها. وعلى وجه الخصوص, القنوات التلفزیونیة التي تستمر
 وبصورة  ممنهجة بالتحریض على خطابات  الكراهیة والعنف ضد افراد مجتمع المیم في العراق. وبالرغم من ازدیاد استعمال

 مصطلحات معتدلة مثل "مثلیون جنسیا" في السنة االخیرة, لم تظهر وسائل االعالم العراقیة اي رغبة واضحة لتحدي الروایة التي
 یقدمونها. بل على العكس, قدموا وبصورة متكررة منصة لقادة الملیشیات مثل الخزعلي ومقتدى الصدر لینشروا ویلهموا عبرها حمالت
 مضادة لمجتمع المیم. بالحقیقة ان قناة تلفزیون العهد التابعة لعصائب اهل الحق ,وهي ملیشیا مسلحة تحت قیادة الخزعلي, قامت بتنظیم
 عدة حمالت قتل مستهدفة افراد مجتمع المیم. اذ ان هذه القنوات تستمر بتوفیرالفرصة للسیاسیین لنشر معلومات متناقضة وغیر دقیقة

 للعراقیین. كما ان نكران احمد الصحاف لحق الحیاة الفراد  مجتمع المیم یتناقض مع حقیقة اعتراف الحكومة العراقیة بهذا الحق للجمیع
.بغض النظر عن التوجه الجنسي للفرد في تقدیم للجنة االمم المتحدة لحقوق االنسان

 هذا االنحیاز الواضح في التغطیة االعالمیة یهدد حركة مجتمع المیم ألنه ینفر متعاطفین محتملین لمجتمع المیم. وحتى هؤالء ممن هم من
 مجتمع المیم نفسه سیجدون صعوبة في االنفتاح على ذلك. حینما یشعر افراد مجتمع المیم بفقدان القوة وانعدام الدعم, ستعاني تنظیمات
 المجتمع المدني وحركات المساواة لمجتمع المیم ایضا, اذ انه سیصبح من غیر المحتمل لالفراد االنضمام لحركات كهذه لعلمهم انهم

 یضعون حیواتهم على المحك. المعلومات التي تشاركها وسائل اإلعالم یمكن أن تحد وتشكل سلوك األفراد الذین هم من المركز لتحقیق
 .تغییر اجتماعي أوسع

 وایضا, سلط الكثیر من االكادمیین الضوء على العالقة بین تبني سیاسة معینة والتغطیة االعالمیة. اذ حتى حینما الیكون دور االعالم
.الرئیسي هو تبني السیاسة, یظل بأمكانه التأثیر على تبني السیاسة عاالقل عن طریق تشكیل الرأي العام

 اكادمیون مثل رودریك كولفن صرح في بحثه " الدول التي تتبنى سیاسات صدیقة لجتمع المیم تظهر نسبة اعلى من المقاالت االیجابیة
 في الصحف مقارنة مع السلبیة منها. یجب أن تساعد التغطیة اإلعالمیة اإلیجابیة على إدراج القضیة على جدول األعمال التشریعي بشكل

.قابل للتطبیق

االستنتاج



 خمسة اشیاء یمكن للاعلامیین العراقیین فعلها
لتحسین التغطیة الاعلامیة عن مجتمع المیم

 ان تخدم كمنصة محایدة إلعالم الجمهور بالمعلومات الموثوقة والمحدثة بدًال من االعتماد على
.المعتقد الشخصي والمعلومات غیر الدقیقة

 تخصیص وقت اكثر للمتحدثین من مجتمع المیم ممن هم قادرون على التحدث بأفضل طریقة ممكنة
.عن هویاتهم

