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مقدمة
مع  اتساق  هناك  يكون  ان  يعين  معي  بنظام  املواطني  ثقة  ان  اىل  االدبيات  بعض  تشري 
توقعاهتم ورؤاهم، وان املواطني الذين يبدون الثقة، هم أكثر امتثاال للقواني والقرارات واملبادرات 
اليت تصدر عن تلك اجلهة، وكما اشار فوكو ايما يف تعريفه للثقة السياسية اىل اهنا تعبري عن ارتياح 

املواطني اجتاه اداء احلكومة او النظام السياسي يف فرتة معينة.
وبذلك فان آتكل وانعدام الثقة السياسية بي املواطن واحلكومة تؤداين اىل اضطراب سايسي 
وجمتمعي كون عملية الثقة ترتبط غالباً بتطبيق القواني واالمتثال لألوامر. وتنعكس بصورة واضحة 

على سري العمل املؤسسايت، وفقدان السيطرة على زمام االمور بنحو عام.
هتدف الدراسة احلالية اىل التعرف على اراء االفراد جتاه احلكومة والربملان والقضاء العراقي، 
اىل جانب التعرف على مستوايت الثقة يف اجملتمع العراقي ومدى رضا املواطني عن النظام السياسي 
أبطرافه التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتسليط الضوء على مقارنة ملدى الثقة بتلك السلطات، 

ومعرفة جوانب اخللل للوقوف على مكامنه والوصول اىل طرق معاجلته.
من اجل حتقيق اهداف الدراسة مت تصميم استمارة مقياس توزعت على املواقع االلكرتونية 
ومت مراعاة التوزيع السكاين بي احملافظات العراقية، والعمر والتحصيل الدراسي للمبحوثي، ووصل 

عدد الذين شاركوا يف ملء االستمارة اىل )3226( ذكورا وااناث من خمتلف احملافظات العراقية. 

عالقة الجمهور بالسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(
)دراسة استطالعية(

د. عدنان صبيح ثامر * - نور خالد علي** - حيدر عبد السادة زوير***

* اكادميي يف االنثروبولوجيا - ** ابحثة يف علم االجتماع - ***ابحث وطالب دكتوراه.
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منهجية الدراسة وجماالهتا
صممت االستمارة وفق مقياس ليكرت اخلماسي )اتفق، اتفق جدا، حمايد، ال اتفق، ال 
متدرجة  معيارية  درجات  ووضع  فقرة،  لكل  خاصة  عددية  قيمة  املقياس  يعطي  اذ  جدا(،  اتفق 
السلب واالجياب. واحتوت االستمارة على )25( سؤاال مشلت اسئلة )دميغرافية وسياسية  من 
االستطالع  هذا  وقد عرب  العراقية،  السياسية  ابلعملية  الثقة  االفراد حول  اراء  ملعرفة  واقتصادية( 
عن اراء املستجيبي والذين ميلكون احلد األدىن من التعليم )ابتدائي( وهو ما يؤهلهم لإلجابة على 
االستطالع االلكرتوين، وصوال اىل احلد االعلى للتعليم )الدراسات العليا(؛ اي ان الدراسة أخذت 
بعي االعتبار األوضاع املالئمة لالستمارة من حيث املستوايت العمرية والتعليمية املختلفة، فضال 
عن وصول االستمارة اىل عينة افراد اجملتمع العراقي ابحملافظات كافة. ومت الرتويج لالستمارة بغية 
الوصول للمستجيبي مستهدفاً الفئات من )18عاما( فما فوق لكال اجلنسي على مستوى العراق 

خالل الفرتة الزمنية من )14 /10/2020 _ 1/11/2020(.  
اذ يبي اجلدول ادانه اراء واجتاهات املبحوثي واليت ترتبط بطبيعة احملافظة اليت يسكنوها، وال 
بد من االشارة اىل ان نسبة املشاركي بي احملافظات العراقية اليت وصلت اليهم االستمارة متفاوتة ما 
بي الشمال واجلنوب والوسط والغرب من البالد، وحصلت النسبة االعلى ثالث حمافظات اساسية 
ممثلة وهي ) بغداد، نينوى، البصرة(، اذ حصلت بغداد على نسبة) 21.7 %(، وتلتها البصرة 
بنسبة) 14.7 %(، ومن مث نينوى بواقع) 13.3 %(، فيما بعد تلتها احملافظات االخرى؛ مما 
يدل على ان طريقة توزيع االستمارة كانت متماثلة مع الطبيعة الدميوغرافية للعراق. يف حي كانت 
اقل نسبة للمشاركي هم من حمافظات الشمال يعود ذلك اىل عامل اللغة الذي حال دون مشاركة 

اجلميع يف عملية املسح.
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جدول )1( توزيع العينة حسب اجملال املكاين 

النسبة التكرار احملافظة النسبة التكراراحملافظة 
3.4  %109واسط21.7  %699بغداد
5.2  %169النجف14.7  %475البصرة
4.6  %148القادسية13.3  %429نينوى

1.9  %62ميسان5.1  %164ذي قار
4.1  %131انبار 6.1  %197اببل

3.1  %101دايىل 5.6  %180كربالء
4.1  %131صالح الدين 3.2  %102كركوك

0.7  %23دهوك 2.2  %70املثىن
0.3  %10سليمانية 0.8  %26اربيل 

100  %3226اجملموع
     اوضحت طريقة توزيع العينة ابن هناك فارقا طفيفا بي نسب الذكور واالانث يف االجابة 
على فقرات االستمارة، اذ مت توزيعها بي )1480( ذكورا اي بنسبة )57 %(، بينما بلغ عدد 
االانث)1386( اي بنسبة )43 %(، وهي عينة ممثلة بصورة كبرية إذا ما اجري االستبيان بطريقة 

ميدانية. 
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شكل )1( توزيع العينة حسب اجلنس
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واظهرت نتائج الدراسة أن فئة الشباب هي االكثر استجابة هلذا االستطالع، يف حي كانت 
الفئات العمرية للمبحوثي من خمتلف االعمار، اذ ان 38 % من املبحوثي كانت ترتاوح اعمارهم 
من )28-18(، وتلتها الفئة العمرية )39-29( وبنسبة 32 %، يف حي حصلت الفئة العمرية 
)50-40( على 18 %، اما فئة )51 سنة فما فوق( فقد كانت اقل اذ حصلت على نسبة 
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 فيما يعد التحصيل الدراسي نقطة جوهرية يقاس من خالهلا مدى وعي الناس وادراكهم 
ملا حيدث اليوم من تغريات وتطورات سياسية، اذ مشلت عينة الدراسة خمتلف املستوايت الدراسية، 
وكان النسبة االغلب من اصحاب التعليم اجلامعي، وكانت نسبة املبحوثي احلاصلي على  شهادة 
البكلوريوس بنسبة 39.4 %, وتلتها ابملرتبة الثانية، اصحاب الشهادات العليا بنسبة 20.2 %، 
يف حي حصل خرجيو املعاهد بنسبة 18.5  %، اما احلاصلي على مستوى االعدادية بلغت 
نسبتهم 12 %، وبلغ احلاصلون على مستوى الدراسة املتوسطة على نسبة 6 %، واخريا فان 
املبحوثي هم من ذوي  االبتدائي حصل على نسبة 3.8 %. نستدل على ان اغلب  املستوى 
املستوى تعليمي العايل، وميكن االعتماد على اجاابهتم لقياس الثقة السياسية داخل اجملتمع العراقي، 

وكما موضح يف الشكل ادانه. 
شكل )3( يوضح التحصيل الدراسي

 
 

 

 ( يوضح التحصيل الدراسي 3شكل ) 

 

 

 ( يوضح المستوى االقتصادي 4شكل ) 

ابتدائي متوسط اعدادي معهد بكالوريوس دراسات عليا
النسبة  3.8% 6% 12% 18.5% 39.4% 20.2%
العدد 124 193 387 598 1272 652
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وكان املستوى االقتصادي من ضمن املتغريات اليت اتبعتها الدراسة اذ بلغت نسبة 57.3 
% االجابة بـ )يكفي لسد احلاجة(، يف حي تلتها )ال يكفي لسد احلاجة( بنسبة 37.7  %، 

وكانت )يكفي ويزيد( ابلنسبة االقل 5 % كما موضح يف الشكل رقم )4(.



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

شكل )4( يوضح املستوى االقتصادي

 
 

 

     البيانات الخاصة بالدراسة: 

 ( يوضح ثقة بالسلطات الثالث2جدول ) 

ال اتفق   ال اتفق  محايد اتفق جدا  اتفق  الفقرات 
 جدا

 المجموع 

اثق بالعملية   -1
   بأكملها السياسية 

 3226 1399 1311 391 25 100 العدد
 %100 %43.3 %40.6 %12.1 %1.0 %3.0 النسبة 

اثق بمجلس   -2
 النواب 

 3226 1364 1423 329 31 79 العدد
 %100 %42.4 %44.2 %10.1 %1 %2.3 النسبة 

اثق بان القضاء   -3
ي مستقل 

 العراق 
 3226 1221 1188 532 117 168 العدد
 %100 %37.8 %36.8 %16.4 %3.6 %5.4 النسبة 

ال اثق بالقضاء   -3
 االعل 

 3226 379 629 676 833 709 العدد  
 %100 %12 %19 %21 %26 %22 النسبة 

    

 

يكفي لسد الحاجة ال يكفي لسد الحاجة يكفي ويزيد
العدد 1849 1217 160
النسبة  57.3% 37.7% 5%
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البياانت اخلاصة ابلدراسة:    
جدول )2( يوضح ثقة ابلسلطات الثالث

ال اتفق ال اتفقحمايداتفق جدااتفقالفقرات
جدا

اجملموع

1. اثق ابلعملية 
السياسية أبكملها 

10025391131113993226العدد
100 %43.3 %40.6 %12.1 %1.0 %3.0 %النسبة 

7931329142313643226العدد2. اثق مبجلس النواب
100 %42.4 %44.2 %10.1 %1 %2.3 %النسبة 

