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المقدمة
دأبت دائرة البحوث في مجمس النواب عمى تقديم الدعم البحثي لمسادة والسيدات أعضاء مجمس
النواب ولجانو ،وأحد أىم أىداف ىذا الجيد البحثي المساىمة بإنضاج االفكار وتقديم الحمول
والبدائل لموصول إلى األداء األمثل.
شرعت دائرة البحوث بتوسيع مجال منتجاتيا البحثية لتدخل في واحدة من أىم
من ىذا المنطمق ّ
أدوات البحث العممي الحديثة وىو مجال االستبيانات واستطالعات الرأي ،وىي وسيمة ميمة
لقياس اتجاىات الرأي العام عمى قضية محددة ،أو قضايا متعددة؛ األمر الذي ُيسيم ببناء األداء

وفقاً لمتطمبات ورغبات وحاجات المواطنين.

وكنتيجة النتشار وباء كورونا ( )covid19فقد عمدنا إلى االتجاه لطريقة االستطالع اإللكتروني
بواسطة مواقع التواصل االجتماعي والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين من أجل
استطالع رأييم حول قضايا أداء الحكومة في التعامل مع حركة المظاىرات وممف العالقات
الخارجية لمعراق ،واليدف من ذلك ىو اطالع السادة أعضاء مجمس النواب عمى شريحة من
نبض الشارع في ىذه القضايا إلسناد دورىم الرقابي والتشريعي من خالل الربط بين أولويات
المنياج الوزاري والقضايا مثار البحث.
ومن أجل ذلك تم تقسيم ىذه الدراسة إلى محورين رئيسيين :يتناول المحور األول تحميل مجتمع
الدراسة ،فيما يدرس المحور الثاني في فقرتين :اتجاىات الرأي العام فيما يتعمّق بأداء الحكومة
اتجاه المظاىرات ،كذلك قياس اتجاىات الراي العام بخصوص ممف العالقات الخارجية لمعراق.
و ُّ
نود أن نقدم الشكر الجزيل إلى زمالئنا الباحثين في قسمي البحوث والدعم البحثي لجيودىم في
نشر استمارة االستطالع الكترونياً وايصاليا إلى أكبر قدر من جميورنا الكريم.
مالحظة :ال تعكس نتائج االستطالع وجهة نظر الباحثين ،أو دائرة البحوث ،وانما تعكس فقط
آراء واتجاهات العينة التي تم استطالع رأيها في المواضيع المطروحة ،وليس بالضرورة أنها
تعكس بشكل قاطع إجماع في رأي الشارع.
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المحور األول :تحميل مجتمع الدراسة
آلية استطالع الراي االلكترونية
نتيجة لصعوبة االعتماد عمى اسموب استطالع الرأي الورقي المباشر بسبب انتشار وباء كورونا
( )covid19فقد قمنا بعمل استطالع رأي إلكتروني ،وتمت االستعانة بخدمة يقدميا موقع
( )Googleالعالمي وىي خدمة تتيح تنظيم ورقة استطالع الرأي وتقديميا لمجميور ليتمكن من
اإلجابة عمييا الكترونياً وعن طريق الياتف النقّال.
وقد تم الوصول لممواطنين من خالل مواقع التواصل االجتماعي مثل (فيسبوك) والترويج الستمارة
الممول) بيدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجميور،
استطالع الرأي من خالل (اإلعالن
ّ
كما قام باحثي قسم البحوث وبالتعاون مع قسم الدعم البحثي بنشر استمارة االستطالع في
مجموعات (الواتساب) عمى أوسع نطاق.
عينة االستطالع
نظرة عامة عمى ّ

كما ذكرنا سابقا فإننا عمدنا إلى نشر استمارة االستطالع الكترونيا عمى مواقع التواصل

االجتماعي ،وبطبيعة الحال فإن عممية التفاعل مع استطالعات الرأي بشكل عام تكون نسبية،
فيناك من يتفاعل مع ىذه القضايا وىناك من ال تيمو المشاركة في مثل ىكذا استطالعات.
واستمر فتح االستمارة أربعة أيام من ( )52-52آب 5252م.
المستطمع رأيو بمغ ( )9824شخصاً ،ومن خالل
لكن بالنتيجة فإن العدد الفعمي لمجميور ُ

