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 2021خلفية عن مراقبة االنتخابات البرلمانية العراقية 
  أبرز بعدة تجارب انتخابية وكان لشبكة شمس دور فاعل في مراقبة االنتخابات كواحدة من    2005مر العراق منذ سنة  

مساهمتها في دعم شفافية ونزاهة االنتخابات من خالل برامج المراقبة    ت وتجل  ،مؤسسات المجتمع المدني العراقي
 والتقارير التي اصدرتها اضافة الى مقترحاتها وآراءها في اجراءات العمليات االنتخابية.  

  فقد قامت شبكة شمس بتهيئة برنامج عمل لمراقبة الدورة الكاملة   2021بالنسبة لالنتخابات البرلمانية العراقية لسنة  
 لالنتخابات العراقية والذي تم تنفيذه بالجهود الذاتية للشبكة والمنظمات األعضاء فيها.  

الفرنسية والهولندية ومؤسسة ) السفارة  بعثة  ( وKonrad-Adenauer-Stiftungوبدعم جزئي من قبل كل من 
 (. ENARاالنتخابات في العالم العربي ) وشبكةاالنتخابي  فريق  –( UNAMIة العراق ) المتحدة لمساعد  األمم 
من    كإسهام ،    االنتخابية بمراحلها كافة   عن العمليةارير  تق  إصداربشبكة شمس ومن خالل خبرائها ومستشاريها    تقوم 

 . مراقبة الحمالت االنتخابيةفي رفع الوعي االنتخابي تقدم تقريرها عن الشبكة 
 

 المنهجية
دائرة    83يشتمل هذا التقرير الذي أعّدته لجنة إعداد التقارير في شبكة شمس، على مراقبة الحمالت االنتخابية في  

إذ جرى توثيق ما رافق سيَر تلك الحمالت من حوادث    ،محافظة عراقية  18انتخابية موزعة بشكل متفاوت على  
 وانتهاكات. 

واستخلصت الشبكة المعلومات الواردة في التقرير من تقارير وتوثيقات يومية أجراها فريق صحفي متخصص بالرصد، 
الصحفي الى إجراءات لجنة التحقق من المعلومات لدى شبكة  منتشر في جميع محافظات العراق. وقد خضع الرصد  

 شمس، قبل إدراجها في التقرير. 
 

 ملخص تنفيذي
تحّصل فريق رصد االنتهاكات ـ الذي خضع لدورة تدريبية مكثفة حول كيفية رصد الخروقات التي تخالف التعليمات  

ـ على المعلومات الواردة    2021واالجراءات الخاصة بنظام الحمالت االنتخابية وقانون انتخابات مجلس التواب للعام  
األول  تشرين   10الى  أيلول  10تواصل، خالل الفترة )من في التقرير، من خالل جوالت ميدانية وعمل استقصائي م

 (. وهي الفترة التي تبلغ فيها الدعاية االنتخابية ذروتها بين المرشحين. 2021
ويعكس هذا التقرير الموضوعات التي رّوجها المرشحون في دعاياتهم االنتخابية، والخروقات التي رصدها مراقبو  

الدعائية اليومية، وعمليات االستغالل للمناصب الوظيفية وموارد الدولة واألطفال  شبكة شمس، والتي رافقت النشاطات  
توثيق الوسائل المختلفة التي استخدمها المرشحون، والتي تشمل الضغط والتشهير واالحتيال  وغير ذلك، الى جانب  

 أو غير مباشر.  والتسقيط وإثارة النعرات الدينية، الطائفية، وشراء االصوات االنتخابية بشكل مباشر 
 

 تقديم
(، ولغاية الساعة  2021تموز    7سمحت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ببدء الدعاية الخاصة بالمرشحين، في )

تشرين األول. أي حددت فترة ثالثة أشهر للدعاية االنتخابية. وقد وضعت المفوضية    9السادسة صباحا من يوم السبت  
النتخابية، لكنها لم تضع سقفا ماليا محددا لتمويل تلك الحمالت، التي أهلكت المرشحين  شروط وضوابط نظام الحمالت ا

المستقلين، بينما خدمت األحزاب والكتل التي تمكنت من تغطية هذه الفترة بسخاء كبير من مالها السياسي ومصادر  
 تمويلها المختلفة. 

 
 ضوابط نظام الحمالت االنتخابية

لمستقلة لالنتخابات ضوابط نظام الحمالت االنتخابية، والتي تضمن اجراء انتخابات حرة  وحددت المفوضية العليا ا
ونزيهة وإعطاء الفرصة لجميع المرشحين واالحزاب والتحالفات السياسية، بعيداً عن التأثيرات السلبية، وبما يضمن  

 واقع بيئة المدن. 
النواب   مجلس  النتخابات  االعالمية  الحمالت  نظام  دليل  للعام  ونص  التعليمات  2021العراقي  من  عدد  على   ،

 والمحظورات االنتخابية واالحكام الجزائية، التي شملت:
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 منع استخدام المواد الالصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية االنتخابية.  -
 واألبنية. متر عن محطات االقتراع   100منع نشر أي إعالن وبرامج أو صور لمرشحين لمسافة تقل عن  -
للمرشحين   - بالمفوضية، وال يجوز  الخاصة  االنتخابية  الدعاية  استخدام واستغالل أي وسيلة من وسائل  منع 

 واالحزاب والتحالفات توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات. 
، فضالً  يمنع استغالل أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة ألي دعاية أو انشطة انتخابية -

والكتابات   االنتخابية  والنشرات  واإلعالنات  االجتماعات  في  الرسمي  الدولة  استعمال شعار  أنه يحظر  عن 
 والرسوم وأي شيء يدخل في الحملة االنتخابية.  

وسائلها   - أو  الدولة  موارد  أو  الوظيفي  نفوذهم  استغالل  المحلية  والسلطات  الدولة  دوائر  لموظفي  يجوز  ال 
 انفسهم أو أي مرشح بما في ذلك االجهزة االمنية والعسكرية. وأجهزتها لصالح 

يحظر التأثير على الناخبين وممارسة أي شكل من أشكال الضغط واإلكراه أو الوعود بمنح مكاسب مادية   -
 ومعنوية بقصد التأثير على الناخبين ونتائج االنتخابات.  

يانات زائفة أو استخدام اسلوب التشهير ضد  يحظر على األحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين إصدار ب -
مرشح أو حزب آخر. والى جانب ذلك يحظر على كل مرشح أو حزب أن تكون حمالتهم تضم افكاراً تدعو  
الى العنف والكراهية والنعرات القومية والدينية والطائفية أو التكفيرية أو القبلية واالقليمية سواء عن طريق  

 طابات أو وسائل االعالم المختلفة. الصور أو الشعارات أو الخ 
المرشحين   من  المخالفين  بحق  والسجن  المالية  الغرامات  تشمل  عقوبات  فرض  الى  االنتخابات  مفوضية  ونبّهت 

 واالحزاب السياسية والتحالفات، وفقا ألحكام القرارات والقوانين النافذة. 
 

 أدوات الحمالت االنتخابية
يتحرك فيها المرشحون، ارتباطاً بالدوائر االنتخابية المتعددة، أشّرْت فرق الرصد الجّوالة  في ظّل المساحة الضيّقة التي  

انحساراً في الدعاية التقليدية التي تتمحور حول الصور والالفتات االنتخابية الى حد ملحوظ؛ إذ أدرك المرشحون أن  
شاطات على منصاتهم في مواقع التواصل االجتماعي  الدعاية االلكترونية أكثر نفعاً في الترويج، فلجأوا الى تكثيف الن

الى جانب تحشيد عدد كبير من الحسابات الممولة لصالحهم. في حين أن بعض الكتل واألحزاب استعانت باإلعالنات  
مدفوعة الثمن لدى شركات الهاتف النقال لترويج شعاراتها ومرشحيها. كما أن نشاطات التجمعات الجماهيرية الضخمة  

جانات الشعرية والحمالت الجوالة، كانت تبرز تنافسا متصاعدا بين المرشحين في جميع المحافظات. وكان  والمهر
 األطفال جزءا من أدوات المرشحين في ترويج دعاياتهم االنتخابية. 

 
 الموضوعات التي رّوجها المرشحون 

السياسية، حاول كثير من المرشحين أو األحزاب أو  في محاولة للتحشد الجماهيري، وفي ظل غياب ملحوظ للبرامج  
التحالفات تدعيم ثقة الجمهور بهم، عبر كل الوسائل واإلمكانات واألساليب المتاحة، بهدف الفوز في االنتخابات. وكان  

واإلعمار    أبرز ما رّوجه المرشحون في أثناء تجمعاتهم االنتخابية، ولقاءاتهم بالناخبين، هو ملفات التعيينات والخدمات 
 وخفض سعر صرف الدوالر، ومحاربة الفساد واستعادة هيبة الدولة. 

 
 الشباب، النساء، األقليات والنازحين

تقريرا استقصائيا، تركيز البرامج االنتخابية    97ورصدت فرق شبكة شمس في جميع المحافظات العراقية، ضمن  
، الشباب، األقليات والنازحين؛ ففي العاصمة بغداد حاز  للمرشحين، الكتل واألحزاب، بشكل متفاوت، على فئات النساء

بالمئة، فيما ذُكرت النساء في تلك البرامج    80الشباب على النسبة األكبر من االهتمام في البرامج االنتخابية، بنسبة  
ارات وبرامج  بالمئة، بعد أن غاب أي ذكر للنازحين في شع 4بالمئة. والنسبة المتبقية ذهبت لألقليات وهي   16بنسبة 

 المرشحين. 
وفي األنبار وصالح الدين وديالى، جرى التركيز أوال على الشباب بشكل واضح، ومن ثم النازحين فالنساء. بينما  

 غابت األقليات عن الحمالت االنتخابية.   
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الد  واسط،  النجف،  )بابل، كربالء،  البالد  الوسط وجنوب  محافظات  في  االنتخابية  الدعاية  يوانية،  ورّكزت حمالت 
المثنى، ذي قار، ميسان، والبصرة( وفقا للرصد االستقصائي، على الشباب بشكل واضح ومن ثم النساء. وقد ذكرت 

 األقليات بشكل عرضي، بينما غاب ذكر النازحين بشكل تام.  
 

 استغالل الموارد العامة والمناصب الوظيفية
هناك   التقرير،  هذا  لما جرى رصده من خروقات ضمن  وللمؤسسات  وطبقاً  الحكومية،  للمناصب  استغالل واضح 

الرسمية ودوائر الحكومة واالماكن العامة، وأماكن العبادة في ترويج الحمالت االنتخابية، من قبل مرشحين بعضهم  
ينتمي ألحزاب متنفذة، وآخرون يشغلون مناصب رفيعة في الدولة؛ إذ نصت المادة سادسا من دليل نظام الحمالت 

خاصة باألحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين، على )يمنع استغالل أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة  االعالمية ال
 المختلفة وأماكن العبادة ألية دعاية أو أنشطة انتخابية لألحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين(.  

 جميع المحافظات العراقية: في أدناه تفاصيل دقيقة لما وثّقه منسقو وإعالميو شبكة شمس المنتشرون في 

 الرقم
 

 التفاصيل التسلسل اسم المرشح  المكان  التاريخ 

وتحديدا   ٥١ فالح الساري   المثنى    ١٠/  ١  1 الخدمية،  الدوائر   الى  زياراته  تكثيف 
على   موافقتها  استحصل  التي  الكهرباء،  مديرية 

إيصال اعمدة  ومحوالت للمناطق التي تقع تحت   
 سيطرته  االنتخابية ـ الدائرة الثانية.  

الشعبي،   ٢٠ فالح سكر    المثنى   10/ ١ 2 للحشد  الخدمي  الجهد  باستغالل   قيامه 
الخدمات الى المناطق الريفية التي  إليصال بعض 

 تقع ضمن دائرته االنتخابية ـ الدائرة االولى. 

