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زوار األربعين تحت المجهر األميركي
تحت عنوان الوجهة كربالء:رحلة املسري من إيران إىل العراق .صدرت يف
سنوي يف
ديني
ّ
 20ترشين األول  ،2016هذه الدراسة املسحيّة ألكرب تج ّمع ّ
العامل ،وهو ذكرى أربعني اإلمام الحسني (عليه السالم).
فوتيني كريستيا ،إليزابيث داكيسري ،درين نوكس[[[ ،حصلوا عىل دعم من
جمعية أندرو كارنيغي ومكتب البحوث يف الجيش األمرييك ،النتهاز فرصة
التج ّمع املليوين ،واستطالع آراء الشيعة العراق ّيني واإليران ّيني يف مسائل ته ّم
اإلدارة األمريكية ،وتساعدها عىل رسم سياساتها يف املنطقة تجاه طائفة وضعت
تحت املجهر يف أواخر القرن املايض وال تزال فاعلة يف أحداث املنطقة.
واحد وخمسون باحثاً من جامعة الكوفة تج ّندوا مبوافقة إدارتها ،إلجراء
[[[-فوتيني كريستا ( )edu.mit@cfotiniأستاذة محاضرة ،وأليزبيث داكيسير ()edu.mit@dekeyser
ودرين نوكس ( )edu.mit@dcknoxيحضّ رون لرسالة الدكتوراه في كلية العلوم السياسية في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا.
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املسح وملء االستامرات ،ولكن الفريق األمرييك هو الذي وضع األسئلة التي
تتحدث عن نفسها.
استعان الباحثون باألدوات والبيانات الواردة يف دراسة الحالة االقتصادية
لألرس الصادرة يف مسح البنك الدويل حول العراق .كام استفادوا من تجربة
مركز «بيو» لألبحاث يف العراق ،الذي أصدر سابقاً إحصائية عن الشيعة يف
تبي أنّها غري دقيقة وتقلل من عدد الشيعة يف مقابل السنة .وعن إيران
العاملّ ،
ق ّدمت فاهيدمانيش من قسم التكنولوجيا واالقتصاد يف جامعة فرجينيا نسختها
املنقحة من البيانات الواردة عن املركز اإلحصايئ يف إيران.
كانت فوتيني كريستيا األستاذة املحارضة يف كلية العلوم السياسية يف معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا مسؤولة عن جمع البيانات الالزمة لهذا املرشوع،

واملرشفة عىل املسح الذي هو رسالة دكتوراه إلليزابيت داكيسري ودرين  نوكس.

تغطي األسئلة مساحة واسعة من الشأن الديني والسيايس ،كام تدخل عىل
العادات والتقاليد والعالقات االجتامعية ،واملستوى العلمي والثقايف ،وتأثري
درجة التعليم ومستوى الدخل ومصادر األخبار يف تك ّون اآلراء.
وميكن مالحظة املعلومات الظاهرة والخفية التي استقاها املستطلعون
حساسة يف التعايش أو التناحر
من خالل طبيعة األسئلة ،وشمولي ّتها لحقول ّ
الطائفي ،واملوقف من التدخّل األمرييك يف املنطقة ،والحساسيات التي منتها
الحروب منذ الغزو األمرييك للعراق.
من البداية يوجد تت ّبع ملصادر املعلومات ،وكيف ّية تنمية االلتزام الديني وتأثري
الديني يف املواقف واآلراء ،فيسأل املستطلعون مثالً :عن املصادر
الخطاب
ّ
التي يستقون منها األخبار ،وعن استخدام شبكة األنرتنت كمصدر للمعلومات،
عن العضوية يف منظّامت سياسية أو اجتامعية ،و مع من تتحاور بشأن الرصاعات
الحاصلة والسياسة الداخلية والسياسة اإلقليمية؟ ،وهل  هناك توافق عىل الحوار
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كلمة التحرير

الشيعي من أجل التخفيف من التوتّرات والرصاع الطائفي؟ .تهدف هذه
السني
ّ
ّ
مم سيؤثر
الرزمة التمهيدية من األسئلة إىل استكشاف أكرث املصادر تأثرياًّ ،
بالطبع يف السياسات امل ّتبعة يف ضخّ املعلومات سواء عىل الفضائيات أو
اإلنرتنت.
وبغية اختبار مدى ته ّيؤ العراق للعلامنية أو التخلّص من االصطفاف الطائفي،
يطرح عىل العراقيني فقط هذا السؤال :هل ميكن لرجل سيايس من طائفة أخرى
أن ميثّل مصالحك؟ وهل لديك أصدقاء من طائفة أخرى؟
أ ّما الختبار حدّ ة النزاع املذهبي فيطرح عىل العراقيني السؤال التايل :هل
يجب عىل السنة والشيعة أن يصلّوا م ًعا؟ و برأيك ،ما هو حجم  املشكلة التي
تشكلها التوتّرات بني السنة والشيعة يف العراق؟ هل يختلف تأويل مفهوم
اللجوء إىل العنف يف اإلسالم بني السنة والشيعة؟ ما نسبة السنة الذين يدعمون
تنظيم داعش؟ هل تجب محاكمة املتعاونني مع تنظيم داعش أو إعدامهم ؟
وتشغل سلطة املرجع الديني عند الشيعة ح ّي ًزا كبريًا يف املسح الشامل آلراء
ع ّينات ممثّلة من ز ّوار األربعني ،وتطرح الختبار عمق الصلة مبرجع التقليد
مناذج من أسئلة مل يسبق لبحث ميداين أن اهتم بها بهذا التفصيل مثالً :هل
أي مدى ترى رسالة املرجع مه ّمة يف
من الواجب تقليد أحد املراجع؟ إىل ّ
تطبيق الدين عىل حياتك اليومية؟ هل ميكنك االعتامد عىل املرجع من أجل
اتخاذ القرارات املناسبة يف الشؤون الدينية من دون الحاجة إىل تقييم األحكام
بنفسك؟ يف العادة من أين تحصل عىل املستجدّ ات حول الفتاوى التي
هم يف التأثري يف
أي مدى يُعترب دور املرجع ُم ً
يصدرها املرجع الذي تقلدّ ه؟إىل ّ
األحداث السياسية يف العراق؟
ال شكّ يف أنّ اإلجابات كانت مقلقة للباحثني األمريكيني ،الذين يبحثون
عن نقاط فكّ االرتباط بني املرجعية الدينية والشأن السيايس ،أو عن مساحة
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نقدية يعرب فيها املكلّف عن استعداده ملراجعة رأي املرجع .وقد كان واضحاً
أنّ الباحثني ليس لديهم خلفّية يف التفريق بني األحكام واملوضوعات ولذلك
فإنّ صورة ارتباط املكلّف باملرجع سواء يف األحكام الرشعية أو املوضوعات
السياسية بدت متشابهة بالنسبة إليهم.
داخل جامعة الز ّوار امللتزمني دينياً حاول املستطلعون أن يبحثوا عن
اختالفات ولو جزئية يف التعبري عن االلتزام فكان سؤال :بنظرك ،ما هو الشكل
األمثل للحجاب؟ وتراوحت اإلجابات بني العباءة التقليدية العراقية والشادور
الرشعي...الذي بدا األكرث ليربالية مقارن ًة بأشكال الحجاب
اإليراين ،والزي
ّ
األخرى.
أما التجربة الدميقراطية يف إيران والعراق ،فجرى اختبار تقدّ مها باألسئلة
التالية :هل شاركت يف التصويت يف االنتخابات الربملانية األخرية؟ ما هو
تقوميك لالنتخابات التي جرت أخريًا؟ برأيك ،من يجب أن يقود البالد؟ هل
ميكن يف أيامنا هذه للمواطنني اإليرانيني  /العراقيني انتقاد النظام الحاكم يف
متسكاً بالدميقراطية مع نقد
البالد من دون خوف؟ وقد أظهرت اإلجابات ّ
رصيح عند العراقيني لتجربة األحزاب الدينية من دون تراجع عن وجوب التزام
معبين عن
املسؤول السيايس بقيم اإلسالم ...فيام أجاب اإليرانيون بحذر ّ
رضا عام عن صيغة الحكم ومشاركة فاعلة يف االنتخابات.
الرصاع القائم يف اإلقليم حرض يف املسح مخترباً دعم الشيعة امللتزمني
للقوى التي تقف يف وجه اإلرهاب سواء يف سوريا أو العراق فطرحت أسئلة
من قبيل :كيف سينتهي الرصاع يف سوريا؟ وهل كان التدخّل اإليراين سلب ًيا أم
إيجاب ًيا؟ و ما هي الدوافع من وراء السياسة التي تتبناها إيران يف املنطقة؟ وهنا
أظهر معظم املستطلعني تفاؤالً بالنرص يف سوريا ونظرة إيجابية للدور اإليراين
مم يشري إىل تكون رؤية متامسكة للرصاع عند العموم.
يف املنطقةّ ،
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خاص
وبشأن العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية ،مثّة استهداف
ّ
للداخل اإليراين ،وكأنّ املرشفني عىل املسح وجدوها فرصة ملعرفة املزاج
اإليراين الداخيل بعيداً عن الصورة النمطية التي يتداولها اإلعالم ،فقد طرحت
خاص أسئلة من قبيل:هل املصالح بني الواليات
عىل اإليرانيني وبشكل
ّ
املتحدة وإيران متباينة أم متالقية؟ وهنا رصحت غالبية اإليرانيني بأنّها متباينة.
وهل تؤيّد التعاون مع الواليات املتحدة يف واحدة من هذه املجاالت؟ وهنا
اختار اإليرانيون املجاالت املدنية غري العسكرية .وهل تدعم الواليات املتحدة
وإيران يف العمل م ًعا من أجل مكافحة تنظيم داعش يف العراق؟ وهنا كان شبه
العسكري األمرييكّ.
إجامع عىل رفض التدخّل
ّ
وحرض املوقف من الطاقة النووية يف سؤال جرى تفصيله بدقة :هل تؤيّد
متا ًما ،تؤيد بعض اليشء ،ال تؤيد وال تعارض ،تعارض بعض اليشء ،تعارض
متا ًما فكرة تطوير الجمهورية اإلسالمية يف إيران للطاقة النووية لالستخدام
املدين؟ وهنا أيدت األغلبية حصول إيران عىل الطاقة النووية ألغراض سلمية،
فيام كانت أكرث تحفظاً يف اإلجابة عن األسئلة الخاصة بحصول إيران عىل
سالح نووي ،وقد فرس هذا التحفّظ تباينا يف فهم فتوى السيد الخامنئي بينام
كان اإليرانيون واضحني يف مسألة تعارض انتاج األسلحة النووية مع  التعاليم
اإلسالمية؟   وأبدت غالبيتهم تأييداً لالتفاق النووي مع الغرب.ويف معرض
الحديث عن السياسة التي يجب أن ت ّتبع تجاه إيران ،حصل املستطلعون عىل
معلومة مثينة عندما وافق أغلب اإليرانيني عىل أنّ رفع العقوبات سيؤثر  يف
حياتهم اليومية.
كيف ينظر الشيعة إىل أمريكا؟
أقل حديّة من
إنّ خالصة ما ورد يف اإلجابات السابقة تشري إىل موقف ّ
املتو ّقع ،فالشيعة يف غالبيتهم فضّ لوا أشكال التعاون املدين ورفضوا التدخل
العسكري ،وكانت إجاباتهم تشري إىل أنّهم ليسوا معقدين بل هم أكرث واقعية
يف التعامل مع تدخالت الواليات املتحدة يف مناطق الرصاع ،وقد كانوا يف
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غالبيتهم مقتنعني بأنّ الواليات املتحدة ليست صادقة وال عادلة معهم بل هي
متيل إىل املعسكر املناوىء لهم ،ولذلك كانت حساسيتهم عالية من تدخلها
العسكري من غري نفي إلمكانيات التعاون األخرى.
دخلت أسئلة أخرى يف صميم املواقف الشخصية ،وسألت عن الجار الذي
يفضله الشيعي ،حتى مذهب أو دين أو قومية الزوجة التي يفضلها البنه .وهنا
ظهرت املخاوف من «الجار السني» واملعايري الدينية التي غلبت عىل اختيار
الجار وزوجة االبن .وعن طريق النفاذ إىل الحياة الشخصية ،حصل املرشفون
عىل املسح عىل معلومات ق ّيمة تتعلّق باملستوى املعييش والتعليمي للعراقيني
واإليرانيني ،وتفاصيل دقيقة حول كيفية التعبري عن التزامهم الديني سواء يف تلقي
الدروس الدينية أو يف كيفية تطبيق الشعائر والطقوس ومدى منطيتها يف حياتهم.
ومل تكتف األسئلة بالنفاذ إىل الحياة الشخصية بل الحقت باألسئلة
تغي املواقف ومنظومة القيم من جيل إىل الجيل ،عندما طلبت من
االفرتاضية ّ
املستطلعني أن يقارنوا مواقفهم الحالية مبواقف آبائهم.
مالحظات نقدية:
 .1ال ريب يف أنّ هذا النوع من البحوث امل ّمولة من دوائر وثيقة الصلة
بالقرار يف أمريكا وال س ّيام الجيش األمرييك ،ميثّل الشكل األكرث تط ّوراً من
«اإلسترشاق السيايس» ،الذي أصبح يجمع بني آليات املسح األنرثوبولوجي،
وتقنيات االستخبار واألمن املعلومايت ،وبالتايل فإنّنا لسنا مضطرين لتسهيل
هذا النوع من املسوح فيام نحن بحاجة إلجرائها لخدمة أصحاب القرار عندنا.
نشري هنا إىل رضورة التعامل مع «مكر املوضوعية العلمية» التي يتم ّيز بها
أي شعور بالدونية تجاه اآلخر الغريب ،الذي
الغربيون
ّ
أمني رفيع ،من دون ّ
بحس ّ
يستخدم سالح املعرفة ليميض يف تفسيخ ساحتنا ورشذمتها.
 .2ما دام الشيعة يؤكّدون ارتباطهم مبرجعيتهم الدينية ،فإن إمكانيات
استتباعهم من قبل الغرب ستكون أضعف ،وبالتايل فإنّ الدميقراطية التي تعطي
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حق املشاركة الفاعلة يف القرار السيايس ستبقى خطراً عىل
عموم الشعب ّ
املصالح األمريكية يف املنطقة .فمن الطبيعي والحال هذه أن يسعى األمرييك
إىل منع استقرار العراق ،ومحاولة زعزعة استقرار إيران ،بسالح النزاعات الطائفية
واملذهبية والقومية واإلرهاب التكفريي املمول من الدول املطيعة يف املنطقة
العربية والعامل اإلسالمي.
 .3مل يوفّق الباحثون يف بعض االستنتاجات التي خلصوا إليها نتيجة
معرفتهم السطحية بخلفية اإلجابات من جهة ورغبتهم يف إسقاط مصطلحاتهم
علينا من جهة أخرى ،فنحن نعرف مثال أنّه ال يوجد رابط دائم بني االلتزام الديني
باملعنى التقليدي ،واملوقف املتشدّ د يف العالقات مع الغرب ،وإمنا تحكم
رص الباحثون هنا عىل إسقاط
هذه املسألة حسابات املصالح واملفاسد .بينام ي ّ
التصنيفات املالمئة لهم عىل هذا املرجع أو ذاك وهذه الرشيحة االجتامعية أو
أي معارضة للسياسة األمريكية،
تلك .فاملعتدل يف قاموسهم هو الذي ال يبدي ّ
أو ال يدعم التنظيامت الشيعية املقاتلة ،واملتشدّ د هو العكس ،ولذلك عجزوا
عن التوفيق بني الصورة النمطية التي صنعوها للمرجعية النجفية وإرصار املرجع
ثم الفتوى
جهات برميرّ ،
االعىل السيد السيستاين عىل االنتخابات خالفا لتو ّ
املباركة التي أطلقت الحشد الشعبي العراقي يف مواجهة داعش ،بينام نراها
ّ
الخط التاريخي للمرجعية الشيعية التي
نحن يف سياقنا الثقايف منسجمة مع
لطاملا كانت ّ
خط الدفاع األول عن استقاللية العراق ووحدته الوطنية.
 .4من املعروف أنّ الغرب عموماً وأمريكا خصوصاً ،يعملون عىل تهيئة
كوادر علامنية تابعة إلبرازها كقيادات بديلة ،خصوصا يف العراق الذي حرصوا
عىل أن يبقى عملية غري منجزة ريثام تته ّيأ لهم ظروف الهيمنة الكاملة عليه .ويف
هذا السياق نفهم استغالل أخطاء األحزاب اإلسالمية يف العراق ،وطرح أسئلة
تتعلّق بقبول املتدين لغري املتديّن مم ّثالً له ،وقد كشفت إجابات العراقيني عن
أمل عميق من تجربة األحزاب اإلسالمية يف الحكم وميل طبيعي إىل الكفاءة
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والنزاهة ،ولكن هذا امليل مل يصل ّ
ّ
التخل عن القيم اإلسالمية ،ومل
قط إىل حدّ
يضعف من توق العراقي للحر ّية واالستقالل وحساسيته من التدخّل العسكري
األمرييك .وتشكّل الشكوى التي عربت عنها اإلجابات املتعلقة مبواصفات
املسؤول جرس إنذار لألحزاب اإلسالمية التي تتصدّ ى اليوم للحكم.

 .5بعض األسئلة التي كان ظاهرها البحث يف منظومة القيم والعالقات
الشخصية ،كالسؤال عن الجار الذي تفضّ له ،ومواصفات الزوجة التي تختارها
ألبنائك ،حفرت عميقاً يف الجغرافيا النفسية للمواطن الشيعي وأظهرت الندوب
مم يغري األمرييك بالعمل عليها
والحدود التي س ّببتها الفتنة والحروبّ ،
وتكريسها وتظهريها كحدود يف الجغرافيا السياسية وصوالً إىل مخططات
التقسيم عىل أساس عرقي أو ديني أو مذهبي ،علامً أنّ الباحثني خلطوا بني
املوقف من اإلرهاب السلفي ،واملواطن «السني» الذي اتّجه بالتد ّرج نحو
الكمي الذي توحي به
دعم الحشد الشعبي العراقي والجيش النظامي ،فالقياس
ّ
و«كل السنة» يف مكان آخر ال ينطبق عىل
ّ
«كل الشيعة» يف مكان
النتائج بوضع ّ
متغيات الساحة العراقية يف مسارها الحايل.
واقع األمور إذا أخذنا بعني االعتبار ّ
املصطلحات اإلحصائية:

أ  .مستوى الداللة اإلحصائية:

يتك ّرر مصطلح «مستوى الداللة اإلحصائية» يف هذا املسح عدّ ة مرات عند
مم يوجب علينا بيان معناه ودرجاته ،ألنّ هذا العمل يف
استخالص النتائجّ ،
للمتخصصني.
جها فقط
ّ
النهاية ليس مو ّ

ال يوجد فرق بني كلمة مستوى الداللة وما يس ّمى باحتامل الخطأ،
قل احتامل الخطأ ارتفع مستوى الداللة درجة .وتقع الداللة
ولذلك كلّام ّ
االحصائية يف ثالثة مستويات:
أقل من 0.05
املستوى األ ّولّ :
أقل من 0.01
املستوى الثاينّ :
أقل من 0.000
املستوى الثالثّ :
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واملستوى الثالث أقوى يف داللته من املستويني األول والثاين ،واملستوى الثاين أقوى
أقل مستوى داللة إحصائية مقبولة.
من املستوى االول فقط ،بينام املستوى األول هو ّ
ألننا عندما نقول هذا ّ
دال عند مستوى  ، 0.05فإ َّن هذا يعني أنّنا لو أعدنا هذا البحث أو
هذا االختبار  100مرة فإننا سوف نحصل عىل النتيجة نفسها  95مرة ،وسوف تكون نسبة
الخطأ يف أن نحصل عىل نتيجة مختلفة هو خمس ّمرات من أصل املئة ( اي )0.05
وكذلك األمر بالنسبة ملستوى الداللة  ،0.01فإنه يعني أنني سوف أحصل
عىل النتيجة نفسها  99مرة من أصل الـ 100مرة التي أعيد فيها التجربة أو
كل  100مرة.
تقل كثريا ً لتكون مرة واحدة فقط يف ّ
االختبار .بينام نسبة الخطأ ّ
وبالطبع فإ ّن نسبة الداللة  0.000هي األقوى ،النها تعني أنّنا لو أعدنا تطبيق هذا
البحث أو هذه التجربة ألف مرة (  1000مرة) فإنّنا سوف نحصل عىل النتيجة نفسها
 999مرة يف مقابل مرة واحدة خطأ.

ب  .االنحراف املعياري:
يعب االنحراف املعياري عن درجة التشتت يف القيم صعودا ً أو نزوالً ،عىل سبيل
ّ
املثال يف عامل املال ،يجري دامئاً تقديم وتحديد االنحراف املعياري للمتعاملني
متوسط السعر  50واالنحراف
واملهتمني ،فلو فرضنا أن قيمة أحد األسهم يف
ّ
املعياري  5فهذا يعني أ ّن سعر السهم ال يخرج من بني  45و.55
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الشكر والتقدير
إ ّن هذه الدراسة ما كانت لرتى النور من دون النصح واإلرشاد اللذين حصلت
عليهام من العديد من الزمالء من األوساط األكادميية ومن أعضاء فريق العمل الذين
عملوا معنا يف هذا املجال .أوالً ،نو ّد أن نشكر عبد الله الحامدي ،مدير املسح ،عىل
كل الجهود التي بذلها من أجل تسهيل عمل البحث واإلرشاف عىل سري هذا املسح.
ّ
فأريحيته يف مجال العلوم االجتامعية وعبقريته يف املجال اللوجستي أثبتا أهميتهام
يف نجاح هذا املرشوع .كام نق ّدم عظيم الشكر لرئيس جامعة الكوفة الدكتور عقيل
عبد ياسني الكويف عىل كرم الضيافة التي القانا بها طوال فرتة هذا االستطالع،
وخصوصاً لألستاذ حسن ناظم ،الذي يشغل كريس األونيسكو عن دراسات الحوار
بني األديان يف العامل اإلسالمي ،ملا قام به من تجنيد مجموعة رائعة من طالب
الجامعات يف الكوفة من أجل القيام بعمليات التدريب والتعداد الالزمة لهذا املسح،
علم بأ ّن
فلقد برهن هؤالء طاقة كبرية ونزاهة واهتامماً بالتفاصيل طوال م ّدة العملً ،
كل واحد منهم ،وعددهم واحد وخمسون ،قد وردت يف مختلف أقسام هذا
أسامء ّ

[[[-فوتيني كريستا ( )edu.mit@cfotiniأستاذة محاضرة ،وأليزبيث داكيسير ( )edu.mit@dekeyserودرين
نوكس ( )edu.mit@dcknoxيحضّ رون لرسالة الدكتوراه في كلية العلوم السياسية في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا.
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نعب عن كثري االمتنان للمرشفني عىل مسحنا هذا ،وهم فارس
التقرير .كام يسعدنا أن ّ
كامل حسن ،ميثم حسن مايش ،وائل عدنان كاظم ،فارس نجم حرام ونضال ج.
حسن قيادة واحرتام كبري ألخالقيات العمل.
غظداب ملا أثبتوه من ُ
أما بشأن النصح الذي حصلنا عليه حول املسح يف العراق ،فإن شكرنا الكبري
جه إىل األستاذة أماين جامل ومايكل روبنز ،اللذين مل يتأخرا ،مشكورين ،يف
مو ّ
مشاركتنا خرباتهام يف الباروميرت العريب .وكذلك نشكر نانديني كريشنان ،لتقديم
األدوات والبيانات الواردة يف دراسة الحالة االقتصادية لألرس الصادرة يف مسح البنك
الدويل حول العراق .كام نشكر نيها ساهغال ملشاركتنا تجربتها يف العمل مع مركز بيو
واملمرسني
نعب عن خالص امتناننا لجميع الباحثني
ّ
لألبحاث يف العراق .كام نو ّد أن ّ
الخاص
الذين قدموا مساهامتهم الستكامل هذا املسح طوال م ّدة العمل ،مع الشكر
ّ
لألستاذ روي متحدة .ألوىل املشاركات القيّمة يف هذا املرشوع ،ونو ّد أيضً ا أن نشكر
الدكتورة صابرينا مريفن وجريالدين شيتالر .أما لتقديم املساعدة وتأمني الرتجمة
ألدوات املسح باللغة العربية ،فرنيد أن نشكر سورا الحامدي ،ولتأمني أدوات املسح
جه بالشكر لنيكو صابر ملا ق ّدمته لنا من مساعدة يف الرتجمة
باللغة الفارسية فنتو ّ
لكل ما ق ّدمته لنا من مساهمة يف العمل .نو ّد أيضاً أنّ نذكر عطية
ولساجدة غودارزي ّ
فاهيدمانيش من قسم التكنولوجيا واالقتصاد يف جامعة فرجينيا ملا أبدته من سخاء
يف تقديم نسختها املنقحة من البيانات الوادرة عن املركز اإلحصايئ يف إيران .كام
ونق ّدم جزيل شكرنا ملارسني الشمري ورميزا الشيخ ملساعدتنا يف إجراء البحث يف
أثناء املراحل األوىل من هذا املرشوع.
ولقد كانت فوتيني كريستيا مسؤولة عن جمع البيانات الالزمة لهذا املرشوع،
وذلك بإرشاف من جمعية أندرو كارنيجي ودعمها الذي نشكرها عليه .كام وتقدّ ر
فوتيني كريستيا الدعم الذي حصلت عليه من الجائزة رقم 0509-W911NF-121
التخصصات يف مكتب البحوث
التابعة للجنة مبادرة البحوث الجامعية املتعدّ دة
ّ
التابع للجيش.
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امللخص التنفيذي
يلقي هذا املسح الضوء عىل املواقف واملعتقدات التي يتبناها أبناء الطائفة
الشيعية من امللتزمني ،وذلك من خالل إجراء مسح حول اإليرانيني والعراقيني م ّمن
يتوجهون إىل كربالء إحيا ًء لذكرى األربعني التي تحظى بالقدسية لدى الشيعة.

عندما أجرينا هذا املسح يف خالل األيام التي سبقت ذكرى األربعني ويف خاللها
يف عام  ،2015أشارت األرقام إىل مشاركة  22مليون شخص يف موكب املسري إىل
أي أكرث من
مزار اإلمام الحسني يف مدينة كربالء الواقعة يف الجنوب من العراقّ ،
الحج يف ذلك عام.
عرشة أضعاف من زاروا اململكة العربية السعودية ألداء مناسك
ّ
مع العلم أنّ العينة التي استطلعناها ض ّمت  2410زائرين عراقيني و 1668إيرانياً من
مختلف محافظات ومناطق العراق وإيران ،وذلك سع ًيا إىل التع ّرف عن قرب إىل أراء
الشيعة م ّمن ميارسون هذا التقليد من هذين البلدين ،وهو ما فتح أمامنا الباب من
أجل االطالع من وجهة نظر سياسية واجتامعية عىل هذه الفئة املتف ّرعة داخل الرشق
األوسط التي ال تزال موضع القليل من الدراسة والبحث.
مل يكتف هذا املضمون الفريد الذي يكتنزه هذا التقليد مبجرد فتح األبواب أمامنا
للتع ّرف إىل الناحية السياسية لهذه الرشيحة من الناس واملتمركزة يف اثنني من أه ّم
البلدان ذات األغلبية الشيعية من السكان ،إنّ ا أيضً ا سمح لنا بأن نطرح العديد من
الحساسة حول مواضيع من الصعب التط ّرق إليها يف ما لو كنا قد أجريناها
األسئلة
ّ
يف إطار مسح تقليدي .لقد استطاع املسح الذي أجريناه أن يطرح عىل الز ّوار األسئلة
املتعلقة بوجهة نظرهم حيال حكوماتهم والواليات املتحدة األمريكية والغرب
يلف الرشق األوسط ،مبا يف ذلك سوريا والعراق ،وحيال
والرصاع الطائفي الذي ّ
املمرسات الدينية الشيعية ،ونشوء تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
املعتقدات أو
ّ
والشام ،واالتفاق عىل برنامج إيران النووي.
أضف إىل ذلك ،فإننا لجأنا إىل التقنيات الحديثة يف مجال انتقاء العينات والطرائق

24

الوجهة كربالء

التجريبية ،وذلك سع ًيا إىل الحصول عىل األجوبة التي تتسم باملزيد من املصداقية
والتمثيل للفئة األكرب التي تجيب عن التساؤالت الحساسة .أما هذه الخطّة فقد
سمحت لنا باستقاء املعلومات حول وجهات نظر املستطلعني ومعتقداتهم وحسب،
ال بل بالوصول إىل ميولهم ونزعاتهم الكامنة واملسترتة ،سع ًيا إىل التعرف إىل العامل
الشيعي يف الوقت الحارض بشكل أفضل ـ مبا يف ذلك جذور الرصاع وإمكانيات
املصالحة.
مل يكن مفاجئاً بالنسبة إلينا ،أن نرى أنّ األغلبية العظمى من املستطلعني قد أعلنوا
املمرسة الدينية  .ولكن ال بدّ من القول إنّه كان مثة فروقات
أنّهم ملتزمون لناحية
ّ
واضحة ما بني اإليرانيني والعراقيني لناحية األساليب املعتمدة للتعبري عن هذه
املعتقدات الدينية ،إذ كان من املالحظ أنّ اإليرانيني قد انخرطوا أكرث من العراقيني
املمرسات الدينية التي ت ّتسم باملزيد من الج ّو الجامعي ،كام أنّهم كانوا أكرث
يف
ّ
استعدادًا للقول إنّه ال بدّ للدين من أن يكون ذا تأثري عىل للقرار السيىايس .أضف
أنهم بأغلبيتهم كانوا من املؤيدين لنظام الحكم القائم حال ًيا ،عىل الرغم من األسئلة
االختبارية قد أشارت إىل بعض املخاوف الكامنة حيال الفساد إىل جانب الرغبة يف
التغيري .أ ّما من الناحية األخرى فإنّ العراقيني مل يتوانوا يف التعبري رصاح ًة عن سخطهم
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عىل السلطات السياسية ،مبا يف ذلك السلطات السياسية الدينية ،إذ أشاروا عىل
نطاق واسع إىل أنّ ما من حزب يف البالد قادر عىل إدارة العراق ،وإىل أنّ األحزاب
اإلسالمية السياسية ليست أفضل حاالً من مثيالتها العلامنيةّ .
إل أنه ،وعىل الرغم
يتخل
ّ
من سنوات عدم اإلستقرار والعنف التي أحدقت بالبالد عىل نحو واسع ،مل
العراقيون بشكل عام عن نظرتهم اإليجابية تجاه الدميقراطية.
وال ب ّد من اإلشارة إىل أن كالً من املستطلعني العراقيني واإليرانيني عىل ح ّد سواء
أظهروا مزي ًدا من املوافقة حيال السياسة اإلقليمية ،إذ إ ّن األغلبية العظمى من هؤالء
يلف املنطقة .كام
رأت يف إيران أنّها حامية املصالح الشيعية يف إطار الرصاع الذي ّ
لكل من الجامعات املذكورة،
أيّد املستطلعون بشكل كبري تأمني املساعدة املالية ّ
مبا يف ذلك الحوث ّيون يف اليمن والجيش النظامي يف سوريا وحزب الله وجامعات
املتطوعني من الشيعة يف العراق واملعروفة باسم الحشد الشعبي ،واملعارضة الشيعية
يف البحرين والجامعات الشيعية األفغانية ،وهو ما يسلّط الضوء عىل ارتباط هذه
الطائفة بالرصاعات الدائرة يف أنحاء الرشق األوسط .أ ّما عىل صعيد الساحة الدولية،
كل من املستطلعني العراقيني واإليرانيني يف أغلب األحيان عىل استعداد للنظر
كان ّ
مم تقف
إىل الواليات املتحدة عىل أنّها تقف يف
ّ
صف أعداء الشيعة التقليديني أكرث ّ
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صف حلفاء الشيعة .كام أنّهم أعربوا عن تفضيلهم النخراط الواليات املتحدة
يف
ّ
أخف يف الرشق األوسط يف إطار مختلف الرصاعات ،وال س ّيام يف العراق،
بصورة
ّ
ح ّتى يف حال اقرتاح التدخالت غري العسكرية.
وعىل نحو الفت للنظر ،أشار اإليرانيون إىل تقديرهم ملا تبديه بالدهم من سعي
وراء تحقيق االكتفاء الذايت عوض االنخراط يف املجتمع الدويل ،كام رأى كثريون
منهم أ ّن مث ّة مصالح متباينة تُبعد ما بني الواليات املتحدة وإيران ،ولكن عىل الرغم
من ذلك ،ظلّوا يفضّ لون التفاعل املتزايد ما بني البلدين ،مبا يف ذلك التبادالت
السلمية يف مجاالت السياحة والصحافة والثقافة والرياضة .وال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن
أكرث من نصف املستطلعني اإليرانيني أضافوا إىل ذلك تأييدهم للتعاون العسكري مع
الواليات املتحدة يف خض ّم الحرب يف مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية .ويف ٍ
وقت
أبدوا فيه بغالبيتهم العظمى تأييدهم لتطوير الطاقة النووية لالستخدامات السلمية،
فإ ّن املستطلعني اإليرانيني ظلوا منقسمني حيال ما إذا كان عىل إيران تطوير السالح
النووي ،إىل جانب انقسامهم حيال اإلنعكاسات الدينية عىل هذا القرار .ولكن ال
ميكن القول إال إنهم كانوا داعمني لالتفاق النووي اإليراين ومتفائلني حيال فرص
نحاج تطبيقه.
إىل جانب اإلجابة عن أسئلة املسح ،فإ ّن املستويات املتفاوتة لعدم الر ّد عىل
بعض األسئلة سمح لنا بأن نفهم بصورة أفضل ماهية املواضيع التي تخلق حساسية
أقل حيال الر ّد عىل
كل من العراقيني واإليرانيني ،إذ إ ّن اإليرانيني أبدوا تجاوبًا ّ
لدى ّ
األسئلة املتعلّقة بالدميقراطية والعالقة ما بني الحكومة والدين ،يف حني أ ّن العراقيني
أقل تجاوبًا حيال الر ّد عىل األسئلة التي تركّز يف السياسة يف املنطقة والتو ّرط
كانوا ّ
يف السياسة الخارجية التي تنتهجها إيران.
علامً أنّه عىل مدى التقرير ،استطعنا أن نلحظ تباي ًنا يف اإلجابات استنادا ً إىل
الجنس والعمر والدخل واملستوى التعليمي ومدى التديّن ،يف حني أ ّن مدى أهمية
[[[
هذه املعايري تبلغ  0.05إذا ما قارناها بالعوامل األخرى التي تؤثر يف انحدارها.
المفصل حول هيكلية االنحدار وتفسيره.
[[[ -راجع الملحق «أ» للحصول على الشرح
ّ
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النتائج
ـ الوسائل اإلعالمية واألخبار والروابط  االجتامعية :تشري األرقام إىل أنّ ما يفوق
 % 75من املستطلعني من اإليرانيني والعراقيني يستحصلون عىل غالبية مصادر
معلوماتهم من محطّات التلفزة ،أضف أن ما يقارب  % 60منهم قد ذكر أيضً ا أنّه
يحصل عىل هذه املعلومات من األصدقاء وأفراد العائلة .يف املجمل ميكن القول
إ ّن اإليرانيني يحصلون عىل معلوماتهم من مصادر تتن ّوع أكرث من تن ّوع املصادر التي
يستقي العراقيون منها معلوماتهم ،حيث يعترب املسجد ثاين أكرث مصدر للمعلومات
منترش بني الناس .فضالً عن ذلك ،ات ّضح أ ّن اإليرانيني ينخرطون بصورة أقوى يف
النشاطات املحلية ذات الطابع املجتمعي ويف منظامت املجتمع املدين ،سواء
أكانت ذات طابع ديني أو علامين .كام أن ما يقارب نصف اإليرانيني والعراقيني عىل
األقل يف الشهر الواحد ،إىل
السواء سبق لهم أن لجؤوا إىل اإلنرتنت بضع مرات عىل ّ
جانب بعض تطبيقات الرسائل املستعجلة وخدمات التواصل عرب الفيديو عىل سبيل
سكايب وواتسآب وفايرب ،التي تحظى جميعها بشعبية يف كال البلدين.

ـ الطائفية :إنّ هذا املسح ينظر يف املواقف الطائفية ،سوا ًء العلنية أو املسترتة،
كل من العراق وإيران ،وذلك من خالل اللجوء إىل مزيج
التي يتبناها الشيعة يف ّ
من األسئلة االختبارية أو غري االختبارية .مع العلم أنّه يف حال طرح السؤال بصورة
مبارشة ،كان العراقيون واإليرانيون يقول أغلبهم إنّهم داعمون للحوار السني ـ الشيعي،
لكل من السنة والشيعة التأويالت املتباينة حول مبدأ اللجوء
إال أنهم كانوا يرون أنّ ّ
إىل العنف يف اإلسالم .عىل أنّ األسئلة االختبارية قد أشارت عىل نحو إضايف إىل أنّ
املستطلعني كانوا متح ّيزين بشكل كبري ضدّ جريانهم من السنة ح ّتى النساء الس ّنيات
املتز ّوجات من العائلة ،وهو ما يشري إىل أنه يف حني كان املستطلعون يقبلون عىل
جع عىل التفاعل السني ـ الشيعي ،إال أنّهم
نح ٍو سطحي بالسياسات عا ّمة التي تش ّ
يظلون يف داخلهم داعمني للمبادئ الكامنة لهذه السياسات.
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ـ الدين :متا ًما كام كنا نتوقّع يف أثناء انتقاء العينات ،أظهر أغلب املستطلعني
نسبة عالية من االلتزام الديني ،إال أنّ اإليرانيني كانوا ،عىل نحو الفت للنظر ،أكرث
املمرسات الدينية املجتمعية ،حيث إنّ نسبة انخراط املرأة
عرضة لالنخراط يف
ّ
اإليرانية يف هذه النشاطات يفوق ضعف انخراط نظريتها العراقية يف هكذا مناسبات.
ممرسة التفسريات والتأويالت التي تصدر عن هيئة دينية
أما التقليد ،أو مبعنى آخر ّ
معينة ،فهو يبقى ذا أهمية كربى يف إطار العقيدة الدينية لدى الشيعة ،حيث اتضح أنّ
أغلب اإليرانيني يقلّدون الخامنئي يف حني أنّ أغلب العراقيني يقلّدون السيستاين .مع
العلم أنّ املستطلعني برهنوا تبياناً الفتاً يف وجهة نظرهم تجاه الدين والدولة ،إذ إنّ
الديني يف السيايس.
اإليرانيني أكرث عرضة من العراقيني لتفضيل انخراط
ّ
ريا تجاه أرائهم بشأن
ـ الجنس وقضايا املرأة :لقد أبدى أكرث املستطلعني تح ّفظًا كب ً
املرأة والعائلة ،بحيث أشاروا إىل أ ّن أبناء املراة عاملة يعانون غياب األم وإىل أن
املرأة ال ب ّد لها من إذن زوجها لإلنخراط يف سوق العمل ،وإىل أ ّن الحصول عىل
العمل ليس الوسيلة الفضىل التي تضمن للمرأة أن تكون مستقلة يف املجتمع .يف
حني أنّهم أبدوا تح ّر ًرا أكرب لجهة املسائل املتعلقة بالحقوق والفرص ،حيث أن
أغلبهم يرون أنّه ال بدّ من أن تحظى بالحقوق نفسها التي يحظى بها الرجل وأن يكون
لها حق اختيار الرجل الذي ستتز ّوجه .فضالً عن ذلك ،فإنّ أغلب املستطلعني رأوا أنّ
العباءة العراقية أو الشادور اإليراين هو اللباس املالئم للمرأة ،ولكن اإليرانيني بصورة
معي عىل آخر.
عا ّمة أبدوا تحفظًا ّ
أقل من العراقيني لجهة تفضيل لباس ّ
كل من العراق وإيران
ـ حقوق اإلنسان والدميقراطية :لقد أبدى املستطلعون من ّ
انقسا ًما يف الرأي حيال املسائل املتعلقة بالدميقراطية وحقوق اإلنسان ،حيث إ ّن
ما يقارب نصف هؤالء رأوا أ ّن بعض جوانب نظام الدميقراطية تتسم بالسلبية نو ًعا
ما .مع العلم أ ّن اإليرانيني أبدوا إميانًا الفتاً للنظر بالحزب الحاكم الحايل وبنظام
الحكومة ،إذ إ ّن ما يقارب ثالثة أرباعهم يعتقدون أنّه أفضل نظام قد يحكم يف إيران
خ ًرا كانت ح ّرة ونزيهة متاماً .أ ّما من ناحيتهم،
وأ ّن االنتخابات التي شهدتها البالد مؤ ّ
فإ ّن العراقيني أبدوا عدم رىض عميق بالنظام القائم حال ًيا يف البالد بحيث رأوا أنّ
االنتخابات التي جرت منذ وقت قريب مل تكن ح ّرة وال نزيهة .إال أنّه وعىل الرغم من
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هذا اإلحباط ،ظلّوا بنسب كبرية داعمني لسيادة الدولة العراقية واستمراريتها ،مع العلم
أنّ األكرثية العظمى من املستطلعني الشيعة الذين شملهم مسحنا هذا أبدوا رفضاً
إلقامة إقليم سني مستقل يف العراق أو إقامة دولة كردية منفصلة.
دعم
ـ إيران والرصاع اإلقليمي :لقد أبدى املتديّنون من اإليرانيني والعراقيني
ً
يكاد يكون إجامع ًيا حيال القضايا التي تعني الشيعة يف جميع أرجاء الرشق األوسط،
مبا يف ذلك الحوثيون يف اليمن والجيش النظامي يف سوريا وحزب الله وجامعات
املتطوعني من الشيعة يف العراق واملعروفة باسم الحشد الشعبي ،واملعارضة الشيعية
يف البحرين والجامعات الشيعية األفغانية .علامً أ ّن ما يقارب نصف املستطلعني
حل يف املرتبة الثانية
رأوا أ ّن بشار األسد قد يربح الحرب الدائرة يف سوريا ،بحيث ّ
الحل يف سوريا سيكون عىل شكل تسوية عىل خلفية مفاوضات
ّ
الفرضية القائلة إ ّن
تجري برعاية املجتمع الدويل ـ وهو ما يشري إىل ثقة غري متوقعة عىل الرغم من عدم
متكنهم من الوصول إىل وقف إلطالق النار .إلّ أ ّن ما يقارب ربع العراقيني أشاروا
إىل أنّهم يعتقدون أ ّن الحرب يف سوريا لن تنتهي ،وهو ما ّ
يدل عىل تجربتهم التي
عاشوها مع الرصاعات التي ال ح ّد لها.
ـ املوقف من الواليات املتحدة واملجتمع الدويل :يكاد يكون املستطلعون قد
أجمعوا عىل إبداء املوقف اإليجايب من الدور الذي تضطلع فيه إيران يف القضايا يف
العامل ،معتربين أنّ إيران هي التي تحمي مصالح الشيعة يف الرشق األوسط .إشار ًة
إىل أن أكرث اإليرانيني يعتقدون أ ّن إيران عىل األقل منخرطة يف املجتمع الدويل نو ًعا
ما ،عىل الرغم من أن املستطلعني أبدوا تقدي ًرا بصورة أولية تجاه اإلكتفاء الذايت الذي
تتمتع به إيران مستعيض ًة عن االنخراط الدويل والتبادل التجاري .كام قد ظهر نوع من
التف ّهم لقيمة التعاون العسكري واملدين مع الواليات املتحدة األمريكية ،عىل الرغم
من اإلقرار بوجود مصالح متباينة ت ُبعد ما بني الواليات املتحدة وإيران .إشار ًة إىل
دعم كبريًا تجاه تطوير الطاقة النووية لالستخدامات
أن املستطلعني اإليرانيني أبدوا ً
السلميةّ ،
إل أنّهم ظلّوا منقسمني حيال ما إذا كان عىل إيران تطوير السالح النووي،
إىل جانب انقسامهم حيال االنعكاسات الدينية عىل هذا القرار .ولكن إجامالً أبدوا
دعمهم لالتفاق النووي اإليراين وتفاؤلهم حيال فرص نجاح تطبيقه.
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 1ـ المسح
واملمرسات
يُعترب هذا املسح استطال ًعا للرأي عام ،بحيث يجري الرتكيز يف اآلراء
ّ

السياسية التي يتبناها املتدينون الشيعة .وللتوضيح فقد استغلينا الفرصة إلجراء هذا

املسح بالتزامن مع املسرية السنوية التي يقوم بها الشيعة يف الجنوب من العراق،
وذلك بهدف انتقاء العينات التي نستهدفها من املستطلعني ،أي األشخاص الذين

كل من العراق وإيران .وبالتايل فإن هذه العينة ال تشكّل
ميارسون املعتقد الشيعي من ّ
متثيالً وطن ًيا لكال البلدين ،إمنا من باب أوىل عينة فرعية من املستطلعني العراقيني

واإليرانيني من الشيعة .إشار ًة إىل أن طريق السفر إىل كربالء انطالقًا من العراق
الز ّوار عىل طول الطريق الذي يربط النجف بكربالء

وإيران مفتوح أمام األفراد

من الناحية االقتصادية حتى
االجتامعية ،وهو ما يجعل
من هذه املناسبة الفرصة
األنسب للنظر عن كثب إىل
املتدينني الشيعة القادمني

من

مختلف

الخلفيات

االقتصادية واالجتامعية .عىل

أن املستطلعني ق ّدموا لنا
كل من
وجهات نظرهم حول ّ

حكومات بلدهم والواليات
املتحدة األمريكية والغرب
يلف
والرصاع الطائفي الذي ّ
الرشق األوسط ،مبا يف ذلك

سوريا والعراق ،ونشوء تنظيم
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الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ،واالتفاق عىل برنامج إيران النووي .علامً أ ّن هذا
املرشوع يُعترب مبتك ًرا من ناحية املنهجية التي اعتمدها ومصي ًبا من ناحية املوضوع
الذي يعالجه .أ ّما عىل مستوى املنهجية املتبعة ،فإ ّن املسح يلجأ إىل طرائق جديدة

من انتقاء العينات من إحدى فئات الشعب املتدينة ،التي وعىل الرغم من أنها تشكّل

ريا ال يستهان به من املجتمع كلّه ،إال أنّه من الصعب متييزها من خالل اللجوء
جز ًءا كب ً
إىل أساليب املسح التقليدية .أضف إىل ذلك أن املسح يعمد إىل اختبارات املسح

ـ مبا يف ذلك االختبارات املوحدة واختبارات التثبيت وتهيئة الذاكرة واختبارات

تهيئة الهوية الطائفية ـ بهدف الوصول إىل القضايا التي يصعب قياسها ،حيث من
املمكن أن يُبالغ املستطلعون يف اإلشارة إىل السلوكيات املرغوبة اجتامعيًا أو أن

يكونوا غري قادرين عىل اإلفصاح بشكل دقيق عن ميولهم االفرتاضية .مع العلم أن
هذه التقنيات كانت قد دخلت للمرة األوىل مجال العلوم السياسية يف إطار املسوح
املتعلقة بالسياسة األمريكية والتي كانت تسعى إىل التعامل مع املسائل الحساسة

عىل سبيل االنتامء العرقي (عىل سبيل املثال :جاميسون 1992؛ مانديبلبريغ ،1997
2001؛ فالينتينو وهيتشينغز ووايت 2002؛ هاينمولري وهوبكينز وياماموتو .)2014

ولكن يبقى أ ّن هذه األدوات قد أثبتت فاعليتها يف بعض املناطق األخرى بعي ًدا

عن الواليات املتحدة ،عىل سبيل أفغانستان وباكستان ،حيث جرى استخدام هذه
األدوات من أجل االطّالع عىل مدى الدعم الشعبي الذي يحظى به التم ّرد العسكري

(عىل سبيل املثال بلري وفري ومالهوترا وشابريو 2013؛ لييال وبلري وإمياي 2013؛
كالني وغريه .)2014

[[[

[[[ -لقد خضعت األدوات التي اعتمدناها إلى مراجعة هيئة المراجعة التأسيسية في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ومن ث ّم حصلت على موافقتها .كما حصلنا على ردود األفعال من بعض واضعي المنهجيات
السياسية واألكاديميين المتخصصين بشؤون الشرق األوسط في كبريات المعاهد األمريكية ،وكذلك من
كل من إيران والعراق.
بعض األكاديميين والمتخصصين في ّ
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ز ّوار ميارسون العبادة يف مقام إيب الفضل العباس يف كربالء

