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عن المركز

البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته   مركُز 
 الرئيسة –فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة
 واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء

.حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي

 قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً، والتطورات املتالحقة اليت يشهدها البلد 
 واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي يف العراق تفتقر إىل
 القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت حّددت النظرة إىل العراق خالل العقود
 املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية، واحليادية،
 واملصداقية، واإلبداع، ويوّجُه املركُز أنشطَتُه يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة
املديي على  ملعاجلتها  الناجعة  املقرتابت  عن  القرار  لصانعي  وأفكاٍر  بصائَر  بتقدمِي  األوسط   الشرق 

 .القصري والطويل

 ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع عرب 
 حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة
والعالقات والزراعية،  النفطية  والسياسات  واجملتمع،  واالقتصاد،  السياسة،  اليت ختصُّ  العراق   قضااي 

.الدولية، والتعليم
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املقدمة:
مت تصميم الدراسة احلالية لشرائح متعددة من اجملتمع العراقي من خالل استبيان تكّون من ستة 
عشر سؤااًل رئيساً، وجِّهت إىل )2.310( مبحوثي مت سحبهم من عينة مكونة من )38.000( ألف 
الوطنية يف عموم احملافظات  البياانت  رقم هاتف حممول، مت اختيار األرقام بطريقة عشوائية من قاعدة 
كممثلي عن سكان العراق الذين يتجاوز عددهم )36( مليون نسمة، وقد تناسب أفراد العينة على 
الصعيد الوطين من حيث نسبة السكان يف احملافظة إىل نسبة العينة املختارة، وتضمنت األسئلة متغريات 
اجلنس، والتوزيع العمري، واملستوى املعيشي، واملستوى التعليمي، ونوع العمل، والقومية، فضاًل عن تسعة 
أسئلة حمورية عاجلت أهداف االستطالع وحماوره الرئيسة. وجرى اعتماد إسقاطات سكان العراق حسب 

كل حمافظة على وفق أحدث البياانت الصادرة من اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط.
وأييت االستبيان احلايل للبحث يف إطار واقع توجهات أفراد اجملتمع العراقي ملختلف فئاته وقومياته 

وحمافظاته كافة؛ لغرض الكشف عن توجهات اجلمهور املستطلع بشأن اآليت:
 حتديث بياانت الناخبني من عدمه..1
 املشاركة يف االنتخاابت والتصويت من عدمه..1
 تفضيالت اجلمهور املستطلع إزاء املرشحني:.1
 أيفضلون أحزاابً أم كتاًل أم أفراداً مستقلني؟-أ
 هل يفضلون األحزاب، أو الكتل، أو األفراد املستقلني من:-أ
•  ذوي التوجهات الدينية/املذهبية.	
•  ذوي التوجهات القومية/اإلثنية.	

توجهات الناخبين باالستحقاقات االنتخابية القادمة في العراق
)المشاركة، التفضيالت، األولويات(
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•  ذوي التوجهات القبلية/العشائرية.	
•  ذوي التوجهات املدنية/العلمانية.	
•  ذوو التوجهات اجلغرافية/املكانية.	
السمات .1 أبرز  وما  االنتخابية؟  الربامج  يف  املستطلع  اجلمهور  يفضلها  اليت  األولوايت  ما   

الشخصية للمرشحني اليت يفضل املبحوثون التصويت لصاحلها؟ وما أبرز االصالحات االنتخابية 
توجهات  اليت يؤيدون تنفيذها؟.. وغريها من األسئلة، ليشمل عموم حمافظات العراق، ويوضح جلّياً 

الناخبي إزاء االستحقاقات االنتخابية القادمة )جمالس احملافظات، وجملس النواب(.
ومن خالل االستبيان احلايل مت إعطاء بياانت لدراسة حتليلية تفسر توجهات املواطن العراقي وآراءه 
التحليلي  الوصفي  املنهج  أساس  على  اعتمدت  اليت  االنتخابية،  العملية  بشأن  الذاتية  ومواقفه وخرباته 
لعرض املوضوع عن طريق املسح االجتماعي لعينة أفراد من أعمار خمتلفة بدأت من )18 عاماً فما فوق 
حىت جتاوز من بلغت أعمارهم 66 عاماً فما فوق( ميثلون اجملتمع العراقي، ورقعاً جغرافية خمتلفة، وثقافات 

متباينة بنحٍو يسمح بتعميم النتائج عليهم.
جرى اقرتاح مشروع االستطالع احلايل للمركز، وتصميم االستبانة وترميزها، وتدريب جمري املقابالت 
على متضمناهتا، فضاًل عن مراجعة البياانت وتدقيقها، واستخراج اجلداول وتصميم األشكال والتعليق 
عليها، وصواًل إىل االستنتاجات والتوصيات، من قبل الدكتور )أمحد قاسم مفنت( الباحث املتخصص يف 
علم االجتماع، والتدريسي احملاضر يف جامعة بغداد - كلية اآلداب - قسم علم االجتماع فيما ساهم 
الدكتور خالد حنتوش ساجت الباحث املتخصص يف علم االجتماع يف تصفية البياانت االولية وتبويبها.
ويقوم اهلدف الرئيس من االستبيان احلايل على إاتحة الفرصة ملعرفة احلقائق املوضوعية يف حتليل 
الناخبي حنو االستحقاقات االنتخابية القادمة، والتخطيط اإلمنائي، وإدارة الربامج، واختاذ القرارات على 
كل املستوايت؛ لتوفري تقومي موضوعي وتفصيلي للعملية االنتخابية، إذ مت استخدام العينة احلصصية اليت 
تقسم جمتمع املبحوثي أو عينته على فئات وترتك لالستبيان املقنن حرية اختيار مفردات العينة بشرط 
االلتزام ابحلدود العددية والنوعية للعينة؛ وبذلك تعدُّ العينة عشوائية ومتتاز بدقة متثيلها للمجتمع للتوصُّل 

إىل أجوبة حقيقية وواقعية عن حياة اجملتمع العراقي.
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اتصاالت هاتفية ابستخدام أرقام مت اختيارها عشوائّياً من قاعدة البياانت الوطنية.	 
أجريت االتصاالت للمدة من 29 توز ولغاية 17 آب 2017.	 
عدد املبحوثني الذي مشلهم االستبيان: )2.310( مبحوثني.	 
هامش خطأ ± 3.1 نقطة مئوية.	 

المنهجية
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النسبة العدد احملافظة
26.5 613 بغداد
8.4 194 نينوى
7.0 162 البصرة
5.1 118 السليمانية
5.0 116 ذي قار
4.8 112 اببل
4.4 101 دايىل
4.3 99 األنبار
4.3 99 أربيل

4.1 95 كركوك

3.9 89 صالح الدين

3.7 86 دهوك
3.6 84 النجف
3.6 84 واسط
3.4 79 كربالء
3.1 72 الديوانية
2.7 63 ميسان
1.9 44 املثىن

100.0 2.310 اجملموع

جدول )1( يوضح توزيع وحدات العينة بحسب المحافظة
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أظهرت نتائج االستبيان تبايناً ملحوظاً يف إجاابت املبحوثي لـ )18( حمافظة يف العراق لإلجابة 
عن سؤال يف أي حمافظة تسكن؟ إذ ظهرت يف أغلبها متقاربة مع واقع متثيلهم حلجم السكان الكلي يف 

كل حمافظة، وقد توزعت تفاصيل النتائج على النحو اآليت:
جاءت إجاابت املبحوثي الكلية بواقع )2.310( إجابة، وبنسبة )100%( عن سؤال احملافظة، 
من   )%26.5( مثلت  وبنسبة  مبحواثً،   )613( بواقع  املبحوثي  إجاابت  بغداد  حمافظة  تصدرت  إذ 
جمموع املبحوثي، تلتها حمافظة نينوى بواقع )194( إجابة، وبنسبة بلغت )8.4%(، وحلت اثلثاً حمافظة 
البصرة بعدد إجاابت )162(، وبنسبة )7.0%(، فيما جاءت حمافظة السليمانية يف املرتبة الرابعة وبعدد 
إجاابت بلغت )118( إجابة، وبنسبة )5.1%(، ومن مث حمافظة ذي قار بعدد إجاابت )116(، وبنسبة 
دايىل  تلتها حمافظة  بواقع )112( إجابة، وبنسبة )%4.8(،  اببل  حمافظات  )5.0%(، ووردت سادساً 
بعدد إجاابت )101(، وبنسبة )4.4%(، ومن مث حمافظة األنبار بعدد إجاابت بلغت )99( إجابة، 
وبنسبة )4.3%(، ماثلتها حمافظة أربيل ابلعدد والنسبة نفسيهما، يف حي حلت عاشراً حمافظة كركوك 
بواقع )95( إجابة، وبنسة )4.1%(، تلتها حمافظة صالح الدين بعدد )89( إجابة، وبنسبة )%3.9(، 
تبعتها حمافظة دهوك بواقع )86( إجابة، وبنسبة )3.7%(، حلقتها حمافظتا النجف وواسط بعدد ونسبة 
متساويي مثلتا )84( إجابة، وبنسبة )3.6%(، وظهرت يف التسلسل اخلامس عشر حمافظة كربالء بعدد 
)79( إجابة، وبنسبة )3.4%(، تبعتها حمافظة الديوانية بواقع )72( إجابة، وبنسبة )3.1%(، مث حلت 
ابملرتبة السابعة عشرة حمافظة ميسان بعدد إجاابت بلغت )63(، وبنسبة )2.7%(، وجاءت أخرياً حمافظة 

املثىن بواقع )44( إجابة، وبنسبة )%1.9(.
العراق مجيعها على اإلجابة عن  املبحوثون يف حمافظات  الرغم من كل ذلك فقد حافظ  وعلى 
السؤال، إذنْ مت حصد نسب خمتلفة يف كل حمافظة بناًء على اختالف توزيع السكان؛ وتوزيعهم على النمط 
املناطق  يقطنون  السكان  أغلبية  اننْ  ويالحظ  األخرى،  والبشرية  البيئية  العوامل  وعلى  للتضاريس  العام 
التنظيم  على  مباشرة  بصورة  فقط  ليس  السكان،  توزيع  تباين  يف  أساسياً  دوراً  للمناخ  إن  إذ  السهلية، 
البشري، ولكن بصورة غري مباشرة من خالل أتثريها على الرتبة واحلياة النباتية والزراعة، وتعد احلرارة واملطر 
أهم عنصرين مؤثرين يف تباين توزيع السكان، فضاًل عن حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي، 
فهذان عنصران ابرزان يسهمان بنحو كبري يف توزيع السكان، وقد يؤداين إىل اهلجرة الداخلية والنزوح؛ مما 

يؤثر يف إعادة توزيع السكان بي املناطق واحملافظات، وكما هو مبي يف اخلارطة )1(.
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خارطة )1(
توضح نسبة المبحوثين حسب تمثيل العينة في كل محافظة مقاربًة 

مع حجم السكان فيها
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جدول )2( يوضح الفئات العمرية للمبحوثني

النسبة العدد الفئات العمرية
14.5 336   24-18
25.2 581 31-25
24.9 576 38-32
16.4 379 45-39
7.7 177 51-46
6.2 143 58-52
3.9 89 65-59
1.3 29  66 فاكثر

100.0 2.310 اجملموع

جرى توزيع مستوايت أعمار املبحوثي يف الدراسة احلالية على )مثان( فئات عمرية، بدءاً ابلفئة 
العمرية )18- 24( سنة، وانتهاًء ابلفئة العمرية )66- فأكرب(. وجاء الفارق بي فئة وأخرى )طول 

الفئة( بواقع ست سنوات، يف حي مثل )عرض الفئة( سبع سنوات، وكما موضح يف اجلدول أعاله.
تشري نتائج الدراسة امليدانية فيما يتعلق ابلفئات العمرية إىل جمموع وحدات العينة أبن أعلى نسبة 
من املبحوثي تقع ضمن الفئة العمرية )25-31( سنة، إذ بلغ عددهم )581( مبحواثً بنسبة )%25.2(. 
يف حي جاءت الفئة العمرية )32-38( سنة يف املرتبة الثانية، إذ بلغ عددهم )576( مبحواثً وبنسبة 
)24.9%( من جمموع وحدات العينة، وجاءت الفئة العمرية )39-45( سنة ابملرتبة الثالثة، إذ بلغ عددهم 
العمرية )18-24( ابملرتبة  الفئة  تلتها  العينة،  وبنسبة )16.4%( من جمموع وحدات  )379( مبحواثً 
الرابعة، إذ بلغ عددهم )336( مبحواثً وبنسبة )14.5%( من جمموع وحدات العينة، ومثلت الفئة العمرية 
وبنسبة )7.7%( من جمموع  فيها )177( مبحواثً  املبحوثي  بلغ عدد  إذ  اخلامسة،  املرتبة   )51-46(
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وبنسبة )%6.2(،  مبحواثً  وبواقع )143(  السادسة  الفئة )52-58( ابملرتبة  العينة، وجاءت  وحدات 
وبنسبة  مبحواثً   )89( عددهم  بلغ  إذ  السابعة،  املرتبة  يف   )59-65( للمبحوثي  العمرية  الفئة  تبعتها 
)3.9%(، وحلت أخرياً ابملرتبة الثامنة الفئة العمرية )66- فأكرب( بعدد )29( مبحواثً وبنسبة )%1.3(.

يالحظ على التكرار املتجمع الصاعد ألعمار املبحوثي الذين تقع أعمارهم بي )18- 45( قد 
بلغ حنو )1.872( مبحواثً، بنسبة مئوية متجمعة تقرتب من )81%( من جمموع وحدات العينة، أي إن 
أغلب املبحوثي حُيَسبون على فئة الشباب ومل يبلغوا بعد مرحلة الكهولة )الشيخوخة(، أي إهنم ميثلون 
األعمار املفضلة لسوق العمل والزواج واإلقبال على احلياة مبختلف أنشطتها وفعالياهتا، وأمهها دورهم يف 
إحداث التغيري والتأثري يف اجملتمع سواء أكان من خالل املشاركة السياسية أم من ممارسة النقد واملعارضة 

والتأثري ابلرأي العام.
ويالحظ على التكرار املتجمع الصاعد ألعمار املبحوثي الذين تقع أعمارهم بي )46- 66 فأكثر( 
سنة قد بلغ حنو )438( مبحواثً، بنسبة مئوية متجمعة تقرتب من )19%( من جمموع وحدات العينة، 
أي إن املبحوثي الذين حُيَسبون على مرحليت متوسطي العمر والكهولة )الشيخوخة( قد حضر متثيلهما يف 

العينة بنحٍو واضح وبنسبة تقرتب من مخس العينة.
ونلحظ على جمموع املقارانت السابقة أن توزيع العينة جاء مقارابً للتوزيع الطبيعي، وجاءت النسب 
واألعداد بي الفئات العمرية املستهدفة يف الدراسة ما يقرب من التوازن يف ما بينها، ومثلت فئة الشباب 

أغلب مفردات العينة، وكما موضح يف الشكل )1(.



13Al-Bayan Center for Planning and Studies

شكل )1( يوضح نسب توزيع الفئات العمرية للمبحوثني

جدول )3( يوضح التوزيع اجلنسي للمبحوثني

النسبة العدد اجلنس

36.1 834 أنثى
63.9 1.476 ذكر

100.0 2.310 اجملموع

يبّي اجلدول )3( التوزيع اجلنسي لوحدات عينة الدراسة، إذ بلغ عدد الذكور )1.476( بنسبة 
)63.9%( من جمموع وحدات العينة، يف حي بلغ عدد اإلانث حنو )834( بنسبة )36.1%( من 

جمموع وحدات العينة.
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وجاءت النسب متقاربة بي الذكور واإلانث يف سبع حمافظات وبنسبة تقرتب من الثلثني إىل 
الثلث مع تفاوت يسري تراوح بي )30-40%( لإلانث، وبنسبة تراوحت بي )60-70%( للذكور يف 
حمافظات: )نينوى )69%( ذكوراً و)31%( إاناثً، كركوك )61%( ذكوراً و)39%( إاناثً، دايىل )%69( 
ذكوراً و)31%( إاناثً، كربالء )70%( ذكوراً و)30%( إاناثً، الديوانية )70%( ذكوراً و)30%( إاناثً، 

ذي قار )68%( ذكوراً و)32%( إاناثً، السليمانية )69%( ذكوراً و)31%( إاناثً(.
يف حي اقرتبت النسبة بينهما إىل ما يقرب من التساوي يف أربع حمافظات وهي: )بغداد )%58( 
ذكوراً و)42%( إاناثً، واسط )52%( ذكوراً و)48%( إاناثً، النجف )58%( ذكوراً و)42%( إاناثً، أربيل 

)51%( ذكوراً و)49%( إاناثً(.
وقد اختلَّت النسبة بينهما إىل ما يقرب من الربع إىل الثالثة أرابع يف ثالث حمافظات هي: 
البصرة )72%( ذكوراً  إاناثً،  و)%22(  ميسان )78%( ذكوراً  إاناثً،  و)%25(  )املثىن )75%( ذكوراً 

و)28%( إاناثً(.
وتطرفت النسبة بينهما لصاحل الذكور يف حمافظتني، مها: )األنبار )82%( ذكوراً و)18%( إاناثً، 
صالح الدين )88%( ذكوراً و)12%( إاناثً(. قابلهتما ابلضدِّ حمافظتا )دهوك )44%( ذكوراً و)%52( 

إاناثً، واببل )49%( ذكوراً و)51%( إاناثً(، إذ جاء تثيل اإلانث فيهما بنسب أعلى من الذكور. 
وحي مقارنة نسبة الذكور إىل نسبة اإلانث جلميع وحدات العينة يتضح ارتفاع نسبة الذكور بفارق 
كبري عن نسبة اإلانث اليت تقرتب من الثلثي إىل الثلث، إذ إن اختيارات العينة جاءت على وفق أرقام 
عشوائية مت سحبها من قاعدة بياانت املشرتكي يف اهلاتف النقال لعموم حمافظات العراق، وعلى أساسها 
أجريت االتصاالت واملقابالت؛ لذا ظهر متثيل اإلانث يف العينة على هذا النحو. وإن التحفظ االجتماعي 
إلجراء املقابلة مع شخص غري معّرف لديهم -غريب أو أجنيب- وتردد بعض النساء من إجراء االتصال 
واملقابلة مّثل أحد أهم عوامل ورود تلك النسبة، فضاًل عن عشوائية العينة وعدم اشرتاط توازهنا؛ ومع كل 
تلك العوامل املعيقة لتحقيق مقابالت متوازنة بي الذكور واإلانث فإن إمتام املقابالت مع )834( أنثى 
مثل أمراً مقبواًل حلضور رأي النساء والتعبري عن توجهاهتن ضمن عينة الدراسة، وكما موضح يف الشكل 

.)2(
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شكل )2( يوضح نسب توزيع املبحوثني حسب اجلنس

أنثى
ذكر

%36

%64

جدول )4( يوضح احلالة الزوجية للمبحوثني

النسبة العدد احلالة الزواجية
77.6 1.793 متزوج
20.7 479 أعزب
1.3 29 أرمل
0.4 9 مطلق

100.0 2.310 اجملموع

يُظهر اجلدول )4( أن عدد املبحوثي من املتزوجي بلغ )1.773( مبحواثً بنسبة )77.6%( من 
جمموع وحدات العينة، وبلغ عدد غري املتزوجي )479( مبحواثً وبنسبة )20.7%(، فيما بلغ عدد األرامل 
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)29( وبنسبة )1.3%( من جمموع وحدات العينة. أما عدد املطلقي/ املطلقات فقد بلغ )9( مبحوثي 
فقط، وبنسبة )0.4%( من جمموع وحدات العينة.

