
 مجالس المحافظات القادمة والعمل المطلوب

 د.أحمد باهض تقي*

تصاعدت وتيرة الحديث خالل األسابيع الماضية عن انتخابات مجالس المحافظات القادمةة ودةد      
أفرزت الدراسات الميدانية التي تصدت ليذه القضية نتائج ميمة لعل أىميا تراجع في التأييد الشةعبي 

مجالس المحافظات التي شةمتتيا الدراسةة وتقةوأل األحةزاب التةي لةك تشةاري بقاعتيةة لألحزاب التي تقود 
فةةي ىةةةذه المجةةةالس خةةالل المةةةدة الماضةةةيةر بمةةا يالحةةةظ ىنةةةاي رابةةة جيةةةدة لةةةد  الناخةةب العرادةةةي فةةةي 
الذىاب إلى صناديأل االدتراع والمشاربة في االنتخابات باعتبار إن العمتية االنتخابية وممارستيا حأل 

تك عةةن طريقةو عمتيةة الت،ييةةرر لبةن المتقةت لتنظةةر إن ذلةي الت،ييةر الةةذ  راةب بةو المةةواطن دسةتور  تة
العرادي بان من أىك أسبابو ىو القشل )وان بةان بنسةب متقاوتةةل الةذ  انتةاب أدا  تتةي المجةالس فةي 

 إدارتيا لمتف الخدمات واإلعمار.

 أين ذهبت تحميالت وآراء الخبراء والسياسيين؟

تائج تتي الدراسات تتققت وسائل اإلعالك تتي النتائج وأخةذت تحتتيةا وتعتنيةا ولألسةف بعد إعالن ن   
بل وفأل االتجاىات السياسية التي تتبناىا والمنةاىج التةي تختطيةار فالعتمةانيون عةدوا الدراسةة انتصةارا 

فاعتبرتيةةا حقيقيةةا ليةةك أو إنيةةا بدايةةة لتحقيةةأل االنتصةةار فةةي االنتخابةةات القادمةةةر أمةةا األحةةزاب الدينيةةة 
دراسة داصرة وان عبرت عن جز  من الحقيقة ولبن ليس الحقيقة بتيا وان االنتخابات دادمة سةتظير 

 تتي الحقيقة التي تؤبد عتو بعبيك.

وبين ىذين الةرأيين يالحةظ إن ىنةاي مةن يقةول إن المت،يةرات فةي العةراأل ىةي مت،يةرات حةادة ربمةا     
 و تعمل عتى ببحيا وتخقيضيا.ستزيد من النسب التي أعتنتيا الدراسة أ

وعنةةةدما ننةةةادش ىةةةذه ا را  نالحةةةظ أنيةةةا جميعةةةا ،را  محتمتةةةة الودةةةوعر ولبةةةن الحقيقةةةة فةةةي ميةةةدان     
الديمقراطية والتي يقترض أن تسود ىي إن من يعطي أبثر لناخبيو يحصةل عتةى أصةواتيكر فمةا بالنةا 

ر ومةةا أبثرىةةا فةةي بتةةد مثةةل العةةراأل بانتخابةةات ىةةي فةةي محةةي مةةع احتياجةةات النةةاس ورابةةاتيك ومطةةالبيك
الذ  يعوز شعبو متقات ساخنة أوليا متف الخدمات وعتى رأسو البيربا  ومتف االدتصاد وعتى رأسو 
زيادة وتخقيض الرواتب والسبن و و و. ىنا يتسةا ل المحتةل أيةا بةان مشةربو ىةل يسةتطيع أ  عضةو 

 من تحقيأل مطالب ناخبيو.؟ من أعضا  مجتس المحافظات سوا  الحالية منيا أك القادمة 

الحقيقةةة إن الجةةواب عتةةى ىةةذا السةةؤال ىةةو أن عتةةى أ  عضةةو فةةي مجتةةس محافظةةة أو أ  مرشةة     
لالنتخابةةةةات القادمةةةةة أن يبةةةةون صةةةةاددا مةةةةع النةةةةاسر وعتيةةةةو أن ال يقةةةةع فةةةةي خطةةةةأ التنةةةةافس اإلعالمةةةةي 



بل الةةذ  يعةةد بةةو واالنتخةةابي القوضةةو  الةةذ  دةةد يةةؤد  بةةو إلةةى إعةةالن رسةةك صةةورة ورديةةة عةةن المسةةتق
ناخبيةةور ومةةن ثةةك بعةةد فةةوزه يصةةدك بوادةةع ربمةةا ال يسةةتطيع تحريةةي أ  خطةةوة فيةةو باتجةةاه تحقيةةأل وعةةوده 
ألولئي الناخبين. نعتقد إن أصل الموضوع ىو ىذه القضية التي أدت إلى تراجع شعبية األحزاب التي 