يف الجوهر ،من املمكن القول إنّ املسح الذي نقوم به يؤ ّمن الرؤية حول
سلوكيات وأراء واحدة من الجامعات البالغة األهمية يف الرشق األوسط التي
ٍ
وقت يتفاقم فيه
تظل عىل الهامش من دون دراسة ،يف
عىل الرغم من ذلك ّ
الرصاع الطائفي يف املنطقة .يشكّل الشيعة ما يقارب الـ  % 20من املسلمني
ّ
تتول الحكم يف
حجم أو التي
يف العامل ،عىل أنهم يُعتربون املجموعة األكرب
ً
بعض البلدان األكرث إثارة للجدل يف الرشق األوسط عىل سبيل إيران والعراق
كل من البحرين
جلون حضو ًرا ال يستهان به يف ّ
وسوريا واليمن ،عىل أنّهم يس ّ
[[[
والكويت.
ولكن ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن األعامل التي سبق أن أنجزت حول سياسة
[[[ -لالطالع على المزيد من المعلومات الرجاء مراجعة Mapping the global Muslim Population:” :
( ”A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Populationسكان العالم
اإلسالمي على الخريطة :تقرير حول حجم وتوزع السكان المسلمين في العالم) ،مركز بيو لألبحاث ،تشرين
األول 2009
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الشيعة تسعى إىل الرتكيز بصورة واسعة يف النظام الديني القائم يف إيران أو يف
ممرسات حزب الله يف لبنان (عىل سبيل املثال فالنيغان وعبد الصمد 2009؛
ّ
بريمان 2009؛ كاميت  ،)2014وهو ما يرتك الكثري من القضايا التي تتعلق
علم بأن املسوح التي كانت
بالرأي عام الشيعي عبارة عن أسئلة ال أجوبة لهاً .
قد أجريت حول الرشق األوسط وشامل أفريقيا مل تكن قادرة عىل اإلحاطة
بالوضع يف إيران بسبب الحظر الذي ميارسه النظام الحاكم ،وبالتايل فقد
كان الرتكيز ينصب عىل الدول العربية يف املنطقة .إمنا عىل الرغم من اللجوء
إىل هذه الدول العربية ،يبقى من الصعب الوصول إىل األعداد الكبرية من
السكان الشيعة بسبب الرصاعات
الدائرة يف املنطقة (عىل سبيل
سوريا واليمن) أو عىل األرجح
تكون العينات املنتقاة غري كافية
يف املناطق التي يغيب عنها
الوفاق الرسمي يف الوقت الحارض
بسبب القرارات السياسية املرتبطة
باالعتبارات العرقية والطائفية (عىل
سبيل الوضع يف لبنان والعراق).
وباملحصلة ،ال ميكن القول
ّ
ملمرسات الشيعة
إال أن فهمنا
ّ
صالة الظهر خارج إحدى خيم
وآرائهم بشكل عام يبقى محكوماً
الز ّوار يف النجف
باملحدودية أو التحريف وقامئًا،
عىل نح ٍو كبري ،عىل مجرد التوصيفات التي تخرج بها النخب داخل الطائفة
حتى أعدائها.
أما مضمون هذه الزيارة السنوية التي تجري نحو مدينة كربالء الواقعة يف الجنوب
العراقي فيسمح لنا بالوصول إىل أكرب عدد ممكن من الفئات الشيعية ،إن العراقية أو
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اإليرانية القادمني من مختلف املناطق .أضف إىل أنّه يوفّر لنا فرصة نادرة للتواصل
مع املستطلعني من الذكور واإلناث عىل حدٍّ سواء ،إذ تشكّل هذه الزيارة مناسبة
ممرسة الشعائر الدينية يف العلن ولخروجهن من
النخراط النساء بأعداد كبرية يف ّ
املنزل والوجود يف تجمعات تضم من كال الجنسني.
حب بالزائرين عىل مدار عام ،إال أنها تستضيف
وعىل الرغم من أ ّن كربالء تر ّ
األعداد الضخمة من الزوار يف مناسبتني تخلّدان ذكرى استشهاد اإلمام الحسني ـ
كل عام مبا أنّهام تتبعان
أي عاشوراء وزيارة األربعني ـ واللتني يختلف تاريخهام يف ّ
التقويم اإلسالمي [[[.ولقد قُ ّدر عدد الز ّوار عىل طول فرتة زيارة األربعني يف أواخر
شهر ترشين الثاين وبدايات شهر كانون األول عام  ،2015أي تاريخ إجرائنا لهذا
املسح ،بحواىل  22مليون شيعي ،أغلبهم من العراقيني واإليرانيني ،قاموا جميعهم
بزيارة مرقد اإلمام الحسني يف مدينة كربالء [[[.حال ًيا ميكن القول إنّ هذه الزيارة
هي أكرب تجمع ديني يف العامل يجتذب أعداداً ضخمة من الناس تفوق بكثري أولئك
الذين يتجهون إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة يف اململكة العربية السعودية ألداء
مناسك الحج والذين ال تتعدى أعدادهم املليونني أو الثالثة [[[.مع العلم أنه يف أبان
[[[ -ثمة أيضً ا بعض المناسبات الجانبية على سبيل والدة النبي محمد أو مناسبة  15شعبان (اليوم الخامس
عشر من الشهر الثامن في التقويم اإلسالمي) التي تعتبر بمثابة ليلة النجاة وتاريخ ميالد اإلمام الثاني عشر،
اإلمام المهدي.
[[[ -حضر زوار شيعة من دول أخرى مثل الكويت والبحرين ولبنان وأفغانستان والهند للمشاركة في زيارة
األربعين ،إال أن أعداد العراقيين واإليرانيين تفوق هؤالء بكثير .للمزيد راجع Shi’a pilgrims flock to« :
( ”Karbala for Arba’een climaxقوافل الزوار الشيعة إلى كربالء في تجمع األربعين) (صادر بتاريخ 14
كانون األو ل  )2014و»�Arba’een: World’s largest annual pilgrimage as millions of Shiite Mus
( ”lims gather in Karbalaاألربعون :أكبر حج سنوي في العالم يتجمع فيه الماليين من المسلمين الشيعة
في كربالء” (صادر بتاريخ  3كانون األول  ،)2015آخر تصفّح بتاريخ  22تموز .2016
[[[ -تراقب المملكة العربية السعودية أعداد الداخلين إلى أراضيها ألداء مناسك الحج بدقة من خالل
كل بلد .للمزيد راجع :بينجامين
تحديد نسبة معينة ألعداد األشخاص المسموح لهم بالقدوم للحج من ّ
سولوواي“ ”?Who Decides Who Gets to Go on the Hajj« ،من يحدّد من له الحق في الذهاب إلى
الحج؟” ،فورين بوليسي 23 ،أيلول  ،2015آخر تصفّح بتاريخ  22أيلول  .2016للمزيد عن اإلحصاءات
حول أعداد الحجيج في مواسم الحج بين عامي  ،2015 – 1996راجع “How one of the deadliest Hajj
“ ”accidents unfoldedالكشف عن واحدة من أفظع حوادث الحج” ،نيويورك تايمز 5 ،أيلول  ،2016آخر
تصفّح بتاريخ  22أيلول .2016
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حكم صدام حسني كان محظو ًرا عىل الزوار القيام بهذه املسرية الدينية السنوية إىل
مدينة كربالء عىل فرتات متعددة ،ومل تعد املواظبة عليها إال بعد عام  2003عىل أثر
الغزو األمرييك يف العراق ،عىل أنها منذ ذلك الحني ال تزال أعداد املشاركني فيها
يف ازدياد مطّرد.
عىل الرغم من أنّ هذه الزيارة
تتسم بالطابع الشعبي وتجري
بأعداد كبرية ،إال أنّها تبقى
مجهولة بالنسبة إىل الرأي عام
الغريب ،متا ًما كام هي الحال
تجاه آراء العراقيني واإليرانيني
الشيعة م ّمن يشاركون يف هذه
املناسبة .وبالتايل فإن الهدف
من وراء هذا املسح هو ردم
الهوة القامئة من خالل الوقوف
عند أراء هذه رشيحة يف ما
خص بعض القضايا السياسية
ّ
الطارئة يف هذه املرحلة
املفصلية عىل الساحة ،إذ
تنخرط الواليات املتحدة يف
كل من العراق وسوريا ،وتعمل يف الوقت ذاته عىل تعزيز
محاربة تنظيم داعش يف ّ
االتفاق مع إيران حيال برنامجها النووي ،وتحارب التوترات والرصاعات العنيفة
والحادة بني مختلف الطوائف يف أماكن عىل سبيل سوريا واليمن ولبنان والبحرين.
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اخللفية

[[[

يعــود تاريــخ االنقســام الســني الشــيعي يف اإلســام إىل الخــاف الــذي
نجــم حــول مــن يخلــف النبــي محمــد بعــد وفاتــه التــي كانــت عــام 632
ـن خليفــة لــه فتــوىل أبــو بكــر ،وهــو أحــد
للميــاد .مل يكــن النبــي ق ـ ّد عـ ّ
أصحابــه ،قيــادة الخالفــة عــى الرغــم مــن املعارضــة الشــديدة مــن جانــب
ـق منحهــم إيــاه اللــه يف
أولئــك الذيــن اعتــروا أ ّن آل بيــت النبــي لهــم حـ ّ
ي ،وهــو ابــن
قيــادة األمــة ،ويف ظـ ّ
ـل هــذه الســالة ،يبــدأ الحكــم مــع ع ـ ّ
ع ـ ّم النبــي وصهــره الــذي تــز ّوج ابنتــه فاطمــة ،عــى أن يســتمر مــع األمئــة
علــا أ ّن هــذا
املوكّلــن مــن اللــه مــن جيــل إىل آخــر مــن نســل النبــي.
ً
ى ال بالســلطة عــى الســاحة الدينيــة إمنــا يف املجــال الســيايس
القائــد يتحـ ّ
أيضـاً يجــب عــى أتباعــه طاعتــه[[[ .مــع العلــم أ ّن هــذه الســالة مــن األمئــة
قــد توقفــت مــع اإلمــام الثــاين عــر ،الــذي احتجــب يف الغيبــة التــي جــرت
[[[ -لالطالع على المزيد حول هذه الخلفية ،راجع نقاش ييتزهاك  The Shiis of Iraqشيعة العراق .نيو
جيرسي .منشورات جامعة برينستون1994 ،؛ فؤاد عجميThe Vanished Imam: Musa Al Sadr and ،
 .the Shi’a of Lebanonاإلمام المغيّب :موسى الصدر والشيعة في لبنان .نيو يورك :منشورات جامعة
كورنال1986 ،؛ عبد العزيز عبد الحسين ساشيديناIslamic Messianism: The Idea of Mahdi in ،
 Twelver Shi’ismمبدأ المسيح في اإلسالم :فكرة اإلمام الثاني عشر .نيويورك :منشورات جامعة والية
نيويورك1981 ،؛ دايفيس ،إيريكMemories of State: Politics, History, and Collective Identity in .
 .Modern Iraqمذكرات دولة :السياسة والتاريخ والهوية الجماعية في العراق الحديث .لندن :منشورات
جامعة كاليفورنيا2005 ،؛ نصر ،واليThe Shi’a Revival: How Conflicts within Islam Will Shape .
 the Futureإحياءة الشيعة :كيف ستشكّل الصراعات داخل اإلسالم المستقبل .نيويورك :دابليو دابليو نورتن
آند كومباني.2006 ،
[[[ -اإلمام علي ،اغتيل في مسجد الكوفة الكبير في القرن السابع ودفنه ولداه اإلمامين الحسن والحسين
في النجف ،في منطقة قريبة من مرقد النبي نوح .يعرف هذا المكان باسم مقام اإلمام علي وهو مكان
يقصده للعديد من الزوار ،وهو يجذب الماليين من الزائرين منذ سقوط نظام صدام حسين .لالطالع على
المزيد راجع :أغوستوس ريتشارد نورتونAl-Najaf: Its Resurgence as a Religious and University« ،
ّ
ميدل إيست بوليسي كاونسل ،ربيع  ،2011المجلد
( ”Centerالنجف :نهضته باعتباره مرك ًزا دينيًا وحوزيًا”
 ،18الرقم .1
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يف القــرن التاســع وينتظــر مواليــه عودتــه مــع مــرور الســنني كعالمــة عــى
اقــراب يــوم الحســاب[[[.
ظلّت مسألة الخالفة النبوية مسألة مثرية للجدل لعقود بعد وفاة النبي .فأبو
بكر ،الذي استغرق حكمه مدة عامني فقط ،رشّ ح عمر بن الخطاب خليفة له،
فحكم عمر مدة عرش سنوات حتى جرى اغتياله فتوىل الخالفة عىل أثره عثامن
بن عفان ،الذي اختري خليفة من خالل الشورى وحكم طوال اثني عرش عا ًما
حتى قُتل هو األخر .أما عيل ،ابن عم النبي وصهره ،فقد اختري ،عىل إثره عرب
الشورى ،الخليفة الرابع ولكنه اضطر ملواجهة خمس سنوات من االضطرابات
يف السلطة قبل مقتله .ولقد توىل الخالفة من بعد عيل معاوية بن أيب سفيان،
وهو الخليفة األموي األول الذي جعل من الخالفة أم ًرا وراثيًا .أما قمة التوتّر
بني السنة والشيعة فقد طاف عىل السطح عندما أوقد يزيد ،الذي خلف والده
معاوية يف الخالفة ،نار الفتنة بني السنة والشيعة يف معركة كربالء ،حيث عمد
علم
إىل قتل اإلمام الثالث ،اإلمام الحسني (ابن عيل وفاطمة وسبط النبي)ً ،
بأن الحسني كان يف طريقه إىل الكوفة مستجيبًا لدعوة الناس يف جنوب العراق
حاكم عليهم .إال أ ّن يزيد طلب من
الذين كانوا قد أرسلوا يف طلبه ملبايعته
ً
الحسني إما أن يُبايعه هو عىل خالفة املسلمني وإ ّما النزول إىل ساحة القتال،
فام كان من الحسني إال أن اختار القتال عىل الرغم من التفوق العددي الضخم
لجيش يزيد يف املعركة .الحقًا تحولت املجزرة التي حدثت يف ساحة القتال
إىل صلب العقيدة الشيعية ،وال سيام باعتبارها رم ًزا للمقاومة واختيار عدم
كل عام
الرضوخ للحاكم الظامل بل اإلرصار عىل محاربة الجور والتضحية .يف ّ
خاصة ،كذلك يف إعادة
يجري استذكار مذبحة كربالء يف عاشوراء عرب شعائر
ّ
إحياء الذكرى بعد أربعني يو ًما .يُستذكر الحسني يف هذه الفرتة عىل اعتباره بطالً
يف شهادته ،فهو سيد الشهداء.
أقل عددًا من
[[[ -باإلضافة إلى مجموعة الشيعة األساسيين ،أو الشيعة االثني عشرية ،ثمة فروع أخرى ّ
اإلسالم الشيعي على سبيل الزيديين واإلسماعليين.
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أحد مداخل مقام اإلمام الحسني يف كربالء

متا ًما كام أتباع املذهب السني ،يرى الشيعة أن التوحيد يأيت يف صلب إميانهم
إىل جانب الشهادة بأن محمدً ا هو نبيه واإلميان بالبعث بعد املوت .إال أن الشيعة،
وممرساتهم
عىل خالف السنة ،يرون يف الوالية لألمئة فرضً ا آخ ًرا من صلب معتقدهم ّ
الدينية ،وواحدة من األساليب التي ميكن للفرد أن يُظهر من خاللها واليته ملبدأ
[[[
اإلمامة تكمن يف زيارة مراقد هؤالء األمئة ومراقد أبنائهم.
بالنسبة إىل الحج ،وهو واحد من األركان الخمسة يف اإلسالم ،فهو يوجب عىل
األقل مرة واحدة يف الحياة يف وقت محدّ د من
ّ
يحج إىل مكّة عىل
كل مؤمن ،أن
ّ
ّ
السنة يف خالل شهر ذي الحجة ،إذا ما استطاع إىل ذلك سبيالً [[[.ويف حني يُعترب
[[[ -في العراق ثمة مراقد مرتبطة بأئمة الشيعة في كربالء (لإلمام الحسين وأخيه من أبيه العباس) ،في
ضواحي بغداد في الكاظمية (اإلمامين الكاظم والتقي) وفي سامراء (اإلمام الهادي والعسكري والمهدي).
يرى التأريخ أ ّن عادة زيارة المراقد قد بدأت على أثر استشهاد اإلمام الحسين ،فوفق ما يرى نقاش ()2003
فمع نهاية القرن التاسع عشر كان يدأب ما يزيد على  100ألف إيراني وهندي على السفر سي ًرا على األقدام
طوال أشهر من أجل الوصول إلى هذه المراقد في العراق .ييتزهاك نقاش  The Shiis of Iraqشيعة العراق.
(منشورات جامعة برينستون .)2003 ،كذلك الحال في إيران حيث األالف من المراقد المتعارف عليها باسم
إمام زاده ترجع إلى أبناء وأحفاد األئمة االثنى عشر .لالطالع على المزيد راجع :شيلكوسكي ،بيتر جاي.
تحرير .Ta’ziyeh, Ritual and Drama in Iran .التعزية ،الشعائر والحزن في إيران .نيويورك :مطبوعات
جامعة نيويورك ومطبوعات سوروش.
أي وقت من السنة عدا فترة الحج.
[[[ -العمرة هي عبارةعن التوجه إلى مكة في ّ
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هذا الحج هو أهم أنواع الحج لدى املسلمني ،سواء أكانوا من السنة أم من الشيعة،
إال أن الفقهاء الشيعة لطاملا استفاضوا يف كتاباتهم حول أهمية زيارة مراقد األمئة،
إنّ ا عىل عكس الحج فإن هذه الزيارات ليست واجبة [[[.يُطلق الشيعة عىل عادتهم
هذه يف التوجه إىل مراقد أحد األنبياء أو األمئة أو أصحابهم الزيارة [[[،ويف هذا
العمل التعبّدي يطلب املؤمن العون أو الغفران أو يشكر اإلمام ويطلب منه املساعدة
يف حياته والشفاعة ما بعد املوت .ويف غالب األحيان يُقا َرن ما بني األجر الروحي
الحج ،يف إشارة
الذي يلقاه الزائر جراء توجهه إىل مرقد اإلمام الحسني وفريضة
ّ
إىل أهمية الحياة الدنيا والحياة اآلخرة [[[.وإىل جانب التجربة الشخصية ،التي ّ
تدل
عىل مدى تديّن الشخص ومكانته ،تهدف الزيارة إىل التشديد عىل الوحدة ما بني
أي وقت من عام وليست
الشيعةً [[[.
علام أ ّن هذه الزيارة من املمكن أن تحصل يف ّ
محصورة بعاشوراء أو األربعني وحسب ،عىل الرغم من أنها تسمح للشخص بأ ّن
يعيش التجربة الجامعية الخاصة إذا ما ارتبطت بهاتني املناسبتني.

[[[ -يذكر حمدان ( )2012بأن الشيخ الكليني والشيخ الطوسي ،إلى جانب الشيخ جعفر بن قولويه القمي،
هم من أكثر علماء الشيعة الذين كتبوا باستفاضة حول هذا األمر .فرج حطب حمدان( (The Devel�“ .)2012
opment of Iraqi Shi’a Mourning Rituals in Modern Iraq: The ’Ashura Rituals and Visitation
( ”,of Al-Arb’ainتط ّور مراسم العزاء العراقية في العراق الحديث :مراسم عاشوراء وزيارة األربعين» رسالة
ماجستير ،جامعة والية أريزونا ،ص17 .
[[[ -في هذه الدراسة نستخدم مصطلحي حج أو زيارة للداللة على المفهوم عينه من أجل الحديث عن
الزيارة بمفهومها الديني .أما في الدين اإلسالمي فإن مصطلح الحج ال يستخدم إلّ لفريضة الحج ،أما
للحديث عن الرحلة إلى مراقد اإلئمة فيستخدم مصطلح زيارة.
[[[ -راجع الملحق للمزيد من المعلومات .كما وتقدّم هذه الكتابات العديد من المعلومات المتعلقة بكيفية
أداء الزيارة وكيفية التض ّرع إلى اإلمام والتبرك به حتى وإن كانت الظروف ال تسمح بذلك في حال ما إذا كان
الشخص بعيدًا جغراف ًيا عن كربالء أو إذا كانت صحته ال تسمح له بالتوجه إليها ،إلخ...

جة (للمذكر والمؤنث على التوالي) في
[[[ -من يذهب إلى أداء فريضة الحج يُطلق عليه لقب حاج أو حا ّ
حين أن من يذهب إلى زيارة مراقد اإلئمة قيطلق عليه زائر أو زائرة  .في إيران ،عندما يزور أحد األشخاص
مرقد اإلمام الحسين ،يطلق عليه لقب كربالئي .لالطالع على المزيد راجع :فرج حطب حمدان (.)2012
(تط ّور مراسم العزاء العراقية في العراق الحديث :مراسم عاشوراء وزيارة األربعين” رسالة ماجستير ،جامعة
والية أريزونا ،ص176 .
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املراسم
ت ُعترب األربعون ،وهي املناسبة الدينية التي تأيت مبثابة الخلفية التي يستند إليها
ريا عىل األقدام إىل
مسحنا هذا ،شعرية للتعبري عن الحزن ،عىل أنه يتضمن املسري س ً
مرقد اإلمام الحسني يف مدينة كربالء ،كام يشتهر عىل تسميته مر ّد الرأس ،إذ إ ّن رأس
حمل عىل رمح إىل الخليفة يف دمشق عىل أثر معركة كربالء،
اإلمام الحسني كان قد ُ
ومل يُ َعد إىل الجسد الذي كان قد بقي يف كربالء إال بعد إطالق رساح من بقي حيًا

زائرون يحملون الرايات عىل طول الطريق ما بني النجف وكربالء

من أفراد عائلته بعد أن أخذوا أرسى إىل دمشق [[[.عىل أنّ ذكرى هذه املناسبة تُحيا
بعد أربعني يو ًما من عاشوراء ،وهي املناسبة التي تخلّد ذكرى الحداد عىل استشهاد
اإلمام الحسني .و منذ عودة إحياء هذه املراسم منذ عام  2003لطاملا اجتذبت زيارة
[[[ -تي أم عزيزThe Role of Muhammad Baqir Al-Sadr in Shii Political Activism in Iraq“ ،
( ”,from 1958 to 1980دور محمد باقر الصدر في الحركة الشيعية السياسية في العراق بين  1958و،)1980
ّ
ميدل إيست ستاديز ،25 ،رقم ( 2آيار .)1993
انترناشونال جورنال أوف
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األربعني عددًا أكرب من عاشوراء ،بالتايل فإنها توفّر الفرصة األمثل الستطالع املراسم
[[[
التي يؤديها الشيعة.
إشارة إىل أ ّن هذه الزيارات عادة ترتبط بأداء بعض القراءات الدينية املتعارف
عليها املرتبطة
بهذه الزيارات
والواردة يف واحد
من كتب األدعية
لدى الشيعة وهو
مفاتيح الجنان،
إىل جانب سلسلة
الطقوس
من
والقراءات غري
زائرون يف محيط مقام اإلمام عيل يف النجف
املتعارف عليها
األخرى .أما بالنسبة إىل مراسم الحداد يف األربعني ،فيورد هذا الكتاب ،من بني
غريه من الكتب ،استكامل زيارة مرقد اإلمام الحسني .عىل أن املسري هو ما مييّز
يتحض الناس قبل أيام أو أسابيع ،بحسب بُعد مكان إقامتهم
هذه الزيارة الخاصة إذ
ّ
عن كربالء ،ليك يتوجهوا إىل مقام اإلمام الحسني ويبلغوه يف وقت إحياء املراسم.
وتحصل هذه الرحلة بشكل جامعي ،بحيث تنطلق املواكب السيارة من مناطق مثل
البرصة (حواىل  500كلم عن كربالء) وبغداد (حواىل  120كلم عن كربالء) ،عىل
أ ّن الطريق الذي يكون أكرث ازدحا ًما هو الطريق الذي يربط ما بني النجف وكربالء،
ومسافته حواىل  80كلم.
[[[ -يرد ذكر مراسم األربعين بشكل مباشر في واحد من مراجع الحديث األربعة لدى الشيعة« .روي عن
ص َل ُة
أبي محمد الحسن العسكري (اإلمام الحادي عشر عند الشيعة) أنه قال َ « :ع َل َماتُ الْ ُم ْؤ ِمنِ َ
سَ :
خ ْم ٌ
ِ
ح َمنِ ال َّرحيم «.
خ ْم ِسي َنَ ،و ِزيَا َر ُة الْ َ ْربَ ِعي َنَ ،والتَّ َ
الْ َ
ج ْه ُر ِبب ِْسمِ اللَّ ِه ال َّر ْ
جبِين َ ،و الْ َ
ختُّ ُم ِفي الْيَ ِمينِ َ ،و تَ ْع ِفي ُر الْ َ
محمد بن الحسن الطوسي ،تهذيب األحكام ،تحرير محمد جعفر شمس الدين ،المجلد ( 6بيروت :دار
التعارف )1992 ،كما ورد في فرج حطب حمدان (( .)2012تط ّور مراسم العزاء العراقية في العراق الحديث:
مراسم عاشوراء وزيارة األربعين” رسالة ماجستير ،جامعة والية أريزونا ،ص20 .
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بكل مجتمع ،عىل
علم بأن هذه املواكب تشتمل عىل بعض الطقوس الخاصة ّ
ً
سبيل التالوات والرثاء وإعادة متثيل أحداث عودة باقي أفراد عائلة الحسني م ّمن بقوا
عىل قيد الحياة إىل كربالء بعد مرور أربعني يوماً عىل استشهاده ،وهي وسيلة للحداد
عىل فقدان القائد الذي كان من املفرتض أن يعيد إحياء ّ
خط النبي يف الحكومة
اإلسالمية .يسري الناس يف هذه املواكب حاملني رايات اإلمام الحسني السوداء أو
الخرضاء أو الحمراء أو الصفراء  ،ومتشحني باملالبس السوداء ،للداللة عىل الحداد
ومعصبني رؤوسهم بالكوفيات الخرضاء أو التي ميكن أن يلفوا بها أعناقهم .وال
يغيب عن النظر أيضً ا الالفتات التي تذكر اإلمام الحسني وال عن السمع مكربات
الصوت التي تبث القصائد أو الخطب الدينية .وعىل طول جانبي الطريق ،تنترش
الخيام التي ال تتأخر يف تقديم الطعام واملأوى للزائرين السائرين عىل الطريق.
عندما يدخل الناس محيط الرضيح للتعبري عن تقديرهم يقومون بلمس األبواب
الكبرية املكسوة بالخشب أو بتقبيلها ،وهو عبارة عن فعل مادي يق ّربهم أكرث إىل اإلمام.
لحظة دخول املقام ،ال ب ّد من قراءة دعاء صغري مح ّدد ،والهدف من ورائه الداللة
عىل الوالء إلمام الشيعة ،الذي هو من نسل محمد ،وبالتايل فإنه مبثابة الوسيط بني
الزائرين والله ،يترضعون به من أجل استجابة دعواتهم .أما الفسحة املحيطة برضيح
اإلمام فهي مكس ّوة باملرايا الفارسية والكريستال يف حني أ ّن املرقد نفسه مغطّى
بالقضبان املش ّبكة الفضية واألقواس الذهبية .ويدور الزائرون حول الرضيح يلمسون
ريا ما يربطون قصاصات القامش الخرضاء التي
القضبان الفضية ويتلون األدعية ،وكث ً
توصل أمانيهم إىل اإلمام .وهم ال يتأخرون عن قضاء بعض الوقت يف الصالة ومن
تضم
ثم االسرتاحة يف الساحة الكبرية التي تحيط باملقام [[[.علمً بأن هذه الطقوس
ّ
الزوار من كال الجنسني ،بحيث تسافر النساء غال ًبا يف مواكب جميعها من اإلناث أو
مع أرسهن وأطفالهن ،وهن يشاركن إن يف املوكب أو يف أداء الشعائر يف املقام،
[[[-أغوستوس ريتشارد نورتون( ،النجف :نهضته باعتباره مرك ًزا دينيًا وحوزيًا” ّ
ميدل إيست بوليسي كاونسل،
ربيع  ،2011المجلد  ،18الرقم .1
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وبالتايل فقد جرى االستفادة من مثل هذه الطقوس عامة التي تخلط ما بني الجنسني
وسيلة لتوسيع نطاق األدوار االجتامعية التي تلعبها املرأة ولتعزيز شعورها بتمكينها.

الزائرون يف كربالء

ملحة تارخيية عن الزيارة
انكب بعض كبار الباحثني بالشأن العراقي عىل دراسة تاريخ الزيارة إىل كربالء
لقد
ّ
يف أثناء عاشوراء واألربعني عىل م ّر األعوام (فرينيا 1970؛ وارنوك ـ فرينيا 1965؛
نقاش 1994؛ جبار  ،1985وغريهم الكثري) ،عىل أ ّن واحدة من أحدث األعامل التي
تعمقت مبوضوع الزيارة عىل أثر سقوط نظام صدام حسني ،والوحيدة الصادرة باللغة
اإلنكليزية عىل ح ّد علمنا هي رسالة املاجستري التي ق ّدمها حمدان ( )2012والتي
تقوم عىل املشاهدات التي قام بها من أجل االطّالع عىل طقوس الحداد لدى الشيعة
علم بأن
كام ُسمح للكاتب أن يختربها يف أثناء زيارته ملدينة كربالء يف عام ً .2012
ظل مسدو ًدا طوال حقبات طويلة
الطريق للوصول إىل هذه الطقوس واالطّالع عليها ّ
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ظل نظام صدام
من القرن العرشين ،ويف العقود القليلة املنرصمة بسبب الحظر الذي ّ
حسني يفرضه طوال عرشات السنوات عىل التج ّمع إلحياء املراسم الشيعية.
ولكن تجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه الزيارة ال تكتنف األهمية الروحية وحسب ،بل
توفّر مثل هذه املناسبات الفرص املثىل لتعبئة عامة ،إذ مل يرتدد ال السياسيون وال
رجال الدين عىل ح ّد سواء يف توظيفها ليك تصبح مبثابة قوة سياسية من خالل
تنظيم االحتجاجات ضد النظام البعثي .عىل أنّ واحدة من هذه االنتفاضات الشيعية
كانت ثورة الصدر األول التي حدثت يف خالل ذكرى األربعني عام  ،1977واملعروفة
باسم انتفاضة صفر  /انتفاضة مر ّد الرأس[[[ .فمع بداية أعوام السبعينيات كان النظام
ممرسة هذه الطقوس ،وعندما حاول الحؤول دون مسرية
قد بدأ فرض القيود عىل ّ
الزائرين الشيعة املنطلقة من النجف إىل كربالء يف عام  ،1977سارع هؤالء إىل
التظاهر مطالبني صدام حسني باالستقالة .وعىل الفور ،جرى إخفات املحتجني،
وعمد النظام إىل منع جميع أعضاء حزب البعث من املشاركة يف مثل هذه الطقوس.
يف حني أنّ الحظر الرسمي لهذه االحتفاالت جاء بعد وقت قصري من الثورة اإليرانية
وما استتبع ذلك من حرب بني إيران والعراق .ويف السنوات التي تلت ذلك ،شهد
الشيعة العراقيون عىل تدهور موقعهم بسبب ما أثري من مخاوف بشأن والئهم للنظام
[[[
العراقي.
وكان عىل الشيعة انتظار الغزو االمرييك يف عام  2003وسقوط نظام صدام حسني
من أجل استعادة نشاط املسري إىل كربالء ،فبعيد أيام قليلة من سقوط النظام ،اتجه
ريا عىل األقدام إحيا ًء ملراسم عاشوراء ،و استتبعتهم
الشيعة العراقيون إىل كربالء س ً
آالف أيضً ا يف زيارة األربعني ،بعد أربعني يوماً .وعىل الرغم من أن هذه االحتفاالت
[[[ -تي أم عزيز( ،دور محمد باقر الصدر في الحركة الشيعية السياسية في العراق بين  1958و،)1980
ّ
ميدل إيست ستاديز ،25 ،رقم ( 2آيار .)1993
انترناشونال جورنال أوف

[[[ -أغوستوس ريتشارد نورتون( ،النجف :نهضته باعتباره مرك ًزا دينيًا وحوزيًا” ّ
ميدل إيست بوليسي كاونسل،
ربيع  ،2011المجلد  ،18الرقم .1
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الدينية كانت عرضة لبعض الهجامت العنيفة املناهضة للشيعة انطالقًا من عام ،2004
إال أنّ وترية املشاركني فيها ارتفعت بشكل حادّ ،فالحكومة العراقية الجديدة كانت قد
فتحت حدودها للشيعة من مختلف أنحاء العامل للقدوم إىل أراضيها يف سياحة دينية،
ويف عام  ،2004اتجه أكرث من مليوين زائر إىل كربالء الداء زيارة األربعني ،بينهم
مئة ألف إيراين [[[.وبعد مرور عرش سنوات ،وعىل الرغم من استيالء تنظيم داعش
عىل املوصل ،ذكرت املصادر أنّ هذه الزيارة قد اجتذبت يف خريف عام 17 ،2014
مليون زائر ،من بينهم أكرث من مليون إيراين م ّمن متكنوا من دخول البالد عىل أثر رفع
[[[
القيود املفروضة عىل تأشريات الزيارة.

طفل يحمل السالسل ،يف إعادة تجسيد أرس عائلة األمام الحسني
[[[ -جوناثان ستيلIraq: After the War: Religion and Politics Resurface as the New Voices“ ،
of Iraqi
( ”,Freedomالعراق بعد الحرب :عودة الدين والسياسة إلى السطح مع استعادة حرية الرأي للعراقيين)،
الغارديان( ،لندن) 22 ،نيسان .2003
[[[( ”Shi’a Pilgrims Flock to Karbala for Arba’een Climax “ -توجه الزائرون الشيعة إلى كربالء
لزيارة األربعين المحتشدة) ،بي بي سي نيوز 13 ،كانون األول 2014
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وال تزال هذه املناسبات الدينية التي انطلقت منذ سقوط نظام صدام حسني
التي تجتذب األعداد الضخمة تحظى بالكثري من الحركية يف الحياة عامة والساحة
السياسية الشيعية .أما اليوم وقد بات الشيعة هم القوة املسيطرة عىل السياسة العراقية،
فقد أصبحت هذه الطقوس واحدة من الطرائق التي تعيد تأكيد الهوية والقيادة الشيعية،
وعىل إيجاد الوسيط الذي يسمح للعامة برفض الخضوع الذي فُرض عليهم عىل
م ّر التاريخ والتعبري عن معارضتهم للسياسات األمريكية داخل العراق [[[.علمً بأنّ
املعارضة السنية كانت قد لجأت إىل هذه املناسبات من أجل استهداف الزائرين
وتسعري نريان العنف الطائفي.
بعي ًدا عن النتائج السياسية التي ترت ّبت عىل هذه األحداث ،فقد كان لهذه الزيارات
مم أسهم يف تطوير املراكز الشيعية عىل سبيل النجف
األثر االقتصادي الواضحّ ،
وكربالء ،حتى إ ّن البعض يرى أنّها أسهمت يف تعاظم قوة الدين عىل حساب الحياة
[[[
االجتامعية واالقتصادية.

الزائرون اإليرانيون
يحتل اإليرانيون املرتبة الثانية بعد العراقيني لناحية أعداد الزائرين الذين يقدمون
ّ
لزيارة املقامات ،فإليران الباع الطويل والتاريخ الطويل يف دعم هذه املقامات
واالنخراط بأنشتطها ،فلقد اعتاد قادتها االستفادة من هذه الزيارات من أجل التشديد
[[[
عىل قيادة إيران للمذهب الشيعي.

[[[ -كوكبيرن ،باتريكMuqtada: Muqtada Al-Sadr, The Shi’a Revival, and the Struggle for ،
( Iraqمقتدى :مقتدى الصدر ،النهضة الشيعية والصراع ألجل العراق) .نيويورك :سكريبنير ،2008 ،ص22 .
[[[ -بما في ذلك من بناء مطار في النجف ومدينة مخصصة للزائرين في كربالء .لالطالع عل المزيد راجع:
مارسين الشمري( ”,The Political Undertones of Shi’a Pilgrimages“ ،النفحة السياسية في الزيارات
الشيعية) ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،بحث السنة الثانية ،آيار 2016
[[[ -لالطالع على المزيد راجع :ناثانيال رابكين”,The Iraqi Shiite Challenge to Tehrans Mullahs“ ،
ّ
ميدل إيست كوارتلي ،شتاء  ،2014المجلد  :21الرقم .1
(التحدي العراقي الشيعي في وجه ماللي إيران)،
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ولكن عىل مدى القرن العرشين كانت األبواب مغلقة يف وجه اإليرانيني لزيارة
املراقد يف العراق .فالشاه رضا بهلوي الذي كان قد تسلّم السلطة يف إيران علم
 1925كان يسعى إىل وضع اسرتاتيجية للحداثة تهدف إىل طغيان الهوية القومية
بكل ما
عىل الهوية الدينية .ويف إطار سعيه إىل إحالل السياسات العلامنية ،سعى ّ
ممرسة الشعائر الدينية والزيارة إىل مدينتي النجف وكربالء [[[.ومع
أويت إىل تقويض ّ
صعود نظام صدام حسني ،كان من الطبيعي أن تؤدي الثورة اإليرانية وما استتبعها من
حرب إيرانية عراقية إىل منع اإليرانيني من زيارة املقامات يف العراق .عىل أن زيارة
هؤالء لهذه  املراقد قد استؤنفت بشكل كبري عىل أثر سقوط نظام صدام حسني يف

عام  ،2003وهو ما جرى اعتباره مبثابة انتصار ال يف وجه اإلسالم السني وحسب
كل عام إىل
إمنا يف القومية والعلامنية أيضً ا [[[.واليوم يأيت املاليني من اإليرانيني يف ّ
العراق من أجل الزيارة .إذ مل تقترص زيارة كربالء عىل األربعني بل شملت غريها من
املناسبات ،و تشجيع اإليرانيني عىل هذه الزيارات حمل الحكومة اإليرانية عىل
[[[ -لالطالع على المزيد راجع :ييتزهاك نقاش ،شيعة العراق .برينستون :منشورات جامعة برينستون،
 ،2003ص .ص.1 – 170 .
[[[ -بعيد اشهر قليلة من سقوط نظام صدام حسين ،عاد اإليرانيون إلى زيارة النجف .لالطالع على المزيد
راجع :ناثانيال رابكين( ،التحدي العراقي الشيعي في وجه ماللي إيران)ّ ،
ميدل إيست كوارتلي ،شتاء ،2014
المجلد  :21الرقم .1
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تنظيمها ودعمها مال ًيا ،وهي التي ترى فيها وسيلة لدعم القامئني عليها ،وبصورة غري
علم
مبارشة التأثري يف طريقة عمل هذه املقامات واالقتصادات املحيطة يف العراقً .
بأ ّن الرشكة املركزية ملقدمي خدمات الزيارة ،تق ّدم عروض الزيارة الشاملة لجميع
الخدمات الحاصلة عىل موافقة منظمة الحج والزيارة التابعة للحكومة ،وهي جزء من
وزارة اإلرشاد الثقايف والديني اإليرانية ،إذ ترشف هذه املنظمة عىل جميع الطلبات
املقدمة للحصول عىل ترصيح لخدمات السياحة ،وهو ما ّ
يدل عىل استثامر الحكومة
[[[
اإليرانية يف هذه الزيارات الدينية.

تنظيم التقرير
لقد جرى تنظيم النتائج املعروضة يف هذا التقرير بصورة موضوعية ،بد ًءا
من مناقشة االسرتاتيجية التي اعتمدناها يف انتقاء العينات والرتكيبة الدميغرافية
للمستطلعني الذين شاركوا ،وصوالً إىل مناقشتنا للموا ّد التي وردت يف وسائل
اإلعالم واألخبار والعالقات االجتامعية؛ وما يتبعها من نتائج عىل العالقات الطائفية؛
ممرسة الشعائر الدينية والتقليد؛ والنتائج
وتحليل دقيق عن الدين ،مبا يف ذلك مناقشة ّ
ّ
ميدل
[[[ -لالطالع على المزيد راجع :ناثانيال رابكين( ،التحدي العراقي الشيعي في وجه ماللي إيران)،
إيست كوارتلي ،شتاء  ،2014المجلد  :21الرقم .1

الوجهة كربالء

49

عىل قضايا املرأة والجنسني؛ ومناقشة حقوق اإلنسان والدميقراطية؛ واألسئلة حول
إيران والرصاع اإلقليمي .ونختم مع ملحة عا ّمة عن موقف املستطلعني من الواليات
املتحدة واملجتمع الدويل ،مبا يف ذلك االتفاق النووي مع ايران.
كل قسم ،نبدأ من خالل تسليط الضوء عىل النتائج األولية .أما بالنسبة إىل
يف ّ
كل
املواضيع التي ال ب ّد من التطرق إىل خلفياتها ،فإنّنا نستعرض ملحة موجزة عن ّ
ولكل موضوع عىل ح ّدة،
ّ
مادة بذاتها ،ومن ث ّم ننطلق يف مناقشة مفصلة للنتائج.
كل من اإليرانيني والعراقيني بحيث تشكّل دقّة
نق ّدم رسامً بيانياً يحلّل بالتفصيل ردود ّ
متغيات السن والجنس والدخل
املعلومات الواردة  ،% 95فضالً عن االنحدار مع
ّ
والتعليم والتدين واالطالع عىل املستج ّدات واستخدام اإلنرتنت .يوفّر امللحق «أ»
مناقشة مفصلة للمتغريات الواردة وكيفية تفسري تحليل االنحدار والنتائج .ومن ث ّم
نُدرج فقرة حول النتائج عامة ،تليها مناقشة تهدف إىل تحليل نتائج املستطلعني
النص ،ال نناقش سوى التجانس استنادا ً
علم بأنّنا يف
من اإليرانيني والعراقيني.
ّ
ً
املتغيات ذات الداللة اإلحصائية مبستوى  ،0.05مبجرد أن يتّم ضبط العوامل
إىل
ّ
األخرى التي تسهم يف االنحسار .عندما تكون الفروقات ذات داللة إحصائية عالية،
لن نرت ّدد يف اإلفصاح عن ذلك.
أضف إىل ذلك ،أنّه ميكن االطالع يف امللحق «ه» عىل القامئة الكاملة التي
املتغيات املدرجة يف املنحدر .أما
لكل من
تفصل عدم التجانس يف اإلجابات ّ
ّ
ّ
مفصلة بأسامء أعضاء فرق اإلحصاء الذين شاركونا العمل.
امللحق «ب» فيق ّدم قامئة ّ
وامللحق «ج» هو عبارة عن مناقشة حول كيفية تفسري التجارب املشرتكة التي عاشها
األشخاص الذين مل يتس َّن لهم من قبل الخضوع ملثل هذه التجارب يف االستطالع.
ريا يستفيض امللحق «د» مط ّوالً يف األسئلة التي طرحها االستطالع من دون أن
وأخ ً
تلقى إجابة من جانب املشاركني.
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 2ــ انتقاء العينات

املمرسات واملعتقدات
إ ّن الهدف من وراء هذا البحث هو الوصول إىل عمق
ّ
كل من العراق وإيران ،الذين وإن كانوا يشكلون واحدة من
لدى املتدينني الشيعة يف ّ
إل أنّهم يبقون األكرب عد ًدا من الناحية الدميوغرافية،
الرشائح التي تحتضنها بلدانهم ّ
كل من
إىل جانب متتعهم بالنفوذ السيايس واالجتامعي .يف السنوات األخرية شكّل ّ
تضمن أكرب عدد من الشيعة يف العامل وهام البارزتان
العراق وإيران الدولتني اللتني
ّ
عىل الساحة السياسية ،بحيث يشكّل املتدينون الشيعة القاعدة األساسية واملتينة التي
علم بأنّ تأثري الحركية السياسية يف هاتني
تستند إليها حكومتا ّ
كل من البلدينً   .
الدولتني يتخطّى حدودهام الجغرافية وسياستهام املحلية ليتصل بالشؤون اإلقليمية
والدولية.
عىل الرغم من األهم ّية العالية التي يتمتّع بها املتدينون الشيعة تبقى البيانات
الدقيقة حول نسبهم الفعلية وتوزعهم الجغرايف غائبة ،إذ غالبًا ما تنحرص بيانات
وأرقام املسوحات التي تجري يف هذا املجال بني العراق وإيران ،والتي يف حال
واملمرسات الدينية للمستطلعني.
أجريت قلام يُطرح السؤال حول املعتقدات
ّ
وبالتايل فإ ّن هذه التحديات وح َدها تبقى كفيل ًة بتصعيب رسم صورة تفصيلية توضح
توزّع املتدينني داخل حدود الوطن ،أضف إىل ذلك محدودية حرية التح ّرك داخل
هذين البلدين.
وعليه ،فإ ّن واحدة من البدائل املطروحة هي اسرتاتجية انتقاء ال ّعينات داخل
التج ّمعات التي تهدف إىل إجراء املسوحات يف أماكن العبادة عوض التواصل
ننس أ ّن هذه املقاربة قد
مع املستهدفني من االستطالع ّ
كل عىل ِحدة .ولكن ال َ
تتطلب الحصول عىل معلومات تفصيلية عن توزع املساجد داخل البلد ،مبا يف
ذلك املنتمني إليها والهبات التي تحصل عليها ،عىل أ ّن معلومات كهذه قلّام توافق
املؤسسات الحكومية املعنية عىل الكشف عنها .كام من شأن هذه اإلسرتاتجية أيضً ا
أن تصل إىل ع ّينات فرعية من بعض الفئات البالغة األهمية ،عىل سبيل النساء ،التي
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غالبًا ما تؤ ّدي الصلوات داخل املنزل أو األشخاص الذين يفضّ لون الصالة يف أماكن
ظل اإلجراءات األمنية
املخصصة للصالة .عىل أ ّن األه ّم يبقى أنه يف ّ
أخرى عدا تلك
ّ
كل من إيران والعراق يكاد يجعل
املش ّددة والحظر الكبري الذي تفرضه الحكومة يف ّ
من املستحيل تطبيق هذا املخطّط.

خم ّ
طط انتقاء الع ّينات
عوضً ا عن ذلك فلقد اخرتنا أن نستهدف مناسبة دينيّة تض ّم أعداد ضخمة وميكن
بكل سهولة والتي تجتذب املتديّنني من العراقيني واإليرانيني ومن
الوصول إليها ّ
كل عا ّم حول مقام اإلمام
الجنسني كليهام .تدور زيارة األربعني التي تجري يف ّ
الحسني الواقع يف مدينة كربالء يف الجنوب العراقي .وإلحياء ذكرى اإلمام الحسني
بعد أربعني يوم عىل مرور ذكرى استشهاده ،غال ًبا ما يبدأ املؤمنون بالخروج من
منارلهم قبل أيام من حلول يوم األربعني من أجل الوصول إىل املقام سريًا عىل
األقدام .وبالتايل فام قمنا به هو استطالع أراء املستهدفني ما بني  17ترشين الثاين
و 12كانون األول من عام  ،2015أي عىل مدى  25يوم كانت متاحة أمامنا بحر ّية
طوال فرتة احتفاالت األربعني عام .2015

زائرون ميرون باملواكب
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علم بأنّه ما من بيّنات متوافرة حول زائري األربعني تسمح لنا بالحصول عىل
ً
فكرة حول كيفية توزّع مجموعات الزائرين استنادا ً إىل املناطق التي يقدمون منها
أو أوضاعهم االقتصادية واالجتامعية أو غريها من العوامل الدميوغرافية .واألهم
من ذلك هو أ ّن الهدف من وراء مسحنا ليس قياس معتقدات الزائر العادي ،إنّ ا من
باب أوىل نسعى إىل فهم نظرة املتدينني القادمني من إيران والعراق حيال مجموعة
املتغيات بني هذين البلدين استنادا ً إىل الجنس والتح ّدر
واسعة من املسائل ،وماه ّية
ّ
الجغرايف والس ّن وغريها من العوامل .إذًا ،تستهدف سياسة انتقاء الع ّينات التي
حا أوسع عنها يف األسفل ـ املستطلعني الذين ينتمون
اعتمدناها ـ والتي نق ّدم رش ً
إىل هذه الفئات السكانية الواسعة ال للمجموعة التي تشارك يف زيارة األربعني بشكل
عام.
إشار ًة إىل أ ّن مه ّمتنا باتت أكرث صعوبة بسبب الندرة النسبية يف االستطالعات
كل من العراق
الوطني يف ّ
التمثيل ّية التي تقف عند رأي الجمهور عىل الصعيد
ّ
وإيران .فالعراق الذي م ّزقته الحروب عىل مدى السنوات مل يُجر تعداد للسكان منذ
عام  ،1997أما البيانات التي تعالج العرق والدين فهي ليست محدودة وحسب بل
علم بأن
مشكوك بإمكانية تطبيقها اليوم بسبب الرصاعات والتطهري
العرقي املتك ّررً .
ّ
حساسة ،فهو غري
التعداد السكاين الذي يقيس التوزّع الطائفي ،والذي يُعترب مسألة ّ
مم يجعل من املستحيل اإلحاطة باملجتمع الشيعي ،فام بالك بالفئة
متوافر البتّة ـ ّ
املتدينة من هؤالء.
كل أنواع املسح السكاين واستطالعات الرأي فقد عمدنا إىل انتقاء
أما يف غياب ّ
الع ّينات من بني الزائرين استنادا ً إىل توزّع السياسيني الشيعة يف الربملان العراقي
املعروف باسم املجلس التمثييل وهو يض ّم  328مقع ًدا تتوزّع عىل  18محافظة
لكل فئة من فئات
علم بأ ّن توزيع هذه املقاعد يعتمد عىل الحجم التقريبي ّ
عراقيةً .
املجتمع .ومن جانبنا قمنا بتحديد الطوائف التي ينتمي إليها الربملانيون الذين
مقياسا لنسبة الشيعة من
يحتلّون هذه املقاعد واعتمدنا املقاعد الشيعية باعتبارها
ً
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تضم سوى
التوزّع السكاين يف ّ
كل منطقة عىل حدة [[[.علمً بأنّ بعض املحافظات ال ّ
الشيعة ،مبا يف ذلك ذي قار والنجف وواسط وكربالء والقادسية وميسان واملثنى ،يف
حني أنّ غريها من املحافظات عىل سبيل بغداد والبرصة فاألغلبية فيها من الشيعة،
إنّ ا مثّة محافظات أخرى يتقاسمها النواب من السنة والشيعة .أ ّما محافظات صالح
تضم سوى السنة.
الدين ونينوى وكركوك فهي بشكل عا ّم سنية يف حني أنّ األنبار ال
ّ
[[[
بينام ينحرس التمثيل الشيعي يف أربيل والسليامنية ودهوك ،وهي محافظات كردية.
أ ّما يف إيران ،فالبيانات متوافرة بصورة أفضل ،إذ إ ّن األغلبية من السكان هي
كل مناطقه باعتباره متثيالً عن
من الشيعة ،وبالتايل فإنّنا نلجأ للتقسيم السكاين يف ّ
السكان الشيعة [[[.علمً بأننا عملنا عىل انتقاء العينات التي متثّل املناطق اإليرانية
[[[
استنا ًدا إىل األرقام الواردة يف املسح السكاين لعام .2011
ويف حني ميكن قياس عدد الشيعة املوجودين يف مختلف مناطق البلدين أو عىل
األقل ميكن وضع نسبة تقريبية لهم ،يبقى أنّه من الصعب إن مل نقل من املستحيل
تغي أعداد الشيعة املؤمنني أو املتدينني بحسب املناطق .ومن أجل
تحديد كيفية ّ
كل من العراق وإيران من بني العينات التي اخرتناها،
استقراء آراء املتدينني الشيعة يف ّ
خص العينات :أوالً ،افرتضنا بأ ّن نسبة الشيعة املتدينني
قمنا بوضع فرضيتني يف ما ّ
هي نفسها تقري ًبا يف مختلف املناطق ،وثان ًيا بأن توزّع املتدينني يف ما بني الزائرين
[[[ -لقد استع ّنا في تحديد االنتماء الطائفي للبرلمانيين باألحزاب التي كانوا ينتمون إليها إلى جانب
أسمائهم.
[[[ -راجع الملحق «ج» .إشارة إلى أ ّن بعض المناطق المنتشرة في المحافظات ذات األغلبية السنية أو
المحافظات العراقية المختلطة يحتلها اليوم تنظيم داعش ،وبالتالي يعود الفضل في تمكننا من تحديد
الزائرين الشيعة القادمين من هذه المناطق في مسحنا إلى أنه في هذه المناسبة بقوم بعض المهجرين
بالمشاركة في المسير إلى مرقد اإلمام الحسين قادمين من مناطق عراقية أخرى تخضع لسيطرة الحكومة.
[[[-لقد أظهر المسح السكاني الذي أجري مؤخ ًرا في إيران في عام  2011بأن  99,4بالمئة من السكان
هم من المسلمين .وفي حين أن المسح ال يم ّيز ما بين المذاهب إال أ ّن المعروف هو أ ّن األغلبية العظمى
من المسلمين في إيران هم من الشيعة .كما يحتضن البلد مجموعات سكانية من اليهود والزردشتيين
والمسيحيين .راجع الملحق «ب»
[[[-راجع الملحق «ب»
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القادمني من مختلف املناطق هو نفسه تقريبًا .أما عىل أرض الواقع ،فتعترب هذه
يعب فعل ًيا عن عاملنا الذي ال يسري بهذه البساطة.
الفرض ّيات مبثابة متثيل مشوب ال ّ
ولجهة الخوف من أن تتأثر النتائج التي وصلنا إليها إىل ح ّد كبري بهذا الوضع ،ال ب ّد
من القول بالحاجة إىل خرق كال هاتني الفرضيتني عىل ح ّد سواء بدرجة معينة.
أي مدى ميكن القبول بهاتني الفرضيتني من خالل مقاربة
ً
علم بأنّنا راجعنا إىل ّ
مدى االلتزام الديني لدى املستطلعني من خالل ما أجابوا عنه من أسئلة متعلقة
باملمرسات الدينية واملعتقدات (استنا ًدا إىل بيبينسيك ،التاريخ غري مذكور)،
ّ
وخلصنا إىل أ ّن مث ّة تفاوتات بني املناطق لناحية نوع العبادات التي تُ ارس .ولكن
مع جمع مختلف العبادات نجد أ ّن الفارق بسيط بني هذه املنطقة وتلك .ويف حني
األقل تدي ًنا الذين يقيمون يف املناطق
ّ
أنّه قد يبدو لنا أنّ أعباء الزيارة قد تُثني الشيعة
البعيدة يف إيران ،نجد أنّ املعونات املالية املعقولة التي تقدّ مها الحكومة قادرة بنسبة
كبرية عىل تغطية الفارق يف األعباء.
وعىل قدر ما أمكن لنا،سعينا إىل استطالع آراء األعداد شبه املتساوية من
علم بأنّه ميكن القول إ ّن النساء العراقيات واإليرانيات
املستطلعني الذكور واإلناثً .
ينشطن يف املشاركة باملناسبات الدينية ،وهذه الزيارة بالتحديد تتيح الفرصة
النادرة للوصول إىل النساء املطّلعات دين ًيا ،خارج منازلهن .ولقد اخرتنا أن يكون
املستطلعني من كال الجنسني من الزائرين الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18سنة و60
تضم
علم بأنّ ما يقرب من النصف كان دون س ّن  35سنة ،فهذه الفئة العمرية
ّ
سنةً ،
كل من العراق وإيران.
السكان األكرث انخراطًا يف الشأن السيايس يف ّ
كام سنناقش مط ّوالً يف األسفل ،راقبنا أيضً ا إمكانية املقارنة ما بني الع ّينة التي
اعتمدناها والعينات التي خضعت ملسوحات سابقة ـ عىل سبيل مسح اال َُس
والنفقات الذي أجري يف إيران يف عام  ،2009والبيانات التي جمعها الباروميرت
العريب من العراق بني عامي  2012و ،2014والبيانات التي جمعها البنك الدويل
عن اال َُس يف العراق .وعىل الرغم من أ ّن هذه املسوحات ليست بالرضورة متثيلية
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إل أنّها عىل ح ّد علمنا تبقى الوحيدة التي ميكن االعتامد عليها
وتخدم أهدافناّ ،
واملتوافرة أمامنا ،ولكن ذلك ال ينفي أنها قد ال تكون مناسبة.