3. اثق ابن القضاء 
العراقي مستقل 

168117532118812213226العدد
100 %37.8 %36.8 %16.4 %3.6 %5.4 %النسبة

4. ال اثق ابلقضاء 
االعلى 

7098336766293793226العدد 
100 %12 %19 %21 %26 %22 %النسبة 
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    يوضح اجلدول اعاله ثقة افراد العينة ابلعملية السياسية والركن الرئيس للمحافظة عليها وهو 
القضاء العراقي وجملس النواب، اذ اوضحت االجاابت عن هذا السؤال)اثق ابلعملية السياسية 
أبكملها(، اذ حصلت) ال اتفق جدا(على اعلى  نسبة بواقع) 43.3(، يف حي تلتها )ال اتفق( 
بنسبة) 40.6 %(، وأتيت بعدها )حمايد( بنسبة)12.1 %(، اذ حصلت  )اتفق واتفق جدا(

نسبة)3.0  % و1.0 %( على التوايل، اذ حصلت حمافظة نينوى على اعلى نسبة بواقع )6.4 
%( هم من يثقون ابلعملية السياسية، يف حي اقل نسبة حصلت عليها حمافظة القادسية بواقع 
)1.2 %(، اما السؤال الذي خيص السلطة التشريعية هو ) اثق مبجلس النواب (، اذ حصلت 
اعلى نسبة على )ال اتفق( بواقع)44.2 %(، وتعقبها  )ال اتفق جدا( بنسبة )42.4 %(، وتلتها 
)حمايد( بنسبة)10.1 %(, يف حي حصلت )اتفق( على نسبة )2.3 %(، وكانت اقل نسبة 
)1 % اتفق جدا (.، اذ ان اعلى نسبة حصلت عليها كل من نينوى وكركوك بواقع )5.8 %( 
لكلتيهما ، يف حي اقل نسبة حصلت عليها حمافظة البصرة بواقع )1 %(،  اما السؤال املوجه 
عن السلطة القضائية املتمثل ) اثق ابن القضاء العراقي مستقل( تبي ان )ال اتفق جدا( حصل 
على اعلى نسبة) 38 % (, وتلتها)ال اتفق( بنسبة) 36 %( ،يف حي تلتها )حمايد( بنسبة) 16 
%(, وحصلت )اتفق( على نسبة) 6 %( وحصلت )اتفق جدا( على نسبة) 4 %( من جمموع 
عينة الدراسة ، حصلت حمافظة صالح الدين على اعلى نسبة )14.4 %( وان اقل نسبة حصلت 
عليها حمافظة القادسية )3.4 %(،  يف حي  الفقرة )ال اثق ابلقضاء االعلى( حصلت اعلى 
نسبة )اتفق جدا( بواقع) 26 %(, وتليها )اتفق( بنسبة )22 %( , يف حي كانت )حمايد( )21 
%(, اما )ال اتفق( حصلت على نسبة) 19 %( ، وال اتفق جدا) 12 %(، حيث حصلت 
حمافظة دايىل على اعلى نسبة بواقع )39.8 %(، يف حي حصلت حمافظة البصرة على اقل نسبة 
العينة ليس لديهم ثقة ابلسلطات الثالث، ولكن عندما  )14 %( ، نستدل مما تقدم ان افراد 
نقارن بي الثالث جند ان الثقة ابلسلطة القضائية اعلى من السلطتي التنفيذية والتشريعية . أي 
مبعىن ان السلطة القضائية حصلت على النسبة االعلى من ثقة املواطني مقارنة ابلسلطتي التنفيذية 
والتشريعية؛ مما يدل على انه على الرغم من عدم ثقة املواطني نسبة كبرية مبجلس النواب والعملية 

السياسية، اال انه ما تزال شبة ثقة ابلقضاء العراقي.
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جدول )3( يوضح ثقة افراد العينة بقدرة احلكومة والسياسيي على التغيري

ال اتفق ال اتفقحمايد اتفق جدا اتفقالفقرات
جدا

اجملموع 

1. اثق ابن السياسيي 
قادرين على تغري الوضع 

اىل االفضل 

19397308122614023226العدد
100 %43.0 %38.0 %10 %3.0 %6 %النسبة

2. اشعر ابن احلكومة 
قريبة من الناس

9370296128814763226العدد
100 %46 %40 %9 %2 %3 %النسبة

3. ال اثق ابألداء 
احلكومي 

95510783345103493226العدد
100 %11 %16 %10 %33.0 %30.0 %النسبة 

يوضح اجلدول ادان ثقة افراد العينة ابلسياسيي واحلكومة ، اذ كانت االجابة على السؤال 
)اثق ابن السياسيني قادرين على تغري الوضع اىل االفضل( ، حصلت اعلى نسبة ال اتفق جدا 
بواقع 43.0  %، وتلتها ال اتفق بنسبة 38.0 %، وتعقبها حمايد بنسبة) 10.0 % (، حيث 
حصلت حمافظة كركوك على اعلى نسبة )17.8 %(،  يف حي حصلت حمافظة ذي قار على 
اقل نسبة )3 %(،  يف حي كانت امجايل اتفق واتفق جدا)9.0 %(, اما السؤال ) اشعر ابن 
احلكومة قريبة من الناس ( فقد كانت اعلى االجاابت على  ال اتفق جدا بنسبة) 46 %(، 
وحصلت ال اتفق على نسبة) 40.0 % (، وتلتها حمايد)9 %(، حيث حصلت حمافظة صالح 
الدين على اعلى نسبة )14.4 %(، اما اقل نسبة حصلت عليها حمافظة اببل )0.5 %( ،  يف 
حي حصلت امجايل  اتفق واتفق جدا )5.0 %(،  ، والسؤال املطروح الذي ينص )ال اثق ابألداء 
احلكومي( حصل على اعلى نسبة اتفق جدا بواقع) 33.0 %(, وتلته انسبة اتفق ) 30 %(, 
يف حي حصلت حمايد على نسبة)10 %(،  وقد كان امجايل ال اتفق وال اتفق جدا نسبتهم) 
27.0 %(، كانت اعلى نسبة حمافظة البصرة بواقع )85.2 %(، يف حي اقل نسبة حصلت 
عليها حمافظة صالح الدين )41.2 %(، يبي نتائج اجلدول ان الفرد العراقي يشكون يف مسالة 
قدرة الساسة العراقيي على تغري الواقع ملا مر بيه من مواقف جعلته يدرك مدى عجز احلكومة عن 
تغري ما مر به البلد وذلك لبعد احلكومة عن الفرد واهتمامهم ابمور ال تساهم يف اضافة أي شي 

للواقع املرير الذي مير به البلد لذلك ال يثق الفرد العراقي ابألداء احلكومي. 
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

جدول )4( يوضح ثقة االفراد بعملية املشاركة يف القرار السياسي

اتفق اتفق      الفقرات 
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا 

اجملموع 

1. ان العملية 
السياسية قائمة على 

املشاركة

293204442106012273226العدد
100 %38.1 %32.4 %14  %6.3 %9.2  %النسبة

2. ان العملية 
االنتخابية ستكون نزيهة 

158139557118811843326العدد
100 %36.7 %36.7 %17.2 %4.4 %5.0 %النسبة

3. ال اثق ابلعملية 
االنتخابية 

87710163245944153226العدد
100 %12.8 %18.4 %27.231.410.2 %النسبة 

أعلى  أن    ) املشاركة  قائمة على  السياسية  العملية  الفقرة )أن  املبحوثي على  نتائج  تبي 
نسبة)38.1 %( كانت على ال اتفق جدا، بينما تلتها نسبة)32.4( كانت على اخليار ال اتفق,  
يف حي حصلت حمايد على نسبة 14 % ، واذ بلغت نسبة اتفق)9.2 %(  ونسبة اتفق جدا )6.3 
%(.، اذ بلغت اعلى نسبة حمافظة املثىن بواقع )24.4 %(، يف حي اقل نسبة حصلت عليها حمافظة 
البصرة بواقع )8.4 %(،  اما الفقرة ) ان العملية االنتخابية ستكون نزيهة ( حصلت اعلى نسبة كل 
من ال اتفق وال اتفق جدا بواقع )36.7 %( لكلتيهما، وتلتها حمايد بنسبة )17.2 %( , يف حي 
كانت نسبة اتفق )5 %(، واتفق جدا نسبتها )4.4 %(.، حصلت اعلى نسبة حمافظة صالح الدين 
)15.4 %(، أما اقل نسبة فقد حصلت عليها حمافظة اببل )3.5 %(، اما الفقرة )ال اثق ابلعملية 
االنتخابية ( حصلت اتفق جدا اعلى نسبة) 31.4 %( وتلتها اتفق بواقع )27.2 %( , يف حي 
تلتها ال اتفق بنسبه )18.4 %( وال اتفق جدا بنسبه)12.8 %(، وكانت ادىن نسبة حصلت عليها 
حمايد بواقع) 10.2 %(، حصلت حمافظة البصرة على اعلى نسبة بواقع )82.4 %(، يف حي اقل 
املواطن  نتائج اجلدول اعاله ان  نسبة حصلت عليها حمافظة كركوك بواقع )47.9(،  نالحظ من 
العراقي ال يزال يراوده الشك يف ما يتعلق بقيام انتخاابت نزية وذلك بسبب عدم ثقة الفرد يف ما يتعلق 
مبشاركة املواطن يف العملية السياسية فالفرد العراقي اليوم ال يثق ابلعملية على الرغم من كل حماوالت 

االصالح سواء كانت متعلقة بقانون االنتخاابت او قانون مفوضية االنتخاابت.
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جدول )5( يوضح ثقة افراد العينة ابألحزاب والربملان واحملاكم العراقية