 استعمال المصطلحات المحترمة والمعتدلة عند االشارة لمجتمع المیم بما فیها, المثلیون, افراد مجتمع
 المیم, مثلیات, ثنائیوا التوجه الجنسي, العابرون/العابرات جنسیا, واخرى غیرها. وعدم استخدام الكلمات
 المسیئة مثل "شواذ", "مرضى عقلیین" واخرى تم االشارة الیها في هذا التقریر. اذا ان هذا المصطلحات
.هي غیر دقیقة وتظهر انحیازا واضحا جاعلة نزاهة االعالمي محل شك

 اعتمد اسئلة مفتوحة النهایة مثل "ماذا وكیف" التي تسمح لك بالحصول على معلومات اكثر دقة من
 ضیوفك, بدال من اسئلة "نعم و ال" التي یمكن ان تكشف تحیزك الشخصي وتقود ضیوفك نحو
 استنتاج معین. كذلك كن منفتحا الحتمالیة كون المثلیة الجنسیة حالة طبیعیة غیر مرضیة, باالخص
.ألن كافة الوكاالت الطبیة العالمیة تتفق بأن المثلیة الجنسیة لیست بمرض او اضطراب

 استضف خبراءا ذوو خبرة موثوقة وذات صلة, بما فیهم نشطاء حقوق االنسان, اكادمیوا الهویة
  الجندریة والجنسیة, والمعالجین النفسیین. وان تفهم ان بالرغم من كون الدین جزء مهم من المجتمع
 العراقي, فأن القادة الدینیین الیتمتعون بمؤهالت ذا صلة لتجعلهم قادرین على التحدث عن الجنسیة
.البشریة
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الجمهوریة السادسة - قناة الشرقیة - ایار ٢٠٢٠

البرامج ال ٢٢ التي تم تحلیلها

برنامج خاص - قناة األیام - ایار ٢٠٢٠

ساعة خبریة - قناة العراقیة - ایار ٢٠٢٠

فقرة اخباریة - قناة العهد - اذار ٢٠٢٠

و لنا رأي - قناة االنوار - اذار ٢٠٢٠

ماذا لو - قناة العهد - اذار ٢٠٢٠

مع رفیف الحافظ - قناة اي نیوز - شباط ٢٠٢٠

تقریر خاص - قناة بالدي - اذار ٢٠٢٠

جرعة وعي - قناة افاق - شباط ٢٠١٩

بوست - قناة اسیا - شباط ٢٠٢٠

قناة دجلة - اذار ٢٠١٧ - 18+

ملفات محرمة - قناة الشرقیة - تموز ٢٠١٧

ملفات - قناة دجلة - ٢٠١٧

فقرة اخباریة - قناة افاق - ٢٠١٨

الملفات - قناة الغدیر - ایار ٢٠٢٠

سهرة رمضانیة - قناة الغدیر - ایار ٢٠٢٠

من الواقع - قناة هنا بغداد - اب ٢٠١٦

مع رنج - قناة رووداو - ٢٠١٧

الهوى الك - قناة السومریة - ٢٠١٦

فقه المصطفى - قناة الفرات - ایار ٢٠٢٠

من بغداد - قناة التغییر - ایار ٢٠٢٠

تقریر خاص - قناة رووداو - اذار ٢٠١٧



 منظمة عراق كویر هي المنظمة العراقیة االولى و الوحیدة المعنیة بحقوق االنسان لمجتمع المیم العراقي والتي 
 یقودها أفراد مجتمع المیم. تم تأسیسها في اذار ٢٠١٥, و حصلت منذ ذلك الوقت بدعم المجتمع الدولي بسبب
 عملها في مجال رفع الوعي, المناصرة, و توفیر خدمات اساسیة لمجتمع المیم العراقي. لمزید من المعلومات

 :تابعونا على وسائل التواصل االجتماعي و زوروا موقعنا االلكتروني
www.iraqueer.org

عنا

 تم اعداد هذا التقریر بالتعاون مع منظمة عراقیة
اختارت ان تبقى مخفیة السباب امنیة

 تم اعداد هذا التقریر بمساندة منظمة
سي او سي الهولندیة






