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يف استبيان اجراه مركز املدى للدراسات امليدانية يف بغداد بشأن اداء احلكومة خالل السنوات االربع املقبلة

 %48يتوقعون انخفاض اعامل العنف بشكل متوسط و %11يتوقعون حتسن الطاقة الكهربائية.
اجلزء االول
اجـ ـ ــرى مـ ـ ــركـ ـ ــز امل ـ ـ ــدى للـ ـ ــدراسـ ـ ــات
امل ـي ـ ــدان ـي ـ ــة اس ـت ـب ـي ـ ــان ـ ــا ل ـت ـ ــوقع ـ ــات
املـ ـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني يف بـغ ـ ـ ـ ــداد ح ـ ـ ـ ــول اداء
احلـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة املـق ـبـل ـ ـ ــة يف ع ـ ـ ــدد مــن
القـ ـض ـ ــاي ـ ــا ذات امل ـ ـس ـ ــاس امل ـب ـ ــاش ـ ــر
بـاحليـاة وشارك يف االسـتبيـان الذي
شـمل سـت ع ـش ــرة مـنــطق ــة ت ــوزعـت
مـابني شعبية ومتـوسطه وراقية 513
شخ ــصـ ـ ـ ـاً م ــن مخ ـتـلف ال ـ ــش ـ ـ ــرائح
االجتماعية.
آلية االستبيان
ب ــع ـ ـ ـ ــد وضـع االسـ ـئـلـ ـ ـ ـ ــة املـ ـتـعـلـق ـ ـ ـ ــة
ب ــاالستـبيــان والـتي تــضمـنت تــسعــة
اس ــئلـ ـ ــة هــي( -مـ ـ ــاهــي ت ـ ـ ــوقعـ ـ ــاتـك
للطاقـة الكهربائـية يف العراق خالل
الـ ـسـن ـ ــوات األربـع املقــبل ـ ــة ،وم ـ ــاهـي
تـوقعاتك بشـأن ازمة الوقـود ،وماهي
تـ ــوقع ــاتـك الداء االجه ــزة الـبل ــدي ــة
واالمـنـيـ ــة للفـت ــرة نفــسه ــا ،وم ــاهـي
ت ــوقع ــاتك ب ـش ــأن دخل الفــرد وعــدد
ال ــع ـ ـ ــاطـل ــني ع ــن الـعـ ـمـل ،ومـ ـ ـ ــاه ــي
تـوقعـاتك بـشـأن مـستـقبل الـبطـاقـة
التموينية ،وماهي توقعاتك العمال
العنف ومصـير القـوات االجنبـية مت
تقـسـيم الـفئــات الـعمــريــة الــى سـبع
ف ـئ ـ ــات ث ـب ـتــت يف ورق ـ ــة االس ـت ـب ـي ـ ــان
ابــتـ ـ ــداءً مــن فــئـ ـ ــة  18ســنـ ـ ــة – 22
وانـتهــاءً بــالـفئ ــة  48سن ــة فمــا فــوق
ومت تقـسيـم اوراق االستـبيـان بحـيث
تشمل كـافة الفئـات العمريـة وبشكل
متساوٍ.
كـم ــا ثـبـتــت عل ــى ورق ــة االسـتـبـي ــان
جـنـ ــس ومهـنـ ــة املـ ـسـتـبـيـن ـ ــة آرائهـم
بحـيـث تـ ـشــمل كـ ــاف ـ ــة املهـن وحـتـ ــى
ال ــع ـ ـ ـ ـ ــاطـلـ ــني عـ ــن الـع ـ ـمـل وج ـ ـ ـ ـ ــرى
تقـسيمهـا بشكـل متسـاوٍ ايضـاً جرى
بعـ ـ ــد ذلـك حتـ ـ ــديـ ـ ــد املــن ـ ـ ــاطق ذات
ـاف ـ ــة ال ـ ـسـكـ ـ ــانــيـ ـ ــة العـ ـ ــالــيـ ـ ــة
الـكـ ــث ـ ـ ـ
واملـت ــوسـط ــة يف بغ ــداد ،وقـ ــد اتفقـت
اللجنـة املسؤولة عن االستبيان على
اخ ـتــيـ ـ ــار ( )16م ـنـ ــطق ـ ـ ــة يف بغـ ـ ــداد
الـكـ ــاظـمـيـ ــة ،االع ـظـمـيـ ــة ،مـ ــديـنـ ــة
ال ـصـ ــدر ،الك ــرادة ،شـ ــارع فل ـس ـطـني،
بغـداد اجلـديـدة ،الـبيـاع ،الــسيـديـة،
ـكف ـ ــاح ،الـ ـ ــرحــمـ ـ ــانــيـ ـ ــة ،والـكـ ـ ــرخ،
الـ ـ
ال ـ ـ ـشـع ــب ،الـ ـ ـ ـ ــدورة ،الـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة،
ـ
الراشدية.