العينة أهنا جاءت  للمتزوجي واألرامل واملطلقي وجلميع وحدات  الرتاكمية  النسبة  يالحظ على 
بنسبة )79%(، يقابلها )21%( لغري املتزوجي، أي ما ميثل نسبة ما يزيد عن الثالثة أرابع إىل أقل 

من الربع.
يضفي الزواج واالرتباط أبسرة مزيداً من االهتمام والشعور ابملسؤولية والتخطيط للمستقبل، ومتابعة 
الشأن العام،؛ وذلك لتعدد املصاحل واتساع شبكة العالقات االجتماعية وتنوع امليزات واخلصائص واآلمال 
والطموحات ألفراد األسرة، وينتج عن ذلك مبجمله أن آراء وقرارات ومواقف املتزوجي أو الذين مروا 

بتجربة زواج، تكون غالباً انبعة ومستشرفة هلموم اجلماعة ومصاحلها، وال يغلب عليها الطابع الفردي.
أرمل، مطلق(  أعزب،  )متزوج،  األربع  بفئاهتا  الزواجية  احلالة  أن  يتضح  تقدم،  ما  على  أتسيساً 
جاءت أقرب ما تكون إىل التوزيع املتوازن على صعيد جمموع العينة مقاربة مع الواقع، فضاًل عن تقارب 

النسب بي وحدات العينة يف أغلب احملافظات.
والشكل )3( يوضح توزيع النسب للحالة الزواجية.
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جدول )5( يوضح املستوى التعليمي للمبحوثني

النسبة العدد املستوى التعليمي
3.0 69  ال يقرأ وال يكتب
6.2 144 يقرأ وال يكتب

17.8 411 ابتدائية
19.2 444 متوسطة
18.3 423 إعدادية
10.0 232 معهد

19.2 444 بكالوريوس

2.3 52 دبلوم عاٍل

2.9 67 ماجستري

1.0 24 دكتوراه

100.0 2.310 اجملموع

تشري بياانت اجلدول )5( إىل أن جمموع عدد األميي بلغ )69( مبحواثً بنسبة )3%( من جمموع 
بلغ  االبتدائية جمتمعي فقد  الشهادة  الذين يقرؤون ويكتبون واحلاصلي على  أما عدد  العينة،  وحدات 
)555( مبحواثً  بنسبة )24%( من جمموع وحدات العينة، يف حي بلغ عدد الذين حصلوا على الشهادة 

املتوسطة واإلعدادية حنو )867( مبحواثً وبنسبة تقرتب من )38%( من جمموع وحدات العينة.
وبلغ عدد الذين حصلوا على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس حنو )676( مبحواثً وبنسبة )%29( 
من جمموع وحدات العينة. وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن عدد الذين حصلوا على شهادة عليا )دبلوم 
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عاٍل، ماجستري أو دكتوراه( حنو )143( مبحواثً وبنسبة )6%( من جمموع وحدات العينة.
نلحظ من بياانت اجلدول يف أعاله أن النسبة الرتاكمية حلملة الشهادة االبتدائية فما دون بلغت حنو 
)9%( من جمموع وحدات العينة. وبلغت النسبة الرتاكمية حلملة الشهادة املتوسطة فما دون حنو )%46( 
من جمموع املبحوثي، يقابلها محلة الشهادة اإلعدادية فأعلى جمتمعي وبنسبة تراكمية بلغت )54%( من 

جمموع املبحوثي؛ مما يدلل على أن أغلب وحدات العينة ذوو مستوى تعليمي جيد إىل جيٍد عاٍل. 
جاء توزيع وحدات العينة على مستوايت التعليم بفئاته املتعددة املشار إليها يف اجلدول أعاله بنسب 
متباينة تبدأ من مستوى منخفض وأتخذ ابلزايدة حىت تصل إىل مستوى تعليمي )معهد/ بكالوريوس( 
كأعلى نسبة، وتنقلب بعدها عند مستوى تعليمي )دبلوم عاٍل/ ماجستري/ دكتوراه( لتعود لالخنفاض، 
إذ ترسم بذلك شكل جرس أو منحن بيايّنٍ يدلل على أن توزيع العينة جاء مقارابً للمجتمع املدروس، 
إذ يُعدُّ ذلك مؤشراً على متثيل العينة أو اقرتاهبا من واقع اجملتمع املدروس. وكما موضح يف الشكل )4(.

شكل )4( يوضح نسب توزيع املستوى التعليمي للمبحوثني
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جدول )6( يوضح املستوى املعيشي للمبحوثني

النسبة العدد املستوى املعيشي

35.9 830  غالباً ما يكون دخلنا الشهري غري كاٍف لسد حاجاتنا
األساسية مثل الغذاء واإلجيار

49.9 1.153 لدينا ما يكفي لتدبري األمور العائلية لكن بعيداً عما هو كمايل

14.2 327 لدينا من األموال ما يكفينا للعيش برخاء

100.0 2.310 اجملموع

ملعرفة املستوى املعيشي لوحدات عينة الدراسة ولغرض االبتعاد عن ذكر مقدار الدخل ابألرقام، 
اليت غالباً ما تتم اإلجابة عنها بعيداً عن الواقع خوفاً من )احلسد( أو املالحقة الضريبية أو الرتصد للسرقة؛ 
لذا جرى اقرتاح ثالث فئات ليتمكن املبحوثون من توصيف مستوايهتم املعيشية حبسبها )متثل الفئة األول 
مستوى معيشياً متدنياً، ومتثل الفئة الثانية مستوى معيشياً متوسطاً، فيما متثل الفئة الثالثة مستوى معيشياً 

عالياً(.
تظهر معطيات اجلدول )6( أن عدد الذين وصفوا دخلهم الشهري أبنّه غالباً ما يكون غري كاٍف 
لسد حاجاهتم األساسية قد بلغ حنو )830( مبحواثً وبنسبة )36%( من جمموع وحدات العينة. أما عدد 
الذين وصفوا دخلهم الشهري أبنه يكفي لتدبري األمور العائلية لكن بعيداً عما هو كمايل فقد جاء بواقع 
)1.153( مبحواثً وبنسبة )50%( من جمموع وحدات العينة، يف حي وصف )327( مبحواثً وبنسبة 

)14%( أن دخلهم وممتلكاهتم تكفيهم للعيش برخاء.
ويظهر من نتائج بياانت اجلدول أن أعلى نسبة من املبحوثي هم ذوو مستوى معيشي متوسط، 
متعددة  أخرى  مبتغريات  املعيشي  املستوى  يرتبط  ما  غالباً  إذ   ،)%64( بلغت  تراكمية  وبنسبة  فأعلى 
كاملستوى التعليمي، ونوع املهنة، وعدد أفراد األسرة، ومستوى الدخل، وغريها من املتغريات، وإذا ما 
أجرينا مقاربة بي املستوى التعليمي وبيان مدى عالقته ابملستوى املعيشي لوحدات عينة الدراسة يتضح 
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أن حنو )54%( من جمموع وحدات العينة هم من احلاصلي على مستوى تعليمي جّيد إىل جّيٍد عاٍل. 
وقد يلمح من ذلك وجود عالقة بي املستوى التعليمي واملستوى املعيشي للمبحوثي من جانب، 
املستوى  يسهم  إذ  آخر،  جانب  من  العام  اجملال  يف  واملشاركة  للدخول  الظروف  توسعة  وبي  وبينهما 
واملنتدايت  املقاهي  اجلماليات كحضور  بتذوق  أو آبخر  بنحٍو  واملستمر  اجليد  العمل  ونوعية  التعليمي 
السياسية،  الثقافية، أو االشرتاك يف منظمات اجملتمع املدين واالنضمام هلا، كذلك حتفز على املشاركة 
فضاًل عن الدخول للجامعات واملؤسسات األكادميية، وصناعة الرأي والتأثري فيه، وغريها. والشكل )5( 

يوضح نسب توزيع املستوى املعيشي للمبحوثي.
شكل )5( يوضح نسب توزيع املستوى املعيشي للمبحوثني

غالباً ما يكون دخلنا الشهري 
حاجاتنا  لسد  كاٍف  غري 
األساسية مثل الغذاء واإلجيار 

)متدٍن(

األمور  لتدبري  يكفي  ما  لدينا 
هو  عما  بعيداً  لكن  العائلية 

كمايل )متوسط(

يكفينا  ما  األموال  من  لدينا 
للعيش برخاء )عاٍل(

%35.9
%49.9

%14.2
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جدول )7( يوضح التوزيع اإلثين/القومي للمبحوثني

النسبة العدد القومية

80.0 1.849 عريب

12.9 297 كردي

4.6 106 تركماين

1.3 29 شبكي
1.1 26 أخرى )أيزيدي(
0.1 3 كلداين آشوري

100.0 2.310 اجملموع

عرَّفوا  املبحوثي  وبنسبة )80%( من جمموع  مبحواثً  أن )1.849(   )7( اجلدول  بياانت  تصرح 
قوميتهم أبهنم عرب. أما األكراد فقد بلغ عددهم )297( مبحواثً وبنسبة )13%( من جمموع وحدات 
العينة. يف حي بلغ عدد الرتكمان )106( مبحوثي وبنسبة تقرتب من )5%( من جمموع املبحوثي. كما 
بلغ عدد الشبك )29( مبحواثً وبنسبة تزيد على )1%( بقليل. يف حي بلغ عدد األيزيديي )26( مبحواثً 
الذين وصفوا قوميتهم بـ)كلداين آشوري( وبواقع )3( مبحوثي  وبنسبة تقرتب من )1%(، وحل أخرياً 

وبنسبة )0.1%( من جمموع وحدات العينة.
لألكراد، إال أن أصرار )26( مبحواثً  وعلى الرغم من شيوع األيزيديي كداينة وانتساهبم قومياً 
على ذكرها كقومية، وملقتضيات األمانة العلمية يف الدراسة احلالية جرى إظهارهم على هذا النحو، فضاًل 
عن أن نظرايت علم االجتماع وخمرجات دراسات اهلوية تؤكد على أن التعريف ابهلوية خياٌر فردٌي مدرٌك 
تشخيصهم  عند  املتفاعلون  يضفيه  مبا  اهلوية  تتمثل  آخر  من جانب، ومن جانب  هذا  األفراد،  يصفه 
للفروق واملميزات بينهم وبي اآلخر ويعيدون أتكيدها؛ لذا مت إيراد عدد األيزيديي ونسبتهم كتعريف قومي 

للمبحوثي الذين أصروا على تعريف قوميتهم على وفق ذلك.      
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للقوميات  الرتاكمية  النسبة  أن  نلحظ  اجلدول-  معطيات  إىل  العودة  آخر -وحي  ومن جانب 
بلغت مبجملها )2.5%( من جمموع وحدات  قد  أيزيدي، كلداين آشوري(  الصغرى )شبكي،  الثالث 
العينة، يف حي ظهرت اجلماعات القومية الكربى يف العراق )عريب، كردي، تركماين( مبا يقرب من متثيلها 

يف الواقع العراقي وبنسبة )%97.5(.
وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً توازانً غري مقصود يف توزيع العينة على صعيد االنتماء اإلثين/ القومي، 
إذ حضرت مجيع املكوانت يف عينة االستطالع؛ مما أاتح فرصاً مقبولة جلميع املكوانت للتعبري عن آرائها 
وخمرجاهتا  العينة  بياانت  على  االعتماد  يرّجح  وعليه  القادمة؛  االنتخابية  االستحقاقات  إزاء  وتوجهاهتا 

بوصفها مقرتبًة من متثيل اجملتمع املدروس. والشكل )6( يوضح نسب توزيع املبحوثي حسب القومية.
شكل )6( يوضح نسب توزيع املبحوثني حسب القومية
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جدول )8( يوضح إجاابت املبحوثني ومدى اعتقادهم أبمهية االنتخاابت القادمة يف حتسني البلد وتطويره

النسبة العدد  مدى أمهية االنتخاابت القادمة يف حتسني
وتطوير البلد؟

42.0 970 نعم
28.8 666 رمبا
29.2 674 ال

100.0 2.310 اجملموع

      أكدت بياانت اجلدول )8( أن )970( مبحواثً وبنسبة )42%( من جمموع وحدات العينة 
يعتقدون أبمهية االنتخاابت القادمة يف حتسي وتطوير الوضع يف البلد، يف حي تردد )666( مبحواثً 
وبنسبة )29%(، حي أجابوا برمبا نعم ورمبا ال، فيما أكد حنو )674( مبحواثً وبنسبة )29%( عدم أمهية 

االنتخاابت القادمة يف إحداث التطوير االجيايب للبلد.
من جانب آخر ويف السياق نفسه، بدا الشباب أكثر تفاؤاًل يف إجاابهتم حيال أمهية االنتخاابت 
العمرية  الفئة  يقعون ضمن  أكد حنو )790( شاابً  إذ  واملسني،  العمر  متوسطي  من  القادمة ودورها 
الرتاكمية )18-45(، ومن أصل )970( مبحواثً ممن أجابوا بنعم، مثلت نسبتهم )81%( من الذين 

أجابوا بنعم، وحنو )34%( من جمموع وحدات العينة. 
يف حي بلغ عدد املرتددين منهم )رمبا نعم ورمبا ال( حنو )547( شاابً من أصل )666( مبحواثً 
مرتدداً، جاءت نسبة الشباب املرتددين حنو )24%( من جمموع وحدات العينة، وحنو )82%( من الذين 

اجابوا بـ )رمبا(.
فيما تشاءم حنو )535( شاابً من أصل )674( مبحواثً متشائماً، وبنسبة )23%( من جمموع 
وحدات العينة، وحنو )79%( من الذين أجابوا بـ )ال( أمهية لالنتخاابت القادمة يف تطوير البلد وحتسينه.
حيال  وتوجهاهتم  ابلشباب  االهتمام  يعد  وحتليالت،  ونسب  بياانت  من  تقدم  ما  وفق  وعلى 
االنتخاابت القادمة من حيث تعزيز الثقة، وصناعة األمل، وتكني املشاركة يف التصويت من أولوايت 
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السلطة التنفيذية على حنٍو خاص، ومجيع املكوانت والنخب السياسية على حنٍو عام، إذ إن استمرار الرتدد 
والتشاؤم لدى اجلمهور ال يصبُّ يف مصلحة العملية الدميقراطية ونضجها وتطورها، وال يصب أيضاً يف 
مصلحة البلد ومنوه وازدهاره. والشكل )7( يوضح نسب توزيع إجاابت املبحوثي بشأن السؤال احلايل.  
شكل )7( يوضح نسب توزيع إجاابت املبحوثني ومدى اعتقادهم أبمهية االنتخاابت القادمة يف 

تطوير البلد وحتسينه

نعم

رمبا

ال

%42

%28.8

%29.2

جدول )9( يوضح إجاابت املبحوثني بشأن حتديث بياانهتم يف سجل الناخبني

العدد النسبة   هل قمت بتحديث بياانتك يف سجل
الناخبني؟

53.9 1.246 نعم
46.1 1.064 ال

100.0 2.310 اجملموع

حيتوي سجل الناخبي على بياانت املواطني املؤهلي للتصويت يف انتخاابت )جمالس احملافظات، 
حتديث سجل  مراكز  عرب  املفوضية  اجرته  حتديث  آخر  وفق  وعلى  العراق  يف  القادمة  النواب(  جملس 
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الناخبي اليت فتحتها يف مجيع حمافظات العراق، إذ جرى اإلعالن عن مناطق حمددة لتلك املراكز يف كل 
حمافظة، ليستطيع من خالهلا الناخبون املراجعة والتأكد من صحة بياانهتم الشخصية يف سجل الناخبي 
النهائي، وهو سجل حيتوي على  الناخبي  يتم احلصول على سجل  العملية  لتلك  أو حتديثها؛ ونتيجًة 
بياانت الناخبي املؤهلي للتصويت بعد حتديثه وحذف بياانت العسكريي املشمولي ابلتصويت اخلاص.
ومن هنا تتضح أمهية عملية حتديث سجل الناخبي إلمتام انتخاابت يضمن فيها مشاركة املصوتي 
بنسب مقبولة، وحتت ظروف نزيهة وشفافة وسلسة، وحبسب التوزيع اجلغرايف ملناطق سكناهم، إذ ميكنهم 
ذلك املشاركة الواسعة يف االنتخاابت؛ وخبالفه تربك العملية االنتخابية ويقّل عدد املصوتي فيها، وحينها 

رمبا يطعن يف نسب متثيلها للفئات املسموح هلا قانونياً ابلتصويت.
أتسيساً على ما تقدم تربز أمهية البياانت اليت يتضمنها اجلدول )9(، إذ تؤكد معطياته أن حنو 
)1.246( مبحواثً وبنسبة )54%( من جمموع وحدات العينة قاموا بتحديث بياانهتم يف سجل الناخبي، 

يقابلهم حنو )1.064( مبحواثً وبنسبة )46%( من جمموع وحدات العينة أكدوا خالف ذلك.
جاءت إجاابت املبحوثي الكلية بواقع )2.310( إجابة، وبنسبة )100%( عن السؤال اآليت: 
هل حّدثت بياانتك يف سجل الناخبي؟ وقد تصدرت حمافظة كركوك إجاابت املبحوثي بنسبة مثلت 
)72%( من جمموع املبحوثي يف احملافظة، تلتها حمافظة صالح الدين بنسبة تقرتب من )69%(، وحلت 
اثلثاً حمافظة دايىل بنسبة )67%(، فيما جاءت حمافظة كربالء يف املرتبة الرابعة من حيث عدد املبحوثي 
احملدثي لبياانهتم يف سجل الناخبي، وبنسبة )66%(، ومن مث حمافظة ذي قار وبنسبة )64%( خامساً، 
وجاءت سادساً حمافظات الديوانية ابلنسبة نفسها املتمثلة بـ )64%( من جمموع املبحوثي فيها، تلتها 
بنسبة  النجف  حمافظة  وتلتها   ،)%61( بنسبة  اببل  حمافظة  مث  ومن   ،)%62( بنسبة  ميسان  حمافظة 
)60%(، يف حي حلت عاشراً حمافظة أربيل بنسة )55%(، تلتها حمافظة البصرة بنسبة )54%(، وتبعتها 
حمافظة املثىن بنسبة )52%(. مث حلقتها حمافظة واسط نسبة )50%(. وجاءت حمافظتا بغداد ودهوك 
 ،)%42( بنسبة  نينوى  حمافظة  عشر  السادس  التسلسل  يف  وظهرت   ،)%48( بلغت  متساوية  بنسبة 
تبعتها حمافظة األنبار بنسبة )41%(، مث حلت ابملرتبة الثامنة عشرة  واألخرية حمافظة السليمانية وبنسبة 

)38%(. والشكل )8( يوضح نسب توزيع إجاابت املبحوثي بشأن السؤال املذكور آنفاً.  
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شكل )8( يوضح نسب توزيع إجاابت املبحوثني بشأن حتديث بياانهتم يف سجل الناخبني 

النسبة

نعم
ال

100
80
60
40
20
0

53.9 46.1

جدول )10( يوضح نوااي املبحوثني للمشاركة يف االنتخاابت القادمة

النسبةالعددهل يف نيتك املشاركة يف االنتخاابت القادمة؟
1.36859.2نعم

58125.2مل أقرر بعد
36115.6ال

2.310100.0اجملموع

السياسّية على حنو  يواكبون األحداث  فهم  السياسّية،  احلياة  ليسوا انشطي يف  املواطني  معظم 
غري فّعال، فيقرأون األخبار يف الصحف، ويتحّدثون مع األصدقاء وأفراد األسرة عّما جيري، ويشاهدون 
نشرات األخبار على شاشات التلفزيون. واالنتخاابت جتعل املواطني شركاء فّعالي يف احلياة السياسّية، 
فّعالة  أهّنا ليست سوى تعبري عن مشاركة مدنّية أبدىن املستوايت. وال يشارك مشاركة  الرغم من  على 
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يف العملّية االنتخابّية سوى جزء صغري من املواطني، كالنشطاء يف احلملة الدعائّية للحزب، واملنّظمي 
لندوات ولقاءات منزلّية، واألعضاء يف حزب ما، ومنّظمي لقاءات مع شخصّيات سياسّية. لكّن حقيقة 
دعوة الشعب ليقول كلمته ويديل برأيه يف يوم االنتخاابت تزيد من حساسّية السياسّيي آلراء اجلمهور، 

وأّن نشاطهم املتعّلق ابجلمهور يصبح أكثر قّوًة وحزماً. 
إّن “املواطن الدميُقراطّي” هو مواطن مهتّم وضالع ومشارك يف احلياة العاّمة؛ وعلى وفق ذلك يُنتَظر 
منه أن يشارك يف االنتخاابت ويُديل بصوته من منطلق املسؤولّية واالهتمام واملباالة. وكّلما كانت نسبة 
مشاركة املواطني يف االنتخاابت أعلى، كانت فّعالّية نتائج االنتخاابت وصالحيتها أكرب. وحينما تكون 
نسبة التصويت يف االنتخاابت منخفضة جدًّا، يؤشر ذلك على خطر أن ال متّثل السلطة املنتَخبة إال أقّلّية 

من الشعب؛ وبناًء على ذلك تشّكل الالمباالة السياسّية خطراً حقيقياً على الدميُقراطّية. 
عدمها  من  القادمة  االنتخاابت  يف  املشاركة  إزاء  قراراهتم  وطبيعة  املبحوثي  نوااي  عن  للكشف 
جرى التعرض إليهم ابلسؤال املذكور، إذ توضح متضمنات اجلدول )10( أن )1.368( مبحواثً وبنسبة 
تردد حنو )581(  القادمة، يف حي  االنتخاابت  املشاركة يف  قرروا  العينة  )59%( من جمموع وحدات 
مبحواثً وبنسبة )25%( حي أجابوا برمبا نعم ورمبا ال، فيما حسم حنو )361( مبحواثً وبنسبة )%16( 

قرارهم بـعدم املشاركة يف االنتخاابت القادمة.
جاءت إجاابت املبحوثي الكلية بواقع )2.310( إجابة، وبنسبة )100%( عن سؤال هل يف 
نيتك املشاركة يف االنتخاابت القادمة؟ وتصدرت حمافظة املثىن إجاابت املبحوثي بنسبة مثلت )%77( 
من جمموع املبحوثي يف احملافظة، تلتها حمافظة ميسان بنسبة تقرتب من )75%( من جمموع املبحوثي 
فيها، وحلت اثلثاً حمافظة اببل بنسبة )73%(، فيما جاءت حمافظة صالح الدين يف املرتبة الرابعة من 
حمافظة  مث  ومن   ،)%69( وبنسبة  القادمة  االنتخاابت  يف  املشاركة  قرروا  الذين  املبحوثي  عدد  حيث 
الديوانية وبنسبة )68%(، ووردت سادساً حمافظة كربالء وبنسبة )66%( من جمموع املبحوثي فيها، 
تلتها حمافظة دايىل بنسبة )63%(، ومن مث حمافظات )نينوى، وذي قار، وواسط( ابلنسبة نفسها وبواقع 
)62%(، يف حي حلت يف املرتبة احلادية عشرة حمافظة البصرة وبنسبة )60%(، تبعتها حمافظات )أربيل، 
بنسبة  األنبار  بعد ذلك حمافظة  ابلنسبة عينها وبواقع )57%(، وحلقتهم  والنجف، وبغداد، ودهوك( 
)52%(، وظهرت يف التسلسل السابع عشر حمافظة كركوك وبنسبة )51%(، مث حلت ابملرتبة الثامنة 
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عشرة واألخرية حمافظة السليمانية وبنسبة )32%( من جمموع املبحوثي فيها قرروا املشاركة يف االنتخاابت 
القادمة. والشكل )9( يوضح نسب توزيع إجاابت املبحوثي. 

