ال مشاركة انتخابية في ظل السالح المنفلت والمال الفاسد

نحو التغيير
يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

استبيان
فــي بدايــة ايلــول  2021أجــرى مركــز كلــواز العراقــي اســتبياناً شــمل ( )3600شــخص
منهــم ( )2520ذكــور و( )1080منهــم إنــاث أعلنــوا فيــه ( )29%سيشــاركون فــي االنتخابــات
( )57%لــن يشــاركوا مضافـاً لهــم ( )14%غيــر متأكديــن.
وكشــف االســتبيان عــدم ثقــة المواطنيــن بــان المراقبــة الدوليــة ســتقلص حجــم التزويــر
فــي االنتخابــات ( 82%مــن المشــاركين) .أمــا نســبة عــدم الثقــة بالعــد االلكترونــي كونــه
قــادر علــى تقليــص التزويــر تصبــح (.)74%
ورأى ( )83%مــن المشــاركين فــي االســتبيان ان اســتخدام البطاقــة االلكترونيــة الموقتــة
يســاعد علــى التزويــر.

العدد ( 7 )1تشرين االول 2021
حوار مع شيوعي جوال

خارج الوطن  ..نشاط متنوع لمقاطعة االنتخابات
خــارج الوطــن ،جــرى تنظيــم نــدوات وحــوارات عبــر تقنيــة الــزوم للتعريــف
بموقــف الحــزب الشــيوعي مــن االنتخابــات واألســباب التــي دفعتــه التخــاذ
قــرار مقاطعتهــا ،وبرؤيتــه للتغييــر الجــذري المنشــود وتحقيــق البديــل المدنــي
الديمقراطــي .وشــارك فــي هــذه الفعاليــات رفــاق مــن قيــادة الحــزب وناشــطون
مدنيــون.
كمــا نشــطت منظمــات الحــزب خــارج الوطــن ورفاقهــا عبــر وســائل التواصــل
االجتماعــي لنشــر مــا صــدر مــن تصريحــات ومقابــات وطبعــة “طريــق الشــعب”
اإللكترونية.
وتزامــن هــذا التحــرك مــع إحيــاء الذكــرى الثانيــة لالنتفاضــة والنشــاطات
التضامنيــة التــي شــهدتها العديــد مــن البلــدان بهــذه المناســبة.

ضمــن سلســلة الحمــات المتواصلــة،
التــي دشــنتها منظمــات الحــزب الشــيوعي
العراقــي فــي بغــداد والمحافظــات ،منــذ
تمــوز الماضــي ،لتعريــف المواطنيــن
بقــرار الحــزب المقاطــع لالنتخابــات،
وأســباب اتخــاذ هــذا القــرار .المنظمــون
لتلــك الحمــات تلمســوا وجــود نقمــة
شــعبية علــى القــوى السياســية المتنفــذة
والمســيطرة علــى صناعــة الق ـرار ،أفــرزت
لــدى الكثيــر مــن المواطنيــن ،موقفــا مؤيدا
لقــرار الشــيوعيين.
ولتســليط الضــوء علــى تلــك الجــوالت
الميدانيــة التــي شــملت أغلــب محافظــات
البــاد ،أجــرت “نشــرة نحــو التغييــر”،
حــوارا موســعا مــع ســكرتير هيئــة المقـرات
الرفيــق جـراح ســدر (أبــو ثائــر) ،للتعريــف
بتلــك الحمــات ،وموقــف النــاس مــن
انتخابــات  10تشــرين األول .2021
فــي بدايــة حديثــه ب ّيــن الرفيــق ســدر
نشــاط المنظمــات فــي توزيــع الفولــدرات
المعرفــة بالمقاطعــة ،واطــاع المواطنيــن
علــى موقــف الحــزب ،قائــا“ :كانــت هيئــة
المقــرات ،قــد شــكلت ( )6فــرق فــي كل
جولــة ،وتمكنــت مــن تغطيــة مناطــق
واســعة مــن العاصمــة بغــداد شــملت
كال مــن :شــارع النضــال ،وحــي بغــداد
الصناعــي ،وأيضــا جولــة أخــرى انطلقــت
مــن ســاحة النصــر إلــى شــارع الســعدون
وحتــى ســاحة الفــردوس ،وجولــة ثالثــة
غطــت تقاطــع الشــروق وبدالــة العلويــة،
وشــارع الصناعــة أيضــا ،وخلــف البتاويــن،
وشــارع تونــس ،حيــث نظمــت ثمانــي
جــوالت جــرى فيهــا توزيــع أكثــر مــن
( )600فولــدر فــي كل جولــة ،باإلضافــة
إلــى ( )100نســخة مــن جريــدة طريــق
الشــعب.
قرار شجاع

وتابــع ســكرتير الهيئــة قائــا “أغلبيــة
المواطنيــن مؤيديــن لموقــف الحــزب

المقاطــع ،وعــده البعــض قــراراً شــجاعاً
ومنطقيــاً ،واآلخــر عتــب كونــه متأخــراً
ويجــب ان يتخــذ فــي وقــت أبكــر” ،مضيفــا
“كنــا نوضــح للمواطــن ان الحــزب مؤمــن
بالعمــل االنتخابيــة الديمقراطيــة لكــن
بعــد اإلخفاقــات المســتمرة ،وتمســك قــوى
الســلطة بنهجهــا الخاطــئ ،وعــدم تحقيــق
شــروط االنتخابــات الحــرة والنزيهــة
الهادفــة للتغييــر ،دفعــت الشــيوعيين
التخــاذ هــذا الق ـرار بعــد إج ـراء االســتفتاء
الحزبــي الداخلــي”.
نتائج محسومة سلفا

ويؤكــد فــي حديثــه لـــ “نشــرة نحــو
التغييــر”“ ،ان المواطنيــن خصوصــا ذوي
الدخــل المحــدود ومــن الطبقــة الوســطى،
غيــر متحمســين للذهــاب إلــى صناديــق
االقتــراع والمشــاركة فــي االنتخابــات،
والكثيــر منهــم كانــوا مقاطعيــن النتخابــات
.”2018
وأوضــح ســدر “ان المقاطعيــن الذيــن
كنــا نلتقيهــم ،قالــوا إنهــم سيشــجعون
عوائلهــم واصدقاءهــم وزمالءهــم فــي
العمــل علــى المقاطعــة ،والتقينــا أيضــا
بمواطنيــن ممــن يــودون التوجــه إلــى
صناديــق االقتــراع ،وإعطــاء أوراق بيضــاء،
ودخلنــا معهــم فــي نقــاش ،واوضحنــا لهــم
ان هــذه العمليــة تعطــي نســبة مشــاركة
وشــرعية لهــذه المنظومــة السياســية
الحاكمــة “.
فيمــا تســاءل البعــض مــن المواطنيــن
عــن أســباب مقاطعــة الشــيوعيين
لالنتخابــات ،وكنــا نشــرح لهــم اســبابنا،
موضحيــن لهــم بــان الوجــوه ســتعاد مــن
جديــد ،وان االنتخابــات محســومة النتائــج
مســبقا ،ولــن تفضــي العمليــة إلــى التغييــر
المنشــود.
وعي يتنامى

ويضيــف لـ”نشــرة نحــو التغييــر” ،دخلنا

فــي نقــاش مــع مواطنيــن يطمحــون إلــى
التغييــر ،ويتســاءلون ان كان هــذا الخيــار
هــو الصحيــح ،ومــن جهتنــا قلنــا لهــم ان
فصــل باألســاس علــى
“قانــون االنتخابــات ّ
مقــاس األحــزاب المتنفــذة ،وليــس فــي
صالــح القــوى المدنيــة والديمقراطيــة
ومجمــوع الشــعب ،والســاح المنفلــت هــو
المتحكــم بالمشــهد السياســي ،ولــن تكــون
هــذه االنتخابــات بوابــة للتغييــر ،حتــى لــو
كان هنالــك نــواب جيديــن ،والكثيــر منهــم
اقتنــع بهــذا الموقــف”.
وبحســب الرفيــق هنالــك وعــي
كبيــر لــدى المواطــن العراقــي ،حيــث
لــم تعــد تنطلــي عليــه الح ّيــل القديمــة
المســتخدمة فــي الدعايــة االنتخابيــة ،مثــل
تقديــم البطانيــات ،او نصــب المحــوالت
الكهربائيــة ،او تبليــط الشــارع ،والكثيــر
مــن السياســيين يحاولــون اســتغالل العــوز
بهــدف شــراء البطاقــة االنتخابيــة ،التــي
وصــل ســعرها ( )300دوالر.
ويــرى الرفيــق أبــو ثائــر ان مفوضيــة
االنتخابــات غيــر جديــة فــي محاســبة مــن
يخالــف تعليماتهــا ،وهــي غيــر مســتقلة،
ويقول”لــم نــر أي اســتبعاد للكثيــر مــن
المرشــحين الذيــن يســتخدمون مــال
الدولــة فــي الدعايــة االنتخابيــة ،ويخالفــون
تعليمــات المفوضيــة”.
التفاف حول الشيوعيين

ويشــدد علــى ان “هنالــك التفــاف
كبيــر مــن العراقييــن حــول الشــيوعيين،
والكثيــر مــن المواطنيــن الشــباب ،أبــدوا
رغبتهــم فــي االنتمــاء إلــى صفــوف
الحــزب ،وزودناهــم بأرقمنــا ،وتســاءل
الكثيــر عــن مــا بعــد مقاطعــة االنتخابــات،
قلنــا لهــم ان تفعيــل الحــراك االحتجاجــي
وتنظيمــه وزيــادة الضغــط الشــعبي علــى
قــوى الســلطة وتنظيــم جبهــة المعارضــة
الشــعبية والسياســية لطغمــة الفســاد ،هــو
الحــل”.

