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رواق بغداد لل�سيا�سات العامة  ..مركز تفكري ُيقدم ُر�ؤى وافكار ودرا�سات
وبحوث للنخب واملخت�صني ومتخذي القرار .ت�صدر عنه جملة (الرواق)
واحد وت�ستكتب فيه خرية الباحثني
والتي تعنى بالرتكيز على
عنوان ٍ
ٍ
والكتاب واملخت�صني .يعمل على تي�سري املعرفة لغري املخت�صني لزيادة وعي
وثقافة اجلمهور بعيد ًا عن االعالم غري املبتني على ا�سا�س علمي .يعمل
الرواق على ترجمة مقاالت وبحوث مهمة وخمتارة عن اللغات االنكليزية
والفار�سية والرتكية ،لتكون بني يدي الباحث العراقي .وينطلق يف اعماله
ونتاجه من اهمية الرتكيز على العمل املعريف بد ًال من االيديولوجيا
واخللفيات النظرية امل�شحونة او املتطرفة .ي�ؤمن الرواق باهمية االنفتاح
على الكتل ال�سيا�سية والنخب املعرفية يف اي�صال افكاره وت�صوراته ور�ؤاه
يف بناء الدولة وامل�ؤ�س�سات العراقية .يطمح الرواق بان يكون نتاجه ا�ضاف ًة
لفهم الواقع العراقي دون ت�شنج واحكام م�سبقة .يعمل الرواق على طباعة
ون�شر بحوث ودرا�سات الراغبني بعد فح�صها وتدقيقها على ا�سا�س علمي
وهي ال تعرب بال�ضرورة عن متبنياته ،فالرواق حمكوم باالطر النظرية
والعلمية وح�سب .يرحب رواق بغداد بجميع الر�ؤى واالفكار واحللول التي
تطرح من قبل ا�صحاب االخت�صا�ص من الباحثني واملفكرين والكتاب .
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مقدمة

واجهت حكومة الكاظمي خالل ال�سنة االوىل لها العديد من التحديات ابرزها التهيئة لالنتخابات
النيابية املبكرة  ،والأزمة املالية والأمنية  ،وما ترتب من اثر الأحتجاجات التي حدثت يف ت�شرين الأول
من العام ( )2019كل هذه التحديات جعلت من هذه احلكومة حكومة ازمة وفر�ضت على املراقب
ال�سيا�سي واملتابع تقييم ال�سنة الأوىل لها بكل مو�ضوعية وحيادية ومن ادوات هذا التقييم هو ا�ستطالع
ر�أي املواطنني بكافة �شرائحهم لذا يقدم مركز رواق بغداد لل�سيا�سات العامة هذا الأ�ستطالع ليكون
مرجعا للباحثني واملراقبني ويخدم �صناع القرار يف هذه احلكومة يف اعادة تقييم الربنامج واملنهاج
احلكومي لها .
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تقييم اداء حكومة السيد الكاظمي
الهدف

توجهات املجتمع العراقي
تقييم
مو�ضوعي للحكومة احلالية ،ومعرفة ّ
ٍّ
يهدف هذا اال�ستطالع �إىل �إجراء ٍ
�إزاء �أداء احلكومة يف ثمانية حماور ،ا�شت ّقت �سبع ًة منها من املنهاج الوزاري للحكومة ،الذي �ص ّوت عليه
جمل�س النواب بتاريخ (2020/5/7م) ،لت�شمل (االنتخابات املبكرة ،الأزمة املالية ،الأمن ،مكافحة
الف�ساد ،جائحة كورونا ،العالقات اخلارجية ،االحتجاجات) ،ف�ض ًال عن حمو ٍر للتقييم العام ،حيث
�ص ّممت �أداة اال�ستطالع (اال�ستبانة) جلمع البيانات من خالل عدة �أ�سئلة حول هذه املحاور ،تعك�س
الأولويات التي تع ّهد بها رئي�س جمل�س الوزراء من خالل املنهاج الوزاري.
المنهجية
والعينة
المجتمع
ّ