شكل )9( يوضح نوااي مشاركة املبحوثني يف االنتخاابت القادمة

نعم

مل أقرر بعد

ال %59.2%25.2

%15.6
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جدول )11( يوضح توجهات تصويت املبحوثني يف االستحقاقات االنتخابية القادمة

 إذا ما قررت املشاركة يف االنتخاابت القادمة، فلمن ستعطي صوتك حفاظاً على
النسبةالعددمستقبلك ومستقبل بلدك؟

56124.3تكتل أو ائتالف أو حزب أو شخصيات ذات توجه مدين/علماين

55123.9شخصيات تكنوقراط مستقلون بقوائم منفردة

 أي تكتل أو ائتالف أو حزب أو شخصية حتصل على دعم املرجعية الدينية
34314.8وأتييدها

28512.3تكتل أو ائتالف أو حزب يضم مجيع املكوانت العراقية

1074.6تكتل أو ائتالف أو حزب أو شخصيات ذات توجه ديين/ مذهيب
652.8تكتل أو ائتالف أو حزب أو شخصيات ذات توجه عشائري/ قبلي
542.3تكتل أو ائتالف أو حزب أو شخصيات ذات توجه إثين/ قومي

34415أخرى
2.310100.0اجملموع

تُفِصُح بياانت اجلدول )11( عن تسلسٍل مرتيٍب مبطٍن )وغري مقصوٍد( لتوجهات املبحوثي إزاء 
تظهر  إذ  القادمة،  االنتخابية  االستحقاقات  يف  لصاحلها  التصويت  ينوون  اليت  والشخصيات  اجلهات 
معطيات اجلدول أن حنو )561( مبحواثً -وبنسبة تزيد قلياًل عن )24%( من جمموع وحدات العينة- 
أختاروا التصويت لصاحل جهاٍت وشخصياٍت مدنيٍة أوعلمانيٍة، وحلَّ اثنياً خيار التصويت لصاحل جهاٍت 
وشخصياٍت تكنوقراٍط مستقلني وبفارٍق ضئيٍل عن عدد املبحوثي يف اخليار األول، إذ بلغ عددهم حنو 

)551( مبحواثً وبنسبة تقرتب من )24%( من جمموع وحدات العينة.
تبعه خيار التصويت ألي جهٍة أو شخصيٍة حتظى بدعم املرجعية الدينية وأتييدها، إذ بلغ عدد 
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املبحوثي املؤيدين هلذا اخليار حنو )343( وبنسبة تقرتب من )15%( من جمموع وحدات العينة، وجاء 
ابلتسلسل املرتيب الرابع خيار التصويت لتكتٍل أو ائتالٍف أو حزٍب يضم مجيع املكوانت العراقية، وبواقع 

)285( مبحواثً وبنسبة )12%( من جمموع وحدات العينة.
فيما حلَّ خامساً خيار التصويت لصاحل جهاٍت وشخصياٍت ذات توجٍه دييٍن أو مذهيٍب وبواقع 
)107( مبحوثي وبنسبة تقرتب من )5%( من جمموع وحدات العينة. حلقه سادساً خيار التصويت لصاحل 
جهاٍت وشخصياٍت ذات توجٍه عشائرٍي أو قبلٍي، وبواقع )65( مبحواثً وبنسبة تقرتب من )3%( من 
جمموع وحدات العينة. وجاء أخرياً خيار التصويت لصاحل جهاٍت وشخصياٍت ذات توجٍه إثيٍن أو قومٍي، 

وبواقع )54( مبحواثً وبنسبة )2%( من جمموع وحدات العينة.
من جانٍب آخر -ويف السياق نفسه- بلغت جمموع إجاابت املبحوثي يف حقل )األخرى( حنو 
)344( إجابة، وبنسبة )15%( من جمموع وحدات العينة، وتوزعت إجاابت املبحوثي بشأن بدائل فقرة 
األخرى على النحو اآليت: أجاب حنو )188( مبحواثً وبنسبة )8%( من جمموع وحدات العينة أبهنم 
مل يقرروا بعد التصويت ألي جهٍة أو شخصيٍة، يف حي أكد حنو )103( مبحوثي وبنسبة )4%( أبن 
سيصوتون للذي خيدم الشعب والوطن، وأصر حنو )53( مبحواثً وبنسبة )2%( من جمموع وحدات 

العينة، أبهنم لن يذهبوا لالنتخاابت ويف مجيع األحوال.
وبنظرٍة فاحصٍة ملعطيات اجلدول ومتضمناته يتضح اآليت:

تراكمية تقرتب من )65%( من جمموع وحدات . 1 وبنسبة  جاءت توجهات )1.397( مبحواثً 
العينة، لصاحل جهاٍت أو شخصياٍت )مدنيٍة، مهنيٍة ومتخصصٍة، وطنيٍة وتعمل على خدمة الشعب(.

جاءت توجهات )569( مبحواثً وبنسبة تراكمية تقرتب من )25%( من جمموع وحدات العينة، . 2
لصاحل جهاٍت أو شخصياٍت )حتصل على أتييد املرجعية الدينية، أو ذات توجٍه دييٍن أو مذهيٍب، أو ذات 

توجٍه عشائرٍي أو قبلٍي، أو ذات توجٍه إثيٍن/ قومٍي(. 
نلحظ على ما ورد يف الفقرتي )1( و )2( املذكورتي آنفاً، أن )25%( من جمموع املبحوثي . 3

ما زالت انتماءاهتم التقليدية توجه قرارهم عند التصويت. يقابلهم )65%( من جمموع املبحوثي أكدوا 
أن املدنية واملهنية والتخصص، فضاًل عن الوطنية وخدمة الشعب، هي أبرز املوجهات احلامسة يف قرارهم 
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عند التصويت.
بلغت نسبة املرتددين الذين مل حيسموا أمرهم ابلتصويت ألي جهٍة أو شخصيٍة حنو )8%( من . 4

جمموع املبحوثي.
أبدى )2%( من جمموع املبحوثي موقفاً سلبياً إزاء االنتخاابت حي أكدوا عدم ذهاهبم للمشاركة . 5

فيها ويف مجيع الظروف واألحوال. والشكل )10( يوضح نسب توزيع إجاابت املبحوثي بشأن ذلك.
شكل )10( يوضح نسب توزيع إجاابت املبحوثني بشأن اجلهة اليت ينوون التصويت لصاحلها 
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جهات ذات توجه مدين/علماين
شخصيات تكنوقراط مستقلون

جهات حتصل على أتييد املرجعية الدينية
جهات تضم مجيع املكوانت العراقية

جهات ذات توجه ديين/ مذهيب
جهات ذات توجه عشائري/ قبلي

جهات ذات توجه اثين/ قومي
أخرى

جدول )12( يوضح توجهات املبحوثني إزاء تكرار انتخاب شخصيات سياسية مشاركة يف 
السلطة حاليًا

 إذا ما شاركت يف االنتخاابت، فهل ستختار شخصيات سياسية مشاركة يف
النسبةالعددالسلطة حالياً؟

26311.4نعم
77333.5رمبا
1.27455.1ال

2.310100.0اجملموع
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ترتبط حرية الرأي ابلثقافة السياسية؛ لكون األخرية تؤطر حدود تلك احلرية وحتميها من العبثية 
أبرز آليات  السياسية من  القوى  التناوب عليها من  وتطرف املزاج الشخصي. ويعد تداول السلطة أو 
املمارسة الدميقراطية يف اجملتمع، وهي ممارسة حترص اجملتمعات الدميقراطية كافة على نقائها وشفافيتها، 
وتؤدي وسائل اإلعالم دوراً مهماً يف إشاعة وترسيخ الثقافة الدميقراطية يف اجملتمع، وتراقب ممارساهتا من 

قبل النظام الدميقراطي.
وتوّفر الثقافة الدميقراطية نوعاً من اإلميان جبدوى املشاركة والتسامح السياسي والفكري وتوفر روح 
املبادرة، والالشخصانية، والثقة السياسية؛ ولغرض حسم اجلدل واللغط بشأن رأي اجلمهور العراقي وقراره 
بتكرار انتخاب شخصياٍت سياسيٍة مشاركٍة يف السلطة حالياً من عدمه، وملعرفة توجهات املبحوثي حيال 
ذلك، جرى طرح السؤال اآليت عليهم: إذا ما شاركت يف االنتخاابت، فهل ستختار شخصيات سياسية 

مشاركة يف السلطة حالياً؟
وبذا، تصرّح بياانت اجلدول )12( أبن حنو )263( مبحواثً وبنسبة )11%( من جمموع وحدات 
العينة قرروا التصويت يف االنتخاابت القادمة لصاحل سياسيي مشاركي يف السلطة حالياً، يف حي تردد 
فيما أكد حنو )1.274(  برمبا نعم ورمبا ال،  وبنسبة تقرتب من )34%( حي أجابوا  )773( مبحواثً 

مبحواثً وبنسبة )55%( من جمموع وحدات العينة عدم تكرار انتخاهبم.
وجاءت إجاابت املبحوثي الكلية بواقع )2.310( إجاابت، وبنسبة )100%( عن سؤال هل 
يف نيتك انتخاب شخصياٍت سياسيٍة مشاركٍة يف السلطة حالياً؟ ونظراً ألمهية السؤال احلايل وإشكاليته، 
سيجري عرض نتائج إجاابت املبحوثي على حنٍو تفصيلي وعلى صعيد كل حمافظة لبدائل اإلجاابت 
)نعم، رمبا، ال(، إذ سيتم عرض بياانت احملافظات بشنحٍو متتابع وعلى أساس النسبة األعلى ملن قرروا 
تكرار التصويت لصاحل بعض السياسيي املشاركي يف السلطة حالياً، ومقاربتها يف الوقت نفسه مع من 

ترددوا أو نفوا تكرار التصويت هلم. 
النحو اآليت:  تصدرت حمافظة كركوك بقية احملافظات، وجاءت نسب إجاابت مبحوثيها على 
)نعم )19%(، رمبا )24%(، ال )57%( من جمموع مبحوثي احملافظة، تبعتها حمافظة دايىل بنسٍب مثلت 
)نعم )17%(، رمبا )35%(، ال )48%(، وحلَّت اثلثاً حمافطة كربالء وبنسب إجاابت توزعت على )نعم 
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)15%(، رمبا )50%(، ال )35%(، فيما حلقتها حمافظة بغداد بنسٍب مثلت )نعم )14%(، رمبا )%26(، 
ال )60%(، وكذلك حمافظة املثىن بواقع )نعم )14%(، رمبا )32%(، ال )54%((، من جمموع مبحوثي 

احملافظة.
وبنسب توزعت على )نعم )13%(، رمبا )21%(، ال )%66(،  وجاءت حمافظة أربيل سادساً 
تبعتها نسب إجاابت مبحوثي حمافظة دهوك وبواقع )نعم )13%(، رمبا )27%(، ال )60%(، مث حمافظة 
نينوى بنسب توزعت على )نعم )11%(، رمبا )34%(، ال )55%(، حلقتها حمافظة صالح الدين على 
النحو اآليت: )نعم )11%(، رمبا )35%(، ال )54%(. وحلَّت حمافظة ميسان عاشراً وبواقع )نعم )%11(، 
رمبا )31%(، ال )58%(، تبعتها حمافظة األنبار بنسٍب مثلت نعم )10%(، رمبا )29%(، ال )61%(، مث 

حمافظة الديوانية وبواقع )نعم )10%(، رمبا )31%(، ال )69%(، من جمموع مبحوثي احملافظة.
فيما جاءت إجاابت مبحوثي حمافظة ذي قار بواقع )نعم )10%(، رمبا )35%(، ال )%55(، 
تبعتها حمافظة السليمانية بنسٍب مثلت )نعم )9%(، رمبا )22%(، ال )79%(، مث حمافظة البصرة بواقع 
)نعم )6%(، رمبا )70%(، ال )24%(، تلتها حمافظة اببل بنسٍب مثلت )نعم )6%(، رمبا )31%(، ال 
)63%(، حلقتها حمافظة واسط بواقع )نعم )6%(، رمبا )30%(، ال )64%(، مث حلَّت ابملرتبة الثامنة 
عشرة واألخرية حمافظة النجف، وبنسٍب مثلت )نعم )4%(، رمبا )52%(، ال )44%(. والشكل )11( 

يوضح نسب توزيع إجاابت املبحوثي. 
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شكل )11( يوضح نسب توزيع موقف املبحوثني من التصويت لصاحل سياسيني مشاركني يف السلطة حاليًا
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جدول )13( يوضح أشكال الرتشيح اليت يفضل املبحوثون التصويت لصاحلها

 أي من أشكال الرتشيح تفضل
التصويت لصاحلها؟

النسبةالعدد

1848حزب
30913.4تكتل أو ائتالف
1.58468.6أفراد مستقلون
23310مل أقرر بعد
2.310100.0اجملموع

يـُّعُد الشعُب صاحَب السيادة يف النظم الدميقراطية، وهو مصدر الصالحيات املمنوحة للسلطة، 
ففي حكم املمثّلي أو املندوبي، يضُع الشعب صالحيَة اخّتاذ القرارات يف الشؤون العاّمة يف أيدي ممثّلي 
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أو  ألحزاٍب  ودعمه  أتييده  عن  االنتخاابت  تلك  يف  الشعب  ويعرّب  دميُقراطّية.  انتخاابت  يف  اختارهم 
كتٍل أو مرشَّحني مستقلني، يتنافسون يف ما بينهم على السلطة واإلمساك بزمام احلكم؛ وهبذا تعكس 

االنتخاابت اآلراء املختلفة القائمة لدى اجلمهور وما يفّضله املواطنون.    
تزيد االنتخاابت الدميُقراطّية من مشاركة املواطن الفّعالة يف احلياة العاّمة، وتتيح له فرصة للنشاط 
والتأثري. ويف النظام الدميقراطّي وحده هناك منافسة حقيقّية بي األحزاب أو الكتل أو الشخصّيات، وتتمّثل 
هذه املنافسة مبنح كّل من يشاركون فيها فرصة متساوية يف حرّيّة التعبري وحرّيّة االنتظام والتنظيم، وتزداد 
مشاركة املواطن كّلما الحظ وجود فروق بي آراء األحزاب والكتل والشخصيات املختلفة، وكّلما آمن 

أكثر بقدرته على التأثري يف نتائج االنتخاابت. 
أّما إذا شعر الناخب أنّه ال توجد أمامه إمكانّية حقيقّية للتأثري على احلياة العاّمة، وإذا شعر أنّه 
ليس أمامه اختيار حقيقّي بي بدائل خمتلفة، أو أنّه ليس إبمكانه التأثري على تركيبة قائمة املرّشحي وعلى 

آرائهم، ينحسر ميله للمشاركة يف االنتخاابت. 
وللكشف عن نوااي املبحوثي وطبيعة تقضيالهتم إزاء أشكال الرتشيح اليت ينوون التصويت لصاهلا 
جرى التعرض إليهم ابلسؤال احلايل، إذ توضح متضمنات اجلدول )13( أن )1.584( مبحواثً وبنسبة 
التصويت لصاحل أفراٍد مستقلني، يف حي أكد  العينة فضلوا  تقرتب من )69%( من جمموع وحدات 
حنو )309( مبحوثي وبنسبة )13%( أهنم يفضلون التصويت لصاحل تكتٍل أو ائتالٍف، فيما فضَّل حنو 
)184( مبحواثً وبنسبة )8%( التصويت لصاحل حزب. وأفصح حنو )233( مبحواثً وبنسبة )10%( من 

جمموع وحدات العينة  أبهنم مل يقررو بعد التصويت ألٍي من أشكال الرتشيح املذكورة آنفاً.
جاءت إجاابت املبحوثي الكلية بواقع )2.310( إجاابت، وبنسبة )100%( عن السؤال احلايل، 
وبنسبة  مستقلي  ألفراٍد  التصويت  يفضلون  الذين  املبحوثي  إجاابت  السليمانية  حمافظة  تصدرت  إذ 
)83%( من جمموع املبحوثي يف احملافظة، تلتها حمافظة دهوك بنسبة )82%( من جمموع املبحوثي فيها، 
وحلت اثلثاً حمافظة كركوك بنسبة )79%(، فيما جاءت حمافظتا صالح الدين ودايىل يف املرتبة الرابعة من 
حيث عدد املبحوثي الذين قرروا التصويت لصاحل أفراٍد مستقلي، وبنسبة متساوية بلغت )75%(، ومن 
مث حمافظات )أربيل، ونينوى، وبغداد، وذي قار( وابلنسبة نفسها وبواقع )71%(، وجاءت سابعاً حمافظة 
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األنبار وبنسبة )67%( من جمموع املبحوثي فيها، وتلتها حمافظة اببل بنسبة )66%(، يف حي حلَّت 
اتسعاً حمافظة البصرة وبنسبة )65%(، تبعتها حمافظة كربالء بنسبة )57%(، وحلقتها بعد ذلك حمافظة 
ميسان بنسبة )56%(، وجاءت يف التسلسل الثاين عشر حمافظة املثىن وبنسبة )55%(، تلتها حمافظة 
واسط بنسبة )54%( من جمموع املبحوثي فيها، مث حلت ابملرتبة األخرية حمافظتا النجف والديوانية، 
وبنسبة )51%( من جمموع املبحوثي فيهما. والشكل )12( يوضح نسب توزيع إجاابت املبحوثي بشأن 

السؤال احلايل. 
شكل )21( يوضح أشكال الرتشيح اليت يفضل املبحوثني التصويت لصاحلها
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جدول )14( يوضح أبرز السمات الشخصية اليت يفضلها املبحوثون يف املرشحني الذين ينوون 
التصويت لصاحلهم 

 تراتب%العددما أبرز السمات الشخصية اليت تفضلها يف املرشح؟
األمهية

1.41030.51النزاهة )األمانة(
77416.72)الشهادة العليا( اإلجنازات األكادميية والتخصص

73415.93أن يكون مستقال
73115.84اخلربة يف العمل )الكفاءة املهنية(
50010.85اخلدمات اليت قدمها جملتمعه احمللي

1603.56    التدين )سلوكه وانتسابه الديين/املذهيب(
621.37السكن )املدة اليت قضاها مقيماً يف احملافظة/القضاء(

581.28   العمر )شاب، كبري ابلسن(
461.09اجلنس )رجل، امرأة(

300.610 أن خياف على مصلحة الوطن واملواطني

270.611انتماؤه القومي/اإلثين

240.512انتماؤه العشائري والقبلي

-661.4أخرى
-4.620100.0اجملموع

يصف خرباء الشخصية بصورٍة ميسرٍة أن السمات الشخصية للمرشحي تتمثل “كانطباع قوي 
الناخبي حينما يفكرون بسياسيٍّ حمدٍد النتخابه”. واالنطباع هذا يعدُّ نوعاَ من أنواع  ينشأ يف عقول 
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الصورة الذهنية املفضلة لديهم، إذ تشري أغلب الدراسات العلمية املتخصصة بشؤون االنتخاابت إىل أّن 
الشخصية السياسية -يف أكثر احلاالت- جيب أن تتطابق مع التطلعات االجتماعية للجماهري، فنظام 
املنوطة  االجتماعية  ابلوظائف  السياسي  قيام  معايري  يعّي  ما  هو  اخلاصة  واملطالب  والتوقعات  اآلمال 
به، وحتقيق اآلمال املعقودة عليه، ومدى اتساق عمله مع تلك املعايري. فهي نوع من أنواع العقوابت 
والتفضيالت االجتماعية اليت حتدد نظام العالقات بي الناخب واملرشحي؛ وتتجلى يف شكلي، مها: 
حق اجلماهري يف انتظار السلوك املناسب، والتزام السياسي التصرف مبا يتناسب مع اآلمال االجتماعية.

واآلمال االجتماعية تلك تتشكل على قاعدة “التطابق مع ما هو مؤمَّل” أو عدم التطابق. وعدم 
التطابق هذا ميس عادة عمل السياسيي والقادة، وكلما كان عدم التطابق أكرب كانت الرغبة أقوى يف 
اختيار سياسٍي آخر. وهكذا، فإّن قـُّيم نشاط السياسي )املعي( سلباً، يسعى إىل اختيار سياسٍي آخر 
يتمتع بصفات ميكنه، من خالهلا، توفري النشاط الذي يليب رغبات مجهور املصوتي )تكون تلك الصفات 
عادة متناقضة مع صفات السياسي السابق الذي جرى تقييمه سلبا من قبل اجلمهور(؛ وعلى هذا النحو 

جيب أن تقع الشخصية السياسية يف الوسط بي اآلمال االجتماعية وشخصية السياسي اجلديد.
ومن مّث، يصبح من الضروري أن تتناسب صفات السياسي أو القائد املرتقب مع اآلمال االجتماعية. 
لكن البّد من التذكر أن “حترك” الشخصية يف هذا االجتاه أو ذاك مرتبط إما بقوة ظهور الشخصية وإما 

ابآلمال االجتماعية اليت يفضلها اجلمهور ويعرب عنها.
وللكشف عن تراتب أمهية أبرز السمات الشخصية اليت يفضلها املبحوثون يف املرشحي الذين 
ينوون التصويت لصاحلهم، جرى طرح سؤال عن أبرز السمات الشخصية اليت يفضلها املواطن يف املرشح، 
كما مت منح املبحوثي فرصة حتديد أهم مستي أتتيان يف مقدمة السمات اليت حتسم تفضيالهتم للتصويت، 
مع السماح بتكرار اخليار إن رغب املبحوث بذلك لتأكيد أمهية السمة لديه. وجرى اعتماد املنهجية 
تضاعف جمموع  وهبذا  و)16(؛   )15( القادمي  السؤالي  وستتكرر يف  السؤال،  هذا  آنفا يف  املذكورة 
اإلجاابت إىل )4.620( بداًل من )2.310( وذلك إلجابة املبحوثي عن خيارين بداًل من خياٍر واحٍد.

