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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

مقدمة املركز

يف إطار معرفة رأي اجلمهور العراقي بتطلعات الناخبي العراقيي لالنتخاابت النيابية املقبلة 
يف تشرين األول 2021، نّظم مركز البيان للدراسات والتخطيط استطالعا للرأي هبذا اخلصوص. 
ومشل االستطالع أسئلة سعت اىل التعمق يف نوااي ومواقف وآراء املواطني العراقيي ال سيما 
بعد املتغريات اليت شهدهتا البالد إثر االحتجاجات اجلماهريية يف تشرين األول عام 2019 وتغيري 
احلكومة على إثرها. كما يتوقع ان تكون لإلصالحات االقتصادية اليت انتهجتها احلكومة احلالية 

أثرا يف تغيري خيارات الناخبي ضمن االنتخاابت القادمة.
ان مركزان سوف يسعى لتقدمي أكثر البياانت مصداقية من اجل مساعدة صناع القرار يف 
احلكومة فضال عن األحزاب واالئتالفات السياسية واألكادمييي واملختصي واملهتمي، يف اظهار 

أفضل اخليارات املمكنة يف االنتخاابت القادمة.
ويقدم مركز البيان للدراسات والتخطيط شكره البالغ للدكتور أمحد قاسم مفنت الذي توىل 

قيادة فريق االستطالع وحتليل البياانت وتبويبها.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

الفكرة والسياق )أتطري منهجي(:
ُصممت الدراسة احلالية لشرائح متعددة من اجملتمع العراقي من خالل استبانة تكّونت من 
عشرين سؤااًل رئيساً، وجِّهت إىل )1,770(  مبحواثً، مت الوصول إليهم بطريقة عشوائية من خالل 
دليل اهلاتف الوطين يف عموم احملافظات، بوصفهم ممثلي عن سكان العراق الذين يتجاوز عددهم 
السكان يف  الوطين من حيث نسبة  الصعيد  العينة على  أفراد  تناسب  )40( مليون نسمة، وقد 

احملافظة إىل نسبة العينة املختارة، مع تفاوٍت طفيف إجرتحته املنهجية يف بعض احملافظات. 
يف  ابلتصويت  قانونياً  هلم  املسموح  فأعلى،  عاماً   18 بعمر  املواطني  االستطالع  مشل 
احملافظات العراقية. وحبسب تقديرات مفوضية االنتخاابت ووزارة التخطيط، من الذكور واإلانث 
االتصال  لشركات  الوطين  اهلواتف  لدليل  وفقاً  املباشر  االتصال  املبحوثي عرب  استجابة  )حبسب 
“آسيا سيل، كورك، زين”(، وزعت على مجيع حمافظات العراق، وحبسب وزن السكان يف كل 
حمافظة، إذ متت املقابالت بشكٍل مباشر عرب مخسة ابحثي عاملي يف مركز البيان أحدهم جييد 
اللغة الكردية، مارسوا العمل من مركز االتصال، ومن خالل توثيق االستجاابت آنياً عرب االستمارة 
بينهم  قسمت  اللوحية.  األجهزة  عرب  االجاابت  ملء  مت  حيث  الغرض،  هلذا  املعدة  اإللكرتونية 
وحىت   15/3/2021 من  للمدة  أسبوعي  مدار  وعلى  املنهجي،  التصنيف  حبسب  احملافظات 

.30/3/2021
إلكرتونيي  رابطي  وتصميم  العربية،  عن  فضاًل  الكردية،  اللغة  إىل  االستبانة  ترمجة  جرى 
لكل استبانة لضمان االستجابة يف عموم احملافظات. وتضمنت األسئلة متغريات اجلنس، والتوزيع 
العمري، واملستوى املعيشي، واملستوى التعليمي، واحلالة الزوجية، والقومية، واحملافظة، فضاًل عن 

ثالثة عشر سؤااًل حمورايً عاجلت أهداف االستطالع وحماوره الرئيسة.
وأييت االستطالع احلايل للبحث يف إطار واقع تطلعات أفراد اجملتمع العراقي مبختلف فئاته 

تطلعات الناخبين العراقيين في االنتخابات 
النيابية 2021

)استطالع رأي(
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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

وقومياته وحمافظاته كافة، لغرض الكشف عن توجهات اجلمهور املستطلع بشأن اآليت:
حتديث بياانت الناخبي البايومرتية.	. 
املشاركة يف االنتخاابت والتصويت.	. 
التعرف على األسباب املوجهة لقرار الذين يفضلون عدم املشاركة.	. 
مواقف اجلمهور املستطلع إزاء املرشحي:	. 
هل يفضلون أحزاابً أم كتاًل أم أفراداً مستقلي؟	. 
 ما املعيار األساس املؤثر يف سلوكهم التصوييت؟ 	. 
ما األولوايت اليت يفضلها اجلمهور املستطلع يف الربامج االنتخابية؟	. 
تقييم املبحوثي ألداء رئيس جملس الوزراء السيد الكاظمي.	. 

ومن خالل االستطالع احلايل مت إعطاء بياانت لدراسة حتليلية تفسر تطلعات املواطن العراقي 
وآراءه ومواقفه وخرباته الذاتية بشأن العملية االنتخابية، اليت اعتمدت على أساس املنهج الوصفي 
التحليلي لعرض املوضوع عن طريق املسح االجتماعي لعينة من األفراد ومبختلف التوجهات، ورقعاً 

جغرافية خمتلفة، وثقافات متباينة بنحٍو يسمح بتعميم النتائج عليهم.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

جدول يوضح حجم ونسبة العينة يف كل حمافظة ونسبة السكان فيها تبعاً لتقديرات السكان 
2019

نسبة العينةالعينةنسبة السكانحجم السكاناحملافظة

	.	55	.				,			,	دهوك
	.9				.3,828,1979نينوى

0.	88	.	2,219,194السليمانية
	.	78	.			9,9		,	كركوك
	.	977.		0	,1,903أربيل
	.				.				,0		,	دايىل
	.	84	.	1,818,318االنبار
	.		382	.		8,340,711بغداد
	.	100	.	2,119,403اببل

	.				.		0	,0		,	كربالء
	.				.	1,415,034واسط

0.	71	.				,			,	صالح الدين
	.	979.	1,510,338النجف
9.	9		.	1,325,031القادسية
	.	40	.	835,797املثىن

	.	99	.	2,150,338ذي قار
	.	949.			9,			,	ميسان
	.	132	.	2,985,073البصرة
39,127,8891001770100اجملموع



9

تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

األسئلة الدميوغرافية:
1. احملافظة

أظهرت نتائج االستطالع تبايناً ملحوظاً يف إجاابت املبحوثي لـ )18( حمافظة يف العراق 
لإلجابة عن سؤال يف أي حمافظة تسكن؟ إذ ظهرت يف أغلبها متمامثلة أو متقاربة مع واقع متثيلهم 
حلجم السكان الكلي يف احملافظات، وجاءت متفاوتة بشكٍل طفيف جداً مع بعضها اآلخر، وقد 

توزعت تفاصيل النتائج وكما موضح يف اجلدول والشكل أدانه.

النسبةاالجابةالمحافظة
1639.2نينوى
784.4كركوك
764.3ديالى
844.7االنبار
38221.6بغداد

714.0صالح الدين
794.5النجف
693.9الديوانية
402.3المثنى
995.6ذي قار
492.8ميسان
1327.5البصرة
1005.6بابل
653.7كربالء
633.6واسط
774.4اربيل
553.1دهوك

885.0السليمانية
1770100.0المجموع

النسبةاالجاباتالعمر

نينوى
9%

كركوك
4%

ديالى
4%

االنبار
5%

بغداد
22%

صالح الدين
4%

النجف
4%

الديوانية
4%

ىالمثن
2%

ذي قار
6%

ميسان
3%

البصرة
7%

بابل
6%

كربالء
4%

واسط
4%

اربيل
4%

دهوك
3%

السليمانية
5%

11%
9%

4% 2% (18-24)

(25-31)
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

2. العمر
التكرار املتجمع الصاعد ألعمار املبحوثي الذين تقع أعمارهم بي )18-  يالحظ على 
38 سنة( قد بلغ حنو)895( مبحواثً، بنسبة مئوية متجمعة تقرتب من )	,0	 %( من جمموع 
وحدات العينة، أي إن مايزيد عن نصف عدد املبحوثي ُيَسبون 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 خالل ممارسة النقد واملعارضة والتأثري ابلرأي العام. وهذا ما 

سيجري مراقبته من خالل استجاابت املبحوثي، وعلى مدار فقرات االستطالع احلايل.
بي  أعمارهم  تقع  الذين  املبحوثي  الصاعد ألعمار  املتجمع  التكرار  على  أيضاً  ويالحظ 
)		-9	 سنة فأعلى( قد بلغ حنو )875( مبحواثً، بنسبة مئوية متجمعة تقرتب من )49,4  
العمر  متوسطي  مرحليت  على  ُيَسبون  الذين  املبحوثي  إن  أي  العينة،  وحدات  من جمموع   )%

والكهولة )الشيخوخة( قد حضر متثيلهما يف العينة بنحٍو واضح وبنسبة تقرتب من نصف العينة.
يتضح من ذلك أن توزيع الفئات العمرية للمبحوثي جاء معرباً عن واقع متثيلهم يف اجملتمع؛ 

مما يتيح فرص اعتماد النتائج وقابيلة تعميمها.