مق�سم ٍة على حمافظات العراق ،با�ستثناء �إقليم كرد�ستان بحجم
ّمت اعتماد ع ّين ٍة ع�شوائي ٍة طبق ّي ٍة ّ
( )2000م�ستجيب على اال�ستطالع ،ليم ّثلوا جمتمع الدرا�سة البالغ حوايل ( )25مليون من م�ستخدمي
و�سائل التوا�صل االجتماعي الن�شطني ،من العراقيني املقيمني يف العراق ،البالغ عددهم قرابة ()34
مليون ن�سمة على وفق �آخر �إح�صائيات �صادرة عن اجلهاز املركزي للإح�صاء/وزارة التخطيط.
من�صات التوا�صل االجتماعي املختلفة للمدة من (2021/4/20م)
ُن�شر اال�ستطالع و ُم ّول عرب خوارزمية ّ
لغاية (2021/4/27م) ،لتحقيق العدد املطلوب من امل�ستجيبني على وفق التوزيع املكاين لكل حمافظ ٍة،
و�ضمان �أكرب قدر من الع�شوائية ،حت ّقق الع ّينة املعتمدة م�ستوى ثقة يبلغ ( )%95وهام�ش خط�أ يبلغ (+
 ،)%2.2بافرتا�ض �أعلى م�ستوى من التباين داخل جمتمع الدرا�سة امل�ستهدف.
للعينة
التوزيع المكاني
ّ

ق�سمت ع ّينة الدرا�سة  -البالغة ( )2000م�ستجيب  -على حمافظات العراق ،با�ستثناء �إقليم كرد�ستان،
ّ
وبا�ستعمال الع ّينة الطبقية ب�أ�سلوب التوزيع الن�سبي ،لتمثل �شرائح متع ّددة من املجتمع العراقي �ضمن
مبي يف اجلدول الآتي:
حمافظات العراق اخلم�سة ع�شر امل�ستهدفة يف اال�ستطالع ،وكما هو ّ
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي
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املحافظة

عدد ال�سكان

ن�سبة ال�سكان

حجم الع ّينة

نينوى

3,828,197

11.37

227

كركوك

1,639,953

4.87

97

دياىل

1,680,328

4.99

100

الأنبار

1,818,318

5.40

108

بغداد

8,340,711

24.77

495

بابل

2,119,403

6.29

126

كربالء املقد�سة

1,250,806

3.71

74

وا�سط

1,415,034

4.20

84

�صالح الدين

1,637,232

4.86

97

النجف الأ�شرف

1,510,338

4.48

90

القاد�سية

1,325,031

3.93

79

املثنى

835,797

2.48

50

ذي قار

2,150,338

6.38

128

مي�سان

1,141,966

3.39

68

الب�صرة

2,985,073

8.86

177

املجموع

33,678,525

100

2000
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الق�سم ال ّأول
خ�صائ�ص الع ّينة

تقييم اداء حكومة السيد الكاظمي
تقييم اداء حكومة السيد الكاظمي
الجنس

تظهر بيانات اال�ستطالع �أنّ ( )1,591من
امل�ستطلعة �آرا�ؤهم من الذكور بن�سبة (،)% 80
فيما بلغ عدد الإناث ( )409بن�سبة (،)% 20
وتعك�س هذه الن�سبة مدى اهتمام الذكور ب�أداء
احلكومة ،ويرتبط هذا املو�ضوع بطبيعة املجتمع
العراقي ،وكما يف ال�شكل الآتي:

يبي جن�س �أفراد الع ّينة
�شكل رقم (ّ )1

العمر

يبي ال�شكل رقم (� )2أدناه التوزيع العمري
ّ
تكراري
توزيع
ٍّ
لبيانات ع ّينة اال�ستطالع ،على �شكل ٍ
نازل بزيادة العمر ،حيث بلغت �أعلى ن�سبة لفئة
ٍ
ال�شباب ب�أعمار ( )24-18بن�سبة ( ،)% ٣٠يف
حني كانت ثاين �أعلى ن�سبة للأعمار ()35-25
مما يعني �أنّ التوزيع الرتاكمي
بن�سبة (ّ ،)% 30
للفئة العمرية ( )35-18ي�ش ّكل حوايل (61
 )%من ع ّينة اال�ستطالع ،الأمر الذي يعك�س
اهتمام الفئات العمرية يف �سنّ ال�شباب بالو�ضع
ال�سيا�سي و�أداء احلكومة احلالية ،وكانت ن�سبة
ممن
الفئة العمرية ( )46-36م�ساوية لــ(ّ )% 26
�شملهم اال�ستطالع ،فيما بلغت ن�سبة الفئة العمرية
( )57-47حوايل ( ،)% 11وبلغت ن�سبة كبار
ال�سن �ضمن الع ّينة للأعمار ( 58ف�أكرب) قرابة (3
 ،)%مما يعني �أنّ الع ّينة مم ّثلة ملختلف الأعمار.