سري عمل املسح
ت ُعترب زيارة األربعني مسرية جامعية ،بحيث تنطلق املواكب من مختلف املناطق
العراقية حاملني رايات وأعالم اإلمام الحسني .ولتأكيد أنّنا استطلعنا أراء الزائرين وفقًا

للتوزّع املستهدف أعاله ،قمنا بتطبيق اسرتاتيجية انتقاء العينات استنا ًدا إىل التدابري
كل موكب.
واملمرسات التي يعتمدها ّ
ّ

املُستطلِعون يحددون يو ًما إلجراء املسح

ومبا أ ّن املسري يبدأ قبل عدة أيام من يوم األربعني ميكن للناس أن يصلوا إىل
كربالء يف الوقت املناسب .أ ّما اليوم املح ّدد لبدء املسري فيعتمد عىل املسافة التي
تفصل ما بني املنطقة التي يقدمون منها وبني مدينة كربالء ،عىل أنّنا بدأنا مسحنا قبل
أسبوعني من الذكرى ،انطالقًا من مدينتي النجف وكربالء اللتني تشهدان اكتظاظًا
ريا ،بحيث إ ّن الطريق الذي يبلغ طوله مثانني كيلومرتا ً الذي يفصل ما بني هاتني
كب ً
املدينتني هو األكرث ازدحا ًما بالزائرين ،إذ إ ّن العديد من اإليرانيني والعراقيني يبدؤون
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مسريهم من النجف مغتنمني فرصة زيارة مقام اإلمام عيل (والد اإلمام الحسني) قبل
جه إىل كربالء .كام يُعترب هذا الطريق األكرث جذبًا للزائرين القادمني من العاصمة
التو ّ
ومن شامل العراق .إجامالً قمنا باستطالع أراء  2410عراقيني و 1668إيرانياً [[[.
تتوزّع عىل جوانب هذه الطرق هنا وهناك األعداد الكبرية من الخيام التي توفّر
للزائرين مختلف الخدمات من الغذاء واملأوى ،التي يشتهر تسميتها باملوكب
كل من املواكب بهوية املنطقة التي
(املفرد)  /واملواكب (الجمع) .ويف العادة تتم ّيز ّ
إل أنّها ال تتأخّر يف استضافة الزائرين القادمني من مختلف املحافظات
تق ّدم منهاّ ،
واألقاليم إ ّن يف العراق أو إيران ،مع مراعاة فصل الخيام بني الرجال والنساء .ومن

املُستطلِعون يحددون يو ًما إلجراء املسح

جانبهم ،فإنّ الزائرين يتوقّفون فرتات طويلة من الزمن ،ال لتناول الطعام أو رشب املاء
والشاي وحسب ،ولكن إلعادة شحن الهواتف املحمولة أيضاً ،وتصليح األحذية،
حتى لالستفادة من الخدمات التي يقدّ مها  املتط ّوعون املحلّيون من تدليك لألقدام
[[[ -في حين أنّنا كنا ننوي استطالع أراء  1500إيراني و 1500عراقي ،كان عدد ال ُمستطلِعين العراقيين الذين
يجيدون العربية م ّمن كانوا يعملون معنا أكثر من زمالئهم اإليرانيين .وبما أ ّن الهدف من وراء هذا المسح
ليس جمع أعلى نسبة ممكنة من البيانات الق ّيمة وحسب إنما فسح المجال أمام المسوحات المستقبلية
أيضً ا من خالل توفير التدريب المهني للمستطلعين العراقيين ،فلقد اخترنا استطالع أراء المزيد من العراقيين
باعتبارها خطوة هامة الستكمال هذه المهمة.
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واألرجل املتعبة .كام ال تخلو خيم املواكب هذه يف الليل ،إذ يلجأ الزائرون إليها
للنوم.
أما بالنسبة إىل املـــُستطلِعني الذين شاركونا العمل فقد كانوا من طالب وطالبات
العلوم السياسية يف جامعة الكوفة ،وهي الجامعة األرقى يف الجنوب العراقي،
كريس اإلونيسكو يف هذه الجامعة عن
يتول
ّ
إىل جانب األستاذ حسن ناظم الذي
ّ
دراسات الحوار بني األديان يف العامل اإلسالمي ،الذي اقرتح أسامء الطالب األنسب
واألجدر للتد ّرب عىل هذا املسح.
علم بأنّ الطالب خضعوا للتدريب عىل كيفية استخدام أدوات املسح ،مبا يف
ً
ذلك كيفية الحصول عىل املوافقة الرصيحة من املستطلَعني .عىل أنّ اختيار فرق
املـــُستطلِعني جرى بعد ( )1اختبار قدرة املرشحني عىل االضطالع بهذه األدوات و
( )2تقويم أدائهم يف خالل االختبار امليداين ،الذي جرى قبل بدء الدراسة .عىل أننا
كل منهم
قمنا بتدريب املــ ُـستطلِعني من الذكور واإلناث عىل حدّ سواء ،بحيث قام ّ
باستطالع آراء الزائرين م ّمن هم من جنسهم فقط .ولقد أجرى ما مجموعه ثالثون
مـــُستطلِع املسح باللغة العربية ،عىل أنّ فريقاً واحداً مؤلّفان من تسعة مـــُستطلِعني
( 5رجال و  4نساء) عمل يف كربالء وفريقاً آخر مؤلف من واحد وعرشين مــ ُـستطلِع
(9رجال و  12امرأة) عمل يف النجف وعىل طول الطريق بني النجف وكربالء .أما
باللغة الفارسية ،فقد أجرى املسح ما مجموعه واحد وعرشين مـــُستطلِعاً ( 11رجالً
و  10نساء)[[[.
علم بأ ّن جميع املـــُستطلِعني باللغة الفارسية كانوا من املواطنني العراقيني
ً
الذين نشأوا يف خالل طفولتهم يف إيران م ّمن عادت أرسهم إىل العراق بعد سقوط
نظام صدام حسني .وعىل الرغم من طالقتهم باللغة الفارسية ،كان من السهل متييز
علم بأننا ارتأينا مبا أ ّن املسح
هويتهم العراقية نظ ًرا إىل اسامئهم ومظهرهم ولباسهمً .
يجري يف العراق ،فإ ّن التفاعل مع املـــُستطلِعني املحليّني سيكون أكرث بديهية
[[[ -الرجاء االطالع على الملحق «ج» للتعرف على أسماء المشاركين في المسح.
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بالنسبة إىل اإليرانني .إشار ًة إىل أنّ املسح جرى باستخدام برنامج كوالرتيكس عىل
لوحات لينوفو  Lenovoاإللكرتونية ،عىل أنّه جرى باللغة العربية للعراقيني وباللغة
الفارسية لإليرانيني.

الرسم األول :توزّع املستطلعني ضمن الفرق واملناطق

املواقع يف النجف – 1 :موقف الباصات يف النجف – 2 ،مرقد السيد الصدر
املـ ُـس ّمى شارع النجف – كربالء؛  – 3مقربة وادي السالم ،النجف؛  – 4السوق
يل ،النجف؛  – 5مقام كميل بن زياد ،النجف؛ – 6
الكبرية بالقرب من مقام اإلمام ع ّ
مسجد الحنانة ،النجف؛  – 7شارع أبو صخري املتاخم للكاراج الجنويب ،النجف؛
 – 8مقام اإلمام عيل ،النجف؛  – 9ساحة ثورة العرشين ،النجف؛  – 10مركز وزارة
الشباب والرياضة يف النجف.
املواقع يف كربالء – 11 :طريق ميثم التامر يف الرشق من كربالء؛  – 12باب
طويريج يف الرشق من كربالء؛  – 13الجنوب من كربالء ،قرب مستشفى الكفيل؛ 14
– منطقة باب بغداد يف كربالء؛  – 15مقام اإلمام الحسني ،كربالء؛  – 16مقام اإلمام
العباس ،كربالء.
املواقع خارج مواكب النجف وكربالء :مسجد الكوفة ،الكوفة؛ شارع املعمل،
النجف؛ السهلة ،الكوفة؛ شارع أبو صخري املتاخم لتقاطع الغامس ،شارع كربالء،
النجف؛ مركز وزارة الشباب والرياضة يف النجف؛ خان األنس ،بني النجف وكربالء.
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اشتملت مه ّمة فرق النجف وكربالء عىل استطالع آراء الناس القادمني من
مختلف املحافظات العراقية ،عىل أن توزّع الفرق عىل املحافظات يظهر يف
الجدول «ب  »5من امللحق [[[.استطلع فريق كربالء الناطق باللغة العربية
املواكب املنترشة يف أربع مناطق :باب بغداد ،نقطة الدخول الرئيسية عىل
كربالء قدو ًما من بغداد؛ طريق ميثم التامر يف الرشق من كربالء؛ محيط مقام
اإلمام الحسني؛ الجنوب من كربالء بالقرب من مستشفى الكفيل.
انترش نصف فريق النجف الناطق باللغة العربية ،ويض ّم عرشين ُمستطلِعاً،
يف منطقة ساحة ثورة العرشين يف النجف حيث متركز العديد من املواكب
علم بأ ّن خمسة ُمستطلِعني نشطوا يف املنطقة املحيطة مبرقد السيد
الكبريةً .
الصدر؛ واثنني استطلعا آراء املشاركني يف منطقة العتبة العلوية ،املحيطة مبقام
اإلمام عيل؛ وتكفّل اثنان آخران باملواكب املنترشة يف محيط كاراج النجف؛
مخصصة السرتاحة
تول املسح يف منطقة واسعة
عىل أ ّن مستطلعاً واحدا ً ّ
ّ
الزائرين بالقرب من مقربة وادي السالم ،وهي املقربة الشيع ّية األكرب يف العراق.
يف اليوم الثالث قبل األربعني ،وفيام غادر الكثري من الزائرين النجف انتقل
النص الواقعة
املستطلِعون إىل املواكب املنترشة يف محيط منطقة خان
ّ
عىل الطريق الذي يوصل النجف بكربالء .ويف اليومني األخريين قبل ذكرى
كل منطقة باب بغداد ومحيط مقامي
األربعني ،نشط املستطلِعون يف كربالء يف ّ
اإلمام الحسني وأيب الفضل العباس.
بالنسبة إىل الفريق الناطق باللغة الفارسية ،فقد نشط يف املنطقة األوسع
علم بأ ّن املواكب التي يرت ّدد عليها اإليرانيون يف الغالب يكون
من النجفً ،
منظموها من مناطق مختلفة ،وهو األمر الذي ص ّعب مهمة استهداف اإليرانيني
وفقًا للمناطق الجغرافية :ففي حني أ ّن املواكب غال ًبا ما تق ّدم الخدمات
لإليرانيني القادمني من الشامل أو الوسط أو الجنوب ،كان من غري املمكن
كل من النجف
[[[ -راجع الملحق «ج» لالطالع على توزع المحافظات بالنسبة إلى فرق المسح العراقية في ّ
وكربالء.
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استهداف مناطق اإلحصاء املح ّددة كام كان حال املستطلَعني العراقيني.
وبالتايل ،عمدنا إىل الرتكيز يف انتقاء الع ّينات من مجموعة واسعة من املواقع
التي يتج ّمع فيها اإليرانيون من أجل استطالع آراء أكرب عدد ممكن من املناطق
اإليرانية.
علم بأنّه جرى توزيع املستطلعني اإليرانيني عىل النحو التايل :استطلع مستطلع
ً

مخصص
إيراين واحد آراء عامة يف املنطقة املحيطة مبقام السيد إبراهيم ،وهو
ّ
الستضافة الزائرين اإليرانيني؛ ونشط سبعة مستطلعني يف منطقة العتبة العلوية يف
محيط مقام اإلمام عيل؛ يف حني أ ّن ثالثة مستطلعني توكّلوا مه ّمة تغطية املناطق
املحيطة مبقام كميل بن زياد ومسجد الحنانة؛ أما يف شارع أبو صخري عند تقاطع
غامس فقد انترش مستطلعان اثنان؛ ومستطلع وحيد نشط يف الكاراج الجنويب من
املدينة؛ ومستطلع آخر يف مناطق االسرتاحة الواقعة عند الكاراج الرئييس يف النجف؛
خصصتها وزارة الشباب والرياضة الستقبال الزائرين
ومستطلع يف املواكب التي ّ
اإليرانيني .متا ًما كام الفريق عامل باللغة العربية يف النجف ،استطلع فريق االستطالع
بالفارسية آراء الزائرين يف خالل اليومني األخريين قبل األربعني ،يف كربالء يف منطقة
باب بغداد إىل جانب املناطق املحيطة مبقامي اإلمام الحسني وأيب الفضل العباس.

الفئات املستهدفة من انتقاء العينات ونتائجه
استطلع املسح آراء ما مجموعه  2410زائرين عراقيني و 1668زائرا ً إيرانياً.
وملعرفة ما إذا كنا قد حقّقنا الهدف املرجو من عملية انتقاء العينات لجهة
التمثيل املناطقي ،إىل جانب تن ّوع فئات الس ّن والجنس بني الزائرين اإليرانيني
والعراقيني ،قمنا بإجراء مقارنة بني العيّنة التي انتقيناها ومجموع توزّع الشيعة
من اإليرانيني والعراقيني.
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الرسم الثاين :عينة عن الجنس والسن :إيران  والعراق

السن

إيران
العراق

نسبة اإلناث

اإلناث يف العراق

اإلناث يف إيران

إناث إيران
إناث العراق

بالنسبة إىل إيران ،أكرث من استطلعت آراؤهم يف هذا املسح هم سكان أصفهان
وطهران؛ عىل أنّه جرى متثيلهم بنسبة تفوق املع ّدل بقليل ،مقارنة مع التعداد
السكاين اإليراين ،إذ إ ّن هؤالء يشكّلون عىل التوايل ثالث وأوىل املدن من حيث
املساحة يف إيران ومن غري املستغرب أن نجد أ ّن السكان األكرث مت ّدنًا يف هاتني
املدينتني هم األكرث متثيالً يف هذه الزيارة .من ناحية أخرى نجد أ ّن نسبة متثيل
أقل من املع ّدل يف العينة التي انتقيناها؛ إذ متتاز
سكان رشق أذربيجان وغربها تبلغ ّ
هاتان املنطقتان من الناحية اللغوية والحضارية ،وهو األمر الذي طرح املزيد من
[[[
التحديات يف خالل استطالع آراء القادمني منهام.

بالنسبة إىل العراق ،وكام خططنا ،فقد جاء انتقاء العينات من ضمن العراقيني
شبه متوافق مع توزّع املقاعد النيابية عىل الشيعة .أما عىل مستوى املحافظات،
[[[ -بالتحديد ،ينحدر  % 19من المستطلعين من طهران في مقابل أنّهم يمثّلون  % 16,2من مجمل التعداد
السكاني اإليراني؛  % 12,2من العينة تنحدر من أصفهان في حين أن سكانها يمثلون  6,5%من مجمل
التعداد السكاني .وعلى العكس ،ينحدر  % 1,6من المستطلعين من غرب أذربيجان التي يشكّل سكانها
نسبة  % 4,1من مجمل التعداد السكاني اإليراني؛ و % 2,3من المستطلعين ينحدرون من شرق أذربيجان
التي يشكّل مجموع سكانها  % 5من مجمل التعداد السكاني.
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فلم يتع َّد الفارق املطلق بني نسبة املنطقة من املقاعد النيابية الشيعية ونسبة هؤالء
[[[
من العينة الـ 0,5نقطة مئوية.
املخصص
املخصص لإليرانيني والجدول «ب »4
علم بأ ّن الجدول «ب »1
ّ
ّ
ً
للعراقيني يف امللحق «ب» يجري مقارنة بني العينة التي انتقيناها واملستهدفني من
اإليرانيني والعراقيني.
ويف حني أ ّن هدفنا كان الحصول عىل عيّنة متساوية من حيث التقسيم بني الرجال
والنساء ،نجد أ ّن النساء قد متثّلن بنسبة أكرث بقليل من املع ّدل بالنسبة إىل العينة
أقل بالنسبة إىل العينة اإليرانية (راجع الرسم
العراقية ،بينام نجده ّن قد متثّلن بنسبة ّ
الثاين) .بالنسبة إىل العينة اإليرانية ،تراجع متثيل النساء بنسبة % 9,5؛ أما بالنسبة إىل
العينة العراقية جاء متثيل النساء متفوقًا بنسبة  .% 8,2ويف األغلب يعود السبب وراء
هذا التفاوت يف توزّع فرق املستطلِعني من ناحية الجنس ـ إذ اشرتك معنا  16مستطلِعة
مخصصني الستطالع آراء العراقيني ،يف
و 13مستطلِعاً من الناطقني باللغة العربية
ّ
حني شارك معنا  9مستطلِعات و 12مستطلِعاً من الناطقني باللغة الفارسية مخصصني
علم بأن هذا الخلل مل يغب عن مالحظتنا يف أثناء انتقاء
الستطالع أراء اإليرانينيً .
املستطلِعني ،ولكن مبا أ ّن الهدف الثانوي لهذا املرشوع كان فسح املجال أمام
املسوحات املستقبلية من خالل تدريب أكرب عدد ممكن من املستطلِعني األكفاء
والجديرين ،ارتأينا تفضيل متثيل أحد الجنسني أكرث من اآلخر يف العينة الوطنية عوض
تخفيض أعداد املستطلِعني من أجل ضامن التوازي يف التمثيل من حيث الجنس.
ريا ،ميكن القول إ ّن توزّع الس ّن جاء عىل نطاق واسع متناس ًبا مع املخطّط
أخ ً
الذي سعينا إليه أثناء انتقاء العينات؛ إذ تراوحت أعامر املستطلَعني ما بني الثامنة
عرش ـ عاماً والستني عا ًما ،حيث بلغ ما يقارب نصف املستطلعني أكرث من  35عا ًما

والنصف اآلخر ما دون هذه السن (راجع الرسم الثاين).

[[[

[[[ -جاء أعلى تفوق في التمثيل عن محافظة نينوى حيث قمنا باستطالع أراء  0,3نقطة مئوية اكثر من
المق ّرر ،في حين أن المحافظة األقل تمثيالً كانت النجف التي تشكّل  % 6من العينة التي انتقيناها في حين
أنها تحوز على  % 6,4من المقاعد النيابية الشيعية.

[[[ -انتقينا  7مستطلَعين ما دون سن الثامنة عشر و 72مستطلَعاً أكبر من ستين عا ًما .وبالتالي فإن اقصاء
هؤالء المستطلعين من العينات النهائية ال يؤثر في النتائج.
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التوزّ ع الديموغرايف والوضع االجتامعي واالقتصادي
كان املستطلعون اإليرانيون الذين شملهم املسح عىل ح ّد سواء أكرث ثرا ًء وأعىل
يعب هذا االختالف عن االختالفات الكامنة بني البلدين
ً
تعليم من نظرائهم العراقينيّ .
من جهة ،وعن االختالف يف معنى هذه الزيارة وااللتزام الذي تتطلّبه من وجهة نظر
اإليرانيني والعراقيني ،من جهة أخرى .ال ننس أ ّن الرحلة من إيران هي يف املبدأ
أطول وذات تكلفة مادية أعىل ،وبالتايل ،مقارنة بالفئات ذات الدخل املساوي ،فإنها
تقتيض تفانيًا من جانب اإليرانيني يفوق تفاين العراقيني .وعىل الرغم من أ ّن هذه
التجربة هي دينية يف األساس ،يبقى أ ّن املشاركني العراقيني يعطون هذه الزيارة أيضً ا
القوي ج ًدا ،وهو األمر الذي يشري إىل التوت ّرات الضمنية بني السنة
البعد الطائفي
ّ
الخاصة ،ومن
والشيعة يف العراق ،وميكن القول إنّها متنح فرصة الشعور بال ُهوية
ّ
املمكن أن يؤثر هذا التوتر يف خيار امليض يف هذه الزيارة ،حيث يبقى الزائرون
املتوسط أكرث تدي ًنا من العراقيني.
اإليرانيون يف
ّ
علامً أن املستوى التعليمي لدى املستطلعني اإليرانيني كان أعىل من املستطلعني
العراقيني عىل نحو الفت (راجع الرسم الثالث) .حيث افتقر ما ال يزيد عىل   % 9من
أي نوع من أنواع التعليم ،يف مقابل  % 26لدى العراقيني .ونجد بأن
اإليرانيني إىل ّ
األقل مرحلة
ّ
نسبة  % 69من اإليرانيني عىل اختالف فئاتهم العمرية قد أكملوا عىل
علم بأنّ تف ّوق الزائرين اإليرانيني
التعليم الثانوي ،يف مقابل  % 20فقط من العراقينيً .
املادي،
عىل الزائرين العراقيني مل يقترص عىل ناحية التعليم ،بل تعدّ اه إىل اليرس
ّ
حيث أشار ما يقارب  % 65من الزائرين اإليرانيني إىل أنّ مدخول األرسة قادر عىل
علم بأن أكرث من  % 20أشاروا إىل أنّهم قادرين عىل االدّخار .يف
تغطية نفقاتهمً ،
حني أنّ مج ّرد  % 45من املستطلعني العراقيني أشاروا إىل أنّ مدخول األرسة قادر
أقل من 0,01
علم بأنّ الداللة اإلحصائية بني هذه الفروقات ّ
عىل تغطية نفقاتهمً .
نقطة إحصائية.
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محصل
الرسم الثالث :التعليم أعىل مستوى تعليمي
ّ

جامعي ومافوف

ثانوي

متوسط
ّ

ابتدايئ ال يشء

العراق
إيران

أقل من  % 50من الزائرين العراقيني لديهم وظيفة،
بالنسبة إىل العمل فإ ّن ّ
يف مقابل  % 60من الزائرين اإليرانيني .أما السبب الرئييس وراء هذه النتيجة
فهو انخفاض العاملة يف صفوف العراقيني م ّمن هم دون س ّن الـ  ،30الذين
أقل من فرص نظرائهم اإليرانيني .عىل
تبلغ فرصة حصولهم عىل وظيفة ّ % 10
أقل من  % 4من العراقيني واإليرانيني أشاروا إىل عدم تلقيهم الدخل عن طريق
أ ّن ّ
علم بأ ّن الداللة اإلحصائية بني هذه الفروقات
مخصصات التقاعد عىل اإلطالقً .
أقل من  0,01نقطة إحصائية.
ّ
أضف إىل ذلك أنّ اإليرانيني كانوا أكرث ثرا ًء عند القياس من حيث املمتلكات
املادية ،فهم كانوا أكرث عرضة المتالك جهاز كمبيوتر أو هاتف ذيك أو لوحة
إلكرتونية ( % 64من اإليرانيني يف مقابل  % 53من العراقيني) .وعىل الرغم من انتشار
الهواتف املحمولة عىل نطاق واسع ،فإن  % 13من الزائرين العراقيني ال ميتلكون
علم بأنّ  % 73من العراقيني
الهاتف املحمول ،يف مقابل  % 5فقط من اإليرانينيً .
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م ّمن شملهم االستطالع ال ميتلكون السيارة ،يف مقابل  % 46فقط من اإليرانيني .أ ّما
االختالف الصارخ فقد متثّل يف نسبة من ميتلكون حسابات مرصفية ،حيث  % 5فقط
وربا يشري
من العراقيني لديهم الحسابات املرصفية ،يف مقابل  % 75من اإليرانينيّ ،
هذا األمر ال إىل احتامل انخفاض القدرة االدّخارية ولكن إىل تدهور الثقة يف النظام
علم بأنّ الداللة
املايل العراقي أيضاً نظ ًرا إىل سنوات الحرب التي عاشتها البالدً .
أقل من  0,01نقطة إحصائية.
اإلحصائية بني هذه الفروقات ّ
الرسم الرابع :العمل ،الدخل ،املمتلكات
العمل والدخل
متقاعد

باحث عن عمل

قيد العمل

العراق

كفاية الدخل

إيران

صعوبة كبرية
صعوبة بعض
اليشء

ال صعوبة تُذكر
قدرة عىل االدّخار

العراق

إيران
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هل متتلك
حساب مرصيف
سيارة
هاتف محمول
حاسوب
هاتف ذيك
لوحة الكرتونية

املقارنة مع مصادر البيانات األخرى
عمدنا إىل إجراء مقارنة ما بني الع ّينة التي عملنا عليها وبني غريها من مصادر
كل من إيران والعراق من أجل االطالع عىل مدى توافق العينة
البيانات املتوافرة عن ّ
التي اخرتناها من الزائرين اإليرانيني والعراقيني مع مجموع التعداد السكاين .بالنسبة
إىل إيران ،اعتمدنا عىل األرقام الواردة يف التعداد السكاين بصورة أساسية ،إذ إنّها
كانت كافية ووافية مبا يلزم ليك نعتمدها [[[.أ ّما بالنسبة إىل العراق ،حيث ال تتوافر
اإلحصاءات السكانية الرسمية ،فقد قمنا مبقارنة العينة التي عملنا عليها ببيانات
الباروميرت العريب إىل جانب املسح االقتصادي لألرس الذي أجراه البنك الدويل،
[[[ -نود أن تنقدم بجزيل الشكر لعطية وحيدمانيش من قسم العلوم االقتصادية في معهد فيرجينيا التقني
لكرم أخالقها في تزويدنا بالنسبة المنقحة من البيانات الصادرة عن المركز اإلحصائي اإليراني.
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وذلك من أجل قياس أين ميكن مقارنة العينات التي اخرتناها مع العينات األخرى من
جهة ،وعىل مستوى البالد بأكملها (بطريقة غري مبارشة) من جهة أخرى.
محصل
الرسم اخلامس :أعىل مستوى تعليمي
ّ

جامعي ومافوف

ثانوي
الزائرون

متوسط
ّ

ابتدايئ

ال يشء

االحصاء

إشار ًة إىل أ ّن توزّع الفئات العمرية التي تعتمدها العينة التي انتقيناها تكاد
بغض النظر عن أنّنا اخترصنا
تكون متجانسة متا ًما مع التوزّع السكاين اإليراينّ ،
العمل عىل الفئات العمرية ما بني س ّن الـ 18سنة والـ 60عا ًما( .راجع الرسم
السادس).
باملتوسط ،ميكن القول إ ّن األحوال املادية للشخص الذي استطلعنا رأيه
ّ
العادي ،إذ إ ّن املستطلَع أكرث عرضة
هي أفضل من األحوال املادية لإليراين
ّ
إلمتالك السيارة ،إذ إ ّن  % 42من املستطلعني يف التعداد السكاين يقولون إنّهم
علم
ميتلكون السيارة يف مقابل أ ّن  % 53من الزائرين يقولون إنّهم ميتلكونهاً .
أقل من  0,01نقطة إحصائية.
بأ ّن الداللة اإلحصائية بني هذه الفروقات ّ
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التعليمي للعيّنة التي انتقيناها أعىل من املستوى
أضف أ ّن املستوى
ّ
التعليمي يف إيران بشكل عا ّم .إذ ما ال يتع ّدى الـ  % 8من العينة التي نعمل
ّ
أي نوع من أنواع التعليم الرسمي ،مقارنة بأن هذا العدد
عليها مل يحصلوا عىل ّ
يرتفع إىل  % 13عىل مستوى العينة اإليرانية .من جهة أخرى نجد أ ّن % 48,2
من إجاميل عدد السكان حاصل عىل األقل عىل الشهادة الثانوية ،يف حني أ ّن
التعليمي
هذه النسبة تبلغ  % 69من العينة التي انتقيناها .إلّ أ ّن الهوة بني نسب
ّ
العايل تبقى أصغر ـ إذ إ ّن هذه النسبة تبلغ  % 24,8يف البيانات الواردة يف
اإلحصاء السكاين يف حني أنّها ترتفع إىل مجرد  % 27,3يف إطار العينة التي
أقل
علم بأ ّن الداللة اإلحصائية بني هذه الفروقات عىل اختالفها هي ّ
انتقيناهاً .
من  0,01نقطة إحصائية .وعىل الرغم من أن الدخل يشكلعائقًا أمام اإليرانيني
للمشاركة ،من دون ّ
شك ،إال أنّنا نظهر أ ّن هذه الزيارة تظهر قادرة عىل جذب
األشخاص من مختلف الطبقات االجتامعية واالقتصادية.
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اجلدول األول :املقارنات يف إيران
الجنس
السن

التعليم

الدخل

العينة التي انتقيناها

النسبة املئوية للذكور
30 – 18
49 – 30
+ 50
ال يشء
ابتدايئ
متوسط
ّ
ثانوي
جامعي وما فوق

59,60
36,40
45,60
15,80
8,20
9,20
11,60
39,80
25,80

مثة صعوبة كبرية لتأمني
االحتياجات

7,00

مثة صعوبة بعض
اليشء لتأمني
االحتياجات

يغطي النفقات وال
صعوبة ت ُذكر

يغطي النفقات مع قدرة
عىل اال ّدخار

أرقام إحصاء عام 2011

*** 50,1
*** 38,6
*** 38,8
*** 22.7
*** 13
*** 21,6
*** 16,5
*** 23,2
*** 24,4

غري متوفر

23,70

غري متوفر

41,10

غري متوفر

21,30

غري متوفر

اختبار الفرق يف الداللة اإلحصائية مع العينة التي انتقيناها 0,1* :نقطة إحصائية،
** 0,05نقطة 0,01*** ،نقطة
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الرسم السادس :املقارنة مع اإلحصاء الرسمي

البحث عن عمل :اإلحصاء مقابل الزائرين
هل
تبحث
عن
عمل؟
كال
نعم

امتالك سيارة :اإلحصاء مقابل الزائرين

النسبة

السيارة

النسبة

كال
نعم

الزائرون

املسح

اإلحصاء

الزائرون
اإليرانيون
املسح

اإلحصاء
يف إيران

املقارنة يف العراق
ين أجري يف العراق إىل عام  ،1997ونظ ًرا إىل
يعود تاريخ آخر إحصاء سكا ّ
ج ّل التي شهدتها البالد منذ ذلك الحني ،مبا يف ذلك عمليات
األحداث ال ُ
التهجري والنزوح التي حدثت عىل نطاق واسع ،من غري املمكن أن نلجأ إىل هذا
اإلحصاء باعتباره نقطة انطالق ملسحنا [[[.وبالتايل فقد قمنا مبقارنة النتائج التي
حصلنا عليها مع غريها من املصادر اإلحصائية ،وال سيام مصادر مسوحات
الباروميرت العريب ودراسة قياس مستويات املعيشة التي يقوم بها البنك الدويل.
علم بأن أيًا من هذه املسوحات ال يتضمن املعلومات بشأن التوزّع الطائفي ـ
ً
ولهذا السبب قمنا باللجوء إىل نسبة التمثيل الشيعي داخل املجلس التمثييل
من أجل تحديد كيفية توزّع العينة التي يستهدفها مسحنا .ولك ّننا نبقى مهت ّمني
باالطالع عىل التباينات بني العينة الشيعية التي نعمل عليها واملنترشة عىل نطاق
جغرايف واسع وغريها من العينات الشيعية التي تشملها مسوحات أخرى عن
العراق والتي بدورها تض ّم مستطلعني من السنة واألكراد إىل جانب الشيعة.
[[[ -نستعرض في الملحق «ب» مقارنة مع األرقام الواردة في إحصاء عام  1997من أجل استكمال جميع
جوانب المسح.
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بالنسبة إىل مسح الباروميرت العريب فهو يسعى إىل توفري األرقام والبيانات
حول السلوك السيايس يف الرشق األوسط .عىل أ ّن آخر هذه املسوحات جرى
عىل مدار  12دولة رشق أوسطية :الجزائر ومرص والعراق واألردن والكويت
ولبنان وليبيا واملغرب وفلسطني والسودان وتونس واليمن .ومن جانبنا فإنّنا
بكل من العراق والدول االثنتي عرشة عىل اعتبارها
الخاصة ّ
نلجأ إىل األرقام
ّ
وجهات مختلفة نقارنها مع نتائج العينة التي عملنا عليها.
يقوم فريق عمل بدراسة قياس مستويات املعيشة التي يقوم بها البنك
الدويل بالتعاون مع مكاتب اإلحصاء الوطنية من أجل وضع املسوحات التي
تُعنى بالعديد من الشؤون الخاصة باألرس ومن ثم تطبيقها .يف عام  2012أجرى
حا لألوضاع االجتامعية واالقتصادية لألرس يف العراق ،الذي
البنك الدويل مس ً
بدورنا نستخدمه باعتباره وجهة إضافية للمقارنة مع نتائجنا.
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اجلدول الثاين :املقارنات يف العراق

النسبة املئوية
الجنس
للذكور
30 – 18
49 – 30
السن
+ 50
ال يشء
ابتدايئ
متوسط
التعليم
ّ
ثانوي
جامعي وما فوق
مثة صعوبة كبرية
لتأمني االحتياجات

الدخل

العينة التي
انتقيناها

الباروميرت
العريب

البنك الدويل

45,90

*** 50,00

*** 49,6

43,70
42,50
14,80
26,00
30,70
23,20
16,00
4,00

** 45,30
*** 37,90
*** 16,80
*** 8,60
*** 28,10
*** 16,10
*** 23,20
*** 12,20

*** 42,6
*** 40,2
** 17.2
** 16,5
*** 52,2
*** 14,7
*** 12,6
*** 3,9

16,80

*** 20,30

غري متوفر

مثة صعوبة بعض
اليشء لتأمني
االحتياجات

34,60

*** 32,70

غري متوفر

يغطي النفقات وال
صعوبة تُذكر

37,80

*** 34.70

غري متوفر

يغطي النفقات مع
قدرة عىل اال ّدخار

10,80

*** 9,70

غري متوفر

اختبار الفرق يف الداللة اإلحصائية مع العينة التي انتقيناها 0,1* :نقطة إحصائية،
** 0,05نقطة 0,01*** ،نقطة
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الرسم السابع :املقارنة مع الباروميرت العريب
املستويات التعليمية
الزائرون ،الباروميرت العريب ،البنك الدويل

جامعي ومافوف

ثانوي

ال يشء

متوسط
ّ

ابتدايئ

الزائرون
البنك الدويل

الباروميرت العريب جميع الدول
الباروميرت العريب العراق

يأيت توزّع العينة التي انتقيناها متوافقًا مع عينة مسح الباروميرت العريب لناحية
الس ّن ،باستثناء أنّنا سعينا إىل استطالع أراء األشخاص م ّمن هم دون الـ ( 60راجع
الرسم الثامن).
الرسم الثامن :الفئات العمرية يف العراق

االكتظاظ

السن
الزائرون

الباروميرت العريب
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إنّ ا نج ُد أ ّن املستوى التعليمي لدى العينة التي انتقيناها من املستطلعني العراقيني
متدنٍ ج ًدا عن املستطلعني يف مسح الباروميرت العريب (راجع الرسم السابع والجدول
أي نوع من أنواع التعليم يف مقابل
الثاين ،حيث  % 26من الزائرين العراقيني مل يتلقّوا ّ
 % 8,6من املستطلعني يف مسح الباروميرت العريب .يف حني أ ّن نتائج الزائرين تبقى
أي نوع من
أقرب إىل نتائج البنك الدويل ،حيث  % 16من املستطلعني مل يتلقّوا ّ
أنواع التعليم الرسمي و % 3,9من املستطلعني حصلوا عىل التعليم العايل ( % 4يف
نتائج العينة التي انتقيناها) .ولك ّن نسبة املستطلعني يف العينة التي انتقيناها م ّمن
األقل تبقى أعىل.
ّ
املتوسط عىل
حصلوا عىل التعليم
ّ

الرسم التاسع

كفاية الدخل بني الباروميرت العريب والزائرين

قدرة عىل االدّخار

ال صعوبة تذكر

صعوبة بعض اليشء

الزائرون اإليرانيون
الزائرون العراقيون

صعوبة كبرية

الباروميرت العريب جميع الدول
الباروميرت العريب العراق
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مبا أنّ مسح الباروميرت العريب يغطي اثنتي عرشة دولة رشق أوسطية ،بات بإمكاننا
علم بأنّ أسئلة مسح
مقارنة العينة التي انتقيناها مع غريها من دولة الرشق األوسطً .
الباروميرت العريب تأيت مشابهة تقري ًبا يف ما يتعلّق باإلكتفاء والدخل .وعىل الرغم
من وجود تفاوت يف نتائج التعليم ،يبقى يف اإلمكان إجراء املقارنة ما بني النتائج
املتعلّقة مبستوى الدخل لدى األفراد (من حيث قياس مدى قدرة الدخل عىل تغطية
االحتياجات) لدى الزائرين العراقيني واملستطلعني يف مسح الباروميرت العريب .بالنسبة
إىل الزائرين اإليرانيني ،فهم مل يكونوا أكرث ثرا ًء من الزائرين العراقيني املستطلعني يف
املتوسط ،ميكن القول إنّهم كانوا أيضً ا أكرث
مسح الباروميرت العريب وحسب ،بل يف
ّ
ثرا ًء من املستطلعني يف بعض الدول العربية األخرى التي شملها مسح الباروميرت
العريب .وقد أظهرت األرقام أنّ املستطلعني يف مسح الباروميرت العريب الذي شمل
املتوسط أكرث فق ًرا بقليل من العراقيني الذين ض ّمهم
الدول العربية األخرى هم يف
ّ
مسح الباروميرت العريب أو املسح الذي أجريناه يف حني أنّهم أكرث فق ًرا بكثري من
اإليرانيني الذين ض ّمهم مسح الزائرين.

نتائج املستطلِعني
كل الحرص عىل أن
خالل تدريب املستطل ِعني ،كام خالل سري املسح ،حرصنا ّ
يكون عمل املستطلِعني متناسقًا قدر املستطاع ،وعليه فإ ّن التدريب الذي كانوا قد
خضعوا له تض ّمن الرتكيز يف كيفية التعامل مع حاالت عدم اإلجابة وكيفية تدوينها،
الحساسة.
إىل جانب غريها من املقاربات الناجعة لطرح األسئلة
ّ
كام حرصنا عىل أن يرتدي املستطلِعون املالبس التي تن ُّم عن مهنية تتوافق متا ًما
مع الج ّو العا ّم ،إذ أظهر الدراسة أ ّن املستطلَعني أبدوا حساسية تجاه الحديث مع
مستطلِع يرتدي املالبس الخاصة مبنطقة أخرى من الرشق األوسط (عىل سبيل
املثال ،باليدس وغيلوم  .)2013وبالتايل فإ ّن املستطلِعات ارتدين العباءة العراقية،
التي تغطي الجسد باألسود متا ًما ،وهو ما يعترب اللباس السائد يف الزيارة.
ومبا أنّه جرى إرسال املستطلِعني إىل الخيم املقسمة حسب املناطق ،فقد توقعنا
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جا يف األجوبة التي حصل عليها املستطلِعون بحسب املنطقة
تغيا م ّمنه ً
أن نجد ّ ً
كل مجموعة من املسطلَعني ،وهذا ما حدث فعالً ،إىل جانب غريها
التي يق ّدم منها ّ
متي هذه املنطقة عن تلك ،مبا يف ذلك التعليم والدخل ونسبة عدم
من السامت التي ّ
[[[
املتوسطة ال
اإلجابة عن بعض األسئلة .ولكن يبقى أن تحليل اإلجابة عن األسئلة
ّ
ريا يف نتائج املستطلِع .يُظهر الرسم العارش
يُظهر من الناحية اإلحصائية اختالفًا كب ً
التغي يف أساليب طرح السؤال املوحدة بني مختلف املستطلِعني .يف
متوسط
ّ
ّ
حد ،كام
املتوسط ،مل ينحرف ّ
ّ
أي مستطلِع أكرث من  0,2نقطة عن األسلوب املو ّ
أي
ألي من هذه االنحرافات ّ
تظهر األخطاء عامة التي يواجهها املستطلِعني أنه ليس ٍّ
تأثري إحصايئ يُذكر.
متوسط الس ّن واملستوى التعليمي ومستوى الدخل وم ّدة املسح
كام قمنا بتحليل
ّ
متوسط
واألسئلة التي مل تلق إجابة ،وفقًا ّ
لكل مستطلِع .وكام توقعنا ،مل نجد تناسقًا يف ّ
السن والتعليم والدخل بني مختلف املستطلِعني ،وهو ما يُوضحه الجدول «ب »8
والرسم «ب  »1يف امللحق «أ» .إشارة إىل أ ّن املستطلِعني اإليرانيني استطلعوا أراء
وتعلم ،وهو ما يعكس التوزّع الكامن والضمني لعملية انتقاء
مستطلَعني أكرث ثرا ًء
ً
العينات .أضف إىل ذلك أنّنا كنا نتوقع أن تختلف األسئلة التي مل تلقجوابًا بني مستطلِع
بكل منطقة من املناطق التي استطلعت أراؤها .يُظهر لنا
وآخر ،إذ إ ّن لهذا األمر عالقة ّ
الرسم «ب  »1من امللحق «ب» أ ّن االختالفات الجوهرية ليست عميقة ،بحيث يبلغ
االختالف األكرب بني مع ّدل املستطلِع واملعدل عام أربع نقاط مئوية ويبلغ اإلنحراف
تغي الوقت
الطبيعي يف املعدل عام للمستطلِعني  .% 2,1وعندما أجرينا تحليل عىل ّ
كل مستطلِع ،وجدنا أ ّن الوقت لدى  % 90من املستطلِعني
املستغرق لإلجابة بحسب ّ
كل
كل سؤال لدى ّ
متوسط وقت اإلجابة عن ّ
تراوح ضمن مستوى إنحراف واحد يف
ّ
الخاصة
مستطلِع .وإذا ما أعدنا مراجعة النتائج التي حصلنا عليها مع مراجعة النتائج
ّ
[[[
بكل مستطلِع لوجدنا ال تأثري يُذكر يطرأ عىل النتائج عامة.
ّ
[[[ -أظهرت دراسات سابقة معدل التغ ّير بحسب المناطق في نسب عدم اإلجابة عن بعض ألسئلة .لالطالع
على المزيد راجع جويل ورفاقه ( ،)2007تشانغ وكروسنيك ( ،)2009ودي فونس (.)2013
[[[ -من ناحيتنا ليس بإمكاننا القيام بالمقارنات من حيث الجنس والبلد وغيرها من المقارنات المناطقية عند
كل مستطلِع بسبب المشكلة في الطاقة الكهربائية.
تضمين النتائج الثابتة التي وصل إليها ّ
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الرسم العارش

أساليب طرح األسئلة املوحدة بني مختلف املستطلعني
املستطلعون
املشاركون

أساليب طرح
األسئلة املوحدة

البلد
إيران
العراق

رقم املستطلع

املوافقة عىل املشاركة يف املسح ومدة االستطالع
من أكرث األسباب التي كانت تثني الزائرين عن املشاركة يف املسح هو عدم توفّر
الوقت الكايف أمامهم إلجراء االستطالع رغب ًة يف املحافظة عىل الربنامج املق ّرر
علم بأ ّن اإليرانيني كانوا بعض اليشء أكرث تحفظًا عن املشاركة من العراقيني،
للزيارةً ،
إذ يف الغالب كانوا يسريون ضمن مجموعات خاصة وليس بإمكانهم االنفصال عن
الربنامج عام للمجموعة .أما بالنسبة إىل األشخاص الذين طُلب منهم املشاركة يف
املسح بُعيد صاليت الظهر مبارش ًة فإن نسبة عدم املوافقة عىل املشاركة كانت شبه
معدومة ،إذ إنّهم يف خالل هذه الفرتة يكونون قد أخذوا اسرتاحة للغداء والراحة
داخل املواكب.
يف املجمل ،كانت املوافقة عىل املشاركة يف املسح تختلف بحسب املوقع ،إذ
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رفض ما يقرب من  % 15من الرجال العراقيني يف كربالء املشاركة ،ويف العادة كانوا
يقولون إنّهم ال ميتلكون الوقت املطلوب ألنّه كان عليهم العودة إىل املقام .عىل أ ّن
معدل الرفض كان مرتف ًعا بعض اليشء لدى النساء العراقيات يف كربالء ومع ذلك
فهو مل يتع َّد عتبة الـ  .% 20يف بعض الحاالت ،وعىل الرغم من رغبة بعض النساء
يف املشاركة ،مل يكن أزواجهن يسمحون بذلك بسبب الوقت الطويل الذي يقتضيه
املسح .عىل أن هذه األرقام هي نتاج األرقام واملالحظات الواردة عن املستطلِعني
واملرشفني ،بحيث إ ّن التعبري عن عدم الرغبة يف املشاركة مل يكن يُد ّون رسم ًيا إذ
يأيت هذا التعبري الشفهي قبل تسجيل الرضا يف املشاركة يف املسح .وبالتايل فمن
الصعب تحديد املعدل الفعيل لعدم التجاوب الذي كنا سنحصل عليه يف ما لو أ ّن
املبادرة نحو الزائرين كانت تجري بشكل عشوايئ ،ولكن ميكن الجزم تقري ًبا بأنه
ميكن أن يكون عالياً ج ًدا لو أ ّن املستطلِعني مل يُبادروا نحو األشخاص الذين كان
يبدو أنّهم متاحون للمحادثة.
بالنسبة إىل فريق النجف ،رفض املشاركة ما يقرب من  % 20من العراقيني الذين
طُلبت منهم املشاركة ،أما السبب األكرث شيو ًعا وراء هذا الرفض فكان اضطرارهم إىل
علم بأنّه من بني العراقيني الذين
العودة إىل مجموعاتهم ملواكبة اآلخرين يف املسريً .
أقل عرضة للرفض من الرجال ـ بحيث
طُلبت منهم املشاركة يف النجف ،كانت النساء ّ
بلغت نسبة عدم املشاركة يف أوساط ّهن الـ ،% 15يف مقابل حواىل الـ  % 25يف أوساط
الرجال ـ إذ من املعلوم أنه ّن يأخذن يف العادة وقتًا أطول لالسرتاحة.
بالنسبة إىل اإليرانيني ،رفض املشاركة حواىل الـ % 20من الرجال الذين طلب
منهم الفريق الناطق بالفارسية املشاركة ،يف مقابل  % 30من النساء اإليرانيات.
عىل أن املستطلِعني وجدوا أ ّن الوقت األمثل للمبادرة نحو اإليرانيني كان يف خالل
اسرتاحة صاليت الظهر والعرص ،إذ عىل األغلب كانوا يسافرون ضمن مجموعات
خاصة وال ميكنهم التوقّف الستكامل املسح ما مل تكن املجموعة كلّها متوقّفة.
املتوسط العا ّم هو 35
علم بأ ّن
يف العادة كان املسح يستغرق حواىل  47دقيقة ً
ّ
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دقيقة [[[.وعندما نراجع النتائج باستثناء الحاالت االستثنائية لجهة استغراق املسح،
توصلنا إليها.
أي تغيريات ت ُذكر يف النتائج التي ّ
ال نجد ّ

عدم اإلجابة
من أصل  2410عراق ًيا و 1668إيران ًيا شملهم هذا املسح ،ميكن القول إ ّن نسبة
أقل من خمسني
عدم اكتامل األجوبة جاءت منخفضة ج ًدا ،إذ أجاب  16مشاركاً عىل ّ

يف املئة من األسئلة .ومن بني هذه املجموعة 13 ،ك ّن من النساء و  3من الرجال،
[[[
عىل أ ّن جميعه ّن من إيران.
وعىل الرغم من ذلك ،أظهر عدم اإلجابة عن األسئلة الشخصية تفاوتاً كبريا ً ،وهو
ما يشري إىل وجود االختالف يف املوضوعات الحساسات بني اإليرانيني والعراقيني.
علم بأ ّن معدل عدم اإلجابة عن بعض األسئلة م ّمن شملهم االستطالع من اإليرانيني
ً
املتوسط  % 9,1واالنحراف املعياري  .% 11,9أما معدل عدم
بلغ  ،% 12,9حيث بلغ
ّ
اإلجابة عن بعض األسئلة م ّمن شملهم االستطالع من العراقيني فقد بلغ ،% 13,8
املتوسط  % 6,4واالنحراف املعياري ( .% 18تبلغ الداللة اإلحصائية يف
حيث بلغ
ّ
جلت
ما خص الفرق بني إيران والعراق مستوى  .)0,01أما بالنسبة إىل األسئلة التي س ّ
أعىل مستويات عدم اإلجابة فقد كانت تلك التي متحورت حول آراء األجيال األكرب
س ًنا ،عىل سبيل األباء ،حول القضايا الدينية والسياسية والجنسني (بلغت نسبة عدم
اإلجابة لدى اإليرانيني  % 34ولدى العراقيني )% 45؛ بالنسبة إىل اإليرانيني ،أكرث
األسئلة التي مل تلق جوابًا هي التي دارت حول الدميقراطية والعالقة بني الحكومة
والدين (نسبة رفض اإلجابة  % 25من اإليرانيني مقابل  % 9,3من العراقيني)؛ أما
العراقيني ،فاألسئلة التي ركزت يف السياسة اإلقليمية وتورط السياسة الخارجية
المتوسط  34دقيقة .أما بالنسبة
[[[ -بلغ معدّل وقت االستطالع لدى الرجال اإليرانيين  45دقيقة ،حيث بلغ
ّ
متوسط  33دقيقة .لدى الرجال العراقيين ،كان المعدل 44
إلى النساء اإليرانيات ،جاء المعدّل  50دقيقة ،مع
ّ
المتوسط
بلغ
حين
في
دقيقة
49
المعدل
بلغ
العراقيات،
النساء
المتوسط  35دقيقة .ولدى
دقيقة في حين بلغ
ّ
ّ
 34دقيقة.
[[[-توقف هؤالء األشخاص عن استكمال االستطالع من أجل اللحاق بمجموعاتهم التي كانت تستعد
إستكمال المسير.
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اإليرانية مل تلق الكثري من اإلجابة (بلغت نسبة عدم اإلجابة لدى اإليرانيني  % 9لدى
اإليرانيني و % 28لدى العراقيني).
إشار ًة إىل أنّ دراسة مستويات عدم اإلجابة بحسب الجنس إمنا ي ّوفر لنا النظرة
ظل
اإلضافية إىل طبيعة املواضيع التي تثري الحساسية يف إيران والعراق .وبوجه عا ّم ّ
معدل عدم اإلجابة لدى النساء العراقيات أعىل بحيث بلغت النسبة  ،% 7,4وتلتهن
ريا الرجال
النساء اإليرانيات بنسبة  ،% 6,6ومن ّ
ثم الرجال اإليرانيني بنسبة  5,3%وأخ ً
العراقيني بنسبة  .% 4,9مرة أخرى دقّقنا يف األجابات بعيدً ا عن الجنسية ووجدنا أنّ
خص األسئلة
النساء أظهرن انخفاضً ا يف معدالت عدم اإلجابة أكرث من الرجال يف ما ّ
التي تناولت شؤون الجنسني (يف إيران كام يف العراق) والدين والسياسة اإلقليمية
(يف إيران فقط).
من املالحظ أ ّن هذه االختالفات بني الجنسني تظهر جل ًيا إذا ما قسمنا مجاالت
عدم اإلجابة إىل فئتني مح ّددتني ـ أي الجواب بــ «ال أعرف» مقابل الجواب بـ«ال
إجابة» .بصورة عا ّمة ،كان الرجال اإليرانيون أكرث عرضة من النساء اإليرانيات لإلجابة
بـ «ال أعرف» .وبالنسبة إىل بعض القضايا الدقيقة ،كانت النساء العراقيات أكرث
عرضة لإلجابة بـ «ال أعرف» عن األسئلة التي تدور حول الدميقراطية والسياسة
اإلقليمية ،والواليات املتحدة؛ يف حني كانت النساء اإليرانيات أكرث عرضة لإلجابة
بـ «ال أعرف» عن األسئلة التي تدور حول الواليات املتحدة.
يف حني أنّه ال يَس ُهل دامئًا التمييز بني هذه الفئات فقد سعى املستطلِعون لقياس
كل نوع من أنواع عدم اإلجابة ،إما من خالل التحقّق مبارشة وإ ّما
الطبيعة التي متيّز ّ
الخاص .وبشكل عا ّم ،ميكن القول بأرجحية اإلجابة بـ «ال أعرف»
إجراء تقييمهم
ّ
عندما يكون املشارك يف املسح ال يعرف حقًا اإلجابة عن ذلك السؤال ،برغم أ ّن
علم بأ ّن الر ّد بـ «ال إجابة» كان
هذه اإلجابة قد تكتنف أيضً ا نو ًعا من الحساسيةً .
أكرث عرضة لعكس هذه الحساسية تجاه بعض املسائل ،يف الحاالت التي يسعى
املشاركون تج ّنب الخوض بها.