شيوعيو النجف وحملة مقاطعون
منــذ اللحظــة االولــى إلعــان الحــزب
الشــيوعي العراقــي بــدء حملــة (مقاطعــون)
وعلــى مــدى عشــرين يومــا متتاليــة صباحــا
ومســا ًء ،وبهمــة ونشــاط وحيويــة ،باشــرت
محليــة النجــف بتهيئة اللوجســتيات وتشــكيل
الفــرق الجوالــة وتشــخيص الرفــاق األكفــاء
للقيــام بحمالتهــم التثقيفيــة بقــرار الحــزب
بمقاطعــة االنتخابــات.
حمالت التثقيف اإلعالمية
الواسعة

صــرح الرفيــق كريــم بــال ســكرتير محليــة
النجــف فــي الحــزب الشــيوعي العراقــي قائال:
واصلــت فرقنــا االعالميــة الجوالــة التابعــة
للجنــة المحليــة فــي النجــف التــي تضــم
رفاقــا واصدقــاء ،التجــوال فــي مركــز المدينــة
وأحيائهــا الشــمالية والجنوبيــة ،فضــا عــن
األقضيــة والنواحــي ،مــن أجــل تعريــف
المواطنيــن بموقــف الحــزب مــن االنتخابــات
تحــت شــعار “ال مشــاركة فــي االنتخابــات
فــي ظــل الســاح المنفلــت والمــال السياســي
والتزويــر”.
وأضــاف بــال :وزعــت فرقنــا الجوالــة
علــى المواطنيــن الكثيــر مــن الفولــدرات التــي
تحمــل بيانــات صــادرة عــن الحــزب بخصــوص
موقفــه مــن االنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة،
مثــل (موقــف مبكــر واضــح مــن االنتخابــات)،
(منظومــة انتخابيــة بديلــة مطلــب مســتحق)،
(لمــاذا نقاطــع االنتخابــات هــذه المــرة؟)
و(مــا بعــد المقاطعــة مهمــات جســام)،

وعبــر الكثيــر مــن المواطنيــن عــن تأييدهــم
لموقــف الحــزب وتفاعلهــم معــه ،مؤكديــن
عــدم رغبتهــم فــي المشــاركة فــي انتخابــات
غيــر مدعومــة بقانــون عــادل ،انتخابــات
تجــرى فــي ظــل التــردي األمنــي وتفشــي
الفســاد ،وعلــى ضــوء المحاصصــة الطائفيــة.
وقــد وزعــت منظماتنــا الحزبيــة ()16500
فولــدر ،اضافــة إلــى تعليــق ( )125الفتــة.
وكشــف الرفيــق نائــب ســكرتير المحليــة
“ان منظماتنــا الحزبيــة وفرقنــا الجوالــة فــي
مركــز المحافظــة واألقضيــة والنواحــي والعمال
والفالحيــن ،لعبــوا دورا بــارزا فــي الترويــج
لقــرار مقاطعــة االنتخابــات حيــث باشــرت
ومنــذ بدايــة الحملــة بالعديــد مــن الجــوالت
االعالميــة التثقيفيــة فــي األحيــاء الســكنية
واألحيــاء الصناعيــة والــورش والمســاطر،
وكذلــك عقــد الجلســات فــي المضايــف
الريفيــة واللقــاء بعــدد كبيــر مــن االهالــي فــي
تلــك النواحــي والقــرى الريفيــة والحديــث
المســتمر عــن االنتخابــات البرلمانيــة وموقــف
الحــزب المفضــي بمقاطعــة االنتخابــات
البرلمانيــة وســحب الشــرعية االنتخابيــة منهــا
ألنهــا ســتكون كســابقتها انتخابــات فاشــلة ال
تلبــي الطمــوح”.
الشيوعيون العمال
واصدقاؤهم

تميــزت همــة رفاقنــا العمــال فــي
التثقيــف المســتمر بموقــف الحــزب مــن
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وسط تأييد المواطنين
وتفاعلهم
الشيوعيون يواصلون رفع شعار
«مقاطعة االنتخابات»

ال تــزال الحمــات اإلعالميــة الميدانيــة
التــي ينظمهــا الشــيوعيون العراقيــون فــي
بغــداد والمحافظــات ،لإلعــان عــن موقــف
حزبهــم القاضــي بمقاطعــة االنتخابــات
المقبلــة ،تســتمر وتــزداد اتســاعا وســط تفاعــل
المواطنيــن وتضامنهــم وتأييدهــم.
وركــزت هــذه الحمــات المتواصلــة منــذ
أكثــر مــن شــهر ،علــى إيضــاح األســباب التــي
دعــت الحــزب إلــى اتخــاذ قــرار مقاطعــة
االنتخابــات ،وذلــك مــن خــال اللقــاء
بالمواطنيــن والحديــث معهــم بشــكل مباشــر،
وتزويدهــم بالبيانــات الصــادرة عــن الحــزب
فــي هــذا الخصــوص ،فضــا عــن رفــع الفتــات
تحمــل شــعارات مختصــرة تعبــر عــن أســباب
المقاطعــة .وبالمقابــل ،لمــس المشــاركون فــي
الحمــات عزمــا كبي ـرا لــدى المواطنيــن علــى
عــدم التصويــت فــي االنتخابــات .إذ أبــدى
الكثيــرون منهــم اليــأس مــن القــوى المتنفــذة،
التــي تحــاول إعــادة تدويــر نفســها مجــددا،
بالرغــم مــن كونهــا لــم تقــدم شــيئا يصــب فــي
مصلحــة الوطــن والمواطــن.

تضامن مع الديوانية

وخــال نشــاط الرفــاق فــي محافظــة
الديوانيــة وقيامهــم بحملــة التعريــف
بموقــف الحــزب ،جــرى توقيــف الرفيقيــن
جابــر هيجــل وحســين فليــح ،قبــل ان يفــرج
عنهمــا قاضــي التحقيــق بكفالــة ماليــة بعــد
ليلــة واحــدة مــن التوقيــف .وشــهدت مواقــع
التواصــل االجتماعــي حملــة تضامــن واســعة
مــع الرفيقيــن ومحليتهمــا .ويذكــر ان اللجنــة
المحليــة نظمــت ســت جــوالت فــي مدينــة
الديوانيــة وزعــت مــن خاللهــا الفولــدرات
وجولــة فــي مدينــة الشــامية.

الكرخ األولى

منظمــة الحــزب فــي منطقــة الصالحيــة،
شــكلت فريقــا جــواال جــاب شــوارع المنطقــة
وأســواقها ســيرا علــى األقدام .كذلــك واصلــت
منظمتــا الحــزب فــي الكاظميــة والشــعلة
بــاب الــدروازة وعكــد الســادة وفضــوة الشــيخ

والمنصــور ومناطــق الحريــة وفــي منطقــة
الشــعلة المجمــع الطبــي شــارع  ٦٠وتقاطــع
جســر الشــعب ،حمالتهمــا اإلعالميــة إليضــاح
موقــف الحــزب مــن االنتخابــات.
الكرخ الثانية

وشــكل المكتــب اإلعالمــي فــي اللجنــة
المحليــة ،فريقــا جــواال فــي حــي الشــباب
وقــرب الــورش الصناعيــة الموجــودة فيــه
وعلــى الجمهــور الرياضــي فــي “ملعــب
جمولــي” ،وحــي الميكانيــك فــي شــارع ،60
وريــف قضــاء المحموديــة ومركــز القضــاء.

الرصافة األولى

ونظمــت محليــة الرصافــة األولــى فريقــاً
راجــاً لتوزيــع منشــورات موقــف الحــزب
مــن االنتخابــات ،باإلضافــة إلــى نســخ مــن
“طريــق الشــعب” علــى المواطنيــن فــي شــارع
الربيعــي بمنطقــة زيونــة.

الرصافة الثانية

اللجنــة المحليــة للحــزب فــي الرصافــة
الثانيــة ،شــكلت خمســة فــرق إعالميــة جوالــة،
وزعــت علــى المواطنيــن وأصحــاب المحــال
التجاريــة نســخا كثيــرة مــن “طريــق الشــعب”
ومــن البيانــات الصــادرة عــن الحــزب فــي شــأن
موقفــه مــن االنتخابــات المقبلة .وتجولــت
الفــرق فــي مناطــق المعامــل وبســتان ســامي
وحــي النصــر وســوق العمــاري ،فضــا عــن
منطقــة المشــتل وكراجــات نقــل الــركاب فيهــا.
كمــا توجهــت إلــى ســوق بغــداد الجديــدة
الكبيــر ،وفــي أحيــاء المعلميــن والرئاســة
واألميــن ،ومناطــق العبيــدي وحــي النصــر،
وفــي ناحيــة جســر ديالــى جنوبــي بغــداد.