اإلحصاءات الموثقة لدينا فإن استمارة استطالع الرأي تم وصوليا إلى أكثر من ()808222

ألف شخص في عموم العراق ،وقد تم الدخول الفعمي ليذه االستمارة ومطالعة األسئمة بمقدار
أكثر من ( )0222شخص ،ومن ىؤالء تم اإلجابة عمى األسئمة ما يقارب ( )9222كما ذكرنا.
ونتبين من خالل ىذه األرقام بنظرة أولية بأن الغالبية العظمى من العراقيين غير ميتمين بقضية
ّ
اإلجابة عمى استطالعات الرأي ،وقد يكون السبب في ذلك ىو شعورىم بأن رأييم بالمواضيع

المطروحة قد ال تمقى آذاناً صاغية من قبل صانعي القرار ،أو بسبب اليأس الكامن في نفوسيم
من أي عممية إصالح ُيمكن القيام بيا.

توزيع عينة االستطالع من حيث النوع االجتماعي
وفقاً لعدد المشاركين في استطالع الرأي فإن عدد الذكور المشاركين في ىذا االستطالع وصمت
المستطمعة آراؤىم ،فيما وصمت عدد اإلناث إلى ()2.0
نسبتيم إلى ( )48.9بالمائة من مجموعة ُ
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المستطمعة آراؤىم وىذا
بالمائة من عينة االستطالع .ونمحظ أن ىناك فجوة كبيرة وعدم توازن بين ُ
ربما يعود إلى أحد سببين أو كالىما :إما أن النسبة القميمة لمشاركة اإلناث باالستطالع بسبب
عدم ميل النساء بشكل عام لممشاركة بالقضايا السياسية وبالشأن العام ،أو إن آلية الفيسبوك
باستيداف االشخاص أوصمت استمارة االستطالع إلى الذكور أكثر من اإلناث (بشكل غير
المعقّدة.
مقصود) ألنيا تعمل بطريقة الذكاء االصطناعي وبواسطة مجموعة من الخوارزميات ُ
توزيع عينة االستطالع من حيث العمر

تم تقسيم العمر إلى فئات عمرية كل فئة  82سنوات ،وقد كانت غالبية المشاركين من الفئات
العمرية من ( )92-92بنسبة ( )%52ثم جاءت الفئة العمرية من ( )24-94بنسبة ()%59.9
وتمتيا الفئة العمرية من ( )90-50بنسبة ( )%55.5من ثم تمتيا الفئة العمرية من ()%50-80
بنسبة ( )%89وأخي ار جاءت فئة ( 02فما فوق) بنسبة ( .)%85.9واذا ما جمعنا الفئتين التي
تتراوح أعمارىما بين ( )90-80سنجد أنيما يمثالن ما نسبتيا ( )%92.5وىذه النسبة العالية
ىي نسبة طبيعية إلى حد ما ألن ىذه الفئة تشكل مرحمة الشباب المتحمس لمتغيير ،وال يغيب عن
بالنا بأن غالبية الذي خرجوا لمتظاىرات من ىذه الفئة العمرية.
توزيع عينة االستطالع من حيث التحصيل الدراسي
توزعت عينة االستطالع من حيث التحصيل الدراسي بغالبيتيا من تحصمّوا عمى تعميم جامعي
ّ
حيث شارك ما نسبتو من ىؤالء ( )%20ثم تمتيا فئة الحاصمين عمى شيادة عميا بنسبة ()%50
وجاءت بعدىا فئة الحاصمين عمى شيادة (اعدادي) بنسبة ( )%82وقد بمغت نسبة المشاركين
من فئتي غير المتعممين واالبتدائية ( )%0.8ومن خالل دمج نسبتي الفئات التي حصمت عمى
المستطمعة
تعميم جامعي وشيادة عميا سنجد أن نسبتيما وصمت إلى ( )%29من مجموع العينة ُ

وقد يعطي مؤش اًر بأن ىاتين الفئتين ىم أكثر معرفة باألدوات التكنولوجية والوسائل الحديثة لذا