الوجهة كربالء

81

وكام يظهر يف الرسم الحادي عرش ،كان الرجال أكرث عرضة بكثري لإلجابة بـ «ال
أعرف» ر ًدا عىل األسئلة التي تتمحور حول الجنسني .عىل أ ّن هذا املوضوع يسلّط
كل من إيران والعراق باعتبارهن الضالعات بقضايا ما بني
الضوء عىل دور النساء يف ّ
الجنسني ،ولسن تابعات عمياوات آلراء الذكور.
خص عدم اإلجابة عن املسائل التي تتعلّق بالدين والسياسة اإلقليمية
ويف ما
ّ
فهي مرتبطة بالنتائج التي وصلنا إليها يف ما تبقّى من التقرير ،والتي تظهر أنّ النساء
اإليرانيات غال ًبا ما تكون أكرث نشاطًا من نظرائهن من الرجال ،يف األنشطة الدينية،
أقل عرضة لإلدالء بجواب «ال أعرف» ردًا عىل
وبخاص ٍة األنشطة التعليمية ،وبالتايل ّ
سؤال ديني .كام تظهر النساء اإليرانيات املواقف األكرث تشدّ دًا بشأن مجموعة من
أقل تجاه املقبول إجتامع ًيا يف ردودهن
القضايا ،وهو ما يعكس رمبا نسبة انحياز ّ
ّ
يتجل يف معدّالت الر ّد بـ«ال
إضافة إىل املعتقدات األكرث تط ّرفًا .عىل أنّ هذا األمر
خص األسئلة املرتبطة مبسائل
إجابة» املنخفضة يف أوساط النساء اإليرانيات يف ما ّ
السياسة اإلقليمية ،التي غال ًبا ما كانت حساسة ،والشؤون اإليرانية وتنظيم داعش
والرصاع الدائر يف املنطقة .وبالتايل فقد كانت اإلناث اإليرانيات اللوايت شاركن
يف املسح أكرث تط ّرفًا تجاه هذه القضايا من نظرائه ّن من الذكور ،واستناداً إىل هذه
أقل حساسية تجاه األسئلة
ااألرقام والبيانات التي تدرس نسب عدم اإلجابة ،نجده ّن ّ
التي من شأنها أن تثري االنقسام.
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الرسم احلادي عرش

نسب عدم اإلجابة :الجنس ،البلد ،املوضوع
إيران

العراق
الدميقراطية
الدميوغرافيا
السياسة
الداخلية

الجنس
املنطقة

الدين

نسبة
عدم
اإلجابة
املعيارية

الطائفية

الواليات
املتحدة
ال جواب 	    ال أعرف	      جميعها       ال جواب     ال أعرف          جميعها
نوع    عدم  اإلجابة

الجنس      نساء                   رجال
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3ــ وسائل اإلعالم واألخبار والروابط االجتماعية
إضاءات
سئل املشاركون يف املسح من اإليرانيني والعراقيني مجموعة متن ّوعة من األسئلة
عن كيفية انخراطهم يف األحداث الجارية حاليًا .عىل أ ّن األسئلة تركّزت عىل املصادر
التي يستقون منها املعلومات ومع من يناقشونها.
يحصل أكرث من  % 75من اإليرانيني والعراقيني عىل غالبية معلوماتهم من التلفاز.
وحل األهل واألصدقاء يف املرتبة الثانية باعتبارهم مصد ًرا لألخبار ،حيث يحصل
ّ
حواىل  % 60من اإليرانيني والعراقيني عىل األخبار املستجدّ ة من األهل واألصدقاء
عىل األقل بضع مرات يف الشهر.
مييل اإليرانيون للحصول عىل األخبار من مجموعة متنوعة من املصادر أكرث
حل املسجد يف املرتبة الثالثة باعتباره واحدا ً من األماكن األكرث
من العراقيني ،حيث ّ
شعبية الستقاء األخبار بشكل منتظم ،ث ّم حلّت شبكة اإلنرتنت والصحف واملجالت
والراديو.
مييل اإليرانيون أكرث بكثري من العراقيني إىل االنخراط يف مجموعة متن ّوعة من
كل من
األنشطة املجتمعية املحلّية ومنظّامت املجتمع املدين ،وهو ما يشمل ّ
علم بأ ّن معظم هذه املنظّامت الشعبية هي منظّامت
املنظامت الدينية والعلامنيةً .
شبابية وثقافية ورياضية ،وتليها املنظّامت اإلنسانية ،ثم املنظّامت املعنية بشؤون
األرسة واملنظّامت القبلية.
يحصل ما يقرب من نصف اإليرانيني والعراقيني عىل أخبارهم من اإلنرتنت عىل
األقل بضع مرات يف الشهر .وتعترب تطبيقات سكايب وواتس آب وفايرب ذات شعبية
ّ
كل من إيران والعراق ،عىل أ ّن العراقيني ينشطون بكرثة عىل مواقع
عنكبوتية يف ّ
يوتيوب وفيسبوك.
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الرسم الثاين عرش

غالباً :متى تطلَّع عىل األخبار عرب املصادر التالية:
إيران

الراديو

العراق يومياً

صحف/مجالت

العراق بضع مرات أسبوعياً

املسجد

العراق بضع مرات شهراياً

اإلنرتنت

العراق نادراً
العراق أبداً
إيران يومياً

إيران بضع مرات أسبوعياً
إيران بضع مرات شهراياً
إيران نادراً
إيران أبداً

التلفاز

األصدقاء /العائلة

العراق

التلفاز
الراديو
صحف/مجالت
املسجد
اإلنرتنت
األصدقاء /العائلة

مصادر األخبار
كل من اإليرانيني
ال يزال التلفاز هو املصدر األكرث شعبية الستقاء األخبار لدى ّ
والعراقيني ،حيث أكرث من  % 90,4من اإليرانيني و % 89,7من العراقيني يحصلون
األقل بضع مرات يف األسبوع (تبلغ الداللة
ّ
عىل هذه املعلومات من التلفاز عىل
أهم ثاين مصدر
اإلحصائية للفرق يف الرتدّد العا ّم بني هذين البلدين مستوى ّ .)0,01
مرتدّد لألخبار هو «األهل واألصدقاء» ،حيث يحصل حواىل  % 69,9من العراقيني
و % 73,7من اإليرانيني عىل األخبار من الكالم املتداول عدة مرات يف األسبوع عىل
األقل (ال داللة إحصائية للفرق يف الرتدّد العام بني هذين البلدين).
ّ
ومع ذلك نجد أنّ اإليرانيني هم أكرث عرضة للحصول عىل األخبار من مصادر
األقل عدة مرات يف األسبوع ،حيث يُعترب املسجد ثالث مصدر
ّ
أكرث ت ّنو ًعا عىل
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أسبوعي للمستجدّ ات من بني املصادر األكرث شيو ًعا ( ،)% 59,8تليه شبكة اإلنرتنت
( )% 53,4والصحف واملجالت ( ،)% 45,1وأخريًا الراديو ( .)% 34,1تعكس مركزية
املسجد باعتباره مصد ًرا للمعلومات لدى الكثريين م ّمن شملهم املسح من اإليرانيني
املمرسة الدينية،
للممرسات الدينية الجامعية ،ليس يف مجال
األهمية املستم ّرة
ّ
ّ
ولكن أيضً ا من أجل فهم الشأن السيايس وسريه.
وعىل الرغم من احتكار جنس واحد لعادات ارتياد املسجد ،كانت النساء
مم هم الرجال اإليرانيني،
اإليرانيات أكرث عرضة للحصول عىل األخبار من املسجد ّ
حيث رصحت  % 37من النساء اإليرانيات بأنه ّن تتلقني مصادر أخباره ّن من املسجد
يوم ًيا ،يف مقابل  % 30فقط من الرجال اإليرانيني (مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
ممثلة من الرجال والنساء االيرانيني أنّهم يحصلون عىل األخبار من
وذكرت نسب ّ
األهل واألصدقاء بشكل منتظم ،عىل الرغم من أ ّن الرجال كانوا أكرث عرضة من النساء
للقول إنّهم ال يحصلون «أب ًدا» عىل أخبارهم من األهل واألصدقاء ،حيث النسبة 23
 %لدى الرجال يف مقابل  % 14فقط لدى النساء (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية بني
اإلجابة بـــ «أبدا»  .)0,01وعند االطالع عىل العوامل اآلخرى من وجهة انحدارية
أقل عرضة للحصول عىل األخبار من شبكة اإلنرتنت وأكرث
نجد أيضاً أ ّن الرجال ّ
عرضة للحصول عىل هذه املست ِ
واملجلت (مستوى
ّ
ج ّدات من صفحات الصحف
لكل منهام .)0,01
الداللة اإلحصائية ّ
يف إيران ،عند االطالع عىل العوامل األخرى املؤثرة يف هذا االنحدار نجد أ ّن
السن واملستوى التعليمي يرتبطان مبختلف أشكال استقاء األخبار ،بينام ال تؤثر
ريا يف هذا الجانب .كان املشاركون اإليرانيون
قيمة الدخل وال مدى الت ّدين كث ً
املتق ّدمون يف السن أكرث عرضة للحصول عىل األخبار من التلفاز؛ واألصدقاء
علم بأ ّن املستطلَعني
واألرسة؛ واملسجدّ ،
وأقل عرضة للحصول عليها من اإلنرتنتً .
التعليمي األعىل كانوا أكرث عرضة للحصول عىل هذه األخبار من
من ذوي املستوى
ّ
املجلت (مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
ّ
شبكة اإلنرتنت والصحف أو
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بالنسبة للعراقيني ،اعترب «األهل واألصدقاء» أو التلفاز املصادر األرجح للحصول
عىل األخبار لدى أكرث املستطلعني .حلّت بعد هذين املصدرين الرئيسيني شبكة
اإلنرتنت ( )% 48,5واملسجد ( ،)% 27,2إىل جانب الراديو ( ،)% 8,4وكذلك
أقل مصادر األخبار شعبية.
الصحف واملجالت ( ،)% 9,5باعتبارها ّ
أقل عرضة للحصول عىل األخبار من األهل واألصدقاء،
كانت النساء العراقيات ّ
حيث أشار  % 47من النساء و % 59من الرجال إىل أنّهم يحصلون عىل األخبار
من األهل واألصدقاء «يوميًا» (مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01وبالنظر إىل ت ّدين
مستويات حضور النساء إىل املساجد فقد كان من الطبيعي أن تكون النساء العراقيات
أقل عرضة بشكل ملحوظ للحصول عىل األخبار من املسجد ،حيث أشارت % 7
ّ
فقط من النساء العراقيات إىل أنه ّن يحصلن عىل األخبار من املسجد «يوم ًيا» ،يف
مقابل  % 25من الرجال العراقيني (مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
يف العراق ،عند االطالع عىل العوامل األخرى املؤثرة يف هذا االنحدار وبغض
النظر عن الجنس ،يُعترب الس ّن القوة التفسريية األكرب لهذه الخيارات يف مصدر
علم بأ ّن مستوى التعليم وحجم الدخل يبقيان أيضً ا عىل صلة مع استخدام
األخبارً ،
بعض املصادر املعينة لألخبار .كام هي الحال يف إيران ،كان املشاركون األكرب س ًنا
وأقل عرضة للحصول
أكرث عرضة عىل نحو متزايد للحصول عىل أخبارهم من التلفاز ّ
لكل منهام  .)0,01كام
عىل هذه األخبار من االنرتنت (مستوى الداللة اإلحصائية ّ
وكان املشاركون م ّمن هم ما فوق س ّن الخمسني أكرث عرضة لالطالع عىل الصحف
واملجالت بانتظام (مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01يف املقابل ،كان املشاركون
من ذوي املستوى التعليمي األعىل أكرث عرضة للحصول عىل األخبار من اإلنرتنت
(مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01يف حني أ ّن أولئك الحاصلني عن الشهادة
واملتوسطة كانوا أكرث عرضة من غري املتعلّمني للحصول عىل األخبار من
االبتدائية
ّ
األصدقاء والعائلة (مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01كام كان املشاركون األكرث ثرا ًء
أكرث عرضة للحصول عىل أخبارهم من األهل واألصدقاء (مستوى الداللة اإلحصائية
.)0,01
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الرسم الثالث عرش
من أين تحصل عىل األخبار املتعلقة باملجاالت التالية:
العراق

السياسة
اإلقليمية

الدين
الراديو
التلفاز

الرصاع

السياسة
املحلية

املسجد
الصحف -املجالت

األصدقاء /العائلة
اإلنرتنت

من أين تحصل عىل األخبار املتعلقة باملجاالت التالية:
إيران

السياسة
اإلقليمية

الدين
الراديو
التلفاز

السياسة
املحلية

الرصاع

املسجد
الصحف -املجالت

األصدقاء /العائلة
اإلنرتنت
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وعندما ُسئل املستطلَعون عن املصادر التي يستقون منها األخبار يف بعض
كل من
ظل التلفاز يحوز الدرجة األوىل باعتباره مصدر األخبار يف ّ
القضايا املحدّ دةّ ،
إيران والعراق .كام هي الحال يف النتائج عامة املتعلّقة باألخبار ،يحصل اإليرانيون
عىل معلوماتهم يف بعض القضايا املحدّ دة من مصادر أكرث تن ّو ًعا من العراقيني،
كل من اإليرانيني والعراقيني قد ذكروا أنّ املسجد هو مصدر مهم لألخبار
علم أنّ ّ
ً
املتمحورة حول الدين ،ولكن مع ذلك ،يبقى التلفاز هو مصدر األخبار املهيمن حتى
يف هذا الجانب.
ور ّدا ً عىل األسئلة املتمحورة حول بعض القضايا املح ّددة ،رأى اإليرانيون أن
خص جميع املسائل باستثناء قضايا
ّاإلنرتنت هو ثاين أهم مصدر لألخبار يف ما
ّ
الدين .إذ نجد أ ّن الدين قد ارتبط بسلسلة متنوعة من مصادر األخبار حيث أشار ما
يقرب من  % 50إىل أن
الرسم الرابع عرش
اإلنرتنت ذو أهمية.
يوتيوب
إيران

بالنسبة إىل العراقيني
فهم يحصلون عىل
معظم األخبار املتعلقة
مبختلف القضايا من
التلفاز ،يليه األصدقاء
والعائلة واالنرتنت .إشارة
أقل من  5%م ّمن
إىل أ ّن ّ
شملهم املسح قالوا إنهم
يحصلون عىل األخبار عن
طريق الراديو ،أو الصحف
أو املجالت ،أو املسجد
يف ما يتعلق باملوضوعات
األخرى عدا الدين.

توتري
منتديات اجتامعية
سكايب/فايرب /واتس اب
منتديات دينية
منتديات سياسية
فايسبوك
بريد الكرتوين
غريها

العراق

إناث إيران
إناث العراق

يوتيوب
توتري
منتديات اجتامعية
سكايب/فايرب /واتس اب
منتديات دينية
منتديات سياسية
فايسبوك
بريد الكرتوين
غريها

ذكور إيران
ذكور العراق
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استخدام التطبيقات العنكبوتية
تتم ّتع التطبيقات التي تسمح باالتصال بني األشخاص عىل سبيل املثال واتس
كل من إيران والعراق ،إذ يشري  % 54من
آب وسكايب وفايرب بشعبية كبرية يف ّ
اإليرانيني و % 49من العراقيني إىل أنّهم يستخدمونها .بالنسبة إىل العراقيني ،نجد أنّ

موقعي يوتيوب ( 22%من اإليرانيني مقابل  % 56من العراقيني) وفيسبوك ( % 24من
اإليرانيني مقابل  % 52من  العراقيني) يحظيان أيضً ا بالشعبية.
باملجمل كان اإليرانيون هم األكرث ميالً الستخدام تطبيقات سكايب أو فايرب أو
واتس آب ( )% 54إىل جانب التواصل عرب الربيد اإللكرتوين ( .)% 42إمنا برز
انقسام كبري بني الجنسني يف هذا املجال ،حيث كان الرجال أكرث عرضة بكثري من
النساء الستخدام التطبيقات عىل شبكة االنرتنت (مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
علم بأ ّن  % 24من اإليرانيني أشاروا إىل أنّهم يستخدمون فيسبوك عىل الرغم من
ً
الرقابة التي تفرضها الحكومة.
بالنسبة إىل العراقيني ،فقد كانوا أكرث عرضة الستخدام فيسبوك ( ،)% 53يليه
وحل يف املرتبة
ّ
سكايب أو فايرب أو واتس آب ( ،)% 49ومن ث ّم يوتيوب (،)% 43
األخرية الربيد اإللكرتوين ( .)% 26ويف حني ميكن مالحظة انقسامات بني الجنسني،
حيث الرجال أكرث عرضة من النساء الستخدام معظم هذه التطبيقات (مستوى الداللة
مم هي عليه
اإلحصائية  ،)0,01ولكن يبقى أ َّن الفجوة بني الجنسني يف العراق أصغر ّ
يف إيران.
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العضوية يف املنظامت
كل
سوف أذكر لك قامئة من أنواع الجمعيات واملنظامت .الرجاء اإلشارة إىل ّ
نوع من الجمعيات التي أنت عضو فيها.
الرسم اخلامس عرش

العضوية يف املنظامت

النتيجة

كان اإليرانيون أكرث
عرضة من العراقيني
لالنخراط يف نشاطات
إيران
املنظامت
مختلف
العراق
(مستوى الداللة اإلحصائية
 ،)0,01حيث نجد أ ّن 30
 %من اإليرانيني هم أعضاء
يف املنظامت اإلنسانية،
وحواىل  % 25منهم أعضاء
يف املنظامت العائلية أو
القبيلة ،إىل جانب حواىل
 % 15منهم أعضاء يف
التعاونية،
الجمعيات
ومنظامت املجتمع املدين ،واملنظامت املهنية األخرى .وبالتايل نجد أ ّن أكرث من
خمسني يف املئة من اإليرانيني م ّمن شملهم املسح هم أعضاء يف املنظامت الشبابية
والثقافية والرياضية ،وذلك بخالف  % 7فقط من العراقيني م ّمن شملهم املسح.
ثقافية  /شبابية  /رياضية

اتحادات

منظامت مهنية

منظامت مدنية أخرى

منظامت إنسانية

عائلية  /قبلية

تعاونية

أشار حواىل  % 15من املستطلَعني من العينة العراقية إىل أنّهم أعضاء يف
املنظامت اإلنسانية ،وحواىل  % 10منهم أعضاء يف املنظامت القبلية أو العائلية.
عىل أنّ العضوية يف االتحادات واملنظمة املهنية تكاد تكون شبه معدومة.
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مــع مــن تتحــاور بشــأن الرصاعــات احلاصلــة والسياســة الداخليــة
والسياســة اإلقليميــة؟
الرسم السادس عرش
مع من تناقش املواضيع التالية من ضمن األشخاص املذكورين أدناه:

النتيجة

الدين
املسجد

اإلنرتنت

السياسة
اإلقليمية
اإلمام

السياسة
املحلية
األصدقاء

الرصاع
العائلة

املصدر

مع من تناقش املواضيع التالية من ضمن األشخاص املذكورين أدناه:

النتيجة

الدين
املسجد

اإلنرتنت

السياسة
اإلقليمية
اإلمام

السياسة
املحلية
األصدقاء

الرصاع
العائلة

املصدر
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أي قضية من القضايا مع
يف حني أنّنا نجد أ ّن اإليرانيني هم أكرث عرضة ملناقشة ّ
األصدقاء أو العائلة ،فقد أشار ما بني  % 10إىل  % 20من اإليرانيني م ّمن أجابوا عن
كل من املوضوعات إىل أنّهم يناقشون بعض املواضيع مع إمام املسجد ،أو عىل
ّ
علم بأ ّن التن ّوع األكرب يظهر يف مجال الدين ،حيث
شبكة اإلنرتنت ،أو يف املسجدً .
اإليرانيون أكرث عرضة ملناقشة الدين يف املسجد ،عوض مناقشته مبارش ًة مع إمام
املسجد.
أما العراقيون فهم أكرث عرضة ملناقشة مختلف املوضوعات مع األهل واألصدقاء،
إىل جانب حواىل  % 15منهم يُناقشون هذه املواضيع عىل الشبكة العنكبوتية .وعىل
العكس من اإليرانيني ،تكاد تنعدم نسبة العراقيني الذين يناقشون مسائل الرصاعات
أو السياسات املحلية  /اإلقليمية يف املسجد أو مع إمام املسجد ـ فمن بني نسبة
الـ  % 15هذه من املستطلَعني الذين ينخرطون يف مناقشة القضايا املعارصة يف هذه
السياقات ،تبقى النقاشات محصورة إىل ح ّد كبري بالقضايا الدينية.

مصادر األخبار واإلنرتنت :نتائج االنحدار
ندأب عىل مدار التقرير ،عىل دراسة العالقة بني املصادر التي يستقي منها
علم بأنّ األبحاث
املستطلَعون معلوماتهم من جهة واملعتقدات من جهة أخرىً .
التي أجريت يف مجال العلوم االجتامعية والتي شملت مجموعة واسعة من السياقات
قد خلُصت إىل أنّ إتاحية املعلومات ومصادر الحصول عليها ذات تأثري كبري يف
املواقف التي يتبناها الفرد يف العديد من املجاالت ،انطالقًا من الواليات املتحدة
(راجع بارتلز 1993؛ فالنتينو ورفاقه  )2013وصوالً إىل أفغانستان (لييال ورفاقه
املتغيات املشاركة املعنية
علم بأننا نعالج هذا القول من خالل إدراج
ً .)2013
ّ
باالهتامم باألخبار واستخدام االنرتنت يف مكامن االنحدار ،مبا يف ذلك التفاعل
بينهام (راجع امللحق «أ» لالطالع عىل النقاش املوسع يف هذا املجال) .وعوضً ا عن
املتغيات املشاركة ذات الداللة اإلحصائية يف مختلف
ادراج هذه النتائج مع بقية
ّ
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أجزاء التقرير ،ترانا نقوم بتنظيم النتائج املستخلصة بشأن شبكة اإلنرتنت واألخبار
ومن تقديم التفسريات األولية لها هنا يف هذا القسم (تتوافر املعلومات حول عدم
لكل من األسئلة بحسب مصدر الخرب يف امللحق «ه»).
التجانس التا ّم ّ
كل من إيران
خلصنا إىل أ ّن مصادر األخبار تلعب أدوا ًرا مختلفة وجوهرية يف ّ
انعكاسا للبيئات اإلعالمية املختلفة يف كال البلدين.
والعراق ،وهو ما يُعترب
ً
يف إيران ،متتلك الصحف وال الصحفيني حرية نرش املقاالت التي تشكل«تهديدً ا
للجمهورية اإلسالمية» ،أو التي تعترب «إساءة إىل املرشد األعىل» ،أو التي «تنرش
املعلومات الكاذبة» [[[.ويف حني نجد أنّ الحكومة اإليرانية قد وضعت نظا ًما متط ّو ًرا
للرقابة عىل شبكة اإلنرتنت ،فإنّ العديد من اإليرانيني ال يزالون يعملون ضمن إطار
القيود  ،مم يجعل من اإلنرتنت املصدر الرئييس لألخبار واالتصاالت التي ال
هذه
ّ
توافق عليها الحكومة.
يف إيران ،نالحظ أنّ األفراد الذين يختارون الوصول إىل األخبار عرب املصادر
كل من االنرتنت واملصادر التقليدية هم أكرث عرضة لتفضيل
التقليدية فقط أو عرب ّ
التاميش مع السياسة الرسمية للحكومة ،يف حني أنّ األفراد الذين يستقون األخبار
مم يشري
يف املقام األول من اإلنرتنت هم أكرث عرضة لتفضيل االبتعاد عن التقليديةّ ،
ربا يحصلون عىل األخبار من املصادر غري التقليدية عىل شبكة االنرتنت.
إىل أنّهم ّ
علم بأن هذا األمر ينطبق أيضً ا عىل موضوعات أخرى ،مبا يف ذلك الدين ،وقضايا
ً
الجنسني واملرأة ،والدميقراطية وحقوق اإلنسان ،والسياسة اإلقليمية والداخلية.
وعىل الرغم من ذلك فمن املثري للدهشة ،أن نجد أنّ استخدام اإلنرتنت يبقى ذا تأثري
قليل عىل املواقف التي تب ّناها املستطلَعون حيال الدميقراطية والطائفية.
من ناحية أخرى ،وبالنسبة إىل العراق ،نجد انعدا ًما للقيود التي تفرضها الحكومة
عىل اإلعالم الح ّر ،ومع ذلك فإنّ أعامل العنف والرصاعات املستمرة تحول دون
[[[ -قانون اإلعالم الصادر في عام  ،1986مع تعديالته في عام  2000و 2009التي أصبحت تشمل المنشورات
على شبكة اإلنترنت.
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توزيع املعلومات .ففي الكثري من األحيان نجد الحكومة ت ّتهم بعض مصادر األخبار
بكونها «طائفية» أو»غري محايدة» ،وتتذ ّرع بعدم الحصول عىل الرتخيص الرسمي من
أجل إغالق وكاالت األنباء يف جميع أنحاء العراق [[[.وباإلضافة إىل ذلك ،ويف إطار
الرصاع الدائر نجد أنّ امليليشيات املناهضة للحكومة واملؤيّدة لها عىل حدّ سواء قد
استهدفت الصحفيني ،وهو ما يخلق يف البالد البيئة التي تعيق جمع املعلومات ونرشها.
علم أنّه يف إطار املستطلَعني العراقيني ،نالحظ أنّ العالقة ما بني مصادر األخبار
ً
مم هي عليه يف إيران ،وأنّ الفروقات تبقى
واملواقف التي يتبناها املستطلَعون أضعف ّ
وأقل عرضة ألن  تكون ذات داللة إحصائية ما بني املستطلَعني،
عىل حدّ سواء أصغر ّ
نظ ًرا إىل املصادر التي يستقون منها األخبار .ويف مجال الفكرة القائلة باالعتامد عىل
املصادر التقليدية الستقاء املعلومات التي تحظى باملوافقة من الحكومة ،نجد أنّ
املستطلَعني الذين يستقون املعلومات من املصادر التقليدية فقط قد أبدوا املزيد من
اآلراء املؤيدة للحكومة ،إضافة إىل إبدائهم املواقف التي تتسم بنوع من اإليجابية
تجاه تدخّل الواليات املتحدة .أما بالنسبة إىل املستطلَعني الذين يطّلعون عىل
املزيد من الوسائل اإلعالمية ،وذلك بسبب لجوئهم إىل استخدام مصادر األخبار
التقليدية أو اإلنرتنت ،نجدهم يقدّ مون إجابات أكرث تح ّر ًرا ،مبا يف ذلك مصادقتهم
ألشخاص من الطوائف األخرى ،وآراؤهم األكرث ليربالية تجاه العالقة ما بني الجنسني،
وانحدار تبنيهم لآلراء الدينية التقليدية .وعىل العكس من الوضع يف إيران ،نجد أنّ
املستطلَعني الذين يحصلون عىل أخبارهم يف املقام األول من االنرتنت غال ًبا ما
يكونون أكرث تحفظًا وهم رمبا يلجؤون إىل اإلنرتنت من أجل الوصول إىل مواقع
االنرتنت ذات املحتوى الطائفي.
تلخيصا حول النتائج بناء عىل االنحدارات التي
يف الفقرات أدناه ،نستعرض
ً
وصلنا إليها يف هذا التقرير [[[.علمً بأننا ال نستعرض سوى النتائج ذات الداللة
[[[ -تقرير مراسلون بال حدود حول العراقhttps://rsf.org/en/iraq :
[[[ -وتستند هذه النتائج إلى متغير ثنائي يشير إلى استخدام اإلنترنت بشكل متكرر ،ومتغير ثنائي يشير إلى
الحصول على األخبار خارج نطاق شبكة اإلنترنت ،والتفاعل بين البلدين .راجع المالحق لالطالع على
شرح كامل حول هذا االنحدار.
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اإلحصائية التي تبلغ  0,01و 0,05يف االنحدارات بعد مراقبة السن والجنس والدخل
والتدين والتعليم.

إيران :مستخدمو اإلنرتنت
ضئيل
ً
عند السؤال عن املسائل الطائفية ،أظهر استخدام اإلنرتنت وحده ارتباطًا

باألسئلة املطروحة .ومن حيث مستوى التدين نجد أنّ اإليرانيني الذين يحصلون عىل
األخبار من اإلنرتنت فقط هم أكرث عرضة لتبني املعتقدات غري التقليدية حيث تصل
نسبة الفروقات إىل حدّ الثالثني نقطة مئوية ،حتى بعد ضبط عوامل الس ّن والدخل
أقل عرضة إىل االعتقاد بأن التقليد فرض
والتعليم .عىل أ ّن مستخدمي اإلنرتنت كانوا ّ
واجب ،أو أ ّن رسالة املجتهد تبقى مفيدة لهم يف الحياة اليومية ،أو أن الفتاوى
مهمً يف العراق ،أو أ ّن
السياسية ملزمة دين ًيا ،أو أ ّن املرجعية الدينية قد لعبت دو ًرا ّ
خاصة به والحصول عىل تأييد رجال الدين
مرجع التقليد بحاجة إىل إصدار رسالة
ّ
ملمرسة نشاطه.
اآلخرين ّ
أما حول القضايا املتعلّقة بالجنسني ،كان مستخدمو اإلنرتنت أكرث عرضة لتب ّني
املواقف األكرث ليربالية ،يف حال ضبط الفروقات التي تراوحت ما بني عرش نقاط
أقل عرضة لالعتقاد أن
وعرشين نقطة مئوية بالنسبة إىل العوامل األخرى .كام كانوا ّ
امرأة تحتاج إىل إذنٍ من زوجها يف حال رغبت يف العمل ،يف حني أنهم أكرث عرضة
لالعتقاد بأن الحصول عىل الوظائف قد ساعد املرأة يف الحصول عىل اإلستقاللية،
وكذلك أكرث عرضة لالعتقاد بأنه ينبغي للمرأة أن تتحىل بالحقوق نفسها التي يتمتع
بها الرجل ،وهو ما يوحي بأنهم كانوا أكرث عرضة لتفضيل وضع املرأة غطاء الرأس
وارتداء اللباس املتواضع (وهو الخيار األقل محافظ ًة يف الحجاب) وأقل عرضة
لتفضيل العباءة العراقية أو الشادور (وهو الخيار األكرث محافظ ًة يف الحجاب).
إشار ًة إىل أنّ األشخاص املنخرطني يف استخدام شبكة اإلنرتنت من ضمن العينة
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أقل دعامً بكثري للنظام اإليراين الحايل وسياسته الخارجية ،حيث
التي انتقيناها كانوا ّ
أقل عرضة للمشاركة يف التصويت
نجد أنّ املستطلَعني من مستخدمي اإلنرتنت كانوا ّ
يف االنتخابات ،أو إىل االعتقاد بأنّ االنتخابات األخرية كانت ح ّرة ونزيهة ،أو بأنّ
الخامنئي هو وحده القائد األمثل إليران ،أو إىل القول بإمكانية انتقاد النظام من دون
علم بأنّ الفروقات مع غري مستخدمي اإلنرتنت قد تراوحت ما بني عرش نقاط
خوفً .
إىل خمس وعرشين نقطة مئوية .ولكن نجد أنّهم كانوا عىل األرجح أكرث رغبة يف
أقل عرضة ،بنحو عرش نقاط مئوية،
الهجرة .ويف جميع املجاالت ،كانت هذه الفئة ّ
لتحبيذ تقديم املساعدة املالية للجامعات املدعومة من إيران مثل حامس وحزب
الله ،والحشد الشعبي ،والحوثيني يف اليمن ،واملعارضة يف البحرين ،والجيش
أقل عرضة لالعتقاد بأن التدخالت
النظامي يف سوريا) .أضف إىل ذلك أنّهم كانوا ّ
اإليرانية يف اليمن ،وسوريا ،ولبنان ،والعراق ،وغزة ،والبحرين ،وأفغانستان هي
إيجابية ،وإىل االعتقاد بأنّ الهدف األسايس من وراء السياسة اإليرانية هو اإلستقرار
يف الرشق األوسط .عىل أنّ هذه النتائج تسلّط الضوء عىل خيبة األمل الكبرية التي
تسيطر عىل أفراد هذه املجموعة حيال السياسة الخارجية اإليرانية بصورة عامة ،سواء
أكانت هذه الخيبة تأيت إما سب ًبا أو نتيجة لبحثهم عن املصادر البديلة الستقاء األخبار
أقل عرضة لدعم إيران يف سعيها المتالك
عرب شبكة االنرتنت .كام نجد أنّهم كانوا ّ
الطاقة النووية ،وذلك بفارق ثالثني نقطة مئوية عن األشخاص الذين ال يستخدمون
رصح به الخامنئي من أنّ من
اإلنرتنت ،يف حني أنّهم أكرث عرضة لالعتقاد بأنّ ما ّ
حق إيران امتالك األسلحة النووية هو أمر غري جائز .ويشري هذا األمر إىل أن هذه
ّ
أقل اعتامدًا عىل التعاليم الدينية التي تنرشها الحكومة بشأن
املجموعة رمبا تكون ّ
القضايا السياسية.
علم بأنّ مستخدمي اإلنرتنت قد برهنوا اآلراء األكرث دقة بشأن العالقات اإليرانية
ً
أي
ـ األمريكية ،وانطالقًا من
ّ
متوسط اإلجابة التي تقول إنّه ليس للواليات املتحدة ّ
تأثري يف الرصاعات القامئة ،نجد أنّهم كانوا أكرث  عرضة للقول بأنّ الواليات املتحدة
أقل عرضة
تلعب الدور السلبي يف سلسلة متن ّوعة من النزاعات .أضف إىل ذلك أنهم ّ
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لالعتقاد بأنّ التداخل ما بني الواليات املتحدة والحلفاء الشيعة ،مبا يف ذلك إيران،
والعراق ،وسوريا ،هو أمر غري رشيف وغري عادل.

إيران :املصادر التقليدية لألخبار
بعد االطالع عىل األرقام ،نجد أ ّن اإليرانيني م ّمن شملهم هذا املسح والذين
يحصلون عىل األخبار من املصادر التقليدية ،سواء أكانوا يلجؤون أيضً ا إىل اإلنرتنت
أم ال ،كانوا أكرث عرضة لتب ّني وجهات النظر املحافظة واملوالية للحكومة يف النواحي
املتعلقة بالدين والجنسني والسياسة الداخلية واإلقليمية.
وبالنسبة إىل اإليرانيني الذين يحصلون عىل بعض من أخبارهم من املصادر
األخرى غري اإلنرتنت ،فقد كانوا أكرث عرضة لتب ّني املعتقدات الدينية املطلقة أو
التقليدية ،مع وجود فروقات بني مستخدمي االنرتنت ومحبذي املصادر التقليدية  
املمرسة الدينية
خص
لألخبار ،بحيث وصلت إىل حدّ ثالثني نقطة مئوية .يف ما
ّ
ّ
الشيعية ،فقد كانوا أكرث عرضة لالعتقاد بأنّ التقليد هو أمر واجب ،كام أكرث عرضة
للقول إنّ كتيبات اإلرشادات الدينية مه ّمة جدً ا لهم ،أكرث عرضة لدفع الخمس وتقليد
الخامنئي ،إىل جانب االعتقاد بأنه يجب االلتزام بجميع الفتاوى الصادرة عن مرجع
التقليد وأنّه يجب عىل رجال الدين نرش كتيبات اإلرشادات الدينية وأن يحصلوا عىل
تأييد رجال الدين اآلخرين .فضالً عن ذلك ،فقد كانوا أيضً ا أكرث عرضة لقبول الربط ما
بني الدين والسياسة ،وهو ما يشري إىل أنهم أكرث عرضة لالعتقاد بأنه ال بدّ من أن تستند
القرارات التي تتخذها الحكومة إىل اآلراء الفقهية ،وإىل أنّ الدميقراطية تتناقض مع
اإلسالم ،وإىل أنّ الفتاوى السياسية التي تصدر عن املراجع تُصبح ُملزِمة متا ًما كام
الفتاوى التي ُيصدرونها يف الجوانب الدينية األخرى ،وإىل أنّ املرجعية تلعب الدور
املهم يف العراق.
وباالطّالع عىل نتائج املستطلَعني الذين يحصلون عىل األخبار من املصادر
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األخرى غري االنرتنت فقط ،فنجد أنّهم كانوا أكرث عرضة لتب ّني اآلراء األكرث  تحفظًا
تجاه العالقة بني الجنسني ،نحو عرش نقاط إىل عرشين نقطة مئوية ،عىل الرغم من أن
أي داللة إحصائية بالنسبة إىل باقي األسئلة .ومن ناحية الداللة
هذه النتيجة ال تحمل ّ
اإلحصائية ،فقد كانوا أكرث عرضة لالعتقاد بأنّ الرجال يلعبون دور القيادة بصورة
ّ
تتحل املرأة بالحقوق نفسها التي
وأقل عرضة لإلعتقاد بأنّه ال بدّ من أن
أفضلّ ،
يتمتع بها الرجل .كام أن األشخاص الذين يحصلون عىل األخبار من اإلنرتنت وغريه
من املصادر فقد كانوا أكرث عرضة للقول إنّه ال بدّ للمرأة من أن تحصل عىل اذنٍ من
زوجها يف حال الرغبة يف العمل ،وأقل عرضة لالعتقاد بأنّ الحصول عىل الوظائف
أقل عرضة لالعتقاد بأنه ينبغي
يساعد املرأة يف الحصول عىل االستقاللية ،وكذلك ّ
ّ
تتحل بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل .عىل أن النتيجة غري املحافظة
للمرأة أن
الوحيدة التي حصلنا عليها هي أنّ املستطلَعني الذين يلجؤون إىل شبكة االنرتنت
وغريها من املصادر األخرى هم أكرث عرضة لالعتقاد بأنّ للجامعة القدر نفسه من
ّ
األه ّمية بالنسبة إىل الرجال كام للنساء ،وهو ما ّ
يتحل بها
يدل رمبا عىل األهمية التي
التعليم يف األيديولوجيا اإليرانية عىل اختالف أطيافها.
علم بأنّنا نجد أنّ املستطلَعني الذين يلجؤون إىل املصادر التقليدية الستقاء
ً
األخبار ،مع شبكة اإلنرتنت أو بدونها ،كانوا أكرث عرضة بقليل للمشاركة يف
ريا ،إىل جانب كونهم أكرث عرضة بحواىل خمس وعرشين
االنتخابات التي جرت أخ ً
نقطة مئوية لالعتقاد بأنّه سيكون لرفع العقوبات التأثري األقل.
كل من اإلنرتنت
كام نالحظ أنّ املستطلعني الذين تتوافر لهم فرصة استخدام ّ
وغريه من املصادر الحديثة من مؤيدي الحكومة كانوا أكرث عرضة لالعتقاد ،بحواىل
سبع نقاط مئوية بأنّ االنتخابات األخرية كانت حرة ونزيهة ،يف حني كانوا أكرث عرضة
من مستخدمي اإلنرتنت ،مبا يقرب من عرشين نقطة مئوية ،لالعتقاد بأنه ميكن انتقاد
النظام دون خوف .كام كانوا أكرث عرضة لدعم تقديم املساعدة املالية لحامس
والجيش النظامي يف سوريا ،وكذلك أكرث عرضة لدعم تطوير الطاقة النووية يف إيران.
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من ناحية أخرى نجد أ ّن املستطلعني الذين يلجؤون إىل املصادر التقليدية
فقط الستقاء األخبار كانوا أكرث عرضة لتب ّني اآلراء التقليدية التي تح ّبذ السياسات
الحكومية وإىل القول إ ّن الخامنئي وحده هو املؤ ّهل لقيادة إيران .عىل أن اآلراء
التقليدية التي يتبنونها وعدم اطالعهم عىل املصادر الخارجية الستقاء األخبار ،إنّ ا
يربزان أكرث مع ميلهم أكرث لالعتقاد بأ ّن إيران منخرطة يف املجتمع الدويل والقول
بأنه ال ب ّد إليران من أن تسعى جاهدة لتحقيق االكتفاء الذايت عىل الصعيد االقتصادي
عوض التبادل[[[ .فضلً عن ذلك ،فقد كانوا أيضً ا أكرث عرضة لدعم تقديم املساعدة
أقل عرضة من مستخدمي اإلنرتنت
املالية لحامس ،ولكن من املفاجئ أنهم كانوا ّ
خمس وعرشين مئوية لتحبيذ األسلحة النووية ،كام وكانوا أيضً ا عرضة
ٍ
بحواىل
لالعتقاد بأنّ الواليات املتحدة كانت صادقة مع العراق وإيران وسوريا ،أو غريها من
الحلفاء الشيعة التقليديني.
ويف إطار املستطلعني الذين يلجؤون إىل وسائل التقليدية للحصول عىل األخبار،
نجد أنّ األجوبة عن األسئلة املتعلقة باملوضوع الطائفي كانت تتسم باملزيد من
الدقة لناحية الفرق يف ما بينها ،فهم كانوا أكرث عرضة بعرش نقاط مئوية لتفضيل الحوار
بني السنة والشيعة .ومبجرد أن نقارن هذه األرقام بالعوامل األخرى ،نجد أيضً ا أنّ
هؤالء أكرث عرضة  لالعتقاد بأنّ التوترات بني السنة والشيعة تطرح مشكلة كبرية ،مقارنة
مع األشخاص الذين ال يلجون اإلنرتنت عىل اإلطالق.

العراق :اإلنرتنت وغريه من املصادر
يف العراق ،نجد أنّ أجوبة املستطلَعني الذين يطلعون عىل الوسائل اإلعالمية
عىل اختالف أنواعها ،واملقصود بذلك استخدامهم املصادر التقليدية لألخبار
واإلنرتنت عىل حدّ سواء ،كانت تأيت أكرث تحر ًرا ،مبا يف ذلك مصادقتهم ألشخاص
[[[ -كانت الفروقات في هذا المجال صغيرة ،بحيث تراوحت بين ثالث وخمس نقاط مئوية ،ومع ذلك فقد
أصبحت ذات أهمية إحصائية بمجرد مقارنتها مع العوامل أخرى.
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من الطوائف األخرى ،وآرائهم األكرث ليربالية تجاه العالقة ما بني الجنسني ،وانحدار
تبنيهم لآلراء الدينية التقليدية.
وعند الخوض يف قضية الطائفية ،نجد بأنّ املستطلَعني العراقيني م ّمن يلجؤون
إىل مجموعة متن ّوعة من املصادر الستقاء األخبار ،مبا يف ذلك املصادر التقليدية
لألخبار واإلنرتنت عىل حدّ سواء ،هم أكرث عرضة ألن يكون لهم أصدقاء من السنة،
بحيث يبلغ الفرق ثالثني نقطة مئوية مع غري مستخدمي اإلنرتنت ،ولكن يف الوقت
نفسه أكرث عرضة للقول إن التفسريات ما بني السنة والشيعة تختلف حيال مفهوم
العنف يف اإلسالم.
ً
فضل عن غريه من املصادر
وقد كان املستطلعون الذين يستخدمون اإلنرتنت
أقل عرضة لالعتقاد،
أقل عرضة لدعم الحشد الشعبي ،وكانوا أيضً ا ّ
الستقاء األخبار ّ
ست نقاط مئوية ،بأن االنتخابات كانت ح ّرة ونزيهة.
بحواىل ّ

العراق :مستخدمو اإلنرتنت فقط
خالفًا آلراء املستطلعني اإليرانيني ،نجد أ ّن املستطلعني العراق ّيني الذين يحصلون
عىل األخبار يف املقام األول من شبكة االنرتنت هم يف الكثري من األحيان أكرث
ربا يلجؤون إىل اإلنرتنت من أجل
عرضة ألن يكونوا محافظني ،وهو ما ييش بأنّهم ّ
علم بأ ّن هذه الفئة
الوصول إىل املحتوى الذي يتسم باملزيد من امليل الطائفيً .
إل أنّه
متيل ألن تكون أصغر س ًنا ،وأكرث ثرا ًء ،وتعل ًّم ،وإىل أن تكون من الذكورّ .
مبج ّرد مراقبة هذه األرقام مع العوامل التفسريية املحتملة األخرى نجد أ ّن االنحدار
الذي يسيطر عىل هذه النتائج يعزل العالقة مع استخدام اإلنرتنت وحده.
علم بأ ّن األشخاص الذين شملهم املسح م ّمن يحصلون عىل األخبار يف املقام
ً
األول من خالل شبكة اإلنرتنت هم أكرث عرضة ،ما بني خمس إىل عرشة نقاط مئوية،

لالعتقاد بأنّه ال ب ّد لرجل الدين من أن تكون لديه رسالة وأن يحظى بقبول غريه من
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مم ييش يف املجمل بأ ّن هذه الفئة هي أكرث
رجال الدين وبأن التقليد أمر إلزاميّ ،
محافظة يف الناحية الدينية.
يف حني أ ّن املستطلعني الذين يلجؤون إىل اإلنرتنت يف املقام األول كانوا أكرث
عرضة ،بحواىل خمس نقاط مئوية ،لالعتقاد بأ ّن الرجال يُعتربون قا ًدة أفضل وأكرث
عرضة لالعتقاد بأ ّن املرأة تحتاج إىل إذنٍ من زوجها يف حال رغبت يف العمل.

العراق :املصادر التقليدية لألخبار واإلنرتنت
كل من املصادر التقليدية
بالنسبة إىل املستطلعني العراقيني الذين يلجؤون إىل ّ
أقل من التحفّظ
للحصول عىل األخبار وإىل شبكة اإلنرتنت فقد أبدى هؤالء نسبة ّ
عىل املواضيع الدينية مقارن ًة مبن يستخدمون اإلنرتنت فقط ،بحيث جاء الفارق
أقل عرضة لالعتقاد بأ ّن التقليد فرض واجب،
حواىل خمس نقاط مئوية .كام أنّهم ّ
وبأ ّن رجال الدين يحتاجون إىل الرسالة وتأييد رجال الدين اآلخرين ،وبأن الفتاوى
السياسية ملزمة بقدر ما هي الفتاوى غري السياسية.
ً
كل من املصادر
فضل عن ذلك نجد أنّ املستطلعني العراقيون الذين يستخدمون ّ
التقليدية لألخبار وشبكة اإلنرتنت يظهرون أيضً ا اآلراء األكرث تح ّر ًرا تجاه القضايا
أقل عرضة لالعتقاد
التي تُعنى بالجنسني ،وذلك بنحو خمس نقاط مئوية .كام أنّهم ّ
بأنّ الرجال يُعتربون قادًة أفضل من النساء وبأن املرأة تحتاج إىل إذنٍ من زوجها يف
حال رغبت يف العمل ،وبأنّ الحصول عىل الوظائف هو الطريقة األمثل للمرأة يف
الحصول عىل االستقاللية وبأنّ األطفال يعانون نتيجة خروح املرأة إىل سوق العمل.