للحصول   ٣٩ خولة  منفي   المثنى    10/ ١ 3 الخدمية  الدوائر  بعض  جهود  استغالل 
االولى،   الدائرة  في  الناخبين  أصوات  على  

 باعتبارها اخت المحافظ أحمد منفي. 

دهوك/   1-10 4
قضاء  

شيخان  
دائرة ال
 لثالثة  ا

الحزب   مرشحو 
الديمقراطي  

 الكوردستاني  

إقامة   -------  في  القضاء  تريبة  مديرية  قاعة  استخدام 
 االحتفاالت االنتخابية واالجتماعات بالناخبين. 

 

دهوك/   1-10 5
الدائرة 
الثانية  

 والثالثة  

الحزب   مرشحو 
الديمقراطي  

 الكوردستاني  

استغالل محطة تعبئة وقود حكومية ـ ب رائي ـ   ------- 
 بنشر أعالم الحزب.  

دهوك/   1-10 6
دائرة  
 الثالثة  

ايمان  
 عبدالرزاق  

استخدام جامع المنطقة في ترويج الحملة االنتخابية   26
 للمرشحة. 

دهوك/   1-10 7
دائرة  
 الثالثة  

استخدام قاعة مديرية التربية في ترويج الحمالت   22 جيايي تيمور  
 االعالمية االنتخابية للمرشح.  

 
 

نقابة   2021/ 2/10 8 مقر 
معلمي  
 بابل.  

لنقيب   53 ثائر وحيد فالح   النائب  منصب  يشغل  الذي  المرشح  قيام 
في   االنتخابية  االعالمية  بترويج حملة  المعلمين، 

والمدرسين   المعلمين  وحثه  النقابة،  على  داخل 
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انتخابه مقابل بعض الوعود باالمتيازات اذا ما فاز  
 باالنتخابات. 

الحلة/   2021/ 2/10 9
مدرسة  
المعلم  
فاروق  

 النموذجية  

دعايتها   49 دنيا عبد الجبار   ترويج  في  الحكومية  الدائرة  استغاللها 
االنتخابية، مستغلة نفوذها الوظيفي كونها مشرفة  

 تربوية. 
 

المثنى/     ١٠  –  ٢ 10
 الرميثة  

استغالل عالقتها الحزبية مع نائب المحافظ سامي     ٢٤  منى مكوطر  
وتسيير   انتخابيا  مقرا  منزله  وتحويل  الحساني، 

 المعامالت الخاصة  واستقبال الناخبين. 
 

11 2-10 -
2021 

مطار  
 الموصل

العبيدي/   منى 
 نائب 

 حسن العالف/ 
 نائب محافظ 

بسيم/   بسمة 
 نائب 

53 
21 

 
46 
 

الموصل،   مطار  داخل  انتخابي  مهرجان  إقامة 
المرشحين،   قبل  من  االنتخابية  الوعود  واطالق 
بصفاتهم الحكومية، والتي شملت اعمار المطار،  

 وتخصيص االموال. 

حضور المرشحة الى تجمع انتخابي، أقامه نائب   34 عبير الكرعاوي  الديوانية  3/10 12
المحافظ فارس وناس، كونه من التيار الصدري.  
ودعا خالله المواطنين الذين يحق لهم االنتخاب،  

 الى التصويت لصالح مرشحة التيار الصدري.  

صكر   الديوانية  3/10 13 احمد 
 الباشات  

يعمل مديرا لدائرة ذوي االحتياجات الخاصة في   41
وعمله  الرع منصبه  واستخدم  االجتماعية،  اية 

خالل   من  الدعائية  حملته  لترويج  الحكومي 
لهذه   معامالت  من  انجازه  تم  عما  االعالن 

 الشريحة، عبر فيديوهات ورسائل صوتية.  

قار/   10/3 14 ذي 
 الحسينية  

/  36 وليد السهالني  
الدائرة 
 الثانية  

  إقامة تجمع انتخابي لطرح برنامجه االنتخابي في 
 مكان مخصص إلقامة الشعائر الدينية.  

ومثقفي    سوسن عبدللا  كركوك 3/10 15 الشعراء  من  عدد  جمع  الى  بادرت 
المحافظة وعمل ندوة انتخابية لترويج دعايتها، في  

 مقر البيت الثقافي. 

16 3-10 -
2021 

تربية  
محافظة  

 نينوى  

فرج   يوسف 
 السبعاوي  

 
 
 

توزيع الرواتب المدخرة التي اعلن عنها السبعاوي   58
محمد   البرلمان  رئيس  بجهود  اطلقت  انها 
قام بجلبها وصرفها لكادر تربية   الذي  الحلبوسي 

مليار    120نينوى، من االموال المدخرة، والبالغة  
استالم   تم  حيث  منها    90دينار،  دينار  مليار 

 وتوزيعها. 
فر يوسف  نينوى  تربية  مدير  اعلن  ج  كما 

السبعاوي، وهو مرشح قائمة )تقدم( التي يتزعمها  
الحلبوسي، انه تم استحصال موافقة على صرف  

لألعوام   المدخرة    ٢٠١٦و   ٢٠١٥الرواتب 
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والشهادة    ٢٠١٧و المهنية  مخصصات  فيها  بما 
النواب   بإيعاز من رئيس مجلس  العلمي،  واللقب 

 محمد الحلبوسي.   

أبو    ١٠/٢٠٢١/ ٤ 17 قضاء 
 غريب 

وتكريم   60 نور خوام أحمد  حكومي،  مستشفى  في  انتخابي  تحشيد 
بعض األطباء بدروع، نقشت عليها تفاصيل دعاية  

 المرشح االنتخابية. 
 

أبو    ١٠/٢٠٢١/ ٤ 18 قضاء 
 غريب 

تخابي في معمل ألبان ابو غريب، وتكريم  حفل ان  60 نور خوام أحمد 
المرشحة   صورة  يحمل  بدرع  المعمل  مدير 

 حملتها االنتخابية. وتفاصيل 

إسماعيل   الحديدين   ١٠/٢٠٢١/ ٤ 19
 حديدي 

الوسطية الستقبال    الجزرة  نصب خيم في حديقة 
الوالئم   وعمل  لترشيحه،  المؤيدين  من  الناس 

 للضيوف. 

20 2  /10  /
2021 

كربالء   
  /المقدسة
 يد جوده 

رائد  
عبد  

الرضا  
 الفتالوي  

قام المرشح بعقد مؤتمر في ممتلكات عامة تابعة   48
بلدية   دائرة  إلى  التابعة  الحدائق  وهي  للدولة، 
من   بذلك،  رسمي  تخويل  أي  دون  المحافظة، 

 أجل عرض برنامجه االنتخابي.   

21 2  /10  /
2021 

محافظة  
 واسط 

تجمع  
أهالي  
 واسط 

لموارد    تطويع محافظ واسط محمد جميل المياحي  
العامة في خدمة مرشحي تجمع أهالي   المحافظة 

 واسط الذي يرأسه. 

22 2  /10  /
2021 

محافظة  
 واسط 

كريم  
 الدلفي

المياحي  59 جميل  محمد  واسط  محافظ  بترويج    قيام 
مواقع   في حسابه على  االنتخابية  المرشح  دعاية 
التواصل االجتماعي، مستغال منصبه الوظيفي في  

 ذلك.  

ورئيسة   ؟؟؟؟  سهام العقيلي  ميسان  2021/ 2/10 23 كنائبة  منصبها  باستغالل  المرشحة  قيام 
بتعهدات   تقديم  في  باألرامل،  تعنى  لمؤسسة 

وتقديم   لهن،  كريم  عيش  بتوفير  بعض  لألرامل 
 المغريات المادية، مقابل دعمها انتخابيا. 

قضاء   ٢٠٢١/ ١٠/ ٥ 24
 المحمودية 

بغداد  محافظ 
جابر   محمد 

 العطا

اعالن المكتب االعالمي الرسمي للمحافظة: ان ما   59
الـ   )المحمودية(   %90يقارب  المدينة  احياء  من 

ماء،   تحتية،  بنى  مشاريع  الخدمات:  مكتملة 
مقرنص   تبليط،  كذلك  مجاري،  بلدية.  واعمال 

تبليط   إنجاز  عن  في    ١٧االعالن  سكنيا  حيا 
المحمودية، وتشغيل معمل األسفلت المتوقف منذ  

 عشرات السنين. 
والتأكيد على أن السيد المحافظ افتتح العشرات من  
الى   القضاء،  في  النموذجية  واالسواق  المدارس 
مواقع   وتحويل  المتجاوزين،  بتنظيم  قيامه  جانب 

الى اكبر المتنزهات في القضاء بمساحة  النفايات  
 دونما.  ١٧
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لحضور   57 علي فرحان  االنبار   2021/ 5/10 25 الحكومية  السيارات  بوسطة  التنقل 
 . اجتماعات ولقاءات انتخابية خاصه به 

واسط/   10/ 6 26
الدائرة 
 الثانية 

عبدللا   سعدية 
 عوفي العقابي 

كنائبة   33 الوظيفي  منصبها  باستغالل  المرشحة  قيام 
النيابية   الطاقة  لجنة  في  وعضو  البرلمان  في 
الحي   لمناطق  واعمدة  محوالت  بتجهيز 

 والشحيمية. 
 

واسط/   10/ 6 27
الدائرة 
 الثالثة 

حسن   انتصار 
 علي الغريباوي 

قيام المرشحة باستحصال الموافقات الحكومية من   30
يز بعض مناطق الدبوني  وزارة الكهرباء على تجه

 والعزيزية بالمحوالت الكهربائية. 
 

محافظة   10/ 6 28
 واسط 

باستغالل    قيام محافظ واسط محمد جميل المياحي  169 ثامر القطبي 
منصبه في الترويج االنتخابي لمرشح الكوتا ثامر  

(، عبر صفحته الرسمية في مواقع  169القطبي )
 التواصل االجتماعي. 

الحلة/   2021/ 6/10 29
جامعة  

 بابل  

محمد   حيدر 
 المطيري  

داخل   36 االنتخابية في  دعايته  بترويج  المرشح  قيام 
وموظفي  والطلبة  االساتذة  بين  الجامعي    الحرم 

 الجامعة.  

عن   46 ضحى القصير   الديوانية   6/10 30 االفصاح  في  وعالقاتها  منصبها  استغالل 
إعالن دائرة المفصولين السياسيين بوجود وظائف  
لذوي الشهداء، ستعلن قريبا. وقالت إنها ضمنتها  

 لذوي الشهداء بجهودها "الحثيثة".  

كتاب   48 عذراء الجمالي   الديوانية  6/10 31 يتضمن  نشر  العمل،  وزارة  من  صادر 
شمول وجبة جديدة من المواطنين برواتب الرعاية  
االجتماعية، بناًء على طلب تقدمت به عن طريق  

 منظمتها غير الحكومية. 
 

اقليم    ئاال طالباني  كركوك 6/10 32 حكومة  رئيس  )نائب  طالباني  قبات  زيارة 
كردستان( للمناطق الكوردية، وعمل جوالت فيها،  

  للمرشحة ئاال طالباني. دعماً 

استغالل منصبه الوظيفي كمحافظ في توفير بعض    راكان الجبوري  كركوك  6/10 33
االنتخابية،   دائرته  ضمن  للناخبين  الخدمات 
واطالق الوعود بالتعيينات للخريجين الشباب من  

 مؤيديه.  

دهوك/   6-10 34
قضاء  

 بردرش  

تدشين   24 خسرو كوران   في  الرياضي  بردرش  ملعب  استغالل 
لصالح   االنتخابية  االحتفاالت  واقامة  الحمالت 

 المرشح.  