قسم بـعدها فريق االستبيان الى 16
مجمـوعـة قـسمـت كل مجمـوعـة الـى
ثالث ـ ــة اق ـ ـس ـ ــام :ق ـ ـســم يع ـمـل عل ـ ــى
املــنـ ـ ــاطق ال ـ ــشع ـبــيـ ـ ــة ،واخـ ـ ــر علـ ـ ــى
املنـاطـق املتـوسـطـة وثـالـث يعـمل يف
املناطق الراقية.
وقـد واجـهنـا يف هـذه املـسـألــة بعـض
ال ــصع ـ ــوبـ ـ ــات لع ـ ــدم وج ـ ــود مـحالت
شعـبـي ــة يف بعـض املـن ــاطق ال ــراقـي ــة
وكـ ـ ـ ــذا احلـ ـ ـ ــال يف بـعـ ــض امل ــنـ ـ ـ ــاطـق
الشعبيـة واملتوسطـة كمدينـة الصدر
ال تـوجـد منـاطق راقيـة ولهـذا ارتـأت
جلـنـ ــة االش ـ ــراف علـ ــى االسـتـبـيـ ــان
حتـ ــويـل مجـمـ ــوعـ ــة اوراق املـن ـ ــاطق
الــشعـبـي ــة ال ــى ال ــراقـي ــة وب ــالـعكــس
لـضـمــان بقــاء الـت ــوزيع علــى حــاله،
ومت الـ ـ ـ ـ ـ ــزام فـ ـ ـ ـ ـ ــريـق االس ـ ـت ـ ـبـ ــي ـ ـ ـ ـ ــان
بـالتمسك بـالقواعد االسـاسية التي
نتــوخــى مـنهــا الــوصــول الــى افـضل
النتـائج التـي تعكس حقـيقة الـشارع
البغـدادي وتوقـعاتـه لعمل احلكـومة
لـلفتـرة املـقبلــة ،اننــا إذ نعلـن نتــائج
االسـتـبـي ـ ــان لقـ ــراء املـ ــدى ن ـ ــأمل ان
تـ ـ ـس ـتـفـ ــي ـ ـ ــد م ـنـه ج ـم ـيـع اجلـه ـ ـ ــات
الـرسمـية ومـنظمـات اجملتمع املـدني
واجلـهـ ـ ـ ـ ــات ذات الـعـالق ـ ـ ـ ــة وت ــت ـ ـ ـ ــرك
لـلمـختــصني واملــراقـبني تـقيـيم هــذا
اجلهد.
نتائج االستبيان
وق ـ ــد اضه ـ ــر االس ـت ـب ـي ـ ــان ال ـنــتـ ـ ــائج
ـ
الـتالية وبحسب تـرتيب االسئلة فأن
السـؤال االول كان :مـاذا تتوقع الداء
اجلـ ـي ـ ــش الـع ـ ـ ــراق ــي وق ـ ـ ــوات االم ــن
احمللـيــة خالل مــدة عـمـل احلكــومــة
املقبلة؟
وج ـ ــاءت ال ـنــتـ ـ ــائج ك ـ ــال ـت ـ ــالــي 45.2
ت ـ ــوقعـ ــوا اداءً مـتـ ــوس ـط ـ ـاً لـلجـي ــش
العراقي وقوات االمن احمللية مقابل
( )34.4تـوقعـوا اداءً عـاليـاً و ()20.5
اداءً مــنخفـضـ ـاً مـن مجـم ــوع ()513
شخ ــص ال ـ ــذيــن اس ـت ـب ـي ـن ــت ارائهــم
وتـ ــظهـ ـ ــر هـ ـ ــذه ال ـنــت ـ ـ ــائج ان نـ ــصف
الـبغــداديـني تقــريـب ـاً يـت ــوقعــون اداءً
متــوسطـاً نـسـبيـاً لـلجيـش العــراقي،
ويـت ـســاوى الــذكــور واالن ــاث تقــريـب ـاً
به ــذه الـتـ ــوقع ــات ف ــاالن ــاث بـن ـسـب ــة
 %46.6لالناث و  %44.4للذكور.
وتـرتفع تـوقعـات االداء العـالي ألداء
اجليش والقوات احمللية عند الذكور
بنــسبــة  37.3بــالـقيــاس الــى االنــاث
29.3.
العسكريون يتوقعون اداء عالياً
وبـ ــالـنـ ـسـب ـ ــة للـت ـ ــوقعـ ــات حـ ــول اداء
اجل ـيـ ــش والق ـ ــوات احملل ـي ـ ــة حـ ـســب
املهن ،فأن العـسكريني حـلوا باملـرتبة
االولـ ــى وتـ ــوقعـ ــوا ان يـ ــرتفـع ادائهـم
بنـسبة  %50حـل بعدهم املـوظفون اذ
بلغت توقعاتهم الرتفاع اداء اجليش
والقوات املسلحة  %48.6ممن الذين
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــت ارائـهـ ــم مـقـ ـ ـ ـ ــابـل %27
الصحاب املهن الـبسيطة والعاطلني
عن العمل.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقــع ( )%60م ـ ـ ــن ذوي املــه ـ ـ ــن
الـقيــاديــة ممـن استـبيـنت ارائـهم ان

اياد عطيه اخلالدي

اجرى مركز املدى للدراسات امليدانية استبيانا لتوقعات املواطنني يف بغداد حول اداء
احلكومة املقبلة يف عدد من القضايا ذات املساس املباشر باحلياة وشارك يف
االستبيان الذي شمل ست عشر منطقة توزعت مابني شعبية ومتوسطه وراقية 513
شخصاً من مختلف الشرائح االجتماعية.