11%

24%

16%
23%

11%

9%

4% 2%

(18-24)

(25-31)

(32-38)

(39-45)

(46-52)

(53-59)

(60-66)

)فاعلى -67(
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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

3. اجلنس
يبّي اجلدول والشكل احلاليان التوزيع اجلنسي لوحدات عينة الدراسة، إذ بلغ عدد الذكور 
)1248(، وبنسبة )70  %( من جمموع وحدات العينة، يف حي بلغ عدد اإلانث حنو )522(، 

وبنسبة تقرب من )30  %( 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 الوصول إليها وفقاً الستجابة املشرتكي يف دليل اهلاتف الوطين واملتفاعلي مع 
االتصاالت يف عموم حمافظات العراق، وعلى أساسها أجريت االستجاابت؛ لذا ظهر متثيل اإلانث 
يف العينة على هذا النحو. كما إن التحفظ االجتماعي مللء استبانة وردت مع اتصال من شخص 
غري معّرف بنحو كاٍف لديهن -غريب أو أجنيب-  يدفع إىل تردد بعض النساء من إمتام االستجابة. 
مّثل ذلك أحد أهم عوامل ورود تلك النسبة، فضاًل عن عشوائية العينة وعدم اشرتاط توازهنا، ومع 
املقابالت مع  إمتام  فإن  الذكور واإلانث  متوازنة بي  لتحقيق مقابالت  املعيقة  العوامل  تلك  كل 

)522( أنثى مثل أمراً مقبواًل حلضور رأي النساء والتعبري عن توجهاهتن ضمن عينة الدراسة.

(18-24)18810.6
(25-31)41723.6
(32-38)29016.4
(39-45)40823.1
(46-52)20411.5
(53-59)1639.2
(60-66)683.8

321.8(فاعلى -67)
1770100.0المجموع

النسبةاالجاباتالجنس
124870.5ذكر
52229.5انثى

1770100.0المجموع

النسبةاالجاباتالحالة الزواجية

11%

24%

16%
23%

11%

9% (25-31)

(32-38)

(39-45)

(46-52)

(53-59)

(60-66)

(فاعلى-67)

ذكر
71%

انثى
29%

1378
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

4. احلالة الزوجية
املتزوجي بلغ )1,378( مبحواثً  املبحوثي من  يُظهر اجلدول والشكل احلاليان أن عدد 
وبنسبة )78  %( من جمموع وحدات العينة، وبلغ عدد غري املتزوجي )324( مبحواثً، وبنسبة  
)18  %(، فيما بلغ عدد األرامل )45( وبنسبة )2,5  %( من جمموع وحدات العينة. أما 

حاالت الطالق فقد بلغت )23( حالة وبنسبة )1,3  %(.
أهنا  العينة  واملطلقي وجلميع وحدات  واألرامل  للمتزوجي  الرتاكمية  النسبة  على  ويالحظ 
جاءت بنسبة )82  %(، يقابلها )18  %( لغري املتزوجي، أي ما يقرب من أربعة أمخاس إىل 

اخلمس )واحد من بي كل مخسة من أفراد العينة مل ميروا بتجربة زواج(.
يضفي الزواج واالرتباط أبسرة مزيداً من االهتمام والشعور ابملسؤولية والتخطيط للمستقبل، 
امليزات  وتنوع  االجتماعية  العالقات  شبكة  واتساع  املصاحل  لتعدد  وذلك  العام؛  الشأن  ومتابعة 
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. أتسيساً على ما تقدم، يتضح أن احلالة الزواجية بفئاهتا األربعة )متزوج، 
أعزب، أرمل، مطلق) جاءت أقرب ما تكون إىل التوزيع املتوازن على صعيد جمموع العينة مقاربة 
مع الواقع، كون االستطالع يستهدف املواطني الذين يق هلم التصويت يف االنتخاابت، أي بعمر 
)18سنة فأعلى(، وهو غالباً العمر املفضل للزواج، فضاًل عن تقارب النسب بي وحدات العينة 

يف أغلب احملافظات.

مطلقارملاعزبمتزوج

1378

324

4523



13

تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

5. املستوى التعليمي
نلحظ من بياانت اجلدول والشكل يف أعاله أن النسبة الرتاكمية حلملة شهادة االبتدائية 
فما دون قد بلغت حنو )493( مبحواثً، وبنسبة )27,9  %( من جمموع وحدات العينة. وبلغت 
النسبة الرتاكمية حلملة شهادة املتوسطة واإلعدادية جمتمعي حنو )574( مبحواثً، وبنسبة )32,4  
%( من جمموع املبحوثي، وبلغت النسبة الرتاكمية حلملة شهادة املعهد والبكالوريوس جمتمعي حنو 
)			( مبحواثً، وبنسبة )	,		 %( من جمموع املبحوثي، قابلهم محلة الشهادات العليا دبلوم 
عال فأعلى بواقع )91( مبحواثً، وبنسبة تراكمية بلغت )5,2 %( من جمموع املبحوثي، مما يدلل 

على أن أغلب وحدات العينة ذوو مستوى تعليمي جيد إىل جيد جداً.
أستهدف االستطالع احلايل املشرتكي يف دليل اهلاتف الوطين لشركات )آسياسيل، كورك، 
زين(؛ لذا ظهر بي وحدات العينة )أميون، ومن جييدون القراءة والكتابة، ومحلة الشهادة االبتدائية(، 
حيث يتعذر على مثل هؤالء التفاعل غالباً مع االستطالعات اإللكرتونية، مما يفسر حضورهم يف 

االستطالع احلايل بشكٍل ملحوظ.
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 عايل/ 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.

)ال یقرأ وال یكتب(أمي 
3% یقرأ ویكتب

2%

ابتدائیة
23%

متوسطة
18%

أعدادیة
14%

معھد
7%

بكالوریوس
27%

دبلوم عالي
2%

ماجستیر
2%

دكتوراه
2%
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6. الوضع املعيشي
الدخل  مقدار  ذكر  عن  االبتعاد  ولغرض  الدراسة  عينة  لوحدات  املعيشي  املستوى  ملعرفة 
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(.
يكون  ما  غالباً  أبنّه  الشهري  دخلهم  وصفوا  الذين  عدد  أن  االستطالع  معطيات  تظهر 
غري كاٍف لسد حاجاهتم األساسية قد بلغ حنو )490( مبحواثً وبنسبة )27,7 %( من جمموع 
وحدات العينة. أما عدد الذين وصفوا دخلهم الشهري أبنه يكفي لتدبري األمور العائلية لكن بعيداً 
عما هو كمايل فقد جاء بواقع )1,217( مبحواثً وبنسبة )	,		 %( من جمموع وحدات العينة، 

يف حي وصف )		( مبحواثً وبنسبة )	,	 %( أن دخلهم وممتلكاهتم تكفيهم للعيش برخاء.
ويظهر من نتائج بياانت اجلدول أن أعلى نسبة من املبحوثي هم ذوو مستوى معيشي متوسط، 
فأعلى وبنسبة تراكمية بلغت )82 %(، إذ غالباً ما يرتبط املستوى املعيشي مبتغريات أخرى متعددة 
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 أن حنو )81 %( من جمموع وحدات العينة هم من احلاصلي على مستوى تعليمي جّيد إىل 
جيد جداً. وقد يلمح من ذلك وجود عالقة بي املستوى التعليمي واملستوى املعيشي للمبحوثي من 
جانب، وبينهما وبي 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 يف منظمات اجملتمع املدين واالنضمام هلا، كذلك حتفز على املشاركة 
السياسية، فضاًل عن الدخول للجامعات واملؤسسات األكادميية، وصناعة الرأي والتأثري فيه، وغريها.