مواقع   7/10 35
التواصل  

 االجتماعي 

فائق   ايفان 
)وزيرة   جابرو 

الهجرة  
 والمهجرين( 

فيسبوك،   145 في  صفحتها  على  منشورا  كتبت 
استخدمت من خالله نشاطاتها كوزيرة في اعادة  

 النازحين الى بيوتهم، للترويج االنتخابي.  
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مواقع   7/10 36
التواصل  

 االجتماعي 

شعيل   عباس 
 الزاملي )نائب(  

شمول   21 كتاب  فيسبوك  في  صفحته  على  نشر 
بعد   عليه،  حصل  والذي  االجتماعية،  الرعاية 

 مخاطبة هيئة الحماية كنائب. 
 

مواقع   7/10 37
التواصل  

 االجتماعي 

شعيل   عباس 
 الزاملي )نائب(  

نشر على صفحته قرار تمليك دور سكنية عددها   21
ة حكومية، حصل عليها  دار بموافق  500اكثر من  

بصفته كنائب، لكنه استخدمها للترويج لنفسه كونه  
 مرشحا. 

عباس   ميسان  7/10 38 عمر 
 خضير 

مدينة   35 مركز  في  للمرشح  حاشدة  احتفالية  اقامة  
علي   العمارة  محافظ  حضرها  والتي  العمارة، 
للمرشح،   الكامل  الدعم  تقديمه  مبديا  دواي الزم، 
 حيث ينتمي كل من الزم وخضير للكتلة الصدرية.  

 
 ئية على مباني وممتلكات تمثل في إلصاق مواد دعاكذلك أشّرت فرق الشبكة، خرقاً لنظام حمالت الدعاية االنتخابية،  

 مراكز االنتخاب. عامة أو حكومية أو دينية، أو بالقرب من 
 ندرج هنا تفاصيل ما رصدته تقارير شبكة شمس اليومية في جميع المحافظات العراقية: 

 التفاصيل التسلسل اسم المرشح  المكان  التاريخ  الرقم

فاضل   بغداد/ الكرادة    1/10  1 حيدر 
 الشمري  

تعليق البوستر االنتخابي امام واجهة المركز   51
 االنتخابي   

نؤاس   ١٠/1 2 ابو  شارع 
دائرة    – قرب 

 الجنسية 

االنتخابية    التيار الصدري  بالكتلة  خاصة  اعالم  نشر 
دائرة   امام  واضحة  بصورة  الصدرية 

 الجنسية 

النضال   ١٠/1 3   – شارع 
 شارع الزعيم 

عبد   علي 
 الحسين الركابي 

وضع الملصقات بالقرب من مركز انتخابي   ٣٦
 متر.  ١٠٠باقل من  

4 1  /10  /
2021 

المقدسة    كربالء 
 )حي النقيب( 

حامد  
عباس  

 الموسوي   

للدولة،   55 العامة  الممتلكات  التجاوز على 
الضيافة   دار  أمام  دعائية  صور  بنشر 

 لمحافظة كربالء المقدسة   

5 1  /10  /
2021  

  
  

المقدسة    كربالء 
 )حي النقيب( 

االستاذ  
محمد جاسم  
علي   محمد 

 الخفاجي   

للدولة،    44 العامة  الممتلكات  على  التجاوز 
بوضع صور دعائية للمرشح أمام دائرة  

 صحة المحافظة.  
 

6 1  /10  /
2021  

 

مركز   الديوانية/ 
 المحافظة

حسن   امجد 
 عطار الركابي   

عمود   66 على  صوره  بتعليق  المرشح  قام 
الكهرباء الواقع قرب باب المركز االنتخابي  

 لمدرسة النهرين  

7 1  /10  /
2021  

 

مركز   الديوانية/ 
 المحافظة

حائط   47 حكيمة عظيم   على  بتعليق صورتها  المرشحة  قيام 
مركز   مقابل  الحديدي،  السيارات  كراج 

 االنتخاب في مدرسة النهرين. 
 

8 1  /10  /
2021  

 

مركز   الديوانية/ 
 المحافظة

عبيس   خضير 
 الكرعاوي  

السيارات   52 كراج  على  صورته  تعليق 
الحديدي، مقابل مركز االنتخاب في مدرسة  

 النهرين. 
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9 1  /10  /
2021  

 

مركز   الديوانية/ 
 المحافظة

قيام المرشح بلصق عدد من صوره الدعائية   21 جاسم البيضاني  
اعمدة   على  الغراء  باستخدام  االنتخابية 

 المجسر وسط المحافظة.  

10 1  /10  /
2021  

 

م من    ٣٠تعليق  الفتة كبيرة جدا على بعد     ٢٠ فالح سكر   السماوة  
 المركز االنتخابي.  

11 
 

النضال   ١٠/2   – شارع 
 شارع الزعيم 

سليم   احمد 
 الكناني 

بالقرب من مركز   ٤٠ وضع ملصقات وصور 
 امتار.  ١٠انتخابي بأقل من  

نقابة المعلمين في   2021/ 2/10 12
 بابل  

لنقيب   53 ثائر وحيد فالح  نائبا  كونه  الوظيفي  نفوذه  يستعمل 
قام برفع دعايته االنتخابية   المعلمين، حيث 

 قرب جدار النقابة.  

13 2-10 -
2021 

حي   الموصل/ 
 التحرير  

ذنون   حسن 
 العالف

انتخابية   21 دعاية  بتثبيت  المرشح  انصار  قيام 
 على احد المساجد في حي التحرير.  

14 2-10 -
2021 

حي   الموصل/ 
 الحدباء

لصق الدعايات االنتخابية امام دائرة محطة   74 مزاحم الخياط 
على   الالفتات  ووضع  الكهربائية،  الحدباء 

 االرصفة وقطع طريق المارة.  

فلكة   3/10  15 الديوانية/ 
 النسر  

الجليل   عبد 
 االسدي  

اعمدة   42 على  الغراء  باستخدام  لصق صوره 
 الكهرباء. 

تعليق شعار الكتلة على حائط أحد الجوامع     الكتلة الصدرية    السماوة      ١٠_  ٣ 16
 في منطقة الحي الجمهوري. 

الديوانية/   3/10 17
مستشفى الديوانية  

 التعليمي  

تعليق اعالم الكتلة المرشحة في االنتخابات،    الكتلة الصدرية  
وسط الشارع امام المستشفى، وبشكل الفت  

 للنظر. 

شارع   2021/ 4/10 18 البصرة/ 
 الوفود 

اعمدة   53 هاشم شاكر   على  االنتخابية  لدعايته  الفتة  وضع 
 الكهرباء في الشارع المذكور.  

الدائرة   4/10 19 بغداد/ 
12 

وضع البوستر الدعائي على عمود التقاطع   112 حسين عرب  
 .المروري الذي أمام وزارة الثقافة 

يابر  محافظة واسط  4/10 20   عباس 
 العطافي

قيام المرشح عن الدائرة االولى في الكوت   50
انتخابية على جدران   بوضع صورة دعاية 
احد   من  بالقرب  وايضا  المدارس،  احدى 

 المراكز االنتخابية في المحافظة. 
 

علي   الديوانية/ العروبة   4/10  21 محمد 
 القصير 

لصق صورته الدعائية على عمود الكهرباء   37
 باستخدام الغراء.  

حي   4/10 22 الديوانية/ 
 الضباط  

حميد   محمد 
 يعكوب  

لصق صورته الدعائية باستخدام الغراء الى   40
جانب لوحة تابعة الى دائرة صحة الديوانية/  

 القطاع الصحي االول. 
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23 4-10 -
2021 

قضاء   نينوى/ 
 تلكيف  

 اسوان الكلداني  
 

في     150 االنتخابية  والدعايات  الصور  تعليق 
الوسطية،   الجزرات  في  ممنوعة  اماكن 

 واعمدة الكهرباء في قضاء تلكيف.  

24 5  /10  /
2021 

كربالء المقدسة/   
 سيف سعد 

عبد   رائد 
هادي   الرضا 

 الفتالوي  

قيام المرشح بوضع لوحة انتخابية إلعالن   48
توزيع   دائرة  مبنى  جدار  على  ترشيحه 

 المنتجات النفطية/ فرع كربالء.  

25 5  /10  /
2021 

كربالء المقدسة/   
 سيف سعد 

جهاد   وسن 
 المشهداني   

انتخابية   65 لوحة  بوضع  المرشحة  قامت 
توزيع   دائرة  لترشيحها على جدار مبنى 
قرب  كربالء،  فرع  النفطية/  المنتجات 

 باب دخول الدائرة.  

26 5/10 /2021   / /الكوفة  النجف 
الدائرة    / كندة 

 الثانية 

دعبول   هادي 
 الحاتمي  

 
 

29   
 

المركز   قرب  االنتخابية  الدعاية  تعليق 
 االنتخابي  

/الكوفة/   2021/ 5/10 27 النجف 
الدائرة   ميسان/ 

 الثانية  

وحيد   عمار 
 عبود العيساوي 

45 
 

المركز   قرب  االنتخابية  الدعاية  تعليق 
 االنتخابي. 

 
 

الكوفة/   2021/ 5/10 28 النجف/ 
الدائرة   ميسان/ 

 الثانية 

عجيل   احالم 
 العكيلي

المركز   23 قرب  االنتخابية  الدعاية  تعليق 
 االنتخابي. 

فلكة   2021/ 5/10 29 قار/  ذي 
 السماوة  

رحم   عبد  سهاد 
 الطائي  

43  /
الدائرة 
 االولى  

الصاق صورة المرشحة على مبنى تجاري  
 عام. 

30 5/10 /2021  + بغداد  شارع 
 شارع الشيباني  

محمد   زينب 
 مجهول  

37  /
الدائرة 
 االولى  

االنارة   اعمدة  على  المرشحة  صور  تعليق 
 في الشوارع وتشويه المنظر العام. 

الدائرة   10/ 6 31 واسط/ 
 االولى 

علي  
غركان  
عامر  
 الدلفي

امام مدخل مركز   54 للمرشح  وضع ملصقات 
مدرسة   الكوت/  في  المثنى  انتخابات 

 المتميزات.  

العام،   26 بشار الكبيسي  بغداد/ األعظمية  10/ 6 32 الشارع  انتخابية في  احتفاالت  تنظيم 
حركة   بشلل  تسبب  ما  عنتر،  ساعة  قرب 

 سير السيارات.  

الدائرة   10/ 6 33 واسط/ 
 االولى 

يونس  
حبيب  

 الياسري 

الدعائية   23 صوره  بوضع  المرشح  قيام 
االنتخابية قبالة مدخل مركز انتخابات المثنى  

 في مدرسة المتميزات.  

34 
 

الدائرة   10/ 6 واسط/ 
 االولى 

طالب   علي 
 عبد الكريم 

قيام المرشح بوضع صوره على مقربة من   21
 مركز انتخابي في قضاء النعمانية. 

جامعة   2021/ 6/10 35 الحلة/ 
 بابل  

محمد   حيدر 
 المطيري  

الدعائية   36 صوره  بلصق  المرشح  قيام 
وقيامه   الجامعة،  جدار  على  االنتخابية 
 بترويج حملته االنتخابية في داخل الجامعة.  
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مشعان   االنبار/ الرمادي  ٢٠٢١/ ١٠/ ٦ 36 فهد 
 تركي الراشد 

مشاريع،   53 لوحة  على  دعائية  صورة  لصق 
 لصندوق اعمار المناطق المتضررة. تابعة 

صوب   ٢٠٢١/ ١٠/ ٦ 37 قار/  ذي 
 الجزيرة

مال   علي 
 الخزاعي 

24  /
الدائرة 
 الثانية  

الحدائق   المرشح في  الصاق وتعليق صور 
وعلى   العامة،  الرياضية  والمالعب  العامة 

 جدران المباني الحكومية. 

