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ال���ن���اخ���ب���ون وامل��ن��ت��خ��ب��ون

ك��ت��اب��ة ع��ل��ى احل��ي��ط��ان..
اال�ستبيان الذي �أج ��راه مركز املدى ال�ستطالعات
ال ��ر�أي الع ��ام� ،أو�ضح ب�صورة جلي ��ة خيبة االمل
الت ��ي ي�شعر به ��ا الناخب العراقي م ��ن جراء اداء
جمل�س النواب عل ��ى كل امل�ستويات  .ونعتقد ب�أن
مث ��ل هذا ال�شع ��ور باخليبة �سينعك� ��س �سلبا على
اق ��دام الناخب�ي�ن عل ��ى امل�شارك ��ة يف االنتخابات
القادمة.
فاعتق ��اد  %53م ��ن امل�شارك�ي�ن يف اال�ستبي ��ان ان
جمل� ��س الن ��واب خ ّي ��ب �آم ��ال منتخبي ��ه ومل يق ��م
بدوره بال�شكل املطلوب  .يحتاج مثل هذا االعتقاد
اىل وقف ��ة واىل ط ��رح ا�سئل ��ة م ��ن من ��ط خا�ص،
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تتعل ��ق بثقاف ��ة النائ ��ب وكفاءته وقدرت ��ه على ان
يك ��ون ممثال مل�صال ��ح اجلمهور ومنف ��ذا لوعوده
االنتخابي ��ة ،عل ��ى امل�ست ��وى الف ��ردي والكتلوي،
وه ��ذا مل يح�صل اي�ض ��ا فاجلمهور اعتق ��د بن�سبة
 %53اي�ض ��ا ان الن ��واب مل يحقق ��وا وعوده ��م
االنتخابي ��ة ،اي انه ��م عملي ��ا مل يقدم ��وا للناخب
م ��ا رجاه منهم ومل يرتفع ��وا اىل م�ستوى اجلر�أة
وال�شجاع ��ة اللتني حتل ��ى بهم ��ا الناخبون،عندما
توجه ��وا اىل �صنادي ��ق االق�ت�راع و�س ��ط ايق ��اع
الهاون ��ات واملفخخ ��ات ،و�أي احتم ��ال �آخ ��ر
بتعر�ضهم اىل املخاطر املرتتب ��ة على اختياراتهم
اوال بق ��رار امل�شارك ��ة الوا�سعة وثاني ��ا بتحديهم

االرهاب واالرهابيني حتى يف مناطق �سكناهم.
وكان ه ��ذا املوق ��ف اجلماه�ي�ري اجلماع ��ي م ��ن
اه ��م واب ��رز امل�ؤ�ش ��رات الت ��ي اعتمدته ��ا الدوائر
ال�سيا�سية الدولية يف املراهنة على جناح العملية
ال�سيا�سية يف العراق.
ورغم امل�شكالت التي اعرت�ضت العملية ال�سيا�سية
لدين ��ا ،اال ان امل�ؤكد ان الن ��واب قد ق�صروا ب�شكل
جل ��ي ووا�ض ��ح وال لب� ��س في ��ه يف القي ��ام باملهام
املناطة بهم ،على امل�ستويني الت�شريعي والرقابي،
والأدهى من ذلك انه ��م تركوا يف نفو�س ناخبيهم
غ�ص ��ة وندم ��ا وخيبة ..غ�ص ��ة م ��ن �أحالمهم التي
يرونه ��ا تته ��اوى �أمامهم وندما عل ��ى اختياراتهم