األيةديولوجير إذ إن ىةذا دادت مجالس المحافظات التةي شةمتتيا الدراسةةر ب،ةض النظةر عةن انتما ىةا 
األمر سيحصل بالتأبيد مع األحزاب التي لك يبةن ليةا حضةور دةو  فةي مجةالس المحافظةات الحاليةةر 
إذا مةةا مارسةةت نقةةس األسةةتوب فةةي إدارة مجةةالس المحافظةةات مةةع االعتةةراف بوجةةود الةةنقص التشةةريعي 

تخاذىا مجةالس المحافظةات الذ  يعردل البثير من الخطط واإلجرا ات والسياسات التي ربما تراب با
منذ سنوات ختتر لبن الحقيقة األخر  الواضحة التي تبةرز فةي إدارة شةؤون المحافظةات ىةي إنيةا لةك 
ترتقي إلةى مسةتو  التحةديات التةي تواجييةا خةالل السةنوات الماضةيةر فتراىةا ضةعيقة وأصةواتيا خافتةة 

د من أعضةا  مجةالس المحافظةات أماك اخطر دضية أال وىي دضية القساد المالي واإلدار  ولعل عد
دد مارس القساد بنقسو من خالل المحسوبية والمنسةوبيةر مةع تةري تتةي المجةالس أمةر معالجةة القسةاد 
لتحبومةةة المربزيةةة وحةةدىا ممةةا جعتيةةا أمةةاك أعبةةا  ببيةةرة إضةةافة إلةةى أعبةةا  المتةةف األمنةةي والسياسةةير 

لقضةةا  عتةةى القسةةادر وبةةالراك مةةن عةةدك ىةةو عةةاك ا 8002وحينيةةا أعتةةن السةةيد رئةةيس الةةوزرا  بةةان عةةاك 
القضا  عتى القساد نيائيةا لبنةو بالتأبيةد انخقةض إلةى مسةتويات أدنةى لبنيةا ليسةت بمسةتو  الطمةوحر 
وىذا يؤبةد حقيقةة عةدك نيةوض مجةالس المحافظةات الحاليةة بمسةؤوليتيا تجةاه المتقةات المعقةدة وأىميةا 

ضةةعف ببيةةر فةةي إدارة التخصيصةةات الماليةةة  القسةةادر باإلضةةافة لةةذلي فانةةو دةةد واجيةةت تتةةي المجةةالس
الموجية نحو تنمية األداليك والمحافظات بالشبل الذ  يسرع من تحقيأل عمتيةة إعةادة البنةا  واإلعمةار 

 بالشبل الذ  يرضي طموحات الشعب.

من ىنا نعود إلى رأ  المحتتين نجد إنيك انطتقوا أما مةن حقيقةة عةدك وجةود تةوازن حقيقةي بةين مةا     
صةةص مةةن أمةةوال لمجةةالس المحافظةةات لتنيةةوض بةةالوادع الخةةدمير أو إنيةةك انطتقةةوا مةةن بةةاب ىةةو مخ

التشةةقي بمحةةاوالت اإلدصةةا  التةةي مورسةةت مةةن جيةةات سياسةةية ضةةد جيةةات سياسةةية أخةةر ر أو إنيةةك 
 انطتقوا من باب الرد الموضوعي أو التشبيي بجدوائية ىذه الدراسات ومصداديتيا.

 أين الحقيقة؟

ي بينتيا ىذه الدراسات إن العراأل دد أفرزت تجربتو الديمقراطية عتى عالتيا وستبياتيار الحقيقة الت    
وجود مرابز بحثية متخصصة من شانيا التصد  لموضوعات حساسة ااية فةي األىميةة وىةي نقطةة 

 ايجابية تحسب لجميع المرابز التي تتصد  ليبذا مواضيع تيك الشأن العرادي.

 راسات في العممية السياسية بالعراقأهمية مراكز األبحاث والد



يبتسب ىذا الموضوع أىمية ببر  في الةدول المتقدمةةر مةن بةون إن العديةد مةن مرابةز الدراسةات     
في العالك دد ساىمت إلى حد ببير في صيااة درارات تاريخيةر أو المساىمة في صيااة مشاريع من 

نمةةاذج بثيةةرة فةةي ىةةذا الميةةدانر ومنيةةا ولةةيس خالليةةا رسةةمت خارطةةة العةةالك السياسةةيةر وىنةةاي أمثتةةة و 
،خرىةةا تتةةي الدراسةةة التةةي دةةدمت المشةةورة والةةرأ  لتةةرئيس األمريبةةي جةةورج بةةوش بشةةان مسةةتقبل وجةةود 

ىامتتونر وبذلي تتي الدراسات التي ددميا معيد  –القوات األمريبية في العراأل من خالل لجنة بيبر 
 ب المياه الشرأل أوسطير وايرىا بثير.السالك األمريبي ومشروعو الشيير مشروع أنبو 