جسر   6/10  38 الديوانية/ 
بنت   الشهيدة 

 الهدى 

جانبي    الكتلة الصدرية   على  االنتخابي  الكتلة  شعار  تعليق 
 الجسر بالكامل.  

حسن   12بغداد الدائرة  7/10 39 عامر 
 فياض 

بالمرشح   96 الخاص  الدعائي  البوستر  لصق 
 على جدران المسجد. 

 

الدائرة   7/10 40 بغداد/ 
12 

بالمرشح  لصق   8 عامر الكهية  الخاص  الدعائي  البوستر 
 على جدران المسجد. 

راس   7/10 41 كركوك/ 
 الجسر

 ئاشتى عمر 
 خالد المفرجي 

 كيالن قادر

مصرف    بناية  على  كبيرة  صور  وضع 
 الرشيد الحكومي. 

عبداالله   البصرة/ سفوان  2021/ 7/10 41 ماجدة 
 سعدون 

الجزرة   21 في  االنتخابية  دعايتها  الفتة  وضع 
 الوسطية في منطقة سفوان. 

 

منطقة   2021/ 7/10 43 البصرة/ 
 الجزائر

عواد   عدي 
 كاظم 

حديد  52 هياكل  صوره    ية استخدام  لتثبيت 
 الدعائية على الرصيف بمادة االسمنت.  

حي   8/10 44 الديوانية/ 
 العروبة  

عظيم   حكيمة 
 الشبلي  

السياج   47 على  صور  عدة  بتعليق  قامت 
 الخارجي لمتنزه شبعاد في الحي.  

45 8  /10  /
2021 

كربالء المقدسة/   
 حي االسكان 

االستاذ  
رائد عبد  

الرضا  
 الفتالوي   

االنتخابية   48 صورته  بوضع  المرشح  قيام 
وهو   الخاص،  االنتخابي  المركز  قرب 
تزيد   ال  بمسافة  للبنات،  النجاح  اعدادية 

 خمسة أمتار من المركز. على  
 

46 8  /10  /
2021 

حي    كربالء/ 
 الملحق

محمد   الشيخ 
 الهنداوي  

قام المرشح بوضع اللوحة االنتخابية قرب   59
اعدادية   الخاص، وهو  االنتخابي  المركز 
عبدللا ابن العباس للبنين، الواقع في حي  
الملحق؛ إذ لم تكن تلك الدعاية تبعد عن  

 أمتار.   10مركز االقتراع أكثر من 

الديوانية/   -1 8/10 47
 معهد المعلمات 

الديوانية/    -2
 قرب السوق  

باستخدام   21 ني  جاسم البيضا الدعائية  المرشح  صور  تعليق 
الغراء على كابينات الكهرباء الحكومية في  

 عدة اماكن من المحافظة. 

قرب   8/10 48 كركوك/ 
 جسر خبات 

الخارجي    دريد جميل  الجدار  على  كبيرة  وضع صور 
 لدائرة الكهرباء.  

شارع   8/10 49 كركوك/ 
 القدس

معمار   نيازي 
 اوغلو 

صورة    امام  تعليق  كهرباء  عمود  على 
متر من    100مدرسة، وعلى بعد اقل من  

 مركز انتخابي. 
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الكاظم   الديوانية  8/10 50 عبد  ـ 
 عاجل 

كامل   احمد   ـ 
 الشعالن

جاسم   ـ 
 البيضاني 

    33ـ 
 65ـ 
 
 21ـ 

الكهرباء   اعمدة  على  معلقة  صور  وجود 
المركز   قرب  الوسطية  الجزرات  وفي 
االنتخابي في متوسطة الحرية، الذي صوتت  

 فيه العناصر االمنية.  

حسين   الديوانية  8/10 51
 العنكوشي  

جواد   انتصار 
 كاظم  

 محمد علي خليل 
شريف   عزيز 

 خضير 
كتاب   حيدر 

 طاهر  
صكر   احمد 

 الباشات 
عبد   حيدر 

 الكاظم ناجي 

22 
27 
37 
32 
48 
41 
30 
52 
 

نشر الفتات المرشحين بالقرب من المراكز  
االنتخابية؛ حيث لم يلتزم هؤالء المرشحون  

 متر، 100بالمسافة القانونية 
وتم تبليغهم من قبل لجنة الرصد بالمفوضية،  

ساعة، لكنهم    72لرفع تلك الالفتات خالل  
 لم يستجيبوا.  

 
. تمثل ذلك في توزيع المنشورات، مشاركة القوات األمنية في أنشطة الحمالت االنتخابية كما وثّق تقرير شبكة شمس،  

وترويج الدعايات االنتخابية، الى جانب المشاركة الفاعلة في التجمعات االنتخابية في الشوارع، وفي مواقع التواصل  
 االجتماعي.  

 ووثق اعالميو شبكة شمس المنتشرون في مقتربات المراكز االنتخابية في جميع المحافظات، تفاصيل تلك الخروقات: 

 التفاصيل التسلسل اسم المرشح  المكان  التاريخ  مالرق

1 1  /10  /
2021 

دهوك/  
الثانية   الدائرة 

 والثالثة  

سوسن   -1
 سندي  

ايمان    -2
 عبدالرزاق  

24   
26   

يشاركون   كانوا  المشتركة  األلوية  قوات 
االتحاد   واجتماعات حزب  احتفاالت  في 
الخاصة   الكوردستاني،  الوطني 

 باالنتخابات.  

السالم   ٢٤ منى ال مكوطر   الرميثة     ١٠  –  ٤ 2 لسرايا  العسكري  المعاون  وجود 
التابعة للحشد الشعبي في تجمع انتخابي،  
حيث القى المسؤول العسكري، كلمة في  
دعم   الى  الحضور  فيها  دعا  المهرجان، 

 المرشحة. 

الديوانية/   5/10 3
 قضاء سومر  

احمد   عبير 
 الكرعاوي  

حضور أحد منتسبي الحشد الشعبي، وهو   34
آمر لواء في سرايا السالم التابعة للتيار  
انتخابية   تجمعات  الى  الصدري، 

 للمرشحة، دعما لترشيحها.  

بحضور   27 انتصار الغرابي   الديوانية   6/10 4 االنتخابية  ماكينتها  اجتماع 
سرايا   وفي  والفصائل  األفواج  آمري 

ري. وهم جزء  السالم التابعة للتيار الصد 
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من هيئة الحشد الشعبي، التي تعتبر احد  
 التشكيالت االمنية الحكومية. 

 

مواقع   7/10 5
التواصل  

 االجتماعي  

نافع   نور 
 الجليحاوي  

متعددة   61 صور  بنشر  المرشحة  قامت 
تواجدهم   خالل  االمنية  القوات  لمنتسبي 
في العمل الرسمي، وهم يحملون صورا  

الدعائية؛ إذ قامت بنشرها عبر  لحمالتها  
صفحتها في فيسبوك، بعد أن أخفت وجوه  

 المنتسبين. 

مواقع   7/10 6
التواصل  

 االجتماعي  

من   35 سهام الموسوي   لمجموعة  فيديو  بنشر  قامت 
يعلنون   وهم  الواجب،  خالل  المنتسبين، 
انتخابها، والترويج لها. نشرت ذلك على  

 احدى صفحاتها في فيسبوك.  

التابع   44 حسين علي حسين   بغداد  8/10 7 الرسمي(  )بالزي  منتسب  رجل 
يحمل   الداخلية،  وزارة  مرور  لدائرة 

 بوستر إعالميا للمرشح. 

وبالزي    الكتلة الصدرية  بغداد  8/10 8 االمنية  القوات  في  منتسبون 
الرسمي يحمل صورا رئيس الكتلة مقتدى  
من   بالقرب  شعارها  ويروجون  الصدر 

 االقتراع. مراكز 
 

مواقع   ٢٠٢١/ ١٠/ ٨ 9
التواصل  

 االجتماعي 

الضباط    الكتلة الصدرية  من  لعدد  فيديوهات  نشر 
وشعارات   اهازيج  تتضمن  والمنتسبين 

 لدعم للكتلة في االنتخابات النيابية. 

10 
 

مواقع   ٢٠٢١/ ١٠/ ٨
التواصل  

 االجتماعي 

بنشر    ائتالف دولة القانون  عدة  محافظات  في  منتسبين  قيام 
االئتالف،   قائمة  تروج  فيديوية  مقاطع 

 وشعاره قرب مراكز االقتراع.  

مواقع   ١٠/ ٨ 11
التواصل  

االجتماعي/  
 بيجي 

قيام عدد من منتسبي الجيش بالترويج لها   ٣١ بشرى رجب  
في   االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 

مراكز   أحد  قرب  فيديو  االقتراع  مقطع 
 الخاص. 

مواقع   ١٠/ ٨ 12
التواصل  

االجتماعي/  
 بيجي 

لدعايته   ٨٩ مشعان ركاض  المنتسبين  بعض  ترويج 
االنتخابية، في يوم االقتراع الخاص، عبر  

 وسائل التواصل االجتماعي. 

مواقع   ١٠/ ٨ 13
التواصل  

االجتماعي/  
 بيجي 

المحلية   ٥٢ جاسم محمد الوحش  الشرطة  منتسبي  بعض  قيام 
االقتراع   في  المرشح  دعاية  بترويج 
التواصل   وسائل  عبر  الخاص، 

 االجتماعي.  

واسط/ قضاء   ١٠/ ٨ 14
 الحي

انغيمش   باسم 
 الغريباوي 

قيام عجالت حكومية بنقل المنتسبين في   43
المرشح   بطاقات  وتوزيع  الحي،  قضاء 
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، عبر وضع شعارات أو  استخدام آليات حكومية ومركبات القوى األمنية في غايات الحملة االنتخابيةلوحظ أيضا  و

أعالم على اآلليات، واستخدامها للتنقل إلى فعاليات الحملة االنتخابية. كما جرى رصد وجود سيارات بلوحات حكومية  
 في أماكن الحمالت االنتخابية.  

 العراقية: في أدناه تفاصيل دقيقة رصدتها تقارير المنسقين واالعالميين لدى شبكة شمس في جميع المحافظات 

 الرقم
 

 التفاصيل التسلسل اسم المرشح  المكان  التاريخ 

حي   2021/ 1/10 1 الحلة/ 
 الكرامة

اسكندر   ياسر 
 وتوت 

52  /
الدائرة 
 االولى 

ومنتسبين   شرطة  سيارة  مرابطة 
 بشكل دائم لحماية مقر المرشح.  

الصدرية    الكتلة الصدرية  واسط  10/ 4 2 الكتلة  شعار  لصق  لوحظ 
الحكومية   المركبات  من  كثير  على 

 للترويج االنتخابي.  

النجف/   2021/ 4/10 3
شارع نجفـ   

كربالء/  
حي   مقابل 

 الرحمة  

تعليق    الكتلة الصدرية   في  الدولة  سيارات  استغالل 
رقم   للمشاة،  جسر  على  الشعارات 

 . 7275السيارة 

دهوك/   2021/ 5/10 4
 قضاء سيميل  

الحزب    مرشحو 
الديمقراطي  

في   الكوردستاني 
 الدائرة الثانية  

21 
23 
25 

استغالل سيارات مديرة  الكهرباء في  
ربط وتعليق شعارات الحزب وصور  

 مرشحيه في أماكن محظورة. 

محافظة   2021/ 5/10 5
دهوك/ جميع  

 الدوائر  

الحزب   مرشحو 
الديمقراطي  
  الكوردستاني

االتحاد   وحزب 
الوطني  

 الكوردستاني   

آليات    يستعملون  كانوا  جميعهم 
البيشمةركة   لوزارة  تابعة  وعجالت 
في ترويج الحمالت الدعائية، واقامة  

 التجمعات االنتخابية.  

التصويت   ألجل  عليهم  االنتخابية 
 لصالحه. 