التي �شاه ��دوا ومل�سوا نتائجه ��ا وخيبة �سيا�سية
م�ؤمل ��ة حق ��ا ،من املرج ��ح ان تلق ��ي بظالله ��ا على
اج ��واء االنتخابات النيابية القادم ��ة  .ومثل هذا
الرتجي ��ح قائم عل ��ى معطيات واقعي ��ة افرز ق�سما
منه ��ا اال�ستبيان ال ��ذي اجراه املرك ��ز على عينات
ع�شوائية ،فاعتق ��اد ن�سب عالية من امل�شاركني يف
اال�ستبي ��ان ان �أداء رئا�س ��ة املجل� ��س كان �سلبي ��ا،
وعم ��ل املجل� ��س عموما ات�س ��م بطاب ��ع ال�صفقات
ال�سيا�سي ��ة ال�س ّري ��ة ،وان ال�صراعات احلزبية قد
ّ
عطلت عم ��ل املجل�س وان ال ��دور الرقابي للنواب
كان �ضعيفا.
كل ه ��ذه امل�ؤ�ش ��رات القوي ��ة عل ��ى �ضع ��ف الأداء

النيابي ،ميكن اعتباره ��ا ر�سائل �شعبية وا�ضحة
الدالئل للقادمني اجلدد اىل جمل�س النواب املقبل،
وهي ر�سائل جمهور الر�أي العام الذي وقفنا على
اجتاهات ��ه العامة ومل نقف بعد على �شدّته وردود
�أفعاله يف االنتخاب ��ات النيابية املقبلة،خ�صو�صا
وان اال�ستبيان قد �شمل �شرائح خمتلفة ومتنوعة
م ��ن املجتم ��ع العراق ��ي اجتماعيا وطبقي ��ا ،فكريا
و�سيا�سي ��ا ،قومي ��ا وديني ��ا ،وكان اجل ��و الع ��ام
الجت ��اه ال ��ر�أي الع ��ام العراق ��ي اجتاه ��ا �ساخطا
 ،حت ��ى ان ن�سب ��ة عالي ��ة من اجلمه ��ور مل ت�ستطع
ا�ستح�ض ��ار قان ��ون واح ��د فق ��ط �ش ّرع ��ه جمل� ��س
الن ��واب و�أثر ب�شكل ايجاب ��ي على حياة امل�ستبني

(بفت ��ح الياء) وكان ��ت ن�سبتهم من العين ��ة العامة
 %54،4وعدده ��م  266م�ستبينا!! واحلالة نف�سها
م ��ع ال�س�ؤال اخلام�س عندم ��ا مل ي�ستطع �أو امتنع
 %52،6م ��ن امل�ستبينني عن ذك ��ر �أو ا�ستذكار �أهم
قانون �ش ّرعه جمل�س النواب ،لكن احلالة اختلفت
يف الإجابة عل ��ى ال�س�ؤال ال�ساد� ��س ،حيث �أجاب
 %33،5م ��ن امل�ستبين�ي�ن ب ��ان �أ�سرع قان ��ون �س ّنه
جمل� ��س الن ��واب هو قان ��ون رواتبه ��م وتقاعدهم
وامتيازاتهم!!
فه ��ل �ستبقى اجتاهات الر�أي الع ��ام العراقي على
ه ��ذه الر�ؤي ��ة �أم ان ي ��وم االنتخ ��اب و�صنادي ��ق
االقرتاع �سيكون لهما اجتاه �آخرا.

م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون

مركز

ال�ستطالعات الر�أي العام
يف ا���س��ت��ب��ي��ان �أج��������راه (م����رك����ز امل������دى ال����س���ت���ط�ل�اع���ات ال��������ر�أي ال����ع����ام) ���ش��م��ل  489ع��ي��ن��ة:

خيب��ة �أم��ل وا�س��عة ب���أداء و�أ�س��لوب ونتائ��ج عم��ل جمل���س الن��واب
 53%جمل�س
النواب مل يقم
بدوره بال�شكل
املطلوب
وخيب �آمال
منتخبيه
51%
يعتقدون ب�أن
الدور الرقابي
للمجل�س على
�أداء احلكومة
كان �ضعيفا