فإن ما يمتمكون من معرفة جامعة أىميم لممساىمة أكثر من غيرىم في المشاركة بعممية
االستطالع ،أو قد يكون ذلك مؤش ار عمى إن ىذه الفئة أكثر اىتماماً بإبداء رأييا بالشأن العام
وبالقضايا السياسية أكثر من غيرىا من الفئات من حيث التحصيل الدراسي.
توزيع عينة االستطالع من حيث المحافظات
فيما يتعمق بتوزيع عينة االستطالع عمى المحافظات فقد تفاوتت نسبة المشاركة بشكل واضح بين
محافظة وأخرى رغم مشاركة جميع المحافظات في االستطالع .فجاء بغداد بالمرتبة األولى من
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حيث عدد المستطمعة آراؤىم بنسبة ( )%59.8وجاءت بعدىا محافظة ذي قار بنسبة ()%2.0
تمتيا محافظة بابل ونينوى بنسبة ( )%2أما المحافظات األقل مشاركة في االستطالع فكانت
محافظات إقميم كردستان فشاركت السميمانية بنسبة ( )%2.0وأربيل بنسبة ( )8.8ودىوك بنسبة
( )%8وقد تعود انخفاض نسبة المشاركة لمواطني إقميم كردستان إلى صعوبة التواصل مع
االستمارة من حيث المغة ،ألن غالبية الفئات العمرية الشابة قد ال تُتقن المغة العربية ،وقد يعود
السبب أيضاً إلى عدم اىتمام غالبية سكان اإلقميم بالقضايا السياسية عمى المستوى االتحادي.
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المحور الثاني :تحميل أجوبة عينة االستطالع
المستطمعين بممف إدارة المظاهرات من قبل الحكومة
أوال :آراء ُ
استمرار التظاهرات وتحقيق االصالح

المستطمعة آراؤىم بأن استمرار المظاىرات سيحقق مزيدا من اإلصالح بنسبة
يعتقد غالبية ُ

( )95.2وان نسبة الذي قالوا بأنيا ستحقق االصالح إلى حد ما وصمت إلى ( ،)%50.8في
حين إن نسبة من قالوا بأن استمرار المظاىرات لن يحقق مزيدا من االصالحات وصمت إلى
( .)92.8األمر الذي ُيعطي مؤش اًر بأن التظاىر وسيمة ميمة لمضغط باتجاه تحقيق االصالحات
المطموبة ،وما يدعم ىذه النتيجة سمسمة اإلجراءات التي قامت بيا السمطتين التشريعية والتنفيذية
فيما يتعمق بتشريع قوانين جديدة تختمف في بنيتيا عن قوانين سابقة كقانون المفوضية وقانون
االنتخابات.
وقف المظاهرات وتشكيل تكتل سياسي

المستطمعة آرائيم بأنو من األفضل التوجو لتشكيل تكتل سياسي ُيمثَّل المتظاىرين
ذىبت غالبية ُ
ووقف المظاىرات لخوض االنتخابات المبكرة ،حيث فضل ما نسبتو ( )99.0أن يتم التوجو إلى
تشكيل تكتل سياسي ووقف المظاىرات ،وقال ما نسبتو ( )94.8بأنو غير موافق عمى ىذه

الفكرة ،وكانت إجابة ما نسبتو ( )80.5بأنيم مقتنعين (إلى ٍ
حد) ما بيذه الفكرة.

وقد يبدو أن ىناك تناقضاً بين إجابة السؤالين آنفي الذكر حيث أن ىناك غالبية تدعو الستمرار
التظاىرات لتحقيق االصالحات ،وبيذا السؤال ىناك غالبية تدعو لوقف التظاىرات لتشكيل تكتل
سياسي ..ولكن إذا ما تم تفكيك السؤالين سنجد أنيما يتفقان من حيث المنطمق ويختمفان من
حيث النتيجة ،ألن السؤال الثاني يفترض االتجاه بتشكيل تكتل سياسي ،ويفترض أيضا الذىاب
إلى االنتخابات المبكرة ،لذا فإن المبرر من التظاىر يكون منتفياً ،فبدالً أن تكون وسيمة اإلصالح
ىو التظاىر ،تحول إلى الذىاب لالنتخابات مع توفّر (البديل السياسي).
إجراءات الحكومة لتخفيف حدة التظاهر
المستطمعة آراؤىم بأن الحكومة لم تقُم بإجراءات عممية لتخفيف حدة التظاىر حيث
يرى غالبية ُ
أكد ذلك ما نسبتو ( )20.9وقال بإن الحكومة عممت عمى ذلك إلى حد ما نسبتو ()%52.2