محافظة   ١٠/ ٨ 15
 واسط 

الكوت،    الكتلة الصدرية  في  الشرطة  منتسبي  قيام بعض 
مراكز   على  قريبة  تجمعات  بعمل 
خاصة   اهازيج  واطالق  التصويت، 
لمرشحي   ترويجا  الصدرية،  بالكتلة 

 الكتلة. 
 

الصدرية    الكتلة الصدرية   ذي قار   10/8 16 الكتلة  والفتات  شعارات  حمل 
االمنية،   القوات  عناصر  بعض  قبل  من 

 واالستعراض بها في االماكن العامة.  
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6 6  /10  /
2021 

صالح   
 الدين/ بيجي 

متعب   اخالص 
 سرحان   

تم   88 مدرعة،  حكومية  سيارة  تستقل 
)نوع   المحافظ  من  استالمها 
مونيكا(، وتستغلها ألغراض التنقل  

 للترويج االنتخابي.   

7 6  /10  /
2021 

  

صالح   
الدين/ بيجي/  
 الدائرة الثانية 

جبر   عمار 
 خليل   

حكومية     35 سيارات  استخدام 
حمالته   وترويج  للتنقل  مظللة 

 االنتخابية. 
 

8 8-10 -
2021 

قيام سيارة حكومية/ نوع نيسان تابعة    الكتلة الصدرية  الديوانية 
لدائرة صحة الديوانية، بدون لوحات،  
وهي   الصدرية،  للكتلة  الفتة  بحمل 
النسائية   مستشفى  داخل  تتجول 
واالطفال، علما أن سائقها موظف في  

 ذلك المستشفى.  

 
 استغالل االطفال

تم رصد خروقات كثيرة، ضمن االستقصاء اليومي لفرق شبكة شمس، في أغلب الدوائر االنتخابية بالمحافظات، وفي  
، عبر حملهم لشعارات بعض استغالل األطفال في ترويج الحمالت االنتخابيةمواقع التواصل االجتماعي، تتمثل في  

امهم بتوزيعهم منشورات انتخابية على المواطنين في  األحزاب، أو ارتدائهم ألبسة تحمل صور مرشحين، إلى جانب قي 
 . ق الشوارع العامة والمقاهي واألسوا

 التفاصيل التسلسل اسم المرشح  المكان  التاريخ  رقم

البصرة/   2021/ 2/10 1
نقابة   قاعة 

 المهندسين 

استخدام االطفال في ترويج دعايتها   64 هدى عزيز العلي 
فيديو   تصوير  عبر  االنتخابية 
وكيفية   القائمة  عن  فيه  يتحدثون 

 اختيار التسلسل المرشحة. 

2 
 
 
 

نينوى/   2021/ 4/10
 تلكيف 

غذائية   150 سوان الكلداني  مواد  بتوزيع  االطفال  قيام 
تلكيف،   قضاء  في  المواطنين  على 
كوتا   ضمن  المرشح  اسم  وترويج 

 المسيحيين.  

نينوى/   2021/ 5/10 3
الدائرة 
 السابعة 

عبدللا   هجير 
 الجحيشي 

المنازل   67 ابواب  بطرق  طفل  قيام 
 وتوزيع بطاقات المرشحة. 

الديوانية/   2021/ 7/10 4
الدائرة 
 االولى 

جابر   محمد  جاسم 
 البيضاني   

فيديو   21 مقطع  لترويج  طفلة  استخدام 
النتخابه.   تدعو  حيث  فيسبوك،  عبر 
حملته   ومعلومات  صورته  وتظهر 

 الدعائية خلفها.  

الديوانية/   2021/ 7/10 5
 الدائرة الثالثة 

على   21 عباس الزاملي  صفحته  في  صورا  نشر 
فيسبوك، استخدم فيها أطفاال يحملون  

 صورته االنتخابية الدعائية.  

ترويج صورة البنته على منصته في   22 حسين العنكوشي  الديوانية  2021/ 7/10 6
تحمل   االجتماعي،  التواصل  مواقع 

 تسلسله. اسمه ورقم  
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 الدعاية السلبية

باستخدام وسائل مختلفة  رصدت الفرق الميدانية لشبكة شمس، قيام بعض المرشحين والكيانات والقوائم االنتخابية،  
الناخبين  التأثير على  الدينية، الطائفية، والقبلية بقصد  النعرات    من الضغط والتشهير واالحتيال والتسقيط وإثارة 

 ونتائج االنتخابات.  
 في أدناه تفاصيل توثيقية لخروقات كثيرة ضمن إطار الدعايات السلبيّة: 

 التفاصيل                                        التسلسل اسم المرشح  المكان  التاريخ  الرقم

مواقع   2021/ 1/10  .1
التواصل  

 االجتماعي  

 حيدر المال  
 ومحمد الكربولي 

 
       / 

والعمالة   بالفساد  متبادلة  اتهامات 
 ألطراف خارجية 

العباس    السماوة   2021/ 1/10  .2 عبد 
 العبساوي  

أعضاء مجلس     ٥٤ المرشحين  من  اتهام  
إيصال   وعدم   بالفساد  الحالي  النواب 

 صوت  المحافظة. 

كركوك/   1/10  .3
مواقع  

التواصل  
 االجتماعي 

في    أرشد الصالحي  الناخبين  االنتخابية  تحذير  تجمعاته 
من عودة البيشمركة الى كركوك اذا لم  

 يفز في االنتخابات. 

4.  ٢٠٢١/  ١٠/  ٢   
 

يجرب(    ٥٨ علي ال شكر   السماوة   ال  )المجرب  كلمة  استغالل 
والتركيز على ان الطبقة السياسية بأنها  
من   لها  التصويت  تستحق  وال  فاسدة، 

 جديد. 
 

5 . ٢٠٢١/  ١٠/  ٢   
 

حسن   بغداد     صباح 
 الكناني 

مزور   ٤٦ بأنه  خبرا  الشرقية  قناة  نشرت 
لشهادته الجامعية وان المفوضية ألغت  

 المصادقة على ترشيحه. 

الحلة/   2021/ 2/10 . 6 بابل/ 
 حدائق نادر  

استخدام المرشح لغة تحريضية بالضد   59 سالم عبيد كاظم  
سيجرون   انهم  وقال  الشيوعيين.  من 

 العراق الى الهاوية والفساد. 

بغداد/   ٢٠٢١/ ١٠/3 . 7
مواقع  

التواصل  
 االجتماعي 

حسن   صباح 
 الكناني 

التواصل   ٤٦ مواقع  على  وهمية  حسابات 
شهادته،   بتزوير  تتهمه  االجتماعي 
مصادقة   بإلغاء  شائعات  ونشر 

 المفوضية على ترشيحه. 

الديوانية/   3/10 . 8
مواقع  

التواصل  
 االجتماعي 

الغاء   41 نداء الشباني   يتضمن  منشورا  مشاركتها 
اشواق   المرشحة  على  المصادقة 
االصوات.   بشراء  المتهمة  الغريري 

اكثر   "ما  نصا:  في  وكتبت  امثالها 
الفساد   من  خلصنا  اللهم  ديوانيتنا 
اتهام   الى  منها  اشارة  في  والفاسدين"، 

 منافساتها المرشحات. 
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9 . 4 /10 /2021 
 

بغداد/  
الجمعيات  

وحي  
 البساتين 

محمد   تغريد 
 مهاوش 

التعريفية،   ٣١ والبوسترات  الصور  اختفاء 
قبل   من  االخر  بعضها  وتمزيق 

 مجهولين. 

10 . 4 /10 /2021 
 

كربالء   
المقدسة/  

قضاء  
 طويريج 

محمد   المهندس 
دخيل   هادي 

 الجنابي   

2
6 

على    ميدانية  بجوالت  المرشح  قام 
المحافظة،   في  المتلكئة  المشاريع 
حال   في  بإنجازها،  للسكان  والتعهد 

 فوزه باالنتخابات. 

11 . 
 
 
 
 

٢٠٢١/ ١٠/ ٣ 
  

بغداد/  
 الشعب 

محمد   تغريد 
 مهاوش 

حرق مخزن حفظ الصور والبوسترات   ٣١
اخذ   )نازل  حركة  بأعضاء  الخاصة 

 تغريد. حقي(، ومن ضمنهم المرشحة  

الديوانية/   4/10 . 12
الدائرة 
 الثانية  

 

استخدام مقاطع فيديو من لقاءات قديمة   35 سهام الموسوي  
افتتاح   خالل  محافظين  او  وزراء  مع 
بعض المشاريع او وضع حجر االساس  
علما ان تلك المشاريع لم تَر النور، ما  
المستهدف   للجمهور  تضليال  ذلك  يعد 

السلطة من    بإنجازات وهمية، واستغالل
أثناء   سابقة،  انشطة  استخدام  خالل 
عملها في مجلس النواب، وذلك باعداد 
 فيديوهات جديدة ضمن حملتها الدعائية. 

13 . 4 /10 /2021 
 

نينوى/  
 تلكيف 

توزيع استمارات من قبل الحشد الشعبي   150 اسوان الكلداني
بابليون، التابع لريان الكلداني،    50لواء  

المرشح عن كوتا   والذي يرّوج لشقيقه 
واالستمارة   تلكيف.  في  المسيحيين 
عبارة عن وعود بتثبيت مقاتلي الحشد  

للواء   عددهم  50التابعين  والبالغ   ،
مقاتل ممن باشروا مؤخرا بالدوام    500

ان   بعد  بعد  الرسمي  فصلهم،  جرى 
االنتخابات السابقة، واالن تمت اعادتهم  
الى الخدمة. وقد تم ترويج ذلك من قبل  
تلكيف،   قضاء  في  المرشح  انصار 
والتبليغ بعد ملء االستمارة، ان التثبيت  

بجلب   لصالح    10مرهون  مصوتين 
 الكلداني.

الحلة/ مدينة   2021/ 5/10 . 14
 الثورة   

ضد  ترويج   21 تغريد كاظم كريم   العدائي  الخطاب 
سيارات   بواسطة  والتنقل  المتظاهرين، 
مدججين   أشخاص  رفقة  مظللة، 
االعالمية   الحملة  لترويج  بالسالح، 

 االنتخابية الخاصة بها.  
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بالفساد،   ٣١ باسم خزعل   المثنى     ١٠  – 5 . 15 محليين  مسؤولين  اتهام  
ومهاجمة   بمحاسبتهم وسجنهم  والتهديد 

المحافظة مجلس  في  رشحوا    أعضاء 
دائرته   ضمن  في  العامة  لالنتخابات 

 االولى.  

بغداد/   2021/ 10/ 7 . 16
المنصور/  

 12دائرة 

جعفر   شيماء 
 نصيف 

تروج   ٥٩ االجتماعي  التواصل  مواقع 
أن   سياسية"  "مصادر  عن  نقال  أخبارا 
)شيماء   الصدري  التيار  عن  المرشحة 
جعفر نصيف( هي ابنة اخ النائبة عن  

القانون   وشقيقة  دولة  نصيف،  عالية 
نصيف  جعفر  محمد  تم  ،  المتهم  الذي 

القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود من  
العام   في  الداخلية  وزارة  مفتشية  قبل 

٢٠١٩ . 

التيار   بغداد  8/10 . 17 انصار 
 الصدري

ساحة    في  احتفالي  بمهرجان  القيام 
بغداد، وقطع   العاصمة  التحرير، وسط 

مدعين   اليها،  على  الطرق  حصولهم 
الخاص،   االقتراع  في  اعلى االصوات 

 قبل اعالن النتائج رسميا. 

من   بغداد  8/10 . 18 اعضاء 
دولة   ائتالف 

 القانون 

على    االئتالف  حصول  عن  االعالن 
الخاص   االقتراع  في  االصوات  اعلى 

 قبل االعالن الرسمي للنتائج. 
 