نظم مركز املدى
ال�ستطالعات الر�أي العام
ا�ستبيانا حول وجهة
نظر ال�شارع العراقي
يف �أداء جمل�س النواب
العراقي يف دورته
النيابية الكاملة التي
ابتد�أت بعد انتخابات
عام  ،2005وقد �شمل
اال�ستبيان  489عينة من
خمتلف �شرائح املجتمع
العراقي باختالف
مواقعهم االجتماعية
والطبقية وانتماءاتهم
االثنية والفكرية
وال�سيا�سية.
وا�شتمل اال�ستبيان على
احد ع�شر �س�ؤاال متنوعا
ت�ضمنت اختيارات
متنوعة �أي�ض ًا لإف�ساح
املجال متام امل�شاركني يف
الإجابة ب�شكل دقيق
ووا�ضح للو�صول اىل
نتائج دقيقة وقريبة
من التوجهات العامة
للر�أي العام العراقي.

الأخرى.
ال�س���ؤال الثام��ن :حتقي��ق
الأهداف
وهو ال�س�ؤال املتعلق بتحقيق الوعود
االنتخابي ��ة م ��ن قبل �أع�ض ��اء جمل�س
الن ��واب خالل حمالته ��م االنتخابية،
وت�ضم ��ن ال�س� ��ؤال ثالث ��ة اختيارات
(مل يحققوها �إطالق ًا ،حققوا بع�ضها،
حقق ��وا �أكرثه ��ا) وكان ��ت الإجاب ��ات
على ال�ش ��كل التايل :اعتق ��د  %53من
امل�شارك�ي�ن ب ��ان الن ��واب مل يحقق ��وا
وعوده ��م االنتخابي ��ة �إطالق� � ًا وكان
عددهم م ��ن العينة  259م�شاركا فيما
اخت ��ار 194م�ش ��اركا �إجاب ��ة (حققوا
بع�ضه ��ا) بينم ��ا اخت ��ار  36م�ش ��اركا
�إجاب ��ة (حقق ��وا �أكرثه ��ا) وكان ��ت
ن�سبتهم  %7،4فقط.

قانون �شبك ��ة الرعاي ��ة االجتماعية (
مازال مقرتحا ومل ي�شرع حتى الآن)
على اختي ��ارات  38م�ش ��اركا وكانت
ن�سبته ��م  %7،8بينم ��ا ح�ص ��ل قانون
اخلدم ��ة اجلامعي ��ة على ن�سب ��ة 2،5
وكان عددهم  12م�ستبينا.
فيم ��ا ذك ��ر بع�ض امل�شارك�ي�ن عناوين
اعتق ��دوا ب�أنه ��ا قوان�ي�ن �سن ��ت م ��ن
قب ��ل جمل�س النواب ،مث ��ل امل�صاحلة
الوطنية وا�ستجواب الوزراء.

 % 53اعتقدوا
ب�أن النواب
مل يحققوا
وعودهم
االنتخابية
34%
ال�صراعات
ال�سيا�سية
عطلت عمل
املجل�س
 42%عمل
املجل�س
ات�سم بطابع
ال�صفقات
ال�سرية
� 43%أداء
رئا�سة
املجل�س ات�سم
بال�سلبية

