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استطالع للرأي حول مشاركت أهايل البصرة  
م 2010يف االنتخاباث التشريعيت يف العراق لعام 

  
للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية استطالعاً للرأي حول مشاركة أىايل البصرة يف انتخاابت رللس ( أضواء)أجرى مركز 
أن يكون الفائزون يف ىذه االنتخاابت من  م ، وعن التوجو السياسي الذي سينتخبو البصريون فإما2010النواب لعام 

. أحزاب إسالمية أو من أحزاب علمانية أو مستقلني أو غري ذلك 
 18)منهم تراوحت أعمارىم بني  472: شخصاً  893مشل االستطالع شرحية عشوائية من اجملتمع البصري ضمت 

يف اخلمسينات  39األربعينات و  يف 109شخصاً يف الثالثينات من أعمارىم ، و  256، و ( سنة 29)و ( سنة
منها من % 9من العمر ، كما ضمت الشرحية سلتلف أقضية زلافظة البصرة ، وكذلك ضمت والباقني يف الستينات 

من خرجيي الدراسة اإلعدادية % 23من خرجيي الدراسة ادلتوسطة و % 20من خرجيي االبتدائية و % 15األميني ، و 
من محلة شهادة % 0,6من محلة شهادة البكلوريوس ، و % 18لدبلوم ، و منهم من محلة شهادة ا% 24، و 

. لة شهادة الدكتوراه حممن % 1ادلاجستري ، و 
ىايل الرتكيبة السكانية ألدتاثل اىل حد كبري ومن اإلحصائية أعاله يتبني أن الشرحية اليت مت استطالع آراء أفرادىا عشوائية 

. الواقع مع نسبة خطأ صغرية ميكن إمهاذلا الستطالع تكون قريبة اىل حد كبري من البصرة ، وابلتايل فإن نتائج ىذا ا
من % 21من أفراد الشرحية ، و % 72ووفق نتائج ىذا االستطالع فإن نسبة الذين قرروا ادلشاركة يف االنتخاابت ىم 

 .يقرروا بعد ادلشاركة من عدمها  منهم مل% 7م ، و 2010ىذه الشرحية سوف لن يشاركوا يف االنتخاابت الربدلانية لعام 
يف  سيشاركمن ذلم  احلق ابلتصويت من أىايل البصرة  من نصفأكثر ابلتأكيد وأبخذ نسبة اخلطأ بنظر االعتبار فإن 

ُخممسهم سوف لن يشارك ، وتقريباً عمشمر سكان زلافظة البصرة شلن ذلم  ، وأكثر من 2010ابت التشريعية لعام االنتخا
.  يقرروا بعد حق ادلشاركة مل

:  من سينتخبهم أبناء زلافظة البصرة فهم كاآليت أما 
. شلن سيشارك يف االنتخاابت الربدلانية سينتخبون مرشحني من أحزاب إسالمية % 25,5
. منهم سينتخب مرشحني من أحزاب علمانية % 21,6

. منهم سينتخب مرشحني مستقلني % 33
( .  يقرروا بعد أي ادلرشحني سينتخبوىم الذين مل  )منهم سينتخب آخرين % 20
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وىذا الرقم قريب من العدد الذي كان ميثل الذين )  مليون انخب 1,400فإذا كان عدد الذين ذلم حق التصويت ىم 
د الذين سيشاركون يف االنتخاابت فإن عد (م 2009ذلم حق ادلشاركة يف زلافظة البصرة يف انتخاابت رلالس احملافظات 

ألصوات اليت جيب أن جتمعها القائمة للفوز يف ىذه ادلطلوب لعدد ال، وابلتايل فإن لف شخص أ 700سيفوق الـ 
: االنتخاابت ىو 

ألف صوت أو أكثر  30= مقعد  24 \ألف شخص  700= عدد األصوات ادلطلوب حتقيقها 
 –انتخاابت رلالس احملافظات  فإذا مجعت القوائم االنتخابية ادلتنافسة يف ىذه االنتخاابت نفس األصوات اليت مجعتها يف

: األصوات وكالتايلفإن ىذه القوائم ستحصل على  –وىو أمر مستبعد وإن كان قريب من الواقع ومفيد للتخمني 
ألف صوت   239= ائتالف دولة القانون 

ألف صوت  200= االئتالف الوطين العراقي 
ألف صوت  31= العراقية 

ألف صوت  30= التوافق العراقي 
م ، وجبمع أصوات ىذه القوائم الستخراج 2010رز القوائم ادلرشحة للفوز مبقاعد يف االنتخاابت الربدلانية العراقية ىذه أب

: قيمة ادلقعد وعدد ادلقاعد اليت ستفوز هبا كل قائمة صلد أن 
آالف صوت   500=  30+  31+  200+  239= رلموع أصوات القوائم الفائزة 
وىي نسبة كبرية وىي مقاربة لنسبة التشتيت يف انتخاابت رلالس احملافظات %( 28,6) أي أن نسبة التشتيت تساوي 