عبر   ٦٠ نور خوام احمد  بغداد  ٢٠٢١/ ١٠/ ٩ . 19 مواقع  االدعاء  في  حسابها 
قوات   بدعم  االجتماعي،  التواصل 

 الشرطة االتحادية لها في االنتخابات. 

 
 العنف االنتخابي

، أو  ممارسة اإلكراه أو التخويف أو إلحاق األذى الجسدي أو التهديد بذلكويُقصد بالعنف المتصل باالنتخابات بأنه  
الجنس، والدين. ويشمل العنف أيضا تخريب مواد الحملة الدعائية  استعمال لغة تحريضية ترتبط بالقومية، العرق،  

التنافس االنتخابي،   تنشأ في سياق  أنها  أو  العملية االنتخابية،  التأثير على  بغية  الممارسات  االنتخابية. وتُرتكب هذه 
ا مواد  تخريب  أو  المرشحين  أو  المجتمعات  استهداف  مثل  الممتلكات،  أو  األشخاص  موجهة ضد  لحمالت وتكون 

 االنتخابية. 
ويؤثر العنف وانعدام األمن في نتائج االنتخابات، وفي نسبة إقبال الناخبين، إذا ما أحجمت شرائح كبيرة من السكان  

 عن اإلدالء بأصواتهم خوفاً من العنف.  
ت أو  وخالل الحمالت االنتخابية جرى رصد حوادث عنف بين المنافسين من المرشحين أو موظفي إدارة االنتخابا 

 المواطنين وال سيما الناخبين. 
وكان أبرز ما تم رصده في هذا الصدد، هو تخريب مواد حمالت الدعاية االنتخابية: تمزيق الصور وتكسير هياكلها  
الحديدة. فلم تكد محافظة تخلو من تلك الظاهرة. وكان هناك استهداف ممنهج لبعض القوائم في محافظات محددة، 

 ات أخرى. وعنف متبادل في محافظ



 

Page 19 of 29 
 

 

 في أدناه تفاصيل دقيقة لما وثقه منسقو واعالميو شبكة شمس المنتشرون في جميع المحافظات العراقية: 

 التفاصيل التسلسل اسم المرشح  المكان  التاريخ  رقم

شارع   2021/ 1/10 1 بابل/ 
من   الممتد 
المقام الى حي  
في   الطيارة 

مركز  
 المحافظة  

ثالثة شباب ملثمين، انسحبوا من    شباب مجهولون 
احتجاجات   لذكرى  تأييد  مسيرة 
دعائية   صور  باتجاه  تشرين، 
وقاموا   المرشحين،  لبعض 
قوات   مرأى  أمام  بتمزيقها  

 الشرطة المحلية.  

الديوانية/   1/10 2
مقابل  

مستشفى  
 يوانية العام  الد 

حميد   ايمان 
 الكرعاوي 

 تمزيق صورها في الشوارع.  34

الديوانية/   1/10 3
المتقاعدين  

مدارس  قرب 
الوقف  
 الشيعي  

في   43 ميثم خسباك   االنتخابية  صورته  تمزيق 
 لوحة االعالنات 

النجف   2021/ 1/10 4
 االشرف

الحملة   65 عدنان الزرفي   وملصقات  مواد  تخريب 
 االنتخابية الخاصة بالمرشح.  

النجف   2021/ 2/10 5
 االشرف

عباس   عقيل 
 الفتالوي  

 
 
 

24 
 

قبل   من  المرشح  صور  تمزيق 
 مجموعة من الشباب. 

عبدالخضر    2021/ 2/10 6 علي 
 العامري

28 
 

 تمزيق صور المرشح. 

الديوانية/   1/10 7
العروبة  

شارع   االولى 
 الكوام  

الجليل   عبد 
 االسدي  

تمزيق صورته المعلقة على عمود   42
 الكهرباء  

الدين/   10/ 2 8 صالح 
 بيجي 

المرشح   78 خالد عبدللا جبارة  صور  وتخريب  تمزيق 
 من قبل مجهولين في قضاء بيجي. 

محافظة   10/ 2 9
 واسط 

والصور الدعائية  تمزيق اللوحات    مرشحو الكوتا 
لمرشحي الكوتا في عموم مناطق  

 المحافظة. 

محافظة   10/ 3 10
 واسط 

طالب   حيدر 
 الياسري 

تعرض صور المرشح في الدائرة   39
التمزيق،   الى  االولى  االنتخابية 

 بصورة ممنهجة. 

الديوانية/   3/10 11
شارع مديرية  

 التربية 

على   59 محمد طارق كريم   المعلقة  صورته  تمزيق 
 الجسر المعلق.  
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الديوانية/   3/10 12
مديرية   مقابل 

الماء 
 والمجاري 

امجد حسن عطار   
 الركابي  

المعلقة   66 الدعائية  صورته  تمزيق 
احدى   في  اعالنات  لوحة  على 

 الجزرات الوسطية. 

الديوانية/ حي   3/10 13
 العصري  

صورته   55 باسم الغرابي    المعلقة  تمزيق  الدعائية 
 على عمود الكهرباء. 

قرية   2021/ 3/10 14 النجف/ 
 الغدير 

ثابت   ايمان 
 الفتالوي   

من   32 مجموعة  قبل  من  التنمر 
المرشحة   صورة  على  الشباب 
االرض  على  ورميها  وتمزيقها 

 ووضعها في مكان النفايات. 

15 4-10 -
2021 

قضاء   نينوى/ 
 تلكيف 

الالف 150 اسوان الكلداني انصار  تمزيق  قبل  من  تات 
من   عدة  مناطق  في  المرشح 

 القضاء.  

16 
 
 

بغداد/   10/ 5
 السيدية/ 
    ١٤الدائرة 

قبل   ٩٢ نورا الجحيشي   من  المرشحة  صور  تمزيق 
 شباب مجهولين. 

 دهوك  10/ 5 17
 1دائرة 
   3دائرة 

 جمال كوجر 
 فهمي سليمان 

 ايمان عبدالرزاق

20 
24 
26 

شعارات  بترويج  المرشحين  قيام 
قومية ي حمالتهم االنتخابية، وفي  

 لقاءاتهم التلفزيونية.  

دهوك/   10/ 5 18
  _ شيخان 

 ككلجي  

بإرجاع   22 جيايي تيمور   للناخبين  يتعهد  كان 
بالمادة   المشمولة    140المناطق 

)المتنازع   العراقي  الدستور  من 
ترويجه   جانب  الى  عليها(، 

 شعارات قومية.  

كانت تحمل وتروج شعارات ايام   21 فيان صبري   دهوك/ عقرة   10/ 5 19
كردستان،   وانفصال  االستفتاء، 

 وإقامة الدولة الكردية. 

الجيل   دهوك   10/ 5 20 حزب 
واالتحاد   الجديد 

 االسالمي  

قيام مجهولين ـ بعد منتصف الليل   
و   الحزبين،  شعارات  بتمزيق  ـ 

 دعاياتهما االنتخابية.  

دهوك/   10/ 5 21
 الدائرة االولى 

احمد   محمد  جمال 
 كوجر 

واتالف   20 المرشح  صور  تمزيق 
 الشعارات المرتبطة به.  

بغداد/   10/ 6 22
المنصور/  

 14دائرة 

تمزيق صور المرشح في الشارع   185 غيث خالد كريم 
 العام/ قرب متجر سيد الحليب.  

النجف/   2021/ 6/10 23
العباسية  

العام  / الشارع 
 الدائرة الثانية  /

عبدخضير   عماد 
 الزرفي

 
 
 

46 
 

 تمزيق متعمد لصورة المرشح. 
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قرية   2021/ 6/10 24 النجف/ 
الغدير/  

 الدائرة االولى  

ثابت   ايمان 
 الفتالوي 

32 
 

 متعمد لصور المرشحة. تمزيق 
 
 
 

النجف/   2021/ 6/10 25
شارع المطار  

 الرئيسي 

محمد   سناء 
 الموسوي 

 تمزيق متعمد لصورة المرشحة.  27
 

26 5  /10  /
2021 

كربالء   
حي   المقدسة/ 

 االسكان 

الهوية      34 ثائر الطائي    مجهولي  شخصين  قيام 
بتمزيق اللوحة االنتخابية للمرشح  

 المحافظة. في حي اإلسكان في 

بغداد/   10/ 6 27
المنصور/  

 12دائرة 

صباح   الدكتورة 
 التميمي 

تمزيق صور المرشحة في منطقة   86
 الداوودي. 

حي   10/ 6 28 بغداد/ 
 الجهاد 

حسين   الفقار  ذو 
 الخزعلي  

تمزيق صور المرشح مقابل قاطع   ٢٥
 شرطة النجدة في منطقة الرفاق. 

كربالء    10 /6 29
المقدسة/  
 سيف سعد 

شاكر   عمار 
العطا   هادي 

 ر  

بتمزيق   26 أشخاص مجهولين  قيام 
في   للمرشح  االنتخابية  اللوحة 

 منطقة سيف سعد.  

كربالء    10 /6 30
المقدسة/  
 سيف سعد 

صبري   زمن 
 المرشدي   

قام أشخاص مجهولون بتمزيق   58
صور المرشحة االنتخابية في  

 منطقة سيف سعد. 

31 7  /10  /
2021 

بغداد/  
المنصور/  

 12دائرة 

مصلح   طارق 
 عجاج الدليمي 

االنتخابية   64 الحملة  صور  تمزيق 
 للمرشح مقابل كلية النسور. 

 

32 7  /10  /
2021 

مدينة   بغداد/ 
الصدر/  

 الدائرة الثانية 

االنتخابية   39 حسن سالم عباس  الحملة  صور  تمزيق 
 للمرشح. 

33 7  /10  /
2021 

الدين/   صالح 
 بيجي 

علي   الرحمن  عبد 
 بردي 

تجمع   55 ضمن  تواجده  أثناء  في 
انتخابي له في حي التأميم، انفجر  
هيكلي   بناء  في  متروكا  كان  لغم 
من   به  العبث  أثر  على  مهجور، 
قبل أطفال كانوا متجمهرين قرب  
التجمع االنتخابي، ما أدى الى وفاة  

واصابة   آخرين،    11طفل  طفال 
بيجي   مستشفى  إلحصائية  وفقا 
روايتان   هناك  وكانت  العام. 

لمصادر  حك إحداهما  وميتان؛ 
االنفجار   ان  قالت  محلية  أمنية 
لكن   "داعش"،  مخلفات  سببه 
قيادة   عن  صدر  آخر  تصريحا 
بانه   أفاد  المشتركة  العمليات 
 استهداف للمرشح بشكل شخصي.  
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34 7  /10  /
2021 

كربالء  
المقدسة/  

منطقة  
 الجمعية  

عباس   حامد 
 الموسوي   

دعايته   55 بوضع  المرشح  قام 
في   الفارسية  باللغة  االنتخابية 

 منطقة الجمعية. 

35 7  /10  /
2021 

 / الديوانية
 الدائرة االولى 

 
 
 
 

 الدائرة الثالثة  

 حسين العنكوشي 
 
 

66 
 
 

اغلب   في  المرشح  صور  تمزيق 
 اماكن المركز 

وتمزيق لالفتات بالكامل وتضييع  
ـ   ديوانية  طريق  على  مالمحها 

 سنية. 