حصدت مخس مساٍت جممل تفضيالت املبحوثي وبواقع )4.149( إجابة وبنسبة تراكمية تقرتب 
من )90%( من جمموع اإلجاابت، وحلَّت ابملرتبة األوىل مسة النزاهة واألمانة وبواقع )1.410( إجاابت 
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وبواقع  والتخصص  األكادميية  ابإلجنازات  املتمثلة  العليا(  )الشهادة  مسة  تلتها   ،)%30.5( وبنسبة 
)774( إجابة وبنسبة تقرتب من )17%(، وجاءت اثلثاً مسة االستقاللية وعدم االنتماء حلزٍب أو تكتٍل 
وبواقع )734( إجابة وبنسبة تقرتب من )16%(. مث تبعتها مسة الكفاءة املهنية واخلربة يف العمل وبواقع 
)731( إجابة وبنسبة تقرتب من )16%(. وحلت خامساً مسة اخلدمات اليت قدمها املرشح جملتمعه 

احمللي وبواقع )500( إجابة وبنسبة تقرتب من )%11(. 
املبحوثي وتوزعت بي عشر مسات وبواقع )471( إجابة، وبنسبة  بقية إجاابت  فيما تشظت 
تراكمية بلغت )10%( من جمموع اإلجاابت، إذ جاءت سادساً مسة التدين )أي سلوكه وانتسابه الديين/
املذهيب( وبواقع )160( إجابة وبنسبة )3.5%( من جمموع اإلجاابت، تلتها مسة السكن )أي املدة اليت 
قضاها مقيماً يف احملافظة/القضاء( وبواقع )62( إجابة وبنسبة )1.3%(، حلقتها مسة العمر )شاب، كبري 
ابلسن( وبواقع )58( إجابة وبنسبة )1.2%(. مث حلَّت اتسعاً مسة اجلنس )رجل، أمرأة( وبواقع )46( 
إجابة وبنسبة )1%(. وجاءت يف املرتبة العاشرة مسة انتمائه السياسي واحلزيب وبواقع )28( إجابة وبنسبة 
)0.6%( من جمموع اإلجاابت. تلتها مسة انتمائه القومي/اإلثين وبواقع )27( إجابة وبنسبة )0.6%(، مث 
حلقتها مسة انتمائه العشائري والقبلي وبواقع )24( إجابة وبنسبة )0.5%( من جمموع اإلجاابت، وحلَّت 
أخرياً خيارات الـ )أخرى( بواقع )66( إجابة وبنسبة )1.4%(، توزعت على النحو اآليت: مسة أن خياف 
على مصلحة الوطن واملواطنني وبواقع )30( إجابة، وبنسبة )0.6%(، تلتها مسة أن خياف هللا )شجاع 
وعادل( وبواقع )29( إجابة وبنسبة )0.6%(، مث حّل خيار الذين مل يقرروا بعد، أو الذين قرروا عدم 
التصويت مطلقاً وألي مسة وبواقع )7( إجاابت وبنسبة )0.2%(. والشكل )13( يوضح نسب توزيع 

إجاابت املبحوثي بشأن السؤال املذكور آنفاً.
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شكل )13( يوضح نسب توزيع أبرز السمات الشخصية اليت يفضلها املبحوثون يف املرشحني 
الذين ينوون التصويت لصاحلهم
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جدول )15( يوضح أبرز اإلصالحات االنتخابية اليت يؤيدها املبحوثون ويطالبون املرشحني بتبنيها 
وتنفيذها 

 ما أبرز اإلصالحات االنتخابية اليت تؤيد تبنيها وتنفيذها من قبل
 تراتبالنسبةالعدداملرشحي؟

األمهية
1.203261استبدال املفوضية املستقلة لالنتخاابت مبنظمة اتبعة لألمم املتحدة

967212أن تكون القوائم مفتوحة وليست مغلقة
774173اإلبقاء على املفوضية املستقلة عراقية واستبدال عناصرها مبستقلي
 تغيري قانون االنتخاابت آبخر يسمح لألفراد والكتل الصغرية للفوز

638144مبقاعد

37885أن تكون األقضية دوائر انتخابية وليس احملافظات
37386تقليل عدد مقاعد جمالس احملافظات

28767أخرى
-4.620100.0اجملموع

توصف اإلصالحات االنتخابية أبهنا تغيري يف النظم االنتخابية لتحسي طريقة التعبري عن الرغبات 
للدميقراطية، وال  التعريف األساس  من  القواعد جزءاً  تغيري  نتائج االنتخاابت. ويعد احلق يف  العامة يف 
ختلو النظم السياسية من العيوب؛ لذا يتم تشخص العيوب املرافقة للعملية االنتخابية، ويتم السعي إىل 

اإلصالحات االنتخابية لتحسي عمل السياسة، وعلى حنو أسرع إىل حد ما. 
متيل حلول مشكالت الدميقراطية إىل أن متثل »املزيد من الدميقراطية«. ويعد اإلصالح االنتخايب ميزة 
دائمة ألي نظام دميقراطٍي صحٍي؛ ولصوغ نظام انتخايٍب حيظى برضا اجلمهور، من املستحسن البدء بوضع 
الئحة ابملعايري تلخـص ما يراد حتقيقه أو جتنبه. وللكشف عن تراتب أمهية أبرز االصالحات االنتخابية 
اليت يؤيدها املبحوثون ويطالبون املرشحي بتبنيها وتنفيذها، جرى طرح السؤال احلايل عليهم، كما مت منح 
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املبحوثي فرصة حتديد أهم اصالحي أيتيان يف مقدمة اإلصالحات اليت حتسم تفضيالهتم للتصويت، مع 
السماح بتكرار اخليار إن رغب املبحوث بذلك لتأكيد أمهية نوع اإلصالح الذي يطالب به.

حصدت أربعة إصالحاٍت جممل تفضيالت املبحوثي وبواقع )3.203( إجاابت وبنسبة تراكمية 
املستقلة  املفوضية  استبدال  خيار  األوىل  ابملرتبة  وحلَّ  اإلجاابت،  جمموع  من   )%78( من  تقرتب 
لالنتخاابت مبنظمة اتبعة لألمم املتحدة وبواقع )1.203( إجاابت وبنسبة )26%(، تالها خيار أن 
تكون القوائم مفتوحة وليست مغلقة وبواقع )967( إجابة وبنسبة )21%(، وجاء اثلثاً خيار اإلبقاء 
على املفوضية املستقلة عراقية واستبدال عناصرها مبستقلني وبواقع )774( إجابة وبنسبة )%17(. 
وحلَّ رابعاً خيار تغيري قانون االنتخاابت آبخر يسمح لألفراد والكتل الصغرية للفوز مبقاعد وبواقع 

)638( إجابة وبنسبة )%14(. 
فيما جاء ابلتسلسل اخلامس ألمهية خيارت اإلصالح من وجهة نظر املبحوثي خيار أن تكون 
جمموع  من   )%8( بلغت  وبنسبة  إجابة،   )378( وبواقع  احملافظات  وليس  انتخابية  دوائر  األقضية 
اإلجاابت، حلقه سادساً خيار تقليل عدد مقاعد جمالس احملافظات وبواقع )373( إجابة وبنسبة )%8( 
وبنسبة )6%( من جمموع  إجابة  وبواقع )287(  )أخرى(  الـ  خيار  أخرياً  اإلجاابت، وحلَّ  من جمموع 

إجاابت املبحوثي. 
توزعت اإلجاابت ضمن خيار األخرى على النحو اآليت: لست على اطالع هبذه األمور وال 
أهتم هبا مثلت )194( مبحواثً وبنسبة )4%(، تبعها خيار ال أعتقد أن هناك إصالحات حقيقية وبواقع 
)29( مبحواثً وبنسبة )0.6%(، مث خيار تغيري السياسيني احلاليني مجيعا وبواقع )18( مبحواثً وبنسبة 
)0.4%(، حلقها خيار تقليل عدد مقاعد جملس النواب وبواقع )16( مبحواثً وبنسبة )0.3%(، مث خيار 
أن تكون االنتخاابت إلكرتونية وشفافة وبواقع )15( مبحواثً وبنسبة )0.3%(، وحلَّ أخرياً خيار تغيري 
نظام احلكم إىل النظام الرائسي وبواقع )15( مبحواثً وبنسبة )0.3%((. والشكل )14( يوضح نسب 

توزيع إجاابت املبحوثي بشأن السؤال احلايل.
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شكل )41( يوضح نسب توزيع تفضيالت املبحوثني بشأن اإلصالحات االنتخابية اليت يطالبون 
املرشحني بتبنيها وتنفيذها
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جدول )16( يوضح الربامج االنتخابية اليت يفضل املبحوثون أن يعمل املرشحون على تبنيها وتنفيذها

 تراتبالنسبةالعددما أبرز الربامج االنتخابية اليت تفضل أن يعمل املرشحون على تبنيها وتنفيذها؟
األمهية

97621.11اخلدمات واالقتصاد
961212حتقيق األمن ومحاية احلدود

70015.13توفري فرص عمل
64213.94مكافحة الفساد

2154.65إعادة اعمار املناطق احملررة من داعش
2124.56التعليم والصحة
18447نبذ الطائفية

1312.88احلرايت واحلقوق الفردية
1052.39املصاحلة اجملتمعية

1022.210دعم القوات املسلحة
821.811حقوق األقليات واملرأة والطفل

701.512حل املشكالت بي احلكومة املركزية وإقليم كردستان
631.413حل املشكالت بي احلكومة املركزية واحملافظات ذات األكثرية السنية
621.314العالقات اخلارجية واحلفاظ على عالقات متوازنة مع دول اجلوار والعامل

561.215إعطاء املزيد من الصالحيات للمحافظات
350.816الرايضة والشباب

240.517أخرى )كل ما سبق ذكره(
-4.620100.0اجملموع
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متثل الربانمج االنتخابية جمموعة حلوٍل »مقرتحٍة« ملشكالٍت »قائمٍة« تنبع من نظرٍة اسرتاتيجيٍة 
أو خط سياسٍي للمرشح جتاه القضااي العامة اليت هتم اجلمهور، وهي عبارة عن أنشطٍة يقوم هبا املرشح 
الربامج  ترتكز  لذا  الناخبي؛  أصوات  على  احلصول  هبدف  وأفكاره  شخصه  على  الناخبي  الطالع 
االنتخابية إىل الوعود، ومتثل مضامينها حمور الرسائل االتصالية جلذب اجلمهور؛ وهبذا وجب أن تكون 

مالئمة لتطلعات اجلمهور واحتياجاته، وظروف الدائرة االنتخابية اليت يتنافس فيها املرشح.
فلهذا جيب تنظيم أفكار املرشح وبرانجمه االنتخايب على وفق طبيعة املشكالت األكثر إحلاحاً يف 
الدائرة االنتخابية، فلو تساوت مشكلتان يف درجة اإلحلاح يتم البحث عن أكثرمها التصاقاً ابلناس وأتثريها 
على حياهتم، فمثاًل قد تتساوى أمهية الصحة والتعليم يف اإلحلاح إاّل أّن توفري اخلدمات الصحية قد يكون 
أكثر إحلاحاً من إنشاء مدارس جديدة ابملنطقة؛ وبذا جيب أن يركز املرشح على جمموعة قضااي بعينها 
وهي القضااي اليت متثل حد األزمة الفعلية يف الدائرة االنتخابية أو على املستوى الوطين ليبدو أنه مهتم مبا 
ميكن أن نطلق عليه »إدارة األزمات احمللية«، فإذا ما جنح املرشح يف إقناع الناخبي بقدرته على تشخيص 

األزمات احمللية والوطنية ومن مث كيفية إدارهتا فإن ذلك سيكون -بال شك- عاماًل رئيساً يف فوزه.
ولعّل من أهم مراحل صياغة الربامج االنتخابية وكشف أولوايت اجلمهور بشأهنا، مرحلة استطالع 
رأي الناخبي، إذ متثل أكثر املراحل أمهية ألهنا هتدف إىل اختبار الربانمج من خالل التواصل مع اجلمهور 
والتعرَّف على تفضيالته وأولوايته؛ وللكشف عن تراتب أمهية أبرز الربامج االنتخابية اليت يؤيدها املبحوثون 
ويطالبون املرشحي بتبنيها وتنفيذها، جرى طرح السؤال عن أبرز الربامج االنتخابية اليت يفضل املواطن 
أن يعمل املرشحون على تبنيها وتنفيذها، ومت منح املبحوثي فرصة حتديد أهم برانجمي أيتيان يف مقدمة 
الربامج اليت حتسم تفضيالهتم للتصويت، مع السماح بتكرار اخليار إن رغب املبحوث بذلك لتأكيد أمهية 

نوع الربانمج الذي يطالب به.
حصدت أربعة برامج جممل تفضيالت املبحوثي وبواقع )3.279( إجابة وبنسبة تراكمية تقرتب 
من )71%( من جمموع اإلجاابت. حلَّ ابلرتبة األوىل برانمج اخلدمات واالقتصاد وبواقع )976( إجابة 
وبنسبة )21.1%(، تاله برانمج حتقيق األمن ومحاية احلدود وبواقع )961( إجابة وبنسبة )21%(، وجاء 
اثلثاً برانمج توفري فرص عمل وبواقع )700( إجابة وبنسبة تقرتب من )15%(. مث تبعه برانمج مكافحة 

الفساد وبواقع )642( إجابة وبنسبة تقرتب من )14%( من جمموع إجاابت املبحوثي. 
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فيما توزعت إجاابت املبحوثي بي ثالثة عشر برانجماً وبواقع )1.341( إجابة، وبنسبة تراكمية 
بلغت )29%( من جمموع اإلجاابت، إذ جاء خامساً برانمج إعادة إعمار املناطق احملررة من داعش 
وبواقع  والصحة  التعليم  برانمج  تاله  اإلجاابت،  جمموع  من   )%4.6( وبنسبة  إجابة   )215( وبواقع 
)212( إجابة وبنسبة )4.5%(، حلقه برانمج نبذ الطائفية وبواقع )184( إجابة وبنسبة )4%(. مث حلَّ 
برانمج احلرايت واحلقوق الفردية وبواقع )131( إجابة وبنسبة )2.8%(. تبعه برانمج املصاحلة  اثمناً 
اجملتمعية وبواقع )105( إجاابت وبنسبة )2.3%(. مث برانمج دعم القوات املسلحة وبواقع )102( 
إجابة وبنسبة )2.2%(. وجاء يف املرتبة احلادية عشرة برانمج حقوق االقليات واملرأة والطفل وبواقع 
)82( إجابة وبنسبة )1.8%( من جمموع اإلجاابت. تاله برانمج حلُّ املشكالت بني احلكومة املركزية 
وإقليم كردستان وبواقع )70( إجابة وبنسبة )1.5%(، مث حلقه برانمج حلُّ املشكالت بني احلكومة 
املركزية واحملافظات ذات الكثافة السنية وبواقع )63( إجابة وبنسبة )1.4%( من جمموع اإلجاابت، مث 
برانمج العالقات اخلارجية واحلفاظ على عالقات متوازنة مع دول اجلوار والعامل وبواقع )62( إجابة 
وبنسبة )1.3%(، تبعه برانمج إعطاء املزيد من الصالحيات للمحافظات وبواقع )56( إجابة وبنسبة 
)1.2%(، وجاء يف املرتبة السادسة عشرة برانمج الرايضة والشباب وبواقع )35( إجابة وبنسبة )%0.8( 
من جمموع اإلجاابت. وحل أخرياً خيار الـ )أخرى( من الذين أكدوا على )كل ما سبق ذكره( وبواقع 
)24( إجابة وبنسبة )0.5%( من جمموع إجاابت املبحوثي. والشكالن )A15، وB15( يوضحان 

نسب توزيع إجاابت املبحوثي بشأن السؤال املذكور.
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شكل ) A - 15 ( يوضح أبرز الربامج االنتخابية اليت يفضلها املبحوثون ويطالبون املرشحني 
بتبنيها وتنفيذها 

% 21.1
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% 21

% 15.1

% 13.9

الربامج اليت تركز على اخلدمات واالقتصاد
الربامج اليت تركز على حتقيق االمن ومحاية احلدود

الربامج اليت تركز على توفري فرص العمل

الربامج اليت تركز على مكافحة الفساد
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شكل ) B- 15 ( يوضح اخليارات املتبقية للربامج االنتخابية اليت يفضلها املبحوثون ويطالبون 
املرشحني بتبنيها تنفيذها
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النسبة
 اليت تركز على إعادة اعمار املناطق احملررة من داعش  اليت تركز على التعليم والصحة  اليت تركز على نبذ الطائفية 
 اليت تركز على احلرايت واحلقوق الفردية  اليت تركز على املصاحلة اجملتمعية  اليت تركز على دعم القوات املسلحة  
اليت تركز على حقوق األقليات واملرأة والطفل  اليت تركز على حل املشكالت بي احلكومة املركزية وإقليم كردستان  
اليت تركز على حل املشكالت بي احلكومة املركزية واحملافظات ذات الكثافة السنية  اليت تركز على العالقات اخلارجية 
واحلفــاظ على عــالقات متوازنة مع دول اجلــوار والعــامل  اليت تركز على إعطــاء املــزيد من الصالحيات للمحافظـات 

 اليت تركز على الرايضة والشباب  أخرى )كل ما سبق ذكره(
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االستنتاجات:
من  جمموعة  استخالص  ميكن  االستبيان  هبا  خرج  اليت  والنتائج  واإلجاابت  األسئلة  من خالل 

االستنتاجات، وقد جاءت على النحو اآليت:
إن مستوى اهتمام املبحوثي مبتغريات البحث كان متبانياً، بنحٍو جعلها ذات ترتيب متسلسل . 1

يف األمهية.
إذ . 2 العراق،  لـ )18( حمافظة يف  املبحوثي  ملحوظاً يف إجاابت  تبايناً  نتائج االستبيان  أظهرت 

ظهرت يف أغلبها متقاربة مع واقع متثيلهم حلجم السكان الكلي يف كل حمافظة. وقد تصدرت حمافظة 
بغداد متثيل املبحوثي وبنسبة )26.5%( من جمموع وحدات العينة، تلتها حمافظة نينوى بنسبة )%8.4(. 
وحلت اثلثاً حمافظة البصرة بنسبة )7%(، وهكذا لنسب متثيل احملافظات يف العينة، إذ مت حصد نسب 
خمتلفة يف كل حمافظة بناًء على اختالف توزيع السكان على النمط العام للتضاريس وعلى العوامل البيئية 

والبشرية األخرى.
ظهر توزيع مستوايت أعمار املبحوثي يف الدراسة احلالية على )مثان( فئات عمرية، بدءاً ابلفئة . 3

العمرية )18- 24( سنة، وانتهاًء ابلفئة العمرية )66- فأعلى(. وأّشر التكرار املتجمع الصاعد ألعمار 
من جمموع   )%81( من  تقرتب  متجمعة  مئوية  نسبة   )45 -18( بي  أعمارهم  تقع  الذين  املبحوثي 
وحدات العينة، أي إن أغلب املبحوثي حُيَسبون على فئة الشباب؛ وهبذا فإهنم ميثلون األعمار املفضلة 
لسوق العمل والزواج واإلقبال على احلياة مبختلف أنشطتها وفعالياهتا، وأمهها دورهم يف إحداث التغيري 
والتأثري يف اجملتمع سواء أكان من خالل املشاركة السياسية أم ممارسة النقد واملعارضة والتأثري ابلرأي العام. 
من جانب آخر ويف السياق نفسه، أّشر التكرار املتجمع الصاعد ألعمار املبحوثي اليت هي بي 
)46-66 فأكثر( نسبة مئوية متجمعة تقرتب من )19%( من جمموع وحدات العينة، أي إن املبحوثي 
العينة بنحٍو  العمر والكهولة )الشيخوخة( قد حضر متثيلهما يف  الذين حُيَسبون على مرحليت متوسطي 
واضح وبنسبة تقرتب من مخس العينة. وُيالحظ أيضاً على جمموع تكرارات الفئات العمرية أن توزيع العينة 
جاء مقارابً للتوزيع الطبيعي، كما جاءت النسب واألعداد بي الفئات العمرية املستهدفة يف الدراسة ما 

يقرب من التوازن يف ما بينها. ومثلت فئة الشباب أغلب مفردات العينة.
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ظهر التوزيع اجلنسي لوحدات عينة الدراسة متبايناً على صعيد احملافظة الواحدة، وكذلك على . 4
صعيد جمموع احملافظات، إذ بلغت نسبة متثيل الذكور ما يقرب من )64%( من جمموع وحدات العينة، 