�شكل رقم ( )2التوزيع العمري لأفراد الع ّينة
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المستوى التعليمي

امتازت ع ّينة اال�ستطالع بامتالكها للم�ؤهالت
العلمية بدرجة عالية ،حيث بلغ عدد احلا�صلني
على �شهادة البكالوريو�س ( )1,087وبن�سبة
�أكرب من ن�صف الع ّينة تبلغ حوايل ( )% 54من
امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ،فيما بلغ العدد الرتاكمي
للحا�صلني على �شهادة عليا (دكتوراه ،ماج�ستري،
دبلوم عايل) ( )421بن�سب ٍة تراكمي ٍة حلملة
ال�شهادة العليا تبلغ حوايل ( ،)% 21وانّ الن�سبة
الرتاكمية حلملة �شهادة البكالوريو�س ف�أعلى
تبلغ حوايل (� ،)% 75أي �أنّ ثالثة �أرباع الع ّينة

هم من حملة �شهادة البكالوريو�س ف�أعلى ،فيما
و ّزعت الـ( )% 25املتبقية على باقي امل�ستويات
التعليمة ،وعلى الرتتيب :دبلوم و�إعداية ٍّ
لكل منها
ن�سبة ( ،)% 9.6متو�سطة ( )% 3.45ابتدائية
( ،)% 1.30يقر�أ ويكتب (�أقل من  ،)% 1وال�شكل
يبي �أنّ امل�ستوى التعليمي
البياين رقم (� )3أدناه ّ
يقرتب من التوزيع الطبيعي ،حيث تزداد القيم
ك ّلما اقرتبنا �إىل و�سط توزيع امل�ستوى التعليمي
املتم ّثل ب�شهادة (البكالوريو�س) ،وتنخف�ض عند
الأطراف.

�شكل رقم ( )3امل�ستوى التعليمي لأفراد الع ّينة
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي
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طبيعة العمل

ّ
يو�ضح ال�شكل البياين رقم (� )4أدناه توزيع ع ّينة
اال�ستطالع ح�سب طبيعة العمل ،حيث بلغ عدد
املوظفني يف القطاع احلكومي ( ،)745بن�سبة
( )% 37من ع ّينة اال�ستطالع ،فيما كان ()590
من الع ّينة من الطالب بن�سبة ( )% 30من �أفراد
الع ّينة ،وبلغ عدد الذين ال يعملون (وي�ص ّنفون على
�أنهم عاطلون عن العمل) ( )320بن�سبة ()% 16

ممن يعملون يف
من �أفراد الع ّينة ،وت�ض ّمنت الع ّينة ّ
القطاع اخلا�ص ،حيث بلغ عددهم ( )270عامل،
بن�سبة ( )% 13من �أفراد الع ّينة ،فيما بلغ ن�سبة
املتقاعدين ور ّبات املنزل لك ّل منهما قرابة (،)% 2
ويتّ�ضح من النتائج �أعاله �أنّ الع ّينة من ّوعة وت�شتمل
فئات خمتلف ٍة من املجتمع ،وهذا الأمر �سي�سهم
على ٍ
واقعي عن تقييمات �أفراد الع ّينة.
يف عك�س ت�ص ّو ٍر ٍّ

�شكل رقم ( )4توزيع الع ّينة على وفق طبيعة العمل
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الق�سم الثاين

نتائج تقييم �أداء احلكومة

المحور االول
التقييم العام

�أظهرت نتائج التقييم العام �أنّ غالبية امل�ستطلعة
�آرا�ؤهم اليثقون باحلكومة احلالية ،حيث �أ ّكد قرابة
( )% ٧٩،٧من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أ ّنهم ال يثقون
باحلكومة ،فيما بلغت ن�سبة الذين يثقون بها �إىل
حدٍّ ما ،قرابة ( ،)% ١٦،٧فيما بلغت ن�سبة الذين
يثقون باحلكومة حوايل ( ،)% ٣،٦وهذه النتيجة

ّ
تدل على �أنّ هناك فجو ًة بني احلكومة وال�شعب
عام ،و�أنّ احلكومة احلالية مل تنجح يف
ٍ
ب�شكل ٍّ
معاجلة ما �أخفقت به احلكومات ال�سابقة يف جمال
م ّد ج�سور التوا�صل ،وتر�سيخ ثقة املواطن بالدولة
يبي نتائج
ب�شكل عام ،وال�شكل رقم (� )5أدناه ّ
ٍ
اال�ستطالع بخ�صو�ص الثقة العا ّمة.