الرصافة الثالثة

شــكلت اللجنــة المحليــة للحــزب فــي
الرصافــة الثالثــة بواســطة اللجــان األساســية
التابعــة لهــا ،عــددا مــن الفــرق الجوالــة ضمــن
الرقــع الجغرافيــة لنشــاطاتها منهــا ســوق شــال
فــي منطقــة الشــعب والســوق الشــعبي فــي
منطقــة الحسينية ،وشــارع المغــرب فــي
االعظميــة.

هيئة المقرات

شــكلت هيئــة المقــرات فــي الحــزب،
فريقــا جــواال جــاب شــارع النضــال والمنطقــة
الصناعيــة فــي البتاوييــن ،وفــي مناطــق تقاطــع
عمــارة الشــروق وتقاطــع بدالــة العلويــة
وشــارع فائــق وشــارع الطابعــات.

المحلية العمالية

اللجنــة المحليــة العماليــة ،شــكلت
فريقيــن جواليــن فــي منطقــة الكــرادة
داخــل .ووزع الفريقــان علــى المواطنيــن
وأصحــاب المحــال التجاريــة ،عش ـرات النســخ
مــن “طريــق الشــعب” ،ومئــات النســخ
مــن البيانــات التــي توضــح موقــف الحــزب
مــن االنتخابات .ورفعــت الفتــات تحمــل
شــعار “ال مشــاركة فــي االنتخابــات فــي ظــل
الســاح المنفلــت والمــال الفاســد والتزويــر”
في مناطــق الصالحيــة والعطيفيــة والحريــة
وســاحة عــدن ،فضــا عــن شــارعي النضــال
و 14تمــوز.

مدينة الثورة (الصدر)

وواصلــت اللجنــة المحليــة للحــزب
فــي مدينــة الثــورة ،حمالتهــا اإلعالميــة
إليضــاح موقــف الحــزب مــن االنتخابــات
المقبلة .وجــاب فريــق إعالمــي مــن اللجنــة
المحليــة ،العديــد مــن شــوارع المدينــة ســيرا
علــى األقــدام .ووزع علــى المواطنيــن نســخا

النجف

كثيــرة مــن الفولدرات .كمــا شــكلت اللجنــة
الحقــا 7 ،فــرق إعالميــة جوالــة ،وزعــت علــى
المواطنيــن فــي منطقتــي الطالبيــة وجميلــة،
مئــات النســخ مــن المطويــات التــي تحمــل
بيانــات مقاطعــة االنتخابات .وســاهمت
الهيئــة النســوية للحــزب فــي تلــك الجــوالت،
التــي حظيــت بتفاعــل المواطنيــن وتضامنهــم
مــع قــرار مقاطعــة االنتخابــات.

فريقــا إعالميــا مــن اللجنــة األساســية
الشــبابية ،قــام برفــع شــعارات تعبــر عــن قـرار
مقاطعــة االنتخابــات ،فــي حــي الميــاد بمركــز
المدينــة ،وفــي العديــد مــن األماكــن العامــة
بقضــاء الكوفة  ،وفــي الســوق الكبيــر وســط
النجــف ،وفــي قضــاء المنــاذرة ،نحــو منطقــة
الهارميــة.

محلية المثقفين

ميسان

لجنــة المثقفيــن المحليــة فــي الحــزب،
شــكلت فرقــا إعالميــة جوالــة توزعــت بيــن
ســاحة الطيـران وشــارع الكفــاح وبالقــرب مــن
مســجد الشــيخ عبــد القــادر الكيالني .ووزعــت
الفــرق علــى المواطنيــن وأصحــاب المحــال
التجاريــة ورواد المقاهــي الشــعبية ،مئــات
النســخ مــن البيانــات الصــادرة عــن الحــزب
بخصــوص موقفــه مــن االنتخابــات المقبلــة،
وتبادلــت معهــم الحديــث فــي هــذا الشــأن.

بابل

تجــول فريقــان تابعــان للجنــة المحليــة،
فــي مركــز مدينــة الحلــة .ووزعــا علــى
المواطنيــن نســخا مــن بيانــات مقاطعــة
االنتخابــات ،وأوضحــا لهــم فــي حــوارات
مباشــرة ،األســباب التــي دعــت الحــزب إلــى
اتخــاذ قــرار المقاطعــة.

فــرق إعالميــة تابعــة إلــى اللجنــة المحليــة
تجولــت فــي قطاعــي  28و 30بمدينــة العمارة،
ووزعــت علــى المواطنيــن نســخا مــن فولدرات
بيانــات المقاطعــة ،وتبادلــت الحديــث مــع
المواطنيــن حــول قــرار الحــزب القاضــي
بمقاطعــة االنتخابــات ،ولمســت لديهــم تجاوبــا
واضحــا مــع القــرار ،وعزوفــا عــن المشــاركة
فــي االنتخابــات .كمــا قامــت بتعليــق الفتــات
تحمــل شــعارات تعبــر عــن قــرار مقاطعــة
االنتخابــات ،فــي العديــد مــن األماكــن العامــة
بمركــز المحافظة .كمــا نظمــت اللجنــة
المحليــة نــدوة سياســية حاضــر فيهــا الرفيــق
ياســر الســالم عضــو اللجنــة المركزيــة تحــت
شــعار (ال مشــاركة فــي انتخابــات ال تكــون
بوابــة للتغييــر المنشــود) وبحضــور حشــد
جماهيري متمثــل برفــاق الحــزب وقــوى
تشــرين ومنظمــات المجتمــع المدنــي والتيــار
الديمقراطــي والتجمع ألقاســمي.

3

نحو التغيير
نشاط المنظمات في بغداد والمحافظات

واسط

شــكلت اللجنــة األساســية للحــزب فــي
الكــوت فريقــا إعالميــا تجــول فــي العديــد مــن
األحيــاء والشــوارع العامــة واألســواق ،والتقــى
الكثيريــن مــن المواطنيــن بهــدف تعريفهــم
بموقــف الحــزب مــن االنتخابــات وإيضــاح
األســباب التــي دعتــه إلــى مقاطعتهــا .ووزع
الفريــق علــى المواطنيــن وأصحــاب المحــال
التجاريــة ،مئــات النســخ مــن بيانــات مقاطعــة
االنتخابــات .الكثيــرون مــن أبنــاء الكــوت
تفاعلــوا مــع موقــف الحــزب ،وكشــفوا عــن
عزمهــم علــى مقاطعــة االنتخابــات.
الناصرية

تجــول فريــق إعالمــي مــن اللجنــة المحلية،
فــي مناطــق البهــو وجســر النصــر وشــارع
بغــداد وجســر الزيتــون فــي المدينــة .والتقــى
الكثيريــن مــن المواطنيــن ،ونقــل لهــم وجهــة
نظــر الحــزب فــي االنتخابــات المقبلــة ،وأوضــح
األســباب التــي دعتــه إلــى مقاطعتهــا .وســاهم
فــرع رابطــة المــرأة العراقيــة فــي الناصريــة
ومعــه فريــق نســوي مــن الحــزب الشــيوعي،
فــي تلــك الفعاليــات .إذ تجولــت رفيقــات
ورابطيــات عديــدات فــي مناطــق ســكنية
ومراكــز تســوق عــدة فــي المدينــة ،ووزعــن
علــى المواطنيــن نســخا مــن فولــدرات تتضمــن
بيانــات صــادرة عــن الحــزب فــي شــأن موقفــه
مــن االنتخابــات.
البصرة

انطلــق عــدد مــن الفــرق الجوالــة فــي
ابــو الخصيــب ،القرنــة ،الزبيــر ،شــط العــرب،
البصــرة القديمــة ،العشــار ،القبلــة ،مركــز
المدينــة ،كــوت الحجــاج ،منطقــة الشــعيبة –
حــي الســكك فــي الزبيــر لتعريــف المواطنيــن
بموقــف الحــزب مــن االنتخابــات الحاليــة،
وأجــرى الرفــاق المشــاركون فــي هــذه
الفــرق حــوارات مباشــرة مــع المواطنيــن،
الذيــن أبــدوا ارتياحهــم لموقــف الحــزب فــي
مقاطعتــه االنتخابــات .وإلــى جانــب الفــرق
الجوالــة شــكلت لجنــة العمــل الديمقراطــي
حملــة طــرق األبــواب فــي مناطــق مختلفــة
باإلضافــة إلــى نــدوة جماهيريــة عامــة فــي
شــارع الفراهيــدي .وتجولــت الفــرق فــي
مناطــق الســيمر والقبلــة والحيانيــة فــي مركــز
المحافظــة ،فضــا عــن أقضيــة شــط العــرب
وأبــو الخصيــب والزبيــر ومنطقــة التحســينية.
وعلقــت فــي العديــد مــن األماكــن العامــة
الفتــات تحمــل شــعارات تعبــر عــن مقاطعــة
االنتخابــات.
ديالى

اللجنــة المحليــة للحــزب فــي محافظــة
ديالــى ،شــكلت فريقــا إعالميــا جــاب شــوارع
مدينــة بعقوبــة وأســواقها ســيرا علــى األقــدام،
لتعريــف النــاس بموقــف الحــزب مــن
االنتخابــات وقـراره القاضــي بمقاطعتهــا .ووزع
الفريــق علــى المواطنيــن وأصحــاب المحــال
التجاريــة نســخا مــن البيانــات الصــادرة عــن
الحــزب فــي هــذا الشــأن.
نينوى