ذا بانت الواليات المتحةدة األمريبيةة تعتمةد فةي إنضةاج دراراتيةا عتةى الدراسةات واألبحةاث التةي       وا 
تقةةدميا مرابةةز األبحةةاثر فمةةا بةةال البتةةدان الناميةةة وفةةي مقةةدمتيا العةةراأل الةةذ  يحتةةاج بشةةبل ببيةةر إلةةى 

العمتيةةة السياسةةية أو ترسةةير التجربةةة الديمقراطيةةة فيةةور جيةةود مرابةةز األبحةةاث والدراسةةات فةةي إنضةةاج 
وبةةذلي إعةةادة نسةةأل البنيةةان السياسةةي واالدتصةةاد  واالجتمةةاعي فيةةو بعةةدما خربتةةو الحةةروب واإلرىةةابر 
لذلي تأتي الدعوة في دعك تتي الدراسةات والتودةف عنةدىا باتجةاه ترسةير األسةس العتميةة والموضةوعية 

شاعة الوعي  المجتمعي باالعتماد عتى الدراسات في بونيا مقتاح لحل المعضالت في اتخاذ القرار وا 
التي تواجو البالد في شتى الميةادين.إن االبتعةاد عةن ذلةي المسةار ربمةا يةؤد  إن لةك يةؤد بالتأبيةد إلةى 
دامةة المشةةاريع اإلسةةتراتيجية التةةي  مزيةد مةةن القوضةةى وخصوصةا فةةي ميةةدان اإلعمةار والبنيةةة التحتيةةة وا 

د  اسةةتخداك التجربةةة والخطةةأ فةةي البثيةةر منيةةا ممةةا أد  إلةةى ضةةياع البثيةةر مةةةن يالحةةظ وبوضةةوح مةة
 الجيود واألموالر بان العراأل بحاجة ماسة ليا في ظرفو العصيب الذ  يعيشو.

 مجالس المحافظات ومراكز األبحاث

ا  بةان بةةود البثيةر مةةن األبةاديميين العةةراديين أن يقةدموا جيةةودىك مةن اجةةل خدمةة عمتيةةة إعةادة بنةة    
بتدىكر لبنو وألسباب بثيرة ومتعددة لك يقت  ىؤال  بتقديك ما لةدييكر وربمةا المحاصصةة والتحةزب التةي 
انسحبت عتى مجالس المحافظات بانت السبب األببر في انزوائيك وترددىك فضال عةن عةدك رابةتيك 

ة خةةالل الحقبةةة فةةي الةةدخول بالتنةةافس السياسةةي الةةذ  بةةان السةةمة ال،البةةة فةةي الحربةةة السياسةةية العراديةة
التةةةةي أعقبةةةةت سةةةةقوط النظةةةةاك السةةةةابألر ولةةةةذلي بةةةةان عتةةةةى مجةةةةالس المحافظةةةةات احتةةةةوا  البثيةةةةر مةةةةن 

تتسةةةك   األبةةاديميين الةةةذين يتواجةةةدون فةةي مرابةةةز األبحةةةاث والدراسةةات وخصوصةةةا تتةةةي البقةةا ات التةةةي
د السياسةات بالمينية العالية ومن ثك االستقادة مةنيك فةي تبةوين وتشةبيل الةرؤ  والخطةط ومةن ثةك إيجةا

المناسةةبة إزا  البثيةةر مةةن المشةةابل التةةي تواجةةو عمتيةةة إعةةادة البنةةا  واإلعمةةار فةةي العراأل.لةةذلي يةةأتي 
مقترح إدامة وتأسيس مربز أبحاث متخصص في بل محافظة وضمن تشبيالت مجالس المحافظات 

فةةةي الوسةةةط القادمةةةةر والةةةذ  يةةةتك مةةةن خاللةةةو احتضةةةان تتةةةي الطادةةةات العتميةةةة سةةةوا  تتةةةي التةةةي تتواجةةةد 
الجامعي أو خارجو ومن ثك االستقادة من خبراتيةا نحةو توجيةو عمتيةات إعةادة اإلعمةار والبنةا  التوجةو 
الصةةحي  والعتمةةي بمةةا يضةةمن عةةدك وجةةود فسةةاد أو ىةةدر أو تبديةةد فةةي أمةةوال الشةةعب العرادي.ونظةةرا 



رأ  الناخب العرادي ألىمية االستطالع الذ  اجراه دسك الدراسات االستراتيجية في مربز القرات حول 
ر فقةةد صةةدر ىةةذا البةةراس ليعةةرض ىةةذا االسةةتطالع ومةةا  8002بأنتخابةةات مجةةالس المحافظةةات لعةةاك 

تمخةةض عنةةو مةةن نتةةائج وماتربةةو مةةن اصةةدا  فةةي االوسةةاط السياسةةية واالعالميةةة العراديةةة لبةةي يطتةةع 
 عتييا الميتمون بالشأن العرادي من المحتتين وصناع القرار في ىذا البتد .