أيٌّ من األوضاع اآلتية 
يصف الوضع المعيشي 
الحالي ألسرتك ؟

النسبةاالجابات
غالباً ما يكون دخلنا 

الشهري غير كاٍف لسد 
حاجاتنا األساسية مثل 

49027.7
لدينا ما يكفي لتدبير 

األمور العائلية لكن بعيداً 
.عما هو كمالي

121768.8
لدينا من األموال ما 
633.6.يكفينا للعيش برخاء

1770100.0المجموع

التي  (القومية)ما اإلثنية 
النسبةاالجاباتتنتمي إليها؟
147383.2عربي
25714.5كردي
251.4تركماني
7.4شبكي
4.2كلداني
2.1آشوري
2.1يزيدي
1770100.0المجموع

أعدادية
14%

ا غالباً ما يكون دخلن
الشهري غير كاٍف 
ية لسد حاجاتنا األساس

.مثل الغذاء واإليجار
28%

ير لدينا ما يكفي لتدب
األمور العائلية لكن 
.بعيداً عما هو كمالي

69%

لدينا من األموال ما 
.خاءيكفينا للعيش بر
3%

1473

257
257422
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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

7. القومية
من   )% 83,2( وبنسبة  مبحواثً   )1,473( أن  أعاله  والشكل  اجلدول  بياانت  تصرح 
جمموع املبحوثي عرَّفوا قوميتهم أبهنم عرب. أما األكراد فقد بلغ عددهم )257( مبحواثً وبنسبة 
)14,5 %( من جمموع وحدات العينة. يف حي بلغ عدد الرتكمان )25( مبحواثً وبنسبة )1,4 
%( من جمموع املبحوثي. كما بلغ عدد الشبك )7( مبحوثي وبنسبة )0,4 %(. يف حي بلغ 
عدد الكلدايني )4( مبحوثي وبنسبة )0,2 %(، أما الذين وصفوا قوميتهم ابهنم آشوريني فقد 
ظهروا بواقع )2( مبحوث وبنسبة )0,1 %( من جمموع وحدات العينة، وحل أخرياً الذين وصفوا 

قوميتهم ابهنم أيزيديون وبواقع )2( مبحوث وبنسبة )0,1 %( من جمموع وحدات العينة.
ومن جانب آخر -وحي العودة إىل معطيات اجلدول- نلحظ أن النسبة الرتاكمية للقوميات 
األربعة الصغرى (شبكي، كلداين، آشوري، أيزيدي) قد بلغت مبجملها ما يقرب من )1 %( 
من جمموع وحدات العينة، يف حي ظهرت اجلماعات القومية الكربى يف العراق (عريب، كردي، 
تركماين) مبا يقرب من )99 %(، إذ حضرت مجيع املكوانت يف عينة االستطالع، كما أهنا جاءت 
مقبولة جلميع  فرصاً  أاتح  العينة  فأن حضورهم مجيعاً ضمن  الواقع، وهبذا  متثيلهم يف  مع  متقاربة 

املكوانت للتعبري عن آرائهم وتوجهاهتم إزاء االستحقاقات االنتخابية القادمة.

یزیديآشوريكلدانيشبكيتركمانيكرديعربي

1473

257

257422
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س1/ هل تعتقد أن االنتخاابت القادمة مهمة لتحسني وتطوير البلد؟ 
يرى ما يزيد على ثلث العرقيي املستطلعي أن االنتخاابت القادمة غري مهمة لتطوير البلد 
وحتسينه )39 %(، فيما تردد أبمهيتها حنو )21 %( من جمموع املبحوثي حبسم االجابة ومن 
خالل تعبريهم بـ )رمبا( تكون مهمة لتحسي البلد وتطويره. أي إن )0	 %( من جمموع املبحوثي 
ومبا يزيد عن نص العينة ويقرب من ثلثيها يرون أن االنتخاابت النيابية القادمة غري مهمة و/أو رمبا 

تكون مهمة لتحسي واقع البلد وتطويره.
فيما أكد أمهيتها وبنحو قاطع ما يزيد عن ثلث املبحوثي وبواقع )40 %(. وعلى صعيد 
إجاابت املبحوثي )املتفائلي( أبمهيتها وحبسب كل حمافظة لوحدها، فقد جاءت حمافظة كركوك 
يف مقدمتها وبنسبة )51,3 %(، تبعتها املثىن )50 %(، مث واسط )		 %(، تلتها الديوانية 
)43,5 %(، وذي قار )43,4 %(، حلقتها ميسان )42,9 %(، وصالح الدين )42,3 %(، 
مث دهوك والنجف )41,8 %( لكل حمافظة، والبصرة )41,7 %(، فكربالء )41,5 %(، مث 
دايىل )40,8 %( ، فيما وردت بغداد بنسبة )40,3 %(، مث اببل )39 %(، وأربيل )37,7 
%(، مث نينوى )33,7 %(، والسليمانية )33 %(، فيما حلت أخرياً وأبقل نسبة تفاؤل إزاء 

االنتخاابت القادمة حمافظة األنبار وبنسبة )29,8 %( فقط من جمموع املبحوثي فيها. 
وفقاً للبياانت أعاله نلحظ أن توجهات املبحوثي يف مجيع احملافظات تراوحت نسبة تفاؤهلا 

إزاء االنتخاابت النيابية القادمة بي ثلث املبحوثي فيها إىل مايزيد عن النصف قلياًل.
وتظهر نتائج االستطالع توجهات الشباب إزاء السؤال احلايل، حيث يرى الشباب ضمن 
الفئة العمرية الرتاكمية )		-		 سنة( إبن االنتخاابت النيابية القادمة غري مهمة و/أو رمبا تكون 

مهمة لتحسي واقع البلد وتطويره وبنسبة تراكمية )		 %(.
يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، حيث يرى من 
بينهن حنو )302( أنثى من أصل )522( مبحوثة، إبن االنتخاابت النيابية القادمة غري هامة و/

أو رمبا تكون مهمة لتحسي واقع البلد وتطويره وبنسبة تراكمية )58 %(.  
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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

النسبة املئوية االجاابت هل تعتقد ان االنتخاابت القادمة هامة لتحسني وتطوير البلد؟

40.3 713 نعم
39.0 690 ال
20.7 367 رمبا

100.0 1770 اجملموع

نعم
40%

ال
39%

ربما
21%
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س2/ هل حدثت بياانتك يف سجل الناخبني؟
الناخبي،  سجل  يف  بياانهتم  حدثوا  أهنم  املبحوثي  جمموع  من   )%  		,	( حنو  أكد 
فيما أشار حنو )34,5 %( منهم إىل أهنم مل يفعلوا ذلك. أي أهنم إما كانوا قد حدثوها خالل 
االنتخاابت السابقة، أو إهنم مل يفعلوا ذلك لغاية اآلن، حيث ما يزال أمامهم وقت للتحديث. 
وهذا التفاوت ستظهره الحقاً نتائج االستطالع احلايل عند عرض اجاابت احلاصلي على البطاقة 

البايومرتية.
وعلى صعيد إجاابت املبحوثي )احملدثي( لبياانهتم يف سجل الناخبي، وحبسب كل حمافظة 
لوحدها، فقد جاءت على النحو اآليت: حمافظات واسط يف املقدمة وبنسبة )	,		 %(، تبعتها 
السليمانية )73,9 %(، مث الديوانية )71 %(، تلتها أربيل )70,1 %(، و كربالء )70 %(، 
كما حلقتها بغداد ودهوك )	,		 %( لكل حمافظة، واببل )		 %(، مث األنبار )	,		 %(، 
وكركوك )	,		 %(، فذي قار )	,		 %(، مث البصرة )	,		 %(، فيما وردت النجف بنسبة 
)		 %(، مث دايىل )	,		 %(، وميسان )	,		 %(، مث نينوى )	,		 %(، وصالح الدين 
)	,0	 %(، فيما حلت أخرياً وأبقل نسبة للمبحوثي احملدثي بياانهتم يف سجل الناخبي حمافظة 

املثىن وبنسبة )57,5 %( من جمموع املبحوثي يف احملافظة.
وتظهر نتائج االستطالع أيضاً توجهات الشباب إزاء السؤال احلايل، إذ أكد الشباب ضمن 
الفئة العمرية الرتاكمية )		-		 سنة( إبهنم قد حدثوا بياانهتم يف سجل الناخبي وبنسبة )		 %(.

يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، حيث أكدن 
حنو )			( أنثى من أصل )522( مبحوثة، إبهنن قد حدثن بياانهتن يف سجل الناخبي وبنسبة 

  .)% 55(
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النسبة االجاابت هل قمت بتحديث بياانتك يف سجل الناخبني ؟

65.5 1159 نعم
34.5 611 ال

100.0 1770 اجملموع

نعم
65%

ال
35%
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س3/ هل لديك بطاقة ابيومرتية؟
أكد غالبية وحدات الدراسة أبن لديهم بطاقات ابيومرتية وبوابقع )82,4 %(، فيما أجاب 

بـ )ال( حنو )	,		 %( من جمموع املبحوثي يف عموم حمافظات العراق.
املفوضية  قبل  من  املعلنة  البياانت  مع  احلايل  االستطالع  نتائج  طفيف  بشكٍل  تتفاوت 
املستقلة لالنتخاابت بشأن نسبة املصدرين للبطاقات البايومرتية، ممن يق هلم االنتخاب، إذ أشارت 
يف وقت سابق أبهنم جتاوزوا الـ )70 %(. كما إن عمليات التحديث وإصدار البطاقات مازال 

مستمراً، مما يؤشر ارتفاع نسب احلصول عليها يف األشهر القادمة.
حمافظة  وحبسب كل  البايومرتية  للبطاقات  )املصدرين(  املبحوثي  إجاابت  صعيد  وعلى 
لوحدها فقد جاءت على النحو اآليت: حمافظة واسط يف املقدمة وبنسبة )95,2 %(، تبعتها ذي 
قار )89,9 %(، مث دهوك )	.		 %(، تلتها السليمانية )85,2 %(، والنجف )83,5 %(، 
حلقتها بغداد )82,7 %(، والديوانية )	,		 %(، مث نينوى )82,2 %(، وكركوك )82,1 
%(، فصالح الدين )81,7 %(، مث ميسان )	,		 %( ، فيما وردت كربالء بنسبة )80 %(، 
مث اببل )79 %(، وأربيل )77,9 %(، مث دايىل )	,		 %(، واألنبار )	,		 %(، فيما حلت 
أخرياً وأبقل نسبة للبمحوثي املصدرين للبطاقات البايومرتية حمافظة املثىن وبنسبة )77,5 %( فقط 

من جمموع املبحوثي فيها. 
الشباب ضمن  أكد  إذ  احلايل،  السؤال  إزاء  الشباب  توجهات  االستطالع  نتائج  وتظهر 
الفئة العمرية الرتاكمية )		-		 سنة( أبن لديهم بطاقات ابيومرتية وبنسبة )80 %(. مما يؤشراً 

إحتمااًل راجحاً ملشاركة شبابية واسعة يف االنتخاابت املقبلة.
يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، حيث أكد 
حنو )414( أنثى من أصل )522( مبحوثة، أبن لديهن بطاقات ابيومرتية وبنسبة )79,3 %(.
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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

النسبة االجاابت هل لديك بطاقة ابيومرتية؟

82.4 1458 نعم
17.6 312 ال

100.0 1770 اجملموع

نعم
82%

ال
18%
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س4/ هل أنت راٍض عن مفوضية االنتخاابت اجلديدة وطريقة عملها؟
على الرغم من أن املفوضية املستقلة لالنتخاابت )احلالية( تضم أعضاء ورائسة جديدة وتعد 
الناخبي وإصدار  العهد ومل ختترب بعد بشكٍل واٍف سوى ما تعلق منها بتحديث سجل  حديثة 
البطاقات البايومرتية، إال أن حنو ما يقرب من مخس املبحوثي ويف عموم حمافظات العراق أشاروا 
أبهنم غري راضي عنها وعن عملها وبواقع )19,2 %(، قابلهم حنو )32,1 %( فقط أبهنم راضون 

عنها وعن طريقة عملها، فيما أجاب حنو )48,8 %( أبهنم ال يعرفون عنها شيئاً.
وطريقة  احلالية  االنتخاابت  مفوضية  عن  الراضي(  )غري  املبحوثي  إجاابت  صعيد  وعلى 
الدين يف  اآليت: حمافظة صالح  النحو  على  فقد جاءت  لوحدها،  عملها، وحبسب كل حمافظة 
املقدمة وبنسبة )	,		 %(، تبعتها الديوانية )	,		 %(، مث املثىن )25 %(، تلتها النجف 
)24,1 %(، ودهوك )	,		 %(، حلقتها األنبار )21,4 %(، مث أربيل )20,8 %(، وواسط 
)	,0	 %(، مث السليمانية )20,5 %(، ونينوى )20,2 %(، فكربالء )20 %(، مث اببل 
)18 %(، وبغداد )17,8 %(، فيما وردت البصرة بنسبة )	,		 %(، فميسان )	,		 %(، 
مث دايىل )15,8 %(، وكركوك )12,8 %(، وحلت أخرياً وأبقل نسبة للبمحوثي غري الراضي 
عن مفوضية االنتخاابت وطريقة عملها، حمافظة ذي قار وبنسبة )10,1 %( فقط من جمموع 

املبحوثي فيها. 
وتظهر نتائج االستطالع توجهات الشباب إزاء السؤال احلايل، حيث أكد الشباب ضمن 
الرتاكمية )		-		 سنة( إبهنم غري راضي عن أداء مفوضية االنتخاابت وطريقة  العمرية  الفئة 
إنطباعات  ورمبا أتيت  الفئة.  العينة ضمن  يقرب من مخس  ما  أي   ،)% 19,4( وبنسبة  عملها 
أو  هبا  مسعوا  قد  ماضية كانوا  بتجارب  تتعلق  سابقة  خلربات  نتيجة  املفوضية  إزاء  هذه  الشباب 

تلمسوها مع تشكيالت من مفوضيات وجتارب انتخابية سابقة.
يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً عن توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، حيث 
أكد حنو )90( أنثى من أصل )522( مبحوثة، إبهنن غري راضيات عن أداء مفوضية االنتخاابت 

وطريقة عملها وبنسبة )17,2 %(.



23

تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

النسبة املئوية التكرار هل أنت راٍض عن مفوضية االنتخاابت اجلديدة وطريقة عملها؟

32.1 568 نعم
19.1 338 ال
48.8 864 ال اعرف

100.0 1770 اجملموع
 

نعم
32%

ال
19%

ال اعرف
49%
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س5/ هل تعتقد أن االنتخاابت ستجري يف وقتها احملدد؟
أشار ما يقرب من ثلثي وحدات الدراسة أبن االنتخاابت القادمة سوف لن جتري يف وقتها 
احملدد وبواقع )		 %(، فيما أجاب بـ )نعم( ستجري يف وقتها احملدد حنو )38 %( من جمموع 

املبحوثي يف عموم حمافظات العراق.
املستقلة  واملفوضية  احلكومة  قبل  من  املعلنة  الوقائع  مع  احلايل  االستطالع  نتائج  تتوافق 
لالنتخاابت بشأن إجراء االنتخاابت، وما تتطلبه من متويل وتشريعات وتوافقات سياسية، فضاًل 

عن ظروف اجلائحة واحلجر الصحي واألزمة االقتصادية اجلارية يف البلد.
احملدد  وقتها  يف  االنتخاابت  إجراء  بشأن  )املتشائمي(  املبحوثي  إجاابت  صعيد  وعلى 
وبنسبة  املقدمة  اآليت: حمافظة كربالء يف  النحو  فقد جاءت على  لوحدها،  وحبسب كل حمافظة 
)75,4 %(، تبعتها السليمانية )75 %(، مث اببل )9	 %(، تلتها أربيل ودهوك )	,		 %( 
لكل حمافظة، وصالح الدين )	,		 %(، حلقتها بغداد )	,		 %(، والديوانية )	,		 %(، 
مث األنبار )9,		 %(، ودايىل )	,		 %(، فالبصرة )	,		 %(، مث نينوى )	,0	 %( ، 
فيما وردت املثىن بنسبة )0	 %(، مث كركوك )59 %(، وواسط )58,7 %(، تبعتها النجف 
)57 %(، مث ميسان )49 %(، فيما حلت أخرياً وأبقل نسبة للبمحوثي املتشائمي بشأن إجراء 
االنتخاابت يف وقتها احملدد، حمافظة ذي قار وبنسبة )	,		 %( فقط من جمموع املبحوثي فيها. 
وتظهر نتائج االستطالع توجهات الشباب إزاء السؤال احلايل، حيث شكك الشباب ضمن 
الفئة العمرية الرتاكمية )		-		 سنة( إبجراء االنتخاابت يف وقتها احملدد وبنسبة )		 %( من 
وحدات الفئة ذاهتا. مما يؤشر إحباط الشباب وقلة ثقتهم بقدرة الطبقة السياسية احلالية على تنفيذ 

االنتخاابت يف وقتها.
يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، حيث شكك حنو 

)354( أنثى من أصل )522( مبحوثة، إبجراء االنتخاابت يف وقتها احملدد وبنسبة )	,		 %(.
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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