النجف   2021/ 7/10 36
الدائرة  /

 االولى  
شارع    /

 التربية  

محمد   سناء 
 الموسوي 

 تمزيق متعمد لصور المرشحة 27

النجف/الدائرة   2021/ 7/10 37
 االولى 

 شارع التربية  

جاسم   كريم  رحيم 
 الفتالوي  

 تمزيق صور المرشح  185
 
 
 

النجف/   2021/ 7/10 38
الدائرة 

االولى/  
 شارع التربية 

طارق   حيدر 
 الشمخي  

 تمزيق صور المرشح  21

النجف/   2021/ 7/10 39
الدائرة االولى  
 شارع التربية   

حمزة   حسن 
 الزبيدي  

 تمزيق صور المرشح  66

40 8  /10  /
2021 

بغداد/  
 األعظمية 

للمرشح   71 خالد العبيدي  الدعائية  الصور  اختفاء 
 وتمزيقها في أغلب الشوارع.  

41 8  /10  /
2021 

بغداد/  
المنصور/  

 12الدائرة 

رمضان   هيثم 
 الجبوري 

 تمزيق صور المرشح.   28

42 8  /10  /
2021 

بغداد/  
المنصور/  

 12الدائرة 

يسرى   الدكتورة 
 مدلول

في   80 المرشحة  صور  تمزيق 
 الشوارع من قبل مجهولين.  

 

الدائرة   8/10 43 بغداد/ 
 الثامنة 

جاسم   سدير 
 الخفاجي 

تعرض المرشح الى عملية اغتيال   61
مساء يوم  فاشلة؛ حيث تعرض في  

قبل   من  نار  اطالق  الى  الجمعة 
نارية   دراجة  يستقلون  مجهولين، 
مرقد  قرب  الكرادة،  منطقة  في 

 السيد ادريس. 
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44 

الديوانية/   8/10
مجسر   قرب 

 بنت الهدى  

في   32 عزيز المياحي   الدعائية  صورته  تمزيق 
 الشوارع.  

الديوانية/ حي   8/10 45
 العروبة  

جميل   طارق 
 البرقعاوي  

 تمزيق صورته الدعائية.  50
 

النجف   2021/ 8/10 46
الدائرة  /

 االولى   

بين   مشاجرة 
تابع   موظف 

لمفوضية  
وبين   االنتخابات 

 ناخبين  
 
 

موظف    جعلت  كالمية  مشادة 
البطاقة   بسحب  يهدد  المفوضية 

 االنتخابية من الناخب. 

 
 شراء األصوات بشكل مباشر/ غير مباشر

بعض المرشحين بشراء االصوات من عائالت فقيرة، تلقوا مبادرات اجتماعية شملت  ودّونت فرقنا الرصدية قيام  
. وغالبا ما تتواجد  السفرات الدينية واجراء العمليات والفحوص الطبية وإقامة الوالئم لهم، ووعودا بمنافع اجتماعية 

ومخيمات النزوح. فهذه األماكن كانت األكثر جذبا لهؤالء    تلك العائالت في أرياف المدن، وفي المناطق العشوائية
المرشحين؛ إذ أن سكانها تفتقدون ـ الى حد كبير ـ الوعي الكافي بأهمية أصواتهم، بل أنهم يعّدون االنتخابات شيئا ال  

 جدوى منه. 
 وثقها في أدناه: ورصد منسقو واعالميو شبكة شمس المنتشرون في جميع المحافظات العراقية، خروقات عديدة، ن 

 التفاصيل التسلسل اسم المرشح  المكان  التاريخ  رقم

بعد   55    عثمان الجحيشي  بغداد/ الكرخ  1/10 . 1 بتعيينهم  الخريجين  من  لجمع  التعهد 
 الفوز في االنتخابات.   

2 . 
 
 
 
 
 

١/ ١0  /
٢٠١٢ 

 
 

على   ٦٠ نور خوام احمد  ابو غريب  الغذائية  المواد  صناديق  توزيع 
غريب   ابو  قضاء  في  الفقيرة،  العوائل 

 واطرافه. 

3  . ١/ ١0  /
٢٠١٢ 

 
 

الغزالية وحي  
 العدل 

تقديم وعود للناخبين بتوفير الخدمات الى   ٦٠ نور خوام احمد 
للخريجين   تعيين  فرص  وإيجاد  مناطقهم 

 منهم.                          

4 . ١/10  /
2021 

 

 أبو غريب 
 حي العدل

 الغزالية

توزيع سالت غذائية على االهالي وتوفير   ٦٠ احمد  نور خوام
 عدد من الكراسي المتحركة  

 لبعض المعاقين.  

ايفان جابرو )وزير   بيجي  10/ 1 . 5
 الهجرة(

يتم االتصال بالناخبين من النازحين، بغية   ١٤٥
من   مناطقهم  الى  العودة  دفعة  تسليمهم 
وزارة الهجرة والمهجرين، مقابل انتخاب  

 ة. المرشح
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حبيب   الديوانية   10/ 1 . 6 ميثم 
 الصالحي  

نشر ضمن برنامجه االنتخابي بانه سيقوم   64
بشمول العوائل التي ليس لها دخل مادي  

 بشبكة الحماية االجتماعية. 

الحشد   بغداد  10/ 1 . 7 هيئة  رئيس 
فالح   الشعبي 

 الفياض 

زعيم  
حركة  
 العقد 

ترويج اعالن اعادة المفسوخة عقودهم من  
مرور   بعد  الشعبي  من    5الحشد  أشهر 

 اثارة القضية. 
 

قار/   10/1 . 8 ذي 
صوب  
 الشامية  

/    30 حسين الفايز  
الدائرة 
 االولى  

يعد   بالمواطنين،  المتواصلة  لقاءاته  في 
الخريجين منهم بتعيينهم في وزارة النفط  
فوزه   حال  في  عقود،  او  اجور  بصفة 

 باالنتخابات.  

كركوك/   1/10 . 9
مناطق  
 متعددة

قيام المرشح بحمالت كثيرة شملت تبليط    سالم زنكنة 
شوارع عدد من القرى، لكسب اصواتهم  

 االنتخابية. 

ديوان   2021/ 1/10 . 10
محافظة  
 االنبار  

فرحان   علي 
 )المحافظ(

القيام بتوظيف الشباب بصيغة العقود في   ٤٧
 مبنى المحافظة، مقابل تصويتهم لصالحه.  

للطلبة   52 خضير الكرعاوي   الديوانية   2/10 . 11 التعليمية  الدورات  من  عدد  إقامة 
والتالميذ المكملين في دراستهم، ووعدهم  
التصويت   مقابل  المساعدة،  بتقديم 

 االنتخابي لصالحه.  

بشكل   52 خضير الكرعاوي   الديوانية  2/10 . 12 اشرف  بانه  صفحته  على  نشر 
مراقبي   اعداد  دورة  على  مباشر 

من  االنتخابات، الستقطاب مراقبي كيانات  
التصويت   مقابل  ماديا  ودعمهم  الشباب، 

 لصالحه. 

الشعبية،   52 خضير الكرعاوي  الديوانية  2/10 . 13 للفرق  كروية  بمباريات  القيام 
داعين   لهم،  رياضية  تجهيزات  وتقديم 

 اياهم الى ترويج دعايته االنتخابية. 

14 . 
 
 

الهجرة   بغداد  10/3 وزيرة 
عن   يعقوب  ايفان 

 حركة بابليون 

اطالق منحة    رّوجت عبر حسابها الرسمي    145
 .اشهر 6النازحين المتوقفة منذ 

 

15 . 3  /10  /
2021 

صالح   
 الدين/ بيجي 

متعب   اخالص 
 سرحان   

تم استغالل موارد وآليات الدولة من قبل   88
حزب تقدم التابع لمحافظ صالح الدين،  
قرية   في  الشوارع  أحد  تبليط  في 
في   المرشحة  دعم  ألجل  البوجواري، 

 االنتخابات.   

16 . 3  /10  /
2021 

محافظة  
 واسط 

مالك   المرشح 
 خلف وادي 

قيام مكتب المرشح في الدائرة االنتخابية   32
الف دينار على    50بتوزيع مبلغ  االولى  

مجاميع من الشباب، تحت حجة وضعهم  
بالتصويت   تعهدهم  مقابل  كمراقبين، 

 لصالحه. 
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التعهد للناخبين بتوفير التعيينات، قال ذلك   67 فاضل موات    الديوانية   3/10 . 17
برنامجه   بث  في  دعائية،  رسالة  عبر 

 الدعائي من اذاعة الديوانية. 

والمتقاعدين،   23 ضحى المحنة   نية الديوا 3/10 . 18 المحاضرين  برعاية  التعهد 
برنامجها   ضمن  الدعائية  رسالتها  عبر 

 االنتخابي، الذي بثته اذاعة الصدى. 

قار/   10/3 . 19 ذي 
صوب  
 الشامية  

/  32 امل عطية  
الدائرة 

 االولى   

مراكز   موظفي  على  مالية  مبالغ  توزيع 
االقتراع، ومراقبي الكيان التابعين لتحالف  

 الفتح، ومطالبتهم بانتخابها.  

20 . 3  /10  /
2021 

عليوي   ميسان  كريم 
 جاهوش 

تنظيم حفل انتخابي في أحد المالعب      

بتوزيع   وقيامه  دينار    20الرياضية  الف 
دعمه   مقابل  في  الحاضرين،  على 

 والتصويت له في االنتخابات.  

ورافقها    شاخوان عبدللا  كركوك 3/10 . 21 للناخبين،  عشاء  وليمة  اقامة 
بتحسين   المرشح،  من  الوعود  اطالق 
الخدمات  بعض  وتوفير  الشباب،  أحوال 

 واالمتيازات لألهالي.  

22 . 4  /10  /
2021   

ابراهيم   بيجي   قتيبة 
 تركي   

قبل     67 من  االنتخابية  البطاقات  شراء 
بقيمة   الف    ١٠٠٠٠٠الناخبين  )مائة 

 دينار( من قبل مكتب  
النائب المرشح قتيبة الجبوري في قضاء  

 بيجي/ حي الرسالة.   

محطة   4/10 . 23
الفرات 

 الفضائية  

فريد    جمال 
 الحميداوي  

التعهد بحل المنازعات العشائرية وتوفير   20
البطالة وتوفير   العامة ومعالجة  الخدمات 

 مضخات مياه للمزارعين.   

الديوانية/   4/10 . 24
مواقع  

التواصل  
 االجتماعي 

ترويجي   28 شيماءعبد الهادي   مصور  مقطع  عبر  التعهد 
والشباب   واقع االرامل واليتامى  بتحسين 

 في الديوانية.  
 

25 . 4-10 -
2021 

الف دينار ومواد غذائية    50توزيع مبلغ   150 اسوان الكلداني   قضاء تلكيف  
ترويج   ألجل  تلكيف،  قضاء  سكان  على 

 المرشح انتخابيا. 

بغداد/ الدائرة   /  10/ 5 . 26
 السابعة 

ثامر   ماهر 
 الموسوي 

تقديم دعوات للشباب الراغبين في العمل   ٣١
بالقطاع الخاص في مناطق )الشعب، حي  
التجار،   التربية،  ،البنوك،  الطالبية  اور، 
العقاري، ام الكبر والغزالن، الطاقة، سبع  
الجمعيات   الديوان  الغرير،  قصور، 
الشباب   من  الناخبين  واغراء  الصحة(، 

الف    ٤٥٠بوجود فرص عمل براتب قدره  
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% من األرباح  ٢٥وحوافز تقدر بـ دينار،  
 .ص في شركات القطاع الخا

 

بغداد/ الدائرة   5/10 . 27
12 

الناخبين   81 اياد الجبوري   يعد  ميدانية  جوالت  خالل 
بالتعيينات وإنجاز معامالت المواطنين في  

 دوائر الدولة. 
 

28 . 5/10  /
2021 

منطقة  
 الجامعين  

اسكندر   ياسر 
 وتوت  

لحملته   52 المؤيد  الشباب  من  مجموعة  قيام 
المنطقة،   في  الناخبين  بمفاتحة  االنتخابية 

بـ االنتخابية  أصواتهم  الف    50بشراء 
 دينار مقابل البطاقة االنتخابية الواحدة.  