تطالع الرأي العام العراقي حول انتخابات المجالس اس

 المحلية القادمة

 يحتاج ادراي ىذا االستطالع معرفة الققرات االتية:

سةنة مةن بةال  00و 82تك اختيةار عينةة عشةوائيةر تراوحةت أعمارىةا بةين  طبيعة العينة االستطالعية:
الجنسةةينر وبمسةةتويات ثقافيةةة مختتقةةة امتةةدت مةةن األنسةةان البسةةيط الةةذ  تقتصةةر ثقافتةةو عتةةى معرفةةة 

 إلى صاحب الشيادة العتيا )ماجستير ودبتوراهل. القرا ة والبتابة فقط 

 800شةخص تةك تةوزيعيك بوادةع  000بتغ عدد المشتربين في االستطالع  حجم العينة االستطالعية:
شةةةخص لبةةةل محافظةةةة مةةةن المحافظةةةات التةةةي شةةةمتيا االسةةةتطالعر وبانةةةت نسةةةبة اإلىمةةةال البتيةةةة فةةةي 

 %.0820االستمارات أما بسبب خطأ متئ االستمارة أو عدك االستجابة عتييا ىي 

  

سبع محافظات عرادية توزعةت فةي وسةط وجنةوب  شمل االستطالع المناطق المستهدفة باالستطالع:
 العراأل ىي: ذ  دارر الديوانيةر بابلر النجفر بربال ر ب،دادر البوت.

تضمنت االستمارة االسةتطالعيةر سةتة أسةئتةر مثةل السةؤاالن األول والرابةع  حول استمارة االستطالع:
باالسةتطالعر أمةا بقيةة األسةئتةر  منيا أسئتة أساسية يتطتب اإلجابة عتييما من جميع العينة المشمولة

فيي أسئتة سوف تختتف العينة في اإلجابة عتييةا حسةب اىتمةاك بةل فةرد مشةمول باالسةتطالعر وىةي 
تتةةةةي  فةةةةي الودةةةةت نقسةةةةو اختبةةةةار صةةةةدأل إجابةةةةة العينةةةةة وتناسةةةةب إجابتيةةةةا مةةةةع إجابتيةةةةا عتةةةةى السةةةةؤالين 

  األساسيين. 

في رأ  الناخب العرادي من تأييةد األحةزاب الدينيةة أظيرت نتائج االستطالع تحواًل  نتائج االستطالع:
الةةى تأييةةد األحةةزاب العتمانيةةةر بمةةةا أظيةةرت خيبةةة أمتةةو بعمةةةل األحةةزابر وعمةةل مجةةالس المحافظةةةات 

 الحاليةر وستتض  ىذه الحقائأل من خالل عرض نتائج االستطالع حسب ما ورد في بل سؤال.

 (1السؤال )



 افظات واألقاليم العراقية؟هل أنت تؤيد انتخاب مجالس جديدة لممح

لقد حاول السؤال األول بيان ما إذا بةان الناخةب العرادةي يؤيةد انتخةاب مجةالس جديةدة لتمحافظةات    
واألدةةاليك العراديةةةر فبانةةت النسةةب بصةةورة عامةةة فةةي صةةال  إجةةرا  انتخابةةات جديةةدة سةةوا  بانةةت ىةةذه 

ة لتمحافظات في ىذا الموضوع بالشبل النسب مؤيدة فقط أو مؤيدة بشدةر ويمبن ترتيب النسب المؤي
   ا تي:

 %22          ذ  دار 

 %28         الديوانية 

 %28          النجف  

 %28            بابل  

 %28         بربال   

 %08            ب،داد  

 %08           واسط  

ا االعتيادية أو الشديدةر فقةد بانةت تأييد أجرا  انتخابات جديدة سوا  بصورتي  أما النسب المؤية لعدك
                        نتائجيا بالشبل ا تي:

 %88        واسط

 %88      بربال 

 %88         بابل

 %88       النجف

 %2         ب،داد

 %0       ذ  دار

 %0      الديوانية



النةةةاخبين الةةةذين ال يمتتبةةةون رأيةةةا بمةةةا أظيةةةرت نتةةةائج اإلجابةةةة عتةةةى ىةةةذا السةةةؤال وجةةةود نسةةةبة مةةةن    
بخصوص االنتخابات القادمةر حيث إنيك ال مةع عةدك االنتخةاب وال مةع االنتخةاب لةذا فضةتوا اإلجابةة 

%ر إذ بانت محافظةة 0% إلى 8عتى ىذا السؤال بال أدر  وتراوحت نسبتيك حسب المحافظات بين 
بلر بينمةا لةك تظيةر محافظةة ب،ةداد أ  الديوانية ىةي صةاحبة أعتةى نسةبة مئويةة فةي اإلجابةة بيةذا الشة
  أل. -8نتائج في ىذا البابر وبما ىو موجود في الرسك البياني ردك )

  

  

 ( تحسة المحافظاخ1أ( إجاتاخ العينح على السؤال ) – 1)  الثياني رقم الرسم 

  

 

  