العراق :املصادر التقليدية لألخبار
نتيجة للمسح وجدنا أ ّن العراقيني الذين يلجؤون حك ًرا إىل املصادر التقليدية
لألخبار مييلون إىل تبني وجهات النظر التقليدية ،وإن مل يكن ذلك يف جميع
املجاالت.
أقل عرضة بحواىل سبع نقاط مئوية لالعتقاد بأ ّن التقليد فرض واجب
فنالحظ أنّهم ّ
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جب عىل اإلنسان أن يطيع جميع الفتاوى التي يُصدرها املرجع املختار
وبأنه يتو ّ
للتقليد أو أ ّن الفتاوى السياسية ملزمة بقدر ما هي الفتاوى غري السياسية.
أ ّما بالنسبة إىل األشخاص الذين يطلعون عىل األخبار يف املقام األول من
خالل املصادر األخرى عدا اإلنرتنت ،فقد كانوا بنحو خمس نقطة مئوية أكرث عرضة
لالعتقاد بأنه ميكن التغايض عن حقوق اإلنسان ،ولدعم تدخل الواليات املتحدة يف
أقل عرضة
العراق ،ولدعم العمل عىل إنشاء دولة كردية مستقلة ،يف حني أنّهم كانوا ّ
أي حزب من األحزاب عىل الساحة قادر عىل قيادة العراق.
لالعتقاد بأ ّن ّ

4ـ الطائفية
إضاءات
كل من املواقف الكامنة والظاهرة التي يتبناها الشيعة يف
•ينظر هذا املسح يف ّ
كل من إيران والعراق تجاه الطائفية ،وذلك من خالل اللجوء إىل مجموعة
ّ
علم بأنّ الرتكيز يف هذه املواقف التي
من األسئلة التجريبية وغري التجريبيةً .
يتبناها الزائرون الشيعة القادمني إن من إيران أو من العراق إمنا يسمح لنا بأن
نف ّرق ما بني املواقف الطائفية التي يتقاسمها الشيعة عىل اختالف انتامءاتهم
الوطنية واملواقف األخرى التي تنترش ضمن الدولة الواحدة .يف مرحلة
الحقة ،نقوم بتحليل الدور الذي تؤدّيه االتصاالت ومصادر املعلومات يف
تشكيل املواقف الفردية تجاه الطوائف األخرى.
•عندما ك ّنا نطرح السؤال بصورة مبارشة كانت األغلبية العظمى من اإليرانيني
والعراقيني تقول إنّ من املؤيدين للحوار بني السنة والشيعة ( % 87و 92
لكل من السنة والشيعة التأويالت
 %عىل التوايل) ،إال أنهم كانوا يرون أنّ ّ
املتباينة حول مبدأ اللجوء إىل العنف يف اإلسالم ( % 67من اإليرانيني مقابل
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 % 79من العراقيني)   .عىل أنّ النتائج املختلطة إمنا تشري إىل حساسية
محتملة لهذا املوضوع وإىل درجة معينة من االنحياز إىل املقبول اجتامع ًيا
خص األجوبة املتعلقة بالحوار بني السنة والشيعة .ومن جانبنا ،فإننا
يف ما
ّ
ندقّق أكرث يف هذا الشأن من خالل تجارب املسح.
•وعند اللجوء إىل أسلوب التحليل املو ّحد ،وعندما ك ّنا نطرح السؤال املحدّ د
حول ما إذا كانوا يح ّبذون وجود جريان سنة يف الحي أم ال ،فقد كانوا يُظهرون
تح ّي ًزا ضدّ السنة (راجع التحليل املوحد ،امللحق «ج») .وبالتايل فإنّ هذا
األمر ّ
جع العالقات
يدل عىل قبول املستطلعني بالسياسات الحكومية التي تش ّ
ما بني السنة والشيعة ولك ّنه يف الوقت نفسه ييش بأنّ هذه السياسات الحكومية
إنّ ا تخ ّبئ بني طياتها التخ ّيز عىل املستوى الفردي.
•عىل مستوى الطائفية ،نجد أنَّ ّ
 ثة فجوة كبرية بني الجنسني يف كال البلدين،
فالنساء اإليرانيات يتبنني وجهات النظر األكرث تح ّي ًزا من نظرائهن من الرجال،
أقل
يف حني أن هذه العالقة عكس ّية يف العراق .بشكل عا ّم ،نرى أنّ اإليرانيني ّ
تق ّب ًل للسنة من العراقيني ـ عىل الرغم من االختالف يف مستويات التواصل
ربا يكون ذلك نتيجة لهذا األختالف.
بني املجموعتني ،أو ّ

اخللفية
عىل الرغم من أ ّن الخالفات الطائفية بني الشيعة والسنة تجد أصولها بصورة
واالقتصادي
السيايس
إل أنّها ال تغيب أب ًدا عن السياق
مبدئية يف العقيدة الدينيةّ ،
ّ
ّ
[[[
مم يجعل الطائفة شكالً من أشكال الهوية العرقية.
واالجتامعيّ ،
ّ
[[[“ -الطائفية ليست دي ًنا إنما هي نوع من األنتماء القبلي الى مذهب أو شخص معين ،والفرد الطائفي حين
وكل
يتعصب لمذهبه ال يهتم بما في المذهب من مبادئ خلقية أو روحية ،فذلك أمر خارج عن نطاق تفكيرهّ ،
ما يهتم به هو ما يوحى به التعصب من والء لجماعته وعداء لغيرهم .أنه بعبارة أخرى ينظر الى طائفته كما
ينظر البدوي الى قبيلته ”.علي الوردي ،لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،الطبعة الثانية ،المجلد
الثاني (بيروت :دار الرشيد ،)2005 ،ورد في فنار حداد (Sectarianism in Iraq: Antagonistic .)2011
( Visions of Unityالطائفية في العراق :نظرة معادية للوحدة) ،منشورات جامعة أكسفورد ،ص25 .

106

الوجهة كربالء

كل من إيران والعراق ،حيث
تختلف طريقة فهم التوتّرات الطائفية يف ّ
يشكّل الشيعة يف إيران األغلبية الساحقة من السكان وبالتايل فإ ّن املخاوف
همً داخل ًيا يف البالد إنّ ا هي يف الغالب متصلة
من التطرف
السني ال تشكّل ّ
ّ
بالدول املجاورة .ولكن هذا ال يعني أن املخاوف الطائفية ليست ذات صلة،
بل عىل العكس من ذلك ،فاملخاوف من الهيمنة السنية ،ذات الصلة بالوهابية
كل من
التي تخرج من اململكة العربية السعودية ،أو التوتّرات الطائفية يف ّ
املركزي يف فهم اإليرانيني
سوريا والعراق واليمن ولبنان والبحرين تلعب الدور
ّ
ملكانتهم يف العامل .ومبا أ ّن إيران تعترب نفسها املدافع عن اإلسالم الشيعي
يف العامل ،فإنّها تصبح منخرطة بشكل مبارشة أو غري مبارش يف العديد من هذه
الرصاعات الطائفية الجارية.
أما بالنسبة إىل الشيعة العراقيني ،وعىل الرغم من كونهم املجموعة األكرب من
املمرسات اإلقصائية من جانب الدولة منذ عهد
إل أنّهم واجهوا
الطيف العراقيّ ،
ّ
العثامنيني ،الذين فتحوا األبواب واس ًعا أمام أبناء طائفتهم من السنة العراقيني،
املمرسات التمييزية است ّمرت مع الغزو
علم بأ ّن هذه ّ
مفضلينهم بذلك عىل الشيعةً .
الربيطاين للعراق حيث جرى تنصيب فيصل بن عيل الهاشمي ملكًا عىل العراق،
سني ولد يف مكّة املكرمة وقد شغل منصب حاكم عثامين [[[.ث ّم استم ّرت
وهو زعيم ّ
املنافسة والتنافس بني السنة والشيعة يف خالل عهد صدام حسني الذي سيطرت
عليه األيديولوجيا البعثية ،يف وقت كانت عائدات النفط والتحرض يف اطّراد ،ولكنها
مل تؤ ّد إالً إىل املزيد من تهميش الشيعة العراقيني.
مع اإلطاحة بنظام صدام حسني يف عام  2003صعد الشيعة العراقيون إىل السلطة،
مم سمح لهم بالتعبري عل ًنا عن أنفسهم وبفرض أنفسهم عىل الساحة من أجل إعادة
ّ
ممرسة الطقوس الشيعية .وبالتايل فقد كان من شأن هذا
تأكيد هويّتهم من خالل ّ
[[[-كما حافظ البريطانيون إلى حد كبير على التنظيم اإلداري والعسكري العثماني على ما كان عليه.
لالطالع على المزيد عن الطائفية في العراق في عهد االمبراطورية العثمانية ،راجع أسامة مقدسي (.)2000
 The Culture of Sectarianismثقافة الطائفية ،منشورات جامعة كاليفورنيا.
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الوضع أن يعكس الصورة فيتفوق الشيعة عىل العرب السنة الذين كانت لهم الهيمنة
عىل مدى عقود ،وهو ما أدّى إىل شعور باملظلومية تح ّول يف غالب األحيان إىل
أعامل عنف .تحديدً ا ،يشعر السنة بأنهم ضحايا ما ميارسه الشيعة العراقيون من انتقام
مبارش ومتييز واضطهاد ،وهم الذين كانوا يصورون هذه الفئة يف كثري من األحيان
مم هي عربية بسبب االنتامء الطائفي املشرتك بني شيعة
عىل أنّها فارسية الطابع أكرث ّ
العراق وشيعة إيران وما يُزعم من مصالح سياسية مشرتكة لهؤالء مع إيران.
علم بأ ّن العنف الطائفي بدأ بعيد وقت قصري من سقوط النظام البعثي ،عىل أنّه
ً
بلغ ذروته بني عامي  ،2008 – 2006عندما انخرطت امليليشيات السنية والشيعية يف
عمليات تطهري يف أحياء بغداد بأكملها يف محاولة لخلق البؤر املتجانسة .وانطالقًا
من عام  ،2009تسارعت الحركة الطائفية يف خطاها حتّى بلغت الساحة السياسية من
خالل السياسات التي جرى وصفها آنذاك عىل أنّها إقصائية وطائفية.
واليوم ،ال يزال الرصاع الطائفي مستم ّرا ً عىل حاله ،يف وقت نجد أ ّن تنظيم داعش
ال يتواىن عن استهداف الشيعة جها ًرا فضالً عن الحكومة العراقية وقواتها املسلحة.
ويف حني أ ّن تنظيم داعش ال يحظى أب ًدا بدعم غالبية العراقيني السنة ،ولكن يرى
البعض أنّه يض ّم يف صفوفه بعض العنارص البعثية السابقة ،وهو ما يضفي املزيد من
التعقيد عىل تاريخ التعايش الطائفي الذي ال يخلو أب ًدا من الحساسية.

هــل هنــاك توافــق عــى احلــوار الســني الشــيعي مــن أجــل التخفيــف
مــن التوتــرات والــراع الطائفــي؟
جاء جواب األغلبية العظمى من املستطلعني مؤيّ ًدا للحوار السني الشيعي.
رصحت األغلبية العظمى من اإليرانيني والعراقيني أنّها تدعم الحوار بني السنة
ّ
والشيعة من أجل تخفيف التوترات الطائفية ( % 87و  % 92عىل التوايل ،تبلغ الداللة
تظل عالية ح ّتى بني أولئك  الذين يرون أنّ
اإلحصائية  .) 0,01عىل أن نسبة هذا الدعم ّ
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لكل من السنة والشيعة التأويالت املتباينة حول مبدأ اللجوء إىل العنف يف اإلسالم ،
ّ
وكذلك األمر بني أولئك الذين يقولون إنّ أغلبية السنة يدعمون تنظيم داعش .وبالتايل
عندما نقارن أنّ بني هذه الردود وغريها من األسئلة التي تعالج الشأن الطائفية ،نجد أن
ّالنساء اإليرانيات ـ عىل الرغم من أنّه ّن يفصحن عن مستويات عالية من الدعم ـ  كن
مم هم الرجال اإليرانيني أو الرجال والنساء
نسب ًيا ّ
دعم للحوار بني السنة والشيعة ّ
أقل ً
العراقيني ،حيث تدعم  % 81من النساء اإليرانيات الحوار بني السنة والشيعة ،يليهن
كل من إيران والعراق ،و % 93من النساء العراقيات (تبلغ نسبة
  % 91من الرجال يف ّ
كل من البلدين والجنسني   0,01و 0,05عىل التوايل).
الداللة اإلحصائية بني ّ
أقل عرضة لدعم
كان اإليرانيون بني س ّن الـ 18والـ  30م ّمن شملهم املسح ّ
الحوار بني السنة والشيعة من أولئك الذين ترتاوح أعامرهم بني الـ  30عاماً والـ 50
عاماً وأولئك الذين تجاوزوا س ّن الـ  % 83( 50مقابل  % 90و  % 88عىل التوايل،
علم بأ ّن نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال بلغت
تبلغ الداللة اإلحصائية نسبة ً .)0,05
 % 3,7لدى الرجال و % 7,6لدى النساء.
الرسم السابع عرش

كال

نعم
العراق

إيران
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يف املقابل نجد أ ّن املستطلعني العراقيني م ّمن حصلوا عىل التعليم
مم هم الذين مل يحصلوا عىل
املتوسط كانوا أكرث عرضة بقليل لدعم الحوار ّ
ّ
أي نوع من التعليم ( % 94مقابل  ،% 89تبلغ الداللة اإلحصائية نسبة .)0,01
ّ
املتوسط،
أقل بكثري من
علم بأ ّن نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال جاءت ّ
ً
ّ
وخاصة بالنسبة إىل األسئلة التي تعالج الشأن الطائفي ،بحيث بلغت النسبة
ّ
مم يشري إىل
يف أوساط الرجال  % 0,06يف مقابل  % 3,1يف أوساط النساءّ ،
احتامل وجود االنحياز إىل املقبول اجتامع ًيا.
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ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية اال ّدخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستج ّدات واألخبار
االهتامم باملستج ّدات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

املربعات الصغرى العادية :الحوار بني السنة
والشيعة
(العراق)
(إيران)
)0,025( ** -0,062
)0,025( *** 0,070
)0,034( 0,012
)0,052( 0,036
)0,031( 0,043
)0,050( 0,050
)0,049( -0,014
)0,054( 0,015
)0,034( 0,033
)0,067( -0,055
)0,030( ***0,096
)0,062( -0,017
)0,041( -0,005
)0,058( 0,025
)0,060( 0,055
)0,060( 0,067
)0,026( -0,013
)0,025( **0,059
)0,030( 0,037
)0,042( *0,078
)0,008( 0,002
)0,006( 0,007
)0,030( 0,019
)0,045( -0,055
)0,036( 0,051
)0,032( **0,082
)0,038( ***0,109

)0,033( -0,030

نعم
***2,82

نعم
**1,67

994

744

0,050
0,088
معامل التحديد
0,011
0,045
ضبط معامل التحديد
( 0,329درجة الحرية = ( 0,287درجة الحرية
الخطأ املعياري املتبقي
= )714
)948
أقل من *** - 0,05
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
القيمة االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل مستوين = 0 :كال = 1 ،نعم
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هل يمكن لرجل سيايس من طائفة أخرى أن يمثّل مصاحلك؟ (العراق فقط)
سيايس ينتمي
أشارت األغلبية العظمى من العراقيني إىل أنّه ميكن لرجل
ّ
بكل دقّة.
إىل طائفة أخرى أن ميثّل مصالحهم ّ

أشار  % 72من العراقيني إىل أنّه ميكن لرجل سيايس ينتمي إىل طائفة
إل أنّنا نجد فرقًا ملحوظًا يف األجوبة بني
بكل دقّةّ .
أخرى أن يعكس مصالحهم ّ
الجنسني ،حيث تعتقد  % 76من النساء العراقيات أ ّن السيايس الذي ينتمي إىل
بكل دقّة ،يف مقابل  % 67من الرجال
طائفة أخرى قادر عىل متثيل مصالحه ّن ّ
العراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
يف حني نالحظ أ ّن العراقيني من ذوي املستوى التعلمي األعىل كانوا أكرث
ميالً لالعتقاد بأ ّن رجل السياسة املنتمي إىل طائفة أخرى قادر عىل متثيل
بكل دقّة ،حيث وافق عىل هذه املقولة فقط  % 61من املستطلَعني
مصالحهم ّ
تعليمي ،يف مقابل  % 83من أولئك الذين أنهوا
يحصلوا أي مستوى
الذين مل
ّ
ّ
التعليم الجامعي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة
عن هذا السؤال فقد جاءت منخفضة ،سيام أن هذا السؤال هو سؤال ذو طابع
طائفي ،حيث بلغت نسبة عدم اإلجابة  % 0.54لدى الرجال مقابل  % 2,4لدى
النساء ،هو ما يعكس رمبا انحيازًا تجاه املقبول اجتامع ًيا.
الرسم الثامن عرش

هل ميكن لرجل سيايس من طائفة
أخرى أن ميثّل مصالحك؟

غري موافق نوعاً ما

غري موافق

موافق

موافق نوعاً ما
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املربعات الصغرى العادية :هل ميثل السيايس
من طائفة أخرى مصالحك
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

(العراق)

)0,101( ***-0.481
)0,132( -0,097

الدخل :ما من صعوبات تُذكر

)0,130( *-0,226

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,127( 0,138

الدخل :إمكانية اال ّدخار

)0,185( *-0,336

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,136( 0,091

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,256( ***0,815

السن+ 50 :

)0,137( -0,006

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,158( *0,280
)0,256( 0,031

مستوى االلتزام الديني

)0,034( -0,024

االهتامم باملستج ّدات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,136( 0,027

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستج ّدات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

)0,031( -0,016
)0,211( -0,262
نعم

***18,33
745

0,092
0,056

( 1,209درجة الحرية = )715

أقل من *** - 0,05
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
القيمة االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق = 3 ،موافق
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هل لديك أصدقاء من طائفة أخرى؟ (العراق فقط)
أقل من نصف العراقيني لديه األصدقاء من طائفة أخرى.
ّ

يف املجمل ،أشار  % 42من العراقيني إىل أ ّن لديهم أصدقاء من طائفة
أقل عرضة بكثري من الرجال العراقيني
علم بأ ّن النساء العراقيات كن ّ
أخرىً ،
من أن يكون لديه ّن األصدقاء من طوائف مختلفة ( % 31يف مقابل  ،% 55تبلغ
التعلمي األعىل
علم أ َّن العراقيني من ذوي املستوى
الداللة اإلحصائية ً .)0,01
ّ
كانوا أكرث عرضة ألن يكون لديهم أصدقاء من طوائف أخرى ،إذ أشار  % 22من
الرسمي إىل وجود
األشخاص الذين مل يحصلوا عىل أي نوع من أنواع التعليم
ّ
أصداقاء من طائفة أخرى ،مقارن ًة بـ % 39من أولئك الذين أنهوا التعليم االبتدايئ
املتوسطة و % 46م ّمن أنهوا التعليم الثانوي و% 69
و % 41م ّمن أنهوا املدرسة
ّ
من الذين وصلوا إىل مرحلة التعليم الجامعي .نسب ًيا مع اعتبار عدم الحصول
عىل التعليم هو القاعدة ،يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .0,01
أما نسبة عدم اإلجابة عىل هذا السؤال فقد جاءت منخفضة متا ًما ،إذ بلغت
 % 0لدى الرجال و % 0,01لدى النساء.
الرسم التاسع عرش

هل لديك أصدقاء من طائفة أخرى؟

نعم

كال
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املربعات الصغرى العادية :األصدقاء من

ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات تُذكر
الدخل :إمكانية اال ّدخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستج ّدات واألخبار *

طوائف أخرى
(العراق)
)0,037( ***0.219
)0,048( 0,041
)0,047( -0,038
)0,067( 0,046
)0,046( ***0,176
)0,049( ***0,158
)0,057( ***0,256
)0,093( ***0,470
)0,038( -0,057
)0,050( 0,00002
)0,012( 0,011
)0,047( -0,012
)0,049( ***0,144

استخدام اإلنرتنت
)0,076( -0,091
االهتامم باملستج ّدات واألخبار
نعم
دراسة إضافية للمناطق
***18,33
اختبار فيرش
747
مراقبات
0,239
معامل التحديد
0,209
ضبط معامل التحديد
( 0,438درجة الحرية = )717
الخطأ املعياري املتبقي
أقل من *** - 0,05
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
القيمة االحتاملية ّ

جرت التحليالت عىل مستويني = 0 :كال = 1 ،نعم
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معا؟ (العراق فقط)
هل جيب عىل السنة والشيعة أن يصلوا ً
داعم لصالة السنة
جاء رأي األغلبية العظمى من اإليرانيني والعراقيني
ً
والشيعة م ًعا ،بغض النظر ع ّمن يقوم باملبادرة.
مبادرة من مدير الناحية« :إذا ما دعم مدير الناحية املبادرة»...
مبادرة من إمام املسجد« :إذا ما دعم إمام املسجد املبادرة»...
السؤال األسايس« :يف حال قيام مبادرة لجمع السنة والشيعة يف املسجد والصالة جن ًبا

إىل جنب ،هل تدعم هذه املبادرة؟»

عم إذا كانوا يدعمون تأدية السنة
يف ما
ّ
خص هذا السؤال ،سألنا املستطلَعني ّ
والشيعة الصالة م ًعا ،عىل أنّنا ذكرنا بشكل عشوايئ بعض الجهات التي قد تكون وراء
هذه املبادرة ،فأرشنا إىل أنّها قد تكون بدعم من مدير الناحية أو إمام املسجد أو أنّها
ليست صادرة عن جهة معيّنة .فجاءت مستويات الدعم املطلق لهكذا مبادرة مرتفعة
الرسم العرشون

القبول بصالة السنة والشيعة معاً

بدعم من مدير
الناحية

بدعم من إمام
املسجد

ذكور

باملبدأ

إناث
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للغاية ،حيث أشار حواىل  % 90من املستطلعني إىل تحبيذهم هذه املبادرة بغض
انعكاسا يف بعض جوانبها لالنحياز
النظر عن الداعم لها .رمبا تكون هذه النتيجة
ً
إىل املرغوب اجتامع ًيا ،حيث يرغب املستطلعون يف أن يظهروا كام لو أنهم كانوا
منفتحني ويتبعون التعاليم الدينية التي تحفّز عىل الوحدة الدينية بني السنة والشيعة.
حد ،التي
ً
علم بأ ّن هذه النتائج تأيت عىل النقيض من النتائج التجريبية للتحليل املو ّ
تفصيل أدناه ،وهي التي تشري إىل أ ّن املستطلعني متحيزون ض ّد جريانهم من
ً
نناقشها
السنة أو ض ّد أزواجهم من السنة يف حال وجودهم.

ويف نتيجة تعكس بشكل عا ّم اإلحباط الذي يعانيه املستطلعون من السلطة،
والذي استطعنا مالحظته يف أجزاء أخرى من املسح ،كان الرجال العراقيون
أكرث عرضة لعدم دعم هذه املبادرة يف حال أنّها تأيت بدعم من مدير الناحية
أو إمام املسجد .بصوره مبدئية مل يوافق  % 7,6من الرجال فقط عىل الفكرة،
ولكن هذه النسبة ارتفعت عندما أصبحت بدعم من إمام املسجد لتصل حتّى
( 9,5%يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05بل إ ّن هذه النسبة ارتفعت إىل
ح ّد الـــ  11,7%عندما أصبح مدير الناحية هو الداعم لها (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  .)0,05أما النساء فلم يك ّن حساسات إىل هذا الحد تجاه دعم مدير
الناحية للمبادرة ،ولكن ظللن أكرث عرضة لدعم هذه املبادرة يف ما لو كان
إمام املسجد هو الداعم لها ( 7,6%غري مؤيدات يف حال دعم إمام املسجد،
يف مقابل  10%بصورة مبدئية؛ يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,01من دون
مراقبة) .أما نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد جاءت منخفضة متا ًما ،إذ
بلغت  0%لدى الرجال و 0,03%لدى النساء.
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الداعم :إمام املسجد
الداعم :مدير الناحية
الداعم :إمام املسجد * ذكور
الداعم :مدير الناحية * ذكور
ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى االلتزام الديني
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما
فوق
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املربعات الصغرى العادية :صالة السنة والشيعة م ًعا
()3
()2
()1
)0,028( * 0,046 )0,018( *** 0,056 )0,014( 0,022
)0,029( 0,036
)0,019( 0,024
)0,015( -0,006
)0,045( -0,115 )0,027( *** -0,072
** -0,096
)0,029( ** -0,066
()0,046
)0,033( 0,014
)0,020( 0,022
)0,029( 0,017
)0,028( 0,021
)0,037( 0,035
)0,007( -0,003
)0,028( 0,022
)0,028( 0,029
)0,028( * 0,051
)0,042( 0,032

* -0,037
السن50 – 30 :
()0,022
)0,027( 0,043
السن+ 50 :
نعم
نعم
نعم
دراسة إضافية للمناطق
** 199
*** 2720,48
*** 28132,93
اختبار فيرش
901
2,392
2,392
مراقبات
0,030
0,021
0,015
معامل التحديد
0,014
0,012
0,008
ضبط معامل التحديد
( 0,276درجة ( 0,275درجة الحرية ( 0,275درجة
الخطأ املعياري املتبقي
الحرية = )885
= )2370
الحرية = )2373
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل مستوين = 0 :كال = 1 ،نعم
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برأيــك ،مــا هــو حجــم املشــكلة التــي تشــكلها التوتــرات بــن الســنة
والشــيعة يف العــراق؟
ترى أغلبية اإليرانيني والعراقيني أن التوترات السنية الشيعية يف العراق تشكّل
املشكلة الكربى .وعىل ما يبدو فإ ّن هذه النسب قد ارتفعت منذ صعود تنظيم داعش
وعودة العنف الطائفي يف العراق.
يف حني أ ّن  % 48من اإليرانيني والعراقيني يتفقون عىل أن التوترات بني السنة
والشيعة يف العراق تطرح املشكلة الكربى ،نجد أن  % 17,5من العراقيني و11,5%
من االيرانيني ال تنظر إىل املشكلة عىل أنها بهذا الحجم .يف إيران ،كان كبار الس ّن من
أقل قلقًا بشأن التوترات الطائفية .ىف املقابل ،شكّل االهتامم باألخبار
املستطلعني ّ
واملستجدات واستخدام اإلنرتنت عامل التنبؤ األقوى يف إجابات املستطلعني
العراقيني ،حيث نجد أ ّن أولئك املطّلعني عىل األحداث عىل نحو واسع هم أكرث
عرضة العتبار أن هذه التوتّرات تشكّل املشكلة الفعلية .وكام هي الحال مع الكثري
كل من إيران والعراق:
من األسئلة ذات الطابع الطائفي لعب الجنس عامالً عكسيًا يف ّ
مم هم عليه الرجال
حيث كانت النساء اإليرانيات أكرث قلقًا تجاه التوترات الطائفية ّ
اإليرانيون ،يف حني يبقى العكس هو الصحيح يف العراق.

رأى  % 41فقط من اإليرانيني م ّمن هم فوق س ّن الخمسني أ ّن التوترات
الطائفية تطرح املشكلة الكبرية ،يف مقابل  % 47من املستطلعني الذين
ترتاوح أعامرهم بني الـ  18والـ ( 30يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,05
أ ّما األشخاص الذين استكملوا التعليم االبتدايئ فقد كانوا أكرث عرضة العتبار
التوتّر السني الشيعي أنه مشكلة مطروحة ،مقارنة بغري املتعلمني (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  .)0,05أما نسبة عدم اإلجابة فقد جاءت  % 11,9لدى النساء
و % 8,7لدى الرجال.
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وقد اعترب  % 51من الرجال العراقيني أن التوتّرات الطائفية تطرح املشكلة
الكبرية يف مقابل  % 45من النساء العراقيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
جلها
 .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة فقد كانت أدىن بكثري من النسبة التي س ّ
اإليرانيون بحيث بلغت  % 4,3لدى النساء و % 0,6لدى الرجال.
الرسم احلادي والعرشون

التوترات بني السنة والشيعة

مشكلة كبرية

متوسطة
مشكلة
ّ

العراق

مشكلة  صغرية

إيران

ليست  مشكلة
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ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات تُذكر
الدخل :إمكانية اال ّدخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستج ّدات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستج ّدات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد

املربعات الصغرى العادية :التوترات بني السنة
والشيعة
(العراق)
(إيران)
)0,095( *** 0,252
)0,075( *** -0,326
)0,123( 0,081
)0,139( 0,169
)0,121( -0,112
)0,136( 0,127
)0,176( -0,061
)0,147( 0,141
)0,121( -0,098
)0,199( ** 0,402
)0,127( -0,090
)0,183( 0,183
)0,149( 0,008
)0,171( 0,173
)0,237( -0,238
)0,179( 0,034
)0,099( -0,070
)0,079( -0,023
)0,128( 0,012
)0,119( ** -0,305
)0,032( 0,025
)0,021( 0,016
)0,129( 0,099
)0,115( 0,020
)0,098( -0,038

)0,127( -0,166

)0,194( 0,235
)0,118( ** 0,247
نعم
نعم
*** 10,21
*** 2,69
736
964
0,068
0,083
0,030
0,039
( 1,028درجة الحرية = ( 1,122درجة الحرية
الخطأ املعياري املتبقي
= )706
)918
أقل من *** - 0,05
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
القيمة االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :ليست مشكلة = 3 ،مشكلة كبرية
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هــل خيتلــف تأويــل مفهــوم اللجــوء إىل العنــف يف اإلســام بــن الســنة
والشــيعة؟
يرى أغلب املستطلعني أ ّن تأويل مفهوم اللجوء إىل العنف يف اإلسالم
يختلف متا ًما ما بني السنة والشيعة.
عند طرح مسألة ما إذا كان تأويل مفهوم اللجوء إىل العنف يف اإلسالم يختلف ما
بني السنة والشيعة أو ال ،يتح ّول النقاش إىل الزمة ال تنفك تتكرر يسعى من خاللها
كل من الطائفتني إىل إلقاء الالمئة حول العنف الدائر يف املنطقة عىل
األطراف يف ّ
عاتق الفريق اآلخر .ويف حني نجد أ ّن األغلبية من اإليرانيني والعراقيني يقولون إ ّن
تأويل مفهوم اللجوء إىل العنف يف اإلسالم يختلف متا ًما ما بني السنة والشيعة،
مم هي عليه لدى
فقد جاءت هذه النسبة ّ
أقل بكثري يف أوساط اإليرانيني (ّ )% 67
علم بأ ّن هذه النتيجة قد تأثرت بثالثة عوامل لدى اإليرانيني:
العراقيني (ً .)% 79
إذ كان املستطلعون من ذوي الدخل املنخفض ،ومن األشخاض املطّلعني عىل
األخبار واملستجدات ،وكان مستخدمو اإلنرتنت أكرث عرضة لتأييد هذا االعتقاد.
ويف الوقت نفسه ،كان األشخاص من ذوي املستوى التعليمي األفضل من ضمن
أقل عرضة لربط النظرة إىل العنف باالنتامء الطائفي.
املستطلعني العراقيني ّ

املتوسط من اإليرانيني
أشار حواىل  % 70من املستطلعني من ذوي الدخل
ّ
إىل أ ّن مفهوم اللجوء إىل العنف يف اإلسالم يختلف ما بني السنة والشيعة (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01يف مقابل  % 57من املستطلعني األفقر حاالً
و % 60من املستطلعني األكرث ثرا ًء .أما نسبة عدم اإلجابة فقد جاءت % 3.9
لدى الرجال اإليرانني و % 7,6لدى النساء اإليرانيات.
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بالنسبة إىل العراقيني ،رأى  % 67من املستطلعني م ّمن استكملوا التعليم
الجامعي أنّ مفهوم اللجوء إىل العنف يف اإلسالم يختلف ما بني السنة والشيعة،
يف مقابل  % 79من غري املتعلمني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05أما
كل من الرجال والنساء بحيث
نسبة عدم اإلجابة فقد جاءت عالية جدً ا يف أوساط ّ
بلغت  % 50لدى الرجال و % 53لدى النساء ،وهو ما ّ
يدل عىل حجم الحساسية
ّ
يتحل بها هذا املوضوع لدى العراقيني .إشار ًة إىل أنّه ما من عالقة تربط ما
التي
بني عدم اإلجابة من جهة والتعليم أو الس ّن أو الدخل من جهة أخرى.
الرسم احلادي والعرشون

مبدأ العنف يف اإلسالم

تأويالن محتمالن لهذا املبدأ

العراق

تأويل واحد  لهذا املبدأ

إيران
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ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات تُذكر
الدخل :إمكانية اال ّدخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستج ّدات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستج ّدات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي
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املربعات الصغرى العادية :اللجوء إىل العنف
يف اإلسالم
(العراق)
(إيران)
)0,054( -0,079
)0,034( -0,032
)0,073( 0,101
)0,064( *** 0,188
)0,069( 0,111
)0,062( *** 0,177
)0,106( 0,148
)0,068( 0,086
)0,062( -0,004
)0,079( -0,015
)0,066( -0,067
)0,074( -0,071
)0,080( * -0,140
)0,066( 0,025
)0,155( ** -0,334
)0,069( 0,011
)0,052( * 0,088
)0,034( -0,011
)0,066( 0,053
)0,051( 0,044
)0,017( -0,001
)0,009( -0,010
)0,068( 0,087
)0,050( -0,033
)0,045( 0,008

)0,068( ** 0,136

)0,049( * 0,094
نعم
*** 9,55
997
0,091
0,048
( 0,452درجة الحرية
= (951

)0,116( 0,018
نعم
*** 3,83
353
0,083
0,003
( 0,415درجة الحرية
= )324

أقل من *** - 0,05
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
القيمة االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل مستويني = 0 :متشابه = 1 ،مختلف
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ما نسبة السنة الذين يدعمون تنظيم داعش؟
يُعترب العراقيون أكرث عرضة من اإليرانيني لالعتقاد بأن «أغلبية» السنة يدعمون
تنظيم داعش.
من املالحظ أ ّن مث ّة املزيد من التباين بني األجوبة عن املسألة املتعلّقة بدعم

السنة لتنظيم داعش باملقارنة مع األسئلة األخرى التي تعالج الشأن الطائفي ،وهو ما
يسلّط الضوء عىل طبيعة هذا املوضوع املثرية للجدل واملتزامنة مع الوقت الحايل.
ويف حني نجد أ ّن  % 37من العراقيني يعتربون أ ّن معظم السنة يدعمون تنظيم داعش،
نالحظ أ ّن ما ال يتعدى  % 22من اإليرانيني يرون األمر نفسه (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  ،)0,01وهو ما ّ
يدل عىل االختالف يف مستويات التواصل الطائفي داخل
كل من البلدين.
ّ
وعىل عكس األسئلة األخرى التي تعالج الشأن الطائفي ،جاءت وجهات نظر
النساء والرجال العراقيني متوافقة هذه املرة :فباملقارنة مع اإليرانيني من الجنس نفسه،
علم بأن
كان العراقيون أكرث عرضة للقول إنّ «معظم» السنة يدعمون تنظيم داعشً .
عاميل الجنس والسن كانا مرتبطني بالنسبة إىل ردود اإليرانيني ،يف حني أنه أمكن
التنبؤ بأجوبة العراقيني استناداً إىل عوامل الجنس والدخل والتعليم واالهتامم باألخبار
واملستجدات واستخدام اإلنرتنت.
بالنسبة إىل اإليرانيني ،فقد أشار  % 21من الرجال و % 23من النساء إىل أ ّن
علم بأ ّن
معظم السنة يدعمون تنظيم داعش (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية ً .)0,05
اإليرانيني األصغر يف الس ّن م ّمن شملهم املسح كانوا أكرث عرضة لتب ّني هذا االعتقاد:
حيث أشار ما ال يزيد عىل  % 20من هم فوق سن الـ  50إىل أ ّن معظم السنة يدعمون
تنظيم داعش ،يف مقابل  % 26من الذين ترتاوح أعامرهم بني س ّن الـ  18والـ ( 30يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01يف أوساط املستطلعني اإليرانيني ،جاءت نسبة
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عدم اإلجابة عن هذا السؤال مرتف ًعا ،بحيث بلغت  % 24لدى النساء و % 17لدى
مم يشري إىل حساسية هذا السؤال.
الرجالّ ،
الرسم الثالث والعرشون

دعم السنة لتنظيم داعش

غالبية

حواىل النصف
العراق

أقلية

إيران

وال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن العراقيني كانوا أكرث عرضة بكثري للربط ما بني السنة
وتنظيم داعش .فقد رأى  % 41من الرجال أ ّن معظم السنة يدعمون تنظيم داعش ،يف
مقابل  % 32فقط من النساء ،وبالتايل تطرح هذه النتيجة من الناحية الجوهرية كام
علم بأ ّن وجهات
اإلحصائية الفجوة الكبرية (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية ً .)0,01
النظر هذه تتباين إىل ح ّد كبري مع اختالف الطبقة االجتامعية واالقتصاديةـ إذ إ ّن ما
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يقرب من نصف ( )% 46األشخاص الذين يعانون الضائقة املالية الشديدة قالوا إ ّن
معظم السنة يدعمون تنظيم داعش ،يف حني أن هذه النسبة انخفضت إىل ح ّد الــ 39
 %يف أوساط من يعانون «بعض الصعوبات» ،وإىل  % 33يف أوساط أولئك الذين
«أي صعوبة ملحوظة» (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  )0,01و % 30يف
ال يعانون ّ
أوساط من لديهم القدرة عىل اال ّدخار يوافقون عىل أ ّن السنة يدعمون تنظيم داعش.
ممثالً ،إذ نالحظ أن  % 44من املستطلعني
تغيا ً ّ
أضف إىل ذلك أ ّن التعليم قد برهن ّ
أي نوع من أنواع التعليم الرسمي قد أشاروا إىل أن معظم السنة يدعمون
م ّمن مل يتلقوا ّ
املتوسط
تنظيم داعش ،يف وقت وافق  % 38فقط من أولئك الذين استكملوا التعليم
ّ
عىل هذه املقولة (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05و % 21من أولئك الذين
وصلوا إىل التعليم الجامعي وما فوق (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01يف
العراق ،بالنسبة إىل العراقيني ،جاءت نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال  % 4,8لدى
الرجال و  % 12لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية:
دعم السنة لتنظيم داعش

ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات

(إيران)
)0,063( -0,157
)0,113( 0,011

الدخل :ما من صعوبات تُذكر

)0,106( -0,034

الدخل :إمكانية اال ّدخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي

)0,117( -0,049
)0,148( * -0,272
)0,146( -0,088
)0,136( -0,088

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,143( -0,185

السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستج ّدات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستج ّدات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد

)0,063( -0,068
)0,063( *** -0,256
)0,016( 0,010
)0,096( 0,089

الخطأ املعياري املتبقي

(العراق)
)0,072( *** 0,351
)0,091( -0,099
*** -0,236
()0,089
)0,123( * -0,214
)0,087( -0,009
)0,093( ** -0,202
)0,110( -0,140
*** -0,497
()0,179
)0,072( * 0,130
)0,096( -0,044
)0,023( 0,018
)0,089( 0,075

)0,084( -0,102

)0,093( -0,081

)0,092( 0,014
نعم
*** 3,01
873
0,059
0,008
( 0,778درجة الحرية =
(827

)0,149( 0,163
نعم
*** 3,59
704
0,116
0,078
( 0,803درجة
الحرية = )674

أقل من *** - 0,05
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
القيمة االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل ثالثة مستويات = 0 :أقلية بسيطة = 1 ،األغلبية
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هل جتب حماكمة املتعاونني مع تنظيم داعش أو إعدامهم ؟
تشري األدلة اإلختبارية إىل أ ّن األشخاص ال مييّزون يف أفضلية اللجوء إىل
النظام القضايئ بني الضحايا من السنة والشيعة.
يف املنطقة املحيطة باملوصل أقدم تنظيم الدولة اإلسالمية عىل قتل العديد [من

الضحايا] م ّمن مل يرغبوا يف التعاون معه .ومؤخ ًرا [جرى وضع اليد] عىل هذه املنطقة
وألقي القبض عىل األشخاص الذين يُشكّ بضلوعهم يف عمليات القتل هذه[ .املؤيدون
لهم] يقولون إنّه يجب إخضاعهم للمحاكمة يف بغداد .ما هو رأيك ؟

طلبنا من املستطلعني اإلجابة عن فرضية ما وضعناها حيث إ ّن عليهم أن
يقرروا ما إذا كانوا يفضلون أن يُحاكم من يثبت تورطه يف جرائم الحرب أمام
املحاكم أو أن يُعدم فو ًرا ،وذلك رغب ًة منا يف معرفة ما إذا كان هؤالء األشخاص
يدعمون سلطة القانون يف هذا الرصاع الدائر يف وجه تنظيم داعش أم ال.
ولهذا فقد قمنا بوضع احتامالت عشوائية حول ما إذا كانت ( )1الضحية يف
هذه الجرمية من السنة أو من الشيعة؛ ( )2السلطة التي تدعو إىل املحاكمة
عوض اإلعدام هي أحد أعضاء الحكومة العراقية أو رجل سيايس عراقي أو
زعيم ديني شيعي أو رجل سيايس سني أو زعيم ديني سني؛ ( )3السلطة التي
ألقت القبض عىل هؤالء هي الجيش العراقي وحده أو الحشد العراقي املدعوم
املحصلة وجدنا أن ال تباين إحصائياً كبرياً بني املستطلعني
من اإليرانيني .يف
ّ
لجهة دعم املحاكمة بعض النظر عن محاولتنا للتالعب باسم الجهة التي تدعو
إىل هذه املحاكمة أو هوية الضحايا أو هوية الجهة التي ألقت القبض عىل
املتهمني .يف املجمل ،وجدنا أنّ اإليرانيني والعراقيني يفضلون اللجوء إىل
املحاكمة عوض اإلعدام الفوري ،وذلك بغض النظر عن االنتامء الطائفي
للضحية.
يحق للقاتل أن
علم بأ ّن الرجال اإليرانيني كانوا أكرث عرضة للقول إنه ّ
ً
يُحاكم ،بحيث دعم  % 55من الرجال اإليرانيني هذا النوع من املحاكامت
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يف مقابل  % 45من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
علم بأن نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال يف أوساط اإليرانيني جاءت قريبة
ً
من املعدل إذ بلغت  % 9,9لدى النساء و % 7,7لدى الرجال.
إشار ًة إىل أ ّن املستطلعني العراقيني من ذوي املستوى التعليمي األعىل كانوا
يحق للقاتل أن يُحاكَم ،إذ فضّ ل  % 7,4من غري املتعلّمني
أكرث عرضة للقول إنه ّ
اللجوء إىل املحاكمة (مستوى عادي) ،يليهم  % 8,2من املستطلعني م ّمن أنهوا
التعليم االبتدايئ (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05ومن ثم  12,1%من
املتوسط (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
املستطلعني الحاصلني عىل التعليم
ّ
 ،)1 ,0و % 45من املستطلعني الحاصلني عىل التعليم الثانوي (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  ،)0,05و % 27,3من املستطلعني الحاصلني عىل التعليم
الجامعي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)1 ,0عىل أ ّن نسبة عدم اإلجابة عن
أقل من املعدل إذ بلغت  % 1,7لدى الرجال و % 5,5لدى
هذا السؤال جاءت ّ
النساء.
الرسم الرابع والعرشون

اإلعدام من دون محاكمة :الضحايا السنة مقابل الضحايا الشيعة

محاكمة

إعدام من دون
محاكمة
العراق

محاكمة إعدام من دون
محاكمة
إيران
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اختبار املربعات الصغرى العادية :اإلعدام من دون
محاكمة

الجهة التي ألقت القبض :الجيش
العراقي

(إيران)

(العراق)

)0,026( -0,023

)0,021( -0,005
)0,037( 0,007

الجهة الداعمة :سياسيون شيعة
الجهة الداعمة :زعامء دينيون

)0,037( 0,038

شيعة

الجهة الداعمة :سياسيون سنة
الجهة الداعمة :زعامء دينيون

)0,037( 0,011
)0,026( -0,018

)0,032( 0,046

الضحية :من السنة

)0,026( -0,038

)0,021( 0,005

تتابع

)0,025( *** 1,604

)0,030( ***1,533

اختبار فيرش

0,37

1,95

مراقبات

1470

2182

معامل التحديد

0,002

0,002

ضبط معامل التحديد

0,0003

-0,001

( 0,496درجة الحرية =

( 0,497درجة الحرية =

سنة

الخطأ املعياري املتبقي

(1466

)2175

أقل من *** - 0,05
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
القيمة االحتاملية ّ
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ذكور
الدخل :مث ّة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية اال ّدخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
االهتامم باملستج ّدات واألخبار
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستج ّدات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
دراسة إضافية للمناطق
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي
اختبار فيرش
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املربعات الصغرى العادية :إعدام أم محاكمة
(العراق)
(إيران)
)0,040( 0,029
)0,035( *** 0,179
)0,053( -0,073
)0,064( -0,061
)0,052( -0,023
)0,062( -0,090
)0,074( -0,091
)0,067( -0,087
)0,051( ** 0,109
)0,085( -0,090
)0,054( * 0,101
)0,078( -0,061
)0,063( ** 0,141
)0,072( -0,031
)0,103( * 0,198
)0,075( -0,048
)0,042( -0,035
)0,036( * 0,067
)0,055( -0,027
)0,055( 0,089
)0,013( -0,004
)0,009( 0,009
)0,050( -0,035
)0,036( *** 0,108
)0,078( 0,008
)0,073( 0,018
)0,040( -0,047

)0,057( 0,018

نعم
نعم
983
733
0,104
0,084
0,061
0,046
( 0,478درجة الحرية = ( 0,481درجة الحرية
(703
( *** 2,230درجة

الحرية = 29؛ (703

= )937
( *** 2.427درجة

الحرية = 45؛ )937

أقل من *** - 0,05
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
القيمة االحتاملية ّ

جرت التحليالت عىل مستويني = 0 :إعدام = 1 ،محاكمة
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املوحد
التحليل
ّ
التحليل املو ّحد هو طريقة يف التحليل تسمح بتحديد تد ّرج األفضليات لدى
األشخاص ،وذلك من خالل الطلب من املستطلعني القيام بسلسلة من الخيارات
من بني  مجموعة من األمثلة الواقعية التي تُعطى لهم (هاينمولري ،هوبكينز وياماموتو
.)2014
علم بأ ّن واحدة من الوسائل التي تسمح لنا بالتدقيق أكرث يف املواقف املسترتة
ً
حد من أجل تحليل
التي يتبناها الناس تجاه الطائفية ،هي اللجوء إىل التحليل املو ّ
تد ّرج األفضليات لدى الشخص يف تعامله مع جريانه والنساء املتزوجات من العائلة
والسياسيني .يجد الشخص نفسه يف مواجهة مجموعة من الخيارات ما بني جارين
مفرتضني أو زوجني مفرتضني ألحد أبنائه أو سياسيني (انظر املثال أدناه) .نق ّدم
للمستطلعني بعض املعلومات حول خصال هؤالء األشخاص ،عىل سبيل مدى
كل من السياسيني
علم بأ ّن تن ّوع الخصال بني ّ
االلتزام الديني أو الخربة السياسيةً .
كل مستطلع أن يص ّنف
كان بطريقة عشوائية .ومبا أنّه من املستحيل الطلب من ّ
كل مجموعات الخصال وفقًا لألفضلية التي يراها مناسبة ،فإن طرح عدد محدود
ّ
من األمثلة أمام املستطلع وربطها ببعض الخصال العشوائية يسمح لنا بجمع نتائج
بالتغي املتوقع الحتاملية اختيار واحد من الشخصني
مختلف املستطلعني والخروج
ّ
الذين يطرحهام املثال.
الرسم اخلامس والعرشون
درجة التدين
الخربة

السيايس األول
معتقدات دينية معتدلة
منتخب حديثًا

السياسة التجارية

يع ّزز التبادل التجاري مع روسيا

السياسة األمنية

يقوي الروابط األمنية مع الصني

السيايس الثاين
معتقدات دينية معتدلة
ميارس السياسة منذ  20عا ًما
يع ّزز التبادل التجاري مع
الصني
يقوي الروابط األمنية مع
الصني
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يُعترب هذا النوع من التحاليل مفيدً ا بصورة خاصة عندما نحاول البحث يف
لكل من الخيارات املتبناة .وبالتايل فعندما نطرح يف حالتنا
الجذور املحتملة ّ
األسئلة املتعلّقة بالعرق واملذهب والوضع االقتصادي واالجتامعي واألخالق،
عىل سبيل املثال ،يصبح بإمكاننا أن نعرف ما إذا كان املذهب يلعب الدور
املهم واملستقل يف النتائج التي قد يُخلفها عىل العرق أو الوضع االقتصادي
واالجتامعي أو األخالق.
كل
علم بأنّنا طرحنا ثالثة أسئلة مناسبة تتعلّق بأفضلية الخصال التي يراها ّ
ً
مستطلع لدى جريانه وزوجات أبنائه والسياسة اإلقليمية .بالنسبة إىل الجريان،
قمنا بتحليل أفضليات الناس استنادا ً إىل العادات األخالقية التي يتمتع بها
الجار والعمل والعرق واملذهب؛ بالنسبة إىل زوجة االبن حلّلنا األفضليات
استنادا ً إىل درجة التدين لدى الزوجة واملستوى التعليمي والحالة االجتامعية
قبل الزواج ،والعرق واملذهب والرثوة .بالنسبة إىل السياسيني ،طرحنا األسئلة
املتعلقة باألفضليات استنادا ً إىل درجة التديّن لدى السيايس وخربته والروابط
[[[
األمنية والسياسات التجارية (انظر املثال السابق يف الرسم أعاله).
ومبا أنّ واحدة من العنارص الرئيسية التي ال غنى عنها يف التحليل االختباري
هي املحافظة عىل أعىل قدر ممكن من الواقعية ،فلقد وجدنا أنفسنا محدودين
بالخيارات التي ميكن أن نطرحها عىل اإليرانيني يف ما خص املذهب ـ نظ ًرا إىل
محدودية احتامل ّية أن يكون لهم جار وزوجة ابن من السنة أو من األكراد .وبالتايل،
فإنّنا مل نطرح األسئلة املتعلقة بالجريان أو زوجة االبن املفرتضني ّ
إل عىل العراقيني،
كل من اإليرانيني
يف حني أنّنا طرحنا األسئلة املو ّحدة املتعلّقة بالسياسيني عىل ّ
والعراقيني.

لكل من الخصال في الملحق.
[[[ -يمكن االطالع على جميع األمثلة التي طرحت ّ
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ملخص النتائج
العالقات اخلاصة :األزواج املحتملون واجلريان
كل شخص وجدنا أنّ املذهب يلعب دو ًرا محور ًيا .بالنسبة
عند السؤال عن إملام ّ
إىل العراقيني فقد أعتربوا أنّ   رشب الكحول وحده (من ضمن خصال الجريان) هو

أسوأ من أن يكون الجار من غري الشيعة ،حيث كان املستطلعون  % 20أكرث عرضة
الختيار الجار الشيعي عوض الجار السني و % 30أكرث عرضة الختيار الزوجة
الشيعية بغض النظر عن الخصال األخرى .حتّى إنّنا وجدنا أ ّن ال ُهوية الطائفية تحتل
كل من هذين
جل ّ
املكانة األعىل من درجة االلتزام
الديني أو العرق ،حيث س ّ
ّ
عاملني  % 20ارتفا ًعا لناحية اختيار الزوجات و % 10ارتفا ًعا لناحية اختيار الجريان
علم بأ َّن هذا األمر ّ
يدل عىل أ ّن أه ّمية املذهب تصل إىل ما هو أبعد
(العرق فقط)ً .
من االعتبارات األخرى التي عاد ًة ما تكون ذات أهمية.
التعليمي والرثوة والعمل ،وهي كلّها إشارات ّ
تدل عىل الوضع
أما املستوى
ّ
االقتصادي واالجتامعي ،فلم تكن ذات أهمية كام الطائفة والعرق ودرجة التديّن.
حيث فضّ ل املستطلعون أن تكون الزوجة متعلّمة بنسبة ال تتع ّدى  ،% 7أو أن تكون
أي تأثري تقريبًا .وإن ّ
دل
ذات ثراء بنسبة  % 3فقط؛ أ ّما طبيعة عمل الجار فلم يكن لها ّ
هذا األمر عىل يشء إمنا ّ
يدل عىل أ ّن الناس تنظر إىل الوضع االجتامعي الظاهري
أقل مكانة من باقي العوامل يف إطار الدائرة التي يعيش فيها الفرد.
عىل أنّه ّ
عىل وجه التحديد ،عندما سألنا املستطلعني العراقيني عن الخصال التي يفضلون
يتحل بها جريانهم ،وجدنا أ ّن هؤالء كانوا أكرث قلقًا تجاه عادات الجريان يف
ّ
أن
تعاطي الكحول ،إذ ينطوي عليها التأثريات األخالقية والعملية ،تليها تفضيل أن يكون
الجار من الشيعة ومن ث ّم من العرب ّ
ريا طبيعة العمل
(بدل أن يكون من األكراد) ،وأخ ً
الذي يقوم به الجار ،عىل أنه كان لهذا عامل القليل من التأثري أو النتائج املتوقعة.
من جانبهن ،فقد اعتربت النساء أ ّن سلبية عامل تناول الكحول هي أكرب ،عىل أنه ّن
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السني ـ رمبا أل ّن
املسيحي عىل الجار
أي تفضيل يُذكر إحصائيًا للجار
مل يظهرن ّ
ّ
ّ
الرجال يتعرضون للتهديد املبارش يف االقتتال الطائفي الذي يرضب العراق .ميكن
املفصل لهذه النتائج يف امللحق «ج».
االطالع عىل التوصيف
ّ
ّ
تتحل بها زوجة ابنهم وجدنا
عند سؤال العراقيني عن الخصال التي يفضّ لون أن
أنّ أكرث ما يشغل بال املستطلعني هو االنتامء الطائفي للزوجة تليه درجة التدّ ين
التعليمي .وكام هو متوقع،
والحالة االجتامعية قبل الزواج والعرق والرثوة واملستوى
ّ
يفضّ ل املستطلعون أن تكون زوجة االبن من الشيعة ،ولكن عىل العكس من الجريان،
فضّ ل املستطلعون أن تكون زوجة ابنهم املفرتضة من السنة عوض أن تكون مسيحية.
أما بالنسبة إىل االنتامء العرقي ،فضّ ل املستطلعون العراقيات العربيات والكرديات
عىل اإليرانيات ،عىل الرغم من أنّهم يدعمون إىل ح ّد كبري انخراط إيران يف الرصاع
األقليمي ،وهو ما استطعنا استخالصه يف مراحل أخرى من املسح .بالنسبة إىل
مم هو لدى الرجال ،بحيث تفضّ ل النساء
العرق فلقد كان ذا أه ّمية أكرب لدى النساء ّ
العربيات العراقيات بنسبة  % 20عىل اإليرانيات وبنسبة  % 10عىل الكرديات،
والتفضيل نفسه لدى الرجال ( % 16مقابل  % 13عىل التوايل).