فيما رأى ما نسبتو ( )89.4بأن الحكومة قدمت اجراءات لمتخفيف من حدة المظاىرات.
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وقد يالحظ المراقب أن المظاىرات بدأت بتصاعد وتيرتيا خصوصاً في محافظتي الناصرية
والبصرة وبغداد ،كذلك اتساع رقعة المظاىرات التي تطالب بالتعيينات في عموم بغداد وأمام
بعض مؤسسات الدولة ،وقد أجج ىذه المظاىرات قيام رئيس مجمس الوزراء (مصطفى الكاظمي)
بتعيين عدد من خريجي الجامعات المعتصمين قرب المنطقة الخضراء مما فتح شيية باقي
الخريجين لمنزول لمشارع في اليوم التالي.
ما هي اإلجراءات المناسبة لمتخفيف من حدة المظاهرات؟
عند السؤال عن اإلجراءات المناسبة لمتخفيف من حدة التظاىرات ،وجينا تساؤال لمذين قالوا بأن
الحكومة لم تقم باإلجراءات المناسبة لمتخفيف من المظاىرات وأعطينا أبرز الخيارات لتحقيق
االصالح وتخفيف حدة التظاىرات وكانت الخيارات:
 .8إجراءات عممية لمكافحة الفساد.
 .5آليات واضحة لحصر السالح بيد الدولة.
 .9كشف المتسببين بقتل المتظاىرين.
 .9توفير فرص عمل لمعاطمين.
 .2جمع ما ُذ ِكر.
المستطمَعة آراؤىم بأن عمى الحكومة القيام بـ(جميع ما ُذكر) لمتخفيف من حدة
وقد اتفق غالبية ُ

التظاىر وبنسبة كبيرة وصمت إلى ( )%00.2وتمى ىذا الخيار ىو العمل عمى إجراءات عممية

المستطمعة آراؤىا ىو
لمكافحة الفساد بنسبة ( .)%89.9وىذا يعني بأن أولى أولويات العينة ُ
عممية مكافحة الفساد ألن العامل األبرز في تعديل المشاريع وسوء الخدمات ،وىو الحافز األول

الذي كان وراء خروج الناس إلى التظاىر.
سممية المتظاهرين
ّ

المستطمعة آراؤىم بأن آليات المتظاىرين كانت سممية وبمغت نسبة ىؤالء من
أجاب غالبية ُ
المشاركين ( )%90.2في حين اعتقد بأن آلياتيم كانت (إلى حد ما) سممية ما نسبتو ()95.2

في حين قال بأن آليات المتظاىرين غير سممية ما نسبتو ( )%84.0وىذا ُيشير بأن المظاىرات
بشكل عام اتسمت بطابع سممي ،وىذا ال يعني بأنو لم تتخمميا طابع عنفي من ىنا وىناك ،وقد
يكون ذلك جزء من أي مظاىرة في العالم فاالحتكاك وارد بين المتظاىرين وقوى األمن ،لكن
االختالف يكمن في شدة العنف ومداه واتساعو.
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التظاهرات ومصالح الناس
عند السؤال عن مدى تأثر مصالح الناس باندالع التظاىرات فإن اإلجابة بنعم و (إلى حد ما)
كانت متقاربتين ( )%90.0نعم و ( )%90.2إلى حد ما ،في حين أن ما نسبتو ( )%50.2من
العينة غير مقتنع بأنيا أثرت سمباً عمى مصالح الناس .واذا ما جمعنا نسبة الذين قالوا (نعم) و
(إلى حد ما) فستكون ( )%05.0متفقين إلى حد ما بأن المظاىرات أثّرت سمبا عمى مصالح
المواطنين ،وىذا الموضوع يرافق إي عممية تظاىرات تحدث ..ألن التظاىرات عادةً ما تندلع في
المناطق المركزية في المحافظات ويرافقيا عممية قطع في الطرق والجسور والمرافق الحيوية ،لذا