ابو   2021/ 5/10 . 29 الحلة/ 
 غرق 

لجمهور   27 علي كوه   غداء  مأدبة  بعمل  المرشح  قيام 
يع اتباعه  وكان  المواطنين.  رضون  من 

الف دينار مقابل   50على المدعّوين مبلغ 
 كل بطاقة انتخابية.  

البطالة،   30 حيدر الخفاجي   الديوانية   2021/ 5/10 . 30 مشكلة  بمعالجة  للناخبين  التعهد 
 ومساعدة الشباب  

 في تحسين المستوى المعيشي لهم.  

من   ٥١ فالح الساري    السماوة      ١٠  –  ٥ . 31 عدد  بمادة  إرسال  المحملة  العجالت 
قضاء   قرى  من  عدد  الى  )السبيس( 

 الوركاء، لكسب أصواتهم االنتخابية. 

 فيان صبري  دهوك     ١٠  –  ٥ . 32
 خسرؤ كوران 

 ايمان عبدالرزاق
 فهمي سلمان 
 سوسن سندي 

 غازي دوسكي 
 افين مزوري 

 خالد سليم ريكاني  
شهاب    موفق 

 سورجي 

21 
24 
26 
24 
24 
23 
25 
27 
20 

قيام جميع هؤالء المرشحين بالتعهد للناس  
الكريم،   والعيش  التعيين،  فرص  بتوفير 

 لكسب تأييدهم االنتخابي.  

ظة  محاف 6/10 . 33
 دهوك  

بيوت   22 جيايي تيمور عبدال  بزيارة  مرشح  قيام  عيان:  شهاد 
والتعهد   مالية  مبالغ  لهم  ودفع  المواطنين 
في   فوزه  حال  في  مستلزماتهم  بتوفير 

 االنتخابات.  

ظة  محاف 6/10 . 34
دائرة   دهوك/ 

 الثالثة 

وفئات   24 خسرؤ كوران   للموظفين  كبيرة  مالية  مبالغ  دفع 
االنتخابية   أخرى بهدف ضمان اصواتهم 

 لصالحه. 

ظة  محاف  . 35
دائرة   دهوك/ 

 الثالثة 

شهاب   موفق 
 سورجي 

والموظفين   20 للشباب  مالية  مبالغ  دفع 
 والعاملين لكسب اصواتهم. 
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دهوك/    . 36
 الدائرة الثالثة  

على   21 فيان صبري   االقمشة  وقطع  األكل  توزع  كانت 
تأييدهم   لكسب  والفقراء،  االنساء 

 االنتخابي.  

دهوك/    . 37
الدائرة 
 االولى  

على   24 لمان حسن  فهمي س النسائية  وااللبسة  الطعام  توزيع 
 الفقراء ألجل التصويت له في االنتخابات.  

38 . 
 
 

زعيم   هادي العامري   بغداد  6/10
تحالف  
الفتح  

 االنتخابي 

دينيا،   خطابا  وجه  انتخابي  تجمع  خالل 
علي   االمام  بمحاربي  وصفهم  من  اتهم 

 بمنع إعمار المحافظات الشيعية. 

39 . 6  /10  /
2021 

صالح   
 الدين/ بيجي 

محمود   بدر 
 الفحل   

التجمعات     71 أحد  في  المرشح  قيام 
العشائرية في حي الرسالة في القضاء،  
لالتصاالت   الشحن  بطاقات  بجلب 
وجرى   مادية،  ومبالغ  يدوية  وساعات 
تصدى   وقد  الموجودين.  على  توزيعها 
الحاضرين،   من  الشيوخ  بعض  لذلك 

 العطايا. ورفضوا تسلم تلك 

40 . 6  /10  /
2021 

صالح   
 الدين/ بيجي 

رجب   بشرى 
 موسى   

استغالل ناشطي مجتمع مدني وناشطين     31
ألجل   مغرية  مالية  بأجور  اعالميين 
 التثقيف لها انتخابيا، في مناطق القضاء.  

اقامة مباراة كرة قدم لفرق شبابية، وتكريم   ٥٩ مروة محي الدين  ابو غريب  ١٠/٢٠٢١/6 . 41
التكريم،   صور  ونشر  فيها،  المشاركين 
والتعهد لهم باالهتمام بهم وبهواياتهم في  

 حال صوتوا لها في االنتخابات.  

للرجال   ٥٩ مروة محي الدين  أبو غريب  ١٠/٢٠٢١/6 . 42 الحالقة   تعليم  دورة  اطالق  ـ 
بالقضاء   المرشحة  مكتب  في  مجانا، 
وقامت   لمسة(.  احمد  )صالون  برعاية  
المرشحة بوعد المتدربين بتوفير  فرص  

 عمل لهم، بعد فوزها في االنتخابات.  
ـ افتتاح دورة تعليم خياطة وتطريز للنساء  
وعدت   بالقضاء.  المرشحة  مكتب  في 

اريعهن الصغيرة مع  المشتركات بدعم مش
في   فوزها  بعد  لهن  عمل  فرص  توفير 

 االنتخابان.  
الحرف   لتعلم   اخرى  دورات  اقامة  ـ 
الصغيرة،   المشاريع  ودعم  والمهن، 
الذين   للناخبين  تحشيدا  والمتوسطة، 
وعدتهم بالقضاء على البطالة عبر توفير  

 تعيينات وفرص عمل لداعميها. 

البطالة،   37 محمد القصير   الديوانية   7/10 . 43 على  بالقضاء  الشباب  وعد 
والعمل على اطفاء ديون المقترضين من  

 الفقراء، وحماية حقوق الشهداء.
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الوعد بمعالجة ازمة السكن من خالل بناء   63 جعفر الركابي   الديوانية  7/10 . 44
 وحدات سكنية للفقراء،

الى   العمل،  العاطل عن  الشباب  وتشغيل 
 تشفى لألمراض السرطانية.  جانب بناء مس 

النجف/   2021/ 8/10 . 45
الدائرة 
 االولى 

 
 
 

محمد   للا  عبد 
 الغزالي 

الدعاية   44 تحمل  التي  السيارات  موكب من 
مركز   حول  تطوف  للمرشح،  االنتخابية 
المنتسبين   إلسمالة  الخاص  االقتراع 
ذلك،   وغير  الشحن  وكارتات  باألموال 

 للتصويت لصالح المرشح. 

 
 الصمت االنتخابي

 إجراء االقتراع العام. ( بدأ الصمت االنتخابي في العراق، قبل يوم من 2021تشرين االول ـ  9صباح يوم السبت )
ويحظر خالل فترة الصمت االنتخابي على المرشحين، الكيانات واألحزاب السياسية، الترويج لحمالتهم الدعائية، لكن  
التواصل االجتماعي، وفي الشوارع واالماكن   يتوقف، وفقا لما رصده إعالميو شبكة شمس، على منصات  لم  ذلك 

 العامة. 
 

 االستنتاجات
عكس   .1 موعد  على  من  شهر  قبل  تنطلق  االنتخابية،  الدعاية  فيها  كانت  التي  السابقة،  االنتخابية  الدورات 

أشهر للدعاية االنتخابية، التي لم تنشط إال قبل أقل من    3االنتخابات، منحت مفوضية االنتخابات، المرشحين  
 يوما من موعد االنتخابات. 20

داخل كل محافظة، صار التنافس السياسي منحصرا في مساحة    ارتباطا باعتماد الدوائر االنتخابية المتعددة .2
التواصل االجتماعي   الى مواقع  المرشحين  لجوء  بعيدا عن  ليس  قبل، وهذا  أقّل حدة، من ذي  ضيّقة، وبدا 
لترويج دعاياتهم االعالمية االنتخابية، عبر تمويل شعاراتهم وبرامجهم، ضمن مساحة جغرافية تغطي دوائرهم  

 بشكل محدد. االنتخابية،  
عّزز النظام االنتخابي الجديد باعتماد أعلى األصوات للفوز في االنتخابات، تفكير الكثير من المرشحين بشراء   .3

ما يعرف بـ"البطاقات االنتخابية" من الناخبين، لضمان تصويت هؤالء لصالحهم، بدال من ترويج دعايات  
 انتخابية، ربما تكون غير مضمونة.  

األ .4 قيام بعض  تكون  لوحظ  أن  لإلبقاء على  االنتخابية،  للمشاركة  الدعائية  الحمالت  بتقويض  الكبيرة  حزاب 
المشاركة في االنتخابات محصورة بـ"قواعدها المستقرة"؛ إذ أن أغلب المقررين بمقاطعة االنتخابات أو الذين  

ب، التي تدرك ذلك،  لم يحسموا قراراتهم بالمشاركة من عدمها، لم تكن أصواتهم يمكن ان تمنح لتلك األحزا
فعملت على تخفيف دعايات وإعالنات المشاركة في االنتخابات، بعد أن كان بعضها يرّوج تحريم مقاطعتها  

 في أوقات سابقة. 
عدم تحديد مفوضية االنتخابات سقفا ماليا للحمالت االنتخابية، الى جانب تعطيل قانون االحزاب، جعل االنفاق   .5

 منظم، وذا تأثير سلبي. وبالتالي انعدم تكافؤ الفرص بين المتنافسين. على الحمالت االنتخابية غير 
عزز اعتماد قانون االنتخابات الجديد المناطقية والعشائرية أيضا في العمل، فالدوائر الضيّقة جعلت المرشحين   .6

ة غير  يتحركون على مساحة محددة، وكثّف الكثير منهم عمله على الخدمات البلدية، الشراء االصوات بطريق
مباشرة. وقد ينسحب هذا الواقع على عمل البرلمان الجديد، الذي يتمحور حول مهمتين: تشريعية، ورقابية  

 على السلطة التنفيذية. 
طبقا لما جرى رصده من خروقات ضمن هذا التقرير، فإن المدة الطويلة للدعاية االنتخابية، عطلت العمل   .7

ا من  كثيرا  أن  سيما  ال  والوظيفي،  وبينهم  الحكومي  العام،  القطاع  في  موظفون  هم  لالنتخابات  لمرشحين 
 محافظون ووزراء. وبالتالي كان استغالل المنصب الوظيفي واضحا لدى هكذا نوع من المرشحين. 
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العام،   .1 المال  احتمالية هدر  تقليل أضرار  أو  لتجنب  تتجاوز شهرا واحدا،  بفترة ال  االنتخابية  الدعاية  تحديد 
يندرج ضمن   ذلك مما  او تسقيط سياسي وغير  تشهير  اية حمالت  وتقويض  الوظيفي،  المنصب  واستغالل 

 الدعاية السلبية. 
، الى  القانونال بّد من تفعيل قانون االحزاب، لضمان عدم مشاركة جهات تمتلك أجنحة مسلحة خارج إطار   .2

كة في االنتخابات؛ فالمبالغ التي جرى  جانب تنظيم وتحديد ومعرفة مصادر تمويل االطراف الحزبية المشار
إنفاقها على الحمالت الدعاية كانت غير منظمة، وبالتالي انعكست سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين  

 انتخابيا. 
المرشحين   .3 من  ألي  االساءة  منع  يضمن  بما  اإلنترنت،  على  التعبير  لحرية  قانوني  تقييد  إيجاد  من  بّد  ال 

التشهير والتسقيط السياسي وترويج المعلومات المضللة؛ إذ كانت النساء أكثر عرضة لحمالت    المتنافسين، عبر 
 التشويه في مواقع التواصل االجتماعي.  

العمل على إيجاد آلية وأدوات رقابية فاعلة وجادة لمنع استغالل موارد الدولة والمناصب الوظيفية الحكومية   .4
 في حمالت الدعاية االنتخابية. 

استمرار في مالحقة من خالف القانون في شراء األصوات وفق لقرار القضائي ممكن استبعاد مرشح الفائز   .5
 في االنتخابات .  

 