يف حي بلغت نسبة متثيل اإلانث ما يقرب من )36%( من جمموع وحدات العينة.
وحي مقارنة نسبة الذكور إىل نسبة اإلانث جلميع وحدات العينة يتضح ارتفاع نسبة الذكور بفارق 
كبري عن نسبة اإلانث اليت تقرتب من الثلثي إىل الثلث، إذ إن اختيارات العينة جاءت على وفق أرقام 
عشوائية مت سحبها من قاعدة بياانت املشرتكي يف اهلاتف النقال لعموم حمافظات العراق، وعلى أساسها 
أجريت االتصاالت واملقابالت؛ لذا ظهر متثيل اإلانث يف العينة على هذا النحو. وإن التحفظ االجتماعي 
إلجراء املقابلة مع شخص غري معّرف لديهم )غريب أو أجنيب( وتردد بعض النساء من إجراء االتصال 
واملقابلة مثل أحد أهم عوامل ورود تلك النسبة، فضاًل عن عشوائية العينة وعدم اشرتاط توازهنا؛ ومع 
كل تلك العوامل املعيقة لتحقيق مقابالت متوازنة بي الذكور واإلانث فإن إمتام املقابالت مع )834( 
أنثى من أصل )2.310( مبحوثي مثل أمراً مقبواًل حلضور رأي النساء والتعبري عن توجهاهتن ضمن عينة 

الدراسة احلالية.
متباينة . 5 جاءت  قد  العينة  لوحدات  الزواجية  احلالة  متثيل  نسبة  أن  االستطالع  نتائج  كشفت 

على صعيد احملافظة الواحدة، وعلى مستوى مجيع احملافظات، إذ بلغت نسبة متثيل املتزوجني من جمموع 
من  يقرب  ما  حنو  املتزوجني  غري  متثيل  نسبة  بلغت  فيما   ،)%78( من  يقرب  ما  حنو  العينة  وحدات 
)21%(، وجاءت نسبة متثيل األرامل حنو ما يقرب من )1%( من جمموع وحدات العينة. أما نسبة متثيل 

املطلقني/ املطلقات فقد بلغت )0.4%( فقط من جمموع املبحوثي.
يضفي الزواج واالرتباط أبسرة مزيداً من االهتمام والشعور ابملسؤولية والتخطيط للمستقبل ومتابعة 
امليزات، واخلصائص،  العالقات االجتماعية، وتنوّع  العام؛ وذلك لتعدد املصاحل، واتساع شبكة  الشأن 
واآلمال، والطموحات ألفراد األسرة؛ وينتج عن ذلك مبجمله أن آراء وقرارات ومواقف املتزوجي أو الذين 
مروا بتجربة زواج، تكون غالباً انبعة ومستشرفة هلموم اجلماعة ومصاحلها، وال يغلب عليها الطابع الفردي. 
وأتسيساً على ما تقدم، يتضح أن احلالة الزواجية بفئاهتا األربع )متزوج، أعزب، أرمل، مطلق( جاءت 
أقرب ما تكون إىل التوزيع املتوازن على صعيد جمموع العينة مقاربة مع الواقع، فضاًل عن تقارب النسب 

بي وحدات العينة يف أغلب احملافظات.
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العينة، إذ بلغت نسبة . 6 التعليمي لوحدات  ملحوظاً يف املستوى  تبايناً  نتائج االستبيان  أظهرت 
األميي حنو )3%( من جمموع وحدات العينة، أما نسبة الذين يقرؤون ويكتبون واحلاصلي على الشهادة 
االبتدائية جمتمعي حنو )24%(، يف حي بلغت نسبة الذين حصلوا على الشهادة املتوسطة واإلعدادية 
ما يقرب من )38%(، وبلغت نسبة الذين حصلوا على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس حنو )29%( من 
جمموع وحدات العينة. يف حي بلغت نسبة الذين حصلوا على شهادة عليا )دبلوم عاٍل، ماجستري أو 

دكتوراه( حنو )6%( من جمموع وحدات العينة.
من جانب آخر ويف السياق نفسه، أّشرت النسبة الرتاكمية حلملة الشهادة االبتدائية فما دون حنو 
)9%( من جمموع وحدات العينة، وبلغت النسبة الرتاكمية حلملة الشهادة املتوسطة فما دون حنو )%46( 
من جمموع املبحوثي، يقابلهم محلة الشهادة االعدادية فأعلى جمتمعي وبنسبة تراكمية بلغت )%54( 

من جمموع املبحوثي؛ مما يدلل على أن أغلب وحدات العينة ذوو مستوى تعليمي جيد إىل جيٍد عاٍل.
جاء توزيع وحدات العينة على مستوايت التعليم بفئاته املتعددة املشار إليها يف أعاله بنسب متباينة 
تبدأ من مستوى منخفض وأتخذ ابلزايدة حىت تصل إىل مستوى تعليمي )معهد/ بكالوريوس(  كأعلى 
نسبة، وتنقلب بعدها عند مستوى تعليمي )دبلوم عاٍل/ ماجستري/ دكتوراه( لتعود لالخنفاض، إذ ترسم 
بذلك شكل جرس أو منحن بيايّنٍ يدلل على أن توزيع العينة جاء مقارابً للمجتمع املدروس، إذ يعد ذلك 

مؤشراً على متثيل العينة أو اقرتاهبا من واقع اجملتمع املدروس.
ما يكون غري كاٍف . 7 كشفت نتائج االستطالع أن نسبة الذين وصفوا دخلهم الشهري غالباً 

لسد حاجاهتم األساسية )أي مستوى معيشي متدٍن( قد بلغت حنو )36%( من جمموع وحدات العينة. 
أما نسبة الذين وصفوا دخلهم الشهري أبنه يكفي لتدبري األمور العائلية لكن بعيداً عّما هو كمايل )أي 
مستوى معيشي متوسط( فقد جاءت بواقع )50%( من جمموع وحدات العينة، يف حي وصف )%14( 

فقط أن دخلهم وممتلكاهتم تكفيهم للعيش برخاء )أي مستوى معيشي مرفٍه(.
فأعلى  متوسط  معيشي  املبحوثي ذوو مستوى  نسبة من  أعلى  أّن  املعطيات  تلك  نلحظ على 
وبنسبة تراكمية بلغت )64%(، إذ غالباً ما يرتبط املستوى املعيشي مبتغريات أخرى متعددة كاملستوى 
أجرينا  ما  وإذا  املتغريات،  من  الدخل... وغريها  ومستوى  األسرة،  أفراد  املهنة، وعدد  ونوع  التعليمي، 
مقاربة بي املستوى التعليمي وبيان مدى عالقته ابملستوى املعيشي لوحدات عينة الدراسة يتضح أن حنو 
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)54%( من جمموع وحدات العينة هم من احلاصلي على مستوى تعليمي جيد إىل جيٍد عاٍل؛ وقد يلمح 
للمبحوثي من جانب، وبينهما وبي  املعيشي  التعليمي واملستوى  املستوى  من ذلك وجود عالقة بي 
توسعة الظروف للدخول واملشاركة يف اجملال العام من جانب آخر، إذ يسهم املستوى التعليمي ونوعية 
العمل اجليد واملستمر بنحٍو أو آبخر بتذوق اجلماليات كحضور املقاهي واملنتدايت الثقافية، أو االشرتاك 
الدخول  عن  فضاًل  السياسية،  املشاركة  على  هلا، وكذلك حتفز  واالنضمام  املدين  اجملتمع  منظمات  يف 

للجامعات واملؤسسات األكادميية، وصناعة الرأي والتأثري فيه، وغريها.
ويعدُّ التفاوت يف املستوايت املعيشية أمراً بديهياً يف مجيع اجملتمعات، ويتبع ذلك بطبيعة احلال نوع 
العمل، ومستوى التعليم، ومقدار الدخل، وتراكم الثروة لدى األفراد أو األسرة، فضاًل عن حجم اإلعالة، 

وطريقة التنظيم، وإدارة الشؤون االقتصادية لألسرة.
ظهر التوزيع القومي/اإلثين لوحدات عينة الدراسة متبايناً على صعيد احملافظة الواحدة، وكذلك . 8

على صعيد جمموع احملافظات، إذ بلغت نسبة متثيل العرب يف العينة حنو )80%( من جمموع املبحوثي. 
أما نسبة متثيل األكراد فقد بلغت حنو )13%(. يف حي بلغت نسبة الرتكمان حنو ما يقرب من )%5( 
من جمموع املبحوثي. وبلغت نسبة الشبك بنحٍو يزيد على )1%( بلقليل. يف حي مثلت نسبة األيزيديني 

ما يقرب من )1%(، وحلت أخرياً نسبة الكلدو آشوريني وبواقع )0.1%( من جمموع وحدات العينة.
أصروا  لألكراد، إال أّن )26( مبحواثً  الرغم من شيوع األيزيديي كداينة وانتساهبم قومياً  وعلى 
على ذكرها كقومية قائمة بذاهتا، وملقتضيات األمانة العلمية يف الدراسة احلالية جرى إظهارهم على هذا 
النحو، فضاًل عن أن نظرايت علم االجتماع وخمرجات دراسات اهلوية تؤكد على أن التعريف ابهلوية خياٌر 
املتفاعلون عند  فردٌي مدرٌك يصفه األفراد، هذا من جانب، ومن جانب آخر تتمثل اهلوية مبا يضفيه 
تشخيصهم للفروق واملميزات بينهم وبي اآلخر ويعيدون أتكيدها؛ لذا مت إيراد نسبة اإليزيديي كتعريف 

قومي للمبحوثي الذين أصروا على تعريف قوميتهم على وفق ذلك.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضاً توازانً غري مقصود يف توزيع العينة على صعيد االنتماء اإلثين/ 
القومي، إذ حضرت مجيع املكوانت يف عينة االستطالع، مما أاتح فرصاً مقبولة جلميع املكوانت للتعبري 
العينة  بياانت  االعتماد على  يرّجح  القادمة؛ وعليه  االنتخابية  إزاء االستحقاقات  آرائها وتوجهاهتا  عن 

وخمرجاهتا بوصفها مقرتبة من متثيل اجملتمع املدروس.
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أسفرت نتائج االستطالع بشأن حتديث بياانت املبحوثي يف سجل الناخبي من عدمه، أن حنو . 9
)54%( من جمموع وحدات العينة قاموا بتحديث بياانهتم يف سجل الناخبي، يقابلهم حنو )46%( من 

جمموع وحدات العينة أكدوا خالف ذلك.
أفصحت نتائج الدراسة عن تفاؤل حنو )42%( من جمموع وحدات العينة الذين يعتقدون أبمهية . 10

االنتخاابت القادمة يف حتسي الوضع يف البلد وتطويرها، يف حي تردد )29%( حي أجابوا برمبا نعم ورمبا 
ال، فيما أكد حنو )29%( عدم أمهية االنتخاابت القادمة يف إحداث التطوير اإلجيايب للبلد. 

وبدا الشباب أكثر تفاؤاًل يف إجاابهتم حيال أمهية االنتخاابت القادمة ودورها من متوسطي 
العمر واملسني، إذ أكد حنو )790( شاابً يقعون ضمن الفئة العمرية الرتاكمية )18-45(، ومن أصل 
)970( مبحواثً ممن أجابوا بنعم، مثلت نسبتهم )81%( من الذين أجابوا بنعم، وحنو )34%( من جمموع 

وحدات العينة. 
كشفت نتائج االستطالع عن نوااي املبحوثي وطبيعة قراراهتم إزاء املشاركة يف االنتخاابت القادمة . 11

من عدمها، إذ اتضح أن حنو )59%( من جمموع وحدات العينة قرروا املشاركة يف االنتخاابت القادمة، 
يف حي تردد حنو )25%( حي أجابوا برمبا نعم ورمبا ال، فيما حسم حنو )16%( قرارهم بـعدم املشاركة 

يف االنتخاابت القادمة.
إزاء . 12 املبحوثي  لتوجهات  مقصوٍد(  )وغري  مبطٍن  مرتيٍب  تسلسٍل  بروز  االستطالع  نتائج  بينت 

اجلهات والشخصيات اليت ينوون التصويت لصاحلها يف االستحقاقات االنتخابية القادمة، إذ ظهر 
أن حنو ما يزيد قلياًل عن )24%( من جمموع وحدات العينة أختاروا التصويت لصاحل جهاٍت أوشخصياٍت 
مدنيٍة أوعلمانيٍة، وحلَّ اثنياً خيار التصويت لصاحل تكنوقراٍط مستقلني وبفارٍق ضئيٍل عن عدد املبحوثي 
يف اخليار األول، إذ بلغت نسبتهم حنو ما يقرب من )24%(. تبعه خيار التصويت ألي جهٍة أو شخصيٍة 
حتظى بدعم وأتييد املرجعية الدينية، إذ بلغت نسبة املؤيدين هلذا اخليار حنو ما يقرب من )%15(. 
وجاء رابعاً خيار التصويت لتكتٍل أو ائتالٍف أو حزٍب يضم مجيع املكوانت العراقية، وبواقع )%12( 

من جمموع وحدات العينة.
فيما ظهرت نسب خيارات التصويت لصاحل جهاٍت وشخصياٍت ذات توجٍه )دييٍن أو مذهيٍب 
)5%(، عشائرٍي أو قبلٍي )3%(، إثيٍن أو قومٍي )2%((. كما بلغت نسبة إجاابت املبحوثي يف حقل 
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)األخرى( حنو )15%( من جمموع وحدات العينة. توزعت إجاابت املبحوثي بشأن بدائل فقرة األخرى 
على النحو اآليت: أجاب حنو )8%( أبهنم مل يقرروا بعد التصويت ألي جهٍة أو شخصيٍة، يف حي أكد 
حنو )4%( أبن سيصوتون للذي خيدم الشعب والوطن. كما أصرَّ حنو )2%( من جمموع وحدات العينة، 

أبهنم لن يذهبوا لالنتخاابت ويف مجيع األحوال.
سياسيٍة . 13 شخصياٍت  انتخاب  يف  نواايهم  حيال  احملافظات  حسب  املبحوثي  مواقف  تباينت 

مشاركٍة يف السلطة حالياً، إذ أظهرت نتائج االستطالع أن حنو )11%( من جمموع وحدات العينة قرروا 
التصويت يف االنتخاابت القادمة لصاحل سياسيني مشاركني يف السلطة حالياً، يف حي تردد ما يقرب 
من )34%( حي أجابوا برمبا نعم ورمبا ال، فيما أكد حنو )55%( من جمموع وحدات العينة عدم تكرار 

انتخاهبم.
كشفت نتائج الدراسة عن نوااي املبحوثي وطبيعة تقضيالهتم إزاء أشكال الرتشيح اليت ينوون . 14

التصويت لصاهلا )حزب، تكتٌل أو ائتالٌف، أفراٌد مستقلون( ، إذ ظهر أن ما يقرب من )69%( من 
جمموع وحدات العينة فضلوا التصويت لصاحل أفراٍد مستقلني، يف حي أكد حنو )13%( أهنم يفضلون 
التصويت لصاحل تكتٍل أو ائتالٍف، فيما فضَّل حنو )8%( التصويت لصاحل حزب. وأفصح حنو )%10( 

من جمموع وحدات العينة أبهنم مل يقررو بعد التصويت ألٍي من أشكال الرتشيح املذكورة آنفاً.
أفرزت نتائج االستطالع عن تراتب أمهية أبرز السمات الشخصية اليت يفضلها املبحوثون يف . 15

املرشحي الذين ينوون التصويت لصاحلهم، إذ حصدت مخس مساٍت جممل تفضيالت املبحوثي وبنسبة 
وبواقع  النزاهة واألمانة  األوىل مسة  اإلجاابت. وحلَّت ابملرتبة  تقرتب من )90%( من جمموع  تراكمية 
)30.5%(، تلتها مسة )الشهادة العليا( املتمثلة ابإلجنازات األكادميية والتخصص وبنسبة تقرتب من 
)17%(، وجاءت اثلثاً مسة االستقاللية وعدم االنتماء حلزٍب أو تكتٍل وبنسبة تقرتب من )16%(. مث 
تبعتها مسة الكفاءة املهنية واخلربة يف العمل وبنسبة تقرتب من )16%(. وحلت خامساً مسة اخلدمات 

اليت قدمها املرشح جملتمعه احمللي وبنسبة تقرتب من )%11(. 
أسفرت نتائج االستطالع عن تراتب أمهية أبرز اإلصالحات االنتخابية اليت يؤيدها املبحوثون . 16

ويطالبون املرشحي بتبنيها وتنفيذها، إذ حصدت أربعة إصالحاٍت جممل تفضيالت املبحوثي وبنسبة 
تراكمية تقرتب من )78%( من جمموع اإلجاابت. وحلَّ ابملرتبة األوىل خيار استبدال املفوضية املستقلة 
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لالنتخاابت مبنظمة اتبعة لألمم املتحدة وبواقع )26%(، تالها خيار أن تكون القوائم مفتوحة وليست 
مغلقة وبنسبة )21%(، وجاء اثلثاً خيار اإلبقاء على املفوضية املستقلة عراقية واستبدال عناصرها 
والكتل  لألفراد  يسمح  آبخر  االنتخاابت  قانون  تغيري  خيار  رابعاً  وحلَّ   .)%17( وبواقع  مبستقلني 

الصغرية للفوز مبقاعد وبنسبة )%14(. 
فيما جاء ابلتسلسل اخلامس ألمهية خيارت اإلصالح من وجهة نظر املبحوثي خيار أن تكون 
األقضية دوائر انتخابية وليس احملافظات وبواقع )8%( من جمموع اإلجاابت، حلقه سادساً خيار تقليل 
عدد مقاعد جمالس احملافظات وبنسبة )8%(، وحلَّ أخرياً خيار الـ )أخرى( وبواقع )287( إجابة وبنسبة 

)6%( من جمموع إجاابت املبحوثي. 
املبحوثون . 17 يؤيدها  اليت  االنتخابية  الربامج  أبرز  أمهية  تراتب  عن  االستطالع  نتائج  كشفت 

ويطالبون املرشحي بتبنيها وتنفيذها، إذ حصدت أربعة برامج جممل تفضيالت املبحوثي وبنسبة تراكمية 
وبواقع  واالقتصاد  اخلدمات  برانمج  األوىل  ابلرتبة  فحلَّ  اإلجاابت.  جمموع  من   )%71( من  تقرتب 
)21.1%(، تاله برانمج حتقيق األمن ومحاية احلدود وبنسبة )21%(، وجاء اثلثاً برانمج توفري فرص 
عمل وبنسبة تقرتب من )15%(. مث تبعه برانمج مكافحة الفساد وبنسبة تقرتب من )14%( من جمموع 

إجاابت املبحوثي. 
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التوصيات:
االهتمام ابلشباب . 1 يعد  أفرزها االستطالع،  بياانت ونسب وحتليالت  تقدم من  ما  على وفق 

وتوجهاهتم حيال االنتخاابت القادمة من حيث تعزيز الثقة وصناعة األمل وتكني املشاركة يف التصويت 
من أولوايت السلطة التنفيذية على حنٍو خاص، ومجيع املكوانت والنخب السياسية على حنٍو عام، إذ إن 
استمرار الرتدد والتشاؤم لدى اجلمهور ال يصبُّ يف مصلحة العملية الدميقراطية ونضجها وتطورها، وال 
يصب أيضاً يف مصلحة البلد ومنوه وازدهاره؛ وذلك يتطلب ابلتأكيد تفعيل برامج موجهة للشباب حتاكي 

تطلعاهتم وميوهلم واجتاهاهتم.
أسفرت نتائج االستطالع عن ما ميكن تسميته بـ »صراع البقاء والتغيري«، إذ على وفق رأي . 2

املبحوثي وإجاابهتم بدت االنتخاابت العراقية القادمة وكأهنا )أغلبية تبحث عن تغيرٍي أبفراٍد مستقلي(، 
وأحزاٌب وكتٌل تبحث عن مجهوٍر مؤيٍد لتضمن البقاء يف السلطة؛ وبذا فإن األمر يبدو صعب املنال إذا 
ما أرادت األحزاب والكتل توسعة حظوظها من خالل مجيع الساسيي املشاركي يف السلطة حالياً؛ لذا 
وجب عليها الرتكيز على عدٍد حمدوٍد من األمساء من الذين مل يتم استهالكهم إعالمياً، فضاًل عن السعي 
لتغيري الوجوه واستدعاء شخصياٍت تتسم ابملقبولية وتتواءم مع املعايري اليت أفرزها املستطلعة آراؤهم من قبيل 

)تكنوقراط، ومهنيي، ومتخصصي، ويتسمون ابلنزاهة، ويغلبون مصلحة الوطن... وغريها(.
نتائج . 3 أظهرت  إذ  جاداً،  أمراً  القادمة  االنتخاابت  املشاركة يف  نسبة  من ضعف  التخوف  بدا 

االستطالع أن حنو )46%( من جمموع وحدات العينة مل حيدثوا بياانهتم يف سجل الناخبي؛ لذا وجب 
على املفوضية املستقلة لالنتخاابت إعادة النظر يف حتديث سجل الناخبي من خالل إعادة فتح مراكزها 

الستقبال املواطني يف عموم احملافظات، وتوسعة عدد املنافذ، فضاًل عن تفعيل برانمج الفرق اجلوالة.
يعد اإلصالح االنتخايب ميزة دائمة ألي نظام دميقراطٍي صحي؛ ولصوغ نظام انتخايٍب حيظى . 4

البدء بوضع الئحة ابملعايري تلخـص ما يراد حتقيقه أو جتنبه على وفق  برضا اجلمهور، من املستحسن 
رأي اجلمهور املستطلع، أييت يف مقدمتها )استبدال املفوضية املستقلة لالنتخاابت مبنظمة اتبعة لألمم 
املتحدة أو إبشرافها، وأن تكون القوائم مفتوحة وليست مغلقة، واإلبقاء على املفوضية املستقلة 
عراقية واستبدال عناصرها مبستقلني، وتغيري قانون االنتخاابت آبخر يسمح لألفراد والكتل الصغرية 
جمالس  مقاعد  عدد  وتقليل  احملافظات،  وليس  انتخابية  دوائر  األقضية  تكون  وأن  مبقاعد،  للفوز 
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احملافظات(. 
أظهر اجلمهور املستطلع مياًل ملحوظاً حنو التصويت لصاحل أفراٍد مستقلي وبنسبة )69%( من . 5

جمموع وحدات العينة؛ ويكشف هذا امليل عن ضعف الثقة االجتماعية ابألحزاب والكتل من جانب، 
اهتزاز  يف  السبب  يعود  ورمبا  آخر؛  جانب  من  املنظم  اجلماعي  العمل  أبمهية  اجملتمعية  الثقافة  وضعف 
القمع املسلط على األحزاب  الثقة أو ضعفها إىل مجلة عوامل، منها ما هو بعيد املدى يتمثل بتأريخ 
والتنظيمات واجلمعيات والنقاابت من قبل النظام السابق، الذي أفرز عدم جدوى عملها وخمرجاهتا يف 
تلك املرحلة. ومنها ما يعود إىل اخلربات املستكرهة القريبة لتجربة مشاركة األحزاب والكتل يف السلطة 
بعد العام 2003؛ وهذا يتطلب أن أتخذ النخب السياسية )أحزاابً وكتاًل وقياداٍت( األمر على حممل 
اجلد من خالل تفعيل برامج توعوية تسهم يف استعادة ثقة اجلمهور، أييت يف مقدمتها إقامة ورش وندوات 
حيضرها مجهور متنوع من املواطني املستقلي ولشرائح متعددة، يتم فيها إبراز دور األحزاب السياسية يف 

النظم الدميقراطية وأمهيتها.
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also due to the odious experiences of the public in relation to the participation 
by the various parties and blocs who came to power post 2003. The situation 
demands that all political elites (parties, blocs and leaderships) take the issue 
seriously and instigate awareness programmes that contribute to restoring public 
confidence in the electoral process. At the forefront of these initiatives, will 
be workshops and seminars attended by a diverse audience of independently 
minded citizens and other entities, where  political parties demonstrate their 
role in the democratic system.
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3. There is a real fear that participation in the next elections will be weak, 
as the results of the poll have revealed that about 46% of respondents have 
failed to update their details on the voter register. Therefore, it is incumbent 
upon the Independent Electoral Commission to review and reinstate the voter 
register updating process by re-opening centres to receive citizens in all the 
governorates, in addition to expanding the number of portals and activating the 
programme for mobile teams.