التفضيل السيايس :السياسيون اإلقليميون
املهم عىل املستوى الشخيص،
يف حني وجدنا أنّ درجة التديّن تلعب الدور
ّ
وجدنا يف املقابل أنّ هذا عامل هو األقل أهمية بالنسبة إىل السياسيني ،حيث يُظهر
العراقيون أفضلية اختيار السياسيني الجدد بنسبة  . % 10عىل أنّ هذا األمر يعكس حال
النتائج التي حصلنا عليها من األسئلة األخرى التي طرحناها يف املسح والتي تناقش
دور الدين يف الدولة ـ ح ّتى يف إطار هذه املجموعة من املتدينني ،نجد أنَّ العالقة
تبقى معقدة بني درجة التديّن والدولة .يف الواقع ،أشار املستطلعون من اإليرانيني
والعراقيني إىل تفضيل بسيط للسياسيني املعتدلني عىل السياسيني املحافظني.
يف إشارة إىل سيطرة املخاوف األمنية يف املنطقة ،منح املستطلعون من اإليرانيني

والعراقيني األولوية للسياسة األمنية التي يتبناها السيايس تليها السياسة التجارية
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والخربة وأخريًا درجة التدين .كام طرحنا األسئلة بشأن التحالفات السياسية واألمنية
املحتملة مع أربع من القوى املسيطرة عىل الساحتني اإلقليمية والعاملية؛ الصني
وروسيا والواليات املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية .ومن جانبهم ،فقد
أظهر املستطلعون اإليرانيون والعراقيون انعدا ًما تا ًما للتعاطف مع اململكة العربية
السعودية ،وهي التي تعترب العدو التاريخي للشيعة ،يف القضايا التي تعنى بالتجارة
واألمن ،بحيث انخفضت احتاملية الدعم السيايس الذي يدعم العالقات مع اململكة
علم بأنه يف
العربية السعودية   بنسبة  % 25مقارن ًة بالواليات املتحدة األمريكيةً .
القضايا التجارية واألمنية أظهر املستطلعون تفضيالً أكرب لروسيا والصني عىل حساب
الواليات املتحدة األمريكية بنسبة  % 20و % 10عىل التوايل .ولكن يف القضايا
األمنية ،كانت النظرة إىل انخراط الواليات املتحدة اإلقليمي أكرث سلبية مقارنة مع
مم هي عليه يف القضايا التجارية ،حيث فضّ ل املستطلعون
روسيا والصني ،أكرث ّ
الصني بنسبة  % 10فقط وروسيا بنسبة  ،% 16وعىل األرجح تأيت هذه األفضلية نتيجة
عدم االستقرار الذي ال يزال يه ّز املنطقة منذ ما بعد التدخل األمرييك.
يف املجمل ،كانت نسبة عدم اإلجابة لدى العراقيني عىل طول األسئلة املوحدة
 % 8,7لدى النساء و % 3,7لدى الرجال .أما بالنسبة إىل اإليرانيني فقد كانت نسبة
عدم اإلجابة منخفضة ،حيث بلغت  % 5,7لدى النساء و % 2,1لدى الرجال.
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5ــ الدين
إضاءات
•ينترش الشيعة يف إيران والعراق عرب مختلف الطبقات االجتامعية والسياسية.

[[[

يف إيران ،تهيمن العقيدة الدينية عىل السياسة الداخلية التي تتبناها الدولة،
بينام يعيش الشيعة يف العراق منذ أكرث من عقد مرحلة انتقال السلطة إليهم.

•كانت األغلبية العظمى من أفراد العينة التي انتقيناها ملتزمة دين ًيا للغاية وتتبنى
اآلراء الدينية املحافظة .إذ نجد أنّ    % 99من املستطلعني يصلون يوم ًيا،
وحواىل  % 65منهم يقرأون القرآن أو األدعية يوم ًيا[[[ ،و % 80يستمعون إىل
األقل يف األسبوع ،يف حني يحرض نحو % 70
الربامج الدينية مرة واحدة عىل ّ
األقل يف األسبوع.
من املستطلعني إىل املسجد مرة واحدة عىل ّ
•ينخرط اإليرانيون يف النشاطات الدينية املجتمعية عىل نطاق أوسع ،حيث
تنشط النساء اإليرانيات امللتزمات دين ًيا بشكل ملحوظ أكرث من نظرائهن من
العراقيات.
واملمرسات التي تصدر عن
• ُيعترب التقليد ،أو مبعنى آخر االلتزام بالقواعد
ّ
املمرسات
مهم من ّ
بعض كبار آيات الله يف األمور الروحية والدينية ،جز ًءا ً
علم بأن األغلبية العظمى من اإليرانيني ذكروا أنّهم يقلّدون
الدينية الشيعةً .
السيد عيل الخامنئي ،املرشد األعىل يف إيران ،يف حني ذكرت األغلبية
[[[ -في حين يصعب الكشف عن األرقام الدقيقة  ،فقد الحظت الدراسات التي أجريت مؤخ ًرا أ ّن أكثر
من  99%من اإليرانيين يصنفون أنفسهم على أنهم من الشيعة ،في حين أن  51%فقط من العراقيين تفعل
ذلك .سكان العالم اإلسالمي على الخريطة :تقرير حول حجم وتوزع السكان المسلمين في العالم ،مركز
بيو لألبحاث ،تشرين األول 2009
[[[-األدعية هي عبارة عن كتب تتضمن مجموعة من نصوص التضرع التي وردت عن النبي أو األئمة أو
الفقهاء أو العلماء.
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العظمى من العراقيني أنّهم يقلّدون السيد عيل السيستاين ،رجل الدين
الشيعي الشهري واملعتدل .عىل أنّ اإليرانيني كانوا أكرث عرضة من العراقيني
لتنويع مراجع التقليد.
•أظهر املشاركون تفاوتًا كبريًا يف إجاباتهم عن األسئلة التي متحورت حول
الدين والدولة .يف حني أظهر اإليرانيون تفضيلهم النخراط رجال الدين يف
مؤسسات الدولة أكرث من العراقيني ،أظهرت إجابات املجموعتني عن هذه
ّ
تتخط الحدود التقليدية للوضع االجتامعي واالقتصادي أو
األسئلة أنها مل
املستوى التعليمي أو السن.

املمرسة الدينية
ّ
جاج مستوى معيّناً من التدين ،سمحت لنا
بينام كنا نتوقّع أن يُظهر جميع الح ّ
ممرسة الشعائر الدينية بالكشف عن االختالف
األسئلة التفصيلية التي دارت حول ّ
كل من إيران والعراق.
املوجود بني مختلف الزائرين الشيعة القادمني من ّ
يف إطار العينة التي انتقيناها ،شكّلت الصالة اليومية الشكل األكرث شيو ًعا من
املمرسة الدينية ،تليها تالوة القرآن أو الدعاء ،ومن ث ّم االستامع إىل الربامج
أشكال
ّ
علم بأن  % 99من أفراد العيّنة التي انتقيناها يؤ ّدون
الدينية ،والذهاب إىل املسجدً .
الصلوات يوميًا ،يف حني أ ّن حواىل  % 65من املستطلعني يتلون القرآن أو الدعاء
بشكل يومي .إىل جانب أن حواىل  % 80من املستطلعني يستمعون إىل الربامج
األقل ،وحواىل  % 70منهم يحرضون إىل املسجد
الدينية مرة واحدة يف األسبوع عىل ّ
املمرسة
األقل شيو ًعا من أشكال
ّ
األقل يف األسبوع .أ ّما الشكل
ّ
مرة واحدة عىل
ّ
الدينية هو حضور الدروس الدينية ،التي ال يحرضها سوى ما يقرب من  % 30من
املستطلعني مرة واحدة عىل األقل يف األسبوع .ومع ذلك ،يبقى أن مثة تفاوتاً كبريا ً
ممرسة الشعائر الدينية بني البلدين حتّى الجنسني.
يف ّ
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الرسم السادس والعرشون
العراق

املمرسة الدينية
ّ

إيران
مشاهدة الربامج الدينية
حضور الدروس الدينية
الحضور إىل املسجد
قراءة القرآن أو الدعاء
أداء صالة الجمعة

العراق بضع مرات يف الشهر
العراق عىل األقل مرة واحدة يومياً
العراق عىل األقل مرة واحدة أسبوعياً
العراق عىل األقل مرة واحدة شهراً
العراق أبداً

إيران بضع مرات يف الشهر
إيران عىل األقل مرة واحدة يومياً
إيران عىل األقل مرة واحدة أسبوعياً
إيران عىل األقل مرة واحدة شهراً
إيران أبداً

بشكل عا ّم ،يبدو أ ّن اإليرانيني م ّمن شملهم املسح مييلون بشكل ملحوظ
ممرسة الشعائر الدينية ذات الطابع الجامعي ،يف حني أ ّن العراقيني
لإلنخراط يف ّ
الفردي عىل سبيل قراءة
املمرسات الدينية ذات الطابع
أكرث عرضة لالنخراط يف
ّ
ّ
القرآن أو الدعاء واالستامع إىل الربامج الدينية .كام أ ّن اإليرانيني أكرث عرضة للحضور
علم
إىل مسجد واملشاركة يف صالة الجمعة والدروس الدينية ،مع نسبة تر ّدد أعىلً .
بأنّ الع ّينة العراقية تظهر نو ًعا من االتجاه الثنايئ النمط ،إذ أعلن نحو ثالثني يف املئة
من املشاركني العراقيني الذكور أنّهم ال يحرضون»أبداً» إىل صالة الجمعة ،وخمسني
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يف املئة منهم ال يحرضون «أبداً»  الدروس الدينية ،وهو ما يشري إىل أن مستوى
مم قد نفرتض ملجرد
االلتزام الديني لدى جزء من أفراد العينة العراقية قد يكون ّ
أقل ّ
ذهابهم إىل الزيارة .ومن املمكن أن نُرجع السبب يف ذلك إىل جوانب الثقافة والهوية
املرتبطة بزيارة األربعني لدى العراقيني ،فضالً عن انخفاض التكلفة املادية املرتتبة
عىل الحضور من املناطق القريبة.
املمرسات
يف إيران ،يبدو أ ّن استقرار الدخل يرتبط بشكل إيجايب مع
ّ
الدينية .فاألشخاص األكرث ثرا ًء هم أكرث عرضة لحضور الدروس الدينية
يومي ( % 35من ذوي االستقرار املنخفض للدخل يف مقابل  % 58من ذوي
بشكل
ّ
االستقرار األعىل للدخل ،يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01وحضور صالة
الجمعة (نسبة الذين ال يحرضون أب ًدا % 27 :من ذوي االستقرار املنخفض للدخل
يف مقابل  % 19من ذوي االستقرار األعىل للدخل ،يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 ،)0,05وتالوة القرآن أو دعاء يوم ًيا ( % 46من ذوي االستقرار املنخفض يف مقابل
 % 62من ذوي االستقرار األعىل ،يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01والصالة
بشكل يومي ( % 88من ذوي االستقرار املنخفض يف مقابل  % 95من ذوي االستقرار
األعىل ،يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05ومشاهدة الربامج الدينية ( % 30من
ذوي االستقرار املنخفض يف مقابل  % 15من ذوي االستقرار األعىل ،يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية .)0,01
كل من إيران والعراق ،وعىل نحو متزايد ،مييل املستطلعون األكرب
نالحظ أنّه يف ّ
ممرسة الشعائر الدينية االعتيادية ،وهو ما
س ًنا أل ّن يكونوا أكرث عرضة لالنخراط يف ّ
يعكس الزيادة يف مستوى التديّن لدى أفراد العينات األكرب س ًنا الذي نلحظه عاد ًة لدى
(مثل :أرغو ورفاقه  1999ونوريس وانغلهارت
ً
األديان والسياقات اإلقلي ّمية األخرى
أقل عرضة لالنخراط يف صالة
 .)2011إشار ًة إىل أ ّن اإليرانيني االصغر س ًنا هم ّ
الجمعة ( % 25من الذين ترتاوح أعامرهم بني  18عاماً –  30عا ًما ال يحرضونها أب ًدا،
يف مقابل  % 9من اإليرانيني الذين يزيد عمرهم عىل  50عا ًما ،يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  ،)0,01وحضور الدروس الدينية ( % 23مقابل  ،% 12يبلغ مستوى الداللة
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اإلحصائية  ،)0,01وتأدية الصلوات بشكل يومي ( % 94من الذين ترتاوح أعامرهم بني
 18عاماً –  30عا ًما ،يف مقابل  % 99من الذين يزيد عمرهم عىل  50عا ًما ،يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  ،)0,05وتالوة القرآن أو الدعاء يوم ًيا ( % 56يف مقابل  ،% 79يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أضف إىل ذلك أن العراقيني األصغر س ًنا هم
أقل عرضة لحضور صالة الجمعة ( % 51يف مقابل  % 41ال يحرضون أب ًدا،
أيضً ا ّ
يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01وتأدية الصالوات يوم ًيا ( % 96يف مقابل
 ،% 100يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05وتالوة القرآن أو الدعاء (% 57
يف مقابل  ،% 75يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01

اجلنس ،اهلوية ،االلتزام
ممرسة الشعائر الدينية لدى الشيعة   ت ّتسم بالطابع
مم ال شكّ فيه هو أنّ ّ
ّ
الجنساين الواضح ،إذ ليس واج ًبا عىل النساء حضور صالة الجامعة ،كام أنّ العديد
قسم للنساء ليك يحرضن الصالة .وبشكل عا ّم ،نرى أنّ
تخصص
من املساجد ال
ّ
ً
ممرسة الشعائر الدينية الجامعية،
اإليرانيني هم أكرث ميالً من العراقيني لالنخراط يف ّ
وهو ما يعكس امليل الثقايفّ العا ّم نحو السلوك الجامعي ،الذي نستخلصه من سلسلة
أخرى يف األسئلة .وعىل الرغم من ذلك ،فقد كانت النساء اإليرانيات أكرث عرضة من
املمرسات الدينية الجامعية عىل الرغم من
الرجال اإليرانيني لالنخراط يف هذه
ّ
أقل عرضة من
املمرسة ،يف حني أ ّن النساء العراقيات كن ّ
الطبيعة النوعية لهذه
ّ
ممرسة الشعائر الدينية الطائفية ،وقد يكون هذا األمر
الرجال العراقيني لالنخراط يف ّ
متعلقاً أيضً ا بتحيّز كامن عن اختيار العيّنات مرتبط بالنساء اإليرانيات القادمات إىل
الزيارة :فوحدهن النساء األكرث ور ًعا من بينهن تأتني للقيام بهذه الزيارة ،يف حني أ ّن
مبادرة الرجال للذهاب إىل الزيارة لدى الرجال اإليرانيني هي أخف من مبادرة النساء
علم بأ ّن العوامل االجتامعية واالقتصادية قد يكون لها هي األخرى دور
اإليرانياتً .
يف هذا الواقع.
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أقل عرضة للقول إنّهن مل
يف أطار العينة التي انتقيناها ،كانت النساء اإليرانيات ّ
َّ
يحرضن ّ
تتخط نسبة النسوة الاليت أجنب بذلك الــ
قط ألداء صالة الجمعة ،بحيث مل
أقل
 ،% 9يف مقابل  27%من الرجال اإليرانيني .عىل النقيض ،كانت النساء العراقيات ّ
عرضة بكثري لحضور صالة الجمعة ،بحيث رصحت  % 68منهن بأنّه ّن مل يحرضنها
ّ
قط ،يف مقابل  % 29فقط من الرجال العراقيني (تبلغ نسبة داللة إحصائية لجميع فروق
للممرسة
مستوى  .)0,01كام تعترب الدروس الدينية واحدة من األشكال اآلخرى
ّ
الدينية الجامعية ،وهي األخرى أيضً ا أكرث شيو ًعا يف إيران ـ حيث أشار ما ال يتعدى
مم هي عليه
الــ  % 20فقط من املستطلعني بأنهم مل يحرضوا هذه الدروس الدينية ـ ّ
يف العراق ،حيث قال   % 57من املستطلعني إنّهم مل يحرضوا ّ
قط هذه الدروس
الدينية (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01ويف حني أن الفجوة بني الجنسني
أقل عرضة من الرجال اإليرانيني لعدم حضور
أقل وضو ًحا ،ظلت النساء اإليرانيات ّ
ّ
الدروس الدينية أبدً ا ( % 16مقابل  % 22عىل التوايل ،يبلع مستوى الداللة اإلحصائية
 ،)0,01أ ّما هذه العالقة فهي معكوسة عند العراقيني من النساء والرجال ( % 63مقابل
 ،51%عىل التوايل ،يبلع مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
ممرسة الشعائر الدينية غري الجامعية ،تفوقّت املرأة العراقية
أما بالنسبة إىل ّ
واإليرانية عىل نظرائه ّن من الذكور .ويف حني كانت أرجحية الرجال والنساء يف كال
البلدين ألداء الصالة بشكل يومي بالقدر نفسه ظلّت النساء أكرث عرضة ملشاهدة
الربامج الدينية وقراءة القرآن أو الدعاء ،عىل الرغم من التفاوت ما بني الجنسني يف
خص نسبة األميّة .عىل وجه التحديد ،تشاهد  % 55من النساء اإليرانيات الربامج
ما ّ
الدينية يوم ًيا ،يف مقابل  % 42من الرجال اإليرانيني .كام تشاهد  % 50من النساء
يومي ،يف مقابل  % 40من الرجال العراقيني .فضالً
العراقيات هذه الربامج بشكل
ّ
عىل ذلك تقرأ  % 68من النساء اإليرانيات القرآن أو الدعاء يوم ًيا ،يف مقابل  % 60من
الرجال اإليرانيني .أ ّما النساء العراقيات فتقرأن  % 69منهن القرآن أو الدعاء يوميًا ،يف
لكل الفروق .)0,01
مقابل  % 58من الرجال العراقيني (يبلغ مستوى داللة إحصائية ّ
مم هي عليه لدى الرجال،
يف حني أ ّن نسبة عدم اإلجابة لدى النساء ظلت أعىل ّ
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كام هي الحال مع بقية جوانب املسح ،فإن الفجوة بني الذكور واإلناث بالنسبة إىل
مم كانت عليه يف جوانب أخرى من املسح ،وهو
عدم اإلجابة كانت ّ
أقل أهمية ّ
ما يشري إىل مدى الراحة التي شعر بها املشاركون من الذكور واإلناث عند مناقشة
جانب التدين لديهم يف خالل هذا الحدث الديني .وبالنسبة إىل اإليرانيني م ّمن
شملهم املسح ،تراوحت نسبة عدم اإلجابة بني  % 2,1و % 2,7لدى الرجال و % 4,1
و % 5,3لدى النساء ،أما املستطلعني العراقيني ،فقد تراوحت نسبة عدم اإلجابة بني
 % 0,3و % 0,5لدى الرجال وبني  1,3%و % 1,9لدى النساء.

السفر إىل مواقع الزيارات األخرى
وجدنا أنه سبق ألغلب الزائرين أن سافروا إىل مراقد أخرى للزيارة ،بحيث زارت
علم بأ ّن نسبة قليلة
األكرثية منهم مراقد الزيارة القريبة من املناطق التي تنحدر منهاً .
الحج.
من املستطلعني قد ذهبوا ألداء فريضة
ّ
كان املستطلعون من العراقيني واإليرانيني أكرث عرضة للسفر إىل مراقد الزيارة
الواقعة ضمن بلديهم عىل التوايل ،وهو ما يشري إىل أهمية الزيارة باعتبارها تجربة
دينية مشرتكة.
وجدنا أ ّن  % 96من املستطلعني العراقيني قد سبق لهم أن سافروا إىل كربالء من
قبل ،أضف أ ّن أغلبهم قد سبق له أن أدى زيارة األربعني .بل إ ّن  % 80منهم قد سبق
له أن أ ّدى الزيارة أيضً ا يف مناسبات أخرى ،مبا يف ذلك  % 62أ ّدوا الزيارة الشعبانية
و % 40منهم زيارة عاشوراء .كام وكانوا أكرث عرضة ألداء الزيارات األخرى إىل مراقد
األمئة يف العراق ،مبا يف ذلك منطقة الكاظمية الواقعة يف بغداد ( ،)% 81فضالً عن
علم بأن حواىل 30
مدينتي النجف ( ،)% 96وسامراء ( )% 60الواقعتني يف العراقً .
 %من املستطلعني العراقيني قد سبق لهم أيضً ا أن زاروا املراقد يف إيران ،يف مدينتي
مشهد وقم عىل سبيل املثال.
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الرسم السابع والعرشون

الزيارات السابقة إىل كربالء:

النتيجة

إيران
العراق

الشعبانية عطلة خاصة عاشوراء

األربعني

الزيارات األخرى:

دمشق سامراء العمرة النجف قم
العراق

مشهد كاظمية الحج
إيران
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أقل عرضة لزيارة كربالء من قبل ،إذ سبق لـ % 50
ومن جانبهم ،كان اإليرانيون ّ
منهم أن أ ّدى زيارة األربعني من قبل ،و % 26يف املناسبات األخرى ،و % 10زيارة
عاشوراء ،و % 5فقط أدوا الزيارة الشعبانية .إال أنّهم كانوا أكرث عرضة بكثري لزيارة
مراقد الزيارة اآلخرى الواقعة ضمن إيران ،عىل سبيل مشهد ( )% 83وقم (،)% 83
وأقل عرضة بشكل ملحوظ لزيارة مواقع الزيارة البعيدة ج ًدا.
ّ
يف الواقع ،عن الرغم من أه ّمية فريضة الحج يف اإلسالم ،أشار ما ال يزيد عىل
الحج .وهو
 % 4من العراقيني و % 13من اإليرانيني إىل أنّه سبق لهم أن أدّوا فريضة
ّ
ما يشري إىل املزيد من األهمية التي يوليها املتديّون الشيعة يف إيران والعراق ملواقع
الزيارة عىل سبيل كربالء.
املتوسط ،إذ تراوحت ما
أما نسبة عدم اإلجابة عن هذه األسئلة فقد ظلّت يف إطار
ّ
بني  % 8,4و % 13,5لدى النساء اإليرانيات ،وبني  % 4,3و 6,5لدى الرجال اإليرانيني،
 % 1,5و % 2,3لدى النساء العراقيات ،وبني  % 0,9و % 3,2لدى الرجال العراقيني.
علم بأ ّن السبب األكرث شيو ًعا للقدوم إىل هذه الزيارة هو الواجب الديني (– 40
ً
 45%م ّمن شملهم االستطالع من اإليرانيني والعراقيني) .عىل أ ّن النساء اإليرانيات
كن أكرث عرضة للحضور ألسباب أخرى (يبلع مستوى الداللة اإلحصائية ،)0,01
وعىل رأسها القدوم لشكر اإلمام ( ،)% 19وألنه ّن يستمتعن بهذه املناسبات الدينية
( .)% 35يف هذا املجال كانت نسبة عدم اإلجابة منخفضة ،بحيث بلغت  % 2لدى
الرجال اإليرانيني ،و % 4,5لدى النساء اإليرانيات و % 0,2لدى الرجال العراقيني،
و % 0,7لدى النساء العراقيات.
إضافة إىل أنّنا ،نجد أ ّن أغلبية املستطلعني قد قدموا إىل الزيارة برفقة عائلتهم،
مم هي لدى اإليرانيني
وإن كانت هذه الظاهرة أكرث تجليًا لدى العراقيني (ّ )% 80
( ،% 47يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01فالنسبة إىل اإليرانيني ،فقد كانوا
مم هم عليه العراقيون (35
أكرث عرضة للقدوم إىل الزيارة برفقة األصدقاء (ّ )% 40
 ،%يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05ويف الغالب مل يكن الزائرين اإليرانيني
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علم بأنّه
الذين قدموا إىل الزيارة مع العائلة أو األصدقاء جز ًءا من مجموعة سفر كبرية؛ ً
جرى تدوين هذه اإلجابة عن أنّها من ضمن «العائلة» أو «األصدقاء» ،أما بالنسبة إىل
املسافرين فرادى ضمن مجموعة سفر كبرية فقد جرى تدوينهم ضمن «مجموعة سفر».
الرسم الثامن والعرشون

السبب من وراء الزيارة

شكر
اإلمام عىل
مساهمته

طلب
الشفاعة
والعون من
اإلمام
العراق

واجب ديني

غريها

إيران

استمتع
باملناسبات
الدينية
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مع من أتيت إىل الزيارة
إيران

أفراد العائلة
األصدقاء
أشخاص آخرين من بلديت  /مدينتي
مجموعة سفر
وحيداً

العراق

أفراد العائلة
األصدقاء
أشخاص آخرين من بلديت  /مدينتي
مجموعة سفر
وحيداً
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 6ــ التقليد
إضاءات
•تشري اإلجابات إىل أنّ التقليد ،وهو فعل اتباع الفتاوى والقواعد بحسب ما
يؤ ّولها بعض كبار رجال الدين يف الشأن الروحي والديني ،ال يزال يُعترب جز ًءا
كل من إيران والعراق.
مهم من الحياة السياسية والدينية يف ّ
ً
•أشار أغلب اإليرانيني إىل أنّهم يقلّدون القائد األعىل السيد عيل الخامنئي
( % 60,4من اإليرانيني) ،يف حني أشار أغلب العراقيني إىل أنّهم يقلّدون
السيد عيل السيستاين ( % 80,3من العراقيني).

اخللفية
حل املسائل من خالل اللجوء إىل الحكم املستقل
تتضمن العقيدة الشيعية مفهوم ّ
املعروف باسم االجتهاد [[[.علمً بأن املؤمنني الشيعة من عامة ال يتس ّنى لهم أن
ممرسة االجتهاد بأنفسهم ،وبالتايل نجدهم يلجؤون
يكتسبوا الخربة التي تخ ّولهم ّ
إىل علامء الدين املتبحرين واملتعارف عليهم باسم املراجع من أجل الحصول
فكل من هؤالء املراجع
ممرسة تقليد هذا املرجع أو ذاكّ .
عىل اإلرشاد من خالل ّ
لديه مجموعة من األحكام التي تُعنى بجميع جوانب الحياة اليومية واملنظمة يف ما
ُيطلق عليه اسم الرسالة .وبالتايل فإنّ اختيار الفرد ملرجع التقليد هو خيار شخيص
ال يخلو من اعتبارات الهوية ومستوى التعليم والس ّن وغريها من العوامل االجتامعية
[[[
والسياسية.
[[[ -محمد حسين طبطبائي Shiite Islam ،اإلسالم الشيعي ،ترجمة س .ح .نصر ( .)1975مطبوعات
جامعة والية نيويورك ،ص .ص .12 – 11 .ورد أيضً ا في أوغستوس ريتشارد نورتون ،النجف :نهضته باعتباره
ّ
ميدل إيست بوليسي كاونسل ،ربيع  ،2011المجلد  ،18الرقم .1
مرك ًزا دين ًيا وحوزيًا»
[[[« -أعرف بعض العائالت في لبنان حيث الزوج يقلد أحد المراجع في حين أن الزوجة تقلّد مرجعاً آخر،
حتّى إن األبناء المراهقين قد يقلّدون مرجعاً ثالثاً» ،ورد في أوغستوس ريتشارد نورتون ،النجف :نهضته
ّ
ميدل إيست بوليسي كاونسل ،ربيع  ،2011المجلد  ،18الرقم .1
باعتباره مرك ًزا دين ًيا وحوزيًا»
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كل من آية الله العظمى عيل السيستاين وآية الله العظمى محمد
يف العراق ،يُعترب ّ
سعيد الحكيم وآية الله العظمى بشري حسني النجفي وآية الله العظمى إسحاق
الفياض كبار الفقهاء الشيعة األربعة وم ًعا يشكّلون املؤسسة الدينية العليا يف العراق
املعروفة باسم املرجعية .إشار ًة إىل أ ّن الفتاوى التي يصدرونها ذات أهمية كربى
يف تزويد مقلديهم من الشيعة باألجوبة واإلرشاد الديني [[[.علمً بأ ّن جميعهم مرتبط
بالحوزة العلمية ،أو املؤسسة التعليمية اإلسالمية الواقعة يف مدينة النجف التي تعترب
كل
املؤسسة الدينية الكربى يف العراق والتي تُقارن مبدينة قم يف إيران [[[.وتعترب ّ
من هذه املؤسسات مبثابة املعاهد الال مركزية بحيث يتبع لها ما يفوق العرشين
كل منها أحد كبار رجال الدين الذي يحظى باملكانة العالية احرتا ًما
مدرسة عىل رأس ّ
ملعرفته الدينية .من الناحية املادية ،ال تحظى الحوزة بامليزانية الرسمية بل هي تقوم
[[[
عىل أموال الخمس والزكاة والهبات.
كل من املراجع،
مع اإلشارة إىل أنّه ال توجد أرقام دقيقة تشري إىل حجم مقلّدي ّ
ولكن باملجمل ميكن القول إ ّن آية الله السيستاين هو الذي يحظى بأعىل نسبة من
األموال الرشعية من مقلديه مقارنة مبا يحصل عليه غريه من املراجع يف العراق،
وهي إشارة واضحة إىل حجم الشعبية التي يحظى بها [[[.وبالتايل ميكن القول إنّه
األول من بني نظرائه يف الحوزة العلمية يف النجف[[[ .باملقابل ،تربز يف إيران بعض
[[[ -لالطالع على المزيد راجع أوغستوس ريتشارد نورتون ،النجف :نهضته باعتباره مرك ًزا دينيًا وحوزيًا»
ّ
ميدل إيست بوليسي كاونسل ،ربيع  ،2011المجلد  ،18الرقم .1
[[[-يُستخدم مصطلح الحوزة في العادة لإلشارة إلى المدرسة الدينية ولكن عندما يكون في سياق الحديث
عن النجف في العراق أو قم في إيران ،فهو ّ
يدل على المؤسسات التربوية التي تعتبر بمثابة الجامعات.
[[[ -نقاش ،ييتزاك ،شيعة العراق .نيو جيرسي .منشورات جامعة برينستون ،1994 ،ص .ص254 – 242 .؛
أوغستوس ريتشارد نورتون ،النجف :نهضته باعتباره مرك ًزا دينيًا وحوزيًا» ّ
ميدل إيست بوليسي كاونسل ،ربيع
 ،2011المجلد  ،18الرقم .1
[[[ -علي عالوي( The Occupation of Iraq: Winning the War, Losing the Peace ،إحتالل العراق:
ربح الحرب وخسارة السالم)( ،منشزرات جامعة ييال ،)2007 ،ص.311 .
ّ
ميدل
[[[ -لالطالع على المزيد راجع :ناثانيال رابكين( ،التحدي العراقي الشيعي في وجه ماللي إيران)،
إيست كوارتلي ،شتاء  ،2014المجلد  :21الرقم .1
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األرقام التي تشري إىل أ ّن القائد األعىل عيل الخامنئي هو الذي يحظى بأكرب عدد من
املقلدين.
حا للعيان مدى قدرة هذين املرجعني
إبّان الغزو األمرييك يف العراق ،بات واض ً
عىل التأثري يف الساحة السياسية .إال أ ّن مؤيدي الغزو األمرييك قللوا من أهمية درجة
نخص تأثري السيستاين
التدين التي يتمتع بها الشيعة ومدى تأثري املراجع فيهم .وهنا
ّ
الذي تجلّت معامله يف العديد من املناسبات ،مبا يف ذلك الفتوى التي أطلقها
التي كانت تدعو إىل إجراء االنتخابات عا ّمة يف شهر حزيران من عام  ،2003عدا
عن فتوى تشكيل هيئات تعبئة شعبية لتأليف القوات ملحاربة تنظيم داعش يف شهر
حزيران من عام .2014
من جانبها ،نجد أ ّن املرجعية تقبل بالحكم الديني يف إيران ،حيث الدين والسياسة
مؤسسة املرشد األعىل
ينصهران ،ولك ّنها مع ذلك ال توافق عىل اعتامد منوذج ّ
للحكم يف العراق[[[ .وعوضً ا عن ذلك نجدها متارس السلطة السياسية من خالل
لعب الدور االستشاري مع السياسيني ومن خالل تقديم التوجيهات لجهة تفسري
القانون [[[.ربّا يتعاىل آيات الله العظمى فوق السياسة الحزبية ،ولك ّننا نلحظ أ ّن
غريهم من كبار رجال الدين يف العراق ينخرطون يف العمل السيايس املبارش .وعىل
املؤسساتية التي تجمعهم ،نجد أ ّن رجال الدين ال يتشاركون دامئًا
الرغم من الروابط
ّ
لكل منها
الخطاب الواحد؛ إذ مثة العديد من األصوات املتباينة يف ما بينهم والتي ّ
التأثري املتفاوت عىل الديناميات السياسية األساسية .بالتايل ،وعىل الرغم من انعدام
الحكم الديني عىل الطريقة اإليرانية ،تبقى قضية الفصل بني السلطات قضية بارزة
يف العراق املعارص.
ويف إطار الزيارة ،ت ُعترب املرجعية مبثابة الدولة داخل الدولة ،إذ يشري القانون
رقم  19تحت عنوان « قانون ادارة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الرشيفة»
[[[ -مهدي خلجي( ”,The Iranian Clergy’s Silence” ،صمت المؤسسة الدينية اإليرانية) ،كورينت تراندز
إن إسالمست أيديولوجي 12 ،تموز .2010
[[[ -لالطالع على المزيد راجع أوغستوس ريتشارد نورتون ،النجف :نهضته باعتباره مرك ًزا دينيًا وحوزيًا»
ّ
ميدل إيست بوليسي كاونسل ،ربيع  ،2011المجلد  ،18الرقم .1
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( ُم ّرر يف عام  )2005إىل تعيني مراقبني عىل العتبات املق ّدسة يف العراق يحظون
مبوافقة املرجعية [[[.علمً بأ ّن هؤالء املراقبني يطلعون عن كثب عىل شؤون الزيارة
املمرسة إىل جانب تعليامت حفظ السالمة
ويصدرون التعليامت حول الشعائر
ّ
والنظافة العا ّمة واألمن [[[.ومنذ استعادة نشاط الزيارة عىل إثر سقوط نظام صدام
حسني يف عام  ،2003بات التأثري اإليراين يف اطّراد عىل العراق إىل جانب جذب
رجال الدين العراقيني املزيد من الزائرين اإليرانيني ،وهو ما يشري إىل قوة هذه الزيارة
يف التشجيع عىل الوحدة الشيعية.

مراجع التقليد
أشارت األكرثية العظمى من املستطلعني إىل أنهم يقلدون ويؤ ّدون أموال الخمس
واألموال الرشعية للسيستاين (العراق) أو الخامنئي (إيران).
أشار  % 60من اإليرانيني إىل أنّهم يقلّدون الخامنئي ،القائد األعىل يف إيران ،يف
حني أنّ  % 20يقلدون الشريازي و % 15آخرين يقلّدون السيستاين .يف املقابل أشار
 % 80من العراقيني إىل أنّهم يقلدون السيستاين مع وجود نسبة قليلة منهم يقلّدون
علم بأنّ دفع األموال الرشعية جاء متوازيًا بشكل شبه تا ّم مع مرجع التقليد
الصدرً .
لكل فرد.
ّ
نكاد نستطيع اإلجامع عىل أ ّن تقليد الخامنئي يف إطار اإليرانيني يأيت متناسقًا
أقل بقليل عرضة من النساء
علم بأ ّن الرجال كانوا ّ
من جهة الس ّن ومستوى الدخلً .
للقول بأنّهم يقلدون الخامنئي ( % 41لدى الرجال يف مقابل  % 42لدى النساء ،يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما إذا ما أجرينا مقارنة من وجهة العوامل األخرى،
نجد أ ّن املستطلعني من الحاصلني عىل التعليم االبتدايئ كانوا أكرث عرضة بقليل
[[[ -القانون رقم  19المادة رقم  ، 4قانون الحكومة المحلية.2005 ،

ّ
ميدل
[[[ -لالطالع على المزيد راجع :ناثانيال رابكين( ،التحدي العراقي الشيعي في وجه ماللي إيران)،
إيست كوارتلي ،شتاء  ،2014المجلد  :21الرقم .1
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للقول إنّهم يقلدون الخامنئي من أولئك الذين مل يحصلوا عىل التعليم مطلقاً (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية .)0,05
الرسم التاسع والعرشون

التقليد يف العراق

الشيخ محمد إسحاق الفياض
السيد محمد حسني فضل الله
الشيخ بشري النجفي
السيد محمد سعيد الحكيم
السيد عيل الخامنئي
السيد صادق الشريازي
الشيخ محمد اليعقويب
السيد محمد صادق الصدر
السيد عيل السيستاين
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التقليد يف إيران
آية الله حسني املنتظري
آية الله محمد العراقي
آية الله السيد محمد صادق روحاين
آية الله أسد الله بيات زنجاين
آية الله السيد محمد العلوي الفرغني
آية الله السيد محمد كاظم رشيعت مداري
آية الله لطف الله صايف غليلغاين
آية الله يوسف الصانعي
آية الله السيد موىس شبريي زنجاين
آية الله حسني نوري همداين
آية الله السيد صادق الشريازي
آية الله السيد روح الله الخميني
آية الله السيد عىل السيستاين
آية الله نارص مكارم الشريازي
آية الله السيد عىل الخامنئي
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علامً أن  % 80من العراقيني و % 15من اإليرانيني يقلّدون السيستاين .عىل أنّه
من إطار العراقيني نجد أن دعم السيستاين يأيت أكرث تناسقًا لجهة الجنس ومستوى
علم أ ّن الهوة األكرب كانت عىل مستوى الس ّن ،حيث
الدخل والتعليم ودرجة التدينً ،
وجدنا أن % 79من املستطلعني الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18عاماً و 30عا ًما
يقلّدون السيستاين يف مقابل  % 87من أولئك الذين يفوق س ّنهم الـ 50عا ًما (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية .)0,05
حل ثالثًا ضمن
أقل انتشا ًرا يف إيران ،فقد ّ
ويف حني أنّ تقليد السيستاين كان ّ
املراجع الثالثة األكرث تقليدً ا بعد الخامنئي ،وبنسبة قريبة جدً ا من الثاين ،آية الله
علم بأنّ األرقام تشري إىل أنّ النساء اإليرانيات كن أكرث عرضة لتقليد
الشريازيً .
السيستاين (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,01فقط) كام كان أكرث عرضة لدفع
أموال الخمس (الداللة اإلحصائية نفسها مع املستطلعني م ّمن أنهوا التعليم االبتدايئ
وأولئك الذين وصلوا إىل املرحلة الجامعية كام يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,1
بالنسبة إىل اإليرانيني ،نجد أنّ  % 22منهم يدفعون أموال الخمس للخامنئي ،يف
حني أنّ  % 11منهم يدفعونها للسيستاين و % 9للشريازي .أ ّما العراقيون ،فـ  % 46منهم
يدفع أموال الخمس للسيستاين يف حني أن  % 4يدفعونها للصدر .يف إيران نالحظ
أنّ األشخاص األكرث ثرا ًء واألكرث تعل ًّم واألكرب س ًنا كانوا أكرث عرضة لدفع أموال
الخمس للخامنئي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01يف حني أنّ يف العراق
نجد أن املستطلعني األكرث ثرا ًء كانوا أكرث عرضة أيضً ا م ّمن هم أفقر لدفع أموال
الخمس (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01ويف العراق أيضً ا ،كان املستطلعون
متوسطو الس ّن أكرث عرضة م ّمن هم بني سن الـ  18والـ  30لدفع أموال الخمس ((يبلغ
ّ
أقل عرضة من النساء
مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01كام أن الرجال يف العراق ّ
العراقيات للقول إنّهم يدفعون أموال الخمس (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
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بالنسبة إىل التقليد ،بلغت نسبة عدم اإلجابة  % 7لدى النساء العراقيات يف حني
أنها بلغت  % 5لدى الرجال العراقيني .إلّ أ ّن هذه النسبة كانت أعىل بشكل ملحوظ
بني اإليرانيني ،إذ بلغت  % 19لدى النساء و % 17لدى الرجال .بالنسبة إىل دفع
أموال الخمس ،جاءت نسبة عدم اإلجابة من بني النسب األعىل لهذه العينة إذ بلغت
 % 52لدى الرجال العراقيني و % 6 5لدى النساء العراقيات ،كام بلغت  % 48لدى
أي
الرجال اإليرانيني و % 50لدى النساء اإليرانياتً .
علم بأنّنا مل نستطع مالحظة ّ
منط دميوغرايف لتوزّع نسب عدم اإلجابة استنا ًدا إىل مختلف املناطق التي قدم
منها املستطلعون ودرجة التدين والتعليم ومستوى الدخل .إذ استطعنا أن نلحظ أ ّن
أولئك الذين امتنعوا عن اإلجابة عن هذا السؤال كانوا أكرث عرضة ألن يكونوا من
ضمن مستخدمي اإلنرتنت .ما من ّ
شك بأ ّن مثة نوعاً من التح ّيز يف هذه النتائج التي
وصلنا إليها استنا ًدا إىل عدم اإلجابة ـ كان األشخاص الذين يقلدون أو يدفعون
األقل عرضة للتقبل اجتامع ًيا ،أو أولئك الذين ال يدفعون
أموال الخمس لرجال الدين ّ
أقل ميالً لإلجابة.
الخمس أصالً ّ
الرسم الثالثون

ملن تدفع الخمس؟

ملن تدفع الخمس؟
العراق

إيران

الخامنئي
النجفي
فياض
الحكيم
الشريازي
اليعقويب
الصدر
السيستاين
ال جواب

روحاين
ب .زنجاين
منتظري
غورغاين
غلبيغاين
رشيعت مداري
الصانعي
س .زنجاين
همداين
ص .شريازي
الخميني
م  .شريازي
السيستاين
الخامنئي
ال جواب
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ذكور

الخامنئي (إيران)
** -0,174
()0,035
)0,062( * 0,117
)0,060( 0,080
)0,066( 0,065
)0,087( 0,079
)0,079( -0,047
)0,074( 0,011

التقليد
السيستاين (إيران) السيستاين (العراق)
)0,025( * -0,044

)0,034( -0,012

)0,049( -0,040
)0,049( 0,006
)0,051( -0,034
)0,059( * 0,113
)0,049( 0,054
)0,045( 0,054

)0,044( 0,040
)0,043( 0,057
)0,058( 0,080
)0,040( -0,028
)0,043( -0,017
)0,051( -0,036

الدخل :مث ّة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما
)0,075( 0,009
)0,048( * 0,083 )0,077( -0,044
فوق
)0,034( -0,020
)0,025( 0,035
)0,036( 0,006
السن50 – 30 :
)0,039( ** 0,079 )0,039( 0,062
)0,055( -0,016
السن+ 50 :
)0,011( 0,005
)0,007( -0,001
)0,010( -0,003
مستوى االلتزام الديني
)0,044( -0,004 )0,040( -0,022
)0,053( -0,044
استخدام اإلنرتنت
*** 0,167
االهتامم باملستجدّات
)0,043( * 0,071
)0,034( 0,016
()0,047
واألخبار * استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات
)0,076( -0,088 )0,038( ** -0,075 )0,056( ** 0,127
واألخبار
نعم
نعم
نعم
دراسة إضافية للمناطق
*** 5,31
*** 3,66
*** 15,32
اختبار فيرش
751
1017
1017
مراقبات
0,056
0,171
0,094
معامل التحديد
0,018
0,133
0,052
ضبط معامل التحديد
( 0,381درجة
( 0,341درجة
( 0,486درجة
الخطأ املعياري املتبقي
الحرية = )721
الحرية = )971
الحرية = (971
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
التغي املزدوج = 1 :تقليد الخامنئي أو السيستاين (راجع العنوان)
ّ

الوجهة كربالء

ذكور
الدخل :مث ّة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما
فوق
السن50 – 30 :
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الخمس
الخامنئي (إيران) السيستاين (إيران) السيستاين (العراق)
*** -0,162
*** -0,087
)0,028( * 0,054
()0,041
()0,024
)0,052( * 0,101 )0,038( -0,006 )0,045( *** 0,127
)0,051( * 0,084 )0,039( * 0,069 )0,041( * 0,070
*** 0,228
)0,042( 0,047
)0,047( 0,078
()0,074
)0,051( -0,020 )0,059( 0,055 )0,066( *** 0,239
)0,054( -0,070 )0,051( 0,048 )0,055( *** 0,164
)0,065( -0,082 )0,048( 0,047 )0,048( *** 0,157
)0,052( *** 0,209

)0,050( 0,045

)0,030( *** 0,099

)0,023( 0,019

)0,095( -0,056
*** 0,110
()0,042
)0,057( 0,067
)0,014( 0,003
)0,052( 0,048

)0,037( ** 0,075 )0,048( *** 0,188
السن+ 50 :
)0,006( -0,002
)0,008( 0,008
مستوى االلتزام الديني
)0,035( -0,005 )0,040( -0,033
استخدام اإلنرتنت
*** 0,128
االهتامم باملستجدّات واألخبار
)0,055( 0,076 )0,031( 0,012
()0,035
* استخدام اإلنرتنت
** -0,057
)0,088( -0,006
االهتامم باملستجدّات واألخبار )0,046( -0,015
()0,033
نعم
نعم
نعم
دراسة إضافية للمناطق
*** 3,04
*** 3,07
*** 4,73
اختبار فيرش
751
1017
1017
مراقبات
0,082
0,114
0,115
معامل التحديد
0,045
0,073
0,074
ضبط معامل التحديد
( 0,488درجة
( 0,306درجة
( 0,409درجة
الخطأ املعياري املتبقي
الحرية = )721
الحرية = )971
الحرية = (971
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
التغي املزدوج = 1 :تقليد الخامنئي أو السيستاين (راجع العنوان)
ّ
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هل من الواجب تقليد أحد املراجع؟
وافق جميع املستطلعني تقريبًا عىل إلزامية تقليد أحد املراجع.
ذكر  % 90من املستطلعني يف املسح أنّه من الواجب أن يكون للفرد مرجع يقلده،
أي أحد كبار آيات الله الذي يتبعه الفرد للحصول عىل اإلرشاد يف األمور الروحية

كل من إيران والعراق مع عدم وجود فرق
والدينية .عىل أنّ هذه النتيجة كانت ثابتة يف ّ
يف الداللة اإلحصائية بني البلدين.
الرسم الواحد والثالثون

إلزامية التقليد

أوافق بشدة

أوافق
العراق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
إيران

علامً بأ ّن  % 73من اإليرانيني الذين يتمتعون بأعىل مستويات االستقرار لناحية
الدخل يوافقون بش ّدة عىل إلزاميّة التقليد ،يف مقابل  % 62من املنتمني إىل الرشيحة
األدىن (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05كام نلحظ وجود عالقة منحنية بني
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التعليم واالعتقاد بأه ّمية التقليد ،إذ يوافق  % 68من املستطلعني من الحاصلني
تعليمي بش ّدة عىل إلزامية التقليد
أي مستوى
عىل التعليم الثانوي ،أو الجامعي ،أو ّ
ّ
املتوسط (يبلغ
يف مقابل  % 79من أولئك الذين حصلوا عىل التعليم االبتدايئ أو
ّ
مستوى الداللة اإلحصائية  0,01و 0,05عىل التوايل) .جاءت نسبة عدم اإلجابة لدى
املتوسط ولكنها ليست منحازة جنسانيًا ،إذ بلغت  % 11لدى الرجال
اإليرانيني فوق
ّ
و % 11,4لدى النساء.
أقل عرضة لالعتقاد بإلزامية التقليد (يبلغ مستوى
بالنسبة إىل العراقيني ،كان الذكور ّ
الداللة اإلحصائية  [[[.)0,05علمً بأن  % 69من املستطلعني الحاصلني عىل تعليم
االبتدايئ يرون أن التقليد واجب ،يف مقابل  % 62من أولئك غري املتعلمني (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05جاءت نسبة عدم اإلجابة عن الرجال العراقيني
منخفضة إذ بلغت  % 2,8ولك ّنها كانت مرتفعة لدى النساء إذ بلغت .% 8,7

[[[ -كانت مستويات الدعم المطلقة بين الرجال والنساء العراقيين م ّماثلة ،إذ أشار  % 65من النساء و% 66
من الرجال إلى «الموافقة بشدة» على هذا الرأي .وبمجرد ضبط العوامل األخرى في االنحدار يصبح هذا
االختالف ذا داللة إحصائية.
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املربعات الصغرى العادية :إلزامية التقليد
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,043( -0,049

)0,050( ** -0,100

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,087( 0,137

)0,067( * -0,114

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,086( * 0,145

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,089( 0,123

)0,064( 0,036

)0,095( ** 0,209

)0,094( -0,020

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,082( ** 0,162

)0,062( 0,005

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,087( -0,005

)0,173( -0,237

السن+ 50 :

)0,061( 0,088

)0,061( 0,023

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,081( 0,010
)0,047( 0,055

مستوى االلتزام الديني

)0,012( -0,020

االهتامم باملستجدّات واألخبار

)0,068( ***0,267

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

)0,058( ** 0,150
)0,072( 0,050
)0,047( 0,054
)0,017( 0,015

)0,071( *** -0,252

)0,054( *** 0,166

)0,052( *** 0,146

)0,098( -0,097

نعم

نعم

)0,057( ** -0,139

***3,26

***5,45

0,102

0,147

( 0,581درجة الحرية
= )944

( 0,555درجة الحرية =
)694

990

0,059

724

0,111

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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أي مــدى تــرى رســالة املرجــع مهمــة يف تطبيــق الديــن عــى حياتــك
إىل ّ
اليوميــة؟
ترى األغلبية من ضمن اإليرانيني والعراقيني عىل السواء أهمية رسالة املرجع
ممرسة شؤون الحياة اليومية.
يف ّ
أشار  80يف املائة من العراقيني و 75يف املائة من اإليرانيني إىل أنّ رسالة املجتهد
مهمة جدً ا (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
الرسم الثاين والثالثون

أهمية رسالة املجتهد

مهمة جداً

غري مهمة
بعض اليشء
العراق

مهمة بعض
اليشء

غري مهمة أبداً

إيران

علم بأ ّن  % 75من الرجال االيرانيني قد اتفقوا عىل أه ّمية رسالة املجتهد مقارن ًة
ً

