استطالع الرأي العام العراقً
حول وجود القوات األجنبٌة فً العراق
فً المحافظات ( كربالء  ،القادسٌة ،النجف  ،مٌسان ،ذي قار)*
أصبح للتواجد األجنبً على األراضً العراقٌة صدى واسع بٌن األوساط الشعبٌة والسٌاسٌة المحلٌة والدولٌة
وصوالً إلى الجدل الدائر داخل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة صااحبة أكبار ترساانة عساكرٌة متواجادة علاى ار
العراق ،فكان البد لمراكز الدراسات أن تؤخذ على عاتقها دراسة وتحلٌال ارراء حاول مساتقبل تلاق القاوات فاً
العراق مبتدئة باستطالع آراء الجماهٌر .وبذلق أخذ مركز الفرات للدراسات والبحاو اسساتراتٌجٌة وبالتعااون
مع مركز اسمام الشٌرازي للدراسات والبحو بصٌاغة استطالع عام شامل عاددا مان محافظاات العاراق كعٌناة
لباقً المحافظات.
وبعد االطالع على نتائج االستطالع الذي تم فً بع

محافظات الوسط والجنوب حول الموضوع تم الوصول

إلى النتائج التالٌة:
السإال ()1
هل وجود القوات األجنبٌة ضروري لألمن الوطنً العراقً؟

ٌوضح شكل رقم ( – 1أ) إجابات العٌنة على السإال األول بالنسبة لمحافظة كربالء المقدسة هً %6
ال أدري ،وكانت نسبة عدم االستجابة هً  ،%33وبالنسبة لمحافظة %ضروري %61 ،غٌر ضروري3 ،
هً %9ضروري %83 ،غٌر ضروري %8 ،ال أدري ،وبالنسبة لمحافظة النجف )الدٌوانٌة (القادسٌة
ضروري%65،غٌر ضروري %33،ال أدري ،وبالنسبة لمحافظة مٌسان هً % %15األشرف هً 5
ضروري %83 ،غٌر ضروري %5 ،ال أدري ،وبالنسبة لمحافظة ذي قار هً  %8ضروري %88 ،غٌر
ضروري %4 ،ال أدري ،وٌتضح من خالل النسب إن أعلى نسبة رف

لوجود القوات األجنبٌة كانت فً

محافظة ذي قار حٌ  %88من العٌنة اعتبروا وجود هذه القوات غٌر ضروري ،وأقل نسبة كانت فً

محافظة كربالء  %61غٌر ضروري ،أما بقٌة المحافظات فكانت النسبة فٌها متقاربة نوعا ً ما بالضد من
وجود هذه القوات .ولكن باالنتقال إلى من أجاب بؤن وجود هذه القوات ضروري نجد ذي قار أٌضا ً حازت على
أعلى نسبة  %8من األصوات قٌاسا ً ببقٌة المحافظات مما ٌدل على وجود انقسام واضح فً الرأي اتجاه
موضوع االستطالع وإن كانت نسبة الذٌن قالوا بضرورة وجود القوات قلٌلة  ،إضافة إلى وجود رأي عام
لم ٌستطع إعطاء الرأي بوضوح وأجاب بـ ال أدري..و نرى من خالل النتائج %عراقً تراوح بٌن 33-%3
:المستحصلة من هذا السإال ما ٌلً
 .1إن األعم األغلب لإلجابات كانت متفقة على عدم وجود ضرورة لوجود هذه القوات
وٌمكن أن نعزو سبب ذلق إلى عدة نقاط:
أ -العامل الوطنً :وجود الحس الوطنً لدى المواطن العراقً مما ٌجعلا رافضاا ً ألي وجاود أجنباً وتحات أي
مسمى(قوات تحرٌر أو تحالف أو احاتالل أو غٌرهاا) وهاو العامال المشاترق لادى أغلاب العاراقٌٌن ماع اخاتالف
توجهاتهم السٌاسٌة.
ب -العامل الدٌنً :وجود الغطاء الدٌنً والطابع اسسالمً للمجتمع العراقً كان وما زال من أهم العوامل التاً
تحرق العامل األول وتسنده بآراء شرعٌة وفقهٌة تعطٌ زخما ً معنوٌا ً كبٌراً ٌصب فً نفس الهدف.
جااـ -األداء العسااكري :كااان لااألداء العسااكري الغٌاار متناااغم لطبٌعااة التركٌبااة االجتماعٌااة للشااعب العراقااً األ اار
الواضح فً حشد العواطف باالتجاه السلبً ضد تلق القوات.
 .2أما بالنسبة لإلجابة التً ترى ضرورة البقاء فهً قد ترجع الى:
أ -عامل التمزقٌ :عتقد البع