. تقريباً %( 30)م حيث كانت يف زلافظة البصرة 2009
: ابلنتيجة تكون قيمة ادلقعد الواحد يف رللس النواب من زلافظة البصرة ىو 

ألف صوت أو أكثر   21=  24\500= قيمة ادلقعد 
: ادلقاعد ادلخصصة حملافظة البصرة ستتوزع على القوائم الفائزة وفق التوزيع التايل  أي أن

مقعد   11= ألف صوت  21 \ألف صوت 239= ائتالف دولة القانون 
مقاعد   9= ألف صوت  21 \ ألف صوت 200= االئتالف الوطين العراقي 

مقعدان = ألف صوت  21 \ ألف صوت 31= العراقية 
مقعد واحد = ألف صوت  21 \ ألف صوت 30= قي التوافق العرا

. مقعد حملافظة البصرة  24ويبقى مقعد واحد لألقليات ، فيكون اجملموع ىو 
م وقد تتغري لصاحل قائمة 2009ونؤكد أن ىذه األرقام ىي تقريبية ختمينية وفق نتائج انتخاابت رلالس احملافظات لعام 

و ( ائتالف دولة القانون)ى قريبة من الواقع ، فيمكن أن تتساوى قائمتا معينة على حساب قائمة أخرى إال أهنا تبق
يف عدد ادلقاعد أو تزداد األخرية على األوىل مبقعد أو مقعدين ، لكن ال يمتوقع أبداً أن تزداد ( االئتالف الوطين العراقي)
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( التوافق)يتني ، كما ميكن أن تتقدم قائمة على إحدى القائمتني األول( التوافق)و ( العراقية)مقاعد القائمتني األخريتني 
( . مقعدين أو أكثر )ولكن ال يمتوقع مثاًل أن تتقدم عليو مبقاعد كثرية ( العراقية)على قائمة 

أو يف ( االئتالف الوطين العراقي)أو يف ( ائتالف دولة القانون)إن األعم األغلب من األحزاب اإلسالمية مؤتلف إما يف 
يل نستنتج أن مجيع األحزاب اإلسالمية يف غري ىذه االئتالفات سوف لن تفوز ، لذا فإن رمبمع ادلشاركني يف وابلتا( التوافق)

سيذىب لصاحل ىذه االئتالفات الثالثة  (وذلك حسب نتائج ىذا االستطالع ألف صوت 175أي حوايل )االنتخاابت 
 .
ىو ُخممس عدد ادلشاركني يف  –نتائج االستطالع حسب  –ما ستحصل عليو فمجموع العلمانية والقوى أما األحزاب  

، وعلى الرغم من وجود قوى وشخصيات علمانية يف االئتالفات الثالثة آنفة الذكر ( ألف صوت 140أي )االنتخاابت 
إننا صلد رئيس الوزراء العراقي األسبق ، ومع ىذا فاليت يقودىا أايد عالوي ( العراقية)إن أبرز القوى العلمانية ىي قائمة إال 

رلموع ما سيحصل عليو العلمانيون يف القائمة العراقية وابقي القوى الشخصيات العلمانية يف االئتالفات الثالثة األخرى 
ىناك مرشحني مستقلني ضمن قائمة عالوي وال ميكن أن خصوصاً وأننا نعلم ( ألف صوت 60أو  50)قد ال يتعدى 

عطى اىل العلمانيني تم س من األصوات اليت (ألف صوت 80) أن أكثر من حساهبم على األحزاب العلمانية ، وىذا يعين
ذىب ىباًء منثوراً ، وما يؤكد ذلك أن أغلب القوائم الصغرية والبعيدة عن الفوز ىي من األحزاب والشخصيات تس

. العلمانية 
مجيع القوائم مبا فيها القوائم األربع أما ادلستقلون فلهم احلصة األكرب من األصوات فهؤالء ادلستقلون مشاركون تقريباً يف 

ىي ثـملمث الذين ذلم حق  –وفق نتائج استطالع الرأي  –األكرب ادلرشحة للفوز ، وستكون حصتهم من األصوات 
 ( .ألف صوت 230أي أكثر من ) ادلشاركة يف االنتخاابت 

 
قد حيدث يف كثري من احملافظات العراقية وال بد من التنويو اىل أن ما جيري يف البصرة من تغريات انتخابية وسياسية 

م 2009احملافظات اجلنوبية ، وابالعتماد على نتائج انتخاابت رلالس احملافظات  مثلادلشاهبة ذلا يف التنوع الدميوغرايف 
مع أخذ التغريات اليت شلكن أن حتدث يف شعبية بعض القوائم بنظر االعتبار نصل اىل نتائج ختمينية مقبولة ، فنسبة 

م ، 2009ادلشاركة يف تلك احملافظات قد تكون مشاهبة دلا يف البصرة أو مشاهبة للنسبة يف انتخاابت رلالس احملافظات 
وابلتايل سنحصل على عدد ادلشاركني يف االنتخاابت مث القاسم االنتخايب والقوائم الفائزة مث قيمة ادلقعد وعدد مقاعد كل 

. قائمة فائزة 
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