�شكل رقم ( )5الثقة العا ّمة باحلكومة احلالية
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و�سجل م� ّؤ�شر الثقة العا ّمة تباين ًا ح�سب مناطق
ّ
العراق وطبيعتها الدميوغرافية ،ونتيج ًة للو�ضع
ال�سيا�سي الراهن ،حيث يتّ�ضح �أنّ عدم الثقة
يف املحافظات (مي�سان ،الب�صرة ،وا�سط،
الديوانية ،دياىل ،النجف الأ�شرف ،بابل،
املثنى ،بغداد ،كربالء املقد�سة ،ذي قار) على

التوايل كان بن�سبة ( )% 80ف�أكرث ،فيما كان
يف املحافظات (الأنبار ،نينوى ،كركوك� ،صالح
الدين) بحدود ( ،)% 66 - % 74حيث �أظهرت
نتائج هذه املحافظات الأربعة م�ستوى ثق ٍة �أف�ضل
من باقي املحافظات ،وال�شكل رقم (� )6أدناه
يو�ضحها بياني ًا وك ّمي ًا.

�شكل رقم ( )6م�ستوى الثقة يف احلكومة احلالية ،م�صنّف ح�سب املحافظات من الأقل ثقة ت�صاعدي ًا
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي
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المحور االول
ويظهر حتليل موقف ع ّينة اال�ستطالع لتوزيع م� ّؤ�شر حيث كانت متقاربة جلميع الفئات العمرية وال�شكل
يبي هذا التوزيع بياني ًا وك ّمي ًا
الثقة العامة على وفق الفئة العمرية نتائج متقاربة� ،أدناه ّ

�شكل رقم ( )7م�ستوى الثقة يف احلكومة احلالية ،م�صنّف ح�سب الفئة العمرية
14

استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي

المحور الثاني
ولغر�ض تقييم �أداء احلكومة احلالية يف توفري
اخلدمات الأ�سا�سية للمواطننيّ ،مت �س�ؤال ع ّينة
أهم هذه اخلدمات
اال�ستطالع عن تقييمهم ل ّ
(متطلبات العي�ش) ،حيث جاءت غالبية التقييمات

ت�شري اىل م�ستوىً �س ّيئ ،وعلى الرتتيب (ال�سكن،
التعليم ،البلدية ،الكهرباء ،ال�صحة (ا�ستثنيت
جائحة كورونا عند التقييم)) على التوايل ،وال�شكل
يبي تقييم ع ّينة اال�ستطالع لهذه اخلدمات:
الآتي ّ

�شكل رقم ( )8تقييم اخلدمات اال�سا�سية
االنتخابات المبكرة

يرى حوايل ( )% 37من �أفراد الع ّينة �أنّ احلكومة
احلالية جا ّدة يف �إجراء االنتخابات املبكرة،
باملقابل �أ�شار حوايل (� )% 63إىل �أنّ احلكومة غري
جا ّد ٍة يف �إجراء االنتخابات املبكرة ،جتدر الإ�شارة
�إىل احلكومة احلالية �سبق و�أن قامت بتحديد
موعد لالنتخابات بتاريخ (2021/6/6م) ،وقامت �شكل رقم ( )9ميثل االعتقاد بجدّ ية احلكومة
احلالية ب�إجراء االنتخابات املبكرة
بت�أجيل هذا املوعد �إىل (2021/10/10م) بنا ًء
على طلب املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات ،الأحزاب ال�سيا�سية ،وتوزيع البطاقات االنتخابية،
امل�س ّبب با�ستكمال النواحي الفنية لت�سجيل وت�أمني الرقابة الدولية.
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي
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المحور الثاني
�أ ّما على م�ستوى املحافظات العراقية ،ف�إنّ م�ستوى
الثقة ب�إجراء احلكومة احلالية لالنتخابات املبكرة
جاء متباين ًا من حمافظ ٍة �إىل �أخرى ،وعلى الرتتيب
الآتي (بغداد ،نينوى ،كركوك ،النجف ،بابل،

مي�سان� ،صالح الدين ،ذي قار ،كربالء املقد�سة،
الأنبار ،املثنى ،الديوانية ،دياىل ،الب�صرة ،وا�سط)
من الأكرث ثق ًة �إىل االقل على التوايل ،وال�شكل رقم
( )10يبني ذلك بياني ًا وك ّمي ًا.

�شكل رقم ( )10مي ّثل االعتقاد بجدّ ية احلكومة احلالية ب�إجراء االنتخابات املبكرة على وفق املحافظات
16
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المحور الثالث
األزمة المالية

يعتقد ( )% 90.5من امل�ستجيبني �أنّ احلكومة
احلالية بالغت يف تقدير الأموال ،عند �س�ؤالهم
(كيف ت�صف �سيا�سة االقرتا�ض التي اتبعتها
احلكومة احلالية ملعاجلة الأزمة املالية) ،فيما
�أ�شار (� )% 9.5إىل �أنّ تقديرات احلكومة احلالية
واقعية عند طلبها من جمل�س النواب اقرتا�ض
الأموال ملعاجلة الأزمة.