4. Electoral reform is a permanent feature of any healthy democratic 
system. In order to conceive a popular electoral system, it is advisable to start by 
drawing up a list of criteria that summarise what is to be achieved and what to be 
avoided, based on what has been expressed in the public opinion poll. Leading 
the list of reforms are replacing the independent electoral commission with 
one appointed by the united nations; lists to be open and not closed; retain 
the Iraqi identity of the independent electoral commission but replace its 
members with independent ones; amend election laws to allow individuals 
and minor blocs to win seats; replace governorates with provinces as the 
electoral constituency; reduce number of seats on the governorate council.

  5. The respondents showed a marked tendency to vote for independents, 
expressed by 69% of the total sample units. This tendency exposes the lack 
of trust shown by the public towards the traditional parties and blocs, on the 
one hand; and the lack of social awareness of the importance of organized 
collective action, on the other. The lack of confidence is probably due to a 
number of factors, including the long-term and historical repression of parties, 
organizations, associations and trade unions practised by the former regime; 
which served to highlight the futility of their  work during that era. It is probably 
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Recommendations:

1. According to the above figures and percentages, and following an 
analysis of the results, it is evident that the opinions and attitudes of the youth 
towards the upcoming elections, in terms of engendering confidence, creating 
hope, and facilitating their participation in the voting process; should form one 
of the top priorities of the executive, in particular; and all the other political 
factions and elites in general. The persisting uncertainty and pessimistic mood 
of the public cannot be in the interests of the democratic process or its maturity 
and development; nor can it be in the interests of the country’s growth and 
prosperity. Thus, it behoves those in power to put into action programmes and 
agendas specifically designed to motivate the youth and  to meet their needs.

2. The results of the poll have also revealed what might be called a 
“struggle between survival and change.” In  the opinion of the respondents 
and according to the tenor of their responses, the upcoming Iraqi elections 
appear to represent “the majority seeking change through independent 
figures”; whereas parties and blocs search for a supportive public to guarantee 
their survival in power. The objective (change through independent figures) 
would appear to be unattainable, especially   if the various parties and blocs 
seek to expand their power base through every politician already in power. 
Hence, the parties and blocs should focus on attracting only those who have 
not already been “consumed” or “over exposed” by the media; and seek to 
introduce new faces to the political landscape whose character traits conform 
to the criteria and views expressed by the respondents in the poll, such as 
“technocrats, professionals, specialists, people of integrity, put the interests of 
the country first…... etc.)
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16. The results of the poll also revealed the order of importance of the 
most prominent electoral reforms sought by the respondents and which they 
demand from the candidates to deliver on. Four reforms take prominence with 
a cumulative percentage of 78% of all responses. Ranked top was the choice 
replacing the independent electoral commission with one appointed by 
the united nations with 26%. It was followed, in second place, by lists to be 
open and not closed with 21%. In third place was retain the Iraqi identity 
of the independent electoral commission but replace its members with 
independent ones with 17%. Ranked fourth was the choice to amend election 
laws to allow individuals and minor blocs to win seats with 14%.

Ranked fifth in importance in the list of reform priorities, from the view 
point of the respondents, is to replace governorates with provinces as the 
electoral constituency with 8% of the total responses; followed in sixth place 
by reduce number of seats on the governorate council  also with 8%. Finally, 
the “other” option came with 287 responses or 6%.

17. The results of the survey also revealed the hierarchy of the most 
important electoral manifesto pledges demanded by the respondents for 
adoption by the candidates. Four prominent manifesto pledges secured the 
majority of the respondents’ preferences with a cumulative percentage of 
almost 71% of the total responses. Ranked top was the services and economy 
manifesto pledge, with 21.1%; followed by the security and border protection 
manifesto pledge, with 21%; in third place came the job creation pledge with 
15%; followed by the anti-corruption pledge with 14% of the total responses.
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any circumstances.

13. The attitudes of respondents varied greatly, depending on governorate, 
regarding their intention to vote for current political incumbents at the next 
election, with about 11% stating that would for vote them in the upcoming 
elections; with 34% being uncertain; and 55% of the total sample units confirmed 
they would definitely not re-elect them.

14. The results of the poll also revealed the intentions of the respondents 
and their preferences for the form of candidacy or type of nominee they 
intend to vote for (party, bloc, coalition or independents). It emerged that 
approximately 69% of the sample units would prefer voting for independent 
candidates; whilst some 13% said they would prefer to vote for a bloc or a 
coalition; and about 8% prefer to vote in favour of a party.  Finally, about 10% 
of the sample units indicated that they had not yet decided on any of the above-
mentioned forms of candidacy.

15. The results of the poll revealed the hierarchy of the most important 
personal characteristics or traits preferred by the respondents in the candidates 
whom they intend to vote for. Five traits accounted for the majority of the 
respondents’ preferences, with a cumulative percentage of 90% of total responses. 
In top place came integrity and honesty with 30.5%; in second place was 
higher degree (represented by academic achievement and specialism) with 
nearly 17%; in third place came independence and non-affiliation to party or 
bloc with almost 16%; followed by, in fourth place, professional competence 
and work experience with 16%, and in fifth place came services made by 
candidate to the local community with almost 11%.
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age group 18-45 (equating to roughly 34% of the total sample) votes “Yes”, 
representing 81% of the 970 respondents who together polled “Yes.”

11. The results of the poll revealed the intentions of the respondents and 
the nature of their decisions regarding participation in the upcoming elections. 
Some 59% of the sample units indicated they would participate in the next 
elections; whilst 25% were undecided (maybe yes; maybe no); and nearly 16% 
have decided not to participate in the upcoming elections.

12. The results of the poll revealed the emergence of an inconspicuous (and 
unintended) pattern regarding respondents’ attitudes towards the parties 
and figures they intend to vote for in the upcoming elections. It was found 
that just over 24% of all sample units will vote for civil or secular parties or 
figures. In second place, came the option to vote for independent technocrats, 
with marginally fewer respondents than the first option, but again at 24%. There 
followed the option of voting for any party or figure that enjoys the support of 
the religious authority, which received approximately 15% of responses. Next 
came the  fourth option to vote for a bloc or coalition or a party comprising 
all Iraqi factions which received 12% of responses.

The proportion of responses for parties or figures with religious or 
sectarian affiliations was 5% of the total; whilst those who would consider 
voting for those affiliated to tribal or clan amounted to 3% and to ethnic or 
nationalist 2%. Those who were collectively grouped in the other category 
amounted to 15% of the total sample units, distributed as follows: 8 % said that 
they had not yet decided to vote for any party or figure; while about 4% said 
they would vote for those who serve the people and the country. About 2% of 
the total sample units, insisted that they will not vote at the next elections under 
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theories and studies into identity which confirm that identity definition is a 
conscious personal choice, whilst also noting that identity takes the form of 
what the respondents impart when they describe their characteristics and the 
differences between them and others and reassert these factors. Hence, the 
number and percentage of Yezidis was cited as an ethnic identity for those 
respondents who insisted on defining their ethnicity in this fashion.

The results of the poll also revealed an unintended uniformity in the 
distribution of the sample at the ethnic level; all the ethnic groups were 
represented in the survey sample, thus providing a satisfactory opportunity for 
the different groups to express their views and attitudes towards the upcoming 
elections. Accordingly, we would encourage reliance on the sample data and the 
results of the poll for being closely representative of the society under study.

9. The results of the poll also highlighted the fact that 54% of the total 
sample units responded positively to the question about whether or not they had 
updated their data on the voter register; while 46% said they had not.

10. The poll revealed that 42% of the total sample, expressed optimism 
about the importance of the upcoming elections as a means of improving the 
situation in the country. At the same time 29% expressed uncertainty about the 
benefits of the forthcoming elections; while 29% were pessimistic and stated 
that the upcoming elections will have no positive impact on the country’s 
development.

Young people were more optimistic in their response regarding the 
importance of the upcoming elections, and role they will play, than their 
middle aged and older compatriots. Altogether, 790 youths in the cumulative 
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We can also surmise from the foregoing that a relationship exists between 
educational attainment and living standards on the one hand; which themselves 
co-exist with greater opportunities for participation in public life, on the 
other.  There is little doubt that educational attainment and long term, stable 
satisfactory employment contribute, in one way or another, to the ability to 
partake in aesthetic activities such café society and to participate in cultural 
forums and civil society.  The same factors stimulate a greater desire for political 
participation, as well as access to universities and academic institutions, and in 
making and influencing public opinion and much else. 

Disparities in living standards are common in all societies, which 
naturally follow on from the type of work, the level of education, income and 
the accumulated wealth of individuals or the family unit; as well as the level of 
support and the organisation and the management of the economic affairs of the 
family.

8. The ethnic distribution of the sample population under study varied 
across each individual governorate as well as collectively across all the 
governorates. The percentage of Arab representation in the sample was about 
80% of the total number of respondents, while the Kurds represented about 
13%. The Turcoman represented nearly 5% and the Sabians a little more that 
1%, of the total. The percentage of Yazidis was approximately 1%, and finally 
the percentage of the Chaldean/Assyrians was 0.1% of the total sample units.

In spite of the prevalence of the Yazidi as a religion and their ethnic 
affiliation to the Kurds, 26 respondents insisted on being described as a stand-
alone ethnic group. We acquiesced to their demands in order to preserve the 
scientific integrity of the current study, as well as having regard to sociological 
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The distribution of the sample units in respect of educational attainment 
in the various categories of respondent referred to above covered a range of 
percentages, starting from a low point and gradually increasing to reach the 
peak percentage value represented by the institute / bachelor category; and 
then changes direction at the higher diploma / master’s / doctorate and carries 
on downwards. The results form a bell-shaped curve, indicative of a normal 
distribution of the sample population; thus corresponding very closely to the 
actual population under study. 

7. The results of the survey revealed that the proportion of those who 
described their monthly income as often insufficient to meet their basic needs 
(i.e. a low standard of living) reached about 36% of the total sample units. 
Those who described their monthly income as having enough to manage 
family finances but far from perfect (i.e. average standard of living) formed 
50% of the sample units; whereas only 14% described their circumstances as 
their income and property allowed them to live in prosperity (i.e. affluent 
standard of living).

The results reveal that the majority of respondents enjoy an average to 
affluent standard of living with a cumulative percentage of 64% of the total 
sample units. The standard of living is, more often than not, associated with 
other variables such as educational attainment, nature of occupation, number 
of household members, income level and other variables. An analysis of 
educational attainment and the extent of its relationship to the standard of living 
of the sample units in the poll, shows us clearly that approximately 54% of 
all sample units have attained an educational  level ranging from good to very 
good.
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social contacts; as well as diverse characteristics, hopes and ambitions.  Thus, 
being married or having experienced marriage will fuel greater curiosity and a 
multiplicity of opinions and decisions which, more often than not, be garnered 
for the benefit of society at large and less for individual gain.

Based on the foregoing, it is clear that marital status, in its four manifestations 
(married, single, widowed, divorced), came closest to a balanced distribution, 
out of the total sample population, when compared to the real population. 
Marital status also had the best proximity in percentages between the sample 
units for the majority of the Governorates.

6. The results of the questionnaire showed a marked variation in the 
educational level of the sample units. The percentage of illiterates was about 3% 
of the sample units. The percentage of those who read or write and obtained the 
primary certificate is about 24%; whilst the percentage of those who obtained 
intermediate and secondary school certificates amounted to nearly 38%. The 
percentage of those who obtained a diploma or bachelor’s degree was about 
29% of the total sample units; whereas  the percentage of those who obtained a 
higher certificate (higher diploma, master’s or doctorate) was about 6% of the 
total sample units.

In the same context, the cumulative percentage of primary and lower 
certificate holders was about 9% of the total sample units. The cumulative 
percentage of the intermediate and lower certificate holders was less than 46% 
of the total number of respondents. On the other hand, the cumulative percentage 
of the holders of secondary school and above certificates was 54% of the total 
number of respondents, indicating that most of the sample units have attained a 
good to a very good educational level.
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On comparing the proportion of males to females in the sample population, 
it is clear that the percentage of males is much higher than females by a margin 
close to two thirds to one third, even though the sample population was selected 
from random numbers pulled from the database of mobile phone subscribers for 
all the Governorates of Iraq. Calls and interviews were conducted on this basis, 
resulting in the female representation we have witnessed. There is little doubt 
that social barriers and the reluctance of some women to have contact with and 
be interviewed by a “stranger or foreigner”, were highly significant contributory 
factors in the bias we see towards a higher number of male respondents; as 
well as the fact that the sample was randomised and not weighted. With such 
obstacles standing in the way of achieving balanced interviews between males 
and females, it was indeed very satisfactory that 834 females (out of a sample 
population of 2,310) responded to express their opinions and attitudes for this 
poll.

5. The results of the poll revealed that the representation of marital status 
in the sample units differed equally at the individual governorate level as it did 
at the level of all the governorates. The percentage of married persons of the 
total sample units reached almost 78%, while the percentage of those unmarried 
amounted to 21%. The percentage of those widowed represented almost 1% of 
the total sample units; while the representation of divorced persons was only 
0.4% of the total sample.

Marriage and family ties engender in people a greater sense of care and 
responsibility, the need to plan for the future and an interest in public affairs. 
This is largely due to the fact that a family comprising several members is more 
likely to have a combination of varied interests, a wider network of relatives and 
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3. The age distribution of the respondents in the current study was divided 
into eight age groups, starting with the age group 18-24 and ending with the 
66- and over age group. The ascending cumulative frequency for respondents 
in the 18-45 age range  is represented by to a cumulative percentage of nearly 
81% of the total sample units , that is to say, the majority of respondents may be 
categorised as “Youth” . It is also to say that this group represents the preferred 
age-class for the labour market; for marriage; and for their desire to embark 
on life’s varied activities and challenges. Perhaps more importantly, the role 
they play in bringing about social change and  in influencing society, whether it 
be through political participation or by voicing their criticism, opposition and 
shaping public opinion.

In the same context, the ascending cumulative frequency for respondents 
in the 46 - 66-and-above age group  corresponds with a cumulative percentage 
approaching 19% of the total sample units, that is the respondents who belong 
to the middle-age and old-age groups, were clearly represented in the sample by 
nearly one-fifth of the sample population.

We also note from the cumulative age-group frequency that the sample 
distribution came very close to the normal distribution; in addition, the 
percentages and numbers of the target age groups in the poll were closely 
balanced. The youth category represented the majority of sample units.

4. The gender distribution of the sample under study varied at both the 
individual governorate level, as well as at collective governorate level. The 
percentage of male representation was approximately 64% of the total sample 
units, whereas females were represented by 36%.
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Majority Governorates 

Focusing on Foreign relations; maintaining balanced relations with 
neighbouring countries and the world at large

Focusing on Devolving greater powers to the Governorates

Focusing on Sport and Youth 

Others (all of the above)

SUMMARY OF FINDINGS:

From the questions, responses and the results, the findings of the poll may 
be summarised as follows:

1. The level of interest shown by the respondents towards the survey 
variables was synergistic, which is reflected in their order of importance.

2. The results of the poll showed clear variations in the responses of the 
respondents from the eighteen Governorates of Iraq, such that, in the majority of 
cases, there was clear correlation between the sample percentage and the actual 
total size of the population of the respective Governorate. The Governorate 
of Baghdad topped list of polled respondents with 26.5% of the total sample 
units. It was followed by Nineveh with 8.4%, and then by third placed Basrah 
with 7%, and so on and so forth for the remaining Governorates represented in 
the sample. Different percentages were obtained for each governorate largely 
due to the topographical impact on population densities and because of other 
environmental and human factors.
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Figure 15-B illustrates the remaining election manifesto choices which 
respondents most like to see candidates deliver on
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Figure 15-A illustrates percentage distribution of the election 
manifestos which respondents most like to see candidates deliver on 
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areas from Dahesh with 215 responses (4.6%); followed by education and 
health with 212 (4.5%); followed by elimination of sectarianism with 184 
response (4%). In eighth place was freedoms and individual rights with 131 
responses (2.8%); next came community reconciliation with 105 (2.3%); 
followed by support for the armed forces with 102 responses (2.2%). Ranked 
eleventh was rights of minorities, women and children with 82 responses 
(1.8%); followed by resolving issues between the federal and kurdistan 
regional governments with 70 responses (1.5%); followed by resolving issues 
between the federal government and sunni majority governorates with 63 
responses (1.4%); next came foreign relations and  maintaining balanced 
relations with neighbouring countries and the world at large with 62 
responses (1.3%); followed by devolving greater powers to the governorates 
with 56 responses (1.2%). In sixteenth place came sport and youth with 35  
responses (0.8%); Finally, in last place came others (all of the above) with 24 
responses (0.5%) of the total of the respondents’ responses, and Figures 15-A 
and 15-B illustrate the distribution of the responses of the respondents to the 
question at hand.
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national crises and how to manage them, would undoubtedly be a major factor 
in his or her victory.

One of the most important stages in the formulation of an election 
manifesto and the identification of the public’s priorities for this purpose, is the 
conducting of a public opinion poll. The poll’s purpose would be to examine the 
public’s perception of the programme set forth in the manifesto and to identify 
their preferences and priorities. In order to ascertain the order of the main 
priorities sought by the respondents from the candidates’ election manifesto; a 
question was posed about the most important pledges that the citizen wished to 
be adopted and implemented by the candidates. The respondents were given the 
opportunity to identify the two most important pledges or policies which they 
would like to see at the forefront of the manifesto and which would be decisive 
in determining who they would vote for. Respondents were given the option 
of choosing the same manifesto pledge twice over if the respondent wished to 
emphasize its importance .

Four prominent manifesto pledges secured the majority of the respondents’ 
preferences with 3,279 responses, and a cumulative percentage of almost 71% 
of the total responses. Ranked top was the services and economy manifesto 
pledge, with 976 responses (21.1%); followed by the security and border 
protection manifesto pledge, with 961 responses (21%); in third place came 
the job creation pledge with 700 responses (15%); followed by the anti-
corruption pledge with 642 responses (14% of the total responses).

The remaining responses were divided amongst thirteen other manifesto 
pledges, accounting for 1,341 responses, with a cumulative percentage of 29% 
of the total responses. Ranked fifth was the reconstruction of the liberated 
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151.256Devolving greater powers to the 
Governorates

160.835Sport and Youth
170.524Others (all of the above)
-100.04,620Total

The election manifesto represents a set of “proposed” solutions to 
“existing” problems that stem from the strategic or political view taken by the 
candidate towards national issues of concern to the electorate. It is an agenda 
or set of activities that the candidate employs to inform the voter about his or 
her own views and personality in order to secure their votes. For this reason, 
manifestos resort to promises or pledges, whose contents form the central 
message intended to attract the voting public; thus, they must be appropriate 
to the aspirations and needs of the public, and to the circumstances of the 
constituency in which the candidate competes.