بان وجود القوات األجنبٌة فً الوقت الحاضر على األقل ضمانة لعدم تقسٌم العراق

السٌما بوجود اختالف كبٌر بٌن الكتل السٌاسٌة المتنافسة على سدة الحكم.
ب -التدخل اسقلٌمً :فٌما ٌعتقد آخرون بان الوجود األمرٌكً داخل العراق ٌمنع تدخل ك ٌر من دول الجوار فً
الشؤن العراقً وٌحافظ على وحدة أراضٌ لحٌن قٌام حكومة عراقٌة فاعلة.
جـ -أما بالنسبة سجابة ال ادري فهً ناتجة من عدم وجود رإٌة سٌاسٌة واضحة فً البلد والخوف من المجهول.

جري فٌها
ٌوضح شكل رقم ( – 1ب) إجابات العٌنة على السإال األول بالنسبة لكل المحافظات التً أ ُ ً
االستطالع هً  %8.6ضروري %75.4 ،غٌر ضروري %13 ،ال أدري ،وكانت النسبة الكلٌة الستجابة
العٌنة على هذا السإال هً  %94و %6مهملة.
إن استجابة العٌنة الكلٌة لهذا السإال تبٌن بؤن أغلبٌة الرأي العام العراقً فً محافظات الوسط والجنوب ٌرى
بؤن وجود القوات األجنبٌة غٌر ضروري وهذا األمر ٌدل على إن وجود القوات غٌر مرحب ب فً محافظات
الوسط والجنوب العراقً ،قٌاساً بنسبة  %8.6اعتبروه ضرورٌا وهً أقلٌة واضحة ،مع وجود نسبة %13
من العٌنة لم تستقر على رأي تجاه وجود هذه القوات فؤجابت بـ ال أدري .وهذه النسب تتطلب أن تدرس بدقة
من قبل أصحاب الرأي وقادة األجهزة األمنٌة العراقٌة عند تنسٌق خططهم مع القوات المتعددة الجنسٌات
الدراق إن الرأي العام العراقً فً الوسط والجنوب بمٌل إلى وجود قوات وطنٌة عراقٌة أك ر من القوات
األجنبٌة ،حٌ

إن وجود األخٌرة قد ٌستفز شعوره الوطنً وٌقود إلى النفور والرد السلبً على وجود هذه

القوات.
السإال ( )2هل تإٌد انسحاب القوات األجنبٌة من العراق؟

ٌوضح شكل رقم ( – 2أ) إجابات العٌنة على السإال ال انً بالنسبة لمحافظة كربالء المقدسة هً%22 :
أإٌد %37 ،أإٌد بشدة %3 ،ال أإٌد ،وبالنسبة لمحافظة القادسٌة هً  %33:أإٌد %37 ،أإٌد بشدة،
 %19ال أإٌد  ،وبالنسبة لمحافظة النجف األشرف هً %17 :أإٌد %35 ،أإٌد بشدة %27 ،ال أإٌد ،
وبالنسبة لمحافظة مٌسان هً %33 :أإٌد %53 ،أإٌد بشدة %23 ،ال أإٌد  ،وبالنسبة لمحافظة ذي قار
هً %38 :أإٌد %52 ،أإٌد بشدة %13 ،ال أإٌد.
إذا كان الخٌار األول وال انً فً هذا السإال ٌذهب إلى تؤٌٌد انسحاب القوات األجنبٌة مع اختالف نسبة التؤٌٌد،
فؤن نسبة المحافظات قٌاسا ً للسإال األول حصل فٌها تذبذب مع حصول محافظة ذي قار على أعلى نسبة فً
ً
إضافة إلى محافظة مٌسان  ،%83أما بقٌة المحافظات فتتراوح بٌن  %52لمحافظة
تؤٌٌد االنسحاب %89
النجف األشرف %59 ،كربالء المقدسة %73 ،القادسٌة ،والملفت للنظر وجود نسبة مهمة ترف
االنسحاب تراوحت بٌن  %3و %27لعموم المحافظات  ،إضافة إلى جزء من الذٌن استجابوا بـ ال أدري
لصالح تؤٌٌد انسحاب القوات األجنبٌة ،وقد تكون إرهاصات الواقع العراقً هً التً ضغطت على الرأي العام
لالستجابة بهذا الشكل ،مع األخذ بنظر االعتبار إن أغلبٌة الرأي العام فً المحافظات ٌإٌد االنسحاب الفوري
لهذه القوات من العراق.