  %45يتوقعون اداءً متوسطاً لالجهزة االمنية مقابل  %34.2يتوقعون اداءً عالياً خالل عمل احلكومة املقبلة. %44.8يتوقعون انخفاض العنف بشكل نسبي مقابل  %29.9يتوقعون عدم انخفاضها. %45.6يتوقعون حتسن الطاقة الكهربائية جزئياً مقابل  %43.2توقعوا عدم حتسنها.
 %50من العسكريني والشرطة يتوقعون اداءً عالياً لالجهزة االمنية خالل فترة عمل احلكومة املقبلة.
 % 39.8من االناث يتوقعن عدم انخفاض اعمال العنف مقابل  %20.8من الذكور يتوقعون انخفاضها.
يكــون اداء اجليـش والقــوات احملليـة
مـتـ ــوس ـطـ ـ ـاً خالل الـ ـسـن ـ ــوات االربع
املـقـ ـبـلـ ـ ـ ـ ــة تـالح ــم اصـحـ ـ ـ ـ ــاب املـه ــن
الـبـ ـسـي ـطـ ــة والعـ ــاطلـني عــن العــمل
بنـسبـة  %50والـشـرطـة والعـسكــريني
بنـسبـة  %41ثم اصحـاب املهـن احلرة
بـنسـبة  38.8واملـوظفني احلكـوميني
بنــسبــة  %35.7من الـذيـن استـبيـنت
ارائهــم وحـل اصح ـ ــاب املهــن احل ـ ــرة
والـتــدري ـســون يف املــرتـبــة االولــى يف
التـوقعــات لالداء املنـخفض اذ تـوقع
 %28مـن اصحـ ــاب املهـن احل ــرة و %4
مـن الـتـ ــدريـ ـسـيـني ممـن اسـتـبـيـنـت
ارائـهــم اداءً م ـنـخـفـ ــضـ ـ ـ ـاً لـلـج ـي ـ ــش
والق ـ ــوات احمللـي ـ ــة خالل الـ ـسـنـ ــوات
االربع املقبلة.
املناطق الراقية
وبـالنـسبـة للـتوقـعات حـسب املنـاطق
يـظهــر االستـبيـان ان سكــان املنـاطق
الراقيـة هم االكثر ثقـة بتحسن اداء
اجل ــيـ ـ ــش خـالل ال ـ ـ ـس ــنـ ـ ـ ــوات االربـع
القـادمـة وحلـوا بـاملـرتبـة االولـى ولـو
بنـسبة منخفضة  %34.4حل بعدهم
سكان املـناطق الشعبيـة بنسبة 37.3
ثـم املنــاطق املتــوسطــة بنـسبـة 22.2
فيما حل سكـان املناطق الـشعبية يف
املـرتبـة االولـى يف التــوقع املنخـفض
الداء اجلـي ــش والـ ـشـ ــرط ـ ــة احمللـيـ ــة
وبنــسبــة  19.5من الـذيـن استـبيـنت
ارائهــم وتـ ــسـ ـ ــاوى سـكـ ـ ــان املــن ـ ـ ــاطق
الــراقيــة واملتــوسطــة بنـسبــة التـوقع
املـنـخفــض وبـنـ ـسـبـتـي  23.4و 22.2
على التوالي.
اعمال العنف
الـس ــؤال الثــانـي يف االستـبيــان كــان:
م ــاذا تـتـ ــوقع العـمـ ــال العـنـف خالل
مدة عمل احلكومة املقبلة؟
وأظـهـ ـ ـ ـ ـ ــر االس ـ ـت ـ ـبـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــان ان %44.8
ي ـ ــت ـ ـ ــوق ــع ـ ـ ــون ان تـ ـنـخـفـ ــض ب ـ ـ ـش ـكـل
متـوسـط مقــابل  27.9تــوقعـوا عـدم
انـخـفـ ـ ـ ـ ــاضـهـ ـ ـ ـ ــا و  27.3تـ ـ ـ ـ ــوقـعـ ـ ـ ـ ــوا
انخـفاضهـا بشـكل كبيـر من مجـموع
( )513شخص استبينت ارائهم.
وتظهر النتائج ان نصف البغداديني
تقــريب ـاً يتـوقعــون انخفـاضـاً نـسـبيـاً
الع ـم ـ ــال الع ـنـف خالل ف ـت ـ ــرة عــمل
احلكومة املقبلة.
وان الـ ــذكـ ــور هــم اعلـ ــى نـ ـسـبـ ــة مـن
االنـاث يف تـوقعـات انخفــاض اعمـال
الـعنف اذ تــوقع  30.4من الـذكـور ان
تنخـفض اعمـال العنف بـشكل كبـير
مقابل  22مـن االناث ممن اسـتبينت
ارائهم.