النتائ��ج العام��ة ..خيب��ة
�أمل
اعتقد  %53من امل�شاركني بان جمل�س
الن ��واب مل يقم ب ��دوره املطلوب منه
ب�ش ��كل �صحيح فيما اعتقد  %51منهم
بان املجل�س مل يقم ب ��دوره الرقابي،
وه ��و اح ��د �أه ��م وظائف ��ه النيابي ��ة
يف مراقب ��ة �أداء احلكوم ��ة ،واعتق ��د
 %37منه ��م ان اال�ستجواب ��ات الت ��ي
�أجراه ��ا املجل� ��س كان ��ت لأغرا� ��ض
�سيا�سي ��ة و�أك ��د  %38م ��ن امل�شاركني
ان ع ��دم اكتم ��ال الن�ص ��اب القانوين
ملعظ ��م جل�س ��ات جمل�س الن ��واب كان
لأ�سب ��اب �سيا�سي ��ة وذهب ��ت ن�سب ��ة
 %53م ��ن امل�شارك�ي�ن اىل ان �أع�ض ��اء
املجل�س وكتله ��م مل يحققوا وعودهم
االنتخابي ��ة فيم ��ا ذهب ��ت ن�سبة %34
م ��ن امل�شارك�ي�ن اىل ان ال�صراع ��ات
داخ ��ل جمل� ��س الن ��واب ،والت ��ي
عطلت �إق ��رار القوان�ي�ن املهمة ،كانت
�صراع ��ات �سيا�سية واعتق ��دت ن�سبة
 %42ان �أداء جمل� ��س الن ��واب ات�سم
هو و�أ�سلوب عمل ��ه بطابع ال�صفقات
ال�س ّري ��ة ،فيم ��ا اعتق ��دت ن�سب ��ة %43
من امل�شاركني ان �أداء رئا�سة املجل�س
ات�سم بال�سلبية.
ال�س�ؤال الأول� :أداء �سلبي
وه ��و ال�س� ��ؤال املتعل ��ق باعتق ��اد

امل�ستبني فيما اذا كان جمل�س النواب
ق ��د ادى دوره بال�ش ��كل املطل ��وب
باعتب ��اره ممث�ل�ا لل�شع ��ب ،وت�ضمن
ال�س� ��ؤال ثالث ��ة اختي ��ارات (نعم ،ال،
يف بع�ض الأحيان) وكانت الإجابات
عل ��ى ال�شكل التايل :اخت ��ار  257من
امل�شاركني �إجابة (ال) وكانت ن�سبتهم
م ��ن العينة  %52،6فيم ��ا اختار 137
م�ش ��اركا �إجاب ��ة (يف بع�ض الأحيان)
وكان ��ت ن�سبته ��م  %28ام ��ا ع ��دد من
اخت ��اروا �إجاب ��ة (نع ��م) فق ��د بلغ 95
م�ش ��اركا وكان ��ت ن�سبته ��م %19،4
فقط.
ال�س�ؤال الث��اين :دور رقابي
�ضعيف
وكان ال�س�ؤال عن اعتقاد امل�شارك فيما
اذا كان جمل�س النواب قد قام بدوره
الرقابي املطلوب على �أداء احلكومة،
وت�ضم ��ن ال�س� ��ؤال ثالث ��ة اختيارات
(نع ��م ،ال ،يف بع�ض الأحيان) وكانت
احل�صيلة عل ��ى ال�شكل التايل :اختار
 %50،9م ��ن امل�شارك�ي�ن �إجاب ��ة (ال)
وكان عدده ��م  249م�ش ��اركا ،فيم ��ا
اخت ��ارت ن�سب ��ة  %30،1منه ��م �إجابة
(يف بع� ��ض الأحي ��ان) وكان عدده ��م
من العين ��ة  147م�شاركا ،فيما اختار
�إجاب ��ة (نع ��م)  93م�ش ��اركا كان ��ت
ن�سبتهم  %19فقط.

ال�س�ؤال ال�ساد�س :مل
يختلفوا
وكان ال�س� ��ؤال حول القانون الذي مل
يختلف علي ��ه �أع�ضاء جمل�س النواب
ومت ت�شريع ��ه �أ�س ��رع م ��ن القوان�ي�ن
الأخ ��رى  .وكان ��ت النتائ ��ج عل ��ى
ال�شكل الت ��ايل :مل ير�ش ��ح �أي قانون
 236م�ش ��اركا وق ��د بلغ ��ت ن�سبته ��م
 ،%48،3فيم ��ا اعتق ��د  146منه ��م
ان قان ��ون روات ��ب �أع�ض ��اء جمل� ��س
الن ��واب وتقاعدهم هو القانون الذي
مل يختلف ��وا عليه ومت ت�شريعه �أ�سرع
م ��ن بقية القوانني وقد بلغت ن�سبتهم
 ،%33،5فيما اعتقد  40من امل�شاركني
ان قانون امتي ��ازات �أع�ضاء املجل�س
كان الأ�س ��رع والأق ��ل اختالفا وكانت
ن�سبته ��م  ، %8،2ور�ش ��ح  13م�شاركا
امل�صادق ��ة عل ��ى االتفاقي ��ة العراقي ��ة
الأمريكي ��ة وقد بلغ ��ت ن�سبتهم %2،7
واعتق ��د البع� ��ض ان �س ��ن قان ��ون
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات كان
الأ�س ��رع ،بع�ض امل�شارك�ي�ن اعتقدوا
ب�أن عطلة �أع�ضاء الربملان هي قانون
�سن ��ه الأع�ض ��اء لأنف�سه ��م وكان ��ت
ن�سبتهم  %5،7وعددهم  28مر�شح ًا.