جري فٌها
ٌوضح شكل رقم ( – 2ب) إجابات العٌنة على السإال ال انً بالنسبة لكل المحافظات التً أ ُ ً
االستطالع هً  %28أإٌد %42.2 ،أإٌد بشدة  %15.8ال أإٌد ،كما أشرنا فً تحلٌل نسب المحافظات،
فؤن النسبة الكلٌة من عٌنة االستطالع ترف

وجود القوات األجنبٌة وأٌدت انسحابها وبمعدل مإٌد بلغ .2

 ،%73أما من لم ٌإٌدوا االنسحاب فكانت نسبتهم  %15.8مع مالحظة إن استجابة العٌنة لهذا السإال كانت
بنسبة  .%86إذاً الرأي العام فً الوسط والجنوب منساقا مع نتائج السإال األول ٌطالب باالنسحاب السرٌع

لهذه القوات األجنبٌة ،وهذا ٌتطلب من الحكومة العراقٌة االستجابة لهذا الرأي ووضع ارلٌات الكفٌلة بتحقٌق
الهدف الشعبً بانسحاب القوات.
السإال ( )3إذا كنت تإٌد انسحاب القوات األجنبٌة من العراق فذلق ٌعود إلى كونها:

ٌوضح شكل رقم ( – 3أ) إجابات العٌنة على السإال ال ال

بالنسبة لمحافظة كربالء المقدسة هً%39 :

قوات محتلة ٌنبغً خروجها %24 ،قوات أجنبٌة تهدد األمن فً العراق %14 ،قوات تنتهق حقوق اسنسان،
وبالنسبة لمحافظة القادسٌة هً %42 :قوات محتلة ٌنبغً خروجها %34 ،قوات أجنبٌة تهدد األمن فً
العراق %15 ،قوات تنتهق حقوق اسنسان  ،وبالنسبة لمحافظة النجف األشرف هً %6 :قوات محتلة ٌنبغً
خروجها %1 ،قوات أجنبٌة تهدد األمن فً العراق %5 ،قوات تنتهق حقوق اسنسان  ،وبالنسبة لمحافظة
مٌسان هً %5 :قوات محتلة
ٌنبغً خروجها %23 ،قوات أجنبٌة تهدد األمن فً العراق %7 ،قوات تنتهق حقوق اسنسان  ،وبالنسبة
لمحافظة ذي قار هً %72 :قوات محتلة ٌنبغً خروجها %26 ،قوات أجنبٌة تهدد األمن فً العراق%2 ،
قوات تنتهق حقوق اسنسان.
ٌتضح من خالل هذه النسب إن نسبة الرف

لوجود القوات األجنبٌة ٌعود بالدرجة األساس إلى كونها قوات

محتلة أك ر مما هً قوات أجنبٌة أو قوات تنتهق حقوق اسنسان باست ناء محافظة النجف األشرف التً كانت
فٌها استجابة العٌنة على هذا السإال منخفضة جداً ،مما ٌعكس عدم استقرار لدى أفراد العٌنة فً تحدٌد
أسباب رفضهم وجود القوات األجنبٌة والمطالبة بانسحابها.

ٌوضح شكل رقم ( – 3ب) إجابات العٌنة على السإال ال ال

جري فٌها
بالنسبة لكل المحافظات التً أ ُ ً

االستطالع هً  %41.8قوات محتلة ٌنبغً خروجها %21.6 ،قوات أجنبٌة تهدد األمن فً العراق%8.6 ،
قوات تنتهق حقوق اسنسان ،وكانت النسبة الكلٌة الستجابة العٌنة على هذا السإال هً .%72
وهذه النسبة تظهر إن سبب المطالبة بانسحاب القوات األجنبٌة ٌعود بالدرجة األساس إلى كونها قوات محتلة
ٌجب خروجها ،وبنسبة  %41.8مما ٌدل على إن الرأي العام فً الوسط والجنوب ٌنطلق من متطلبات وطنٌة
فً تعامل مع هذه القوات ،فهو ٌرٌد انسحابها ألنها قوات محتلة  ً،فهو لم ٌتعامل معها على إنها قوات
صدٌقة أو حلٌفة ،وبغ

النظر عن تعاملها مع الواقع العراقً.