واصلــت اللجنــة المحليــة للحزب نشــاطاتها
الميدانيــة لإلعــان عــن موقــف الحــزب مــن

االنتخابــات المقبلة ،وتجولــت فــرق إعالميــة
فــي العديــد مــن الشــوارع العامــة واألســواق
بمدينــة الموصــل وقضــاء الحمدانيــة وناحيتــي
بعشــيقة وألقــوش .ووزعــت علــى المواطنيــن
وأصحــاب المحــال التجاريــة ،نســخا مــن
البيانــات الصــادرة عــن الحــزب ،والتــي يوضــح
فيهــا أســباب مقاطعتــه االنتخابات .كمــا
رفعــت الفــرق فــي العديــد مــن األماكــن
العامــة ،شــعارات تعبــر عــن قـرار المقاطعــة  .
األنبار

جابــت فــرق إعالميــة مــن منظمــات
الحــزب فــي قضائــي الرمــادي وهيــت وناحيتــي
البغــدادي وجبــة ،الشــوارع العامــة واألســواق
وكراجــات الســيارات .ووزعــت علــى المواطنين
وأصحــاب المحــال التجاريــة والطلبــة ،نســخا
كثيــرة مــن افتتاحيــات “طريــق الشــعب”،
التــي تعـ ّرف بموقــف الحــزب مــن االنتخابــات
المقبلــة .ولــم يتوقــف نشــاط الفــرق اإلعالميــة
علــى الجــوالت الميدانيــة فــي األماكــن العامــة،
بــل أنــه اتســع أكثــر ليصــل إلــى طــرق أبــواب
المنــازل فــي العديــد مــن األحيــاء الســكنية،
بهــدف شــرح أســباب مقاطعــة االنتخابــات
لعــدد أكبــر مــن النــاس.
الشطرة

شــكلت اللجنــة المحليــة للحــزب فريقــا
شــبابيا قــام برفــع الفتــات تحمــل شــعارات
تعبــر عــن مقاطعــة االنتخابــات ،فــي العديــد
مــن األماكــن العامة ،وتفاعــل الكثيــرون
مــن المواطنيــن مــع محتــوى الشــعارات،
وأعلنــوا عــن تأييدهــم لموقــف الحــزب مــن
االنتخابات .كمــا قامــت منظمتــا الرفاعــي
والفجــر بحملــة واســعة بتوزيــع الكارتــات
والمطبوعــات التــي تحمــل شــعارات مقاطعــة
االنتخابــات ورفــع البوســترات التــي تضمنــت
التوجيهــات المركزيــة الصــادرة مــن قيــادة
الحــزب فــي األســواق والمحــات الســكنية.
كربالء

نشــطت اللجنــة المحليــة فــي توزيــع
المطويــات حســب التواريــخ فــي مناطــق
المركــز وحــى العامــل والحســينية والهنديــة
والمدينــة القديمــه جماعيــا وفرديــا والدخــول
بحــوارات مــع ألنــاس ،وتعليــق ( )40فلكــس
فــي أماكــن مختلفــه فــي المحافظــة وفــي
أماكــن حساســة أبرزهــا قبالــة الجامعــة وهنــاك
عشــرة أخــرى ســيتم توزيعهــا أيضــا ،والدخــول
فــي حــوارات فــي المقهــى العمالــي المعــروف
بمقهــى ســيد مجيــد والــذي يأمــه المثقفــون،
وعقــد جلســة مــع حركــة رئيســها حســن
العتابــي مــن المقاطعيــن والدخــول معهــم فــي
حــوارات .كمــا وجهــت دعــوة لوالــدة الشــهيد
إيهــاب الوزنــي وابنهــا كــروان لحضــور فعاليــه
المقاطعــة .
كركوك

شــكلت محليــة كركــوك فرقــا راجلــة
لتوزيــع المقــاالت االفتتاحيــة لجريــدة طريــق
الشــعب علــى أصحــاب المحــال والمقاهــي
ومســطر العمــال فــي ســوق القوريــة واحمــد
اغــا وشــارع أطلــس ،وتــم الحديــث وســط
جمــع مــن المواطنيــن والعمــال عــن مقاطعــة
الحــزب لالنتخابــات وأســبابها ،ورحــب النــاس
بموقــف الحــزب ،واألمــر الواضــح ان أكثــر
النــاس مــع المقاطعــة.

4

نحو التغيير
أخبار االنتخابات ومرشحيها
قضايا امنية
منافسة انتخابية بالعبوات
الناسفة

اســتهدفت عبــوة ناســفة موكــب النائــب
الســابق محمــد الداينــي مــن ناحيــة كنعــان
محافظــة ديالــى ادى الــى اصابــة شــخصين
مــن الحمايــات.
وفــي  25-9-2021اســتهدف المرشــح
داخــل راضــي علــي بعبــوة ناســفة
اســتهدفت منزلــه فــي قضــاء ســيد دخيــل
شــرقي مدينــة الناصريــة .ادى االنفجــار
الــى اضـرار ماديــة جســيمة بمحــال تجاريــة
تابعــة لمنــزل المرشــح.

تنافس انتخابي بالسالح

والتخويــف ضــد المواطنيــن.
وصــرح المتحــدث االعالمــي للبيــت
االيزيــدي ان “قــرار انســحابنا مــن
االنتخابــات جــاء بســبب ان اجــواء
االنتخابــات لــن تكــون نزيهــة ،وان
النتائــج ســتكون غيــر مرضيــة وكمــا حــدث
ســابقاً فســيكون هنــاك تزويــر وغــش،
وســتكون هنــاك تجــاوزات وايضــا رفــع
الســاح وبعــض االمــور غيــر الحضاريــة
قــد تغييــر نتائــج االنتخابــات” .واضــاف
“توجــد احـزاب سياســية تمتلــك مليشــيات
وتســتخدم قــوة الســاح لتزويــر االنتخابــات
والغــش ولتخويــف النــاس”.

دعــا مجلــس شــورى الحركــة االســامية
فــي اقليــم كردســتان الســكان الــى مقاطعــة
االنتخابــات البرلمانيــة العراقيــة .جــاء ذلــك
فــي بيــان صــدر فــي  23-9-2021ذكــر فيــه
“شــعب كردســتان يجــب ان يتخــذ موقف ـاً
تاريخيـاً مــن خــال معاقبــة تجــار السياســة
الــذي ينظــرون ومنــذ ســنين الــى العمليــة
االنتخابيــة كتجــارة” وجــاء فــي المؤتمــر
الصحفــي عــن ابــرز االســباب التــي دعــت
بالحركــة لعــدم خــوض االنتخابــات هــو
التزويــر.

وضعها ما يتحمل في غابة
المرشحين االقوياء

حزب “البيت الوطني” اليشارك
في االنتخابات

فــي  29-9-2021نجــا النائــب طــال
الزوبعــي مــن محاولــة اغتيــال فاشــلة
بمنطقــة الغزاليــة علــى يــد مســلحين اثنيــن
اثنــاء تواجــده بمؤتمــر انتخابــي ،وقــد تــم
القــاء القبــض علــى احــد المهاجميــن.

قــررت المرشــحة عــن دائــرة شــمال
واســط مكاســب الشــمري االنســحاب مــن
خــوض االنتخابــات بعــد ان درســت واقــع
المرشــحين االخريــن االقويــاء وحمالتهــم
االنتخابيــة وهــم االقــرب الــى الفــوز
ولظروفهــا الخاصــة!!

تعــرض الدكتــور حســين ســرمد
البياتــي ابــن الخبيــر االمنــي والمتحــدث
الرســمي باســم تحالــف عــزم االســتاذ
ســرمد البياتــي اليــوم  7-10-2021الــى
محاولــة اغتيــال فــي صيدليتــه فــي منطقــة
االعظميــة اذ تلقــى ثــاث اطالقــات رصــاص
وعــدة طعنــات بالســكاكين فــي مناطــق
متفرقــة مــن جســمه .

انسحاب بسبب التنافس
المحتدم!

محاولة اغتيال ابن المتحدث
باسم عزم

منسحبون ومقاطعون
“البيت االيزيدي” ينسحب من
االنتخابات

اعلــن “البيــت االيزيــدي” انســحابه
مــن االنتخابــات فــي  14-9-2021بســبب
انتهــاك حقــوق االيزيديــن فــي قضــاء
ســنجار وممارســة العنــف والتهديــد

الحركة االسالمية الكردستانية
تلتحق بركب “مقاطعون”

انهــت المرشــحة زيــان محمــد عزيــز
علــى دائــرة طوزخورماتــو حملتهــا
االنتخابيــة علــى اثــر التنافــس المحتــدم
بيــن مرشــح تحالــف كردســتان ومرشــح
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي
محافظــة صــاح الديــن.

منصب رئاسة اتحاد كرة القدم
أحسن من نائب في البرلمان

بعــد ان ضمــن رئاســة اتحــاد كــرة
القــدم العراقــي قــرر فــي 23-9-2021
عدنــان درجــال وزيــر الشــباب والرياضــة
االنســحاب مــن الترشــيح لالنتخابــات
التشــريعية.