ال�س�ؤال الثالث :ا�ستجوابات
�سيا�سية
وهو ال�س�ؤال املتعلق بر�أي امل�ستبني
فيم ��ا اذا كان ��ت اال�ستجوابات التي
�أجراها جمل�س النواب للم�س�ؤولني
احلكومي�ي�ن ذات طاب ��ع رقاب ��ي �أو
لأ�سب ��اب �سيا�سي ��ة او �شخ�صي ��ة �أو
لأ�سباب �أخ ��رى ،وكان ��ت الإجابات
على ال�ش ��كل التايل :اعتقد  %37من
امل�شارك�ي�ن بان اال�ستجوابات كانت
ذات طاب ��ع �سيا�س ��ي وكان عدده ��م
 ،181فيم ��ا اعتق ��د  152منه ��م بان
اال�ستجواب ��ات كان ��ت ذات طاب ��ع
�شخ�ص ��ي وكانت ن�سبته ��م ،%31،1
اما م ��ن اعتق ��د ب ��ان اال�ستجوابات
كان ��ت رقابية حق ��ا فقد بل ��غ عددهم
 135ون�سبته ��م  ،%27،6يف
ح�ي�ن اعتق ��دت ن�سب ��ة  %4،3ان
اال�ستجوابات كانت لأ�سباب �أخرى
مل حتددها وكان عددهم  21م�شاركا
فقط.

ال�س���ؤال الراب��ع� :أكثـ��ر من
�س�ؤال
وه ��و ال�س�ؤال الذي طلب من امل�شارك
ان يذكر قانونا واحدا �أو عدة قوانني
�شرعه ��ا جمل�س الن ��واب �أثرت ب�شكل
ايجابي على حياته اليومية ،وتركنا
يف ه ��ذا ال�س� ��ؤال احلري ��ة املطلق ��ة
للم�شارك يف ذكر م ��ا يراه منا�سبا �أو
مقتنع ��ا ب ��ه ،وكان ��ت احل�صيل ��ة على
ال�ش ��كل الت ��ايل :مل يذك ��ر  266م ��ن
امل�شارك�ي�ن �أي قانون وكانت ن�سبتهم
 %54،4م ��ن العين ��ة فيم ��ا �أجاب مئة
م�ش ��ارك ب ��ان قان ��ون زي ��ادة رواتب
املوظف�ي�ن ه ��و القان ��ون امله ��م ال ��ذي
اث ��ر عل ��ى حياته ��م ايجابي ��ا وكان ��ت
ن�سبته ��م من العين ��ة  ،%22،5وكانت
�أدن ��ى ن�سبة يف االختي ��ارات لقانون
امل�ساءلة والعدال ��ة وكانت  %1بواقع
خم�س ��ة م�شارك�ي�ن فق ��ط (مالحظ ��ة:
ذك ��رت بع� ��ض العناوي ��ن الت ��ي ه ��ي
لي�ست بقوانني اوال ومل ت�شرع �أ�ص ًال