ال اتفق ال اتفق حمايد اتفق جدااتفقالفقرات
جدا 

اجملموع 

1. اثق 
ابألحزاب

7560246120416413226العدد
100 %51.0 %37.0 %8.0 %2.0 %2.0 %النسبة

2. ال اثق ابن 
هناك من ميثلين 

ابلربملان

93210762225744223226العدد
100 %13.0 %18.0 %7 %33.0 %29.0 %النسبة

3. ال اثق 
ابحملاكم العراقية 

7808996945622913226العدد
100 %9.0 %17.0 %22.0 %28.0 %24 %النسبة

أوضحت نتائج املبحوثي على الفقرة )اثق ابألحزاب ( أن أعلى نسبة)51.0 %( وقعت 
على ال اتفق جدا، وتلتها ال اتفق بنسبة) 37.0 %(، يف حي كانت نسبة حمايد بلغت )8 %(، 
وكانت ادىن نسبة) 2 % ( لكل من اتفق واتفق جدا ، حيث حصلت اعلى نسبة  كل من حمافظة 
كركوك وصالح الدين )7.8 %(، يف حي اقل نسبة حصلت عليها حمافظة املثىن )1.4 %(، 
اما الفقرة ) ال اثق ابن هناك من ميثلين يف الربملان ( حصلت اتفق جدا على اعلى نسبة) 33 
%(  وتليها اتفق بنسبة) 29.0 %(، وفيما بعد تلتها ال اتفق) 18 %( وال اتفق جدا بنسبة) 
13.0 %(, وحصلت حمايد على ادىن نسبة )7 %(،، حيث حصلت حمافظة البصرة على اعلى 
نسبة بواقع )83.9 %( ، يف حي اقل نسبة كانت ) 45 %( حملافظة صالح الدين، اوضحت 
نتائج الفقرة ) ال اثق ابحملاكم العراقية ( بلغت اتفق جدا اعلى نسبة) 28.0 %( وكانت نسبة 
اتفق )24 %( يف حي تلتها حمايد بنسبة) 22 %(, اما ال اتفق فقد كانت نسبتها )17.0 % 
(, وكانت ادىن نسبة على خيار ال اتفق جدا) 9.0 %(، ان اعلى نسبة حصلت عليها حمافظة 
البصرة )79.9 %(، يف حي اقل نسبة حصلت عليها حمافظة دايىل اذ بلغت )34.5 %(، ميكن 
القول من خالل نتائج اجلدول ضمن سياقات احلكومة ان الفرد ال جيد من ميثله ابلربملان وال يثق 
ابألحزاب املاسكة للسلطة، يف حي نرى عدم ثقة الفرد ابحملاكم العراقية يبي طريقة األداء اليت تسري 

فيه احملاكم العراقية الياهتا يف التعامل مع املواطن واحلكم يف القضااي العامة له.
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

جدول )6( يوضح العنف وحجب املعلومات

اتفق  اتفق توىال
جدا

ال اتفق ال اتفق حمايد
جدا 

اجملموع 

1. ان العنف الذي 
ميارس من قبل 

السياسيي اهم اداة 
لتحقيق املصاحل 

السياسية 

103911852704033293226العدد
100 %10.1 %12.4 %8.3 %37 %32.2 %النسبة

2. ان حجب 
املعلومات عن املواطني 

يؤدي الزمة ثقة بي 
املواطن والدولة

125511703572541903226العدد
100 %6 %8 %3611.0 %39 %النسبة 

تشري إجاابت املبحوثي على الفقرة ) ان العنف الذي ميارس من قبل السياسيني اهم 
اداة لتحقيق املصاحل السياسية ( اىل أن أعلى نسبة)37 %( كانت على اتفق جدا، وتلتها اتفق 
بنسبة) 32.2 %(، بينما حصل حمايد على نسبة) 8.3 % (، يف حي كانت اقل نسبة على 
ال اتفق جدا بواقع) 10.1 %( و ال اتفق نسبتها )12.4 %(، اذ حصلت اعلى نسبة حمافظة 
البصرة )82.4 %(، وان اقل نسبة حصلت عليها حمافظة صالح الدين )54.9 %(،  يف حي 
تبي اجاابت املبحوثي على فقرة ) ان حجب املعلومات عن املواطنني يؤدي الزمة ثقة املواطن 
ابلدولة  ( ان اعلى النسب حصلت عليها اتفق واتفق جدا) 39 % و36 % (على التوايل , بينما 
حصلت حمايد على نسبة) 11 %( , وكانت ادىن النسب على ال اتفق وال اتفق جدا بواقع) 8 
% و6 %( على التوايل، حيث النسبة االعلى حصلت عليها حمافظة كربالء بواقع )82.7 %( ، 
اما اقل نسبة حصلت عليها حمافظة نينوى ودايىل ) 67.5 %( لكل منهما ، من خالل البياانت 
اعاله ميكن القول ان الفرد العراقي جيدون ان األداء السياسي قائم على استخدام العنف لتحقيق 
املصاحل  اخلاصة ،لذلك تقوم احلكومة حبجب املعلومات عن املواطني بصورة واضحة للعيان حتت 
مسميات دعائية حلماية املواطن االمر الذي خيلق لدى املواطن صورة ابن سياسة احلكومة على حنو 

عام قائمة على فرض العنف والتسلط على املواطني للوصول للمصاحل  .
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جدول )7( يوضح االقتصاد والسياسية اخلارجية

اتفق اتفق املستوى  الفقرة
جدا

اجملموعال اتفق جداال اتفقحمايد

1. اثق ابن احلكومة 
تتعامل مع االقتصاد 

بشكل جيد

10489278131514403226العدد

100 %40.644.6 %8.6 %3 %3.2 %النسبة 

2. ال اثق ابن 
احلكومة تتعامل مع 

السياسة اخلارجية 
بشكل جيد

9749953755463363226العدد
100 %10 %17 %12 %31 %30 %النسبة 

تشري إجاابت املبحوثي على الفقرة )اثق ابن احلكومة تتعامل مع االقتصاد بشكل جيد 
( اىل أن أعلى نسبة)44.6 %( كانت على ال  اتفق جدا, وتلتها  ال اتفق بنسبة) 40.6 %( 
, بينما حصل حمايد على نسبة) 8.6  % ( , بينما كانت اقل نسبة على اتفق بواقع) 3.2 %( 
و اتفق جدا نسبتها) 3 %(، اذ حصلت على اعلى نسبة  حمافظة صالح الدين )13.7 %(، 
يف حي اقل نسبة حصلت عليها حمافظة املثىن بواقع ) 1.4 %(، يف حي تبي اجاابت املبحوثي 
على فقرة )ال اثق ابن احلكومة تتعامل مع السياسة اخلارجية بشكل جيد ( ان اعلى النسب 
اتفق بنسبة) 17  التوايل، وتلتها ال  اتفق واتفق جدا) 31 % و30 % (على  حصلت عليها 
%(، بينما حصلت حمايد على نسبة) 12.0 %(، ان اعلى نسبة حصلت عليها حمافظة البصرة 
النسب  ادىن  اقل نسبة حصلت عليها حمافظة دايىل )41.5 %(، وكانت  )80.1 %(، وان 
على ال اتفق جدا بواقع)10 %(, من خالل اجلدول ميكن القول ان الفرد العراقي ال يثق بقدرة 
احلكومة على االجناز االقتصادي ،وعلى مستوى السياسة اخلارجية ،ميكن ان ختدم البلد يف كال 
اجلانبي االقتصادي والسياسي ، الفرد يرى قدرة احلكومة على بناء عالقات دبلوماسية ميكن ان 
تساهم يف تقدم وتطور اجلانب االقتصادي والسياسي  وان هذا اجلانب ضعيف جدا بسبب طبيعة 

األداء املقدم.
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

شكل )5( يوضح الثقة املبحوثي ابلشرطة العراقية

 
 

 

 

 

 

 ( يوضح رضا المواطني   عن الحكومة 6الشكل ) 

0

500

1000

اتفق اتفق جدا محايد ال اتفق ال اتفق جدا
العدد 599 761 921 609 336
النسبة 18% 24% 29% 19% 10%

اثق بالشرطة العراقية 

تشري إجاابت املبحوثي يف الشكل اعاله املتعلق )اثق ابلشرطة العراقية( أن أعلى نسبة 
كانت على فقرة حمايد )29 %(، وتلتها اتفق جدا بنسبة )24 %(، بينما كانت نسبة ال اتفق 
)19 %( ونسبة اتفق )18 %(، يف حي كانت اقل نسبة على فقرة ال اتفق جدا بواقع )10 
%(، اذ تبي نتائج اجلدول ان العراقيي يثقون ابلشرطة العراقية كوهنم أكثر فئة على متاس مباشر مع 

افراد اجملتمع العراقي، فالشرطة العراقية ممكن ان تكون بوابة للثقة ابإلجراءات احلكومية.
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الشكل )6( يوضح رضا املواطني عن احلكومة
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العدد
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
العدد 1801 466 428 190 176 58 37 22 14 34
النسبه 55.8% 14.4% 13.3% 5.9% 5.5% 1.8% 1.1% 0.7% 0.4% 1.1%

10-1نسبة رضا المواطنين بالحكومة من 

أوضحت نتائج تقيم املبحوثي حول مستوى رضى املواطني عن احلكومة من 10-1 أن 
أعلى نسبة لإلجاابت كانت على الرقم )1( بنسبة )55.8( ،وتليها نسبة )14.4( على الرقم 
)2( ،يف حي كانت  اقل نسبة لإلجاابت  على الرقم )9( بنسبة )0.4(، االمر الذي يؤكد حقيقة 
رئيسية متثلت يف عدم رضا املوطني عن احلكومة العراقية بسبب طبيعة األداء املقدم من قبل احلكومة 
الذي انعكس بصورة واضحة على مستوى رضاهم, اذ ال تزال احلكومة العراقية لليوم عاجزة عن 
كسب رضا املواطن ولو بنسبة) 50 % (فهي مل تصل للمنتصف حىت,  فكلما كان مستوى رضا 

للفرد متدين كلما تزعزعت الثقة بي املواطن واحلكومة . 
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