النسبة املئوية التكرار هل تعتقد أن االنتخاابت ستجري يف وقتها احملدد؟

38.0 672 نعم
62.0 1098 ال

100.0 1770 اجملموع

نعم
38%

ال
62%
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س6/ هل يف نيتك املشاركة يف االنتخاابت القادمة؟
أوضح ما يقرب من ثلثي وحدات الدراسة أبن يف نيتيهم املشاركة يف االنتخاابت القادمة 
وبواقع )	,		 %(، فيما أجاب بـ )ال( حنو )21,8 %(، وذكر حنو )9,		 %( من جمموع 

املبحوثي يف عموم حمافظات العراق أبهنم مل يقرروا بعد.
تطرح نتائج االستطالع احلايل استشرافاً ملحوظاً يدعو للتفاؤل بشأن ارتفاع نسبة املشاركة 
برملانية  انتخاابت  أربعة   ،2003 بعد  العراق  أجرى  حيث  إزاءها.  املستطلعي  لنوااي  وفقاً  فيها 
وكانت نسب املشاركة تنازلية، إذ بلغت أعلى نسبة مشاركة مع بداية أول انتخاابت يف 2005 
وبدأت ابالخنفاض حىت انتخاابت عام 2018، واليت بينها املعهد الدويل للدميقراطية واالنتخاابت 
سجلت  إذ  والتصويت،  املشاركة  نسبة،  يوضح  والذي  أدانه  يف  املخطط  حسب   ،IDEA
انتخاابت عام 2018 مشاركة بنسبة )44,85 %(، و )0	 %( عام 2014، و)	,		 %( 

عام 2010، و)79 %( عام 2005.
القادمة وحبسب كل  االنتخاابت  الذين قرروا )املشاركة( يف  املبحوثي  وعلى صعيد إجاابت 
حمافظة لوحدها، فقد جاءت على النحو اآليت: حمافظة صالح الدين يف املقدمة وبنسبة )9	 %(، 
تبعتها كركوك )9,		 %(، مث ذي قار )	,		 %(، تلتها دهوك )	,		 %(، وواسط )	,		 
 		( وأربيل   ،)% 		,	( املثىن  مث   ،)% 		,	( والنجف   ،)% 		,9( بغداد  حلقتها   ،)%
%(، فالديوانية )0,9	 %(، مث نينوى )	,0	 %(، فيما وردت البصرة بنسبة )	,0	 %(، مث 
السليمانية )	,0	 %(، وكربالء )0	 %(، تبعتها اببل )58 %(، مث األنبار ودايىل )50 %( لكل 
حمافظة، فيما حلت أخرياً وأبقل نسبة للمبحوثي الذين قرروا املشاركة يف االنتخاابت القادمة حمافظة 

ميسان وبنسبة )38,8 %( من جمموع املبحوثي فيها. 
الشباب  حسم  حيث  احلايل،  السؤال  إزاء  الشباب  توجهات  االستطالع  نتائج  وتظهر 
ضمن الفئة العمرية الرتاكمية )		-		 سنة( أمرهم بشأن املشاركة يف االنتخاابت القادمة وبنسبة 

)	,		 %(. مما يؤشر احتمااًل راجحاً ملشاركة شبابية جيدة يف االنتخاابت القادمة.
يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، حيث حسم 
حنو )324( أنثى من أصل )522( مبحوثة، أمرهن بشأن املشاركة يف االنتخاابت القادمة وبنسبة 

.)% 		,	(
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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

النسبة االجاابت هل يف نيتك املشاركة يف االنتخاابت القادمة؟

61.3 1085 نعم
21.8 386 ال
16.9 299 مل اقرر بعد

100.0 1770 اجملموع

نعم
61%

ال
22%

لم اقرر بعد
17%
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س7/ إذا كان جوابك على سؤال )6( بـ )ال أو مل أقرر بعد( املشاركة يف االنتخاابت 
القادمة، فأي من األسباب أدانه متثل وجهة نظرك؟

تُفِصُح بياانت اجلدول والشكل أعاله عن تسلسٍل مرتيٍب مبطٍن )وغري مقصوٍد )ألسباب 
اجلدول  معطيات  تظهر  إذ  القادمة،  االنتخابية  االستحقاقات  املشاركة يف  املبحوثي عن  عزوف 
أن حنو )			( مبحواثً، وبنسبة )39,1 %( من جمموع وحدات العينة، أكدوا سبب عزوفهم 
انتج عن قناعتهم إبن االختاابت القادمة غري قادرة على إحداث تغيرٍي إجيايب يف واقع البلد، وحلَّ 
اثنياً سبب إن االنتخاابت تنتج نفس الطبقة السياسية يف كل مرة وبواقع )259( مبحواثً وبنسبة 

)37,8 %( من جمموع وحدات العينة.
تبعه اثلثاً سبب التزوير أصبح مسة مالزمة لإلنتخاابت، إذ بلغ عدد املبحوثي املؤيدين هلذا 
اخليار حنو )83( مبحواثً وبنسبة )12,1 %( من جمموع وحدات العينة، وجاء ابلتسلسل املرتيب 
الرابع سبب كوين ال أؤمن ابالنتخاابت بشكٍل مطلق وبواقع )39( مبحواثً وبنسبة )5,7 %( من 

جمموع وحدات العينة.
فيما حلَّ خامساً سبب عدم وجود بيئة آمنة للتصويت والدعاية االنتخابية لصاحل املرشحي 

الكفوئي واملستقلي وبواقع )		( مبحواثً وبنسبة )5,3 %( من جمموع وحدات العينة.
وبنظرٍة فاحصٍة ملعطيات اجلدول ومتضمناته يتضح إن حنو )77 %( من الفئة القطاعية من 
املبحوثي الذين أشاروا أبهنم لن يشاركوا يف االنتخاابت أو مل يقرروا بعد املشاركة فيها تعود أسباب 

عزوفهم إىل تكرار الطبقة السياسية نفسها وعدم إحداث تغيري إجيايب لصاحل البلد.
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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

النسبة االجاابت اذا كان  جوابك  )ال او  مل اقرر بعد (املشاركة يف االنتخاابت فما 
هي االسباب من وجهة نظرك

39.1 268 قناعيت أبن االنتخاابت غري قادرة على إحداث تغيري اجيايب يف واقع البلد
12.1 83 التزوير أصبح مسة مالزمة لالنتخاابت
5.3 36 عدم وجود بيئة آمنة للتصويت والدعاية االنتخابية لصاحل 

املرشحني الكفوئني واملستقلني
37.8 259 وفقاً للتجارب السابقة فإن االنتخاابت تنتج نفس الطبقة السياسية 

يف كل مرة
5.7 39 كوين ال أؤمن ابالنتخاابت بشكل مطلق

100.0 685 اجملموع

ي في قناعتي بأن االنتخابات غیر قادرة على إحداث تغییر ایجاب
واقع البلد

التزویر أصبح سمة مالزمة لالنتخابات

 عدم وجود بیئة آمنة للتصویت والدعایة االنتخابیة لصالح
المرشحین الكفوئین والمستقلین

بقة السیاسیة في وفقاً للتجارب السابقة فإن االنتخابات تنتج نفس الط
كل مرة

كوني ال أؤمن باالنتخابات بشكل مطلق

39.1

12.1

5.3

37.8

5.7
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وفقاً  تفضله  تصوييت  سلوك  فأي  املقبلة،  االنتخاابت  يف  املشاركة  قررت  إذا  س8/ 
للخيارات أدانه؟

يوضح  أنه  مبعىن  املبحوثي،  لدى  املفضل  التصوييت  السلوك  عن  احلايل  السؤال  يكشف 
تراكمية  وبنسبة  مبحواثً،  إجاابت حنو )			(  للتصويت. جاءت  وجتذهبم  حتفزهم  اليت  العوامل 
بلغت )37,5 %( من جمموع وحدات العينة، حيث أكدوا أهنم يتحفزون للتصويت لصاحل جهة 
سياسية أو شخصيات من قبيل: )حزب خيدمهم )17 %(، أشخاص من أبناء مناطقهم يرعون 
أشخاص  أو  جهة   ،)%  	,	( خيدموهنم  عشريهتم  أبناء  من  أشخاص   ،)%  	,	( مصاحلهم 
يفيدوهنم بشكٍل مادٍي مباشر )4,3 %(، أشخاص من أبناء قوميتهم يرعون مصاحلهم )3,3 