صــرح القيــادي فــي حــزب البيــت
الوطنــي ان “الحــزب لــم يشــترك فــي
االنتخابــات الحاليــة .كــون رغبــات
متظاهــري تشــرين لــم يتــم تلبيتهــا
بالشــكل المطلــوب باســتثناء قــرار
االنتخابــات المبكــرة”
واضــاف ان “الســاح واالحــزاب
المتجــذرة فــي  2003ماتـزال تســيطر علــى
المشــهد ،وان مشــاركة االحــزاب الجديــدة
فــي االنتخابــات ســوف تكــون تحصيــل
حاصــل فقــط ولــن تأتــي بشــيء جديــد”.

مرشح االتحاد الوطني
الكردستاني في السليمانية
ينسحب

قــرر نائــب مســؤول مركــز تنظيمــات
االتحــاد الوطنــي الكردســناني فــي
الســليمانية ،المرشــح نيــازي هورامانــي،
يــوم  ،5-10-2021إيقــاف حملتــه
االنتخابيــة ومقاطعــة االنتخابــات البرلمانية
العراقيــة ،داعي ـاً أقاربــه ومعارفــه وأنصــاره
إلــى مقاطعتهــا أيضــاً.
شباب الناصرية يعتكفون

“االنتخابــات فــي العــراق تتــم تحــت

وطــأة الســاح والمــال السياســي” ،بتلــك
العبــارة بــرر العديــد مــن الشــبان فــي
مدينــة الناصريــة ،مقاطعتهــم لالنتخابــات
النيابيــة المبكــرة التــي ســتجري فــي
العاشــر مــن تشــرين االول .2021
الغاء ترشيحات
هواية جديدة

فــي الحمــات االنتخابيــة انتشــرت
مؤخــرا هوايــة شــراء وجمــع بطاقــات
الناخبيــن .ولكــن المرشــحين ليــس لهــم
علــم بــأن هــذه الهوايــة منعتهــا المفوضيــة
التــي لــم تتمكــن لحــد االن إال ان
تكتشــف مرشــحة واحــدة .وهــذا الكشــف
ليــس بجهــود المفوضيــة وانمــا بجهــود
المنافســين للمرشــحة اشــواق الغريــري.
وقــررت الغــاء ترشــيحها وحجــب االصــوات
عنهــا!!
مفوضية ضابطة شغلها

بعــد اعــان المفوضيــة عــدم قدرتهــا
علــى وضــع حــد ادنــى للصــرف علــى
الحمــات االنتخابيــة ،وليــس لهــا االمكانيــة
لوضــع كامــرات مراقبــة فــي جميــع
محطــات االقتــراع ،وقلــة عــدد فرقهــا
لمراقبــة التجــاوزات مــن قبــل المرشــحين،
وبعــد اضافتهــا مــا ال يقــل عــن ()15%
الــى نســبة المشــاركة قبــل عشــرة ايــام مــن
االقتـراع الفعلــي ،بعــد كل هــذه االخفاقــات
نجحــت فــي “القــاء القبــض” على شــهادتي
دراســتين مزورتيــن عائدتيــن للمرشــح علــي
كاظــم زغيــر وللمرشــحة انعــام حاشــوش
عــدي وقــررت إلغــاء ترشــيحهما.
بعد ما صاير نائب في البرلمان
يسب ويشتم على القضاة؟

قــررت المفوضيــة فــي 19-9-2021
الغــاء المصادقــة علــى المرشــحين محمــد

العامــري وصــاح الســويدي لتهجمهــا علــى
الســلطة القضائيــة واســتخدام عبــارات
االســاءة والقــذف بحــق الســادة القضــاة
فــي لقــاء تلفزيونــي.
باي باي المرشح حيدر المال

قالــت الهيئــة القضائيــة االنتخابيــة
فــي محكمــة التمييــز فــي بيــان صــدر
فــي  ،5-10-2021ان “الهيئــة القضائيــة
االنتخابيــة فــي محكمــة التمييــز تــرد
الطعــن المقــدم مــن المرشــح حيــدر المــا
وتصــادق علــى قــرار مجلــس المفوضيــن
الــذي قضــى باســتبعاده”.

صادر بحقه القاء قبض وحجز
امواله وممنوع من السفر
ويرشح في االنتخابات!

قــررت المفوضيــة يــوم ،6-10-2021
إلغــاء المصادقــة علــى المرشــح حســين
الرماحــي ،وأمــرت بحجــب أصواتــه فــي
االنتخابــات المقبلــة .وجــاء فــي نــص قـرار
مجلــس المفوضيــن ،إن “المجلــس ناقــش
مذكــرة قســم الشــكاوى والطعــون المعنونة
(حســين علــي عبد الرضــا حبيــب الرماحي)،
وبعــد االطــاع علــى اوامــر القــاء القبــض
الصــادرة بحقــه ،ووضــع شــارة الحجــز علــى
اموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة والمنــع
مــن الســفر قــرر إلغــاء المصادقــة علــى
المرشــح حســين الرماحــي ،الدائــرة الثالثــة
 /بابــل ،وحجــب األصــوات التــي ســوف
يحصــل عليهــا يــوم االقت ـراع”.

حمالت تمزيق الدعايات
االنتخابية
صراعات بين االحزاب المتنفذة
في الحمالت االنتخابية في
مدينة الثورة /الصدر

اعلــن رئيــس مؤسســة االصــاح والتغييــر
فــي  21-9-2021ان اشــخاصاً مدفوعيــن
مــن جهــات سياســية ،قامــوا بتمزيــق
ملصقاتــه الدعائيــة االنتخابيــة فــي مدينــة
الصــدر .مشــيراً الــى ان “هــذه الحملــة
الشرســة ضــدي وراءهــا مجموعــة مــن
احــزاب سياســية نزلــت بقــوة لتشــويه
دعاياتــي االنتخابيــة”.

وفي المناطق المتنازع عليها

صــرح متحــدث باســم الحــزب
الديمقراطــي الكردســتاني فــي 21-9-2021
بــان مرشــحي الحــزب تعرضــوا لمضايقــات
فــي المناطــق المتنــازع عليهــا بيــن اربيــل
وبغــداد .وتابــع المتحــدث “فــي المناطــق
المتنــازع عليهــا تعــرض مرشــحونا الــى
مضايقــات وكذلــك تمزيــق دعاياتهــم
وملصقاتهــم االنتخابيــة مــن قبــل اشــخاص
غيــر مســؤولين ،وينبغــي حــل هــذه
المشــكلة”.
وفي الدغارة

قالــت المرشــحة عــن دولــة القانــون في
 21-9-2021انهــا “شــهدت بالعيــان فــي
قضــاء الدغــارة ،قيــام ســيارة خاصــة لجمــع
دعاياتــي االنتخابيــة ومــن ثــم رميهــا”.
واضافــت انــه تــم توثيــق وتمزيــق صورهــا
ودعاياتهــا االنتخابيــة فــي قضــاء الســدير،
فــي محافظــة الديوانيــة .ورأت ان هــذه
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نحو التغيير
أخبار االنتخابات ومرشحيها
االســاليب تعــد “اســتهدافاً واضحــاً ألي
شــخصية لديهــا جمهورهــا ،والمنافســين
لديهــم ادواتهــم واســلحتهم فــي هــذه
االمــور وهــي تــدل علــى ضعفهــم،
وضــرورة ان تكــون هنــاك منافســة شــريفة
فــي االنتخابــات”.
انتخابات آمنه!!

قالــت مســاعد الناطــق الرســمي باســم
المفوضيــة نب ـراس ابــو ســودة ،فــي 24-9-
 2021تــم رصــد ( )190مخالفــة متنوعــة
واعتــداء علــى حمــات المرشــحين .جــاء
ذلــك بعــد ان وصفــت كل مــن المرشــحتين
اميــرة الجابــر ونــور النعيمــي تمزيــق
صورهــن “تعــد علــى الحريــة الشــخصية”.
وصفــت اميــرة الجابــر تمزيــق صورهــا “هو
اســتهداف واضــح مــن بعــض الجيــوش،
وهــذه الحــاالت بــدأت لألســف تنتشــر
بشــكل كبيــر هــذه الــدورة االنتخابيــة”.
ايهما نصدق
رئيس الوزراء ام
النواب والمفوضية
والمرشحين؟
قــال رئيــس الــوزراء فــي جلســته
المنعقــدة بتاريــخ “ 22-9-2021كلنــا ثقــة
وتفائــل بــان تكــون هــذه االنتخابــات،
ســابقة عراقيــة فــي النزاهــة واختيــار
االفضــل لشــعبنا ،حيــث انجزنــا بنحــو تــام
جميــع متطلبــات العمليــة االنتخابيــة امنيـاً،
ولوجســتياً ،وماليــاً.
نواب يفضحون مسؤولين في
الدولة