االستنتاجات 
ان امجايل نسب 51 حمافظة، بشأن فقرة )اثق ابلعملية السياسية ابكملها(، بينت النتائج ان 	 

)9.3  %( فقط هم من يثقون ابلعملية السياسية، حيث حصلت حمافظة نينوى على اعلى 
نسبة بواقع )4.6 %(، يف حي اقل نسبة حصلت عليها حمافظة القادسية )2.1 %(، وتلتها 
البصرة )4.1 %(، اما حمافظة بغداد فقد حصلت على نسبة )9.3 %(، من انحية الثقة 

ابلعملية السياسية.
ان امجايل نسب)51( حمافظة بشأن فقرة )اثق مبجلس النواب( بلغت نسبة )6.3 %( هم 	 

الذي يثقون مبجلس النواب، اذ ان اعلى نسبة حصلت عليها كل من نينوى وكركوك بواقع 
)8.5 %( لكليهما، يف حي حصلت حمافظة البصرة على اقل نسبة بواقع )1 %(، وتلتها 

حمافظة الديوانية )2.1 %(، اما حمافظة بغداد فقد حصلت على نسبة )9.2 %(.
اما فيما خيص فقرة )ال اثق مبجلس القضاء االعلى(، ان )33 %( هم من يثقون مبجلس 	 

القضاء االعلى، حيث حصلت حمافظة دايىل على اعلى نسبة بواقع )8.93 %(، وتلتها نسبة 
حمافظة واسط )6.93 %(، فقد حصلت حمافظة البصرة على اقل نسبة )41 %(، يف حي 

حمافظة بغداد حصلت على نسبة )3.13 %(.
نستدل مما سبق: -ان مقارنة نسبة الثقة ابلسلطات التشريعية الثالثة )التشريعية والتنفيذية 

والقضائية( حيث كانت نسبة السلطة القضائية اعلى من السلطتي التشريعية والتنفيذية.
ان فقرة )اثق ابن السياسيي قادرين على تغري الوضع اىل االفضل(، ان نسبة )7.9 %( هم 	 

من يثقون ان السياسيي قادرين على تغري الوضع من امجايل )51( حمافظة، حيث حصلت 
حمافظة كركوك على اعلى نسبة )8.71 %(، يف حي حصلت حمافظة ذي قار على اقل نسبة 

)3 %(، اما حمافظة بغداد فقد حصلت )1.8 %(.
وفيما خيص الفقرة املتعلقة )ال اثق ابن هناك من ميثلين يف الربملان(، ان )8.95 %( هم ال 	 

يثقون ابن هناك من ميثلهم يف الربملان، حيث حصلت حمافظة البصرة على اعلى نسبة بواقع 
)9.38 %(، يف حي اقل نسبة كانت )54 %( حملافظة صالح الدين، اما حمافظة بغداد 

حصلت على نسبة )8.06 %(. 
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ان الفقرة )اشعر ابن احلكومة قريبة من الناس( حصلت على نسبة )2.5 %( هم يتفقون على 	 
ان احلكومة قريبة من الناس، حيث حصلت حمافظة صالح الدين على اعلى نسبة )4.41 
%(، اما أدين نسبة قد حصلت علية حمافظة اببل )5.0 %(. يف كانت حمافظة بغداد نسبتها 

)3.5 %( من امجايل)51( حمافظة.
ان الفقرة )ال اثق ابلعملية االنتخابية(، بلغت نسبة امجايل )51( حمافظة، )4.65 %( هم ال 	 

يثقون ابلعملية االنتخابية، حصلت البصرة على اعلى نسبة )4.28 %(، يف حي اقل نسبة 
حصلت عليها حمافظة كركوك )9.74 %(، اما حمافظة بغداد حصلت على نسبة )4.65 

.)%
االقتصاد بشكل 	  تتعامل مع  احلكومة  ان  )يثقون  نسبة )9.5 %( هم من  يف حي كانت 

جيد(، اذ حصلت على اعلى نسبة حمافظة صالح الدين )7.31 %(، يف حي اقل نسبة 
حصلت عليها حمافظة املثىن بواقع )4.1 %(، اما حمافظة بغداد حصلت على نسبة )1.6 

.)%
ان املستجيبي الذي )ال يثقون ابن احلكومة تتعامل بشكل جيد من السياسة اخلارجية( بلغت 	 

نسبتهم )9.75 %( من امجايل نسب )51( حمافظة، ان اعلى نسبة حصلت عليها حمافظة 
عليها حمافظة دايىل )5.14 %(، يف حي  نسبة حصلت  اقل  وان  البصرة )1.08 %(، 

حمافظة بغداد حصلت على نسبة )7.95 %(.
ان )4.9 %( هم من )يعتربون العملية االنتخابية ستكون نزيهة(، حصلت اعلى نسبة حمافظة 	 

صالح الدين )4.51 %(، اما اقل نسبة حصلت عليها حمافظة اببل )5.3 %(، يف حي 
حصلت حمافظة بغداد على نسبة )9.8 %(.

ان امجايل نسب االجابة بلغت )6.8 %( هم من )يثقون ان القضاء العراقي مستقل(، ان 	 
اعلى نسبة حصلت عليها حمافظة صالح الدين )4.41 %(، وان اقل نسبة حصلت عليها 

حمافظة القادسية )4.3 %(، يف حي حمافظة بغداد اخذت نسبة )3.9 %(.
يف حي بلغت نسبة الذي )يثقون ابلشرطة العراقية( )3.44 %(، اذ حصلت حمافظة املثىن 	 

على اعلى نسبة بواقع )2.46 %(، اما اقل نسبة حصلت عليها حمافظة دايىل )8.32 %(، 
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يف حي حمافظة بغداد حصلت على نسبة )2.92 %(.
ان نسبة الذي )ال يثقون ابحملاكم العراقية( بلغت )5.84 %( من نسب امجايل )51( حمافظة، 	 

ان اعلى نسبة حصلت عليها حمافظة البصرة )9.97 %(، يف حي اقل نسبة حصلت عليها 
حمافظة دايىل اذ بلغت )5.43 %(، بينما حمافظة بغداد حصلت على نسبة )4.84 %(.

ان )6.4 %( من امجايل نسب )51( حمافظة هم من )يثقون ابألحزاب(، حيث حصلت 	 
اعلى نسبة كل من حمافظة كركوك وصالح الدين )8.7 %(، يف حي اقل نسبة حصلت 

عليها حمافظة املثىن )4.1 %(، اما حمافظة بغداد حصلت على نسبة )9.3 %(.
بلغت نسبة املستجيبي الذي )ال يثقون ابألداء احلكومي( كانت )4.66 %(، كانت اعلى 	 

نسبة حمافظة البصرة بواقع )2.58 %(، يف حي اقل نسبة حصلت عليها حمافظة صالح 
الدين )2.14 %(، اما حمافظة بغداد حصلت على نسبة )06 %(.

ان نسبة )71 %( هم من يعتقدون ان )العملية السياسية قائمة على املشاركة(، اذ بلغت نسبة 	 
اعلى حمافظة املثىن بواقع )4.42 %(، يف حي اقل نسبة حصلت عليها حمافظة البصرة بواقع 

)4.8 %(، بينما حمافظة بغداد حصلت على نسبة )8.51 %(.
اداة 	  اهم  السياسيي  قبل  من  ميارس  الذي  العنف  )ان  ان  يعتقدون   )% 1.76( نسبة  ان 

لتحقيق مصاحل سياسية(، اذ حصلت اعلى نسبة حمافظة البصرة )4.28 %(، وان اقل نسبة 
حصلت عليها حمافظة صالح الدين )9.45 %(، يف حي حمافظة بغداد حصلت على نسبة 

.)% 7.66(
ان فقرة )حجب املعلومات عن املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة بي املواطن والدولة( كانت نسبتها 	 

الكلية )6.47 %(، حيث النسبة االعلى حصلت عليها حمافظة كربالء بواقع )7.28 %(، 
اما اقل نسبة حصلت عليها حمافظة نينوى ودايىل )5.76 %( لكل منهما، يف حي حمافظة 

بغداد حصلت على نسبه )6.77 %(.
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الـــــمـال حـــق
1-حمافظة بغداد:

 بلغت عدد االجاابت يف احملافظة )699( من جمموع العينة الكلي البالغ عددها )3226(، 
اذ بلغ عدد املستجيبي من الذكور )346( بنسبة )49.4 %(، اما املستجيبات من االانث بلغ 

عددهم )353( بنسبة )50.5 %(.

ال اتفق ال اتفقحمايداتفق جدااتفقالفقرات
جدا

اجملموع

السياسية  ابلعملية  اثق   .1
أبكملها

235103328240699العدد
100 %3.20.714.946.934.3النسبة

17473354251699العدد2. اثق مبجلس النواب
100 %2.40.510.650.635.9النسبة

القضاء  مبجلس  اثق  ال   .3
االعلى

18711418014276699العدد
100 %26.716.325.720.510.8النسبة

السياسيي  ابن  اثق   .4
اىل  الوضع  تغري  على  قادرين 

ااِلفضل

421383315246699العدد
100 %6.31.811.84535.1النسبة

5.ال اثق ابن هناك من ميثلين 
يف الربملان

2601665313486699العدد
100 %37.123.77.819.112.3النسبة

قريبة  احلكومة  ابن  6.اشعر 
من الناس

29965344252699العدد
100 %4.11.29.549.236النسبة

2461496914986699العدد7.ال اثق ابلعملية االنتخابية
100 %35.121.39.821.312.5النسبة
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تتعامل  احلكومة  ابن  8.اثق 
مع االقتصاد بشكل جيد

291467333256699العدد
100 %4.129.747.636.6النسبة

احلكومة  ابن  اثق  ال   .9
تتعامل مع السياسة اخلارجية 

بشكل جيد

2731459212960699العدد
100 %3920.713.118.48.8النسبة

االنتخابية  العملية   .10
ستكون نزيه

4518133300203699العدد
100 %6.42.519.242.929النسبة

11. اثق ابن القضاء العراقي 
مستقل

4222130316189699العدد
100 %63.318.545.227النسبة

1168921119390699العدد12.اثق ابلشرطة العراقية
100 %16.512.730.427.612.8النسبة

21512417013555699العدد13. ال اثق ابحملاكم العراقية
100 %30.717.724.319.57.8النسبة