%(، وأخرياً فصيل مسلح خيدمهم ويميهم )0,5 %((.
فيما توزعت إجاابت حنو )1,107( مبحوثي، وبنسبة تراكمية بلغت )	,		 %( من 
جمموع وحدات العينة، على النحو اآليت: )شخص نزيه )24,3 %(، شخص مستقل )13,1 
%(، وجه جديد )11,2 %(، أشخاص ميثلون حراك تشرين والتظاهرات )8,4 %(، شخصية 

علمانية )	,0 %(، وأخرياً ال أعلم ولن أنتخب )5 %((.
وتظهر نتائج االستطالع توجهات الشباب إزاء السؤال احلايل، حيث أكد الشباب ضمن 
الفئة العمرية الرتاكمية )		-		 سنة( أبهنم ينجذبون للتصويت لصاحل )شخص نزيه )21,7 %(، 
شخص مستقل )		 %(، وجه جديد )12,4 %(، أشخاص ميثلون حراك تشرين والتظاهرات 
)8 %(، شخصية علمانية )0,5 %(، وأخرياً ال أعلم ولن أنتخب )5,1 %(( وبنسبة تراكمية 
االنتخاابت  التغيري يف  الشباب مييلون إلحداث  أبن  إحتمااًل راجحاً  بلغت )		 %(. مما يؤكد 

القادمة.
يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً عن توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، إذ أكد 
نزيه  )شخص  لصاحل  للتصويت  ينجذبن  أبهنن  مبحوثة،   )522( أصل  من  أنثى   )354( حنو 
)23,4 %(، شخص مستقل )20,1 %(، وجه جديد )	,9 %(، أشخاص ميثلون حراك 
تشرين والتظاهرات )8 %(، شخصية علمانية )1 %(، وأخرياً ال أعلم ولن أنتخب )5,7 %(( 

وبنسبة تراكمية بلغت )	,		 %(. أي إن ثلثي النساء مع إحداث التغيري السياسي املنشود.
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تطلعات الناخبني العراقيني يف االنتخاابت النيابية 2021 )استطالع رأي(

النسبة االجاابت إذا ما قررت املشاركة يف االنتخاابت القادمة، فأي سلوك تصوييت 
تفضله وفقاً للخيارات أدانه؟

4.3 76 أفضل التصويت للجهة السياسية اليت تفيدين بشكل مادي مباشر 
وختدم مصاحلي

5.6 99 أفضل التصويت ألشخاص من عشرييت وأبناء عموميت خيدمون 
مصاحلها

5. 9 أفضل التصويت للجهة أو الفصيل املسلح الذي أدعم تقويته 
خدمة ملصلحيت ومصلحة البلد

17.0 301 أفضل التصويت للحزب الذي أعتقد أبنه خيدمين وخيدم مصاحل البلد
6.8 120 أفضل التصويت ألشخاص من أبناء منطقيت أو مدينيت خيدموهنا 

ويرعون مصاحلي
8.4 149 أفضل التصويت ألشخاص أو أحزاب ميثلون حراك تشرين 

والتظاهرات األخرية
3.3 58 أفضل التصويت ألشخاص أو أحزاب من قومييت يرعون مصاحلها 

وخيدموهنا
13.1 232 شخص مستقل
24.3 430 شخص نزيه

6. 10 شخصية علمانية
11.2 198 وجه جديد
3.0 53 لن انتخب
2.0 35 ال أعلم

100.0 1770 اجملموع
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أفضل التصویت للجھة السیاسیة التي تفیدني بشكل مادي مباشر وتخدم مصالحي

أفضل التصویت ألشخاص من عشیرتي وأبناء عمومتي یخدمون مصالحھا

ة البلدأفضل التصویت للجھة أو الفصیل المسلح الذي أدعم تقویتھ خدمة لمصلحتي ومصلح

أفضل التصویت للحزب الذي أعتقد بأنھ یخدمني ویخدم مصالح البلد

أفضل التصویت ألشخاص من أبناء منطقتي أو مدینتي یخدمونھا ویرعون مصالحي

أفضل التصویت ألشخاص أو أحزاب یمثلون حراك تشرین والتظاھرات األخیرة

أفضل التصویت ألشخاص أو أحزاب من قومیتي یرعون مصالحھا ویخدمونھا

شخص مستقل

شخص نزیھ

شخصیة علمانیة

وجھ جدید

لن انتخب

ال أعلم

4.3

5.6

.5

17.0

6.8

8.4

3.3

13.1

24.3

.6

11.2

3.0

2.0
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س9/ وفقاً ملا اخرتته يف سؤال رقم )8( فهل ستختار شخصيات سياسية موجودة يف 
السلطة اآلن أو سبق هلم املشاركة؟

توّفر الثقافة الدميقراطية نوعاً من اإلميان جبدوى املشاركة والتسامح السياسي والفكري وتوفر 
روح املبادرة، والال شخصانية، والثقة السياسية؛ ولغرض حسم اجلدل واللغط بشأن رأي اجلمهور 
وملعرفة  من عدمه،  السلطة حالياً  انتخاب شخصياٍت سياسيٍة مشاركٍة يف  بتكرار  وقراره  العراقي 
توجهات املبحوثي حيال ذلك، جرى طرح السؤال اآليت عليهم: إذا شاركت يف االنتخاابت، فهل 

ستختار شخصيات سياسية مشاركة يف السلطة حالياً أو سبق هلم املشاركة؟
وبنسبة )	,		 %( من جمموع  مبحواثً   )241( اجلدول أبن حنو  بياانت  تصرّح  وبذا، 
وحدات العينة قرروا التصويت يف االنتخاابت القادمة لصاحل سياسيي مشاركي يف السلطة حالياً، 
يف حي تردد )310( مبحوثي وبنسبة )17,5 %( حي أجابوا بـرمبا نعم ورمبا ال، فيما أكد حنو 

)1,219( مبحواثً وبنسبة )9,		 %( من جمموع وحدات العينة عدم تكرار انتخاهبم.
ونظراً ألمهية السؤال احلايل وإشكاليته، سيجري عرض نتائج إجاابت املبحوثي على حنٍو 
تفصيلي وعلى صعيد كل حمافظة لبدائل اإلجاابت (نعم، ال، رمبا(، إذ سيتم عرض بياانت احملافظات 
بنحٍو 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.
تصدرت حمافظة املثىن بقية احملافظات، وجاءت نسب إجاابت مبحوثيها على النحو اآليت: 
)نعم 25 %، ال 	,		 %، رمبا 12,5 %( من جمموع مبحوثي احملافظة، تبعتها حمافظة دهوك 
بنسٍب مثلت )نعم 18,2 %، ال 74,5 %، رمبا 7,3 %(، وحلَّت اثلثاً حمافطة كركوك وبنسب 
فيما حلقتها حمافظة   ،)% 20,5 إجاابت توزعت على )نعم 	,		 %، ال 	,		 %، رمبا 
ميسان بنسٍب مثلت )نعم 	,		 %، ال 57,1 %، رمبا 	,		 %(، تبعتها حمافظة ذي قار 

بواقع )نعم 	,		 %، ال 	,		 %، رمبا 17,2 %(، من جمموع مبحوثي احملافظة.
وجاءت حمافظة الديوانية سادساً وبنسب توزعت على )نعم 15,9 %، ال 	,		 %، رمبا 
18,8 %(، تبعتها نسب إجاابت مبحوثي حمافظة النجف وبواقع )نعم 15,2 %، ال 	,		 %، 
رمبا 17,7 %(، مث حمافظة البصرة بنسب توزعت على )نعم 15,2 %، ال 74,2 %، رمبا 	,0	 
%(، حلقتها حمافظة أربيل على النحو اآليت: )نعم 14,3 %، ال 9,		 %، رمبا 20,8 %(، 
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وحلَّت حمافظة األنبار عاشراً وبواقع )نعم 14,3 %، ال 	,		 %، رمبا 19 %(، تبعتها حمافظة 
اببل بنسٍب مثلت )نعم 14 %، ال 		 %، رمبا 19 %(، مث حمافظة السليمانية وبواقع )نعم 	,		 

%، ال 75 %، رمبا 11,4 %(، من جمموع مبحوثي احملافظة.
فيما جاءت إجاابت مبحوثي حمافظة دايىل بواقع )نعم 13,2 %، ال 	,		 %، رمبا 
22,4 %(، تبعتها حمافظة نينوى بنسٍب مثلت )نعم 12,3 %، ال 72,4 %، رمبا 15,3 
%(، مث حمافظة بغداد بواقع )نعم 11,8 %، ال 	,9	 %، رمبا 18,8 %(، تلتها حمافظة كربالء 
بنسٍب مثلت )نعم 10,8 %، ال 70,8 %، رمبا 18,5 %(، حلقتها حمافظة واسط بواقع )نعم 
9,5 %، ال 	,		 %، رمبا 25,4 %(، مث حلَّت ابملرتبة الثامنة عشرة واألخرية حمافظة صالح 