مع  % 85من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05عىل أ ّن
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أقل عرضة العتبار رسالة املجتهد عىل أنّها مه ّمة
املستطلعني األصغر س ًنا كانوا نسبيًا ّ
ج ًدا ،إذ أشار إىل ذلك  % 72من الذين ترتاوح أعامرهم بني الـ  18عاماً والـ  30عا ًما
و % 79من الذين ترتاوح أعامرهم ما بني الـ  31والـ  50عا ًما ،و % 88من الذين تزيد
أعامرهم عىل  50عا ًما (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05و 0,1عىل التوايل) .أما
املتوسط ،وذلك عىل عكس
نسبة عدم االجابة لدى اإليرانيني فقد جاءت أدىن من
ّ
األسئلة األخرى يف حني أن عدم االجابة لدى النساء ظلّت أدىن بكرث من الرجال ،إذ
بلغت  % 3,2يف مقابل .% 5,6
إشـارة إىل أن  % 92مـن العراقيين الذيـن ينتمـون إىل الفئـة األكثر ثـرا ًء ذات
االسـتقرار يف الدخـل أشـاروا إىل أنّ رسـالة املجتهـد مه ّمـة جـدً ا ،يف مقابـل
 % 88مـن الذيـن تنخفـض لديهـم نسـبة االسـتقرار يف الدخـل (يبلـغ مسـتوى
الداللـة اإلحصائيـة  .)0,01ولكـن مـن ناحية أخرى نلحـظ أنّ املسـتوى التعليمي
مقـرون برتاجـع املوافقـة على هـذه املقولـة :إذ يـرى مـا ال يزيـد على  % 64من
املسـتطلعني مـن الواصلين إىل التعليـم الجامعي أنّ رسـالة املجتهـد مهمة جدً ا،
يف مقابـل  % 95مـن املسـتطلعني غبر املتعلمني (يبلغ مسـتوى الداللـة اإلحصائية
املتوسـط ،حيث
أقل من
 .)0,01على أن نسـبة عـدم اإلجابة لـدى العراقيني جـاءت ّ
ّ
بلغـت لـدى النسـاء  % 0,45يف مقابـل  % 0,77لـدى الرجال.
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املربعات الصغرى العادية :أهمية رسالة
املجتهد
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,058( ** -0,117

)0,042( 0,049

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,111( 0,054

)0,057( ** 0,118

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,099( 0,032

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,115( 0,018
)0,119( 0,137

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,110( -0,062

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,101( -0,110

السن+ 50 :

)0,090( *0,164

مستوى التعليم :ثانوي

)0,056( * 0,094
)0,090( 0,138
)0,051( 0,007

)0,051( -0,001

)0,096( * -0,179

)0,069( -0,064

)0,065( **0,140

)0,040( 0,026

مستوى االلتزام الديني

)0,016( -0,019

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,099( *** -0,320

)0,013( -0,016
)0,058( 0,036

)0,087( *** 0,356

)0,058( 0,032

)0,089( 0,090

)0,080( -0,035

***3,94

**2,08

0,093

0,077

( 0,822درجة الحرية
= )963

( 0,491درجة الحرية
= )721

السن50 – 30 :

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

1009

0,051

)0,149( *** -0,439
)0,050( 0,046

نعم

751

0,040

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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هــل يمكنــك االعتــاد عــى املرجــع مــن أجــل اختــاذ القــرارات املناســبة
يف الشــؤون الدينيــة مــن دون احلاجــة إىل تقييــم األحــكام بنفســك؟
يرى أغلب األشخاص أنّهم ليسوا بحاجة إىل أن يقيموا بأنفسهم األحكام التي
يصدرها املرجع.
يعتمد أكرث من  % 80من األفراد الذين شملتهم العينة فقط عىل التوجيهات
التي يصدرها املرجع عند اتخاذ القرارات يف الشأن الديني ،وهو ما يسلّط الضوء
علم بأنّ اإليرانيني أكرث
ممرسة الشعائر الدينيةً .
عىل أهمية رجال الدين يف إمالء ّ
عرضة للقول إنّه ال بدّ من تقييم األحكام التي يصدرها املرجع بأنفسهم ،إذ يعارض
 % 23منهم السؤال املطروح مقارن ًة مع  % 10فقط من العراقيني (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية .)0,01
علما بـأ ّن  % 43مـن الرجـال اإليرانيين فقـط يوافقون بشـدة عىل هـذا الرأي،
ً
باملقارنـة مـع  % 55مـن النسـاء اإليرانيـات (يبلـغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة
 .)0,01يف حين أ ّن اإليرانيين األكثر ثـرا ًء كانـوا أكثر عرضـة لتقبـل التوجيـه
الدينـي .بحيـث نجـد أ ّن  % 37مـن املسـتطلعني الذيـن يعانـون «صعوبـة كبيرة»
يف تلبيـة احتياجاتهـم املاديـة يوافقـون بشـدة على هـذا الـرأي ،خالفًـا لـــ% 44
مـن املشـاركني الذيـن يواجهون «بعـض الصعوبـات» ،و % 47م ّمـن ال يواجهون
أي «صعوبـة ت ُذكـر» ،و % 59مـن أولئـك الذيـن لديهم مقـدرة عىل اال ّدخـار (يبلغ
علما بأننـا لحظنـا وجود
مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  0,1و 0,05على التـوايل).
ً
عالقـة منحنيـة بني التعليـم واالعتقـاد بوجوب االعتماد عىل املرجـع ،حيث أفاد
 % 47مـن املسـتطلعني مـن غير املتعلّمين أبـ ًدا إىل أنّـه يف وسـعهم االعتماد
على املرجـع وحـده ،يف مقابـل  % 54مـن املسـتطلعني الحاصلني على التعليم
املتوسـط (يبلـغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  ،)0,01و % 42مـن الحاصلين عىل
ّ
التعليـم الجامعـي أو مـا فـوق (مـا مـن داللـة إحصائيـة باملقارنـة مـع العالقـة
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املنحيـة) .وصـوالً إىل نسـبة عـدم اإلجابـة ،فقـد كانت لـدى اإليرانيين أعىل من
املتوسـط بقليـل ،إذ بلغـت  % 13,1لـدى الرجـال و % 13,8لـدى النسـاء.
ّ
أقل عرضة من النساء للقول إنّه ميكن االعتامد
من جانبهم ،كان الرجال العراقيون ّ
[[[
فقط عىل الفتاوى التي يصدرها املرجع (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
وهو ما يوافق عليه بشدة  % 50من املستطلعني الذين ترتاوح أعامرهم ما بني الـ18
والـ  ،30مقارنة مع  % 55الذين ترتاوح أعامرهم ما بني الـ  31والـ 0 5و % 59م ّمن
هم فوق سن الـ ( 50يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,01و 0,05عىل التوايل).
علم بأن نسبة عدم اإلجابة قد اختلفت بشكل ملحوظ بني الجنسني ،إذ مل تتع َّد
ً
ح ّيز  % 2,4لدى الرجال يف حني أنّها وصلت ح ّد  % 10,2لدى النساء.
الرسم الثالث والثالثون

االعتامد عىل قرارات املرجع

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

العراق

إيران

ال أوافق بشدة

يظل الفرق المطلق ضيقًا ،حيث يوافق بشدّة على هذة المقولة  55%من النساء و 54%من الرجال.
ّ
[[[-
ومع ذلك فإن هذا الفرق ال يخلو من الداللة اإلحصائية بمجرد أن نقارنه بالعوامل أخرى في اإلنحدار مثل
التعليم والس ّن.
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املربعات الصغرى العادية :اإلعتامد عىل فتاوى
املرجع
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,064( *** -0,295

)0,065( *** -0,192

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,112( ** 0,247

)0,088( * 0,154

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,147( 0,228

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,117( * 0,194

)0,090( ** 0,183

)0,118( *** 0,530

)0,125( 0,132

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,128( *** 0,341

)0,083( -0,110

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,127( 0,055

)0,172( -0,258

السن+ 50 :

)0,095( 0,087

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,120( 0,153
)0,067( 0,019

)0,071( 0,090

)0,096( -0,106
)0,064( *** 0,173
)0,082( ** 0,174

مستوى االلتزام الديني

)0,017( -0,008

)0,020( -0,008

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,080( 0,120

)0,087( -0,070

)0,103( * 0,179

)0,107( -0,078

***3,89

***2,66

0,116

0,088

( 0,863درجة الحرية =
)937

( 0,727درجة الحرية =
)703

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

)0,090( -0,081

نعم

983

0,074

)0,084( 0,127

نعم

733

0,050

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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يف العــادة مــن أيــن حتصــل عــى املســتجدات حــول الفتــاوى التــي
يصدرهــا املرجــع الــذي تقلــده؟
ممرسة الشعائر الدينية جامع ًيا يف إيران ،كان اإليرانيون
نظ ًرا إىل ارتفاع انتشار ّ
أكرث عرضة للحصول عىل هذا النوع من املعلومات حول مرجع التقليد من املسجد
يف حني أ ّن العراقيني يحصلون عليها من العائلة واألصدقاء.
الرسم الرابع والثالثون

مصدر الحصول عىل الفتاوى الجديدة

من اإلنرتنت من الدروس
والتجمعات
الدينية
العراق

من العائلة
واألصدقاء

من املسجد

إيران

بعد مراقبة النتائج نجد أنّ اإليرانيني هم أكرث عرضة لالطالع عىل الفتاوى الجديدة
التي يصدرها مرجع التقليد من املسجد يف حني أنّ العراقيني يحصلون عىل هذه
املعلومات من العائلة واألصدقاء .ترتبط هذه النتائج بالنتائج السابقة التي تتعلق
ممرسة الشعائر ذات الطابع الجامعي
بالفرق بني ّ
كل من العراقيني واإليرانيني يف ّ
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التي تحصل داخل املسجد .كام أن هذه النتائج قد تعكس أيضً ا تأثري سنوات
االضطراب التي عاناها العراق والتي استطاعت أن مت ّزق الهيكل املجتمعي الذي
كان قامئًا من قبل والتي أجربت األفراد عىل االعتامد فقط عىل الوحدة األرسية ً
بدل
من املجتمع كلّه .ومن املثري لالهتامم ،أن نجد أنّ  % 19من اإليرانيني و % 17من
العراقيني يطلعون عىل الفتاوى الجديدة التي يصدرها مرجع التقليد عرب االنرتنت ـ
وهي تقري ًبا نسبة الذين يطلعون عىل هذه الفتاوى من خالل الدروس الدينية نفسها.
علم بأ ّن اإليرانيني هم أكرث عرضة لالطالع عىل فتاوى مرجع التقليد الجديدة من
ً
املسجد % 32( ،من اإليرانيني يف مقابل  % 19من العراقيني ،يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  .)0,01عىل أ ّن العراقيني هم أكرث عرضة لالطالع عىل فتاوى مرجع التقليد
الجديدة من األهل واألصدقاء ( % 24من اإليرانيني يف مقابل  % 38من العراقيني،
يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما التجمعات أو الدروس الدينية فقد كانت
أقل شعبية ،إذ بلغت  % 15لدى اإليرانيني و % 19لدى العراقيني (يبلغ مستوى الداللة
ّ
اإلحصائية  .)0,01أ ّما نسبة عدم اإلجابة فقد كانت لدى اإليرانيني  % 8للرجال و% 13
جلت  % 5لدى الرجال و % 8لدى النساء.
للنساء؛ وبالنسبة إىل العراقيني ،فقد س ّ

تعدد مصادر التقليد
ّ
تعتقد أغلبية املستطلعني أ ّن عىل الفرد أن يقلّد مرج ًعا واح ًدا وأ ّن عليه التق ّيد
بجميع فتاويه.
حي واحد.
ال ّ
يحق لك تقليد أكرث من مرجع ّ
عندما تق ّرر تقليد أحد املراجع ،فعليك من التق ّيد بجميع فتاويه من دون الرجوع
إىل مرجع تقليد آخر.
كل شخص بتقليد املرجع األعلم واألكرث اطال ًعا
يف العادة ،تُلزم التعاليم الشيعية ّ
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أي من املواضيع ،وعىل الرغم من ذلك وجدنا أنّ مجرد جزء م ّمن شملهم املسح
يف ّ
من إيرانيني وعراقيني يعتقدون أنّه من املمكن أن يعدلوا يف التقليد إىل مرجع آخر
علم بأنّ العراقيني أكرث عرضة من اإليرانيني بكثري
أو أن يقلدوا أكرث من مرجع واحدً .
لالعتقاد بأنه ميكن للشخص أن يقلد مرجعاً واحداً فقط أو أنّ عليه التق ّيد بجميع
فتاويه ،حيث يوافق مجرد  % 44من اإليرانيني بشدة عىل أنه ميكن تقليد مرجع واحد
فقط ،يف مقابل  % 61من العراقيني ،يف حني  % 48فقط من اإليرانيني يوافقون بشدة
عىل أنه يجب عىل الشخص أن يتق ّيد بجميع فتاوى املرجع ،يف مقابل  % 59من
العراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية يف جميع الحاالت .)0,01
يوافق ما ال يزيد عىل  % 33من الذكور اإليرانيني بش ّدة عىل أنّه ميكن تقليد مرجع
علم أ ّن االنقسام كبري وجوهري
واحد فقط ،يف مقابل  59%من اإلناث اإليرانياتً ،
بني الجنسني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01وبالنسبة إىل التقيّد بجميع
فتاوى املرجع نلحظ وجود فجوة أصغر بقليل ،ولكنها تظل داللية بني الجنسني إذ
يوافق عىل هذا الرأي  % 43فقط من الرجال اإليرانيني يف مقابل  % 56من النساء
املتوسط
اإليرانيات .بالنسبة إىل عدم اإلجابة فقد كان املستوى لدى اإليرانيني فوق
ّ
بقليل ،إذ سجل  % 11,5لدى الرجال و % 12لدى النساء بالنسبة إىل مرجع التقليد،
يف حني بلغ  % 12,6لدى الرجال و % 12,5لدى النساء بالنسبة إىل التق ّيد بجميع
الفتاوى.
أقل عرضة لالعتقاد بأنّه ميكن
وعىل غرار اإليرانيني ،كان الرجال العراقيون ّ
للشخص أن يقلّد أكرث من مرجع واحد مقارنة مع النساء العراقيات ( % 43من الرجال
العراقيني وافقوا بشدّ ة ،يف مقابل إىل  % 56من النساء العراقيات ،يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  ،)0,01ومع ذلك مل نلحظ وجود فجوة بني الجنسني يف االعتقاد حول ما
علم بأن ّاملستطلعني
إذا كان عىل الشخص أن يتق ّيد بجميع فتاوى املرجع أو الً .

أقل عرضة للموافقة عىل أنّه ال ب ّد
من الحاصلني عىل التعليم الجامعي كانوا ّ
للشخص من التق ّيد بجميع فتاوى املرجع ،بحيث وافق بشدة عىل هذا الرأي
 % 40منهم فقط يف مقابل  % 59من أولئك غري املتعلّمني يبلغ مستوى الداللة
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املتوسط ،إذ بلغت  % 2,7لدى
أقل من
اإلحصائية  .)0,01جاءت نسبة عدم اإلجابة ّ
ّ
النساء و % 0,8لدى الرجال بالنسبة إىل تع ّدد مراجع التقليد ،يف حني بلغت % 2,4
لدى الرجال يف مقابل  % 8,4لدى النساء بالنسبة إىل التق ّيد بجميع الفتاوى .وتشري
مم هو
مستويات عدم اإلجابة إىل أ ّن هذا سؤال هو أكرث حساسية لدى اإليرانيني ّ
لدى العراقيني.
الرسم اخلامس والثالثون

التقيد بجميع الفتاوى

أوافق

ال أوافق ال أوافق بشدة

أوافق بشدة

العراق

إيران

تقليد مرجع واحيد
العراق

أوافق بشدة

إيران

أوافق
العراق

ال أوافق ال أوافق بشدة
إيران
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ذكور
الدخل :مثة بعض
الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات
تُذكر

املربعات الصغرى العادية :أكرث من
مرجع واحد
(العراق)
(إيران)
***-0,158
***-0,698
()0,052
()0,067
)0,123( 0,018

)0,069( 0,006

)0,119( 0,055

* -0,120
()0,068

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,128( 0,091

)0,098( -0,026

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,161( 0,079

)0,067( 0,084

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,147( 0,187

)0,072( -0,023

مستوى التعليم :ثانوي

)0,135( -0,075

)0,084( -0,030

املربعات الصغرى العادية :يجب
االلتزام بجميع الفتاوى
(العراق)
(إيران)
***-0,053
***-0,343
()0,052
)0,062
-0,035
)0,114( 0,048
()0,068
* -0,116
)0,110( 0,038
()0,067
-0,067
)0,118( 0,133
()0,097
)0,066( 0,058 )0,149( 0,142
* -0,128
)0,136( 0,160
()0,071
-0,084
)0,125( 0,156
()0,082
***0,417
)0,131( -0,125
()0,139
)0,055( 0,030 )0,062( -0,027
)0,071( 0,048 )0,097( -0,033
-0,020
)0,016( 0,013
()0,017
**-0,122
** 0,139
()0,061
()0,063
-0,010
* -0,246
()0,100
()0,129

مستوى التعليم :جامعي
وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :

)0,068( -0,108
)0,106( -0,043

مستوى االلتزام الديني

)0,018( 0,012

)0,018( 0,002

االهتامم باملستجدّات
واألخبار

)0,068( 0,023

***-0,177
()0,062

استخدام اإلنرتنت

)0,139( -0,102

)0,102( 0,116

)0,076( -0,004

)0,073( 0,082

نعم
986
0,179
0,139
( 0,913درجة
الحرية = ) 940

نعم
نعم
نعم
731
983
732
0,069
0,121
0,084
0,031
0,079
0,046
( 0,621درجة
( 0,839درجة
( 0,629درجة
الحرية =  )702الحرية =  )937الحرية = )701
***1,799
( ***2,207درجة ( ***2,864درجة
(درجة الحرية
الحرية = ;45
الحرية = ;29
= 701( ;29
(937
(702

االهتامم باملستجدّات
واألخبار * استخدام
اإلنرتنت
دراسة إضافية للمناطق
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي
اختبار فيرش

)0,142( -0,112

( ***3,543درجة
الحرية = )940

* -0,244
()0,137
)0,055( 0,085
)0,072( 0,052
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)0,070( 0,019

)0,072( 0,061
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ال بـ ّـد لرجــل الديــن مــن أن يطــرح رســالته ومــن أن حيصــل عــى موافقة
مرجعــا للتقليد
غــره مــن املراجــع لكــي يصبــح
ً
ترى األغلبية العظمى من اإليرانيني والعراقيني أنه ال ب ّد للمرجع من أن تكون لديه
رسالة ومن أن يحظى بقبول غريه من املراجع.
الرسم السادس والثالثون

احتياج املرجع إىل الرسالة ورضا املراجع اآلخرين

أوافق بشدة
العراق

ال أوافق

أوافق

ال أوافق بشدة

إيران

عىل الرغم من انتشار ظاهرة رجال الدين الشيعة املتط ّرفني يف اآلونة األخرية،
والذين يف الغالب ال يحظون برىض رجال دين اآلخرين ،نجد أن  % 82من اإليرانيني
و % 93من العراقيني يوافقون أو يوافقون بشدة عىل أنه يجب عىل رجل الدين أن
تكون لديه رسالة وأن يحظى مبوافقة املراجع اآلخرين ليك يصبح مرج ًعا للتقليد
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علم بأنّ نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية ً .)0,01
املتوسط.
جاءت فوق
ّ
أقل عرضة
باالطالع عىل أراء العراقيني ،وجدنا أ ّن املستطلعني األكرث ثرا ًء كانوا ّ
من املشاركني األفقر للموافقة عىل أ ّن رجال الدين يحتاج إىل الرسالة وإىل التأييد
من غريه (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,01و [[[.)0,05كذلك األمر بالنسبة إىل
أقل
املتوسط أو الثانوي ،إذ كان هؤالء أيضً ا ّ
املستطلعني الحاصلني عىل التعليم
ّ
عرضة من أولئك غري املتعلمني عىل اإلطالق لالعتقاد بأ ّن رجل الدين يحتاج إىل
الرسالة والتأييد (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05و 0,01عىل التوايل).
بالنسبة إىل نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد بلغت  % 13,1لدى لنساء
أقل بالنسبة إىل العراقيني
اإليرانيات و % 13,2لدى الرجال اإليرانيني .عىل أنها كانت ّ
حا ،حيث بلغت  % 3لدى الرجال و % 10لدى
ولكن الفرق بني الجنسني كان واض ً
النساء.

[[[ -تبلغ المستويات المطلقة  % 64من الذين يعانون صعوبة كبيرة يوافقون بشدة ،و % 64من الذين يجدون
بعض الصعوبات ،و % 61من أولئك الذين ليست لديهم أي صعوبة تُذكر ،و % 69من أولئك الذين لديهم
القدرة على االدّخار يوافقون بشدة.
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املربعات الصغرى العادية :يحتاج املرجع إىل رسالة
وقبول املراجع اآلخرين
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,059( -0,048

)0,064( *** 0,239

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,111( 0,087

)0,083( *** -0,339

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,155( 0,029

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,116( 0,115

)0,088( ** -0,210

)0,115( * 0,225

)0,122( ** -0,311

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,113( 0,128

)0,090( ** -0,228

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,114( 0,095

السن+ 50 :

)0,083( -0,004

)0,097( -0,043

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,092( * -0,167

)0,105( * 0,177

)0,123( *** -0,418

)0,052( 0,029

)0,076( -0,024

)0,161( -0,055

مستوى االلتزام الديني

)0,013( 0,004

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,086( *** -0,239

)0,099( *** 0,464

)0,079( *** 0,211

)0,080( *** -0,257

)0,082( 0,081

)0,117( 0,166

***4,76

***20,06

0,089

0,224

( 0,639درجة الحرية =
) 745

( 0,675درجة الحرية =
)460

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

791

0,034

)0,020( -0,026

نعم

490

0,175

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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التعاليم الدينية
إن األشخاص الذين ينتمون إىل معتقد ديني آخر ال يتحلّون بالقيم األخالقية
ّ
يتحل بها معتقدي الديني
نفسها التي
مييل اإليرانيون أكرث من غريهم لالعتقاد بأ ّن األشخاص الذين ينتمون إىل معتقد

أقل منهم.
ديني آخر يتمتّعون بقيم أخالقية ّ

من املالحظ أنّ مثّة فجوة كبرية بني آراء اإليرانيني والعراقيني حول ما إذا كان
«الناس الذين ينتمون إىل عقيدة دينية  مختلفة ال يتمتعون باملستوى األخالقي كام
أولئك الذين ينتمون إىل معتقدي» ،إذ كانت إجابات  % 40من املستطلعني اإليرانيني
إما موافقة أو موافقة بشدة عىل هذا الرأي ،خالفًا لـــ  % 23فقط من املستطلعني
العراقيني (يرتفع مستوى الداللة اإلحصائية حتى يبلغ .)0,01
الرسم السابع والثالثون

اختالف املعتقد يؤدي إىل اختالف القيم األخالقية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

العراق

إيران

ال أوافق بشدة
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أقل تط ّرفاً يف هذا الرأي :إذ أشار مجرد % 13
علم بأ ّن الرجال اإليرانيني كانوا ّ
ً
منهم إىل أنّهم يوافقون بش ّدة عىل أ ّن األشخاص الذين ينتمون إىل أديان أخرى
ينخفض لديهم مستوى القيم األخالقية ،يف مقابل  % 37من اإلناث اإليرانيات .بعد
املقارنة مع بعض األسئلة األخرى التي تتمحور حول الدين واألخالق ،وجدنا أن
ّاإليرانيني األكرث ثرا ًء هم أكرث عرضة للموافقة عىل هذه املقولة إذ إ ّن  % 18فقط من
املستطلعني الذين يعانون «الصعوبة الكبرية» يوافقون بشدة ،يف مقابل  % 30من
أولئك الذين لديهم القدرة عىل اال ّدخار (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
أقل عرضة للموافقة
إمنا نجد أ ّن املستطلعني من الحاصلني عىل التعليم كانوا ّ
عىل هذا الرأي ،حيث يوافق بش ّدة عىل هذه املقولة  % 29من غري املتعلمني و% 32
من أولئك الحاصلني عىل التعليم االبتدايئ (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  )0,05أو
املتوسط (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05يف الحالتني) ،يف مقابل
عىل التعليم
ّ
مجرد  % 22من أولئك الحاصلني عىل التعليم الثانوي و % 17من أولئك الواصلني
إىل التعليم الجامعي أو ما فوق.
املتوسط ،إذ بلغت  % 12,9لدى
وجاءت نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فوق
ّ
الرجال و % 15,9لدى النساء.
بالنسبة إىل العراقيني الحظنا أنّ النمط الجنساين قد انعكس ،إذ إنّ مجرد  % 7من
النساء العراقيات يوافقن عىل أنّ األشخاص الذين ينتمون إىل أديان أخرى ينخفض
لديهم مستوى القيم األخالقية ،يف مقابل  % 16من الرجال العراقيني (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  .)0,01ومبجرد املقارنة مع العوامل األخرى نجد أنّ األفراد األكرث
أقل عرضة عىل نحو متزايد للموافقة ،حيث يوافق بشدّ ة عىل هذه املقولة
تعليم هم ّ
ً
 % 13من غري املتعلمني باملقارنة مع  % 14من أولئك الحاصلني عىل التعليم
االبتدايئ (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05و % 11من أولئك الذين حصلوا
املتوسط (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05و % 12من الذين أنهوا
عىل التعليم
ّ
التعليم الثانوي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )0,01ـ و % 4فقط من أولئك الذين
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بلغوا التعليم الجامعي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01وجاءت نسبة عدم
املتوسط ،إذ بلغت  % 2,8لدى الرجال و % 6,8لدى
اإلجابة عن هذا السؤال أدىن من
ّ
مم ّ
يدل عىل أن هذا السؤال كان ذا حساسية أكرب بالنسبة إىل املستطلعني
النساءّ ،
مم هو بالنسبة إىل العراقيني.
اإليرانيني ّ

ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد

املربعات الصغرى العادية :اختالف القيم األخالقية
مع اختالف املعتقد الديني
(العراق)
(إيران)
)0,073( *** 0,376
)0,075( *** -0,485
)0,108( 0,025
)0,129( 0.040
)0,104( 0,025
)0,124( *** 0,332
)0,125( 0,132
)0,118( *** 0,530
)0,098(** 0,209
)0,164( ** 0,339
)0,102(** 0,241
)0,154(** 0,368
)0,119( *** 0,368
)0,139( 0,068
)0,175( *** 0,656
)0,146( 0,036
)0,074( 0,009
)0,069( 0,041
)0,108( 0,152
)0,107( 0,051
)0,024( 0,013
)0,018( 0,008
)0,104( 0,058
)0,107( 0,096
)0,098(** 0,208

)0,103( * 0,174

)0,148( 0,185
)0,114( 0,163
نعم
نعم
***5,09
***24,27
751
1017
0,111
0,180
0,075
0,142
( 0,952درجة الحرية = ( 0,904درجة الحرية =
الخطأ املعياري املتبقي
)721
)971
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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إن املصــارف التــي تتعاطــى الفائــدة يف معامالهتــا تتعــارض مــع التعاليــم
ّ
اإلســامية
ترى أغلبية املستطلعني أ ّن املصارف التي تتعاطى الفائدة يف معامالتها تتعارض
مع التعاليم اإلسالمية.
الرسم الثامن والثالثون

الفائدة تخالف التعليم اإلسالمية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

العراق

إيران

ال أوافق بشدة

يرى  % 68من اإليرانيني و % 70من العراقيني أن تعاطي املصارف بالفائدة
يتناقض مع تعاليم اإلسالم.
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املتوسط بقليل ،حيث بلغت
وقد كانت نسبة عدم اإلجابة لدى اإليرانيني فوق
ّ
أي مصدر ذي
 % 12,4لدى الرجال و % 15,2لدى النساءً .
علم بأننا مل نلحظ وجود ّ
داللة إحصائية لعدم التجانس.
أقل عرضة بقليل للقول إ ّن الفائدة تتناقض مع
علم بأ ّن العراقيني األكرث ثراء كانوا ّ
ً
تعاليم اإلسالم ،بحيث يوافق بشدة عىل هذه املقولة  % 43من املستطلعني الذين
يواجهون صعوبة كبرية لتلبية احتياجاتهم عىل أن الفائدة تناقض تعاليم اإلسالم ،يف
أي صعوبات ت ُذكر (يبلغ مستوى الداللة
مقابل  % 38من األشخاص الذين ال يعانون ّ
اإلحصائية  .)0,05بالنسبة إىل األشخاص األكرب س ًنا فقد كانوا أيضا أكرث عرضة
العتبار الفائدة املرصفية عىل أنّها تتعارض مع تعاليم اإلسالم ،حيث يوافق عىل هذه
املقولة  %37من األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم ما بني الـ  18والـ 30عا ًما يف
مقابل  % 42من الذين ترتاوح أعامرهم ما بني الـ 30والـ  50عا ًما و % 34من الذين
يزيد عمرهم عىل  50عا ًما (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05و .)0.01وجاءت
املتوسط بقليل ،إذ بلغت  % 5,8لدى الرجال
نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فوق
ّ
و % 12,3لدى النساء.
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ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد

املربعات الصغرى العادية :اختالف القيم األخالقية
مع اختالف املعتقد الديني
(العراق)
(إيران)
)0,081( 0,021
)0,067( 0,050
)0,103( 0,097
)0,114( 0,174
)0,102( ** -0,219
)0,111( 0,033
)0,145( * -0,266
)0,125( -0,075
)0,102( 0,034
)0,162( 0,094
)0,107( -0,012
)0,152( 0,080
)0,128( 0,051
)0,138( 0,178
)0,207( -0,109
)0,147( 0,111
)0,085( *** 0,248
)0,068( -0,084
)0,109( ** 0,267
)0,107( -0,056
)0,025( -0,013
)0,017( -0,0001
)0,116( 0,034
)0,101( -0,137
)0,090( 0,015

)0,115( -0,012

)0,132( ** 0,319
)0,104( 0,148
نعم
نعم
***6,26
***2,42
751
1017
0,069
0,075
0,032
0,032
( 0,921درجة الحرية = ( 0,965درجة الحرية =
الخطأ املعياري املتبقي
)721
)971
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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الدين والسياسة
ال بدّ من أن يكون الدين الركيزة التي تستند إليها جميع القرارات التي تتخذها
الحكومة
يرى أغلب املستطلعني أن ال ب ّد من أن يلعب الدين الدور الحاسم يف عملية

اتخاذ القرارات السياسية.

عىل الرغم من أنّ أغلبية املستطلعني من اإليرانيني والعراقيني تعتقد أنّ الدين
يجب أن يكون الركيزة التي تستند إليها جميع القرارات السياسية ،ظل اإليرانيون أكرث
تشددًا يف هذا املجال :إذ نجد أن  % 51من اإليرانيني يوافقون بشدّ ة عىل هذة املقولة
علم بأنّ
املقارنة مع  % 29من العراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية ً .)0,01
الرسم التاسع والثالثون

يجب أن ترتكز قرارات الحكومة عىل التعاليم الدينية

أوافق بشدة

أوافق
العراق

ال أوافق
إيران

ال أوافق بشدة
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االختالفات يف مستويات الدعم بحسب الس ّن ومستوى الدخل ،عىل النحو املبني
أدناه ،إنّ ا ييضء عىل العالقة الوثيقة التي تربط ما بني الدين والسياسة يف إيران أكرث
مم هي عليه يف العراق.
ّ
علم بأنّنا نالحظ أ ّن  % 43من الرجال اإليرانيني يوافقون بشدة عىل هذة املقولة
ً
مقارنة مع  % 62من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01عىل
أن املستطلعني األكرث ثرا ًء كانوا أكرث عرضة لدعم دور الدين يف السياسة ،حيث أشار
 % 55من املستطلعني الذين لديهم القدرة عىل اال ّدخار إىل أنّهم يوافقون بشدة،
يف مقابل  % 44فقط من أولئك الذين يواجهون صعوبة كبرية يف توفري احتياجاتهم
املالية (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01كام أ ّن مجرد  % 48من املستطلعني
الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18عاماً إىل  30عا ًما يوافقون بشدة ،يف مقابل % 57
م ّمن هم فوق سن الخمسني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05وجاءت نسبة
املتوسط بقليل ،إذ بلغت  % 11,7لدى الرجال
عدم اإلجابة عن هذا السؤال فوق
ّ
و % 12لدى النساء اإليرانيات.
أقل عرضة لالعتقاد الدين يجب أن
إشارة إىل أنّ العراقيني األكرث تعليام كانوا ّ
يكون الركيزة التي تستند إليها جميع القرارات التي تتخذها الحكومة ،بحيث وافق
بشدة عىل هذه املقولة  % 37من غري املتعلمني ،يف مقابل  % 33من ذوي التعليم
حصلوا
االبتدايئ(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  )0,05و % 29من أولئك الذين ّ
املتوسط ،و % 30من الذين أنهوا التعليم الثانوي ،و 15%من أولئك الذين
التعليم
ّ
وصلوا إىل مرحلة التعليم الجامعي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية لجميع الفروق
أقل عرضة للموافقة بشدّ ة بنسبة % 48
علم بأن املستطلعني األكرب س ًنا كانوا ّ
ً .)0,05
من الذين ترتاوح أعامرهم ما بني الـ 18عاماً والـ  30عا ًما ،يف مقابل  % 51من الذين
ترتاوح أعامرهم ما بني الـ  30والـ  ،50يف مقابل  % 57م ّمن هم فوق س ّن الخمسني
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05و 0,01عىل التوايل) .بلغت نسبة عدم اإلجابة
عن هذا السؤال  % 2,8لدى الرجال و % 7,2لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :يجب أن ترتكز القرارات

ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد

الحكومية عىل األسس الدينية
(العراق)
(إيران)
)0,086( -0,107
)0,062( *** -0,291
)0,113( 0,057
)0,126( 0,156
)0,108( 0,152
)0,122( 0,182
)0,161( 0,103
)0,128( *** 0,351
)0,104( ** -0,242
)0,140( 0,099
)0,111( *** -0,295
)0,127( -0,128
)0,131( *** -0,454
)0,111( -0,050
)0,210( *** -1.135
)0,119( -0,019
)0,087( ** 0,197
)0,065(* 0,115 30-50
)0,112( *** 0,419
)0,091( ** 0,213
)0,027( 0,007
)0,016( -0,020
)0,113( 0,150
)0,097( * -0,169
)0,087( * 0,151

)0,119( -0,102

)0,096( 0,150
نعم
***2,98
995
0,098
0,055
( 0,874درجة الحرية =

)0,168( 0,222
نعم
***5,62
739
0,092
0,055
( 0,997درجة الحرية =

الخطأ املعياري املتبقي
)709
)949
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ

جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة

184

الوجهة كربالء

الديمقراطية نظام حكم يتعارض مع تعاليم اإلسالم
نجد أ ّن مث ّة تفاوتاً ملحوظاً لجهة االعتقاد بتوافق الدميقراطية مع اإلسالم من
عدمه.
كل من اإليرانيني والعراقيني عىل ِحدة وبينهام عىل
نالحظ وجود تفاوت كبري بني ّ

حدّ سواء حول االعتقاد مبا إذا كانت الدميقراطية هي نظام يتعارض مع تعاليم اإلسالم.
وعىل الرغم من التجربة الدميقراطية الصاخبة التي استقدمت إىل العراق ،نلحظ أن 59
 %من العراقيني يعتقدون أنّ الدميقراطية متوافقة مع تعاليم اإلسالم ،يف حني أنّ % 40
فقط من اإليرانيني يوافقونهم الرأي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
الرسم األربعون

الدميقراطية تناقض اإلسالم

أوافق بشدة

أوافق
العراق

ال أوافق
إيران

ال أوافق بشدة

الوجهة كربالء

185

من جانبهم ،يوافق  % 24من الرجال اإليرانيني بش ّدة عىل أ ّن الدميقراطية تتناقض
مع تعاليم اإلسالم ،يف مقابل  % 43من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  .)0,01كام هي الحال بالنسبة إىل غريها من األسئلة التي تتمحور حول
الدميقراطية كانت نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال عالية بني اإليرانيني ،حيث بلغت
 % 19,2لدى الرجال و % 21,2لدى النساء.

بالنسبة إىل العراقيني ،وافق مجرد  % 7منهم من الذين بلغوا التعليم الجامعي
بشدة عىل أنّ الدميقراطية تتناقض مع تعاليم اإلسالم ،يف مقابل  % 22من
العراقيني غري املتعلمني عىل اإلطالق (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
عىل أنّ    % 22م ّمن هم فوق س ّن الخمسني يوافقون بشدة عىل هذه املقولة ،يف
مقابل  % 17من الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18عاماً و 30عا ًما (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية   .)0,01بالنسبة إىل درجة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد
املتوسط بالنسبة إىل العراقيني ولكن الفرق بني الجنسني كان
كانت يف محيط
ّ
حا ،حيث بلغت  % 5,6لدى الرجال و % 9,8لدى النساء.
واض ً
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املربعات الصغرى العادية :الدميقراطية تتناقض
مع اإلسالم
ذكور

(إيران)

(لعراق)

)0,070( *** -0,336

)0,083( 0,075

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,115( 0,090

)0,110( 0,087

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,156( ** 0,351

)0,104( -0,050

)0,137( 0,122

)0,130( * -0,240

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,120( -0,030
)0,125( 0,202

)0,118( 0,084
)0,152( -0,057

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,144( 0,130

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,144( -0,038

)0,188( *** -0,760

السن+ 50 :

)0,108( -0,150

)0,112( *** 0,341

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,070( -0,114

)0,113( -0,083

)0,085( 0,051

مستوى االلتزام الديني

)0,019( -0,020

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,094( 0,104

)0,119( 0,101

)0,115( ** 0,236

)0,172( 0,052

***17,23

***3,72

0,095

0,066

( 0,928درجة الحرية
= )884

( 0,983درجة الحرية
= )694

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

)0,104( -0,086

نعم

930

0,049

)0,027( 0,024
)0,116( 0,074

نعم

724

0,027

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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ُتعتــر الفتــاوى السياســية التــي يصدرهــا املرجــع ملزمــة بحــق املقلِــد
بقــدر مــا هــي الفتــاوى الدينيــة
يعتقد أغلب املستطلعني أن رجال الدين يتمتعون بالتأثري إن يف الساحة الدينية
أو يف الساحة السياسية.
تتفق األغلبية العظمى من اإليرانيني والعراقيني عىل أنّ آيات الله ميارسون التأثري
املستويني السيايس والديني ،عىل الرغم من أن اإليرانيني يؤكدون أكرث هذه الفكرة.
وعىل وجه التحديد ،نلحظ أن  % 62من اإليرانيني يوافقون بشدّ ة عىل أن فتاوى
الديني ،باملقارنة مع % 49
املرجع السياسية ملزمة مثلام هي الفتاوى عىل الصعيد
ّ
من العراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
الرسم الواحد واألربعون

إلزامية الفتاوى السياسية

أوافق بشدة

أوافق
العراق

ال أوافق
إيران

ال أوافق بشدة
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فضالً عن ذلك ،يوافق  % 57من الرجال اإليرانيني بشدة عىل أ ّن الفتاوى السياسية
ملزمة بقدر ما هي الفتاوى الدينية ،يف مقابل  % 68من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  .)0,01عىل أ ّن املستطلعني األكرث ثرا ًء هم عىل نحو متزايد أكرث
عرضة لالعتقاد بأن الفتاوى السياسية ملزمة بقدر ما هي الفتاوى الدينية .وجاءت
املتوسط بقليل ،إذ بلغت  % 11,6لدى
نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فوق
ّ
الرجال و % 11,9لدى النساء.
كان العراقيون م ّمن يواجهون بعض الصعوبات يف تلبية احتياجاتهم  أكرث عرضة
للموافقة عىل أنّ الفتاوى السياسية ملزمة بقدر ما هي الفتاوى الدينية (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  [[[.)0,05عىل أنّ مج ّرد  % 30من املستطلعني الحاصلني عىل
التعليم الجامعي يوافقون بشدّ ة عىل هذه املقولة يف مقابل  % 51من غري املتعلمني
أبدً ا (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05بالنسبة إىل عدم اإلجابة عن هذا السؤال
حا ،حيث بلغت النسبة 4,1%
من بني العراقيني ،فقد كان الفرق بني الجنسني واض ً
لدى الرجال و % 10,3لدى النساء.

يظل الفرق المطلق بين أولئك الذين يواجهون بعض الصعوبات في تلبية احتياجاتهم وأولئك الذين
[[[ّ -
يعانون من صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم صغي ًرا ،حيث ييلغ  % 52مقابل  % 51على التوالي ،ولكنه
يصبح ذا داللة إحصائية بمجرد مقارنته مع العوامل األخرى.
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املربعات الصغرى العادية :إلزامية الفتاوى السياسية
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,059( *** -0,322

)0,058( -0,037

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,104( 0,049

)0,071( -0,111

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,134( 0,145

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,108( 0,048
)0,114( 0,140

)0,069( -0,036
)0,104( -0,059
)0,057( 0,050

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,125( 0,164

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,121( -0,107

)0,189( ** -0,399

السن+ 50 :

)0,092( -0,037

)0,066( 0,036

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,114( 0,057
)0,057( 0,024

)0,069( * -0,132
)0,079( -0,085
)0,064( -0,028

مستوى االلتزام الديني

)0,017( 0,011

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,090( ** -0,217

)0,066( 0,078

)0,081( *** 0,251

)0,075( ** -0,185

)0,090( ** 0,213

)0,108( ** -0,225

***7.99

***1.98

0,111

0,076

( 0,844درجة الحرية
= )937

( 0,619درجة الحرية =
)701

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

983

0,069

)0,018( -0,018

نعم

731

0,037

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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أي مــدى ُيعتــر دور املرجــع مهـ ًـا يف التأثــر عىل األحداث السياســية
إىل ّ
يف العراق؟
يكاد املستطلعون يُجمعون عىل االعتقاد بأ ّن املرجعية تلعب الدور الكبري يف
التأثري يف األحداث السياسية يف العراق.
شعر  % 81من اإليرانيني م ّمن شملهم املسح و % 93من املستطلعني العراقيني
أنّ املرجعية متتاز بالدور «املهم جدً ا» يف توجيه األحداث السياسية يف العراق (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01

الرسم الثاين واألربعون

دور املرجعية قي العراق

مهمة جداً

غري مهمة مهمة بعض غري مهمة أبداً
اليشء
بعض اليشء
العراق

إيران
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عىل أ ّن اإليرانيني األكرث ثرا ًء كانوا أكرث عرضة العتبار أ ّن دور املرجعية يف العراق
عىل أنّه مه ّم ،إذ أشار  % 71من الذين يواجهون صعوبات كبرية يف تأمني احتياجاتهم
إىل أ ّن هذا الدور امله ّم ج ًدا ،مقارنة مع  % 85من أولئك الذين لديهم القدرة عىل
اال ّدخار (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01جاءت نسبة عدم اإلجابة عن هذا
حا ،حيث بلغت النسبة
أقل من
السؤال ّ
ّ
املتوسط لك ّن الفرق ما بني الجنسني كان واض ً
 % 2,8لدى الرجال و % 7,1لدى النساء.
علم بأنّ العدد الهائل من العراقيني أقروا بأهمية دور املرجعية عىل الساحة
ً
السياسة يف العراق .وتحديداً ،اعترب  % 95من الرجال العراقيني و % 91من النساء
مهم جدً ا( ،يبلغ مستوى الداللة
العراقيات أنّ دور املرجعية عىل الساحة السياسة ّ
اإلحصائية  .)0,01جاءت نسبة عدم اإلجابة عن السؤال منخفضة ج ًدا ،حيث بلغت
 % 0,018لدى الرجال و % 0,84لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :دور املرجعية يف العراق
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,040( -0,018

)0,027( *** 0,072

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,081( * 0,156

)0,034( 0,010

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,083( 0,104

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,086( 0,113

)0,035( 0,024

)0,090( ** 0,197

)0,062( 0,023

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,097( 0,037

)0,043( 0,025

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,093( 0,061

السن+ 50 :

)0,068( 0,026

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,088( 0,019
)0,047( 0,058

)0,036( 0,016
)0,054( -0,025

)0,118( * -0,206
)0,032( -0,005
)0,040( -0,014

مستوى االلتزام الديني

)0,011( 0,002

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,075( *** -0,324

)0,041( -0,050

)0,064( *** 0,303

)0,045( -0,026

)0,062( 0,016

)0,064( -0,062

***4,17

***1,85

0,088

0,064

( 0,581درجة الحرية =
)960

( 0,363درجة الحرية = )721

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

1006

0,045

)0,010( -0,008

نعم

751

0,026

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة

الوجهة كربالء

193

تغيري وجهات النظر :الدين
اآلن حاول أن تفكّر كيف كان أحد أفراد العائلة من الجيل األكرب ،عىل سبيل
أي مدى ميكن أن يوافق
والدك ،ليجيب عىل هذه األسئلة عندما كان يف س ّنك .إىل ّ
كل من اآلراء الواردة أدناه؟
أو ال يوافق عىل ّ
سألنا املشاركني يف املسح كيف كان أحد أفراد العائلة من الجيل األكرب س ًنا
ليجيب عن األسئلة الدينية نفسها.
مم هم عليه
يف
املتوسط ،ذكر العراقيون أن آباؤهم كانوا  أكرث تحفظًا بعض اليشء ّ
ّ
الرسم الثالث واألربعون

الدين والجيل األكرب سناً
إيران

العراق

ال حاجة لتقويم فتاوى املرجع بنفسك
الفتاوى السياسية ملزمة بقدر الفتاوى
العبادية
ال ب ّد من اعتامد مرجع للتقليد
يجب إطاعة جميع فتاوى املرجع
ال ميكن تقليد سوى مرجع وحيد
ال ب ّد للمرجع من رسالة ورضا
املراجع اآلخرين

العراق ال أوافق بشدة
العراق ال أوافق
العراق أوافق
العراق أوافق بشدة

إيران ال أوافق بشدة
إيران  ال أوافق
إيران  أوافق
إيران  أوافق بشدة
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يف جميع املسائل ّ
خص الفتاوى السياسية .بالنسبة للسؤال عىل الفتاوى
إل يف ما
ّ
أقل عرضة للتق ّيد بالفتاوى السياسية،
السياسية ،كانوا يقولون بأن والديهم كانوا فعالً ّ
وربا هو ما ّ
يدل عىل األهمية املتزايدة التي ما فتئت املرجعية تكسبها باعتبارها قوة
ّ
سياسية منذ عهد ما بعد صدام .من ناحية أخرى ،نلحظ أنّ اإليرانيني مييلون إىل
مم هم أنفسهم عليه يف جميع املسائل باستثناء
االعتقاد بأنّ آباءهم كانوا ّ
أقل تحفظًا ّ
السؤال املتعلق بإلزامية أن يكون للفرد مرجع للتقليد (وقد أجابوا عن هذا السؤال بأن
انعكاسا للحقبة التي عاشها
رأي األباء كان موازيًا لرأيهم) ،ورمبا يكون هذا الرأي
ً
ظل حكم الشاه وقبل الثورة اإليرانية.
آباؤهم ،أي السنوات التي قضوها يف ّ
علما بأ ّن نسـبة عـدم اإلجابة كانـت عالية ج ًدا عىل هـذا النوع من األسـئلة لدى
ً
كل مـن اإليرانيين والعراقيين ،بحيث تراوحت نسـبة عـدم اإلجابة لـدى االيرانيني
ّ
مـا بين  % 33,5و  % 35,1؛ يف حين أنّها جـاءت أعىل لدى العراقيين ،إذ تراوحت
مـا بين  % 44,9و .% 46,3على أن نسـبة مـن أجابـوا بــ «ال أعرف» يف هذا القسـم
أساسـا ـ وهو ما يشير إىل
كانـت ذات معـدل أعلى بكثير ،بـدالً مـن عدم اإلجابـة
ً
أن هـذا املسـتوى العـايل مـن عـدم اإلجابـة يعـود يف املقـام األول إىل النقص يف
معرفـة أراء الوالديـن عندمـا كانـوا أصغـر سـ ًنا أو عدم الراحـة تجاه افتراض الدراية
أي مـن هـذه املواضيع.
يف ّ
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7ــ قضايا الجنسين وشؤون المرأة
إضاءات
•يعتقد ثالثة أرباع املستطلعني من العراقيني واإليرانيني أنه يجب أن تتم ّتع
املرأة بالحقوق نفسها والفرص املتاحة أمام الرجال ،كام عتقد % 60
من اإليرانيني و % 63من العراقيني أنّ التعليم الجامعي يؤدي القدر نفسه
من األهمية بالنسبة للرجال والنساء (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
عىل أنّ جميع املستطلعني تقري ًبا يعتقدون أنّ املرأة يجب أن تكون قادرة
عىل اختيار الشخص الذي ترغب يف الزواج به ،حيث وافق عىل هذه املقولة
ما نسبته  % 95من اإليرانيني و % 90من العراقيني (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية .)0,01
أقل ليربالية ت ّجاه املواضيع
•إمنا نلحظ أ ّن املشاركني من الذكور واإلناث كانوا ّ
ذات الشأن ببنية األرسة .إذ إ ّن أكرث من  % 75من اإليرانيني والعراقيني
يعتقدون أنّه عندما تعمل األم مقابل أجر ،يعاين أطفالها بسبب غيابها .عىل
أن ما يقرب من جميع املستطلعني يعتقدون أن املرأة املتزوجة تحتاج إىل
إذن من زوجها إذا ما رغبت يف العمل خارج املنزل ( % 96من اإليرانيني و95
 %من العراقيني) ،يف أ ّن العراقيني كانوا أكرث تح ّر ًرا من نظرائهم اإليرانيني يف
الحق  % 64من
حق املرأة يف العمل ،حيث وافق عىل هذا
ّ
معتقداتهم حول ّ
العراقيني يف مقابل  % 43فقط من اإليرانيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
.)0,01
•يف املجال السيايس ،تب ّنى املستطلعون وجهات النظر الجنسانية املحافظة.
إذ يعتقد أكرث من  % 75من املستطلعني أنّ الرجال يشكّلون قادة سياسيني
أفضل من النساء.
•باستثناء السؤال املتعلق بحاجة املرأة املتزوجة إىل إذن من زوجها إذا ما
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رغبت يف العمل ،كان الرجال أكرث عرضة بكثري إلبداء اآلراء األكرث تحفظًا
ـ وهو ما يخلق الفجوة الجنسانية لجهة تب ّني وجهات النظر املحافظة التي
تراوحت ما بني  4إىل  23نقطة مئوية عند اإليرانيني وبني  10إىل  19نقطة عند
[[[
العراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05و.)0,01
•وقد أشار  % 53من اإليرانيني و % 65من العراقيني إىل أن غطاء الرأس
كل  الجسم وهي عىل شكل الشادور
املناسب هو العباءة السوداء التي تغطّي ّ
اإليراين أو العباءة العراقية .ومع ذلك ،نلحظ أنّ نسبة أكرب من اإليرانيني م ّمن
شملهم املسح يوافقون عىل الحجاب األقل محافظ ًة ـ عىل  أن يكون اللباس
متواضعاً مع تغطية الرأس.