181057320294699العدد14. اثق ابألحزاب
100 %2.51.48.445.742النسبة

2581627512282699العدد15. ال اثق ابألداء احلكومي
100 %36.923.110.917.411.7النسبة

السياسية  العملية  ان   .16
قائمة على املشاركة

7140108281199699العدد
100 %10.15.715.640.228.4النسبة

17. ان العنف الذي ميارس 
اداة  اهم  السياسيي  قبل  من 

لتحقيق املصاحل السياسية

293174589480699العدد
100 %41.924.88.513.411.4النسبة

املعلومات  حجب  ان   .18
ازمة  اىل  يؤدي  املواطني  عن 

ثقة بي املواطن والدولة

343200624945699العدد
100 %4928.68.876.6النسبة
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

2. حمافظة البصرة:

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع

السياسية  ابلعملية  اثق   .1
أبكملها

522291355475العدد
100 %10.44.819.174.7النسبة

2324136310475العدد2. اثق مبجلس النواب
100 %0.40.65.228.665.2النسبة

القضاء  مبجلس  اثق  ال   .3
االعلى

72286514026475العدد
100 %15.160.210.78.65.4النسبة

قادرين  السياسيي  ابن  اثق   .4
على تغري الوضع اىل االفضل

1482088345475العدد
100 %2.91.64.418.572.6النسبة

اثق ابن هناك من ميثلين  5. ال 
يف الربملان

84315193720475العدد
100 %17.666.34.27.74.2النسبة

6. اشعر ابن احلكومة قريبة من 
الناس

752085358475العدد
100 %1.41.14.417.875.3النسبة

90302194222475العدد7. ال اثق ابلعملية االنتخابية
100 %18.963.54.18.94.6النسبة

8. اثق ابن احلكومة تتعامل مع 
االقتصاد بشكل جيد

51320101336475العدد
100 %12.84.321.270.7النسبة

9. ال اثق ابن احلكومة تتعامل 
بشكل  اخلارجية  السياسة  مع 

جيد

97284233536475العدد
100 %20.459.74.97.47.6النسبة
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10. العملية االنتخابية ستكون 
نزيه

103930105291475العدد
100 %2.18.36.322.161.2النسبة

العراقي  القضاء  ابن  اثق   .11
مستقل

10193495317475العدد
100 %2.14.17.12066.7النسبة

302141465035475العدد12. اثق ابلشرطة العراقية
100 %6.445.130.710.57.3النسبة

81299393917475العدد13. ال اثق ابحملاكم العراقية
100 %1762.98.38.33.5النسبة

442094353475العدد14. اثق ابألحزاب
100 %0.80.84.419.774.3النسبة

95310203614475العدد15. ال اثق ابألداء احلكومي
100 %2065.24.27.63النسبة

16. ان العملية السياسية قائمة 
على املشاركة

20193482320475العدد
100 %4.34.17.117.267.3النسبة

17. ان العنف الذي ميارس من 
قبل السياسيي اهم اداة لتحقيق 

املصاحل السياسية

70322293222475العدد
100 %14.767.76.36.74.6النسبة

18. ان حجب املعلومات عن 
املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة بي 

املواطن والدولة

93282602713475العدد
100 %19.559.512.65.72.7النسبة

بلغ عدد املستجيبي )475( من جمموع العينة الكلي، اذ بلغ عدد املستجيبي من الذكور 
)170( وبنسبة )35.7 %(، اما عدد املستجيبات من االانث )305( وبنسبة )64.2  %(.
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3-حمافظة نينوى:
اذ بلغ عدد املستجيبي )429( من اجملموع العينة الكلي، اذ بلغ عدد املستجيبي من 
الذكور )274( وبنسبة )63.8 %(، اما االانث قد بلغ عدد املستجيبات )155( وبنسبة 

.)%  36.1(

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع 

24458163180429العدداثق ابلعملية السياسية أبكملها . 1
100 %5.50.913.837.941.9النسبة

15948204153429العدداثق مبجلس النواب . 2
100 %3.52.311.147.535.6النسبة

88114769655429العددال اثق مبجلس القضاء االعلى . 3
100 %20.526.517.722.412.9النسبة 

على . 4 قادرين  السياسيي  ابن  اثق 
تغري الوضع اىل االفضل

292043159178429العدد
100 %6.74.610.23741.5النسبة

يف . 5 ميثلين  من  هناك  ابن  اثق  ال 
الربملان 

112126388964429العدد
100 %26.129.38.820.914.9النسبة 

161245167189429العدداشعر ابن احلكومة قريبة من الناس . 6
100 %3.72.710.738.944النسبة

104116539264429العددال اثق ابلعملية االنتخابية . 7
100 %24.22712.521.414.9النسبة 

مع . 8 تتعامل  احلكومة  ابن  اثق 
االقتصاد بشكل جيد

271427169192429العدد
100 %6.33.46.339.344.7النسبة
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مع . 9 تتعامل  احلكومة  ابن  اثق  ال 
السياسة اخلارجية بشكل جيد

133122497649429العدد
100 %31.128.411.417.711.4النسبة 

201783158151429العددالعملية االنتخابية ستكون نزيه . 10
100 %4.63.919.636.835.1النسبة 

371863138173429العدداثق ابن القضاء العراقي مستقل. 11
100 %8.64.114.631.740.3النسبة 

89135996937429العدد-12اثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %20.731.423.3168.6النسبة

88116918450429العددال اثق ابحملاكم العراقية . 13
100 %20.527.221.219.511.6النسبة

13836168204429العدداثق ابألحزاب. 14
100 %3.31.88.339.147.5النسبة 

113126647947429العددال اثق ابألداء احلكومي. 15
100 %26.329.314.918.610.9النسبة 

قائمة على  السياسية  العملية  16-ان 
املشاركة 

312866136168429العدد
100 %7.26.515.531.739.1النسبة 

قبل . 16 من  ميارس  الذي  العنف  ان 
لتحقيق  اداة  اهم  السياسيي 

املصاحل السياسية 

138160375440429العدد
100 %32.137.28.912.59.3النسبة 

عن . 17 املعلومات  حجب  ان 
ثقة بي  ازمة  املواطني يؤدي اىل 

املواطن والدولة

170120673933429العدد
100 %39.627.915.69.37.6النسبة 
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4: -حمافظة القادسية:
اذ بلغ عددهم )148( من اجملموع الكلي، اذ بلغ عدد املستجيبي من الذكور)92( وبنسبة 

)62.1  %(، اما عدد املستجيبات من االانث )56( وبنسبة )37.8 %(.

اتفق اتفق       الفقرات
ال اتفق ال اتفقحمايدجدا

اجملموع جدا

السياسية . 1 ابلعملية  اثق 
ابكملها 

11137261148العدد
100 %0.60.68.748.941.2النسبة

اثق مبجلس النواب . 2
11127559148العدد
100 %0.60.68.450.639.8النسبة

القضاء . 3 مبجلس  اثق  ال 
االعلى 

3432273817148العدد
100 %22.921.618.425.611.5النسبة 

قادرين . 4 السياسيي  ابن  اثق 
اىل  الوضع  تغري  على 

االفضل

4386073148العدد

100 %2.72.15.440.549.3النسبة

ال اثق ابن هناك من ميثلين . 5
يف الربملان 

395382424148العدد
100 %26.435.85.416.216.2النسبة 

اشعر ابن احلكومة قريبة من . 6
الناس 

1386472148العدد
100 %0.625.643.248.6النسبة

ال اثق ابلعملية االنتخابية . 7
3545152924148العدد

100 %23.630.410.219.516.3النسبة 

اثق ابن احلكومة تتعامل مع . 8
االقتصاد بشكل جيد

32116171148العدد
100 %21.37.641.247.9النسبة
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ال اثق ابن احلكومة تتعامل . 9
اخلارجية  السياسة  مع 

بشكل جيد

3655102918148العدد

100 %24.337.16.719.512.4النسبة 

ستكون . 10 االنتخابية  العملية 
نزيه 

47246152148العدد
100 %2.74.716.341.235.1النسبة 

العراقي . 11 القضاء  ابن  اثق 
مستقل

32265958148العدد
100 %2.11.317.739.839.1النسبة 

اثق ابلشرطة العراقية. 12
2141373514148العدد
100 %14.127.725.223.69.4النسبة

ال اثق ابحملاكم العراقية . 13
324527368148العدد
100 %21.630.418.224.45.4النسبة

اثق ابألحزاب. 14
2485282148العدد

100 %1.32.75.435.155.5النسبة 

ال اثق ابألداء احلكومي. 15
395892121148العدد

100 %26.639.2614.114.1النسبة 

قائمة . 16 السياسية  العملية  ان 
على املشاركة 

109154767148العدد
100 %6.7610.431.745.2النسبة 

العنف الذي ميارس من . 17 ان 
اداة  اهم  السياسيي  قبل 

لتحقيق املصاحل السياسية 

4860111118148العدد

100 %32.440.57.57.512.1النسبة 

عن . 18 املعلومات  حجب  ان 
املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة 

بي املواطن والدولة

5256171310148العدد

100 %35.137.811.68.86.7النسبة 
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5-حمافظة كربالء:
اذ بلغ عدد املستجيبي)180( من جمموع العينة الكلي، اذ بلغ عدد املستجيبي من 

الذكور)100( وبنسبة )55.5 %(، اما املستجيبات من االانث بلغ عددهم )80( وبنسبة 
.)% 44.4(