فيـما تـوقعت  %39.8من االنـاث عدم
انـخف ـ ــاض اعــمـ ـ ــال الع ـنـف مقـ ـ ــابل
 20.8من الذكور.
وتسـاوت نسـبة التـوقعات بـانخفاض

اعمـال الـعنف بـشـكل متــوسط لـدى
الـ ــذكـ ــور واالن ـ ــاث تقـ ــريـب ـ ـاً  %44.4و
 %46.6من الذين استبينت ارائهم.
العسكريون والشرطة
وكالـعادة فـأن العسـكريـني والشـرطة
كـانــوا اكثــر ثقـة بــانفـسـهم واحـتلـوا
املـرتبـة االولــى يف تصـنيف املهـن من
حيـث التــوقعـات بــانخفــاض اعمـال
الـعنـف بنــسبــة كـبيــرة والتـي تقع يف
نطـاق مـسـؤوليـاتهـم وبنـسبـة %46.2
مـن الــذيـن اسـتـبـيـنـت ارائهـم تالهـم
الـتـ ــدريـ ـسـيـ ــون بـنـ ـسـبـ ــة  %41.4ثـم
املـ ـ ـ ــوظفـ ـ ــون ب ـنـ ـ ـســب ـ ـ ــة  38.6واملهــن
الـقــيـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ب ـنـ ـ ـســب ـ ـ ــة  %30.2وحـل
العاطلني عـن العمل واصحاب املهن
الـبـ ـسـي ـطـ ــة يف املـ ــراتـب االخـيـ ــرة يف
الـت ــوقع بـ ــانخف ــاض اعـم ــال العـنف
بـن ـسـبــة عــالـي ــة وحل العــاطلـني عـن
العـمل يف التسلـسل االول يف التوقع
ب ــع ـ ـ ــدم انـخـفـ ـ ـ ــاض اعــم ـ ـ ــال الـع ـنـف
وبنــسبــة  37.7من الـذيـن استـبيـنت
ارائ ـه ـ ــم تــاله ـ ــم اصــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب امل ـه ـ ــن
الـ ـ ــب ـ ـ ـ ـسـ ــيـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــة  32.5ف ـ ـيـ ــمـ ـ ـ ـ ــا حـل
العـسكريـون باملـرتبة االخـيرة بنـسبة
 %10واصحـ ـ ــاب املهــن الق ـي ـ ــادي ـ ــة يف
املـرتبـة مـا قـبل االخيـرة بنـسبـة %18
وج ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ـسـل اصـح ـ ـ ـ ــاب املـه ــن
ـ
القـيـ ــاديـ ــة يف الـت ـ ــوقع بـ ــانـخفـ ــاض
اعمـال العنف بـشكل متـوسط خالل
عمل احلكـومة املقـبلة وبنـسبة 51.9
وهي نـسبة قـريبة لـتوقعـات اصحاب
املهن احلرة  50.2تالهم العسكريون
والشـرطة بنسبـة  43.6ثم العاطلني
ع ـ ــن الـعـ ـ ـمـل  42.4وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــوظـف ـ ـ ـ ـ ـ ــون
احلـكـ ــومـيـني  41.4والـتـ ــدريـ ـسـيـ ــون
 37.9من الذين استبينت ارائهم.
املناطق الشعبية
وحل سـكـ ـ ــان املــن ـ ـ ــاطق الـ ـ ــشع ـبــيـ ـ ــة
بالتسلـسل االول بالنسبـة للتوقعات
بـ ــانـخفـ ــاض اعـمـ ــال العــنف بـ ـشـكل
كبيـر وبنـسبـة متـواضعـة بلغت 30.6
مـن ال ــذيـن اسـتـبـيـنـت ارائهـم وج ــاء
سكان املنـاطق الراقيـة ثم املتـوسطة
من حـيث التـوقع بـانخفـاض اعمـال
العنف بـشكل كبـير وبنـسبة  %20.3و
 18.9على التوالي.
فـيمــا حل سكــان املنــاطق املتــوسطـة
بــالـتــسلــسل االول يف الـت ــوقع بعــدم
انـخف ــاض اعـمـ ــال العـنف وبـن ـسـب ــة
 %40تالهـم سكــان املـن ــاطق الــراقـبــة
بنــسبــة  %32.8من الـذيـن استـبيـنت
ارائهم.
وتقاربـت نسبة الـتوقعات بـانخفاض
اعمــال العـنف بــشكـل متــوســط بني
سكـان املنـاطـق الشـعبيـة واملتـوسطـة
والـراقيـة وبلغ مـعدل الـتوقـعات %45
من الذين استبينت ارائهم.