Therefore, the candidate’s ideas and election pledges must be prioritised 
according to the nature of the most pressing issues in the constituency. If two 
issues are of equal urgency,  the one which is most relevant to the local people and 
with the greatest  impact on their lives, should be chosen. For example, health 
and education may be equally urgent, but the provision of health services may 
be more urgent than the establishment of new schools in the area. The candidate 
should therefore focus on a set of specific issues; issues which represent the true 
extent of the crisis at constituency or national level. This will demonstrate the 
candidate’s earnestness   about what may be called “local crisis management.” 
The candidate’s ability to convince voters of his ability to identify local and 
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Table (16) shows the election pledges which respondents most like to 
see candidates deliver on

Order of 
importance

%No.Which election pledge would you most like 
to see candidates deliver on

121.1976Services and economy
221.0961Security and border protection
315.1700Job creation
413.9642Anti-corruption
54.6215Reconstruction of areas liberated from 

Daesh
64.5212Education and health
74.0184Eliminating sectarianism
82.8131Freedom and individual rights
92.3105Community reconciliation
102.2102Support of the armed forces
111.882Rights of minorities, women and children

121.570
Resolving issues between the Federal and 

Kurdistan Regional Governments

131.463
Resolving issues between the Federal 

Government and Sunni Majority 
Governorates

141.362
Foreign relations; maintaining balanced 

relations with neighbouring countries and 
the world at large
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Figure (14) illustrates the percentage distribution of the most prominent 
electoral reforms which respondents would most like to see candidates deliver on
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electoral constituency with 378 responses (8% of the total responses); followed 
in sixth place by Reduce number of seats on the Governorate Council  with 
373responses (8%). Finally, the “other” came last with 287 responses (6%).

The responses in the “other” category were divided as follows: I am not 
familiar with these matters and I have no interest them  got 194 respondents 
(4%); followed by I do not believe there are any real reforms, 29 respondents 
(0.6%); followed by replace all the politicians  with 18 respondents (0.4%); 
followed by 

the reduction in the number of seats on the Governorate Council  with 
16 respondents (0.3%). Then came the choice there should be electronic and 
transparent elections with 15 respondents (0.3%). Finally, in last place came 
changing the regime to a presidential system with 15 respondents (0.3%). 
Figure (14) shows the percentage distribution of the respondents’ responses to 
the question at hand.
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need to be diagnosed and electoral reforms implemented, with all haste, to 
improve the political process.

Solutions to the problems with democracy tend towards “more democracy.” 
Electoral reform is a permanent feature of any healthy democratic system. In 
order to conceive a popular electoral system, it is advisable to start by drawing 
up a list of criteria that summarise what is to be achieved and what to be 
avoided. Furthermore, in order to identify the relative importance of the most 
prominent electoral reforms sought by the respondents and which the candidates 
are expected to adopt and implement; the present question was put to them. In 
addition, respondents were also given the opportunity to identify the two most 
important reforms which they consider to be decisive in casting their vote, with 
the option of choosing the same reform twice over if the respondent wished to 
emphasize the importance of a particular reform.

Four reforms secured the majority of the respondents’ preferences with 
a total of 3,203 responses, and a cumulative percentage of 78% of the total 
responses. Ranked top was the choice Replacing the Independent Electoral 
Commission with one appointed by the United Nations securing 1,203 
responses (26%). It was followed, in second place, by Lists to be open and not 
closed, with 967 responses (21%). In third place was Retain the Iraqi identity 
of the Independent Electoral Commission but replace its members with 
independent ones with 774 responses (17%). Ranked fourth was the choice to 
Amend election laws to allow individuals and minor blocs to win seats with 
638 responses (14%).

Ranked fifth in importance in the list of reform priorities, from the view 
point of the respondents, is to Replace Governorates with Provinces as the 
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Table (15) shows the most prominent electoral reforms sought by 
respondents and which they expect candidates to deliver 

Order of 
importance

%No.What are the most prominent electoral 
reforms you want to see the candidates 

deliver?

126.01,203Replacing the Independent Electoral 
Commission with one appointed by the 

United Nations 
221.0967Lists to be open and not closed

317.0774
Retain Iraqi identity of the Independent 

Electoral Commission but replace its 
members with independent ones

414.0638
Amend election laws to allow individuals 

and minor blocs to win seats

58.0378
 Replace Governorates with Provinces as the

 electoral constituency

68.0373
Reduce number of seats on the Governorate 

Council
76.0287Others
-100.04,620Total

Electoral reforms are described as a change in electoral systems to improve 
the way public aspirations are expressed in election results. The right to change 
the rules is part of the basic definition of democracy. Political systems are not 
flawless; it therefore follows that the flaws associated with the electoral process 
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Figure (13) illustrates the percentage distribution of the personal traits 
which respondents most want to see in the candidates they intend to vote for 
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(30.5%); followed by the higher certificate trait represented by academic 
achievement and specialism with 774 responses (close to 17%). In third place 
came independent and non-partisan trait with 734 responses (close to 16%). 
Followed by the level of professional competence and work experience trait 
with 731 responses (almost 16%). In fifth place came services provided by the 
candidate to the local community with 500 responses (close to 11%).

The remaining responses were split, and were divided between ten traits 
accounting for 471 responses, with a cumulative percentage of 10% of the total 
responses. In sixth place came religiosity (i.e. behaviour and religious/sectarian 
affiliations) with 160 responses (3.5%); followed by the residence  trait (i.e., the 
length of time spent in the Governorate / province) with 62 responses (1.3%); 
followed by the attribute of age (young,  old age) with 58 responses (1.2%). In 
ninth place came the  gender trait (male, female) with 46 responses (1%). In 
tenth place ranked the political and party affiliation with 28 responses (0.6%). 
Then followed by the ethnic affiliation with 24 responses (0.5%). Finally, the 
other traits with  66 responses (1.4%), divided as follows: safeguard citizens’ 
and national interests trait with 30 responses (0.6%); followed by God 
fearing (brave and just) with 29 responses (0.6%); then came the  undecided 
, including those who decided not to vote for any trait, with 7 responses (0.2%). 
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(in question) are viewed negatively; efforts will be made to choose another 
politician whose qualities are more attuned with the wishes of the voting public 
(these qualities are often contradictory to those of the former politician and 
which were negatively evaluated by the public). As such, the political persona 
must sit somewhere in between the public’s social aspirations and the personality 
of the new politician.

It is therefore necessary that the personal attributes of the prospective 
politician or leader match these social aspirations. However, it must be 
remembered that the “direction” the character takes in one direction or another, 
is linked either to force of character or to the social aspirations which the public 
endorses and expresses.

In order to reveal the relative importance of the most prominent personal 
characteristics preferred by the respondents in the candidates for whom they 
intend to vote, a question was posed about the personal characteristics most 
preferred by the citizen in the candidate. Respondents were also given the 
opportunity to identify the two most important traits which they consider to be 
decisive in making their choice, with the option of choosing the same trait twice 
if the respondent wished to emphasize the importance of that attribute. The 
aforementioned methodology was adopted for question at hand and will again 
be repeated for questions (15) and (16) that follow. In this manner, the total 
number of responses doubled to 4,620 (instead of 2,310), to account for the fact 
that the respondents responded to two choices rather than one.

Five traits secured the preferences of the majority of respondents, 
collectively accounting for 4,149 responses, with a cumulative percentage 
close 90%. In first place came integrity and honesty with 1,410 responses 
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81.258Age (Young, old)
91.046Gender (male, female)
100.630Safeguard citizens’ and national interests
110.627Ethnicity 
120.524Tribal/clan affiliations 
-1.466Others

100.04,620Total

Character experts describe the personal traits of candidates in simple 
terms as “a strong impression born in the minds of voters when they think of a 
specific politician to elect.” This impression is a type of mental picture favoured 
by the voter. Most of the specialist scientific studies into election issues indicate 
that the political personality - in most cases - must match the social aspirations 
of the masses. The system of hopes, expectations and demands, defines the 
standards by which the politician performs the social duties assigned to him; the 
realisation of the aspirations entrusted to him; and the extent to which his work 
is consistent with those standards. It is a type of “social carrot and stick” system 
that defines relations between voter and the candidate; manifesting itself in two 
forms: (1)- the right of the masses to expect appropriate behaviour, and (2)-  
commitment by the politician to act in a manner that meets social aspirations.

These social aspirations are formed on the basis of the “matching of 
expectations” or the lack of. The mismatch usually impacts on the work of 
politicians and leaders; and the greater the mismatch, the stronger the desire by 
the electorate to choose another politician. Thus, if the activities of the politician 
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Figure (12) illustrates respondents’ preferences for type of nominee
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Table (14) shows the personal characteristics most favoured by 
respondents in the candidates they intend to vote for

Order of 
Importance

%No.Which personal characteristics do you most 
want to see in a candidate?

130.51,410Integrity (Honesty)

216.7774
Academic achievement and specialism 

(postgraduate degree)
315.9734Independence
415.8731Job expertise (professionalism)
510.8500Services to the community

63.5160
Religiosity (behaviour and religious/

sectarian affiliations)

71.362
Residence (length of residence in 

governorate/locality)
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he was unable to influence the composition and views of the candidates, his 
tendency to participate in the elections greatly diminishes.

The results of table 13 show that 1,584 respondents, close to 69% of the 
total sample units, preferred to vote for independents. Whereas, 309 respondents, 
13% of the total, said that they prefer to vote for a bloc or a coalition; while some 
184 respondents (8%) preferred to vote for a party. Finally, 233 respondents 
(10%) declared that they have not yet decided to vote for any of the above-
mentioned nominees.

All 2,310 or 100% of respondents answered the question at hand. The 
Governorate of Sulaimaniyah was top with 83% of its respondents preferring 
to vote for independents; followed by Dhouk with 82%; followed by Kirkuk 
with 79%; followed by Salah al-Din and Diyala ranked equal fourth in the 
number of respondents who decided to vote for independents, with 75%. There 
followed the four Governorates of Erbil, Nineveh, Baghdad, and Dhi Qar 
with the same result of 71%; Alanbar followed in seventh place with 67%; 
then came Babel with 66%; whereas Basrah came ninth with 65%:  followed 
by Karbala governorate 57%; followed by Maysan 56%; followed twelfth 
place Almuthanna with 55%; then came Wasit with  54%;  and equal last 
came Najaf and Diwaniyah each respectively with 51%. Figure (12) shows the 
percentage distribution of the respondents’ responses to the question at hand.
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Table (13) shows respondents’ preferences for type of nominee 

%No.Which nominee will you vote for?

8.0184Party
13.4309Bloc or coalition
68.61,584Independent candidates
10.0233Undecided
100.02,310Total

The people are sovereign in democratic societies, and are the source of 
the powers granted to the Government. In a parliamentary democracy, people 
place the power to make decisions about public affairs in the hands of their 
democratically elected representatives. In these elections, the people express 
their support for parties, blocs or independent candidates, who compete 
amongst themselves for power and government; thus elections come to reflect 
the different opinions held by the electorate and the preferences of the citizens.

Democratic elections increase the citizen’s active participation in public 
life and provide him with an opportunity for action and influence. Only 
in democratic systems is there real competition between parties, blocs or 
individuals. The competition allows all participants an equal opportunity to 
freedom of expression, freedom of association and the freedom to organise. 
The citizen’s participation increases when he is presented with differing views 
from the various parties, blocs and personalities; and when he has greater faith 
in his ability to influence the outcome of the election results.

On the other hand, if the voter felt that he had no real prospect of 
influencing public life, and that he had no real choice of alternatives; or that 
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Erbil came sixth with: Yes 13%, Maybe 21% and No 66%; followed by 
Dhouk:  Yes 13%, Maybe 27% and No 60%; then Nineveh: Yes 11%, Maybe 
34% and No 55%; then Salah al-Din: Yes 11%, Maybe 35% and No 54%; 
followed by Maysan: Yes 11%, Maybe 31% and No 58%; followed Alanbar 
with: Yes 10%, Maybe 29% and No 61%; then Diwaniyah with: Yes 10%, 
Maybe 31% and No 59%.

Dhi Qar’s respondents were divided as follows: Yes 10%, Maybe 35% 
and No 55%; followed by Sulaimaniyah: Yes 9%, Maybe 22% and No 79%; 
followed by Basrah: Yes 6%, Maybe 70% and No 24%; followed by Babel 
with: Yes 6%, Maybe 31% and No 63%; followed by Wasit with: Yes 6%, 
Maybe 30% and No 64%; and finally, ranked 18th and last is Najaf with: Yes 
4%, Maybe 52% and No 44%.

 Figure (11) illustrates the percentage distribution of respondents’ stance 
towards the re-election of politicians currently in power 
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a culture of democracy in society and monitors their practices by the democratic 
system.

Democratic culture provides a kind of belief in the merits of political 
and intellectual participation and tolerance, and underpins a spirit of initiative, 
selflessness and political trust. It provides a forum for resolving controversy and 
confusion in public opinion regarding the re-election of the current incumbents. 
So, for the purpose of ascertaining what future voters will decide, we posed the 
following question: will you vote for political figures who are currently in power?

In answer to the above question, the figures in table (12) indicates that 
263 respondents or 11% of the total sample said they will vote in the upcoming 
elections for current incumbents; whilst 773 respondents (approximately 34%) 
were undecided; and 1,274 respondents or 55% of the total sample said they 
will not re-elect those currently in power.

All 2,310 or 100% of respondents answered the question of whether they 
intend to re-elect politicians currently in power. Due to the importance of this 
controversial and problematic question, the responses will be presented in detail 
for each respective Governorate, showing the divisions in the respondents’ 
responses (yes, maybe, and no), and sorted in the order of the highest percentage 
of those who intend to re-elect some of the politicians currently in power and 
comparing with those who were undecided or refused to re-elect them.

Kirkuk topped the other Governorates with the following responses: Yes 
19%, Maybe 24% and No 57%; followed by Diyala: Yes 17%, Maybe 35% and 
No 48%; followed by Karbala in third place: Yes 15%, Maybe 50% and No 
35%; followed by Baghdad: Yes 14%, Maybe 26% and No 60%; then came 
Almuthanna: Yes 14%, Maybe 32% and No 54%.



90

© Copyrightجميع الحقوق محفوظة 

Al-Bayan Center for Planning and Studies

Figure (10) illustrates the percentage distribution of respondents’ 
voting intentions
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Table (12) shows the attitudes of the respondents regarding the re-election 
of serving politicians 

%No.If you participate in the elections, will 
you vote for politicians currently in 

power?
Yes26311.4

Maybe77333.5
No1,27455.1

100.02,310Total

Freedom of expression is bound to the political culture; because the 
latter frames the boundaries of that freedom and protects it from absurdity and 
individual capriciousness. The rotation of power or alternation of political forces 
is one of the most important mechanisms of democratic practices in a society. It 
is an exercise whose purity and transparency all democratic societies are keen 
to preserve. The media plays an important role in promoting and consolidating 
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2. The attitudes of 569 respondents, with a cumulative percentage of 
approximately 25% of the total sample units, sided with parties or figures 
identified as: supported by the Religious Authority, or with religious or sectarian 
affiliations, or tribal/clan orientation, or ethnic agendas;

3. We can deduce from the results in the above mentioned points 1 and 2 
that 25% of respondents will cling to their traditional affiliations when they vote; 
in contrast to the 65% of respondents who said that the deciding factors in whose 
favour they will vote include those identified as having civil, professional and 
specialist credentials, as well those who are patriotic and serve of the people; 

4. The percentage of those remained undecided accounted for approximately 
8% of the total number of respondents; and

5. 2% of the total of respondents expressed a negative attitude towards 
the elections and confirmed that they do not intend to participate under any 
circumstances.
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independent technocrats, with only slightly less than the number of respondents 
in the former category, with 551 respondents, representing 24% of the total 
sample units.

This was followed by the choice of voting for any party or figure supported 
and vouched for by the Religious Authority, numbering 343 respondents, close 
to 15% of the total sample units. In fourth place, came the choice to vote for 
a bloc, coalition, party or individual representing all Iraqi factions with 285 
respondents or 21% of all the sample units.

In fifth place, came the choice to vote for religious or sectarian parties and 
figures with 107 respondents, close to 5% of the total sample units; followed 
by, in sixth place, those choosing to vote for tribal or clan affiliations, with 65 
respondents, or 3% of the total. Finally, and in bottom place, came the choice to 
vote for those with ethnic affiliations, with 54 respondents or 2% of the sample.

Seen from another perspective, but in the same vein, the responses in the 
“other” category, which totalled 344 or 15% of the total sample units, were 
divided as follows: 188 (8%) said that they had not yet decided who to vote for; 
while 103 (4%) stated that they will vote for those who serve the interests of the 
people and the country; and finally, 53 respondents and (2% of the total sample 
units) said that they will not vote under any circumstances.

A closer look at the results in the table and the implications reveal the 
following trends:

1. The attitudes of 1,397 respondents, with a cumulative percentage 
approaching 65% of the total sample units, sided with parties or figures identified 
as: civil, or professional/ specialist, or patriotic who serve the people;
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Table (11) shows the voting attitudes of the respondents towards the 
upcoming elections 

%No.

If you decide to participate in the next elections, who 
will you vote for to safeguard your future and the 

country’s future?

24.3561
Bloc, coalition, party or individual  with civil/secular 

agenda
23.9551Independent technocrats

14.8343
Bloc, coalition, party or individual backed by religious 

authority

12.3285
Bloc, coalition, party or individual representing all 

Iraqi factions

4.6107
Bloc, coalition, party or individual with religious/

sectarian agenda

2.865
Bloc, coalition, party or individual with tribal/clan 

loyalties

2.354
Bloc, coalition, party or individual with ethnic/

nationalist loyalties
15.0344Others
100.02,310Total 

The data in table (11) reveal an inconspicuous and unexpected set of 
attitudes by the respondents towards parties and figures they intend to vote for 
in the upcoming elections. The results indicate that 561 respondents - slightly 
more than 24% of the total sample units -  have chosen to vote for civil/secular 
parties and individuals; whilst in second place, came the choice to vote for 
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Figure (9) illustrates the intentions of the respondents to participate in the 
upcoming elections

Yes

Undecided

No 59.2%25.2%

15.6%
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that that elected politicians only represent a minority of the population.  Hence, 
political apathy poses a real danger to democracy.

To discover the intentions of the respondents and what they thought about 
taking part in the upcoming elections, they were asked the aforementioned 
question. Table (10) shows that 1,368 respondents (59% of the sample units) have 
decided to participate in the next elections. At the same time, 581 respondents 
(25%) were undecided when they responded with “maybe yes and maybe not.” 
Finally, 361 respondents (16%) were decisively against taking any part in the 
elections.

All 2,310 respondents, that is 100% of those canvassed, answered the 
question about their intention to participate in the next elections. Respondents 
in Almuthanna topped the list with a 77% positive response regarding 
participation; followed by Maysan with 75% of the total respondents in the 
Governorate responding positively to the question; and in third place was Babel 
with 73%. Salah al-Din ranked fourth in terms of the number of respondents 
who intend to participate in the next elections with 69%; then Diwaniyah 
68%; followed in sixth place by Karbala Governorate 66%; then Diyala with 
63%; then Nineveh, Dhi Qar and Wasit ranked equally with 62%. Meanwhile, 
Basrah ranked 11th with 60% of respondents indicating their intention to vote; 
followed by equally placed Erbil, Najaf, Baghdad and Dahouk with 57%; 
followed by Alanbar with 52%; then followed by 17th place Kirkuk with 
51%; and last of all and taking bottom place was Sulaimaniyah with only 32% 
of respondents intending to vote at the next elections. 
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Table (10) shows the intentions of the respondents to participate in the 
upcoming elections

%No.Do you intend to take part in the 
upcoming elections?

59.21,368Yes
25.2581Undecided
15.6361No
100.02,310total

Most citizens are not active in politics. They keep up with political events 
in a passive way through reading newspapers, chat with friends and family about 
what is going on; and watch the news on television. Elections make citizens 
effective partners in political life, although it is nothing more than an expression 
of civic engagement at the lowest level. In reality, only a small proportion of 
citizens take part in the election process, for instance, party campaign activists; 
organisers of meetings and door to door interviewers; party members, and 
organisers of meetings with political figures. However, the mere fact that people 
are invited to speak and vote on Election Day increases politicians’ sensitivity 
to public opinion, and their engagement with the public becomes stronger and 
more earnest.

The “democratic citizen” is a citizen who is interested, involved and 
participates in public life. Accordingly, he is expected to participate in the 
elections and to cast his vote out of a sense of responsibility and concern. The 
higher the percentage of citizens participating in elections, the more effective 
and valid the election results. When voter turnout is very low, there is a risk 
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Governorate, in fifth place with 64%; followed, in sixth place, by Diwaniyah 
with an equal 64%; followed by Maysan with 62%; then came Babel with 61%; 
and Najaf with 60% (55%). In tenth place came Erbil with 55%; followed by 
Basrah Governorate with 54%; followed by Almuthana with 52%; and then 
Wasit with 50%. The Governorates of Baghdad and Dhouk polled the same 
percentage of 48%; and in sixteenth place came Nineveh with 42%; followed 
by Alanbar with 41%. Finally, trailing at the bottom, in eighteenth place,  was 
Sulaimaniyah with 38%. Figure (8) illustrates the distribution of respondents’ 
responses to the question mentioned above.

Figure (8) illustrates the percentage distribution of respondents’ responses 
regarding the updating of their details in the voters’ register

  percentage

Yes
No
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60
40
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0

53.9 46.1
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The voter register contains the records of all citizens eligible to vote in the 
upcoming elections in Iraq (governorate councils, parliament), which are based 
on the most recent updates to the voter register conducted by the Commission 
through its voter register update centres located throughout the Governorates 
of Iraq. The update campaign publicised the locations of special centres in 
each Governorate, where voters were able to check and verify their personal 
data in the voter register and if necessary, to update it. The process resulted in 
a comprehensively updated, final voter register, containing the records of all 
eligible voters, following the deletion of the records of all military personnel, 
who are registered elsewhere.