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع

52266879180العدداثق ابلعملية السياسية ابكملها. 1
100 %2.71.114.737.743.8النسبة

72227079180العدداثق مبجلس النواب. 2
100 %3.81.112.538.843.8النسبة

4036363830180العددال اثق مبجلس القضاء االعلى. 3
100 %22.2202021.216.6النسبة

اثق ابن السياسيي قادرين على . 4
تغري الوضع اىل االفضل

164226771180العدد
100 %8.82.212.437.239.4النسبة

ال اثق ابن هناك من ميثلين يف . 5
الربملان

5362142823180العدد
100 %29.434.47.715.812.7النسبة

من . 6 قريبة  احلكومة  ابن  اشعر 
الناس

34207479180العدد
100 %1.62.211.341.143.8النسبة

5153252724180العددال اثق ابلعملية االنتخابية. 7
100 %28.329.413.815.213.3النسبة

مع . 8 تتعامل  احلكومة  ابن  اثق 
االقتصاد بشكل جيد

57177477180العدد
100 %2.73.89.741.142.7النسبة
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

ال اثق ابن احلكومة تتعامل مع . 9
السياسة اخلارجية بشكل جيد

6360241716180العدد
100 %3533.313.59.48.8النسبة

77386464180العددالعملية االنتخابية ستكون نزيه. 10
100 %3.83.821.435.535.5النسبة

98356266180العدداثق ابن القضاء العراقي مستقل. 11
100 %54.419.634.436.6النسبة

4234513320180العدداثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %23.318.828.518.311.1النسبة

4242492621180العددال اثق ابحملاكم العراقية. 13
100 %23.323.327.414.411.6النسبة

45136989180العدداثق ابألحزاب. 14
100 %2.22.77.438.349.4النسبة

6259182219180العددال اثق ابألداء احلكومي. 15
100 %34.432.71012.410.5النسبة

ان العملية السياسية قائمة على . 16
املشاركة

2418186258180العدد
100 %13.3101034.432.3النسبة

ان العنف الذي ميارس من قبل . 17
لتحقيق  اداة  اهم  السياسيي 

املصاحل السياسية

6661172016180العدد
100 %36.633.89.411.48.8النسبة

عن . 18 املعلومات  حجب  ان 
املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة بي 

املواطن والدولة

787114134180العدد
100 %43.339.47.77.42.2النسبة
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

6-حمافظة كركوك
اذ بلغ عدد املستجيبي )102( من جمموع العينة الكلي، اذ بلغ عدد املستجيبي من 
الذكور)77( بنسبة )75.4 %(، اما االانث فقد بلغ عددهم )25( بنسبة )24.5 %(.

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع 

السياسية . 1 ابلعملية  اثق 
ابكملها

51214728102العدد
100 %4.90.920.746.127.4النسبة

51204630102العدداثق مبجلس النواب. 2
100 %4.90.919.645.229.4النسبة

القضاء . 3 مبجلس  اثق  ال 
االعلى

1815322314102العدد
100 %17.614.731.422.513.8النسبة

قادرين . 4 السياسيي  ابن  اثق 
اىل  الوضع  تغري  على 

االفضل

99183927102العدد
100 %8.88.817.738.326.4النسبة

ال اثق ابن هناك من ميثلين . 5
يف الربملان

2823112614102العدد
100 %27.522.510.825.413.8النسبة

اشعر ابن احلكومة قريبة من . 6
الناس

75144333102العدد
100 %6.84.913.842.232.3النسبة

2623112616102العددال اثق ابلعملية االنتخابية. 7
100 %25.422.510.825.415.9النسبة

اثق ابن احلكومة تتعامل مع . 8
االقتصاد بشكل جيد

55144533102العدد
100 %4.94.913.844.132.3النسبة



31

عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

ال اثق ابن احلكومة تتعامل . 9
اخلارجية  السياسة  مع 

بشكل جيد

3024182010102العدد
100 %29.423.517.719.69.8النسبة

ستكون . 10 االنتخابية  العملية 
نزيه

73184727102العدد
100 %6.92.917.746.126.4النسبة

العراقي . 11 القضاء  ابن  اثق 
مستقل

85194426102العدد
100 %7.84.918.843.125.4النسبة

2618231817102العدد-12اثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %25.417.622.817.616.6النسبة

2018242812102العددال اثق ابحملاكم العراقية. 13
100 %19.617.623.527.611.7النسبة

44104836102العدداثق ابألحزاب. 14
100 %3.93.99.847.235.2النسبة

2525172411102العددال اثق ابألداء احلكومي. 15
100 %24.524.516.623.710.7النسبة

قائمة . 16 السياسية  العملية  ان 
على املشاركة

910164522102العدد
100 %8.89.815.844.121.5النسبة

ان العنف الذي ميارس من . 17
اداة  اهم  السياسيي  قبل 

لتحقيق املصاحل السياسية

2731122210102العدد
100 %26.430.311.721.89.8النسبة

عن . 18 املعلومات  حجب  ان 
املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة 

بي املواطن والدولة

453110124102العدد
100 %44.130.59.811.73.9النسبة
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

7-حمافظة املثىن 
بلغ عدد املستجيبي)70( من جمموع العينة الكلي، اذ بلغ عدد املستجيبي من الذكور)43( 

وبنسبة )61.4 %(، اما االانث بلغ عددهم )27( وبنسبة )38.5 %(.

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع 

215332970العدداثق ابلعملية السياسية ابكملها. 1
100 %2.81.47.147.341.4النسبة

303352970العدداثق مبجلس النواب. 2
100 %4.204.25041.6النسبة

14231710670العددال اثق مبجلس القضاء االعلى. 3
100 %2032.824.514.28.5النسبة 

قادرين . 4 السياسيي  ابن  اثق 
على تغري الوضع اىل االفضل

616282970العدد
100 %8.71.48.74041.2النسبة

ال اثق ابن هناك من ميثلين يف . 5
الربملان

2723212670العدد
100 %38.532.82.817.28.7النسبة 

من . 6 قريبة  احلكومة  ابن  اشعر 
الناس

224303270العدد
100 %2.82.85.942.845.7النسبة

252669470العددال اثق ابلعملية االنتخابية. 7
100 %35.737.18.712.85.7النسبة 

مع . 8 تتعامل  احلكومة  ابن  اثق 
االقتصاد بشكل جيد

014323370العدد
100 %01.45.945.747النسبة

ال اثق ابن احلكومة تتعامل مع . 9
السياسة اخلارجية بشكل جيد

2227108370العدد
100 %31.438.514.211.74.2النسبة 



33

عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

7215242270العددالعملية االنتخابية ستكون نزيه. 10
100 %102.821.634.231.4النسبة 

العراقي . 11 القضاء  ابن  اثق 
مستقل

3216242570العدد
100 %4.32.82334.235.7النسبة 

2421146570العدداثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %34.230208.77.1النسبة

21231410270العددال اثق ابحملاكم العراقية. 13
100 %3032.820.214.22.8النسبة

102274070العدداثق ابألحزاب. 14
100 %1.402.838.557.3النسبة 

203168570العددال اثق ابألداء احلكومي. 15
100 %28.544.28.711.57.1النسبة 

قائمة . 16 السياسية  العملية  ان 
على املشاركة

1347222470العدد
100 %18.55.91031.434.2النسبة 

ان العنف الذي ميارس من قبل . 17
لتحقيق  اداة  اهم  السياسيي 

املصاحل السياسية

262975370العدد
100 %37.241.4107.14.3النسبة 

عن . 18 املعلومات  حجب  ان 
ثقة  ازمة  اىل  يؤدي  املواطني 

بي املواطن والدولة

282695270العدد
100 %40.237.112.87.12.8النسبة 
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

8-حمافظة واسط: 

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع 

4195144109العدداثق ابلعملية السياسية ابكملها. 1
100 %3.60.98.346.940.3النسبة

3185245109العدداثق مبجلس النواب. 2
100 %2.70.97.547.741.2النسبة

1920273013109العددال اثق مبجلس القضاء االعلى. 3
100 %17.418.324.727.711.9النسبة 

اثق ابن السياسيي قادرين على . 4
تغري الوضع اىل االفضل

10684540109العدد
100 %9.15.57.641.236.6النسبة

يف . 5 ميثلين  من  هناك  ابن  اثق  ال 
الربملان

333442117109العدد
100 %30.231.13.619.615.5النسبة 

من . 6 قريبة  احلكومة  ابن  اشعر 
الناس

1345150109العدد
100 %0.92.73.646.945.9النسبة

2632122415109العددال اثق ابلعملية االنتخابية. 7
100 %23.829.311.22213.7النسبة 

مع . 8 تتعامل  احلكومة  ابن  اثق 
االقتصاد بشكل جيد

3265048109العدد
100 %2.71.85.545.844.2النسبة

تتعامل مع . 9 اثق ابن احلكومة  ال 
السياسة اخلارجية بشكل جيد

2929122712109العدد
100 %26.626.61124.811النسبة 
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

69164632109العددالعملية االنتخابية ستكون نزيه. 10
100 %5.58.414.642.229.3النسبة 

54165331109العدداثق ابن القضاء العراقي مستقل. 11
100 %4.53.614.948.628.4النسبة 

321533227109العدد-12اثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %29.313.730.520.16.4النسبة

3124251811109العددال اثق ابحملاكم العراقية. 13
100 %28.42222.916.710النسبة

5364550109العدداثق ابألحزاب. 14
100 %4.52.75.841.245.8النسبة 

333182710109العددال اثق ابألداء احلكومي. 15
100 %30.528.47.324.79.1النسبة 

ان العملية السياسية قائمة على . 16
املشاركة

128134234109العدد
100 %11.27.311.938.531.1النسبة 

ان العنف الذي ميارس من قبل . 17
لتحقيق  اداة  اهم  السياسيي 

املصاحل السياسية

333571816109العدد
100 %30.232.16.416.714.6النسبة 

عن . 18 املعلومات  حجب  ان 
املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة بي 

املواطن والدولة

40407166109العدد
100 %36.636.66.414.95.5النسبة 

  اذ بلغ عدد املستجيبي من حمافظة واسط)109( من اجملموع الكلي، اذ بلغ عدد 
املستجيبي من الذكور )60( وبنسبة )55 %(، وعدد االانث املستجيبات )49( وبنسبة 

.)%  44.9(
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

9-حمافظة النجف: 
اذ بلغ عدد املستجيبي يف حمافظة النجف( 169 )من جمموع العينة الكلي، اذ بلغ عدد من 
املستجيبي الذكور )96( وبنسبة )56.8( اما االانث قد بلغ عددهم )73( وبنسبة )43.1(.