م ��ن جمل�س الن ��واب ثانيا فيما ذكرت
عناوي ��ن �أخ ��رى لقوان�ي�ن مل تناق�ش
حت ��ى الآن ثالثا  .لذلك مت �إهمالها يف
�إعداد ون�سب الإجابة على هذا
ال�س�ؤال).
ال�س�ؤال اخلام�س:
وه ��و ال�س� ��ؤال املتعل ��ق باختي ��ار
امل�ش ��ارك �أه ��م قانون �شرع ��ه جمل�س
الن ��واب ،وتركن ��ا للم�ش ��ارك حري ��ة
اختي ��ار القان ��ون ال ��ذي ي ��راه �أك�ث�ر
�أهمي ��ة من غ�ي�ره ،وكان ��ت الإجابات
على ال�شكل التايل :مت �إهمال الإجابة
عل ��ى ه ��ذا ال�س� ��ؤال م ��ن قب ��ل 157
م�ش ��اركا بلغت ن�سبتهم  ،% 52،6فيما
�أج ��اب  96منه ��م ان قان ��ون ح�صانة
�أع�ض ��اء املجل� ��س ه ��و �أه ��م قان ��ون
�سنوه وكانت ن�سبتهم  ،19،6واعتقد
 51م ��ن امل�شارك�ي�ن ان قان ��ون زيادة
روات ��ب املوظف�ي�ن كان �أه ��م قان ��ون
وكانت ن�سبته ��م  ،%10،4فيما ح�صل

ال�س���ؤال ال�ساب��ع :خالف��ات
�سيا�سية
وهو ال�س�ؤال املتعلق باعتقاد امل�شارك
فيما اذا كانت اجلل�سات النيابية غري
مكتمل ��ة الن�صاب ب�سب ��ب ،اخلالفات
ال�سيا�سي ��ة او ارتباط ��ات العم ��ل او
ال�سفر او الو�ضع الأمني او الت�أثريات
اخلارجية �أو لأ�سب ��اب �أخرى ،تركنا
للم�ش ��ارك حري ��ة اختياره ��ا ،وكانت
الإجابات عل ��ى ال�شكل التايل :اختار
 186م ��ن امل�شارك�ي�ن �إجابة (خالفات
�سيا�سية) وكان ��ت ن�سبتهم ،%38فيما
اخت ��ار  135منه ��م �إجاب ��ة (ال�سف ��ر
اىل خ ��ارج العراق) وكان ��ت ن�سبتهم
 ،%27،6واخت ��ار  44م�ش ��اركا �إجابة
(ارتباط ��ات العمل) وكان ��ت ن�سبتهم
 ،%9ام ��ا ع ��دد م ��ن اخت ��ار �إجاب ��ة
(ت�أث�ي�رات خارجي ��ة) فق ��د بل ��غ 51
م�شاركا وكان ��ت ن�سبتهم  ،%10،4اما
من اختار �إجاب ��ة (�أ�سباب �أمنية) فقد
كان عدده ��م  48م�ش ��اركا ون�سبته ��م
 ،%9،8فيما اختار  25م�شاركا �إجابة
(�أ�سب ��اب �أخ ��رى) وكان ��ت ن�سبته ��م
 %5،1م ��ن دون ذكر نوعي ��ة الأ�سباب