فــي  23-9-2021طالــب نــواب فــي
البرلمــان ،الحكومــة والمفوضيــة بالتدخــل
لوقــف عمليــات اســتغالل المؤسســات
الحكوميــة فــي الحمــات االنتخابيــة
المحتدمــة فــي البــاد منــذ اســابيع.
مع ّبريــن عــن الســكوت عــن هــذا الملــف
هــو منــح فرصــة للفاســدين للوصــول
الــى البرلمــان المقبــل .جــاء ذلــك وســط
اتهامــات متبادلــة مــن قبــل كتــل سياســية
متنافســة بأخضــاع موظفيــن وســيارات
تتمة المنشور على ص1
االنتخابــات وعــدم المشــاركة فيهــا ،وقــد
حدثنــا الرفيــق مصطفــى الحــكاك بــأن فرقتهــم
الجوالــة باشــرت بعملهــا فــي األحيــاء الصناعيــة
والــورش والمعامــل والمســاطر العماليــة
واللقــاء بالعمــال والتثقيــف بقــرار الحــزب
وتوزيــع الفولــدرات وجريــدة طريــق الشــعب
عليهــم .ومــن الجديــر بالذكــر ان العمــال
أبــدوا ترحابهــم بقــرار الحــزب هــذا وأكــدوا
بأنهــم ســوف لــن يشــاركوا فــي االنتخابــات
ألنهــا ســتعيد الوجــوه نفســها وفــق القانــون
االنتخابــي غيــر العــادل وغيــر المنصــف.
إضافــة إلــى دور رفاقنــا العامليــن فــي النقابات
واالتحــادات والجمعيــات فــي ايصــال قــرار
الحــزب بمقاطعــة االنتخابــات ،والوصــول إلــى
عــدد كبيــر جــدا مــن المواطنيــن ولمختلــف
الفئــات والشــرائح االجتماعيــة.

دور المرأة

كمــا تحدثــت الرفيقــة ســهاد الخطيــب
عضــو اللجنــة المركزيــة ،عــن دور المــرأة
قائلــة :تــم تشــكيل فرقــة نســائية قامــت

ومــوارد الدولــة لمرشــحين واحـزاب معينــة.
والمفوضية ايضا

فــي هــذا الســياق اعترفــت مفوضيــة
االنتخابــات بأنهــا ســجلت خــال ثالثــة ايــام
اكثــر مــن ( )40مخالفــة انتخابيــة تضمنــت
اســتغالل مــوارد الدولــة مــن ســيارات
وعمــال وموظفيــن وصالحيــات فــي
حمــات بعــض المرشــحين ممــن ينتمــون
لقــوى سياســية او مرشــحين يشــغلون حاليـاً
مناصــب فــي الحكومــة.
ومرشح لالنتخابات

كمــا صــرح احــد المرشــحين لالنتخابــات
“ان جميــع المخالفــات تصــدر عــن
مرشــحي القــوى النافــذة مــن احــزاب
دينيــة واجنحــة سياســية تابعــة لفصائــل
مســلحة ومســؤولين حالييــن فــي الدولــة،
وان المــال العــام والســاح واضحــان بشــدة
فــي هــذه االنتخابــات”.
اعتراف يستحق االشادة!

مرشــحة االنتخابــات والنائــب الســابق
لقــاء وردي اعترفــت بوجــود اســتغالل كبيــر
لبعــض االحـزاب والقــوى السياســية لمــوارد
الدولــة ،مؤكــدة ان “هــذا االســتغالل يجــري
بعمــوم البــاد ،وهنــاك مــن كان ســابقاً
متنفــذاً فــي الحكومــة واســتطاع نهــب
االمــوال واســتغاللها للترويــج لحملتــه”
واعترفــت المرشــحة بــأن الــدورات الســابقة
كانــت ايضــا تشــهد اســتغالالً لمــوارد
الدولــة ،لكنهــا لــم تكــن بهــذا الحجــم”.

معنى السالح المنفلت في
االنتخابات

وجــه النائــب ريــاض التميمــي فــي
 24-9-2021الرســالة التاليــة الــى رئيــس
الــوزراء:
“ابلغكــم بــأن هنــاك مليشــيات مســلحة
تعمــل علــى التهديــد والضغــط علــى
المواطنيــن فــي قضــاء الخالــص وناحيــة
العظيــم ومحيطهمــا.
هــذه المليشــيات تســعى لفــرض االمــر
الواقــع علــى المواطنيــن الذيــن يحــق لهــم
االنتخــاب ،الختيــار شــخصيات معينــة،
بزيــارات مســتمرة إلــى الرفيقــات وعوائلهــن
والحديــث عــن االنتخابــات البرلمانيــة وعــدم
نجاحهــا فــي المرحلــة الماضيــة والتــي اثبتــت
فشــلها ،وبالتالــي وباالســتناد علــى قانــون
االنتخابــات الحالــي الــذي يكــرس الطائفيــة
والمحاصصــة لــن نجدهــا مختلفــة عــن
ســابقتها بــل ســتكون أســوأ فــي ظــل الســاح
المنفلــت والمــال السياســي والتزويــر .ووفــا ًء
لدمــاء شــهداء تشــرين أعلــن الحــزب موقفــة
بمقاطعــة االنتخابــات ،وتــم توزيــع الفولــدرات
علــى النســاء فــي ناحيــة العباســية  -منطقــة
آل بديــر والوهابــي ومركــز النجــف وايضــا فــي
مركــز قضــاء أبــو صخيــر.
دور الشبيبة والطلبة

أشــار الرفيــق حســنين العميــدي إلــى
دور رفاقنــا الشــبيبة والطلبــة الشــيوعيين
الذيــن أخــذوا علــى عاتقهمــا مهمــة ايصــال
سياســة الحــزب ونشــر موقفــه بشــأن مقاطعــة
االنتخابــات بيــن صفــوف الشــباب والطــاب،
والتــي القــت فعالياتهــم المتميــزة صــدى
ايجابيــا واســعا بيــن المواطنيــن ،الذيــن ســاهم
العديــد منهــم معنــا فــي توزيــع البيانــات

تدعمهــا تلــك المليشــيات.
تتحمــل الحكومــة العراقيــة مســؤولية
حمايــة المواطنيــن الناخبيــن ،ومســؤولية
حمايــة التجربــة الديمقراطيــة ،وكذلــك
مســؤولية فشــلها ال ســامح اللــه ،او مصــادر
حــق الناخبيــن فــي االدالء بصوتهــم بحريــة
ودون تدخــل اي جهــة غيــر قانونيــة.
ان تلــك المحــاوالت التــي ال تمــت
للديمقراطيــة والنزاهــة وتضــرب االمــن
االنتخابــي ،وتؤثــر علــى حيــاة النــاس
واختياراتهــم ،مــا هــي اال محــاوالت بائســة
الغايــة منهــا التأثيــر علــى ســير اليــوم
االهــم وهــو يــوم االنتخابــات.
ادعــو رئيــس الــوزراء واللجنــة االمنيــة
التخــاذ كامــل الخطــوات التــي تبعــد هــذه
المليشــيات ،وتمنــع اســتغالل االنتخابــات
لتحقيــق االمــور الشــخصية والحزبيــة.
يتطلــع اهالــي الخالــص والعظيــم،
الســتقرار مناطقهــم وامنهــا والمشــاركة
الفعالــة والحقيقــة ،وعلــى الجميــع فهــم
ان مــن حــق النــاس اختيــار مــاذا يريــدون
وان ال يتــم اجبارهــم بــأي شــكل مــن
االشــكال.”.
منوعات
اعتراف من اعلى المستويات
وهل حق ًا يُطبق القانون؟؟

صــرح مستشــار رئيــس الــوزراء لشــؤون
االنتخابــات بـــ “ان تعليــق رئيــس الــوزراء
حــول وجــود قــوى سياســية تمــارس
التهديــد واالبتــزاز ،فــي الحقيقــة هــو
تذكيــر وتحذيــر بــان القانــون ســيطبق علــى
الجميــع بشــكل كامــل بغــض النظــر عــن اي
مرشــح او جهــة سياســية كانــت”.

حتى الحلف بالعباس غير كاف!

عنــد اســتخدام المــال السياســي مــع
بعــض المواطنيــن للتصويــت الــى مرشــح
معيــن يطلبــون منهــم القســم بإســم
العبــاس كشــرط اولــي لدفــع نصــف
المقســوم .ولعــدم الثقــة بــان الــذي ادى
القســم ســيصوت لدافــع المــال يطلــب
دليــل اخــر وهــو تصويــر ورقــة االنتخابــات
عنــد التصويــت .والنتشــار هــذه الظاهــرة
علــى النــاس فــي األحيــاء الشــمالية مــن
خــال مســاهمتهم فــي الفــرق الجوالــة وطــرق
االبــواب.

دور الفنانين الشيوعيين

الرفيــق الفنــان حيــدر عــرب تحــدث عــن
دور الفنانيــن الشــيوعيين “كان للفنانيــن
الشــباب دور كبيــر ونشــاط رائــع بالحمــات
التوعويــة التثقيفيــة بقــرار الحــزب واللقــاء
بالمواطنيــن وبنخبــة الفنانيــن والحديــث
عــن أســباب اتخــاذ الحــزب لهــذا القــرار
ومــاذا ســيفعل بعــد المقاطعــة والتنســيق
الجيــد واألكثــر مــن رائــع مــع اتحــاد الشــبيبة
الديمقراطــي العراقــي ،بإقامــة جلســة مناظــرة
بيــن مشــارك ومقاطــع بعنــوان “خيــارات
المقاطعــة والمشــاركة باالنتخابــات القادمــة”،
وعلــى قاعــة منتــدى هارمونــي للفنــون.
اإلعالم ودورة االيجابي

تطــرق الرفيــق احمــد الموســوي إلــى
دور المركــز االعالمــي ،والــذي عمــل اعضــاؤه
كخليــة نحــل ،وتصميــم وطباعــة فولــدر
(ليــش نقاطــع) وقصيــدة (انذركــم للشــاعر

اضطــرت مفوضيــة االنتخابــات اصــدار قـرار
منــع ادخــال الهواتــف الذكيــة الــى داخــل
المحطــات فــي يــوم االقتــراع.