اتفق اتفقالفقرات
ال اتفق ال اتفقحمايدجدا

اجملموعجدا

السياسية . 1 ابلعملية  اثق 
ابكملها

40177078169العدد
100 %2.301041.646.1النسبة

اثق مبجلس النواب. 2
41157277169العدد
100 %2.30.58.842.945.5النسبة

القضاء . 3 مبجلس  اثق  ال 
االعلى

4138273726169العدد
100 %24.222.415.921.815.7النسبة

السياسيي . 4 ابن  -4اثق 
قادرين على تغري الوضع اىل 

االفضل

116116972169العدد

100 %6.53.66.540.842.6النسبة

من . 5 هناك  ابن  اثق  -5ال 
ميثلين يف الربملان

5052103027169العدد
100 %29.830.75.917.715.9النسبة

-6اشعر ابن احلكومة قريبة . 6
من الناس

72147076169العدد
100 %4.11.18.541.444.9النسبة

ابلعملية . 7 اثق  -7ال 
االنتخابية

4846173424169العدد
100 %28.427.21020.214.2النسبة

-8اثق ابن احلكومة تتعامل . 8
مع االقتصاد بشكل جيد

40167178169العدد
100 %2.309.64246.1النسبة
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

ال اثق ابن احلكومة تتعامل . 9
مع السياسة اخلارجية بشكل 

جيد

4740233821169العدد

100 %27.823.613.822.412.4النسبة

ستكون . 10 االنتخابية  العملية 
نزيه

68286958169العدد
100 %3.74.716.540.834.3النسبة

القضاء . 11 ابن  -11اثق 
العراقي مستقل

42306766169العدد
100 %2.41.117.939.639النسبة

-12اثق ابلشرطة العراقية. 12
3637453714169العدد
100 %21.321.826.921.88.2النسبة

ال اثق ابحملاكم العراقية. 13
3843403117169العدد
100 %22.425.423.618.610النسبة

اثق ابألحزاب. 14
12156091169العدد
100 %0.51.18.835.853.8النسبة

ال اثق ابألداء احلكومي. 15
5058132523169العدد
100 %29.534.37.614.813.8النسبة

قائمة . 16 السياسية  العملية  ان 
على املشاركة

919255561169العدد
100 %5.311.414.832.536النسبة

من . 17 ميارس  الذي  العنف  ان 
اداة  اهم  السياسيي  قبل 

لتحقيق املصاحل السياسية

5356171924169العدد

100 %31.333.11011.414.2النسبة

عن . 18 املعلومات  حجب  ان 
املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة 

بي املواطن والدولة
6555231313169العدد
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

10-حمافظة ذي قار:
اذ بلغ عدد املستجيبي )164( من جمموع العينة الكلي، اذ بلغ عدد املستجيبي من 

الذكور )106( وبنسبة )64.6(، اما عدد االانث قد بلغ )58( وبنسبة )35.3(.

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع 

السياسية . 1 ابلعملية  اثق 
ابكملها

30197468164العدد
100 %1.8011.745.141.4النسبة

30167273164العدداثق مبجلس النواب. 2
100 %1.809.843.944.5النسبة

القضاء . 3 مبجلس  اثق  ال 
االعلى

3639363518164العدد
100 %21.923.721.921.610.9النسبة 

قادرين . 4 السياسيي  اثق ابن 
اىل  الوضع  تغري  على 

االفضل

32166875164العدد
100 %1.81.29.941.445.7النسبة

ال اثق ابن هناك من ميثلين . 5
يف الربملان

4750103423164العدد
100 %28.630.4620.714.3النسبة 

اشعر ابن احلكومة قريبة من . 6
الناس

23147174164العدد
100 %1.21.88.743.245.1النسبة

3652193918164العددال اثق ابلعملية االنتخابية. 7
100 %21.931.711.723.810.9النسبة 

تتعامل . 8 احلكومة  ابن  اثق 
مع االقتصاد بشكل جيد

41166677164العدد
100 %2.40.69.940.246.9النسبة
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

ال اثق ابن احلكومة تتعامل . 9
اخلارجية  السياسة  مع 

بشكل جيد

3854153621164العدد
100 %23.132.99.321.912.8النسبة 

ستكون . 10 االنتخابية  العملية 
نزيه

106306157164العدد
100 %63.618.637.134.7النسبة 

العراقي . 11 القضاء  ابن  اثق 
مستقل

123276161164العدد
100 %7.61.816.437.137.1النسبة 

3645412814164العدداثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %21.927.425.2178.5النسبة

3842313221164العددال اثق ابحملاكم العراقية. 13
100 %23.125.618.919.612.8النسبة

14146184164العدداثق ابألحزاب. 14
100 %0.62.48.737.151.2النسبة 

5254122323164العددال اثق ابألداء احلكومي. 15
100 %31.732.97.41414النسبة 

قائمة . 16 السياسية  العملية  ان 
على املشاركة

1413286148164العدد
100 %8.57.917.337.129.2النسبة 

ان العنف الذي ميارس من . 17
اداة  اهم  السياسيي  قبل 

لتحقيق املصاحل السياسية

6360131414164العدد
100 %38.436.77.98.58.5النسبة 

عن . 18 املعلومات  حجب  ان 
املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة 

بي املواطن والدولة

6955161113164العدد
100 %4233.59.96.77.9النسبة 
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

11-حمافظة االنبار: 
اذ بلغت عدد املستجيبي )131( من جمموع العينة الكلي، اذ بلغ عدد املستجيبي 

الذكور )99( وبنسبة( 75.5(، اما االانث املستجيبات بلغ عددهم )32( وبنسبة )24.4(.

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع

اثق ابلعملية السياسية . 1
ابكملها

62247128131العدد
100 %4.51.518.654.121.3النسبة

51227231131العدداثق مبجلس النواب. 2
100 %3.80.816.954.923.6النسبة

ال اثق مبجلس القضاء . 3
االعلى

2520433211131العدد
100 %1915.232.824.48.6النسبة

السياسيي . 4 ابن  اثق 
تغري  على  قادرين 

الوضع اىل االفضل

125156534131العدد
100 %9.13.811.649.625.9النسبة

من . 5 هناك  ابن  اثق  ال 
ميثلين يف الربملان

3430163318131العدد
100 %25.922.912.225.313.7النسبة

احلكومة . 6 ابن  اشعر 
قريبة من الناس

45216833131العدد
100 %33.816.251.925.1النسبة

ابلعملية . 7 اثق  ال 
االنتخابية

3827173019131العدد
100 %2920.612.922.914.6النسبة

احلكومة . 8 ابن  اثق 
االقتصاد  مع  تتعامل 

بشكل جيد

55217030131العدد
100 %3.83.816.153.422.9النسبة
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

احلكومة . 9 ابن  اثق  ال 
السياسة  مع  تتعامل 
اخلارجية بشكل جيد

3826272515131العدد
100 %2919.820.81911.4النسبة

االنتخابية . 10 العملية 
ستكون نزيه

75305732131العدد
100 %5.33.822.943.524.5النسبة

القضاء . 11 ابن  اثق 
العراقي مستقل

78315431131العدد
100 %5.36.123.841.223.6النسبة

3416472212131العدداثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %25.912.235.816.79.4النسبة

3215482511131العددال اثق ابحملاكم العراقية. 13
100 %24.411.436.9198.3النسبة

45136346131العدداثق ابألحزاب. 14
100 %3.23.89.94835.1النسبة

ابألداء . 15 اثق  ال 
احلكومي

4227252512131العدد
100 %3220.619199.4النسبة

السياسية . 16 العملية  ان 
قائمة على املشاركة

165285329131العدد
100 %12.23.821.540.422.1النسبة

ان العنف الذي ميارس . 17
السياسيي  قبل  من 
لتحقيق  اداة  اهم 

املصاحل السياسية

4239151718131العدد
100 %3229.711.712.913.7النسبة

املعلومات . 18 حجب  ان 
يؤدي  املواطني  عن 
بي  ثقة  ازمة  اىل 

املواطن والدولة

544412129131العدد
100 %41.233.89.19.16.8النسبة
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

12 -حمافظة صالح الدين:
الذكور )106(  بلغ عدد  اذ  الكلي،  العينة  املستجيبي )131( من جمموع  بلغ عدد  اذ 

وبنسبة )80.9(، اما االانث بلغ عددهم )25( وبنسبة )19(.