ال�س�ؤال التا�سع :نوعية
ال�صراعات
وه ��و ال�س�ؤال املتعل ��ق فيما اذا كانت
ال�صراع ��ات داخ ��ل جمل� ��س الن ��واب
كان ��ت ب�سب ��ب حتقي ��ق الوع ��ود
االنتخابي ��ة �أو �صراعات �سيا�سية �أو
م�صال ��ح فئوي ��ة �أو مكا�س ��ب حزبية
�أو لأ�سب ��اب �أخرى ،وكانت الإجابات
عل ��ى ال�ش ��كل الت ��ايل :اخت ��ار 166
م�شاركا من العين ��ة �إجابة (�صراعات
�سيا�سي ��ة) وكان ��ت ن�سبته ��م %33،9
فيما اختار  130منهم �إجابة (م�صالح
فئوية) وكانت ن�سبتهم  %26،6بينما
اخت ��ار  119م ��ن امل�شارك�ي�ن �إجاب ��ة
(مكا�س ��ب حزبي ��ة) وكان ��ت ن�سبته ��م
 ،%24،3فيما اخت ��ار  72منهم �إجابة
(حتقي ��ق وع ��ود انتخابي ��ة) وكان ��ت
ن�سبته ��م  ،%14،7اما �إجاب ��ة �أ�سباب
�أخ ��رى (ب ��دون ذك ��ر ال�سب ��ب) فق ��د
اختاره ��ا اثنان فقط وكانت ن�سبتهما
من العينة  %4ال غري.
ال�س�ؤال العا�شر� :سيا�سة
ال�صفقات
وه ��و ال�س� ��ؤال املتعل ��ق بوجهة نظر
امل�ش ��ارك فيم ��ا اذا كان �أداء جمل� ��س
الن ��واب ق ��د ات�س ��م بال�شفافي ��ة او
ال�صفق ��ات ال�سرية او ع ��دم االكرتاث
او ال�شع ��ور الع ��ايل بامل�س�ؤولي ��ة،
وكانت الإجابات على ال�شكل التايل:
اعتق ��د  207م ��ن امل�شارك�ي�ن ب ��ان
الأداء ق ��د ات�سم ب�سيا�س ��ة (ال�صفقات
ال�سري ��ة) وكان ��ت ن�سبته ��م %42.3
فيم ��ا اخت ��ار  177منه ��م �إجابة (عدم
االك�ت�راث) وكانت ن�سبته ��م ،%36،2
بينما اختار  73من امل�شاركني �إجابة
(ال�شفافية) وكان ��ت ن�سبتهم ،%14،9
واختار  32م�ش ��اركا �إجابة (ال�شعور
العايل بامل�س�ؤولي ��ة) وكانت ن�سبتهم
 %6،5فقط.
ال�س�ؤال احلادي ع�شر:
رئا�سة املجل�س
ون�ص ال�س�ؤال على (هل كان دور
رئا�س ��ة املجل�س� ،سلبيا ،ايجابيا،
ال دور له ��ا؟) وكان ��ت الإجاب ��ات
عل ��ى ال�شكل الت ��ايل :اختار 212
م ��ن امل�شارك�ي�ن �إجاب ��ة (�سلبي ��ا)
وكان ��ت ن�سبته ��م  ،%43،4فيم ��ا
اخت ��ار  176م�ش ��اركا �إجاب ��ة (ال
دور له ��ا) وكان ��ت ن�سبته ��م ،%36
بينما اخت ��ار  101م�شارك �إجابة
(ايجابي ��ا) وكان ��ت ن�سبته ��م م ��ن
العينة  %20،7فقط.
و�أكد  %38م ��ن امل�شاركني ان عدم
اكتمال الن�ص ��اب القانوين ملعظم
جل�س ��ات جمل� ��س الن ��واب كان
لأ�سباب �سيا�سية
و  %34م ��ن امل�شارك�ي�ن �أك ��دوا ان
ال�صراعات داخل جمل�س النواب،
والت ��ي عطل ��ت �إق ��رار القوان�ي�ن
املهمة ،كانت �صراعات �سيا�سية
و اعتق ��د  %37م ��ن امل�شارك�ي�ن
ب ��ان اال�ستجواب ��ات يف جمل� ��س
النواب كانت ذات طابع �سيا�سي
وكان عدده ��م  ،181فيم ��ا اعتق ��د
 152منه ��م ب ��ان اال�ستجواب ��ات
كان ��ت ذات طابع �شخ�صي وكانت
ن�سبتهم  ،%31،1اما من اعتقد بان
اال�ستجوابات كان ��ت رقابية حقا
فق ��د بل ��غ عدده ��م  135ون�سبتهم
 ،%27،6يف ح�ي�ن اعتق ��دت ن�سبة
 %4،3ان اال�ستجواب ��ات كان ��ت
لأ�سباب اخ ��رى مل حتددها وكان
عددهم  21م�شاركا فقط.