موظف في المفوضية يهرب
“بالدخل”

لحــد اصــدار هــذا العــدد مــن النشــرة
لــم توضــح المفوضيــة اســباب هــروب
الموظــف علــي احمــد حســين مــع حاســبته
وهــارد المعلومــات التــي بحوزتــه منــذ اكثر
مــن ثالثــة اســابيع ومــن هــي الجهــة التــي
وراء هــذا الخــرق الخطيــر؟ مــع العلــم ان
الموظــف تــم القــاء القبــض عليــه مــن قبــل
الجهــات االمنيــة فــي وقتهــا .نتســائل عــن
اي شــفافية تتحــدث عنهــا المفوضيــة يوميـاً
عبــر إعالميهــا؟؟

رشوة من نوع جديد

اعلنــت المفوضيــة يــوم 26-9-2021
بــان الحكومــة خصصــت مكافئــة ماليــة
مقدارهــا عشــرة آالف دينــار لــكل ناخــب
يســتلم بطاقتــه االنتخابيــة.
الحديدة حارة!!

صرحــت المتحدثــة باســم المفوضيــة،
جمانــة الغــاي ان المفوضيــة ســتتخذ
عقوبــات قانونيــة لــكل مــن يتعمــد
التصويــت باســم شــخص اخــر او تكــرار
اســمه فــي يــوم االقتــراع ،وانــه ســيحال
الــى القضــاء مــع غرامــة ماليــة بيــن ()200
دوالر الــى ( )900دوالر والحبــس لمــدة ال
تقــل عــن ســتة اشــهر.
الســؤال هــل فعــاً المفوضيــة قــادرة
علــى تنفيــذ تهديداتهــا؟؟
العهدة على الراوي!

تحــدث احــد المرشــحين عــن نينــوى
الــى احــدى الــوكاالت فــي  29-9-2021عــن
عرضيــن قُدمــا لــه مؤخـراً مــن نائــب ســابق
فــي البرلمــان ،مقابــل ان يبيــع جمهــوره
لمرشــحين اخريــن .تضمــن العــرض االول
مبلغ ـاً مالي ـاً كبي ـراً يصــل الــى ثمــن منــزل
ســكني فخــم.
امــا العــرض الثانــي الــذي حصــل عليــه
هــو منصــب حكومــي ،بشــرط ان يوجــه
احمــد المحنــا) نشــرت علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وأيضــا بتشــكيل فرقــة جوالــة
جابــت مركــز المدينــة القديمــة واألحيــاء
الجنوبيــة لتعريــف المواطنيــن بموقــف
الحــزب مــن االنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة،
وتوزيــع عــدد مــن الفولــدرات ،واجــراء
العديــد مــن اللقــاءات االعالميــة مــع النــاس
و تنظيــم فيديــو (ليــش نقاطــع االنتخابــات)،
والــذي مــن خاللــه عبــر النــاس عــن تأييدهــم
لموقــف الحــزب وتفاعلهــم معــه ،مؤكديــن
عــدم مشــاركتهم فــي االنتخابــات المقبلــة
لعــدم وجــود اإلرادة الجديــة الحكومــة الحاليــة
والقادمــة فــي الكشــف عــن قتلــة المتظاهريــن
ومحاكمتهــم ،والدخــول معهــم فــي نقاشــات
شــرحت االســباب التي دعــت الحزب الشــيوعي
العراقــي التخــاذه قـرار بعــدم المشــاركة فيهــا
ومقاطعتهــا.
حملة مقاطعون الرياضية

وتحــدث الجنابــي ايضــا عــن دور رفاقنــا
الرياضييــن المتميــز وبمســاهمتهم الجديــة في
هــذا الخصــوص حيــث نجدهــم وعلــى مــدار
ثالثــة ايــام متواصلــة بيــن الفــرق الشــعبية فــي

ناخبيــه بالتصويــت لمــن قــدم لــه العــرض،
ليوفــر لــه بعــد اعــان نتائــج االنتخابــات
درجــة خاصــة.
المرشــح صــرح بانــه رفــض كال العرضين،
لكنــه مســتاء مــن المــال السياســي
الموجــود وشــراء الذمــم واالصــوات ،وان
فرصــة فــوز المســتقلين شــبه مســتحيلة
فــي هــذه االنتخابــات.
صدق او ال تصدق
أغرب الحمالت االنتخابية :تأهيل
مَغسل موتى ونائب يوزيع
ِ
طحين

بــرزت خــال األيــام األخيــرة حمــات
انتخابيــة اســتقبلت باالســتهجان والســخرية
والتســاؤل حــول شــرعيتها ،مثــل توزيــع
مالبــس مســتعملة علــى الش ـرائح الفقيــرة
فــي القــرى واألريــاف ،وتقديــم وعــود
بإطــاق ســراح المعتقليــن ،أو بإعــادة
النازحيــن ،وصــوالً إلــى تعبيــد طــرق وإنــارة
أخــرى بالكهربــاء.
يــوم  ،3-10-2021تداولــت حســابات
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي
العــراق مقطــع فيديــو يظهــر تشــييد
مرشــحة لالنتخابــات عــن بغــداد مكانــاً
لغســل وتكفيــن األمــوات ،فــي حــي الحرية
فــي العاصمــة العراقيــة ،مــا أثــار موجــة
مــن الســخرية واالســتهجان إزاء غيــاب
المشــاريع والبرامــج الحقيقيــة للمرشــحين.
شــملت حملــة أخــرى نقــاً مجانيــاً
لســكان مدينــة الموصــل شــمالي البــاد عبر
حافــات صغيــرة بيــن ســاحليها الشــمالي
والجنوبــي ،فــي ظــل غيــاب قطــاع النقــل
العــام عــن المدينــة منــذ تحريرهــا مــن
ســيطرة تنظيــم “داعــش” ،قبــل مــا يزيــد
عــن  4ســنوات.
كمــا أظهــرت صــور تداولهــا ناشــطون
صهــر رئيــس الــوزراء الســابق نــوري
المالكــي والمرشــح عــن تحالفــه ،ياســر
صخيــل ،وهــو يحمــل أكيــاس دقيــق
لعائــات فقيــرة فــي كربــاء.

القــرى الريفيــة فــي المشــخاب والمنــاذرة،
ومــن خــال المختصــة الرياضيــة للحــزب
الشــيوعي فــي النجــف ،يقيمــون بطولــة
(مقاطعــون) بكــرة القــدم الخماســية والتــي
ضمــت ســتة فــرق رياضيــة شــرحوا خاللهــا
موقــف الحــزب مــن مقاطعــة االنتخابــات
وعــدم المشــاركة فيهــا.
اثارة قوى الفساد وشكواهم ضد الحزب
واخيــرا اشــار الرفيــق ســكرتير المحليــة
كريــم بــال إلــى مــا وصلــت اليــه حملــة
(مقاطعــون) مــن مديــات واســعة بيــن
الجماهيــر ولتأثيرهــا الواســع وااليجابــي فــي
المحافظــة ،والتــي ادت إلــى اثارتهــم ودعــت
بهــم إلــى تحريــك عناصرهــم فــي قــوى االمــن
ومفوضيــة االنتخابــات فــي النجــف بتقديــم
شــكوى ضــد حزبنــا محاوليــن تخويفنــا مــن
مواصلــة عملنــا ،ولكــن هــذا لــن يجــدي نفعــا
اذ زادنــا همــة واص ـرار علــى مواصلــة طريقنــا
الســلمي مــن اجــل التثقيــف بقــرار الحــزب
وفضــح الفاســدين والمفســدين.
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نحو التغيير
قالوا عن االنتخابات

باحثة في الشؤون االنتخابية:

سكرتير الحزب الشيوعي

العراقي ،رائد فهمي في 27-9-
:2021

“ان االنتخابــات ســتجري فــي أجــواء
عــدم المبــاالة واليــأس خصوصــاً الشــباب...
االحتمــاالت تســير إلــى نســبة المشــاركة فــي
االنتخابــات ســتكون اقــل مــن ”.2018

“إن قــرار مقاطعــة االنتخابــات كحــزب
شــيوعي ،كان قــراراً جماعيــاً لــكل أعضــاء
الحــزب بفروعــه ،فضـاً عــن كونــه قـراراً اتخــذ
مــن عمــوم الحــزب ،وأنــه يعكــس ليــس فقــط
م ـزاج أو آراء أعضــاء الحــزب الشــيوعي فقــط،
بقــدر مــا يعكــس مزاجــا ورأيــا شــعبيا واســعا.
نتطلــع ان تكــون مقاطعــة االنتخابــات
شــكالً مــن أشــكال الضغــط ألجــل اســتكمال
شــروط واشــتراطات االنتخابــات الحــرة
والنزيهــة فــي العمليــة الديمقراطيــة ،فــي
ظــل حالــة مــن عــدم الرضــا والعــزوف عنــد
المواطــن وهــو أمــر موضوعــي”.