�شكل رقم ( )11و�صف �سيا�سة االقرتا�ض التي
اتبعتها احلكومة احلالية

ويظهر حتليل موقف ع ّينة اال�ستطالع ح�سب طبيعة
العمل وكيف ي�صفون �سيا�سة االقرتا�ض ح�سب
وجهة نظرهم �أنّ الأق ّل دراي ًة بالعمل احلكومي
يرونها واقعية �أكرث من العاملني يف القطاع
احلكومي (املوظفني واملتقاعدين) ،فجاءت ن�سبة
من يرونها واقعي ًة مر ّتب ًة ح�سب ت�صوراتهم :ربات
املنازل بن�سبة ( ،)% 18.2العاملني يف القطاع
اخلا�ص بن�سبة ( ،)% 13الطلبة ( ،)% 11يف حني
يرى العاملون يف القطاع احلكومي �أ ّنها واقعية
بن�سبة (� ،)% 7.8أما املتقاعدون فا�شار (4.8
 )%فقط �إىل �أ ّنها واقعية ،وهذا يعود �إىل معرفتهم
بالإدارة املالية للدولة واهتمامهم بها� ،أ ّما غري
العاملني ف�أ�شار (� )% 7.5إىل �أ ّنها غري واقعي ٍة،
موقف
أ�سباب ع ّدة ،منها اتخاذ ٍ
ويعود هذا �إىل � ٍ
�سلبي من احلكومة؛ لعدم ح�صولهم على التعيني
ٍّ
احلكومي ،وال�شكل الآتي يبني التباين يف �إجابات
ع ّينة اال�ستطالع حول هذا املحور.

مق�سمة على وفق طبيعة العمل
�شكل رقم ( )12و�صف �سيا�سة االقرتا�ض التي اتبعتها احلكومة احلالية ّ
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي
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المحور الثالث
وبخ�صو�ص �سيا�سة تغيري �سعر ال�صرف (تغيري قيمة
الدينار العراقي مقابل الدوالر الأمريكي) ،فيلحظ
عدم ر�ضا حوايل ( )% 80من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم عن
هذه ال�سيا�سة ،فيما �أ�شار حوايل (� )% 15إىل �أ ّنهم
را�ضون عنها �إىل ح ٍّد ما ،فيما �أبدا حوايل ()% 5
من �أفراد الع ّينة ر�ضاهم عن هذه ال�سيا�سة.
يتبني من خالل ن�سبة عدم الر�ضا �أنّ غالبية الذين
�شملهم اال�ستطالع غري را�ضني عن هذه ال�سيا�سة،
� ّإل �أنّ �شدّة عدم الر�ضا كانت عند فئة الذين ال
يعملون بن�سبة ( ،)% 85.94تلتها فئة املتقاعدين
بن�سبة مقاربة بلغت ( ،)% 85.71بعدها ن�سبة
ربات املنازل التي بلغت ( ،)% 84.85تلتها فئة
املوظفني احلكوميني بن�سبة (ّ ،)% 80.40ثم فئة

�شكل رقم ( )13مدى الر�ضا عن تغيري قيمة
الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي

الطلبة بن�سبة ( ،)% 76.95و�أخري ًا فئة العاملني
يف القطاع اخلا�ص بن�سبة ( ،)% 72.96وتعود هذه
الن�سبة �إىل �أنّ العاملني يف القطاع اخلا�ص هم
الأق ّل ت�ض ّرر ًا من تغيري قيمة الدينار.

�شكل رقم ( )14مدى الر�ضا عن تغيري قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر
الأمريكي على وفق طبيعة العمل
18
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المحور الرابع
األمن

�أ�شار (� )1,834إىل �أنّ احلكومة مل تنجح يف ح�صر
ال�سالح بيد الدولة بن�سبة ( )% 91.7من امل�ستطلعة
�آرا�ؤهم ،فيما بلغ عدد من �أ�شار �إىل �أ ّنها جنحت
�إىل حدٍّ ما ( )141م�ستجيب وبن�سبة ()% 7.1
من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم� ،أ ّما الذين يعتقدون ب�أ ّنها
جنحت فبلغ عددهم ( )25م�ستجيب ًا ،وبن�سبة
( )% 1.3من �أفراد ع ّينة اال�ستطالع.