فإنو من الطبيعي أن تؤثر المظاىرات سمبا عمى مصالح الناس وخصوصاً أصحاب المشاريع
الصغيرة والقطاع الخاص.
قدرة الحكومة عمى إجراء اصالحات
المستطمعة آراؤىم بأن الحكومة الحالية غير قادرة عمى القيام بإصالحات
يعتقد غالبية بسيطة من ُ

المتبقية من عمرىا ،واتفق عمى ذلك ما نسبتو ( )%94من العينة ،في حين
حقيقية خالل المدة
ّ

يرى ما نسبتو ( )92.8بأن الحكومة قادرة عمى إجراء إصالحات (إلى حد ما) في المرحمة

المقبمة ونجد أن ىناك تقارب كبير بين النسبتين ،في حين اعتقد ما نسبتو ( )55.4بأن الحكومة
قادر عمى القيام بإصالحات خالل المدة المتبقية ليا.
المستطمعين حول ممف العالقات الخارجية لمعراق
ثانياً آراء ُ
مصمحة العراق في زيارة الكاظمي لواشنطن

المستطمعة آراؤىم بأن زيارة الكاظمي ووفده إلى الواليات المتحدة األمريكية تصب في
أكد غالبية ُ
المصمحة العامة لمبالد حيث بمغت نسبتيم ( ،)%94.9فيما يعتقد ما نسبتيم ( )%50.4بأن
الزيارة تصب بمصمحة العراق (إلى حد ما) ،في حين أن نسبة ( )%59.2ال يعتقدون بأن زيارة
الكاظمي إلى الواليات المتحدة تصب في مصمحة العراق.
الحوار االستراتيجي بين بغداد وواشنطن
المستطمعة آراؤىم بأن الحوار االستراتيجي بين العراق والواليات المتحدة لو
اعتقد غالبية ُ
انعكاسات إيجابية عمى المستويات السياسية واالقتصادية بنسبة قاربت الـ( )%92وقد أكد بعض

المستطمعة آراؤىم وبنسبة ( )%52بأن الحوار سينعكس إيجابا عمى المستويين السياسي
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واالقتصادي (إلى حد ما) ،لكن ما نسبتيم ( )%50عبروا عن عدم اعتقادىم بأن ىذا الحوار
سيكون لو انعكاسات إيجابية عمى العراق.
أما من ناحية انعكاسات ىذا الحوار عمى المستوى األمني فقد كانت الغالبية مع أن ىذا الحوار
سينعكس إيجاباً عمى النواحي األمني بنسبة ( )%94.9وعبر ما نسبتيم (  )%92.0من
المستطمعة آراؤىم بعدم اعتقادىم بأن الحوار سينعكس إيجابا عمى الممف األمني ،وكان نسبة من
قالوا إلى حد ما ( )%58.8بأن الحوار سينعكس ايجابا عمى النواحي األمنية.
ونمحظ أن ىناك انخفاضا ممحوظا في نسبة الذي قالوا بأن الحوار سينعكس ايجابا عمى المستوى
األمني بعكس النسبة في انعكاسو عمى المستوى السياسي واالقتصادي ،رافق ذلك ارتفاعاً في
نسبة الذين يعتقدون بأن الحوار لن ينعكس ايجابا عمى المستوى األمني ،بعكس نسبتيم
المنخفضة في انعكاسو إيجابا عمى المستوى السياسي واالقتصادي .وىذا يشير إلى أن ىناك
المستطمعة آراؤىا باالنعكاسات اإليجابية لمحوار في الممف
تشكيك نسبي لدى بعض العينة ُ

األمني قياساً بالممفات األخرى.
بقاء القوات األمريكية

ذىبت غالبية العينة التي تم استطالعيا بوجود ضرورة في بقاء جزء من القوات األمريكية في
العراق ،وان ىذا الوجود الجزئي يصب في مصمحة العراق وكانت نسبة ىؤالء قد بمغت
( )%99.9فيما يعتقد ما نسبتو ( )%92.0بأن بقاء جزء من القوات األمريكية ال يصب
بمصمحة العراق ،وقال ما نسبتو ( )%58.8بأن بقاء جزء من القوات األمريكي في مصمحة
العراق (إلى حد ما).
عقد اتفاق استراتيجي مع الجمهورية اإلسالمية في إيران
المستطمعة آراؤىم أن تدخل الحكومة العراقية باتفاق استراتيجي مع إيران كما حصل
رفض غالبية ُ
مع الواليات المتحدة وكانت نسبتيم ( ،)%20.9في حين أيد ما نسبتيم ( )%59.0ضرورة