كبار السن
وب ــدا كـب ــار ال ـسـن اكـثـ ــر تف ــاؤالً مـن
بــاقي الـفئــات الـعمــريــة بــانخفــاض
اعمـال الـعنف بــشكل كـبيـر اذ تــوقع
 %30.4من الــذيـن استـبيـنت ارائـهم
مـن كـبــار ال ـسـن انخف ــاضهــا ب ـشـكل
كـبيــر مقــابل  21.2للـفئــة الـعمــريــة
مـن (28سـن ــة32-سـن ــة) وهـي الفـئ ــة
االقل ت ـ ــوقع ـ ـاً بـ ــانـخفـ ــاض اعـمـ ــال
الع ـنـف تل ــتهـ ـ ـ ــا الفــئـ ـ ــة (18ســنـ ـ ــة-
22سنـة) وتراوح معـدل باقـي الفئات
بـن ـسـبــة  %30وكــانـت اعل ــى معــدالت
الـت ـ ــوقعـ ــات هـي انـخف ـ ــاض العــنف
بـ ـ ـشـكـل مــتـ ـ ـ ــوسـ ــط وحـلــت الـفــئ ـ ـ ــة
العـمــريــة مـن (33سـنــة37-سـنــة) يف
التــسلــسل االول بــاعل ــى التــوقعــات
بـن ـسـب ــة  %53مـن ال ــذيـن اسـتـبـيـنـت
ارائهـم تلـته ــا الفـئ ــة العـم ــري ــة مـن
(28س ـن ـ ــة32-س ـن ـ ــة) ب ـن ـ ـس ـب ـ ــة 47.1
وت ـ ــراوحــت ن ـ ـســب تـ ـ ــوقع ـ ــات ب ـ ــاقــي
الفئات العمرية بنسبة .%40
وبـالنسبة للتـوقعات بعدم انخفاض
اعــمـ ـ ـ ــال الـع ـنـف خـالل الـ ـ ـســن ـ ـ ــوات
االربـع املقبلـة حلـت الفئــة العمـريـة
مــن (28ســنـ ـ ـ ــة32-ســن ـ ـ ــة) ب ـ ـ ــاعـل ـ ـ ــى
التوقـعات وبنسبـة  %31.8من الذين
اسـتبيـنت ارائهـم ،فيمـا كـانـت الفئـة
مــن (33س ـن ـ ــة37-س ـن ـ ــة) ه ــي االقل
ن ـسـب ــة يف ت ــوقع ــات عـ ــدم انخف ــاض
اعـم ــال العـنف وبـن ـسـبــة  %16.7مـن
الــذيـن استـبيـنت ارائـهم ،وت ــراوحت
نسب توقعـات باقي الفئـات العمرية
اخل ـم ـ ــس مبع ـ ــدل  %20مــن ال ـ ــذيــن
استبينت ارائهم.
القوات االجنبية
ال ـســؤال الـثــالـث الــذي ورد يف ورقــة
االسـتـبـي ــان ك ــان م ــاهـي تـ ــوقعـ ــاتك
بـشــأن مـصيــر القــوات االجنـبيــة يف
العــراق خالل فتـرة واليـة احلكـومـة
املقـبلــة؟ وقــد جــاءت الـنـت ــائج كـمــا
يلي...
 %48مـن ال ـ ــذيـن اسـتـبـيـنــت ارائهـم
تـوقعـوا انـسحـاب القــوات االجنـبيـة
جـزئيـاً من العـراق خالل فتـرة عمل
احلك ــوم ــة املقـبل ــة مق ــابل ()%39.4
تــوقعـوا عـدم انـسحــابهـا و ()%12.7
تـوقعـوا انـسحـابهـا بصـورة كليـة من
مجـم ـ ــوع العـيـن ـ ــة الـب ـ ــالغ ـ ــة ()513
شخص.
وارتـفعـت نـ ـسـبـ ــة تـ ــوقعـ ــات الـ ــذكـ ــور
ال ــذيـن تـ ــوقع ــوا ان ــسحـ ــاب الق ــوات
االجـنـبـيـ ــة وبـنـ ـسـب ـ ــة  51.9مق ـ ــابل
االن ـ ــاث ب ـن ـ ـس ـب ـ ــة  41.4م ــن الالتــي
تــوقـعن انــسحــابهــا بـصــورة ج ــزئيــة
فـيمــا ارتفـعت نــسبــة االنــاث الـالئي
تـ ـ ـ ــوقعــن عـ ـ ــدم ان ـ ــسح ـ ـ ــاب القـ ـ ــوات
االج ـ ـن ـ ـبـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن الـع ـ ـ ـ ـ ــراق خـالل
ال ـسـن ــوات االربع القــادمــة وبـن ـسـبــة
 %47.1الــى الــذكــور الــذيـن ت ــوقعــوا

عـدم انـسحـابهــا وبنـسبــة  %34.8من
الذين استبينت ارائهم.
واظـهر االسـتبيـان لكال اجلنـسني ان
الـت ــوقعــات مـنخفـضــة يف انــسحــاب
الـقوات االجنـبية مـن العراق بـصورة
كليـة ومبعــدل بلغت نـسبـته  %12من
الذين استبينت ارائهم.
