
آيار/ االنتخابات البرلمانية محافظة كربالء في الرأي العام في اتجاهات 
2018  

 
 مركز الفرات للتنمية والدراسات واالستراتيجية

عصام حاكمتقرير:   
2018نيسان /  /29  
االستطالع الخاص " نتائج ندوته الحوارية الخاصة بإعالن مركز الفرات للتنمية والدراسات االستراتيجية  نظم

(، والذي أجرته 2018حول اتجاهات الرأي العام في محافظة كربالء المقدسة في االنتخابات البرلمانية القادمة 
 29/4/2018يوم االحد الموافق  مساءالجاري،  ابريل-نيسانوحدة استطالع الرأي العام في المركز خالل شهر 

 .المحافظةفي واالعالمية  الرسمية والثقافية واالكاديمية اتالعديد من الشخصي، بمشاركة في محافظة كربالء



 اشار قائالو  االستراتيجية،مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات  خالد عليوي العرداوي االستاذ الدكتور  الندوةأدار 
 انتخابيةعلى اجراء استطالع قبيل أي دورة  للتنمية والدراسات االستراتيجية في مركز الفرات جرت العادة "

نتائج استطالع تكون ان " ليس بالضرورة  أكد على انهكما   ."كربالءكافة اقضية ونواحي محافظة  في برلمانية
لرأي العام . كما ان هناك استطالعات لالواقع من قريبة مؤشرات توضح لنا، بل تماما مطابقة للواقعالرأي العام 

استطالع في بغداد  مركز البيان للتخطيط والدراساتنتخابات العراقية القادمة. اذ نظم عدة جرت مؤخرا حول اال
ية في واشنطن استطالع مركز الدراسات الدولية واالستراتيج، كذلك نظم جاه معيناتب ت نتائجهذهبو  العام للرأي
االهتمام التوجهات الدينية والعرقية والطائفية وخرج االستطالع بنتائج منها  واخذ بنظرشمل العراق بكامله، رأي 

ستطالع يميز اال ما. و القادمة البرلمانية تحصل عليها كل كتلة سياسية في االنتخابات المتوقع ان عدد المقاعد
أولويات الكتل السياسية، ب هتم بالدرجة االساسال يانه ، للتنمية والدراسات االستراتيجية الذي اجراه مركز الفرات

وماذا يريد من الحكومة  السابقة،ات الحكومللنظام السياسي واداء  تقييمه، و العراقي الناخب بأولويات يهتم بقدر ما
، وهو ال يصدق بطبيعة الحال كربالء محافظة يشملان هذا االستطالع  السياسية. هوحقيقة توجهات، ؟الالحقة

ن التمر، قضاء الهندية، قضاء عيوهي ، في المحافظة مناطق بعاالستطالع س هذاشمل ، و على محافظات اخرى 
فريق متخصص  واجراه  قضاء المركز، ناحية الخيرات، ناحية الجدول الغربي، ناحية الحر، وناحية الحسينية.

 من ، تكونتوبعناية فائقة تم اختيارها تمارات االستطالع على عينة عشوائيةوتم توزيع اسمن المندوبين، 
 ، وحسب ما سيتم توضيحه في الفقرات اآلتية:تي شملها االستطالعموزعين على المناطق ال ( شخص1000)

 : العينةار اعم

 



 التوزيع الجغرافي للعينة:

 
 العينة حسب الجنس:

 
 

 

 

 



 االقتصادي واالجتماعي للعينة:المستوى 

 
 : المستوى التعليمي للعينة

 
 

 

 



 -االتية: االسئلة االستطالع ستمارة تضمنت ا

 السابقة؟السؤال االول: هل تشعر بالرضا عن العملية السياسية التي انتجتها االنتخابات البرلمانية 

 
االمر الذي يدلل على تناقص كبير في عامل الرضا لدى الجماهير تجاه النظام السياسي واالداء السياسي للقوى 

 في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. السياسية المشتركة في ادارة الدولة

 ؟الدورات السابقة لالنتخابات البرلمانيةفي  السؤال الثاني: هل شاركت

 