السإال ( )4إذا كنت ال تإٌد انسحاب القوات األجنبٌة من العراق فذلق ٌعود إلى:

ٌوضح شكل رقم ( – 4أ) إجابات العٌنة على السإال الرابع بالنسبة لمحافظة كربالء المقدسة هً%9 :
ضعف األجهزة األمنٌة العراقٌة %4 ،تهدٌد دول الجوار للعراق %2 ،كونها قوات حٌادٌة فً الصراع

الداخلً ،وبالنسبة لمحافظة القادسٌة هً %9 :ضعف األجهزة األمنٌة العراقٌة %3 ،كونها قوات حٌادٌة فً
الصراع الداخلً ،وبالنسبة لمحافظة النجف األشرف هً %7 :ضعف األجهزة األمنٌة العراقٌة %1 ،تهدٌد
دول الجوار للعراق %15 ،كونها قوات حٌادٌة فً الصراع الداخلً ،وبالنسبة لمحافظة مٌسان هً%23 :
ضعف األجهزة األمنٌة العراقٌة %1 ،تهدٌد دول الجوار للعراق %1 ،كونها قوات حٌادٌة فً الصراع
الداخلً  ،وبالنسبة لمحافظة ذي قار هً  %23ضعف األجهزة األمنٌة العراقٌة %7 ،تهدٌد دول الجوار
للعراق %6 ،كونها قوات حٌادٌة فً الصراع الداخلً.
وهذه النسب تتناسب تقرٌبا ً مع تلق التً اعتبرت وجود القوات ضروري ،وهً تدل على إن نسبة تقبل وجود
القوات األجنبٌة هً ضعٌفة لم تتجاوز فً أحسن مستوٌاتها نسبة  %23وقد جاءت نتٌجة لضعف األجهزة
األمنٌة العراقٌة ،مما ٌدل على إن اتجاه العٌنة الغالب ال ٌذهب لمساندة بقاء هذه القوات بشكل مطلق وإنما
بشكل مشروط بتطور أداء األجهزة األمنٌة العراقٌة.

جري فٌها
ٌوضح شكل رقم ( – 4ب) إجابات العٌنة على السإال الرابع بالنسبة لكل المحافظات التً أ ُ ً
االستطالع هً  %13.6ضعف األجهزة األمنٌة العراقٌة %2.6 ،تهدٌد دول الجوار للعراق %5.4 ،قوات
حٌادٌة ،وكانت النسبة الكلٌة الستجابة العٌنة على هذا السإال هً .%21.6
وعلى الرغم من ضعف االستجابة لهذا السإال على مستوى العٌنة االستطالعٌة إال إن النسبة األعلى من
الذٌن لم ٌإٌدو ا انسحاب القوات كان السبب لدٌهم ضعف األجهزة األمنٌة وبنسبة  %13.6وهذا ٌإشر مقدار
الشعور بالخلل لدى أفراد العٌنة فً األداء األمنً لألجهزة العراقٌة المختصة ،ومطالبة الحكومة باسسراع فً
تحسٌن أداءها كما ً ونوعا ً.
السإال ( )5إذا كنت ال تإٌد انسحاب القوات األجنبٌة من العراق فهل ترى إن وجودها ٌكون:

ٌوضح شكل رقم ( – 5أ) إجابات العٌنة على السإال الخامس بالنسبة لمحافظة كربالء المقدسة هً%1 :
دائم بشكل قواعد منعزلة %16 ،مإقت محكوم باتفاقٌات %1 ،ال أدري ،وبالنسبة لمحافظة القادسٌة هً:
 %4دائم بشكل قواعد منعزلة %3 ،مإقت محكوم باتفاقٌات %38 ،ال أدري ،وبالنسبة لمحافظة النجف
األشرف هً %7 :دائم بشكل قواعد منعزلة %1 ،مإقت محكوم باتفاقٌات %5 ،ال أدري  ،وبالنسبة
لمحافظة مٌسان هً %6 :دائم بشكل قواعد منعزلة %16 ،مإقت محكوم باتفاقٌات ،وبالنسبة لمحافظة ذي
قار هً %3 :دائم بشكل قواعد منعزلة %58 ،مإقت محكوم باتفاقٌات %16 ،ال أدري ،وهذه النسب تبٌن
إن من ٌإٌد االنسحاب للقوات األجنبٌة فً محافظة كربالء كانوا ٌطالبون بنسبة كبٌرة فً أن ٌكون وجودها
مإقت محكوم باتفاقٌات وقد ٌكون ضعف الواقع العراقً فً المجاالت المختلفة هو السبب فً طرح هذا
الر أي ،أما محافظة القادسٌة ،فقد عكس الرأي العام فٌها حٌرة فً التعامل مع السإال ،لذا نجد إن نسبة
 %38أجابت بـ ال أدري أي لٌس لها رأي واضح تستقر علٌ  ،فً حٌن نجد إن النسبة العامة المإٌدة لبقاء
القوات األجنبٌة فً النجف كانت قلٌلة جداً ،وذهب الرأي المإٌد لبقاء القوات فً مٌسان باتجاه الوجود
المإقت المحكوم باتفاقٌات وبنسبة  ،%16وترتفع هذه النسبة بشكل كبٌر فً ذي قار لتصل إلى  %58مع
وجود نسبة من عٌنة االستطالع لم تحدد موقفها بعد ،وهذا النسب تدل على إن الذٌن ال ٌإٌدون انسحاب
القوات هم لٌسوا محببٌن لبقائها الدائم ولكن ألسباب ك ٌرة تخصهم وتنطلق من الواقع العراقً مما ٌجعلهم
ٌعتقدون بالحاجة للبقاء المإقت لهذه القوات.

جري فٌها
ٌوضح شكل رقم ( – 5ب) إجابات العٌنة على السإال الخامس بالنسبة لكل المحافظات التً أ ُ ً
االستطالع هً  %4.2 :دائم بشكل قواعد منعزلة %18.8 ،مإقت محكوم باتفاقٌات %12 ،ال أدري ،وكانت
النسبة الكلٌة الستجابة العٌنة على هذا السإال هً .%35
إذاً كما حللنا الجدول السابق ،فإن النسب الكلٌة لالستجابة لهذا السإال تدل على رف

عٌنة االستطالع لبقاء

القوات األجنبٌة بشكل دائم ،وترجٌح بقائها المإقت المحكوم باتفاقٌات وبنسبة %18 .8مع وجود نسبة كبٌرة
نسبٌا ً لم ٌستقر رأٌها بشكل واضح ،وإن حجم االستجابة الكلٌة على هذا السإال بلغت كما هو مذكور آنفا ً
 % 35من العٌنة االستطالعٌة مما ٌعكس حذر غالبٌة العٌنة من وجود هذه القوات تحت أي صورة كانت
وتؤٌٌد الغالبٌة ل النسحاب الفوري لهذه القوات وهو أمر ل دالالت ك ٌرة تحتاج من المهتمٌن من الوقوف
عندها و وضع القرارات المالئمة لذلق وتوجٌ العملٌة السٌاسٌة بشكل صحٌح فً هذا االتجاه.
السإال ( )6إذا كنت مع الوجود المإقت فهل هذا الوجود ٌكون ِل:

ٌوضح شكل رقم ( – 6أ) إجابات العٌنة على السإال السادس بالنسبة لمحافظة كربالء المقدسة هً%14 :
سنة %1 ،سنتٌن %1 ،أك ر %2 ،ال أدري ،وبالنسبة لمحافظة القادسٌة هً %25 :سنة %6 ،سنتٌن،
 %4أك ر %63 ،ال أدري ،وبالنسبة لمحافظة النجف األشرف هً %15 :سنة %1 ،سنتٌن %9 ،أك ر،
 %52ال أدري  ،وبالنسبة لمحافظة مٌسان هً %1 :سنة %5 ،سنتٌن %7 ،أك ر %5 ،ال أدري ،
وبالنسبة لمحافظة ذي قار هً %63 :سنة %12 ،سنتٌن %7 ،أك ر %18 ،ال أدري.
وهذه النسب تعكس تذبذبا ً كبٌراً فً الرأي العام العراقً فً الوسط والجنوب فً تحدٌد مدة بقاء هذه القوات
األجنبٌة ،فً حٌن نجد إن  %63من رأي العٌنة أعتبر إن مدة سنة واحدة هً مدة كافٌة لرحٌل هذه القوات
فً محافظة ذي قار ،فؤن محافظة النجف األشرف كان  %52من العٌنة غٌر قادرٌن على تحدٌد المدة  ،و
 %18فً ذي قار أٌضاً ،وهذا التذبذب ٌشمل بقٌة فقرات السإال ،إن هذا التذبذب ٌدل على إن تحدٌد وقت
محدد لرحٌل أو بقاء هذه القوات تتحكم ب عوامل متعددة ،قد ال تتٌح أحٌانا ً القدرة على الجزم بشكل محدد من
قبل المواطن العراقً فً الوسط والجنوب.