انخراط العراق باتفاق استراتيجي مع إيران ،وقال ما نسبتيم ( )%82.4بأنيم يقبمون االتفاق
االستراتيجي مع أيران (إلى حد ما).
القمة الثالثية وانعكاساتها اإلقميمية والدولية
المستطمعة آراؤىم بأن القمة الثالثية بين العراق ومصر واألردن ستُعزز من مكانة
يعتقد غالبية ُ
العراق اإلقميمية والدولية بنسبة ( )%92.9وقال ما نسبتو ( )%50.5بأنيا ستعمل عمى ذلك
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عبر ما نسبتيم ( )%59.9عن عدم اعتقادىم بأن ىذه القمة ستُعزز من
ولكن (إلى حد ما) ،و ّ

مكانة العراق اإلقميمية والدولية.
االستنتاجات:

في مجال إدارة ممف المظاهرات واألداء الحكومي
المستطمعة آراؤىم بأن استمرار المظاىرات سيحقق مزيداً من اإلصالحات.
 .8يعتقد غالبية ُ

المستطمعة بغالبيتيا إلى ضرورة تشكيل تكتل سياسي من أجل خوض
 .5اتجيت آراء العينة ُ
االنتخابات المبكرة ليرافق ذلك وقف المظاىرات.
 .9ظير من خالل االستطالع بأن الغالبية ليس لدييم قناعة بأن الحكومة قامت بإجراءات
عممية لمتخفيف من حدة المظاىرات.
المستطمَعين بأن أبرز الممفت التي ينبغي عمى الحكومة القيام
 .9تعتقد الغالبية العظمى من ُ
بيا من أجل تخفيف حدة التظاىر ىي :إجراءات عممية لمكافحة الفساد ،وكشف

المتسببين بقتل المتظاىرين ،وتحديد آليات لحصر السالم بيد الدولة ،وتوفير فرص عمل
لمعاطمين ..وكانت األولوية بالنسبة لمغالبية ىو ضرورة إيجاد آليات عممية لمكافحة
الفساد.
المستطمعة آراؤىم بان آليات المتظاىرين كانت سممية بشكل عام.
 .2يعتقد غالبية ُ

 .0أظيرت نتائج االستطالع بأن الغالبية تعتقد بأن المظاىرات قد أثّرت سمباً عمى مصالح
الناس.
المستطمَعة ش ّككت بقدرة الحكومة الحالية عمى القيام بإصالحات حقيقية
 .0غالبية اآلراء ُ
المتبقية.
خالل المدة
ّ

في مجال إدارة ممف العالقات الدولية
المستطمعة آراؤىم اعتقادىم بأن زيارة
 .8من خالل نتائج االستطالع أظيرت غالبية ُ
الكاظمي لمواليات المتحدة تصب في المصمحة العامة لمبالد.
المستطمعة آراؤىم بأن االتفاق االستراتيجي بين بغداد وواشنطن سيكون لو
 .5اعتقد غالبية ُ

انعكاسات إيجابية عمى المستويات السياسية واالقتصادية واألمنية ،وان كان نسبة الرضا

في الجانب األمني أقل منو في الجوانب األخرى.
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 .9اظيرت نتائج االستطالع بأن غالبيتيم يعتقدون بوجود ضرورة لبقاء جزء من القوات
األمريكية في المرحمة الحالية.
المستطمعة آراؤىم عن رفضيم لعقد اتفاق استراتيجي مع الجميورية
ّ .9
عبر غالبية ُ
اإلسالمي في إيران كما حصل مع الواليات المتحدة.

المستطمعة آراؤىم بأن القمة الثالثية من العراق ومصر واألردن ستُعزز من
 .2أكد غالبية ُ
مكانة العراق اإلقميمية والدولية.
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