الدين وبنسٍب مثلت )نعم 	,	 %، ال 78,9 %، رمبا 15,5 %(.
وتظهر نتائج االستطالع أيضاً توجهات الشباب إزاء السؤال احلايل، حيث قرر الشباب 
هلم  سبق  سياسية  شخصيات  ينتخبوا  لن  أبهنم  سنة(   		-		( الرتاكمية  العمرية  الفئة  ضمن 
املشاركة يف السلطة وبنسبة تفوق قلياًل )71 % %( من جمموع وحدات الفئة ذاهتا. مما يؤشر نفوراً 

ملحوظاً من الشباب إزاء أغلب املشاركي يف العملية السياسية حالياً.
يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً عن توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، إذ أكد 
هلم  سبق  سياسية  شخصيات  ينتخنب  لن  أبهنن  مبحوثة،   )522( أصل  من  أنثى   )372( حنو 

املشاركة يف السلطة وبنسبة تفوق قلياًل )71 % %( من جمموع وحدات الفئة نفسها.
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النسبة االجاابت وفقاً ملا اخرتته يف السؤال السابق فهل ستختار شخصيات سياسية 
موجودة يف السلطة اآلن أو سبق هلم املشاركة؟

13.6 241 نعم
68.9 1219 ال
17.5 310 رمبا

100.0 1770 اجملموع

نعم
14%

ال
69%

ربما
17%
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فهل  والتصويت  املشاركة  قررت  إذا  فردي،  ابنتخاب  ستجري  االنتخاابت  س10/ 
ستختار ...؟

وللكشف عن نوااي املبحوثي وطبيعة تقضيالهتم إزاء أشكال الرتشيح اليت ينوون التصويت 
لصاهلا جرى التعرض إليهم ابلسؤال احلايل، إذ توضح متضمنات اجلدول أن )1,475( مبحواثً 
أفراٍد مستقلي  لصاحل  التصويت  فضلوا  العينة  من جمموع وحدات   )% 83( من  تقرب  وبنسبة 
وغري منتمي جلهة، يف حي أكد حنو )295( مبحواثً وبنسبة تقرب من )17 %( أهنم يفضلون 

التصويت لصاحل مرشح حزب أو تكتٍل أو ائتالٍف.
وعلى صعيد إجاابت املبحوثي الذين قرروا التصويت لصاحل )أفراد مستقلي( يف االنتخاابت 
القادمة، وحبسب كل حمافظة لوحدها، فقد جاءت على النحو اآليت: حمافظة كربالء يف املقدمة 
السليمانية  تلتها   ،)% 		.9( البصرة  مث   ،)% 88,5( تبعتها كركوك   ،)% 93,8( وبنسبة 
)87,5 %(، وصالح الدين )87,3 %(، مث اببل )85 %(، فاألنبار )84,5 %(، حلقتها 
أربيل )83,1 %(، وبغداد )82,7 %(، مث الديوانية )	,		 %(، وواسط )82,5 %( ، فيما 
وردت النجف بنسبة )82,3 %(، مث دهوك )81,8 %(، ودايىل )80,3 %(، تبعتها ميسان 
)	,9	 %(، مث نينوى )78,5 %(، تلتها ذي قار )77,8 %(، فيما حلت أخرياً وأبقل نسبة 
للبمحوثي املصوتي لصاحل أفراٍد مستقلي، حمافظة املثىن وبنسبة )75 %( من جمموع املبحوثي 

فيها. 
وتظهر نتائج االستطالع أيضاً توجهات الشباب إزاء السؤال احلايل، حيث قرر الشباب 
ضمن الفئة العمرية الرتاكمية )		-		 سنة( التصويت لصاحل أفراٍد مستقلي وغري منتمي جلهة 
املعاكس  الشباب  ميول  يؤشر  ذاهتا. مما  الفئة  )84 %( من جمموع وحدات  تقرب من  وبنسبة 

ألشكال الرتشيح األخرى كاألحزاب والتكتالت.
يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً عن توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، إذ أكد 
حنو )0		( أنثى من أصل )522( مبحوثة، التصويت لصاحل أفراٍد مستقلي وغري منتمي جلهة 

وبنسبة تفوق قلياًل )88 %( من جمموع وحدات الفئة ذاهتا.
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النسبة االجاابت االنتخاابت ستجري ابنتخاب فردي، إذا قررت املشاركة 
والتصويت فهل ستختار ...؟

16.7 295 مرشح حزب أو تكتل أو أئتالف
83.3 1475 أفراد مستقلني وغري منتمني جلهة

100.0 اجملموع

مرشح حزب 
أو تكتل أو 

أئتالف
17%

أفراد 
مستقلین 
ن وغیر منتمی

لجھة
83%
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س11/ ما االصالحات االنتخابية اليت تؤيد تنفيذها؟
انتخايٍب  نظام  ولصوغ  دميقراطٍي صحٍي،  نظام  ألي  دائمة  ميزة  االنتخايب  اإلصالح  يعد 
يظى برضا اجلمهور، من املستحسن البدء بوضع الئحة ابملعايري تلخص ما يراد حتقيقه أو جتنبه. 
وللكشف عن تراتب أمهية أبرز االصالحات االنتخابية اليت يؤيدها املبحوثون ويطالبون املرشحي 
بتبنيها وتنفيذها، جرى طرح السؤال احلايل عليهم، ومت منح املبحوثي فرصة حتديد أهم اإلصالحات 

اليت حتسم تفضيالهتم للتصويت.
تُفِصُح بياانت اجلدول والشكل أعاله عن تسلسٍل مرتيٍب مبطٍن )وغري مقصوٍد( لتوجهات 
االنتخابية  االستحقاقات  خالل  بتحقيقها  يطالبون  اليت  االنتخابية  االصالحات  إزاء  املبحوثي 
القادمة، إذ تظهر معطيات اجلدول أن حنو )894( مبحواثً -وبنسبة )50,5 %( من جمموع 
وحدات العينة- أختاروا التصويت لصاحل اشراف األمم املتحدة على االنتخاابت بشكٍل مباشٍر، 
وحلَّ اثنياً خيار التصويت لصاحل تكثيف تواجد القوات األمنية االحتادية قرب مراكز االقرتاع 
يف املناطق اليت تتواجد فيها مجاعات مسلحة، وبواقع )494( مبحواثً وبنسبة )27,9 %( من 

جمموع وحدات العينة. 
تبعه اثلثاً خيار التصويت لصاحل أن يكون التصويت للمواطنني املتواجدين داخل العراق 
حصرًا، إذ بلغ عدد املبحوثي املؤيدين هلذا اخليار حنو )339( وبنسبة )19,2 %( من جمموع 
أحد  ابإلصالح، ال  املطالبة  من  جدوى  الرابع خيار ال  املرتيب  ابلتسلسل  العينة، وجاء  وحدات 

يستمع وينفذ، وبواقع )35( مبحواثً وبنسبة )2 %( من جمموع وحدات العينة.
فيما حلَّ خامساً وأخرياً خيار ال أعلم وبواقع )8( مبحوثي وبنسبة )0,4 %( من جمموع 

وحدات العينة.
وتظهر نتائج االستطالع أيضاً توجهات الشباب إزاء السؤال احلايل، حيث قرر الشباب 
على  املتحدة  األمم  )اشراف  لصاحل  التصويت  سنة(   		-		( الرتاكمية  العمرية  الفئة  ضمن 
التصويت  و   ،)%  		,	( األمنية..أخل  القوات  تواجد  تكثيف   ،)%  		,	( االنتخاابت 
للمواطنني املتواجدين داخل العراق حصراً )	,		 %((، وبنسبة تراكمية بلغت )	,		 %( 

من جمموع وحدات الفئة ذاهتا.
إذ  احلايل،  السؤال  إزاء  النساء  توجهات  عن  أيضاً  االستطالع  نتائج  تكشف  حي  يف 
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املتحدة  األمم  )إشراف  لصاحل  التصويت  مبحوثة،   )522( أصل  من  أنثى   )510( حنو  أكد 
على االنتخاابت )44,1 %(، تكثيف تواجد القوات األمنية..أخل )28,4 %(، و التصويت 
للمواطنني املتواجدين داخل العراق حصراً )25,3 %((، وبنسبة تراكمية بلغت )97,8 %( 

من جمموع وحدات الفئة ذاهتا.