ال حمايداتفق جدااتفقالفقرات
اتفق

ال اتفق 
جدا

اجملموع

السياسية . 1 ابلعملية  اثق 
ابكملها

32345735131العدد
100 %2.41.525.943.526.7النسبة

34294946131العدداثق مبجلس النواب. 2
100 %2.4322.137.435.1النسبة

2619382622131العددال اثق مبجلس القضاء االعلى. 3
100 %19.814.529.219.816.7النسبة

قادرين . 4 السياسيي  ابن  اثق 
على تغري الوضع اىل االفضل

811224545131العدد
100 %6.18.616.734.334.3النسبة

ال اثق ابن هناك من ميثلين يف . 5
الربملان

3029153324131العدد
100 %22.922.111.625.118.3النسبة

من . 6 قريبة  احلكومة  ابن  اشعر 
الناس

910254245131العدد
100 %6.87.619.33234.3النسبة

3528192425131العددال اثق ابلعملية االنتخابية. 7
100 %26.721.314.718.319النسبة

مع . 8 تتعامل  احلكومة  ابن  اثق 
االقتصاد بشكل جيد

810254543131العدد
100 %6.17.619.234.332.8النسبة
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

تتعامل . 9 احلكومة  ابن  اثق  ال 
اخلارجية بشكل  السياسة  مع 

جيد

3625222820131العدد
100 %27.419.216.921.315.2النسبة

ستكون . 10 االنتخابية  العملية 
نزيه

119343938131العدد
100 %8.66.825.929.729النسبة

العراقي . 11 القضاء  ابن  اثق 
مستقل

109294538131العدد
100 %7.66.822.334.329النسبة

373240157131العدداثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %28.224.430.711.45.3النسبة

2327442413131العددال اثق ابحملاكم العراقية. 13
100 %17.520.633.518.59.9النسبة

64223960131العدداثق ابألحزاب. 14
100 %4.53.316.729.745.8النسبة

2727312620131العددال اثق ابألداء احلكومي. 15
100 %20.620.623.619.815.4النسبة

قائمة . 16 السياسية  العملية  ان 
على املشاركة

1610323241131العدد
100 %12.27.624.624.431.2النسبة

من . 17 ميارس  الذي  العنف  ان 
اداة  اهم  السياسيي  قبل 

لتحقيق املصاحل السياسية

4527212414131العدد
100 %34.320.616.218.310.6النسبة

عن . 18 املعلومات  حجب  ان 
ثقة  ازمة  اىل  يؤدي  املواطني 

بي املواطن والدولة

534421103131العدد
100 %40.433.516.27.72.2النسبة
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

13-حمافظة دايىل: 
بلغ عدد املستجيبي )101( من جمموع العينة الكلي، حيث بلغ عدد الذكور )66( وبنسبة 

)65.3(، اما االانث بلغ عددهم )35( وبنسبة )34.6(.

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع 

السياسية . 1 ابلعملية  اثق 
ابكملها 

32124836101العدد
100 %2.91.911.847.535.9النسبة

31104938101العدداثق مبجلس النواب . 2
100 %2.90.99.948.537.8النسبة

القضاء . 3 مبجلس  اثق  ال 
االعلى 

2116242119101العدد
100 %20.715.823.720.918.9النسبة 

اثق ابن السياسيي قادرين . 4
اىل  الوضع  تغري  على 

ااِلفضل

50125331101العدد
100 %4.9011.852.430.9النسبة

ال اثق ابن هناك من ميثلين . 5
يف الربملان 

262462619101العدد
100 %25.723.75.925.918.8النسبة 

قريبة . 6 احلكومة  ابن  اشعر 
من الناس 

13144439101العدد
100 %0.92.913.843.538.9النسبة

222882518101العددال اثق ابلعملية االنتخابية . 7
100 %21.727.77.924.917.8النسبة 

تتعامل . 8 احلكومة  ابن  اثق 
مع االقتصاد بشكل جيد

26124338101العدد
100 %1.95.911.842.537.9النسبة
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

احلكومة . 9 ابن  اثق  ال 
السياسة  مع  تتعامل 

اخلارجية بشكل جيد

2517172616101العدد
100 %24.716.816.825.915.8النسبة 

العملية االنتخابية ستكون . 10
نزيه 

82263530101العدد
100 %7.91.925.934.629.7النسبة 

العراقي . 11 القضاء  ابن  اثق 
مستقل

43214231101العدد
100 %3.92.920.741.930.6النسبة 

1410382019101العدداثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %13.99.937.619.818.8النسبة

2114252615101العددال اثق ابحملاكم العراقية . 13
100 %20.713.824.925.814.8النسبة

4294046101العدداثق ابألحزاب. 14
100 %3.91.98.939.845.5النسبة 

2520171821101العددال اثق ابألداء احلكومي. 15
100 %24.719.816.817.820.9النسبة 

ان العملية السياسية قائمة . 16
على املشاركة 

116163731101العدد
100 %10.85.915.836.630.9النسبة 

ان العنف الذي ميارس من . 17
اداة  اهم  السياسيي  قبل 
لتحقيق املصاحل السياسية 

303661910101العدد
100 %29.735.65.918.99.9النسبة 

ان حجب املعلومات عن . 18
ازمة  اىل  يؤدي  املواطني 

ثقة بي املواطن والدولة

353391212101العدد
100 %34.632.98.911.811.8النسبة 
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

14-حمافظة ميسان: 
بلغت العينة )62( من جمموع العينة الكلي، اذ بلغ عدد الذكور )44( وبنسبة )70.9(، 

اما االانث بلغ عددهم )18( وبنسبة )29(.

اتفق اتفقالفقرات
جدا

ال اتفق ال اتفقحمايد
جدا

اجملموع

السياسية . 1 ابلعملية  اثق 
ابكملها

216223162العدد
100 %3.21.69.835.450النسبة

116243062العدداثق مبجلس النواب. 2
100 %1.61.69.838.748.3النسبة

القضاء . 3 مبجلس  اثق  ال 
االعلى

1319156962العدد
100 %20.930.624.19.814.6النسبة

قادرين . 4 السياسيي  ابن  اثق 
على تغري الوضع اىل ااِلفضل

525173362العدد
100 %8.13.28.127.453.2النسبة

ميثلين . 5 اثق ابن هناك من  ال 
يف الربملان

1326481162العدد
100 %20.941.96.612.917.7النسبة

اشعر ابن احلكومة قريبة من . 6
الناس

119213062العدد
100 %1.61.614.733.848.3النسبة

9266111062العددال اثق ابلعملية االنتخابية. 7
100 %14.641.99.717.716.1النسبة

اثق ابن احلكومة تتعامل مع . 8
االقتصاد بشكل جيد

146213062العدد
100 %1.66.49.933.848.3النسبة
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

تتعامل . 9 ال اثق ابن احلكومة 
مع السياسة اخلارجية بشكل 

جيد

1125109762العدد
100 %17.740.316.214.611.2النسبة

ستكون . 10 االنتخابية  العملية 
نزيه

2212192762العدد
100 %3.23.219.530.643.5النسبة

العراقي . 11 القضاء  ابن  اثق 
مستقل

1415162662العدد
100 %1.66.424.325.841.9النسبة

13211310562العدداثق ابلشرطة العراقية. 12
100 %20.933.820.916.18.3النسبة

823205662العددال اثق ابحملاكم العراقية. 13
100 %12.93732.28.39.6النسبة

138153562العدداثق ابألحزاب. 14
100 %1.64.812.924.356.4النسبة

15243101062العددال اثق ابألداء احلكومي. 15
100 %24.138.74.816.216.2النسبة

قائمة . 16 السياسية  العملية  ان 
على املشاركة

668152762العدد
100 %9.69.612.924.443.5النسبة

من . 17 ميارس  الذي  العنف  ان 
اداة  اهم  السياسيي  قبل 

لتحقيق املصاحل السياسية

132947962العدد
100 %20.946.76.411.514.5النسبة

عن . 18 املعلومات  حجب  ان 
املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة 

بي املواطن والدولة

222545662العدد
100 %35.440.36.48.39.6النسبة
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

15-حمافظة اببل:
الذكور  عدد  بلع  اذ  الكلي،  العينة  جمموع  من  اببل)197(  حمافظة  يف  املستجيبي  بلغ 

)126( وبنسبة )63 %(، اما عدد االانث قد بلغ )71( وبنسبة )36 %(.

ال اتفق ال اتفقحمايداتفق جدااتفقالفقرات
اجملموعجدا

السياسية . 1 ابلعملية  اثق 
ابكملها

70208783197العدد
100 %3.7010.144.142.1النسبة

اثق مبجلس النواب. 2
40168493197العدد
100 %3084247النسبة

القضاء . 3 مبجلس  اثق  ال 
االعلى

5436344726197العدد
100 %27.118.217.423.913.4النسبة

قادرين . 4 السياسيي  ابن  اثق 
اىل  الوضع  تغري  على 

االفضل

104158385197العدد

100 %5.227.642.143.1النسبة

ال اثق ابن هناك من ميثلين . 5
يف الربملان

745272737197العدد
100 %37.526.33.613.718.9النسبة

اشعر ابن احلكومة قريبة من . 6
الناس

01129589197العدد
100 %00.56.248.245.1النسبة

ال اثق ابلعملية االنتخابية. 7
6648252632197العدد
100 %33.524.312.613.216.4النسبة

8 .

اثق ابن احلكومة تتعامل مع . 9
االقتصاد بشكل جيد

131410673197العدد

100 %0.51.67.153.837النسبة
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عالقة اجلمهور ابلسلطات العراقية )تشريعية، تنفيذية، قضائية(

ال اثق ابن احلكومة تتعامل . 10
اخلارجية  السياسة  مع 

بشكل جيد

7250153723197العدد

100 %36.525.37.718.811.7النسبة

ستكون . 11 االنتخابية  العملية 
نزيه

43338077197العدد
21.516.940.639100النسبة

العراقي . 12 القضاء  ابن  اثق 
مستقل

76339061197العدد
100 %3.53.116.945.630.9النسبة

اثق ابلشرطة العراقية. 13
4329683225197العدد
100 %21.814.734.716.212.6النسبة

ال اثق ابحملاكم العراقية. 14
6334413623197العدد
100 %31.917.220.818.511.6النسبة

اثق ابألحزاب. 15
50118398197العدد
100 %2.505.742.149.7النسبة

ال اثق ابألداء احلكومي. 16
6956113823197العدد
100 %3528.45.719.311.6النسبة

قائمة . 17 السياسية  العملية  ان 
على املشاركة

227217176197العدد
100 %11.23.610.636.138.5النسبة

الذي ميارس من . 18 العنف  ان 
اداة  اهم  السياسيي  قبل 

لتحقيق املصاحل السياسية

6651123929197العدد

100 %33.525.86.119.814.8النسبة

عن . 19 املعلومات  حجب  ان 
املواطني يؤدي اىل ازمة ثقة 

بي املواطن والدولة

8169201413197العدد

100 %41.13510.27.26.5النسبة