التدريسيون والعاطلون عن العمل
وك ـ ـ ــرر العـ ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــون وال ـ ــشـ ـ ــرطـ ـ ــة
ـ
الـتوقعـات االعلى بـانسحـاب القوات
االجنبية جزئياً من العراق بالنسبة
الصح ــاب املهـن ب ــاعل ــى الـت ــوقع ــات
ال ـ ـتـ ــي بـلـغـ ــت  %66.7مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــذيـ ــن
اس ـت ـب ـي ـن ــت ارائهــم ،وحـل اصحـ ـ ــاب
املهن القيـادية ثـانيـاً وبنسـبة %60.5
وتـالح ــم املـ ـ ـ ــوظـفـ ـ ـ ــون احلــكـ ـ ـ ــوم ــني
وبنـسبـة  %41.9من الـذيـن استبـينت
ارائهـم ،فـيـمـ ــا كـ ــان اقل الـتـ ــوقعـ ــات
بـانـسحـاب القـوات االجـنبيـة بصـورة
جـزئيـة للـتدريـسيني وبـنسـبة %34.5
من الذين استبينت ارائهم.
وحل الـتـ ــدريـ ـسـيـ ــون يف الـتـ ــسلـ ــسل
االول يف ال ـت ـ ــوقـع بع ـ ــدم ان ـ ــسح ـ ــاب
القــوات االجنـبيــة من العـراق خالل
الـ ـسـنـ ــوات االربـع املقــبلـ ــة وبـنـ ـسـبـ ــة
 %44.8مـن الــذيـن اسـتـبـيـنـت ارائهـم
تـالهم العاطلـون عن العمل وبنـسبة
تـكـ ــاد تـكـ ــون قـ ــريـبـ ــة جـ ــداً اذ بـلغـت
 %44.3ث ــم املهــن ال ـب ـ ـس ـيـ ـط ـ ــة 23.2
واملـهن الـقيــاديــة  30.2وعلــى الــرغم
مـن تق ــارب ن ـسـب الـتـ ــوقعـ ــات بع ــدم
انـسحــاب القــوات االجنـبيــة بـصــورة
كلـيـ ــة مــن العـ ــراق خالل الـ ـسـنـ ــوات
االربع املـقبلـة إال انهــا حصـلت علـى
ادنـ ــى الـتـ ــوقعـ ــات ومبعـ ــدل  %15مـن
ال ـ ــذيــن اس ـت ـب ـي ـنــت ارائهــم خمل ـتـلف
املهن.
توقعات متقاربة
وتقـ ـ ــاربــت الــت ـ ـ ــوقعـ ـ ــات بــني سـكـ ـ ــان
املـ ــن ـ ــاطق ال ـ ــشع ـب ـي ـ ــة وامل ـت ـ ــوسـ ـط ـ ــة
والــراقـيــة ب ـش ــأن القــوات االجـنـبـيــة
خالل مدة عمل احلكومة املقبلة.
وحل سكـان املنـاطق الـراقيـة بـاعلـى
النـسب  %56.3يف التوقع بانسحابها
ب ـصـ ــورة جـ ــزئـيـ ــة و  %46.8لـ ـسـكـ ــان
املـنـ ــاطق ال ــشعـبـي ــة  %46.7ل ــسك ــان
املــنـ ـ ــاطق املــتـ ـ ــوس ــطـ ـ ــة مــن الـ ـ ــذيــن
استبينت ارائهم.
وتقـ ــاربـت الـت ـ ــوقعـ ــات اي ـضـ ـ ـاً بعـ ــدم
انسحـابهـا لسكـان املنـاطق الـشعبـية
واملـت ــوسـط ــة وال ــراقـي ــة وبـلغ مع ــدل
التـوقعـات  %40من الـذيـن استـبيـنت
ارائهم وكان سكان املناطق املتوسطة
هـم االعل ــى ن ـسـب ــة يف الـت ــوقع ــات إذ
بلغت .%46.5
امـا ادنـى التـوقعـات لـسكـان املنـاطق
فهي عدم انسحـاب القوات االجنبية
بصــورة كليــة وبلغ معــدل التـوقعـات
 %9تقـ ــريـب ـ ـاً وكـ ــان سـكـ ــان املـن ـ ــاطق

املتــوسطـة هـم اول النـسب تـوقعـاً اذ
بـلغـت  %6.7مـن ال ـ ــذيـن اسـتـبـيـنـت
ارائهم.
الشباب والكبار
وب ــالـن ـسـب ــة ال ــى الـتـ ــوقع ــات ب ـش ــأن
مـصيـر القـوات االجـنبيـة يف العـراق،
بح ـ ـس ــب الفــئـ ـ ــات الع ـم ـ ــريـ ـ ــة فق ـ ــد
اظهـرت النتـائج ان فئـة الـشبـاب من
(18سنة22-سنة) وهي اصغر الفئات
قــد تـطــابـقت يف تــوقعــاتهــا مـع اكبــر
الفئــات فمـا فــوق 48سنـة اذ تــوقعت
الف ـئ ـت ـ ــان ع ـ ــدم انـ ــسحـ ـ ــاب الق ـ ــوات
االجـنبيـة من العـرق وبنـسبـة %47.8
ممن استبيـنت ارائهم ،تلتهمـا الفئة
الع ـم ـ ــري ـ ــة مــن (43س ـن ـ ــة47-س ـن ـ ــة)
بـنـ ـسـبـ ــة  %44فـيـمـ ــا تقـ ــاربـت بـ ــاقـي
الفئــات العمـريــة بنــسبــة التــوقعـات
ومبعدل  %34تقريباً.