It is with such measures that the integrity of the whole election and voter 
registration process is safeguarded, and with it, comes transparency and greater 
participation. Any shortcomings in the oversight process will eventually result 
in the loss of confidence, lower turnout and the loss of the legitimacy of those 
who ostensibly win the elections.

Based on the foregoing, the importance of the data presented in Table 
9 becomes evident. Figures confirm that 1,246 respondents (54% of the total 
sample units) updated their details in the voter register, as against 1,064 
respondents (46% of the sample units) who failed to do so.

All 2,310 or 100% of respondents answered the following question: Have 
you updated your data on the voter register? Kirkuk Governorate topped the 
respondents’ responses with 72% of the total respondents in the Governorate; 
followed by Salah al-Din with nearly 69%; and in third place came Diyala 
with 67%; whilst Karbala ranked fourth in terms of the number of respondents 
who updated their data on the voter register with 66%.  Then came Dhi Qar 
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interests of the democratic process or its maturity and development; nor is it 
in the interests of the country’s growth and prosperity. Figure (7) shows the 
percentage distribution of the respondents’ responses to the current question.

Figure (7) illustrates the percentage distribution of respondents’ 
responses regarding the extent of their belief in the importance of the 

upcoming elections in developing and improving the country

42%

28.8%

29.2%
Yes

Maybe

No

Table (9) shows respondents’ responses regarding the updating of 
their details in the voters’ register

%No.Have you updated your details in the 
voters’ register

53.91,246Yes
46.11,064No
100.02,310total
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Figures in table (8) show that 970 respondents, equating to 42% of the 
total sample, believe in the importance of the upcoming elections as a means of 
improving the situation in the country. At the same time 666 respondents (29%) 
expressed uncertainty about the benefits of the forthcoming elections; while 
674 respondents (29%) were pessimistic and stated that the upcoming elections 
will have no positive impact on the country’s development.

On the other hand, and in the same vein, young people were more optimistic 
in their response regarding the importance of the upcoming elections, and role 
they will play, than their middle aged and older compatriots. 790 youths in the 
cumulative age group 18-45 (equating to roughly 34% of the total sample) votes 
“Yes”, representing 81% of the 970 respondents who together polled “Yes.”

Out of the total 666 respondents who polled “Maybe yes/Maybe no”, some 
547 were in the youth category, equating to 24% of the total sample and  82% 
of those who voted “Maybe.”

The pessimistic youths numbered 535 out of the 674 total respondents who 
were pessimistic; amounting to 23% of the total sample and 97% of those who 
polled “No” to the importance of the upcoming elections in the development 
and improvement of the country.

When analysing the above figures and percentages, it becomes evident 
that the opinions and attitudes of the youth towards the upcoming elections 
in terms of engendering confidence, creating hope, and facilitating their 
participation in the voting process should form one of the top priorities of the 
executive, in particular; and all the other political factions and elites in general. 
The persisting uncertainty and pessimistic mood of the public cannot be in the 
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Figure (6) illustrates the percentage distribution of respondents by 
ethnicity                        
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Table (8) shows the distribution of respondents’ responses regarding 
the extent of their belief in the importance of the upcoming elections in 

developing and improving the country
%No.How important are the next elections in 

improving and developing the country
Yes97042.0

Maybe66628.8
No67429.2

100.02,310total
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and reassert them. Hence, the number and percentage of Yezidis was cited as an 
ethnic identity for those respondents who insisted on defining their ethnicity in 
this fashion.

Seen from another viewpoint- and returning to the results of the above 
table- we note that the cumulative percentage of the three minority ethnicities 
(Sabian, Yazidi and Chaldean/Assyrian)  amounted to a total of  2.5% of the 
total sample units; whereas the majority ethnic groups in Iraq (Arab, Kurdish, 
Turcoman)  represented a total of 97.5% of the population.

The results of the poll also revealed an unintended uniformity in the 
distribution of the sample at the ethnic level; all the ethnic groups were 
represented in the survey sample, thus providing a satisfactory opportunity for 
the different groups to express their views and attitudes towards the upcoming 
elections. Accordingly, we would encourage reliance on the sample data and the 
results of the poll for being closely representative of the society under study. 
Figure (6) illustrates the percentage distribution of respondents by ethnicity.
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Table (7) shows the respondents’ ethnic distribution
%No.ethnicity

80.01,849Arab
12.9297Kurd
4.6106Turcoman

1.329Sabian
1.126 Other (Yazidi)
0.13Chaldean/Assyrian

100.02,310total

The figures in Table 7 show that 1,849 respondents or 80% of all 
respondents identified their ethnicity as Arab, while the number of Kurds in 
the sample population was 297 or 13% of the total sample units. The Turcoman 
numbered 106 respondents (nearly 5% of the total); whereas the Sabians came 
in at slightly over 1% of the total with 29 respondents. The number of Yazidi 
respondents was 26 was which is close to 1% and in last place came those who 
described their ethnicity as Chaldean/Assyrian with 3 respondents or  0.1% of 
the total sample units.

Despite the prevalence of the Yazidis as a religion and their ethnic 
affiliation to the Kurds, the insistence by 26 respondents being described as 
ethnically Yazidi, and in order to safeguard the integrity of this poll, they 
have been identified as such. Moreover, sociological theories and studies into 
identity confirm that identity definition is a conscious personal choice, and on 
the other hand, identity takes the form of what the respondents impart when 
they describe their characteristics and the differences between them and others 
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Figure (5) shows the percentage distribution of living standards of the 
respondents

 Our monthly income is 
often insufficient to meet our 
basic needs such as food and 

rent (low standard)

We have enough to manage 
family finances but far from 

perfect (average standard)

We have enough money to 
live comfortably 

(high standard)

35.9%
49.9%

14.2%
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to do” standard of living with a cumulative percentage of 64% of the total 
sample units. The standard of living is, more often than not, associated with 
other variables such as educational attainment, type of occupation, number of 
household members, income level and other variables. Conducting a study into 
educational attainment and the extent of its relationship to the standard of living 
of the sample units in the poll, shows us clearly that approximately 54% of all 
sample units have attained an educational   level ranging from good to very 
good.

We can glean from the foregoing that a relationship exists between 
educational attainment and living standards on the one hand; which themselves 
co-exist with greater opportunities for participation in the public sphere, on the 
other.  There is little doubt that educational attainment and long term, stable 
satisfactory employment contribute, in one way or another, to the ability to 
partake in aesthetic activities such café society and to participate in cultural 
forums and civil society.  The same factors stimulate a greater desire for political 
participation, as well as access to universities and academic institutions, and in 
making and influencing public opinion and much else. Figure (5) shows the 
percentage distribution of the living standards of the respondents.
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Table (6) shows respondents’ standard of living 

%No.Standard of Living

35.9830
 Our monthly income is often

 insufficient to meet our basic
needs such as food and rent

49.91,153
 We have enough to manage family finances

but far from perfect

14.2327We have enough money to live comfortably

100.02,310total

To ascertain the standard of living of the sample units under study, but 
avoid mentioning real income figures, which would have in any event elicited 
unrealistic responses for fear of envy, tax evasion issues or risk of theft; three 
categories were proposed so that respondents could describe their living 
standards. The first category represents a low standard of living; the second 
category an average living standard, and the third category represents a high 
standard of living.

The results in Table (6) show that the number of respondents who described 
their monthly income as often insufficient to meet their basic needs was 830 or 
36% of the total sample units. As for those who described themselves as having 
enough to manage family finances but far from perfect, they numbered 1,153 
respondents (50% of the total); whereas 327 respondents (14% of the total) said 
that their income and property allowed them to live in prosperity.

The results also reveal that the majority of respondents enjoy a “well 
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Figure (4) illustrates the distribution of respondents’ educational 
attainment 
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and lower was around 46% of the total number of respondents. Set against this 
figure, is the cumulative percentage of 54% for the respondents who obtained 
a secondary education certificate and above, indicating that most of the sample 
units have attained an educational level ranging from good to very good.

The distribution of the sample units in respect of the educational 
attainment of the various categories of respondent referred to above cover a 
range of percentages, starting from a point and gradually increasing to reach 
the peak percentage value represented by the institute / bachelor category; and 
then changes direction at the higher diploma / master’s / doctorate and carries 
on downwards. The results form a bell-shaped curve, indicative of a normal 
distribution of the sample population; thus corresponding very closely to the 
actual population under study. See Figure (4).
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Table (5) shows the educational attainment of the respondents
%No.Educational attainment

3.069illiterate
6.2144semi-literate
17.8411primary school
19.2444middle school
18.3423secondary school
10.0232Institute of further education diploma
19.2444bachelor’s degree
2.352higher diploma
2.967master’s degree
1.024doctorate

100.02,310total

Table (5) shows that illiterate respondents numbered 69 or 3% of the total 
sample units; while those who read or write (semi-literate) or received primary 
education numbered 555 respondents (24% of the total). At the  same time, 
those who received middle and secondary certificates numbered 867 in total or 
almost 38%  of the total sample units. 

The results of the poll also showed that the number of respondents who 
obtained an institute of further education diploma or bachelor’s degree totalled 
676 (29%); while those who gained a postgraduate degrees (higher diploma, 
masters or doctorate) numbered 143 or 6% of the total sample units.

The above table indicates that the cumulative percentage of primary 
school and lower certificate holders was about 9% of the total sample units, 
while the cumulative percentage of the holders of an intermediate certificate 
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garnered for the benefit of society at large and less for individual gain.

Based on the foregoing, it is clear that marital status, in its four manifestations 
(married, single, widowed, divorced), came closest to a balanced distribution out 
of the total sample population, when compared to the real population. Marital 
status also had the best proximity in percentages between the sample units for 
the majority of the Governorates.

Figure (3) illustrates the percentage distribution of marital status. 
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Table (4) shows the marital status of the respondents

%No.Marital Status

77.61,793married

20.7479single

1.329Widow/er

0.49divorced

100.02,310total

Table (4) shows that the number of married respondents amounted to 
1,793 representing 77.6 % of the total sample units. The number of unmarried 
persons amounted to 479 of respondents or 20.7% of the total. At the same time, 
the number of widowed respondents amounted to 29 (1.3% of the total), while 
the number of divorced respondents accounted for 9 (0.4%) of the total sample 
units.

The cumulative percentage of married, widowed, divorced and for all the 
sample units was 79%, of all respondents, as against almost 21% for unmarried 
persons, representing a ratio of approximately 4 to 1.

Marriage and family ties engender in people a greater sense of care and 
responsibility, a need to plan for the future and an interest in public affairs. This 
is largely due to the fact that a family comprising several members is more 
likely to have a combination of varied interests, a wider network of relatives 
and social contacts; as well as diverse characteristics, hopes and ambitions.  
Thus, being married or having experienced marriage will fuel greater curiosity 
and a multiplicity of opinions and decisions which, more often than not, be 
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interviews were conducted on this basis, resulting in the female representation 
we have witnessed. 

There is little doubt that social barriers and the reluctance of some women 
to have contact with and be interviewed by a “stranger or foreigner”, were highly 
significant contributory factors  in the bias we see towards a higher number 
of male respondents; as well as the fact that the sample was randomised and 
not weighted. With such obstacles standing in the way of achieving balanced 
interviews between males and females, it was astonishing and indeed very 
satisfactory that 834 females responded to express their opinions and attitudes 
for this poll, as shown in Figure (2).

Figure (2) illustrates the distribution of respondents by gender
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The percentages of males and females were very similar in seven 
governorates in the proportion of almost two-thirds to one-third, respectively, 
ranging between 30-40% for females and 60-70% for males, with only slight 
variations, in the following Governorates: Nineveh (69% male, 31% female); 
Kirkuk (61% male, 39% female); Diyala (69% male, 31% female); Karbala 
(70% male, 30% female); Diwaniyah (70% male, 30% female); Dhi Qar (68% 
males, 32% female), and Sulaimaniyah (69% male, 31% female).

Whereas four Governorates shared near equal percentages, namely: 
Baghdad (58% male, 42% female); Wasit (52% male, 48% female); Najaf 
(58% male,42% female), and Erbil (51% male, 49% female).

The percentages for the following three Governorates showed different 
results of about three quarters to  one quarter :  Almuthanna (75% male, 
25% female); Maysan (78% male, 22% female), and Basrah (72% males, 28% 
female).

The following two Governorates diverged from the percentages seen 
earlier for males and females: Alanabar  (82% male,18% female); and  Salah 
al-Din (88% male, 12% female); whilst Dhouk (44% male, 52% female) and 
Babel (49% male, 51% female) went in the opposite direction with the female 
proportion higher than the male.

When comparing the proportion of males to females for the all the sample 
units it becomes clear that males represent a much higher proportion than 
females by a large margin, approaching two thirds to one third, even though the 
sample population was selected from random numbers pulled from the database 
of mobile phone subscribers from all the Governorates of Iraq. Calls and 
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Figure (1) illustrates the distribution of respondents’ age groups 
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Table (3) shows the distribution of respondents by gender 

%No.Gender

36.1834female

63.91,476male

100.02,310total

Table (3) shows the gender distribution of the poll sample units. The 
number of males was 1,476 (representing 63.9% of the total sample units), 
while the number of females was 834 (36.1%).
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(7.7%); the 52-58 age group  ranked sixth with 143 respondents (6.2%); 
followed by the 59-65 age group in seventh with 89 respondents (3.9%), and 
finally, ranked bottom is the 66-and over age group with 29 respondents (1.3%).

It may be noted that the cumulative frequency of respondents aged 
between 18 and 45 years is 1,872, with a cumulative percentage approaching 
81% of the total sample units, which is to say, that the majority of respondents 
may be categorised as “Youth” and as having not yet reached “old age.” It may 
also be posited that this cumulative group represents the preferred age-class for 
the labour market; for marriage; and for their desire to embark on life’s varied 
activities and challenges. Perhaps more importantly, the role they will play in 
bringing about social change and in influencing society, whether it be through 
political participation or by voicing their criticism, opposition and shaping 
public opinion.

It may also be noted that the cumulative frequency of respondents aged 
between 46 and 66 and above, was 438 with a cumulative percentage approaching 
19% of the total number of sample units, i.e. the respondents who belong to the 
middle-age and old age ranges, were clearly represented in the sample by nearly 
one-fifth of the sample population.

We also note from all the above comparisons, that the distribution of the 
sample came very close to the normal distribution. The percentages and numbers 
of the target age groups in the poll were closely balanced. The youth category 
took top spot with greatest number of sample units, as illustrated in Figure (1).
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Table (2) shows the age groups of the respondents

%No.Age Groups

14.533618-24

25.258125-31

24.957632-38

16.437939-45

7.717746-51

6.214352-58

3.98959-65

1.329and over 66

100.02,310Total

For this poll, the ages of the respondents were divided into eight age 
groups; starting with the age group 18-24 years and ending with 66 years and 
over age group. The “group range” was set at six years, while the “group 
interval” at seven years, as shown in the above table.

The results of the poll indicate, as far as the relationship between age 
groups and total number of sample units is concerned, that the highest proportion 
of respondents are to be found in the 25-31 age group, with 581 respondents 
(25.2% of the total); whereas the age group 32-38 years ranked second, with 
576 respondents (24.9%); followed by the 39-45 age group in third place with 
379 respondents (16.4%); then came the 18-24 group in fourth place with 336 
respondents (14.5%). The age group 46-51 ranked fifth with 177 respondents 
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Map (1) Illustrates the percentage of respondents in the sample 
population from each Governorate out of the total population of the 

Governorate
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The climate has an essential role to play in the distribution of the population, 
not only directly on human systems and urbanisation, but also indirectly 
through its influence on soil, plant life and agriculture. Temperature and rain 
are significant factors affecting the distribution of the population, as well as 
the lack of economic and political stability.  The two latter factors also play a 
significant role in the distribution of the population, and often lead to internal 
migration and displacement; which in turn lead to the resettlement of people 
into the provinces and Governorates, as illustrated in Map (1).
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The results of the poll showed distinct variations in the responses of the 
respondents from the eighteen Governorates to the question: Which Governorate 
do you live in? The majority of responses closely reflected the total size of 
the population for the respective Governorate. The results were distributed as 
follows:

The total number of responses to the question about the Governorate 
was 2,310 representing 100% of the sample. Baghdad topped the poll with 
613 respondents, (26.5% of the total sample); followed by Nineveh with 194 
respondents (8.4%); Basrah came in third place with 162 responses (7%); 
while Sulaimaniyah came in fourth place with 118 responses (5.1%); and 
then Dhi Qar with 116 responses (5%);; followed by Babel with in sixth place 
with 112 responses (4.8%); followed by Diyala with 101 (4.4%); then came 
Alanbar with 99 responses (4.3%) and which was equalled by Erbil; while 
Kirkuk took tenth place with 95 responses (4.1%); followed by Salah al-Din 
with 89 responses (3.9%); followed by Dhouk 86 responses (3.7%); followed 
by Najaf and Wasit respectively, with an equal number of 84 responses (3.6%). 
They were followed by Karbala in fifteenth place with 79 responses (3.4%); 
followed by Diwaniyah with 72 response (3.1%). Maysan came in place with 
63 responses (2.7%) and in last place the Governorate of Almuthanna with 44 
responses (1.9%).

Despite the foregoing, the respondents in all the Governorates of Iraq 
maintained their responses to the question, Different percentages were obtained 
for each governorate largely due to the topographical impact on population 
densities and because of other environmental and human factors. It should be 
noted that the majority of the population resides on flat lowland alluvial plains. 



120

© Copyrightجميع الحقوق محفوظة 

Al-Bayan Center for Planning and Studies

Table (1) shows the distribution of the sample units by Governorate 

%No.Governorate

26.5613Baghdad
8.4194Nineveh
7.0162Basrah
5.1118Sulaymaniya
5.0116Thi Qar
4.8112Babel
4.4101Diyala
4.399Alanbar
4.399Erbil
4.195Kirkuk
3.989Salah al-Din
3.786Dhouk
3.684Najaf
3.684Wasit
3.479Karbala
3.172Diwaniya

2.763Maysan

1.944Almuthanna

100.02,310total
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Methodology

	• Telephone calls using randomly selected numbers from the National 
Database.

	• Calls were placed for the period from 29 July to 17 August 2017.

	• Number of respondents: 2,310.

	• Margin of error ± 3.1 percentage points.
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through to  the final findings and recommendations was all the work of  Dr. 
Ahmed Kassem Muften, Sociologist  and Lecturer at the University of Baghdad 
- Faculty of Arts - Department of Sociology; ably assisted by  Dr. Khaled 
Hantoush Sajet, Sociologist, with the filtering, classification and tabulation of 
the preliminary data .

This poll is intended to provide us with an opportunity to determine, with 
factual objectivity, what is on the mind of the electorate about the following: 
the upcoming elections, development planning, political manifestos and 
decision-making at all levels; so as to enable us produce an objective and 
detailed assessment of the whole electoral process. The quota sample method 
was employed which divides the respondent population or its corresponding 
sample into classes and leaves the standardised questionnaire the freedom to 
choose sample elements provided that the numerical and qualitative limits of 
the sample are met. 

Therefore, the sample may be considered truly random; distinguished by 
its accurate representation of the population with the ability to produce realistic 
and truthful answers about of Iraqi society. 
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a) Parties, blocs or independents?

b) Do voters prefer parties, blocs, or independents with:

• Religious / sectarian agendas.

• ethnic agendas.

• Tribal / clan agendas.

• Civil / secular agendas.

• National / local agendas.

4. What priorities do the respondents want to see in the election 
manifestos? What are the main characteristics they look for in the 
candidates? Which electoral reforms do they want to see happen? And other 
searching questions, covering all the Governorates of Iraq, in order to shed light 
on voter attitudes towards the upcoming elections (governorate councils and 
parliamentary.)

Data from the current poll was analysed to reveal the attitudes, views, 
opinions and personal experiences of the Iraqi citizen regarding the whole 
electoral process. We utilised the analytical descriptive approach to present the 
study through a social survey of a sample of individuals of different ages starting 
from 18 years  and included those aged 66 years and over, representing a cross-
section of Iraqi society, different geographical areas and its diverse cultures, 
in a manner that enabled us to make calculated generalisations for the whole 
country.

The idea of conducting a poll by the Centre; the design and encoding of 
the questionnaire and the training of pollsters on its use; the review and scrutiny 
of data, production of tables and the design of graphs and relevant annotations; 
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VOTER ATTITUDES TOWARDS THE NEXT ROUND OF 
ELECTIONS IN IRAQ

-PARTICIPATION; PREFERENCES; PRIORITIES-

Introduction

This public opinion poll was designed to include as many social classes in 
Iraq and consisted of sixteen core questions addressed to 2,310 respondents (or 
sample units), drawn from a sample of 38,000 mobile phone numbers. The mobile 
phone numbers were randomly selected from the National Database covering all 
18 Governorates, and representative of the total population of Iraq, who number 
in excess of 36 million people. The sample units correlated well at the national 
level in terms of the percentage population of the respective governorate as 
against the corresponding sample percentage.  The questions included gender 
variations, age distribution, standard of living, educational attainment, type of 
work, ethnicity, as well as nine pivotal questions which addressed the objectives 
and topics of the poll. Projections for the Iraqi population were adopted for 
each governorate based on  the latest data published by the Central Statistical 
Organisation of the Ministry of Planning.

The current poll delves into the real attitudes of Iraqi society, in all its 
sections, ethnicities and governorates in order to reveal attitudes towards the 
following matters:

1. Updating of voter data.

2. Participation in elections and whether or not intends to vote.

3. Voter preferences for candidates:
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