  



 بعدها؟ تحقق الذيما  ،السؤال الثالث: في حال مشاركتك في االنتخابات البرلمانية السابقة

 
القوى السياسية المشتركة في ادارة الدولة لشرعية االنجاز بفعل اخفاقها المتكرر في ادارة  فقدانوهذا يؤشر 

مؤسسات الدولة. اما ما اكده المستطلعين بخصوص دعم القوات االمنية ربما حصل بفعل تركيز اجهزة الدولة 
 ة وصحية وتربوية.السيما االمنية على مواجهة التنظيمات االرهابية وماينجم عنها من حاجات انساني

 البلد؟االنتخابات البرلمانية القادمة في تطوير وتحسين ظروف اهمية  السؤال الرابع: ما مدى 

 



وهذا يدل بأن نسبة عالية من المواطنين يعتقدون بأن االنتخابات غير مهمة، لكن الشيء الحسن في هذه النتيجة، 
 العملية السياسية ومع قضية االنتخابات.كون غالبية االصوات ال زالت تشعر بالتفاعل مع 

 القادمة؟السؤال الخامس: هل ستشارك في االنتخابات البرلمانية 

 
والنسب المتوقعة ايجابية الى حد كبير، فرغم مايشاع ومايذكر في وسائل االعالم والتواصل االجتماعي فأن 

لتي تسبق االنتخابات قد يكون لها تأثير ايضا النسبة االكبر قررت المشاركة في االنتخابات، مع ان المتغيرات ا
 في زيادة نسبة المشاركة او انخفاضها. 

 ، ماهي االسباب برأيك؟ إذا ماقررت المشاركة في االنتخاباتالسؤال السادس: 

 



 برايك؟فما هي االسباب  ،القادمة لبرلمانيةقررت عدم المشاركة في االنتخابات ا إذاالسؤال السابع: 

 
ثقتهم عدم االمر الذي يدلل على شخص فقط وليس رأي العينة بالكامل،  (161) هذا الرأي يشمل أنبعلما 

النظام السياسي والعملية ابي. ولكن هذا ال يعني عدم رضاهم عن االنتخابية كآلية للتغيير السياسي االيج بالعملية
 الديمقراطية في البالد.

 اإللكترونية؟ السؤال الثامن: هل استلمت بطاقتك االنتخابية

 



نسبة من استلم بطاقته االنتخابية االلكترونية نسبة ايجابية تؤشر عن رغبة في المشاركة مع ان ليس كل ان 
 الذين استلموا بطاقتهم االنتخابية سيشاركون في االنتخابات.

 االنتخابية؟.هل تعتقد بأن البطاقة االلكترونية ستقلل من محاوالت التزوير في العملية  السؤال التاسع:

 
 القادمة؟ البرلمانية اتالسؤال العاشر: هل تعرف النظام االنتخابي المعتمد في االنتخاب

 
هذه النسب مؤشرات خطيرة تدلل على عدم معرفة كثير من الراغبين في المشاركة بالنظام االنتخابي المعتمد في 
االنتخابات القادمة. كما انه يدلل على تقصير واضح من قبل مفوضية االنتخابات ووسائل االعالم والمنظمات 



آلية تحويل االصوات الى مقاعد على مستوى المدنية والمؤسسات االكاديمية في التثقيف للنظام االنتخابي و 
الدائرة االنتخابية. لذا تحتاج مفوضية االنتخابات الى جهود استثنائية في هذا المجال بالتعاون مع وسائل االعالم 

  لتعزيز الوعي العام بالنظام االنتخابي. الحكومية وغيرها

 القادمة؟. البرلمانية السؤال الحادي عشر: هل تعرف القوائم المرشحة لالنتخابات

 
 صوتك؟ي القوائم ستمنح ، فألالقادمة البرلمانية تشارك في االنتخاباتسكنت  إذاالسؤال الثاني عشر: 

 



يس بالضرورة أن لذا ل حدث ما يغير تلك النتائج بصورة معاكسة،يبما ور  أن استطالعات الرأي دائما متغيرة
  االستطالع.تكون النتائج الفعلية كما هي نتائج 