محلل سياسي عراقي:

“أتوقــع ان ال تتعــدى نســبة المشــاركة
عــن ( )20%بســبب ردة الفعــل التــي تركتهــا
االحتجاجــات الشــعبية ،وخصوصــاً بســبب
اإلحبــاط الــذي خلفتــه لعــدم نجاحهــا فــي
تحقيــق أهدافهــا رغــم التضحيــات التــي قدمهــا
مئــات النشــطاء والمحتجيــن الذيــن تعرضــوا
للخطــف واالغتيــال وســقوط قتلــى ومئــات
الجرحــى خــال المواجهــات”.
شاب عراقي:

األديب والناشط المدني فارس
حرام:

“أرفــض ان أكــون شــريكاً فــي انتخابــات
اعتبرهــا (جريمــة) وبعيــدة عــن الديمقراطيــة..
أأســف ألن االنتخابــات لــن تكــون شــفافة..
وهنــاك ســيطرة المــال السياســي والســاح
المنفلــت فــي جميــع الدوائــر ...والمرشــح
النزيــه يخســر ،ويفــوز مــن يحمــل الســاح”.

“مســألة مقاطعــة االنتخابــات سياســية
وبالدرجــة االولــى وأمنيــة أيضــا وأن القانــون
فــرض علــى األحــزاب كشــف ذممهــا الماليــة
ومصــادر تمويلهــا وهــذا لــم يحصــل فــي
تعليمــات المفوضيــة للعمليــة االنتخابيــة”.

مسؤول العالقات في حزب
البيت الوطني علي المعلم:

“نحــن أحــد األحــزاب الناشــئة التــي
انطلقــت بعــد تشــرين كنــا نشــترط تحقيــق
مطالــب تشــرين بحزمــة واحــدة ...فــأول
مطالبنــا كانــت هــي الكشــف عــن قتلــة
المتظاهريــن ،وأيضــا إجــراء االنتخابــات
المبكــرة وفــق اشــتراطات المحتجيــن الذيــن
خرجــوا فــي تشــرين األول  2019وراح ضحيتــه
المئــات ...إن مــن شــروط إجــراء انتخابــات
مبكــرة ،تطبيــق القوانيــن النافــذة وعلــى رأســها
قانــون األحــزاب ،وعــدم الســماح بمشــاركة
القــوى السياســية التــي تمتلــك فصائــل
عســكرية ،وفــق الدســتور الــذي ال يســمح
بمشــاركتها ،وكذلــك الكشــف عــن األرصــدة
الماليــة وفــق قانــون األحــزاب ....لألســف
الســلطة التفــت علــى تلــك المطالــب”.
البطريك لويس ساكو:

“ان العمليــة االنتخابيــة ليســت مدروســة
وغيــر مهيــأة بالشــكل الــذي يجلــب للعــراق
مجلس ـاً برلماني ـاً يمكــن الوثــوق بــه ،او يعمــل
علــى إحــداث تغييــر إيجابــي للبلــد ،وأن عقلية
الطائفيــة والمحاصصــة الت ـزال راســخة بقــوة”.
“مــن األفضــل ان يلغــى العمــل بنظــام
الكوتــا ،ويتــم ترشــيح واختيــار الممثليــن
والنــواب المســيحين مــن قبــل المســيحين
أنفســهم”.

مواطن موصلي يعلق على
وضع صور المرشحين على الدور
المهدمة التي هدمها اإلرهاب
في :13-9-2021

“إن اثــار الدمــار مازالــت شــاخصة أمــام
أعيــن جميــع الموصلييــن ...ومــا زاد الطيــن
بلــه أن المرشــحين أتــوا وعلقــوا صورهــم فــوق

رئيس مجلس إدارة شبكة
عين لمراقبة االنتخابات
والديمقراطية سعد البطاط:

“أغلــب الشــكاوى التــي وردتنــا هــي مــن
مرشــحات ،اغلبهــن يتعرضــن لعمليــات التنمــر
والتســقيط ،وكأن العمليــة مبرمجــة ضــد
المرشــحات بالدرجــة األولــى .هــذه االنتهــاكات
تســحب علــى عمــوم المحافظــات العراقيــة،
فلــم تســلم أغلبيــة المرشــحات فــي جميــع
المحافظــات مــن عمليــات التســقيط ،باســتثناء
إقليــم كوردســتان”.

حيدر جعفر البالغ من العمر  23عام ًا
من الناصرية:

هــذا الدمــار والخــراب متناســين مــاذا حــل
بالمدينــة” ويتســاءل “مــاذا ســيفعلون إذا
فــازوا؟”
نائبــة مــن الموصــل فــي 13-
:9-2021

“حالــة االحبــاط جعلــت الناخبيــن يريــدون
العــزوف عــن المشــاركة” أهالــي نينــوى
والعراقيــون جميعــاً فقــدوا الثقــة بمجلــس
النــواب وبالحكومــة المركزيــة لعــدم وجــود
إصــاح حقيقــي وكذلــك الوضــع االجتماعــي
والصحــي المــزري”.

مواطن مصالوي آخر:

“ التحالفــات الموجــودة اآلن والمدعومــة
مــن المليشــيات موجــودة علــى األرض،
ســيكون لهــا تأثيــر علــى االنتخابــات خاصــة أن
عمليــات ش ـراء بطاقــات الناخبيــن علــى قــدم
وســاق”.

القيادي في كتلة النهج مهند
العتابي:

يتــم تمزيقهــا ،حيــث بلــغ عددهــا نحــو ()35
لوحــة.

“تجــار األصــوات مــن المرشــحين الذيــن
ليــس لديهــم أي برنامــج انتخابــي ســوى شـراء
صــوت الناخــب جــاءوا بســيارات ُســبيس ،منهــا
حكوميــة مــن خــارج محافظــة المثنــى وبــدأوا
بمقايضــة المناطــق الفقيــرة وشــراء أصواتهــا
الســبيس”.
مقابــل ُ

“كل برامــج المرشــحين تقتصــر علــى
الوعــود التــي لــن تنفــذ! كل المرشــحين
عندهــم نفــس البرامــج ،ســنفعل كــذا ونقــوم
بكــذا ،وكلهــا مجــرد وعــود”.

النائب عبد األمير المياحي عن
ائتالف العقد الوطني:

شاب اخر عمره  30عام حاصل
على شهادة جامعية في
االقتصاد:

“هنــاك أيــاد خفيــة وراء تمزيــق اللوحــات
للمرشــحين ،وبــدت تتضــح الصــورة لنــا أن
هنــاك جهــات منافســة غيــر شــريفة طالــت
أيديهــم الملصقــات االنتخابيــة التابعــة إلــى
أتــاف العقــد الوطني...عشــرات الملصقــات
اإلعالنيــة التابعــة لــي تــم تمزيقهــا ،أمــا عــدد
اللوحــات الصغيــرة ،فأتلفــت منهــا حوالــي
( )200لوحــة ،والكبيــرة التــي يصعــب رفعهــا

شاب بغدادي عمره  23عاما:

“انــا غيــر مقتنــع اصـاً باالنتخابــات ،ألنهــا
ال تغيــر شــيئا ..لمــاذا أصــوت وانــا ال أحصــل
حتــى علــى ابســط الخدمــات ..إنهــا األح ـزاب
السياســية نفســها منــذ عــام  ،2003الوجــوه
فقــط تتغيــر ...المقترعــون أمــا حصلــوا علــى
وظائــف وأمــا يصوتــون ألقربــاء او ألحــد مــن
عشــيرتهم”.

“مــن الصعــب ألي مرشــح أن يرفــع صــوره
فــي الناصريــة ال ســيما بعــد تشــرين والمجــازر
التــي وقعــت فيهــا .قــد يعتبــر البعــض أي
مرشــح شــريكا فــي قتــل أصدقائهــم”.

رئيس مركز التفكير السياسي
إحسان الشمري:

لجــوء المرشــحين لمصطلــح شــخصيات
مســتقلة يهــدف إلــى نــأي أنفســهم عــن
إخفاقــات أحزابهــم ،وهــم يحاولــون بذلــك
تقديــم صــورة جديــدة عنهــم غيــر مســؤولة
عــن الفســاد وســوء اإلدارة ،واصفــا التصــرف
بمنــاورة سياســية .لــدى القــوى واألحــزاب
التقليديــة قــدرة علــى المنــاورة الســتقطاب
المســتقلين .ال أســتبعد لجــوء جــزء مــن
المســتقلين إلــى األحــزاب الكبيــرة فــي
البرلمــان ألن بقاءهــم بــدون أي تحالــف لــن
يمكنهــم مــن تنفيــذ برامجهــم ،ووعودهــم
للناخبيــن .ســتلجأ األحــزاب الكبــرى إلــى
عمليــات الترغيــب مــن خــال وعودهــا لهــؤالء
المســتقلين بــوزارات ومناصــب وأمــوال”.

ال مشاركة انتخابية وقتلة المحتجين احرار طلقاء