بـيـنـمـ ــا حلــت الفـئـ ــة العـم ــري ــة مـن
(43سنة47 ،سنة) يف التسلسل االول
بتوقعـات انسحـاب القوات االجنـبية
من العـراق جــزئي ـاً خالل مــدة عمل
احلكومـة املقبلـة وبنسـبة  %59.1من
الذيـن استبـينت ارائهـم تلتهـا الفـئة
الع ـم ـ ــري ـ ــة مــن (23س ـن ـ ــة27-س ـن ـ ــة)
وبنـسبة  %54.9فيما تقاربت النتائج
يف بـاقي الفئـات العمـرية مـن ناحـية
التـوقع بـانسحـاب القـوات االجـنبيـة
من العــراق بصـورة جــزئيـة ومبعـدل
بـلغـت نـ ـسـبــته  %50امـ ــا الـت ـ ــوقعـ ــات
ب ــان ــسحـ ــاب الق ــوات االجـنـبـي ــة مـن
العراق خالل االربع سنـوات القادمة
فق ـ ــد ك ـ ــانـت االدن ـ ــى وبـلغـت اف ــضل
التــوقعــات عنــد الفئــة العمـريــة من
(33سنة37-سنة) وادنـاها عند الفئة
فــوق الـ48سـنــة  %4وتــراوحـت ن ـسـبــة
ت ــوقعــات بــاقـي الفـئ ــات مبعــدل %12
من الذين استبينت ارائهم.
الطاقة الكهربائية
السـؤال الـرابع كـان مـاهي تـوقعـاتك
للـطــاقــة الكهــربــائيــة للعــراق خالل
مدة عمل احلكومة املقبلة؟
واظهـر االستبيـان النتـائج التـالي اذ
تـ ـ ـ ــوقـع  %45.6حتـ ـ ـ ـس ــن الـ ــطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة
الكهـربــائيـة حتــسنـاً جــزئي ـاً مقــابل
 %43.3عـ ـ ـ ـ ــدم حتـ ـ ـ ـسـ ـنـه ـ ـ ـ ــا و %11.1
حتـسـنهــا بـصــورة كـليــة من مـجمــوع
العينـة البالغة ( )513شخصاً الذين
استبينت ارائهم.

االناث اقل تفاؤ ًال
وبدت االناث اقل تفاؤال من الذكور
بـشــأن حتــسن الـطــاقــة خالل مــدة
عــمل احلـك ـ ــومـ ـ ــة الق ـ ــادمـ ـ ــة فق ـ ــد
تـ ــوقعـت  %49.2مـن االنـ ــاث الالئـي
اس ـت ـب ـي ـن ــت ارائهــن عـ ـ ــدم حتـ ـ ـســن
الطاقة مقابل  %39.8من الذكور.
وارتـفـعــت الــتـ ـ ـ ــوقـعـ ـ ـ ــات ب ـتـحـ ـ ـســن
الطـاقـة جـزئي ـاً ايضـاً عنـد الـذكـور
وب ـنـ ـ ـســبـ ـ ـ ــة  48.8مـق ـ ـ ــابـل %40.30
لالنـ ــاث امـ ــا الـتـ ــوقعـ ــات بــتحـ ـسـن
ال ـط ـ ــاق ـ ــة حتـ ـسـن ـ ــا كلـيـ ـ ـاً فـك ـ ــانـت
متقـاربة بـني الذكـور بنسـبة %11.5
واالن ــاث بنــسب ــة  %10.5من ال ــذين
استبينت ارائهم.
املوظفون والشرطة
والعسكريون
واظهــرت نـت ــائج الـت ــوقعــات ب ـشــأن
حت ـسـن الـط ــاق ــة بح ـسـب املهـن ان
املــوظـفني والـشــرطــة والعــسكــريني
هم االعلى نسباً يف توقعات حتسن
ال ـطـ ــاقـ ــة ب ـصـ ــورة جـ ــزئـي ـ ــة خالل
الــسن ــوات االربع املقـبل ــة من ب ــاقي
املهن.
اذ تـ ـ ـ ـ ــوقـع  56.4م ــن ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة
والعسكريني.
االكثر تفاؤالً
واظهر االستبيان ان سكان املناطق
الـ ــشعـبـيـ ــة اكـث ـ ــر تفـ ــاؤالً اذ ت ـ ــوقع
 %31.1م ـنـهــم حتـ ـ ـســن الـ ــط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
الكهربائيـة حتسناً كليـاً وهي نسبة
عـالية بـالقياس الـى نسبـة اقرانهم
مـن سـكـ ــان املـتـ ــوس ـطـ ــة والـ ــراقـيـ ــة
الذيـن لم يتـوقع سـوى  %5.6منهم
حتـسـن الكهــربــاء خالل مــدة عـمل
احلكومة القادمة.