جري فٌها
ٌوضح شكل رقم ( – 6ب) إجابات العٌنة على السإال السادس بالنسبة لكل المحافظات التً أ ُ ً
االستطالع هً  %23.6سنة %5 ،سنتان %5.6 ،أك ر %28 ،ال أدري ،وكانت النسبة الكلٌة الستجابة
العٌنة على هذا السإال هً  .62.2على الرغم من االستجابة الكبٌرة نسبٌا ً من عٌنة االستطالع على هذا
السإال ،فإن أغلبٌة العٌنة لم تستطع تحدٌد رأي فؤجابت بـ ال أدري ،مع وجود ٌعتد بها حددت المدة بسنة،
وهذه االستجابة لوحدها تحتاج من المهتمٌن المزٌد من التحلٌل للعوامل أو األسباب التً تقف وراء ذلق
فاالختالف حاصل بٌن فئة مندفعة إلى إنهاء وجود القوات األجنبٌة لتحرٌر بلدها والمسق بزمام األمور من قبل
العراقٌٌن ،وبٌن فئة أُخرى هً هنا غالبٌة امتنعوا من إعطاء رأي وقد نرى إن الفئة األولى متطرفة فً رأٌها
فً حٌن تعتبر الفئة األخرى متنازلة أو مستسلمةو أحٌانا ً غٌر وطنٌة وهذا قد ٌإدي الى صراع بٌن الفئتٌن
التحمد عقباه اذا لم ٌجد المقاربات الصحٌحة.
السإال ( )7هل ترى إن الحكومة العراقٌة الحالٌة تسعى إلى:

ٌوضح شكل رقم ( – 7أ) إجابات العٌنة على السإال السابع بالنسبة لمحافظة كربالء المقدسة هً%14 :
إنهاء وجود القوات األجنبٌة %41 ،أبقاء القوات األجنبٌة %12 ،ال أدري ،وبالنسبة لمحافظة القادسٌة هً:
 %41إنهاء وجود القوات األجنبٌة %4 ،أبقاء القوات األجنبٌة %45 ،ال أدري وبالنسبة لمحافظة النجف
األشرف هً %25 :إنهاء وجود القوات األجنبٌة %13 ،أبقاء القوات األجنبٌة %65 ،ال أدري  ،وبالنسبة
لمحافظة مٌسان هً %39 :إنهاء وجود القوات األجنبٌة %3 ،أبقاء القوات األجنبٌة %32 ،ال أدري ،
وبالنسبة لمحافظة ذي قار هً %43 :إنهاء وجود القوات األجنبٌة %56 ،أبقاء القوات األجنبٌة %4 ،ال
أدري.
من خالل هذه النسب ٌتضح إن رأي عٌنة االستطالع كان سلبٌا ً تجاه الحكومة فً تعاملها مع قضٌة إنهاء
وجود القوات األجنبٌة فً كل من كربالء المقدسة وذي قار ،وإٌجابٌا ً فً القادسٌة ومٌسان ،وإٌجابٌا ً نوعا ً ما
فً النجف ،لكن المحافظة األخٌرة شهدت نسبة عالٌة من العٌنة لم تستطع تحدٌد إجابتها من موقف الحكومة
من وجود القوات بشكل واضح ،فؤجابت بـ ال أدري  ،%65وكانت عٌنة االستطالع فً محافظة مٌسان أك ر
من بقٌة المحافظات واضحة فً إجابتها فلم تشهد أي إجابة بـ ال أدري ،وهذه النسب تعكس انقساما واضحاً
فً رأي عٌنة االستطالع تجاه الحكومة العراقٌة الحالٌة.