السؤال بالشبل وبانت النسب المئوية البتية )رأ  بل العينة االستطالعيةل في اإلجابة عتى ىذا  
 ا تي:

 %80820        أؤيد بشدة 

 %80808             أؤيد 

 %2800     ال أؤيد بشدة 

 %8          ال أؤيد 

 %8         ال أدر  



وبجمع معدل من يؤيدون إجرا  انتخابةات جديةدة ومعةدل مةن يؤيةدون إجةرا  ىةذه االنتخابةات بشةدة    
باالسةةتطالع ىةةك إلةى جانةةب إجةةرا  أنتخابةةات جديةةدة مقابةةل % مةةن المشةةمولين 08808يظيةر إن نسةةبة 

% ليس لدييا رأ  فةي ىةذا الموضةوع 8% ال تراب بيذه االنتخاباتر إضافة إلى وجود نسبة 88800
 بل-8في الرسك البياني ردك )  وبما يتض 

  

 ( تحسة المحافظاخ1ب( إجاتاخ العينح على السؤال ) -1)  الرسم الثياني

  

 

  

  (2السؤال )

فشال  -1إذا كنت تؤيد انتخاب مجاالس جديادة لممحافظاات واألقااليم العراقياة فهال ذلاإ يعاود إلا : 
االرتقااء بالعماال الااديمقراطي. -3إعااادة ترتيااب التاوازن السياسااي.  -2المجاالس المحميااة الحالياة. 

 ال أدري .؟ -4

خاطب ىذا السؤال من يؤيد إجرا  انتخابات جديدة من العينة االستطالعية محاواًل معرفة أسةباب     
% مةن العينةة السةبب لةدييا ىةو فشةل المجةالس المحتيةة 00% إلةى 88ىذا التأييةدر فظيةر ان مةا بةين 

في إعادة  الحاليةر وىو السبب الرئيسي الذ  حضي بأعتى نسبة من عموك العينةر بينما بانت الرابة
%ر واالرتقةةا  2% إلةةى 8وبنسةةب تراوحةةت مةةن  ترتيةةب التةةوازن السياسةةي ىةةو السةةبب لجةةز  مةةن العينةةة 

%ر فةةي حةةين بةةان ىنةةاي 82% إلةةى 88بالعمةةل الةةديمقراطي ىةةو السةةبب الثالةةث وبنسةةب تراوحةةت بةةين 
إلةى % 8جز  من العينة يراب في إجرا  انتخابات جديدة لبنو لك يحدد السةبب وبنسةب تراوحةت بةين 

 أل-8%ر وبما يظير ذلي الرسك البياني ردك )88



  

 ( تحسة المحافظاخ2أ( إجاتاخ العينح على السؤال ) – 2الرسم الثياني رقم )

 

  

% مةن العينةة االسةتطالعية تةذىب 88882ودد أظيرت النسةب البتيةة لعمةوك العينةة االسةتطالعيةر    
إلةةى إن السةةبب ورا  إجةةرا  انتخابةةات جديةةدة ىةةو فشةةل مجةةالس المحافظةةات الحاليةةة فةةي أدا  مياميةةار 

% مةةن أجةةل االرتقةةا  88808% السةةبب لةةدييا ىةةو مةةن أجةةل إعةةادة ترتيةةب التةةوازن السياسةةير 88820و
لبةن ال عتةك  8808لعمل الديمقراطير في حين بانت نسبة مةن العينةة تؤيةد إجةرا  انتخابةات تقةدر بةة با

 بل -8ليا بسبب ىذا التأييدر وبما يبينو الرسك البياني ردك )

 ( تصورج عامح2ب( إجاتاخ العينح على السؤال ) – 2الرسم الثياني رقم )

 

 (3السؤال )



رضاااإ  -1ياادة لممحافظااات واألقاااليم فهاال ذلااإ يعااود إلاا : إذا كناات ال تؤيااد انتخاااب مجااالس جد
االنتخاباات الجديادة ال -3الوقات ييار مناساب الجاراء االنتخاباات. -2بالمجالس المحمية الحالياة. 

 ال أدري؟.  -4تحقق شيء. 

معرفة  إن ىذا السؤال خاطب ذلي الجز  من العينة الذ  لك يؤيد إجرا  انتخابات جديدةر إذ حاول    
ال يؤيةدون إجةرا  االنتخابةات السةبب لةدييك ىةو  اب عدك التأييد ىذا فظير إن النسةبة األعتةى ممةنأسب

% فةي عمةوك 82% إلى 8اعتقادىك بأن االنتخابات الجديدة ال تحقأل شي  وتراوحت ىذه النسبة بين 
تأييةدىا المحافظات التي شمتيا االستطالعر ثك جا  بالترتيةب الثةاني عةدك معرفةة العينةة بأسةباب عةدك 

%ر وفةةي الترتيةةب الثالةةث جةةا  االعتقةةاد بالرضةةا عةةن 80% إلةةى 8لالنتخابةةات وبنسةةب تراوحةةت بةةين 
%ر وبانةت محافظةة واسةط ىةي األعتةى 88% إلى 8مجالس المحقظات الحالية وبنسب تراوحت بين 