وتقـاربت نـسبـة التـوقعـات بتحـسن
الكهـربـاء جـزئيـاً لـدى كـافـة سكـان
املـن ـ ــاطق لـكـن نـ ـسـبـ ــة الـت ـ ــوقعـ ــات
ارتـفـع ــت لـ ـ ـ ــدى ســكـ ـ ـ ــان امل ــنـ ـ ـ ــاطـق
ال ـ ــراقــيـ ـ ــة  %53.1مقـ ـ ــابل  %44.8و
 43.3عنـد سكــان املنـاطـق الفقيـرة
واملـتــوسـطــة مـن الــذيـن اسـتـبـيـنـت
ارائهم.
كمـا تقاربـت نسبـة التـوقعات بـشأن
عــدم تـسـحن الـطــاقــة الكهــربــائيــة
خالل الـسنـوات االربع املقبلـة لدى
كـ ــافـ ــة سـكـ ــان املـنـ ــاطق مـع ارتفـ ــاع
بـ ـ ـس ـيـ ــط عــنـ ـ ـ ــد سـك ـ ـ ــان املــن ـ ـ ــاطـق
املتوسطـة بنسبـة  %51.1من الذين
استبينت ارائهم.
و %52مـن امل ـ ــوظفـني احلـك ـ ــومـيـني
حتـسـن الطـاقـة نـسـبيـاً فـيمـا تـوقع
 %44.2من املـهن القيـاديـة و %43.8
مـن غـي ــر الع ــاملـني وك ــان اصح ــاب
املهـن الـب ـسـيـط ــة هــم اقل اصح ــاب
املهن تـوقعاً بـتحسن الطـاقة نـسبياً
اذ بلغت نـسبـتهم  %33.3من الـذين
اس ـت ـب ـي ـن ــت ارائهــم وه ــم انف ـ ــسهــم
ال ــذي حقق ــوا اعل ــى ن ـسـب ــة %48.1
مـن الـ ــذيـن تـ ــوقعـ ــوا عـ ــدم حتـ ـسـن
الــكه ـ ــربـ ـ ــاء تالهــم اصحـ ـ ــاب املهــن
احلرة بنسبة .%47.4
وانـخفـ ـضــت نـ ـ ـســبـ ـ ــة الــت ـ ـ ــوقعـ ـ ــات
بتحـسـن الطـاقـة لـدى جمـيع املهن
وكـانت افضل التـوقعات للـموظفني
احلكــومـيـيــة بـنـسـبــة  %17.1واملهـن
الـبـ ـسـي ـطـ ــة  %16.7ثـم الـ ـشـ ــرطـ ــة
والعسكريـني  %15.4اما اقل النسب
يف التـوقعـات فكـانت للعـاطـلني عن
العمل اذ توقع  %8.1منهم حتسنها
كلـيـ ـاً مـن ال ــذيـن اسـتـبـيـنـت ارائهـم
خالل السنوات االربعة القادمة.
تطابق يف توقعات الشباب
والكبار
وتقـ ــاربـت الـتـ ــوقعـ ــات بــني الفـئـ ــات
العـم ــري ــة ب ـش ــأن حت ـسـن الـط ــاق ــة
الكهـربــائيـة خالل الـسنـوات االربع
املقبلـة حتسنـاً جزئيـاً اذ بلغ معدل
ال ــت ـ ـ ـ ــوقـع ـ ـ ـ ــات  %48مـع ان الـف ــئ ـ ـ ـ ــة
العمـرية من 43سـنة47-سنـة) كانت
النـسبة االعلـى من حيث التـوقعات
بتحـسـن الكهـربـاء جــزئيـاً اذ بـلغت
 %56.2تلـته ــا الفـئ ــة العـم ــري ــة مـن
23سنة27-سنة).
كمــا تق ــاربت نــسب ــة التــوقع ــات بني
الفـئ ـ ــات العـمـ ــري ـ ــة بعـ ــدم حتـ ـسـن
الطاقة الكهربائية خالل مدة عمل
احلـكـ ــومـ ــة املقــبلـ ــة وكـ ــانــت أصغـ ــر
الفئات املـشاركـة يف االستبـيان وهي
فـئـئــة (18سـنــة22-سـنــة) اعلــى مـن
غيــره ــا اذ بلغـت  %53.8من ال ــذين
اسـتـبـيـنــت ارائهـم مـن هـ ــذه الفـئ ــة
العـم ــريـ ــة تلـتهـ ــا الفـئـ ــة العـم ــري ــة
(48+سنة).
وح ــصل االمـ ـ ــر نفـ ــسه بــني ج ـمــيع
الفئـات يف نسبـة التوقعـات بتحسن
الـطاقـة الكهـربائـية بـصورة كلـية اذ
بلغ املعــدل  %10وهـي اقل نــسبــة يف
ال ــتـ ـ ـ ــوقـعـ ـ ـ ــات ل ـك ــن الـفـ ـئـ ـت ــني م ــن
(18سنـة 22-سنة) و  48+سنـة كانت
االقل تـوقع ـاً بتحـسـن الطـاقــة كليـا
وبنسبة  %5.8و  %4.3على التوالي.
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