 القادمة؟المشاركة في االنتخابات البرلمانية  السياسية الحزابما مستوى ثقتك با السؤال الثالث عشر:

 
القادمة في محافظة  االنتخابات البرلمانيةالذي ستمنحه صوتك في مرشح الالسؤال الرابع عشر: هل تعرف 

 كربالء؟

 

 



 القادمة؟السؤال الخامس عشر: ما هو البرنامج االنتخابي الذي ستصوت له في االنتخابات البرلمانية 

 
السؤال السادس عشر: ما هي المؤهالت أو السمات الشخصية التي تفضلها للمرشحين عن محافظة كربالء 

 القادمة؟في االنتخابات البرلمانية 

 
 



 القادمة؟السؤال السابع عشر: ما هي الحكومة التي تفضلها بعد االنتخابات البرلمانية 

 
اجراء االنتخابات البرلمانية القادمة سوف تطور العملية الديمقراطية في  نهل تعتقد با عشر: السؤال الثامن

 العراق؟

  
 



 برأيك؟ر الديمقراطية فما هي االسباب كانت االنتخابات ال تطو  إذاالسؤال التاسع عشر: 

 
 العرداوي  الدكتور خالد أكد، حول نتائج االستطالع من الحضور وفي معرض الرد على االستفسارات والمداخالت

االستطالع هو توجهات الناخب  بل الثابت الحقيقي فيكنسب ثابتة النسب المستخلصة عتمد ال ي"إن االستطالع 
اخرى هناك تطور ملحوظ في قراءة الناخب  من ناحيةو ، هذا من ناحية العراقي تجاه العملية السياسية بالكامل

  ومنها توفير الخدمات.العراقي نحو االولويات 

ها قصير االنتخابات في العراق عمر تجربة ، خصوصا وأن مما يحتمل أكثرأن نحمل الناخب  كذلك اليمكن "
عمر المراهقة وهي مرحلة  تبلغ خمسة عشر سنة، لذا إذا قارناها بعمر االنسان يمكن القول إنها تمثلجدا، وهي 

الدينية أن المرجعية . االمر االخر ال زالت تحتاج وقتا أطول لتتطور وتنضجاالنتخابات جنونية، بالتالي تجربة 
العشائرية في توجهات  االبعادما بالنسبة لحقيقة ، االخيار للناخبمطلقا وستترك القادمة لن تتدخل في االنتخابات 

ا في مجالس في مجلس النواب وعندن ( شيخ عشيرة52) افرزت لنا، فاالنتخابات الماضية الناخبين
 شيخ عشيرة، وهذا االمر لن يتكرر على ما اعتقد في االنتخابات القادمة بل سيتراجع هذا العدد (74المحافظات)

 ".بعيدالى حد 

امام  الوحيد الخيارا، و "اخيرا أن الديمقراطية في اسوء صورها هي احسن من الدكتاتورية في احسن صوره
أو الوجه الديني حتى يكسب ائري العش الوجهالعراقيين هو الديمقراطية، في السابق رجل السلطة يذهب إلى 

الناخب العراقي حتى نفهم ما يريد، وهذا الشيء جيد نضعه امام الكتل  في هذا االستطالع توجهنا الىالجمهور، 



ب السلبي الذي ال يريد المشاركة في وحتى الناخ ي،الفيصل االساسالناخب العراقي اليوم هو فالسياسية، 
 جديدة االنتخابات ماذا يريد هل يريد أن يؤسس دكتاتورية بعدخياره الديمقراطي وهو حر، ولكن  فهذااالنتخابات 
؟ إذا عليه سواء شارك في االنتخابات ام لم يشارك ان يبقى فاعال ر التجربة الديمقراطية في العراقأم يريد تطوي

على مارس دور الحاكم ت في الدول ذات النظام البرلماني في الحكمالشعوب في تطوير الديمقراطية في العراق، و 
 الحكم عليه أن يتحمل النتائج".الشعب لم يمارس ذلك  وإذا، يوم االنتخاب السلطة

  