اوحةت في ىذه النسبةر وأخيرًا جا  االعتقاد بأن الودت اير مناسب ألجرا  ىذه االنتخابات وبنسةب تر 
     أل.-8%ر انظر الرسك البياني ردك )8% إلى 8بين 

 ( تحسة المحافظاخ3أ(إجاتاخ العينح على السؤال ) – 3الرسم الثياني رقم )

 

 :وعند االنتقال إلى النسب البتية في اإلجابة عتى ىذا السؤال تبين ا تي

 %2   ال تحقأل شي  االنتخابات الجديدة

 %0800                            أدر ال 

 %8888            الرضا بالمجالس الحالية

 %8800              إن الودت اير مناسب

 ( تصورج عامح3ب(إجاتاخ العينح على السؤال ) – 3الرسم الثياني رقم )



                              (4السؤال )

-1س المحمياة فهال يكاون اختياارإ لمقائماة عما  أسااس: في حالة مشاركتإ في انتخابات المجال
 ال أدري؟. -4شخصي.  -3عمماني.  -2ديني. 

حاول ىذا السةؤال معرفةة األسةاس الةذ  سةوف يبنةي عتيةو الناخةب اختيةاره لتقةوائك االنتخابيةةر وىةل    
مةةرر ىةةو األسةةاس الةةدينير أو العتمةةانير أو الشخصةةير أو إن الناخةةب لةةيس لديةةو تصةةور حةةول ىةةذا األ

فجا ت النتائج بالنسبة لتعينة االستطالعية وحسب المحافظةات: االتجةاه العتمةاني فةي المرتبةة األولةى 
%ر وجةا  االتجةاه الةديني فةي المرتبةة الثانيةة بنسةب تراوحةت بةين 02%و82وبنسب مؤية تراوحت بةين

سةةةاس االتجةةةاه الشخصةةةير الةةةذ  يقصةةةد بةةةو إن الناخةةةب يختةةةار القائمةةةة عتةةةى أ %ر بينمةةةا 80% و88
معرفتةةو الشخصةةية بالمرشةةةحينر ولةةيس عتةةةى إ  أسةةاس أيةةديولوجي أو مبةةةدئير فقةةد جةةةا  فةةي المرتبةةةة 

% 8%ر فةةي حةةين بةان ىنةةاي نسةةبة مةةن العينةةة تراوحةةت بةةين 88% و88الثالثةة وبنسةةب تراوحةةت بةةين 
% لك تحدد االتجاه الذ  تختار عتى أساسةو القائمةة. ولتوضةي  ىةذه النسةب راجةع الرسةك البيةاني 88و
 أل.-8ك )رد

 ( تحسة المحافظاخ4أ( إجاتاخ العينح على السؤال ) – 4الرسم الثياني رقم )

 

وعند االنتقال إلى النسبة المؤية البتيةة لتعينةة االسةتطالعيةر تتأبةد النتةائج القرعيةة التةي ظيةرت فةي   
 المحافظات السبع التي شمتيا االستطالع وبالشبل ا تي:

 %88808           العتمانياالتجاه           

 %88888             االتجاه الديني          



 %82888         االتجاه الشخصي           

 %2820                   ال أدر           

  

 ( تصورج عامح4ب( إجاتاخ العينح على السؤال )- 4الرسم الثياني رقم )

 

 (5السؤال )

  

 االنتخابية دينية فأي األحزاب السياسية الدينية تختار:إذا كانت ميولإ 

وض  السؤال الرابةع االتجاىةات التةي يختةار عتةى أساسةيا الناخةب فةي العينةة دائمتةو االنتخابيةة ر     
ودد تبين أن االتجاه العتماني يأتي في المرتبة األولةىر بينمةا يةأتي االتجةاه الةديني فةي المرتبةة الثانيةةر 

ع مةةن خةةالل السةةؤالين الخةةامس والسةةادس بيةةان تقضةةيالت العينةةة مةةن بةةين األحةةزاب فحةةاول االسةةتطال
والحربات الدينية والعتمانيةر فةذىب السةؤال الخةامس إلةى بيةان التقضةيالت مةن بةين األحةزاب الدينيةةر 

 ودد بانت النتائج القرعية لتمحافظات السبع بالشبل ا تي:

 %88% و0ال أدر  بنسب تراوحت بين 

 %88% و8صالح الوطني لتجعقر  بنسب تراوحت بين تيار اإل

 %2% و8التيار الصدر  بنسب تراوحت بين 

 %0% و8المجتس االسالمي العرادي األعتى بنسب تراوحت بين 

 %2% و8حزب الدعوة العرادي بنسب تراوحت بين 



 %8% و 8حزب القضيتة بنسب تراوحت بين 

 %8% و8الحزب اإلسالمي بنسب تراوحت 

 %8 بنسبة واحدة فقط ىي  اهلل في العراأل حربة حزب 

 أل-0انظر الرسك البياني ردك )