�شكل رقم (� )15آراء ع ّينة اال�ستطالع بخ�صو�ص
مدى جناح احلكومة بح�صر ال�سالح بيد

�أ ّما بخ�صو�ص فر�ض هيبة الدولة على اجلميع
(تطبيق القانون على اجلميع)� ،أ ّكد حوايل (66
 )%من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أ ّنه لي�ست هناك � ّأي
إجراءات عمل ّي ٍة لفر�ض هيبة الدولة على اجلميع،
�
ٍ
فيما يعتقد حوايل ( )% 22ب�أنّ احلكومة حتاول
فر�ض هيبتها �إىل درج ٍة قليل ٍة ،ويعتقد حوايل (9
 )%ب�أنّ احلكومة حتاول فر�ض هيبتها �إىل درج ٍة
متو�سط ٍة� ،أ ّما املتبقي والبالغ حوايل ()% 3
ف�إ ّنهم يعتقدون ب�أ ّنها حتاول �إىل درج ٍة كبري ٍة،
وت�شري الن�سبة الرتاكمية البالغة ( )% 34للذين
يعتقدون ب�أنّ احلكومة حتاول فر�ض هيبتها
مبختلف الدرجات (قليلة ،متو�سطة ،كبرية) �إىل
�أنّ لدى ع ّينة اال�ستطالع قراءة ومتابعة لبع�ض
الإجراءات احلكومية التي حتاول من خاللها
ويبي ال�شكل
فر�ض هيبتها وب�صور ٍة متباين ٍةّ ،
البياين رقم (� )16أدناه نتائج اال�ستطالع على
هذه الفقرة.

�شكل رقم (� )16إىل � ّأي درجة حتاول احلكومة فر�ض هيبة الدولة على اجلميع الدولة
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي
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المحور الرابع
ويظهر حتليل املوقف للمحافظات اخلم�سة ع�شر
التي �شملها اال�ستطالع مبقارنة ن�سبة من يعتقدون
ب�أ ّنه لي�ست هناك �إجراءات عمل ّية ،مع املوقف
الرتاكمي للذين يعتقدون ب�أنّ احلكومة حتاول

بدرجات خمتلف ٍة (قليلة ،متو�سطة ،كبرية) ،موقف
ٍ
متباين حيال فر�ض احلكومة احلالية هيبة الدولة
يبي التباين
على اجلميع ،وال�شكل البياين الآتي ّ
بني مواقف املحافظات مر ّتب تنازلي ًا.

�شكل رقم ( )17حتليل موقف املحافظات جتاه حماولة احلكومة احلالية تطبيق القانون على اجلميع
20
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ويبي موقف �أفراد الع ّينة حول تقييمهم للو�ضع
ّ
الأمني يف ظ ّل احلكومة احلالية �أنّ ( )% 51يرون
يتغي ،فيما �أ�شار (� )% 35إىل
ب�أنّ الو�ضع الأمني مل ّ
�أنّ الو�ضع الأمني ا�سو�أ من ال�سابق� ،أ ّما الذين يرون
حت�سن فتبلغ ن�سبتهم ()% 14
ب�أنّ الو�ضع الأمني ّ
من �أفراد ع ّينة اال�ستطالع .
ويظهر ال�شكل البياين رقم (� )19أدناه اجتاهات
�أفراد ع ّينة اال�ستطالع حيال الو�ضع الأمني يف ظل
مق�سم ح�سب املحافظات التي
احلكومة احلاليةّ ،
�شملها اال�ستطالع.

�شكل رقم ( )18تقييم الو�ضع الأمني
يف ّ
ظل احلكومة احلالية

�شكل رقم ( )19تقييم الو�ضع الأمني يف ظل احلكومة احلالية على م�ستوى املحافظات
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي
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المحور الخامس
مكافحة الفساد

يعتقد ( )% 80من امل�ستجيبني �ضمن الع ّينة �أنّ
�إجراءات احلكومة احلالية غري فاعل ٍة �ض ّد الف�ساد،
فيما يرى (� )% 17أ ّنها فاعلة ،وتفاءل ( )% 3من
امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ب�أنّ الإجراءات فاعل ٌة ،وال�شكل
البياين الآتي يظهر اعتقاد الع ّينة مبدى فاعلية
�إجراءات احلكومة احلالية �ض ّد الف�ساد بياني ًا وكمي ًا.

وعند �س�ؤال ع ّينة اال�ستطالع عن م�ستوى
الف�ساد يف ظل احلكومة احلالية� ،أ�شار ()% 45
�إىل �أنّ م�ستوى الف�ساد ارتفع ،فيما �أ�شار
(� )% 47إىل �أ ّنه مل يتغري� ،أ ّما من �أ�شار �إىل �أ ّنه
انخف�ض فبلغت ن�سبتهم ( )% 8من �أفراد
ع ّينة اال�ستطالع.