اري فٌهااا
ٌوضااح شااكل رقاام ( – 7ب) إجابااات العٌنااة علااى السااإال السااابع بالنساابة لكاال المحافظااات التااً أُجا ً
االستطالع هاً  %31.8إنهااء وجاود القاوات األجنبٌاة %22.2 ،أبقااء القاوات األجنبٌاة %31.6 ،ال أدري،
وكانت النسبة الكلٌة الستجابة العٌنة على هذا السإال هً .85.6
لقد كانت نسبة استجابة العٌنة الكلٌة على هذا السإال عالٌة جداً ،لكن النسب الكلٌة ال تحسب لصالح الحكوماة
الحالٌة ،فإذا كانت نسبة من اساتجابوا لصاالح الحكوماة قاد بلغات  %31.8فؤنناا إذا أضافنا نسابة الاـ %22.2
التً كان رأٌها سلبٌا ً بالحكومة إلى نسبة  %31التً أجابت بـ ال أدري ،فإن النسبة الكلٌة تكون %53 .2هً
نسبة ال تحسب لصالح الحكومة الحالٌة ،وٌدل ذلق على إن الحكومة لم تكن ناجحاة فاً إقنااع الارأي العاام فاً
الوسط والجنوب بفعالٌة خطواتها باتجاه إنهاء وجود القوات األجنبٌاة ،وهاذا األمار جادٌر بؤخاذه باالعتباار مان
قبل الحكومة الحالٌة.

السإال ( )8ما هو رأٌق بؤداء األجهزة األمنٌة العراقٌة؟

ٌوضح شكل رقم ( – 8أ) إجابات العٌنة على السإال ال امن بالنسبة لمحافظة كربالء المقدسة هً%37 :
رديء %23 ،متوسط %8 ،جٌد %2 ،جٌد جداً ،وبالنسبة لمحافظة القادسٌة هً %12 :رديء%33 ،
متوسط %45 ،جٌد %14 ،جٌد جداً ،وبالنسبة لمحافظة النجف األشرف هً %13 :رديء %35 ،متوسط،
 %46جٌد %6 ،جٌد جداً ،وبالنسبة لمحافظة مٌسان هً %73 :رديء %21 ،متوسط %5 ،جٌد%4 ،
جٌد جداً  ،وبالنسبة لمحافظة ذي قار هً %81 :رديء %9 ،متوسط %4 ،جٌد %6 ،جٌد جداً.
وتوضح نسب المحافظات إن أداء األجهزة األمنٌة لم ٌكن مقنعا ً بشكل كبٌر فً المحافظات كربالء المقدسة
ومٌسان وذي قار ،وقد جاء تقٌٌم أداءها برديء من قبل أك ر عٌنة االستطالع فٌها ،لكن الوضع أفضل فً
محافظتً القادسٌة والنجف األشرف ،وهذا ٌعنً إن الصورة التً تنعكس من خاللها األجهزة األمنٌة العراقٌة
الحالٌة لٌست صورة نظامٌة على مستوى البلد ،بل هً صورة متعددة تختلف باختالف المحافظة ،وهذا مإشر
خطٌر ول دال الت حول مدى قدرة السلطة الحكومٌة على ضبط أداء قواتها وأجهزتها األمنٌة لتكون بمستوى
واحد فً عموم العراق.

جري فٌها
ٌوضح شكل رقم ( – 8ب) إجابات العٌنة على السإال ال امن بالنسبة لكل المحافظات التً أ ُ ً
االستطالع هً  %43رديء %23.6 ،متوسط %21.6 ،جٌد %6.4 ،جٌد جداً ،وكانت النسبة الكلٌة
الستجابة العٌنة على هذا السإال هً .91.6
تعكس النسب أعاله استجابة عالٌة من قبل عٌنة االستطالع على السإال ،ولكن أعلى نسبة تقٌم أداء األجهزة
األمنٌة العراقٌة بؤن رديء ،وهذا أمر ٌتطلب مراجعة أداء هذه األجهزة للوقوف على أسباب الخلل لمعالجتها،
فتشخٌص األخطاء أفضل من خداع النفس بعدم وجودها.
* أجرى االستطالع وحدة استطالع الرأي العام فً مركز الفرات للتنمٌة والدراسات االستراتٌجٌة