 ( تحسة المحافظاخ 5أ( إجاتاخ العينح على السؤال ) – 5الرسم الثياني رقم )

  

 أما بالنسبة لتنسب المؤية البتية التي أظيرتيا نتائج االستطالعر فقد بانت بالشبل ا تي:

 %2800               أدر ال                         

 %0          تيار اإلصالح                       

 %0888         التيار الصدر                        

 %0882         المجتس األعتى                       

 %0888           حزب الدعوة                       

 % 8882          يتةحزب القض                       

 %0800       الحزب اإلسالمي                       

 %0882        حربة حزب اهلل                       

    



% مةةةن عمةةةوك العينةةةة التةةةي شةةةمتيا 88808وبانةةةت النسةةةبة البتيةةةة ل جابةةةة عتةةةى ىةةةذا السةةةؤال ىةةةي    
ن خةةالل ىةةذه النسةةب إن عةةدد الةةذين لةةك بلر ودةةد ظيةةر مةة-8االسةةتطالع. انظةةر الرسةةك البيةةاني ردةةك )

 يحددوا اختيارىك من االحزاب الدينية وصوتوا إلى جانب االتجاه الديني بانت االعتى في التصويت .

  

 ( تصورج عامح 5ب( إجاتاخ العينح على السؤال ) – 5الرسم الثياني رقم )

 

 (6السؤال )

 حزاب العممانية تختار:إذا كانت ميولإ االنتخابية عممانية فأي التيارات واأل

  جةةا  ىةةذا السةةؤال لمعرفةةة تقضةةيالت العينةةة االسةةتطالعية مةةن األحةةزاب العتمانيةةةر اذ تةةك اختيةةار    
 العراألر فظيرت النتائج القرعية لتمحافظات السبع بالشبل ا تي: األحزاب العتمانية الرئيسة في 

  

 %.82% و88     حربة الوفاأل الوطني بنسب مئوية تراوحت بين

 %.80% و0       حزب األمة العرادي بنسب مئوية تراوحت بين

 %.2% و8     حزب المؤتمر الوطني بنسب مئوية تراوحت بين

 %.2% و8   الحزب لشيوعي العرادي بنسب مئوية تراوحت بين

 %.0%و8الجبية العرادية لتحوار الوطني بنسب مئوية تراوحت بين

 %.8 مئوية واحدة ىي  حزب االتحاد الوطني البردستاني بنسب

 %.8     الحزب الديمقراطي البردستاني بنسبة مئوية واحدة ىي



 %.80% و0                   تراوحت بين ال أدر  بنسب مئوية 

 أل-8انظر لتتوضي  الرسك البياني ردك )

  

 ( تحسة المحافظاخ6أ( إجاتاخ العينح على السؤال ) – 6رقم ) الرسم الثياني 

 

 بالشبل ا تي: فقد ظيرت    العينة االستطالعية عتى ىذا السؤال  النتائج البتية الجابةاما 

 %88808               حربة الوفاأل الوطني        

 %88802                حزب األمة العرادي         

 %0888              حزب المؤتمر الوطني         

 %8882                    الحزب الشيوعي         

 %8      الجبية العرادية لتحوار الوطني         

 %0488   حزب االتحاد الوطني البردستاني         

 % 0888     الحزب الديمقراطي البردستاني         

 %88888                             ال أدر          

بل وبانت السبة البتية في اإلجابة عتى -8ني ردك )ولالطالع عتى ىذه النسبر انظر الرسك البيا   
ميل جز  مةن العينةة التةي اختةارت االتجةاه الشخصةي  -أيضاً –% مما يظير 02828ىذا السؤال ىي 

 أو التي لك تحدد اتجاىيا بعدر أ  جانب القوائك العتمانية في التصويت في االنتخابات القادمة.

  



 ( تصورج عامح6عينح على السؤال )ب( إجاتاخ ال – 6الرسم الثياني رقم )

 

 نتائج االستطالع

 لقد افرز االستطالع النتائج الرئيسة ا تية:

وجود نسبة عاليةة مةن الةرأ  العةاك العرادةي تؤيةد اجةرا  انتخابةات جديةدة لمجةالس المحافظةات   -8
 العرادية مما يدل عتى:

السياسةي الراديبةالي فةي العةراأل وانحسةار يعبس تنامي القبر  بالت،يير وىذا  رابة العراديين   -
 اليميني )المحافظل .  او ضعف القبر السياسي

رفةض الناخةب العرادةي وعةدك رضةةاه بالوضةع السياسةي القةائك ألنةو لةةك يحقةأل لةو مايراةب فيةةو   -
 عتى الراك من مرور ابثر من خمس سنوات عتى العمتية السياسية الحالية .