�شكل رقم ( )20مدى فاعلية �إجراءات احلكومة
احلالية �ضد الف�ساد

�شكل رقم ( )21تقييم ع ّينة اال�ستطالع مل�ستوى
الف�ساد يف ظل احلكومة احلالية

ويظهر حتليل موقف امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ح�سب م�ستوى الف�ساد وطبيعة العمل نتائج متقاربة ،وت�شري هذه
النتيجة �إىل �أنّ العاملني يف القطاع اخلا�ص والطلبة ور ّبات املنازل والعاطلني عن العمل ال تختلف وجهات
يبي ذلك:
نظرهم كثري ًا مع العاملني يف القطاع احلكومي وال�شكل البياين �أدناه ّ

مق�سم ح�سب طبيعة العمل
�شكل رقم ( )22تقييم م�ستوى الف�ساد ّ
22
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المحور السادس
جائحة كورونا

�أظهرت نتائج تقييم ع ّينة اال�ستطالع لإجراءات
احلكومة احلالية يف مواجهة جائحة كورونا
�أنّ حوايل ( )% 54من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم
إجراءات غ ُري فاعل ٍة ،فيما يرى
يعتقدون �أنّ ال
ِ
حد ما� ،أ ّما املتبقي
حوايل (� )% 40أ ّنها فاعل ٌة �إىل ٍّ
إجراءات احلكومة
والبالغ ( )% 6فريون �أنّ �
ِ
احلالية فاعل ٌة.
�شكل رقم ( )23تقييم �إجراءات احلكومة
احلالية يف مواجهة جائحة كورونا
وعند حتليل البيانات حول هذا املو�ضوع بالن�سبة
يتبي �أنّ جائحة كورونا �أ ّثرت على الطلبة والعاطلني عن العمل ،الذين يعتقدون ب�أنّ
لطبيعة العملّ ،
جميع الطبقات و�أنّ تقييم امل�ستطلعة �آرا�ؤهم حول الإجراءات غري فاعل ٍة �أكرث من باقي الفئات،
�إجراءات احلكومة
يبي هذه الفروق:
تباين يف ر�أي فئتي وال�شكل البياين �أدناه ّ
ٌ
متقارب مع ٍ

�شكل رقم ( )24تقييم �إجراءات احلكومة احلالية يف مواجهة جائحة كورونا على وفق طبيعة العمل
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي
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المحور السابع
العالقات الخارجية

يظهر ال�شكل رقم (� )25أدناه اجتاهات امل�ستطلعة
�آرا�ؤهم حول ال�س�ؤال (هل تعاملت احلكومة احلالية
بتوازن يف عالقاتها اخلارجية) ،حيث يرى (43
ٍ
 )%ب�أنّ احلكومة احلالية تعاملت
بتوازن �إىل حدٍّ
ٍ
بتوازن
ما ،فيما يرى (� )% 41أنّ احلكومة ال تتعامل ٍ
يف عالقاتها اخلارجية ،و�أ ّكد (� )% 16أنّ احلكومة
بتوازن يف عالقاتها اخلارجية.
تتعامل
ٍ
�أ ّما على م�ستوى املحافظات التي �شملها اال�ستطالع
فكانت النتائج كما هي مب ّينة يف ال�شكل (� )26أدناه.

�شكل رقم ( )25هل تعاملت احلكومة احلالية
بتوازنٍ يف عالقاتها اخلارجية

�شكل رقم ( )26هل تعاملت احلكومة احلالية بتوازنٍ يف عالقاتها اخلارجية ح�سب املحافظة
24
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ويعتقد ( )% 62من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أنّ احلكومة
احلالية مل تنجح يف �إبعاد العراق عن �صراعات
حد
املنطقة ،فيما يعتقد (� )% 30أ ّنها جنحت �إىل ٍّ
ما ،ويرى (� )% 8أنّ احلكومة جنحت يف �إبعاد
العراق عن �صراعات املنطقة ،وال�شكل البياين
يبي اجتاهات �أفراد الع ّينة حول
رقم (� )27أدناه ّ
ال�س�ؤال (هل تعتقد �أنّ احلكومة احلالية جنحت �شكل رقم ( )27هل تعتقد �أنّ احلكومة احلالية
جنحت يف �إبعاد العراق عن �صراعات املنطقة
يف �إبعاد العراق عن �صراعات املنطقة).
ويظهر حتليل موقف ع ّينة اال�ستطالع مق�سم ح�سب احلالية يف �إبعاد العراق عن �صراعات املنطقة،
املحافظات تباين ًا يف �آرائهم حول جناح احلكومة وال�شكل رقم ( )28يبني ذلك بياني ًا وك ّمي ًا.