النسبة االجاابت ما االصالحات االنتخابية اليت تؤيد تنفيذها؟
50.5 894 اشراف االمم املتحدة على االنتخاابت بشكل مباشر

27.9 494
تكثيف تواجد القوات األمنية االحتادية قرب مراكز االقرتاع يف 
املناطق اليت تتواجد فيها مجاعات مسلحة )اتبعة لالحزاب أو 
القوى والشخصيات السياسية( ملنعهم من التأثري على الناخبني

19.2 339 أن يكون التصويت للمواطنني املتواجدين داخل العراق حصرًا
2.0 35 ال جدوى من املطالبة ابالصالح ال أحد يستمع وينفذ
4. 8 ال أعلم

100.0 1770 اجملموع

اشراف االمم المتحدة على االنتخابات بشكل مباشر

المناطق  تكثیف تواجد القوات األمنیة االتحادیة قرب مراكز االقتراع في
خصیات تابعة لالحزاب أو القوى والش(التي تتواجد فیھا جماعات مسلحة 

لمنعھم من التأثیر على الناخبین) السیاسیة

أن یكون التصویت للمواطنین المتواجدین داخل العراق حصراً 

ال جدوى من المطالبة باالصالح ال أحد یستمع وینفذ

ال أعلم

50.5

27.9

19.2

2.0

.4
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س12/ ما ابرز الربامج االنتخابية اليت تفضل أن يعمل املرشح على إجنازها ؟
مرحلة  بشأهنا،  اجلمهور  أولوايت  االنتخابية وكشف  الربامج  مراحل صياغة  أهم  من  لعّل 
الناخبي، إذ متثل أكثر املراحل أمهية ألهنا هتدف إىل اختبار الربانمج من خالل  استطالع رأي 
الربامج  أبرز  التواصل مع اجلمهور والتعرَّف على تفضيالته وأولوايته، وللكشف عن تراتب أمهية 
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 الربامج اليت حتسم تفضيالهتم للتصويت.
حصدت مخسة برامج جممل تفضيالت املبحوثي وبواقع )			,	( إجابة وبنسبة تراكمية 
)88,5 %( من جمموع اإلجاابت. حلَّ ابلرتبة األوىل برانمج اخلدمات واالقتصاد وبواقع )	9	( 
إجابة وبنسبة )39,3 %(، تاله برانمج حتقيق األمن ومحاية احلدود وبواقع )530( إجابة وبنسبة 
)29,9 %(، وجاء اثلثاً برانمج التعليم والصحة وبواقع )150( إجابة وبنسبة )8,5 %(، مث تبعه 
برانمج احلرايت واحلقوق الفردية وبواقع )119( إجابة وبنسبة )	,	 %(، فيما حلَّ خامساً برانمج 
حقوق االقليات واملرأة والطفل وبواقع )71( إجابة وبنسبة )4 %(، من جمموع إجاابت املبحوثي.

فيما توزعت إجاابت املبحوثي املتبقي بي مخسة برانمج أخرى وبواقع )204( إجاابت، 
وبنسبة تراكمية بلغت )11,5 %( من جمموع اإلجاابت، إذ جاء ابملرتبة السادسة برانمج حلُّ 
املشكالت بي احلكومة املركزية وإقليم كردستان وبواقع )55( إجابة وبنسبة )3,1 %( من جمموع 
اإلجاابت، تاله برانمج توفري فرص عمل وبواقع )47( إجابة وبنسبة )2,7 %(، حلقه برانمج 
مجيع ما ذكر من برامج وبواقع )47( إجابة وبنسبة )2,7 %(. مث حلَّ اتسعاً برانمج إعادة إعمار 
املناطق احملررة من داعش وبواقع )44( إجابة وبنسبة )2,5 %(. فيما حل ابملرتبة العاشرة واألخرية 
برانمج العالقات اخلارجية واحلفاظ على عالقات متوازنة مع دول اجلوار والعامل وبواقع )11( إجابة 

وبنسبة )	,0 %( من جمموع إجاابت املبحوثي. 
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النسبة االجاابت ما ابرز الربامج االنتخابية اليت تفضل أن يعمل املرشح على إجنازها 
؟

6.7 119 الربامج اليت تركز على احلرايت واحلقوق الفردية

39.3 696 الربامج اليت تركز على اخلدمات واالقتصاد والبىن التحتية

29.9 530 الربامج اليت تركز على حتقيق األمن ومحاية احلدود

4.0 71 الربامج اليت تركز على حقوق االقليات واملرأة والطفل

6. 11 الربامج اليت تركز على العالقات اخلارجية واحلفاظ على عالقات 
متوازنة مع دول اجلوار والعامل

8.5 150 الربامج اليت تركز على التعليم والصحة

3.1 55 الربامج اليت تركز على حل املشكالت بني احلكومة املركزية وإقليم 
كردستان

2.5 44 الربامج اليت تركز على إعادة اعمار املناطق احلررة من داعش

2.7 47 الربامج اليت تركز على توفري فرص عمل

2.7 47 مجيع ماذكر اعاله

100.0 1770 اجملموع
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البرامج التي تركز على الحریات والحقوق الفردیة

البرامج التي تركز على الخدمات واالقتصاد والبنى التحتیة

البرامج التي تركز على تحقیق األمن وحمایة الحدود

البرامج التي تركز على حقوق االقلیات والمرأة والطفل

ازنة مع البرامج التي تركز على العالقات الخارجیة والحفاظ على عالقات متو
دول الجوار والعالم

البرامج التي تركز على التعلیم والصحة

كردستان البرامج التي تركز على حل المشكالت بین الحكومة المركزیة وإقلیم

البرامج التي تركز على إعادة اعمار المناطق الحررة من داعش

البرامج التي تركز على توفیر فرص عمل 

جمیع ماذكر اعاله

6.7

39.3

29.9

4.0

.6

8.5

3.1

2.5

2.7

2.7
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س13: على مقياس من )0 - 10(، ما مدى رضاك عن أداء رئيس جملس الوزراء 
السيد الكاظمي؟

يكشف السؤال احلايل مستوى رضا اجلمهور املستطلع أبداء رئيس الوزراء السيد مصطفى 
الكاظمي، حيث أشار حنو )941( مبحواثً، ونسبة تراكمية بلغت )53,1 %( أبهنم مينحونه 
تقييماً يرتاوح بي )0	-	(. فيما أشار حنو )829( مبحواثً، وبنسبة تراكمية بلغت )9,		 %( 
أبهنم مينحونه تقييماً يرتاوح بي )صفر- 4(. وهبذا يتضح إن ما يزيد على نصف اجلمهور املستطلع 

راٍض عن أداء  رئيس الوزراء احلايل. 
وتظهر نتائج االستطالع أيضاً توجهات الشباب إزاء السؤال احلايل، حيث أشار )			( 
العمرية الرتاكمية )		-		 سنة( أبهنم راضون عن أداء رئيس الوزراء السيد  الفئة  شباابً ضمن 
مصطفى الكاظمي، إذ مينحونه تقييماً يرتاوح بي )0	-	( وبنسبة تقرب من )52 %( من جمموع 
وحدات الفئة ذاهتا. فيما أشار حنو )430( مبحواثً شاابً ضمن الفئة نفسها، وبنسبة تراكمية بلغت 
)48 %( أبهنم مينحونه تقييماً يرتاوح بي )صفر- 4(. وهبذا يتضح إن ما يزيد عن نصف الشباب 

املستطلعة آراؤهم راضون عن أداء رئيس الوزراء احلايل.
يف حي تكشف نتائج االستطالع أيضاً عن توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، إذ أشار 
حنو )318( أنثى من أصل )522( مبحوثة، أبهنن راضيات عن أداء رئيس الوزراء السيد مصطفى 
الكاظمي، إذ مينحنه تقييماً يرتاوح بي )0	-	( وبنسبة تقرب من )		 %( من جمموع وحدات 
الفئة ذاهتا. فيما أشار حنو )204( مبحوثة ضمن الفئة نفسها، وبنسبة تراكمية بلغت )39 %( 
أبهنن مينحنه تقييماً يرتاوح بي )صفر- 4(. وهبذا يتضح أم ما يقرب من ثلثي النساء املستطلعة 

آراؤهن راضيات عن أداء رئيس الوزراء احلايل.
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النسبة االجاابت على مقياس من )0 - 10(، ما مدى رضاك عن أداء رئيس جملس 
الوزراء السيد الكاظمي؟

		.	 288 0
	.	 9	 1
	.	 102 2
	.	 152 3

	0.	 191 4
		.	 397 5
	.	 154 	
	.9 158 7
	.	 101 8
	.	 44 9
	.9 87 10

	00.0 1770 اجملموع
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