جالس المحافظةات الحاليةة فشةتت فةي القيةاك بالميةاك المناطةة ظير من خالل االستطالع ان م -8
ان  8002بيةةار وىةةذا يتطتةةب مةةن المجةةالس التةةي سةةيتك انتخابيةةا فةةي نيايةةة بةةانون الثةةاني عةةاك 

تبون ابثر بقا ة من المجالس الحالية بوجود عناصر جيةدة دةادرة عتةى القيةاك بمةا ىةو مطتةوب 
 منيا.

د طريقةةو الةةى نقةةس الناخةةب العرادةةي بحيةةث جعةةل نسةةبة لقةةد بةةين االسةةتطالع ان االحبةةاط وجةة -8
البأس بيا من الرأ  العاك العرادي تعتقد ان اجرا  انتخابات جديدة لن يأتي بجديد وىذه الحقيقة 
تتطتب االلتقات الييا بجدية من صانع القرار العرادي لبنا  دولة ديمقراطية حقيقية يتقاعل فييا 

 الحابك مع المحبوك بايجابية.

ظيةةرت مةةن خةةالل االسةةتطالع حقيقةةة ميمةةة تمثتةةت بتراجةةع التأييةةد الشةةعبي لالحةةزاب الدينيةةة  -8
 وتقدك االحزاب العتمانية عتييا ودد تبون اسباب ذلي ىي:



تصد  األحزاب الدينية لتعمل السياسي وديادتيا لدفةة السةتطة فةي العةراأل خةالل ىةذه القتةرةر   -
ة االنتبةةةاس والقشةةةل الةةةذ  عانةةةت منةةةو العمتيةةةة فحمةةةل المةةةواطن العرادةةةي ىةةةذه االحةةةزاب مسةةةؤولي

 السياسيةر بينما لك يحمتو لالحزاب العتمانية بونيا بعيدة عن الستطة.

ارتبةةةاب األحةةةزاب الدينيةةةة ألخطةةةا  عديةةةدة سةةةوا  فةةةي عالدتيةةةا ببعضةةةيا او فةةةي عالدتيةةةا مةةةع   -
يةةا تسةةتمر فةةي جميورىةا ممةةا يتطتةةب منيةا مراجعةةة دديقةةة ليةذه االخطةةا  لتجاوزىةةا مسةتقبال او ان

 نيجيا فيستمر معو انحدار شعبيتيا.

لةةك تسةةتطع األحةةزاب الدينيةةة تقةةديك مشةةروع لبنةةا  الدولةةة العراديةةة عتةةى اسةةس دينيةةة فتةةك يميةةز   -
 المواطن بين شعاراتيا السياسية وشعارات االحزاب العتمانية الموجودة عتى الساحة.

حةةةزاب الدينيةةةة فةةةي العةةةراأل نجحةةةت فةةةي دةةةد تبةةةون الدعايةةةة الخارجيةةةة والداختيةةةة المضةةةادة لال  -
 الوصول الى العقل الجمعي العرادي وحرفتو عن توجيو المناصر والمؤيد ليذه األحزاب.

ودد يبون السبب ىو ان الناخب العرادي سريع التقتب في رأيو واليحبمو مودف واحةد بحيةث   -
ائد  ومثل ىبذا ناخب يتعامل مع السياسة بظاىر نتائجيا البما تتطتبو من ثبات مبدئي او عق

يحتاج الى سياسيين اصحاب حنبة ودراية في العمةل السياسةي ال ىةواة يعجةزون عةن الوصةول 
الةةى مةةواطنييك بصةةرف النظةةر عمةةا اذا بةةانوا اصةةحاب نزعةةة دينيةةة او عتمانيةةة فةةي منطتقةةاتيك 

 االيديولوجية.

التبةون نيائيةة الن الةرأ  العةاك وأخيرا البد من االشارة إلى إن مةا افةرزه االسةتطالع مةن نتةائج دةد     
تتحبك فية الظروفر إذ دد يبون لقرار ما او حدث ما تأثير عتةى نتةائج االنتخابةات فةي حينيةا بحيةث 
تقتةةب النتةةائج رأسةةا عتةةى عقةةبر وعتةةى سةةبيل المثةةال وجةةدنا مةةن خةةالل االسةةتطالع تأييةةدا ببيةةرًا لحةةزب 

العراديةة فةي ودةت اجةرا  االسةتطالعر ولبةن  األمة العرادية بحزب عتماني يعمل فةي السةاحة السياسةية
الزيةارة ايةر المحسةوبة التةةي دةاك بيةا زعةةيك ىةذا الحةزب الةةى اسةرائيل بعةد االسةةتطالع دةد تجعةل النتةةائج 
بشةةبل اخةةر لةةو اجريةةت اليةةوكر لةةذا ينب،ةةي لبةةل سياسةةي ان يبةةون فةةي منتيةةى الحةةذر والحبمةةة إذا أراد 

  لرصيده الشعبي ان يزداد ويستمر في التصاعد.

 * مدير مركز الفرات لمتنمية والدراسات اإلستراتيجية

 