�شكل رقم ( )28هل تعتقد �أنّ احلكومة احلالية جنحت يف �إبعاد العراق عن �صراعات املنطقة ح�سب املحافظة
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي
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المحور الثامن
االحتجاجات

ب�ش�أن مو�ضوع االحتجاجات يرى ( )% 76انّ
املحتجني ،يف
احلكومة احلالية مل حت ّقق مطالب
ّ
حني يرى ( )% 22ب�أ ّنها ح ّققت بع�ض املطالب،
فيما كانت ن�سبة من يرون �أ ّنها ح ّققت مطالب
املحتجني ( )% 2فقط.
وبخ�صو�ص نتائج التحليل على م�ستوى املحافظات
التي �شملها اال�ستطالع ،نلحظ �أنّ املحافظات
�سجلت تباين ًا طفيف ًا ،والرتتيب املو�ضح بال�شكل رقم
ّ
(� )30أدناه يعك�س مدى قناعة امل�ستجيبني بتحقيق
احلكومة للمطالب على م�ستوى املحافظات.

�شكل رقم ( )29هل حقّقت احلكومة احلالية
مطالب املحتجني

�شكل رقم ( )30هل حقّقت احلكومة احلالية مطالب املحتجني ،مق�سم على م�ستوى املحافظات
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وبخ�صو�ص تقييم �أداء احلكومة يف مو�ضوع كما هو مبني يف ال�شكل الآتي:
االحتجاجات ،كانت تقييمات امل�ستطلعة �آرا�ؤهم

�شكل رقم ( )31تقييم �أداء احلكومة يف مو�ضوع االحتجاجات

حيث يعتقد ( )% 77من اجلمهور امل�ستهدف
يف اال�ستطالع ب�أنّ �أداء احلكومة �س ّي ٌئ يف ك�شف
املتورطني بدماء املحتجني ،يف حني ق ّيم �أداءها
مبتو�سط حوايل (� ،)% 6أ ّما اجليد فح�صل على
ن�سبة ( )% 1فقط من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم ،واملتبقي
والبالغ حوايل ( )% 16فهم ن�سبة من �أ�شار �إىل
�أ ّنه ال يعلم ،فيما يعتقد ( )% 79ب�أنّ �أداء احلكومة
�س ّي ٌئ يف حما�سبة املتورطني بدماء املحتجني ،يف
مبتو�سط حوايل (� ،)% 5أ ّما اجليد
حني ق ّيم �أداءها
ٍ
فح�صل على ن�سبة ( )% 1فقط من امل�ستطلعة
�آرا�ؤهم ،واملتبقي والبالغ حوايل ( )% 15فهم ن�سبة
من �أ�شار �إىل �أ ّنه ال يعلم� .أ ّما بخ�صو�ص االهتمام
بعوائل ال�شهداء فريى ( )% 59ب�أنّ �أداء احلكومة
�س ّي ٌئ ،فيما يرى ( )% 21من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أنّ

متو�س ٌط ،و�أ�شار حوايل (� )% 4إىل �أنّ �أداء
�أداءها ّ
احلكومة ج ّيد يف هذا املو�ضوع ،واملتبقي البالغ (16
 )%فهي ن�سبة من �أ�شار �إىل �أ ّنه ال يعلم ،و�أخري ًا
يرى ( )% 54من �أفراد الع ّينة �أن تقييم احلكومة
�س ّي ٌئ يف معاجلة جرحى االحتجاجات ،فيما يرى
متو�س ٌط،
( )% 24من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أنّ �أداءها ّ
و�أ�شار حوايل (� )% 5إىل �أنّ �أداء احلكومة ج ّيد يف
هذا املو�ضوع ،واملتبقي البالغ ( )% 17فهي ن�سبة من
�أ�شار �إىل �أ ّنه ال يعلم .ويلحظ من خالل ن�سبة الذين
�أ�شارو �إىل �أ ّنهم ال يعلمون والتي تقع يف املدى (%15
  )%17جلميع املو�ضوعات املتعلقة باملحتجني �أنّهناك ق�صور ًا يف الإعالم احلكومي اخلا�ص بهذه
الق�ضايا ،ووجود بع�ض ال�ضبابية يف الت�صريحات
احلكومية ب�ش�أن هذه الق�ضايا.
استطالع رأي  -تقييم أداء حكومة السيد الكاظمي

27

للتوا�صل معنا

Tel: +
 964 783 577 4084, +964 783 577 4086
Info@rewaqbaghdad.org, banen@rewaqbaghdad.org