إن الرجــال يشــكّ لون قــادة سياســيني أفضــل
ـام ،يمكــن القــول ّ
بشــكل عـ ّ
مــن النســاء
وافق أكرث من ثالثة أرباع املستطلعني عىل أ ّن الرجال يشكّلون قادة سياسيني
أفضل من النساء.
يوافـق  % 78مـن اإليرانيين و  % 63مـن العراقيين أو يوافقـون بشـدّ ة على أنّ
الرجـال هـم قـادة سياسـيني أفضـل مـن النسـاء (يبلـغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة
.)0,01
علما أ ّن  % 52مـن الرجـال اإليرانيني يوافقون بشـ ّدة على هذه املقولـة ،مقارن ًة
ً
مـع  % 48من النسـاء (يبلـغ مسـتوى الداللة اإلحصائيـة  .)0,01وجاءت نسـبة عدم
اإلجابـة عـن هذا السـؤال  % 8,6لـدى الرجـال يف مقابل  % 9,2لدى النسـاء.

كل من الرجال والنساء بـ» أوافق بشدة» على هذه اآلراء.
[[[-باالستناد إلى إجابات ّ
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أ ّمـا بالنسـبة إىل العراقيين فـإ ّن  % 45من الرجال يوافقون بشـ ّدة على أ ّن الرجال
هـم قـادة سياسـيني أفضـل مـن النسـاء قي مقابـل  % 35مـن النسـاء (يبلغ مسـتوى
أقل شـيو ًعا بني
علما بـأن هـذه اآلراء املحافظـة كانت ّ
الداللـة اإلحصائيـة .)0,05
ً
أفـراد الع ّينـة مـن ذوي املسـتوى التعليمـي األفضـل ،إذ يوافـق بشـدة  % 46من غري
املتعلمين وافـق بشـدة على أ ّن الرجـال هـم قـادة سياسـيني أفضـل مـن النسـاء،
املتوسـط ،و % 37مـن الحاصلين
يف مقابـل  % 38مـن حاصلين على التعليـم
ّ
على التعليـم الثانـوي ،و % 10مـن أولئـك الذيـن بلغـوا التعليـم الجامعـي (يبلـغ
مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة 0,01و 0,05و 0,01على التـوايل) .على أ ّن  % 36مـن
املسـتطلعني الذيـن تتراوح أعامرهم مـا بني الـ 18عامـاً والـ 30عاماً يوافقون بشـ ّدة
على هـذه املقولـة ،يف مقابـل  % 44م ّمـن هم فوق سـن الخمسين (يبلغ مسـتوى
الداللـة اإلحصائيـة  .)0,05وجاءت نسـبة عـدم اإلجابة عن هذا السـؤال  % 3,1لدى
أقـل من نسـب اإليرانيني.
الرجـال يف مقابـل  % 5,1لـدى النسـاء ،أي إنّهـا كانـت ّ
الرسم الرابع واألربعون

الرجال أنسب للقيادة السياسية

أوافق بشدة

أوافق
العراق

ال أوافق
إيران

ال أوافق بشدة
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املربّعات الصغرى العادية :الرجال أفضل للعب دور
القيادة
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,063( *** 0,261

)0,084( ** 0,216

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,102( 0,131

)0,106( -0,070

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,139( -0,103

)0,102( 0,047

)0,109( -0,086

)0,129( ** -0,305

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,107( 0,015
)0,112( 0,075

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,122( -0,038

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,116( -0,107

السن+ 50 :

)0,088( -0,113

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,113( -0,067
)0,165( -0,053

)0,111( *** -0,442
)0,215( *** -0,968

)0,063( * -0,105

)0,086( 0,087

مستوى االلتزام الديني

)0,016( 0,017

)0,025( 0,020

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,083( -0,117

)0,111( ** -0,276

)0,089( ** 0,185

)0,172( 0,084

*** 2,35

***4,55

0,083

0,132

( 0,824درجة الحرية =
)940

( 0,960درجة الحرية =
)702

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

)0,093( 0,016

نعم

986

0,039

)0,105( ** 0,219
)0,105( *** 0,322

نعم

732

0,096

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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ممــا هــو بالنســبة
ُيعتــر التعليــم اجلامعــي أهـ ّـم بالنســبة إىل الرجــل أكثــر ّ

إىل املــرأة

انقسم اإليرانيون والعراقيون يف الرأي حول دور التعليم الجامعي ،بحيث
كانت النساء اإليرانيات أكرث استقطابًا يف هذا املجال.
يوافق  % 40من اإليرانيني و % 37من العراقيني أو يوافقون بشدّ ة عىل أنّ التعليم
مم هو بالنسبة إىل املرأة (يبلغ مستوى الداللة
الجامعي أكرث أه ّمية بالنسبة إىل الرجل ّ
اإلحصائية .)0,01
علما بـأنّ النسـاء اإليرانيـات كـن أكرث اسـتقطابًا على هـذا السـؤال ،إذ إنّهم كن
ً
أكثر عرضـة للموافقة بشـدة أو عدم املوافقة بشـدة بالنسـبة إىل الرجـال الذين كانت
الرسم اخلامس واألربعون

التعليم الجامعي أكرث أهمية بالنسبة إىل الرجال

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

العراق

إيران

ال أوافق بشدة
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وجهـات نظرهـم أكثر حياديـة .إذ وافـق  % 25مـن الرجـال اإليـراين بشـدّ ة على أنّ
مما هـو بالنسـبة إىل املـرأة يف
التعليـم الجامعـي أكثر أه ّميـة بالنسـبة إىل الرجـل ّ
مقابـل  % 32مـن النسـاء اإليرانيات .إمنا مل يوافق بشـدة  % 11مـن رجال اإليرانيني،
يف مقابـل  % 19مـن النسـاء .بصـورة عا ّمـة كانـت النسـاء أكثر عرضـة مـن الرجال
لعـدم املوافقـة (يبلغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  .)0,01أ ّما من اسـتطلعت آراؤهم
م ّمـن هم ما فوق سـ ّن الخمسين فقـد كانوا أكرث عرضـة من الذين تتراوح أعامرهم
بين الــ  18عامـاً والــ  30عامـاً للموافقـة عىل هـذه املقولـة (يبلغ مسـتوى الداللة
علما بـأ ّن املسـتطلعني مـن املهت ّمين باالطّلاع على األخبـار
اإلحصائيـة .)0,05
ً
أقـل عرضـة للموافقة عىل هـذه املقولة مـن أولئك
واسـتخدام اإلنرتنـت فقـد كانوا ّ
الذيـن مل يكونـوا مهتمين باالطالع على األخبار وال يسـتخدمون اإلنرتنـت (% 20
يف مقابـل  % 30على التوايل ،يبلغ مسـتوى الداللة اإلحصائية  .)0,01وكانت نسـبة
عـدم اإلجابـة عـن هذا السـؤال  % 7,7لـدى الرجـال و % 8,5لدى النسـاء.
مـن جانبهـم ،يوافـق  % 29من الرجـال العراقيني بشـدّ ة عىل أنّ التعليـم الجامعي
مما هـو بالنسـبة إىل املـرأة يف مقابـل  % 12مـن
أكثر أهميـة بالنسـبة إىل الرجـل ّ
النسـاء العراقيـات (يبلـغ مسـتوى الداللة اإلحصائيـة  .)0,01عىل أ ّن األشـخاص من
أقـل احتماالً للموافقـة عىل هـذة املقولة ،حيث
التعليمـي األعلى ّ
ذوي املسـتوى
ّ
وافـق بشـ ّدة  % 23مـن غير املتعلمني أبـ ًدا ،يف مقابـل  % 16من الذيـن الحاصلني
الثانـوي (يبلـغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  )0,01و % 6مـن أولئـك
على التعليـم
ّ
علما بأ ّن
الذيـن بلغـوا التعليـم الجامعـي (يبلغ مسـتوى الداللـة اإلحصائية .)0,01
ً
كل من
نسـبة عـدم اإلجابـة عن هذا السـؤال كانـت منخفضـة إذ بلغت  % 2,8لـدى ّ
الرجـال والنسـاء العراقيني.
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املربعات الصغرى العادية :التعليم الجامعي أهم

ذكور
الدخل :مث ّة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد

مم هو للنساء
للرجل ّ
(العراق)
(إيران)
)0,081( *** 0,589
)0,076( ** 0,179
)0,116( 0,013
)0,142( -0,203
)0,112( 0,029
)0,139( -0,064
)0,145( -0,163
)0,148( 0,006
)0,108( -0,106
)0,167( -0,009
)0,113( * -0,198
)0,157( 0,106
)0,126( *** -0,467
)0,142( -0,172
)0,209( *** -0,875
)0,150( -0,116
)0,086( 0,125
)0,073( 0,005
)0,111( * 0,210
)0,110( ** 0,219
)0,027( -0,029
)0,019( 0,031
)0,116( 0,027
)0,109( -0,013

)0,099( ** -0,215

)0,116( 0,057

)0,118( 0,060
نعم
***2,83
997
0,101
0,059
( 0,999درجة الحرية

)0,167( 0,093
نعم
***18,01
744
0,158
0,124
( 0,972درجة الحرية

الخطأ املعياري املتبقي
= )714
= )951
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ

جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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املتزوجــة حتتــاج إىل إذن مــن زوجهــا إذا مــا رغبــت يف العمــل
املــرأة
ّ
خــارج املنــزل
يرى أغلب اإليرانيني والعراقيني أ ّن املرأة املتز ّوجة تحتاج إىل إذن من زوجها إذا
ما رغبت يف العمل خارج املنزل.
يعتقد  % 96من اإليرانيني و % 95من العراقيني أنّ املرأة املتز ّوجة تحتاج إىل إذن
زوجها للعمل خارج املنزل.
من جانبهم ،كان اإليرانيون األكرث ثرا ًء أكرث عرضة للموافقة عىل هذه املقولة.
وهو ما يتامىش مع ميل األثرياء اإليرانيني إىل تب ّني اآلراء املحافظة يف املجاالت
الرسم السادس واألربعون

املرأة بحاجة إىل إذن الزوج للعمل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

العراق

إيران

ال أوافق بشدة
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األخرى .إذ يوافق بش ّدة عىل هذه املقولة  % 71من الذين يواجهون صعوبات كبرية
يف تلبية احتياجاتهم يف مقابل  % 78من أولئك الذين لديهم القدرة عىل اال ّدخار
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05وكان نسبة عدم اإلجابة  % 6,1لدى الرجال
و % 7,9لدى النساء.
كما يوافـق على هـذه املقولـة  % 75مـن العراقيين الذيـن يواجهـون صعوبات
كبيرة يف تلبيـة احتياجاتهـم يف مقابـل  % 65مـن أولئـك الذيـن ال يواجهـون أ ّيـة
صعوبـات تُذكـر (يبلـغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  .)0,05على أ ّن املسـتطلعني
أقـل عرضـة للموافقـة على
مـن الواصلين إىل التعليـم الجامعـي كانـوا أيضً ـا ّ
هـذه املقولـة ،إذ وافـق عليهـا  % 49فقـط منهـم يف مقابـل  % 71مـن أولئـك غير
املتعلمين أبـ ًدا (يبلغ مسـتوى الداللة اإلحصائيـة  .)0,05وكان نسـبة عدم اإلجابة
منخفضـة ،إذ بلغـت  % 1,4لـدى الرجـال و % 2,5لـدى النسـاء.
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املربعات الصغرى العادية :املرأة تحتاج إىل إذن زوجها
للعمل
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

(إيران)

)0,042( 0,057

(العراق)

)0,048( -0,021

)0,089( * 0,157

)0,059( -0,059

)0,091( ** 0,214

)0,102( -0,129

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,084( 0,137

)0,063( -0,090

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,082( 0,037

السن+ 50 :

)0,058( -0,005

)0,064( 0,020

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,086( * 0,167

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,092( 0,106

الدخل :إمكانية االدّخار

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,080( 0,038
)0,040( 0,013

)0,058( *** -0,158
)0,051( ** 0,108
)0,069( -0,052

)0,156( ** -0,370
)0,047( * 0,079

مستوى االلتزام الديني

)0,010( -0,004

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,067( *** -0,204

)0,056( *** 0,172

)0,061( *** 0,197

)0,061( *** -0,255

)0,057( -0,002

)0,108( -0,074

***5,6

***3,47

0,064

0,104

0,526

0,556

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

نعم

1001

0,020

)0,015( -0,009

نعم

742

0,068

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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إن احلصول عىل العمل هو الطريقة املثىل للمرأة لكي تكون مستق ّلة
ّ
بشكل عا ّم ،كانت النساء من العراقيات واإليرانيات أكرث عرضة من الرجال
لالعتقاد بأ ّن الحصول عىل العمل هو الطريقة املثىل للمرأة ليك تكون مستقلّة.
يوافق  % 23من اإليرانيني و % 36من العراقيني بشدة عىل هذه املقولة التحررية،

انعكاسا لوجهات النظر التي ال تزال محافظة لدى اإليرانيني يف هذا
وهو ما يشكّل
ً
السياق.
علما بـأ ّن  % 13مـن الرجـال اإليرانيين يوافقـون بشـدة على أ ّن الوظيفـة هـي
ً
أفضـل وسـيلة للمـرأة ليك تكـون مسـتقلّة ،يف مقابل  % 36مـن النسـاء اإليرانيات،
الرسم السابع واألربعون

العمل يؤمن اإلستقاللية للمرأة

أوافق بشدة

أوافق
العراق

ال أوافق
إيران

ال أوافق بشدة
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مما ّ
األقل محافظـ ًة الذي تتب ّناه املـرأة اإليرانيـة يف القضايا التي
ّ
يدل على املوقف
ّ
تعنى بشـؤون الجنسين (يبلغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  .)0,01مرة أخـرى برهن
اإليرانيـون األكثر ثـرا ًء مسـتوى أعىل مـن املحافظـة ،إذ إ ّن  % 22من املسـتطلعني
الذيـن يواجهـون صعوبـات كبرية يف تلبيـة احتياجاتهـم يوافقون عىل هـذه املقولة،
يف مقابـل  % 33مـن أولئـك الذيـن لديهـم القـدرة على اال ّدخـار (يبلـغ مسـتوى
الداللـة اإلحصائيـة  .)0,01وبلغت نسـبة عـدم اإلجابة  % 9,2لـدى الرجال و% 8,2
لدى النسـاء.
كام ويوافق بش ّدة عىل هذه املقولة  % 26من العراقيني يف مقابل  % 45من النساء
العراقيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01كام كان املستطلعون األكرث ثراء
أقل عرضة للموافقة عىل هذه املقولة ،بحيث وافق عليها بشدة  % 41من أولئك
ّ
الذين ال يعانون أيّة صعوبات يف تلبية احتياجاتهم يف مقابل  % 37من أولئك الذين
يواجهون بعض الصعوبات و % 34من أولئك الذين ليست لديهم أيّة صعوبات ت ُذكر،
و % 35من أولئك الذين يعانون صعوبات كبرية يف تأمني احتياجاتهم (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  0,05و 0,01و 0,05عىل التوايل) .وقد جاءت نسبة عدم اإلجابة
 % 3,2لدى الرجال و % 3,6لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :الحصول عىل العمل هو
أفضل وسيلة الستقاللية املرأة
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,072( *** -0,653

)0,076( *** -0,358

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,119( 0,153

)0,095( *** -0,312

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,162( 0,215

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,123( -0,001

)0,099( ** -0,229

)0,131( *** 0,482

)0,141( ** -0,336

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,154( -0,073

)0,101( -0,040

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,147( -0,217

)0,204( -0,172

السن+ 50 :

)0,104( 0,038

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,141( -0,122
)0,070( -0,035

)0,096( -0,037
)0,122( -0,016
)0,083( -0,131
)0,103( 0,032

مستوى االلتزام الديني

)0,017( 0,004

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,106( ** 0,224

)0,108( 0,127

)0,095( ** -0,189

)0,105( ** -0,224

)0,107( * -0,193

)0,143( 0,220

***8,81

***4,97

0,217

0,089

( 0,920درجة الحرية =
)945

( 0,907درجة الحرية =
)705

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

991

0,180

)0,024( 0,015

نعم

735

0,052

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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للمرأة احلق يف اختيار الشخص الذي ترغب يف الزواج به
الحق
تعتقد األغلبية العظمى من اإليرانيني والعراقيني بأنّه يجب أن يكون للمرأة
ّ
يف اختيار الشخص الذي ترغب يف الزواج به.
الحق يف
يعتقد  % 95من اإليرانيني و % 90من العراقيني بأنّه يجب أن يكون للمرأة ّ

اختيار الشخص الذي ترغب يف الزواج به( .يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01

علم بأ ّن املستطلعني من اإليرانيني يظهرون فجوة جنسانية يف ردودهم ،إذ وافقت
ً
بشدة عىل هذه املقولة  % 78من النساء يف مقابل  % 64من الرجال (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة عن السؤال فقد بلغت  % 6,5لدى
الرجال و  % 8,1لدى النساء.
الرسم الثامن واألربعون

للمرأة الحق يف اختيار زوجها

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

العراق

إيران

ال أوافق بشدة
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من جانب العراقيني ،وافقت بش ّدة عىل هذه املقولة  % 73من النساء يف مقابل
 % 54من الرجال (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01عىل أ ّن املستطلعني األكرث
ثرا ًء كانوا أكرث عرضة للموافقة عىل أنّه يجب أن يكون للمرأة الحق يف اختيار الشخص
الذي ترغب يف الزواج به ،إذ وافق عىل هذه املقولة  % 69من املستطلعني الذين
لديهم القدرة عىل اال ّدخار يف مقابل  % 65من أولئك الذين يجدون صعوبات كبرية
يف تلبية احتياجاتهم (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01كام كان املستطلعون
األكرث تعل ًّم أكرث عرضة للموافقة عىل هذه املقولة ،إذ وافق بشدة عليها  % 57من
غري املتعلمني يف مقابل  % 62من أولئك الذين أنهوا التعليم االبتدايئ و  % 66من
هؤالء الحاصلني عىل التعليم الثانوي و % 76من الذين بلغوا مرحلة تعليم جامعي
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05و 0,01و 0,01عىل التوايل) .أما نسبة عدم
اإلجابة عن السؤال فقد كانت منخفضة ،إذ بلغت  % 1,5لدى الرجال و  % 3لدى
النساء.

210

الوجهة كربالء

املربعات الصغرى العادية :حرية املرأة يف اختيار
الشخص الذي ترغب بالزواج منه
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,044( *** -0,200

)0,059( *** -0,495

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,085( 0,106

)0,074( ** -0,170

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,120( -0,040

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,087( ** 0,204

)0,079( -0,064

)0,089( * 0,149

)0,117( *** -0,355

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,096( 0,087

)0,084( 0,126

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,093( 0,086

السن+ 50 :

)0,070( -0,109

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,089( 0,080

)0,080( ** 0,166

)0,090( *** 0,244
)0,121( *** 0,515

)0,048( -0,069

)0,057( 0,012

مستوى االلتزام الديني

)0,012( -0,009

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,066( ** -0,141

)0,019( 0,018

)0,072( * 0,134

)0,060( 0,060

)0,080( ** -0,204

)0,075( 0,001

)0,141( -0,194

***4,01

***7,73

0,089

0,177

( 0,611درجة الحرية =
)953

( 0,707درجة الحرية
= )712

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

999

0,046

)0,079( 0,033

نعم

742

0,143

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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بد من أن تتم ّتع املرأة باحلقوق نفسها والفرص التي يتم ّتع هبا الرجل
ال ّ
يرى حواىل ثالثة أرباع اإليرانيني والعراقيني أنّه ال ب ّد من أن تتمتّع املرأة بالحقوق
نفسها والفرص التي يتمتّع بها الرجل.
وافق بشدة  % 35من اإليرانيني و % 43من العراقيني عىل أنه ال بدّ من أن تتم ّتع
املرأة بالحقوق نفسها والفرص التي يتم ّتع بها الرجل( .يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
.)0,01

الرسم التاسع واألربعون

للمرأة الحق يف املساواة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

العراق

إيران

ال أوافق بشدة
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عىل أن النساء والرجال اإليرانيني قد اختلفوا بشكل قاطع يف آرائهم حول هذا
املوضوع ،إذ وافقت بشدة عىل املقولة  % 48من النساء يف مقابل  % 25من
الرجال (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة عن السؤال بني
اإليرانيني فقد بلغت  % 6,4لدى الرجال و  % 8,5لدى النساء.
املمثلة آلراء نظرياته ّن اإليرانيات ،إذ
من جانبهنّ ،أبدت النساء العراقيات اآلراء
ّ
دعم،
وافقت بشدة عىل هذه املقولة  % 49منهن .عىل أنّ الرجال العراق ّيني كانوا أكرث ً
إذ وافق بشدة   % 36منهم عىل أنّه ال بدّ من أن تتم ّتع املرأة بالحقوق نفسها والفرص
التي يتم ّتع بها الرجل( .يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية يف مقابل النساء  .)0,05كام
ووافق بشدة عىل املقولة  % 41من املستطلعني الذين ال يواجهون صعوبات مالية
ت ُذكر يف مقابل  % 47من أولئك الذين يواجهون الصعوبات الكبرية (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  .)0,05عىل أن  % 53من الحاصلني عىل التعليم الجامعي عىل
األقل قد وافقوا هم أيضً ا بشدة عىل املقولة يف مقابل  % 44من غري املتعلمني أب ًدا
ّ
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05أما نسبة عدم اإلجابة عن السؤال فقد بلغت
 % 1,8لدى الرجال و  % 5,6لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :للمرأة الحق يف نفس
الحقوق والفرص التي يتحىل بها الرجل
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,066( *** -0,415

)0,070( *** -0,423

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,130( -0,016

)0,092( ** -0,211

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,163( -0,065

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,135( -0,174

)0,096( -0,085

)0,138( * 0,259

)0,126( -0,135

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,150( -0,147

)0,092( -0,051

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,138( -0,090

السن+ 50 :

)0,101( -0,045

)0,092( 0,104

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,132( -0,118
)0,066( 0,079

)0,088( -0,044
)0,110( 0,015

)0,167( ** 0,349
)0,074( 0,022

مستوى االلتزام الديني

)0,017( 0,017

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,095( *** 0,308

)0,099( -0,053

)0,083( *** -0,273

)0,099( 0,047

)0,115( *** -0,330

)0,123( 0,129

***5,59

***5,84

0,155

0,115

( 0,919درجة الحرية =
)952

( 0,833درجة الحرية =
)713

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

998

0,115

)0,022( -0,018

نعم

743

0,078

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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جراء غياهبا
عندما خترج األم للعمل مقابل أجر يعاين أبناؤها ّ
يعتقد ما يزيد عىل ثالثة أرباع اإليرانيني والعراقيني أنّه عندما تخرج األم للعمل
مقابل أجر يعاين أبناؤها ج ّراء غيابها.
وافق  % 79من اإليرانيني و % 78من العراقيني أو وافقوا بشدة عىل أنّه عندما

تخرج األم للعمل مقابل أجر يعاين أبناؤها ج ّراء غيابها.

الرسم اخلمسون

األبناء يعانون جراء عمل األم

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

العراق

إيران

ال أوافق بشدة
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علم إ ّن  % 44من النساء اإليرانيات يف مقابل  % 46من الرجال اإليرانيني قد
ً
وافقوا عىل هذه املقولة (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05أما نسبة عدم اإلجابة
مم هي عليه لدى النساء إذ بلغت
عن السؤال بني اإليرانيني من الرجال كانت أعىل ّ
 % 11,5لدى الرجال يف مقابل  % 9,9لدى النساء.
بالنسبة إىل النساء العراقيات ،توافق  % 37منه ّن بش ّدة عىل هذه املقولة ،يف
مقابل  % 53من الرجال العراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01ويف
حني أ ّن  % 49من املستطلعني من غري املتعليمن أب ًدا يوافقون بشدة عىل املقولة،
نلحظ أن مجرد  % 15من ذوي التعليم الجامعي يوافقون عليها بشدة (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة عن السؤال فقد كانت منخفضة بني
العراقيني ،إذ بلغت  % 1,9لدى الرجال و % 4,1لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :األبناء يعانون من عمل
األم
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,062( **0,155

)0,068( ***0,369

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,109( 0,065

)0,087( 0,045

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,142( -0,020

)0,090( 0,059

)0,121( -0,025

)0,112( -0,058

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,113( 0,080
)0,121( 0,086

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,129( -0,059

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,128( -0,036

السن+ 50 :

)0,088( -0,123

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,093( -0,051
)0,131( -0,081

)0,100( *-0,178
)0,171( ***-0,596

)0,062( **-0,140

)0,073( 0,017

مستوى االلتزام الديني

)0,016( -0,002

)0,022( 0,008

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,081( -0,075

)0,090( **-0,221

)0,089( 0,092

)0,164( -0,222

***15,63

***3,87

0,093

0,116

( 0,804درجة الحرية =
)923

( 0,833درجة الحرية
= )716

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

)0,096( -0,111

نعم

969

0,048

)0,092( 0,133
)0,090( *0,176

نعم

746

0,081

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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بنظرك ،ما هو الشكل األمثل للحجاب؟
فضّ ل اإليرانيون والعراقيون معظمهم غطاء الرأس والعباءة العراقية ،ومع ذلك
كان اإليرانيون أكرث عرضة من العراقيني لتفضيل غطاء الرأس وحده مع املالبس
املحافظة.
أقل تح ّفظًا من العراقيني عندما يتعلّق
خالفًا لغريه من األسئلة ،كان اإليرانيون ّ
األمر بغطاء الرأس .عىل أ ّن أكرث الخيارات ليربالية من بني تلك التي اقرتحناها هو
غطاء الرأس فقط ،يليه غطاء الرأس واللباس املحافظ ،ث ّم غطاء الرأس والعباءة
ريا النقاب
اإلسالمية ،ثم غطاء الرأس والعباءة العراقية  /الشادور الكامل وأخ ً
والشادور .عىل أ ّن األغلبية من املستطلعني اإليرانيني والعراقيني قد أشاروا إىل
تفضيلهم الحجاب عىل شكل غطاء الرأس والعباءة العراقية ،أو الشادور الكامل،
حيث فضّ ل هذا الخيار  % 53من اإليرانيني يف مقابل  % 65من العراقيني (يبلغ
علم بأنّ ثاين أكرث أشكال الحجاب تفضيالً كان
مستوى الداللة اإلحصائية ً .)0,01
مم خظي به
غطاء الرأس واللباس املحافط ،الذي حظي بشعبية أكرب بني اإليرانيني ّ
بني العراقيني ،حيث فضّ له  % 37من اإليرانيني يف مقابل  % 17من العراقيني (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01واملثري للدهشة ،أنّه مل يكن مثّة فرق كبري يف اآلراء
بني الجنسني من الناحية اإلحصائية بالنسبة إىل تفضيل العباءة العراقية  /الشادور
الكامل.
أقل عرضة لتفضيل الشادور ،وأكرث
أما اإليرانيون الذين كانوا أكرث تديّناً فقد كانوا ّ
عرضة لتفضيل غطاء الرأس و اللباس املحافظ (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 .)0,05أما نسبة عدم اإلجابة عن السؤال لدى اإليرانيني بلغت  % 4,1لدى الرجال
يف مقابل  % 5,8لدى النساء.

أقل عرضة بكثري من النساء لتفضيل
بالنسبة إىل العراقيني ،كان الرجال ّ
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غطاء الرأس واللباس املحافظ فقط (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
أقل
 .)0,01أ ّما العراقيون م ّمن حصلوا عىل التعليم الجامعي فقد كانوا ّ

عرضة لتفضيل العباءة العراقية الكاملة وأكرث عرضة لتفضيل غطاء الرأس
واللباس املحافظ(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01كذلك األمر ،كان
أقل عرضة
املستطلعون الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18عاماً و 30عا ًما ّ
من الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  30عاماً و 50عا ًما (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  .)0,01والذين تزيد أعامرهم عىل  50عا ًما (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  )0,01لتفضيل العباءة العراقية الكاملة .أما نسبة عدم اإلجابة عن

السؤال فقد بلغت  % 0,4لدى الرجال و  % 0,8لدى النساء.
الرسم الواحد واخلمسون

الحجاب األنسب
النقاب أو الشادور
غطاء الرأس

غطاء الرأس واللباس املحافظ
غطاء الرأس والعباءة اإلسالمية
غطاء الرأس والعباءة العراقية
الشادور الكامل
العراق

إيران
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تغيري وجهات النظر :قضايا املرأة
الرسم الثاين واخلمسون

الحجاب األنسب
حق املرأة يف اختيار الزوج
ّ

املساواة يف الحقوق ما بني
الرجل واملرأة

األطفال يعانون جراء عمل األم
الجامعة أكرث أهمية للرجل
الرجال أنسب للقيادة السياسية
العمل هو أنسب الستقاللية
املرأة
املرأة بحاجة إلذن زوجها
للعمل

العراق ال أوافق بشدة
العراق ال أوافق
العراق أوافق
العراق أوافق بشدة

إيران ال أوافق بشدة
إيران  ال أوافق
إيران  أوافق
إيران  أوافق بشدة

إضاف ّة إىل سؤال املستطلعني عن وجهة نظرهم حول بعض القضايا الجنسانية

(انظر النتائج أعاله) ،سألناهم أيضً ا كيف كان أحد أفراد العائلة من الجيل األكرب
س ًنا ينظر إىل هذه القضايا عندما كان يف سنهم نفسها .وبشكل عام ميكن القول
إنّ العراقيني اعترباوا أنّ إجاباتهم  ت ّتسم باملزيد من الليربالية من اإلجابات التي كان
ميكن أن يقدّ مها آباؤهم .عىل أنّ التح ّول بني األجيال عند اإليرانيني كان مختلطًا :ففي
حني أن املستطلعني أنفسهم كانوا أكرث ليربالية بشكل عام  ،إال أنّ نظرتهم لألمهات
أقل تحبي ًذا من نظرة والديهم.
عامالت كانت ّ
أقل تأييدا ً الختيار
كل من العراقيني واإليرانيني أ ّن آباءهم سيكونون ّ
وقد اعترب ّ

الوجهة كربالء
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متوس 
ط
املرأة للشخص الذي ترغب يف الزواج به .عىل أنه كان مث ّة فجوة أكرب بني
ّ
ومتوسط وجهة نظر آبائهم ،حيث أيّد  % 62من العراقيني بشدة
وجهة نظر العراقيني
ّ
حرية االختيار هذه ،يف حني اعترب  % 24منهم فقط أ ّن آباءهم كانوا سيدعمون هذه
الحرية يف االختيار (يبلغ مستوى الداللة االحصائية  .)0,01بالنسبة إىل اإليرانيني،
وافق  % 64من املستطلعني عىل هذه الحرية بينام اعترب  % 40منهم فقط أ ّن آباءهم
كانوا سيدعمونها (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
كل من العراقيني واإليرانيني أنّهم أكرث عرضة من آبائهم بنسبة  % 10لدعم
ويعتقد ّ
املساواة يف الحقوق والفرص لكال الجنسني.
وقد أشار العراقيون إىل وجود فرق واضح بني جيلهم وجيل آبائهم حول ما
إذا كان األطفال يعانون جراء خروج والدتهم إىل سوق العمل ،حيث وافق بشدة
املتوسط 
 % 30منهم يف مقابل  % 43من الوالدين .ومع ذلك ،كان اإليرانيون يف
ّ
أكرث تحفظًا من آبائهم حول هذه املسألة حيث وافق بشدة عىل هذه املقولة % 40
منهم ،يف مقابل  % 35فقط من آبائهم ،وهو ما يسلّط الضوء رمبا عىل ليربال ّية عرص
ما قبل الثورة.
لكل من اإليرانيني والعراقيني ،مل نلحظ وجود سوى اختالف بسيط بني
بالنسبة ّ
معتقدات من شملهم هذا املسح ومعتقدات آبائهم حول ما إذا كانت الوظيفة هي
أفضل وسيلة للمرأة ليك تكون مستقلّة أم ال .كام كانت أراء املستطلعني شبه متطابقة
حدة) حول االعتقاد بأ ّن املرأة تحتاج إىل إذن زوجها يف
مع أراء آبائهم يف (شبه مو ّ
حال رغبت يف العمل.
كل من اإليرانيني والعراقيني أكرث عرضة بقليل لدعم تعليم املرأة وقيادتها
وكان ّ
السياسية .وفيام يتعلّق بآراء الوالدين بشأن املساواة بني الجنسني يف التعليم ،كانت
نسبة املستطلعني الحاليني الذين اعتربوا أ ّن التعليم الجامعي أكرث أه ّمية بالنسبة
للرجال أعىل بشكل طفيف (نسبة املوافقة بشدة بني العراقيني % 16 :حاليني،
 % 19والد؛ نسبة املوافقة بشدة بني اإليرانيني % 25 :حاليني % 29 ،والد؛ يبلغ
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مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01وكذلك األمر بالنسبة إىل الرأي القائل إ ّن الرجال
هم أفضل من النساء يف القيادة السياسية (نسبة املوافقة بشدة بني العراقيني% 28 :
حاليون % 36 ،والد؛ نسبة املوافقة بشدة بني اإليرانيني % 31 :حاليون % 45 ،والد؛
يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
وكانت نسبة عدم اإلجابة يف هذا القسم مرتفعة ج ًدا ،ولكن كان املستطلعون أكرث
مم هو عليه يف أقسام أخرى من املسح .وهو ما
عرضة بكثري لإلجابة بــ «ال أعرف» ّ
يشري إىل أ ّن هذا املستوى العايل من عدم اإلجابة ال يعود إىل حساسية السؤال إنّ ا
يف املقام األول إىل النقص يف معرفة املعايري التي كان الوالد سيتبناها عندما كان
متوسط
متوسط اإلجابة بـ «ال أعرف» كان  % 18يف مقابل أن
أصغر س ًنا .عىل أ ّن
ّ
ّ
متوسط يف إطار العينة بأكملها.
اإلجابة بهذا الخيار هي % 2
ّ

 8ــ الديمقراطية وحقوق اإلنسان
إضاءات
كل من اإليرانيني والعراقيني للغاية حول قضايا
•انقسم املستطلعون من ّ
الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،حيث ينظر ما يقرب من نصف املستطلعني
األقل
ّ
من كال البلدين إىل جوانب مختلفة من الدميقراطية عىل أنّها عىل
سلبيّة إىل ح ّد ما.
•كان اإليرانيون أكرث انتقادًا للجوانب االقتصادية والسياسية للدميقراطية ،يف
حني أن العراقيني كانوا أكرث انتقادًا للجوانب االجتامعية.
•أشار  % 57من اإليرانيني إىل أنّه من املمكن تربير التغايض عن احرتام حقوق
اإلنسان بدوافع أمنية يف مقابل  % 29فقط من العراقيني.
•كان اإليرانيون األكرث ثرا ًء أكرث عرضة للنظر إىل الدميقراطية من وجهة سلبية،
يف حني أنّ األكرث تعل ًّم من العراقيني كانوا أكرث ميالً إىل تفضيل املعايري
الدميقراطية.
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مــن املمكــن تربيــر التغــايض عــن حقــوق اإلنســان مــن أجــل احلفــاظ
عــى األمــن
كان اإليرانيون أكرث استعدا ًدا للتضحية بحقوق اإلنسان ألهداف أمنية.
أيّد  % 57من اإليرانيني فكرة التضحية بحقوق اإلنسان من أجل الحفاظ عىل
األمن ،يف مقابل  % 29من العراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
الرسم الثالث واخلمسون

ال بأس بالتضحية بحقوق اإلنسان يف مقابل الحفاظ عىل األمن

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

العراق

إيران

ال أوافق بشدة

من جانبهم ،أ ّيد  % 53من الرجال اإليرانيني فكرة التضحية بحقوق اإلنسان من أجل
الحفاظ عىل األمن ،مقابل   % 3من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 .)0,01كان املستجيبون األكرث ثرا ًء أكرث عرضة لدعم مثل هذه االنتهاكات ،إذ أشار
 % 35من أولئك م ّمن لديهم القدرة عىل اال ّدخار إىل أنّهم يدعمون هذه املقولة،
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يف مقابل  % 20من أولئك الذين يواجهون الصعوبات الكبرية (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  .)0,01كام ودعم بشدة هذه املقولة  % 35من املستطلعني الحاصلني
عىل التعليم االبتدايئ ،يف مقابل  % 27من غري املتعلمني أب ًدا (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  .)0,05وكانت نسبة عدم اإلجابة عىل هذا السؤال أعىل بكثري من
املتوسط ،حيث بلغت  % 16,8لدى الرجال و % 25,8لدى النساء.
ّ
كام وافق  % 33من الرجال العراقيني عىل أنّه من املمكن التضحية بحقوق
اإلنسان ،مقابل  % 25من النساء .وبعد النظر إىل األرقام مقارن ًة مع العوامل األخرى،
وال سيام التعليم والدخل واالهتامم باالطّالع عىل األخبار وجدنا ان الرجال يف
أقل عرضة للموافقة عىل هذه املقولة (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
الواقع ّ
عىل أ ّن ارتفاع املستوى التعليمي بدا مرتبطًا بانخفاض االستعداد للتضحية بحقوق
اإلنسان من أجل الحفاظ عىل األمن ،حيث أشار  % 19من املستطلعني من غري
املتعلمني إىل موافقتهم عىل املقولة يف مقابل  % 19من أولئك الحاصلني عىل
املتوسط ،و % 17من أولئك
التعليم االبتدايئ ،و % 13من الحاصلني عىل التعليم
ّ
الذين بلغوا مرحلة التعليم الثانوي ،و % 8من الذين بلغوا مرحلة التعليم الجامعي
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05و 0,05و 0,01و 0,01عىل التوايل) .وقد ظلّت
املتوسط ،ولكنها أبرت فرقًا بني الجنسني ،حيث بلغت
نسبة عدم اإلجابة يف إطار
ّ
 2,8لدى الرجال و 10,1%لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :ميكن التضحية بحقوق
اإلنسان يف سبيل األمن
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,083( *** -0,244

)0,082( *** -0,269

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,147( 0,222

)0,115( * 0,211

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,176( ** 0,396

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,152( -0,096

)0,117( 0,192

)0,154( *** 0,478

)0,160( 0,158

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,169( 0,022

)0,119( ** -0,248

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,157( -0,137

السن+ 50 :

)0,124( * -0,237

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,147( 0,014

)0,113( * -0,194

)0,140( ** -0,328

)0,227( *** -0,604

)0,077( * -0,141

)0,090( 0,087

مستوى االلتزام الديني

)0,021( -0,018

)0,028( 0,024

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,105( 0,028

)0,113( 0,160

)0,125( 0,046

)0,165( ** 0,391

***2,22

***2,04

0,085

0,069

( 1,046درجة الحرية =
)884

( 1,012درجة الحرية =
)700

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

)0,115( -0,013

نعم

930

0,038

)0,123( 0,162
)0,117( -0,033

نعم

730

0,030

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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ً
يف ّ
ضعيفا يف البالد
ظل النظام الديمقراطي ،يصبح األداء االقتصادي
ظل
كل من اإليرانيني والعراقينيّ ،
تغي بارز يف آراء ّ
عىل الرغم من وجود ّ
اإليرانيون عموماً أكرث عرضة للقول إنّ للنظام الدميقراطي التأثري السلبي يف النمو
االقتصادي.
انعكاس للعزلة النسبية التي يعيشونها ،كان اإليرانيون أكرث عرضة للقول إنّ
ٍ
يف
الدميقراطية تؤدّي إىل أضعاف النم ّو االقتصادي ،حيث وافق  % 58من اإليرانيني عىل
املقولة أو وافقوا بشدة يف مقابل  % 48من العراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
.)0,01
الرسم الرابع واخلمسون

يف األنظمة الدميقراطية يكون اال

أوافق بشدة

أوافق
العراق

ال أوافق
إيران

ال أوافق بشدة
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علما بـأ ّن مجـ ّرد  % 18مـن الرجـال اإليرانيين وافقوا بشـ ّدة على املقولة ،يف
ً
مقابـل  % 42مـن النسـاء اإليرانيين (يبلـغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  .)0,01أما
نسـبة عـدم اإلجابـة عـن السـؤال فقد كانـت عالية جـ ًدا ،حيـث بلغـت  % 26لدى
الرجـال و  % 31,9لدى النسـاء.
ممثلة بني الرجال والنساء العراقيني،
ويف حني أ ّن املستويات املطلقة كانت ّ
حيث وافق عىل املقولة  % 49من الرجال و % 48من النساء ،باتت األرقام ذات داللة
إحصائية (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  )0,01بعد مقارنتها مع العوامل األخرى.
حيث أن  % 15من املستطلعني الحاصلني عىل التعليم الجامعي وافقوا بشدة عىل
املقولة ،مقارنة مع  % 26من أولئك الحاصلني عىل التعليم الثانوي و % 33من غري
املتعليمني أب ًدا (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,01و 0,05عىل التوايل) .أما نسبة
املتوسط ،حيث بلغت  % 10,3لدى الرجال
عدم اإلجابة عن السؤال فقد كانت فوق
ّ
و  % 18,1لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :يف النظام الدميقراطي
اإلقتصاد يصبح ضعيفًا
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,073( *** -0,385

)0,084( *** -0,354

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,138( -0,010

)0,114( 0,049

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,177( 0,152

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,145( -0,143
)0,145( 0,167

)0,116( 0,136

)0,163( -0,022
)0,109( -0,051

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,157( * 0,294

)0,110( -0,180

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,151( 0,114

)0,215( *** -0,945

السن+ 50 :

)0,109( 0,089

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,145( 0,189

)0,134( ** -0,314

)0,069( -0,023

)0,090( -0,118

مستوى االلتزام الديني

)0,020( 0,012

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,099( -0,132

)0,028( * 0,051
)0,113( 0,073

)0,084( -0,131

)0,118( -0,045

)0,125( -0,052

)0,168( -0,060

***6,98

***4,69

0,131

0,104

( 0,898درجة الحرية
= )793

( 0,976درجة الحرية = )659

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

839

0,081

)0,116( 0,054

نعم

689

0,065

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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تؤ ّثر الديمقراطية بشكل سلبي يف القيم األخالقية واالجتامعية
كان العراقيون أكرث عرضة للموافقة عىل أنّ الدميقراطية تؤثر بشكل سلبي
تغي داخل كال البلدين.
يف القيم األخالقية واالجتامعية ،ولكن الحظنا وجود ّ
وافق معظم اإليرانيني والعراقيني عىل أنّ الدميقراطية تؤثر سل ًبا يف القيم
االجتامعية واألخالقية ،ولك ّن العراقيني كانوا أكرث عرضة لتبني هذا الرأي ـ رمبا
بسبب تجربتهم املبارشة مع االنتقال الصعب نحو الدميقراطية.
عىل أ ّن  % 27من الرجال اإليرانيني أشاروا إىل أ ّن الدميقراطية تؤثر سلبًا
يف القيم االجتامعية واألخالقية ،مقارنة مع  % 43من النساء اإليرانيات (يبلغ
الرسم اخلامس واخلمسون

النظام الدميقراطي يؤثر سلباً عىل القيم االجتامعية واألخالقية

أوافق بشدة

أوافق
العراق

ال أوافق
إيران

ال أوافق بشدة
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مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01وكانت نسبة عدم اإلجابة عن السؤال مرتفعة،
حيث بلغت  % 18لدى الرجال و % 28لدى النساء.
سلبي عىل القيم
وقد رأى العراقيون األكرث ثرا ًء أ ّن الدميقراطية كان لها تأثري
ّ
االجتامعية واألخالقية ،إذ يوافق بشدة عىل هذا الرأي  % 39م ّمن يواجهون
الصعوبات الكبرية يف تلبية احتياجاتهم .يف حني أ ّن املستطلعني يف هذه
الفئة م ّمن يتمتّعون باستقرار أعىل يف الدخل (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 )0,05كانوا أكرث عرضة للموافقة .علی الرغم من أنّ هذه النتائج تتعدّ ل جزئ ًیا
مع ارتفاع مستويات التعلیم يف إطار هذه الفئة .إذ إنّ املستطلعني األكرث
أقل اقتنا ًعا بأنّ للدميقراطية هذه اآلثار السلبية ،حيث وافق بشدة
تعل ًّم كانوا ّ
عىل املقولة  % 47من غري املتعلمني ،يف مقابل  % 42من الحاصلني عىل
الثانوي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  )0,05و % 13من البالغني
التعليم
ّ
مرحلة التعليم الجامعي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01وكانت نسبة
املتوسط ،حيث بلغت  % 2,5لدى الرجال
أقل من
عدم اإلجابة عن السؤال ّ
ّ
و % 7,8لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :الدميقراطسة تؤثر سل ًبا
عىل القيم األخالقية واالجتامعية
ذكور

(العراق)

(إيران)

)0,074( *** -0,206

)0,080( -0,084

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,138( -0,067

)0,103( *** 0,316

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,170( 0,239

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,143( -0,021
)0,145( 0,071

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,162( 0,253

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,153( -0,136

السن+ 50 :

)0,107( -0,032

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,105( ** 0,247
)0,161( 0,220

)0,093( -0,031
)0,100( -0,163

)0,123( ** -0,266

)0,147( 0,139

)0,214( *** -1,203

)0,070( * -0,128

)0,078( 0,117

مستوى االلتزام الديني

)0,020( 0,001

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,107( -0,092

)0,025( 0,020
)0,102( 0,116

)0,094( 0,072

)0,107( * -0,185

)0,115( * 0,212

)0,164( -0,242

***2,25

***3,27

0,087

0,118

( 0,927درجة الحرية =
)858

( 0,908درجة الحرية =
)699

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

)0,103( 0,123

نعم

نعم

904

0,039

729

0,082

مالحظــة * :القيمــة االحتماليــة أقـ ّـل مــن  ** - 0,1القيمــة االحتماليــة أقـ ّـل مــن  *** - 0,05القيمــة االحتماليــة
أقـ ّـل مــن 0,01
جرت التحليالت على أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة
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األنظمة الديمقراطية غري فاعلة يف احلفاظ عىل النظام واإلستقرار
انقسمت اآلراء يف كال البلدين بشكل متساو ٍ تقري ًبا حول ما إذا كانت األنظمة
الدميقراطية تع ّزز عدم االستقرار.
رأى أكرث من نصف اإليرانيني والعراقيني أ ّن األنظمة الدميقراطية غري قادرة عىل

الحفاظ عىل النظام واالستقرار ،حيث إ ّن  % 28من اإليرانيني والعراقيني يوافقون
بشدة عىل هذا الرأي القائل بعدم فاعلية الدميقراطية .ولكن من بني أولئك الذين مل
يوافقوا عىل هذة املقولة ،كان العراقيون أكرث تأكي ًدا يف رفضهم ،حيث ارتفعت نسبة
الذين رفضوا بشدة.
علم أنّ  % 20من الرجال اإليرانيني قد وافقوا بشدة عىل أنّ األنظمة الدميقراطية
ً
غري قادره عىل الحفاظ عىل النظام واالستقرار ،يف مقابل  % 43من النساء اإليرانيات
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد
كانت مرتفعة جدً ا إذ بلغت  % 25,8لدى الرجال و % 34,4لدى النساء.
من جانبهم ،وافق  % 59من الرجال العراقيني عىل هذه املقولة ،يف مقابل % 54
من النساء العراقيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05يف حني أن ما ال يزيد
عىل  % 12من املستطلعني من ذوي التعليم الجامعي قد وافقوا عليها ،يف مقابل 34
 %من غري املتعلمني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة
عن هذا السؤال فقد شهد انقسا ًما بني الجنسني إىل ح ّد كبري ،إذ بلغت  % 5,3لدى
أقل بكثري من معدل اإليرانيني.
الرجال يف مقابل  % 15,8لدى النساء ،وإن كان ذلك ّ
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الرسم السابع واخلمسون

عامل الدميقراطية :إيران

الدميقراطية تؤثر سلباً يف القيم
النظام واالستقرار

الدميقراطية تؤثر سلباً يف القيم
االجتامعية واألخالقية

التضحية بحقوق اإلنسان مقابل األمن يف الدميقراطية يكون االقتصاد ضعيفاً

الصعوبة

الفساد

التدين

أي منهام

الصعوبة

الفساد

التدين

أي منهام

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

عامل الدميقراطية :العراق

الدميقراطية تؤثر سلباً يف القيم
االجتامعية واألخالقية

الدميقراطية تؤثر سلباً يف القيم
النظام واالستقرار

التضحية بحقوق اإلنسان مقابل األمن يف الدميقراطية يكون االقتصاد ضعيفاً

الصعوبة

الفساد

التدين

أي منهام

الصعوبة

الفساد

التدين

أي منهام

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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املربعات الصغرى العادية :الدميقراطية تؤثر سلبًا يف
النظام واإلستقرار
(إيران)

(العراق)

ذكور

)0,074( *** -0,378

)0,083( ** -0,212

الدخل :مثة بعض الصعوبات

)0,143( -0,060

)0,113( * 0,189

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,135( -0,002

)0,109( 0,122

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,145( * 0,245

)0,156( 0,046

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,167( 0,189

)0,105( 0,118

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,160( 0,117

)0,111( -0,174

)0,146( -0,028

)0,126( -0,071

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,152( -0,213

)0,183( *** -0,966

السن50 – 30 :

)0,072( * -0,125

)0,084( -0,071

السن+ 50 :

)0,111( -0,005

)0,108( 0,059

مستوى االلتزام الديني

)0,020( -0,003

)0,025( 0,005

استخدام اإلنرتنت

)0,102( -0,045

)0,110( 0,100

مستوى التعليم :ثانوي

االهتامم باملستجدّات واألخبار *

)0,094( -0,064

)0,109( -0,117

االهتامم باملستجدّات واألخبار

)0,120( 0,068

)0,167( -0,064

دراسة إضافية للمناطق

نعم

نعم

اختبار فيرش

***3,33

***3,16

مراقبات

837

707

معامل التحديد

0,128

0,096

ضبط معامل التحديد

0,078

0,058

استخدام اإلنرتنت
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الخطأ املعياري املتبقي

( 0,914درجة الحرية =
)791
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( 0,940درجة الحرية =
)677

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :غري موافق بشدة = 1 ،موافق بشدة

الدليل االختباري :أمهية الذاكرة ،حقوق اإلنسان ،الديمقراطية
بالنسبة للعراقيني ،أثارت التجارب الدينية التي م ّرت بها الذاكرة اآلراء األكرث
السلبية حول استقرار الدميقراطية والتوافق مع اإلسالم .وكذلك بالنسبة لإليرانيني،
فإ ّن التجارب الدينية التي مرت بها الذاكرة جعلت املستطلعني أكرث عرضة للتضحية
بحقوق اإلنسان من أجل االستقرار .وعىل النقيض من ذلك ،فإ ّن العوامل التي تذكّر
دعم للدميقراطية :فقد
اإليرانيني بالفساد جعلت املشاركني يف املسح منهم أكرث
ً
أقل عرضة للقول إ ّن الدميقراطية تعادي اإلسالم ،أو إنّها تتسبب يف ضعف
كانوا ّ
االقتصاد ،أو إ ّن لها اآلثار االجتامعية واألخالقية السلبية.
قبل أن نسأل املستطلعني األسئلة األربعة األساسية املتعلقة بحقوق اإلنسان
كل من املشاركني يف املسح أن يصف لنا بالتفصيل إحدى
والدميقراطية ،طلبنا من ّ

الذكريات أو التجارب ،بحيث تأيت مبثابة ركيزة نعتمد عليها يف ذاك السؤال .عىل
أ ّن هذه الفئات قد تداخلت ما بني العراقيني واإليرانيني حيثام كان ذلك ممك ًنا (أي
ذكرى مهمة لدى الفرد ،ذكرى دينية ،ذكرى عن الفساد) ولك ّنها أيضً ا كانت عرضة
كل بلد (الطائفية يف العراق ،األعباء
للتعديل ليك تتناسب مع التجارب الواقعية يف ّ
املالية بسبب العقوبات يف إيران).
أقل حساسية تجاه عنرص املشقة .ولكن عندما ك ّنا
علم أنّ اإليرانيني كانوا ّ
ً
رصا دين ًيا ،كان املستطلعون يصبحون أكرث استعداداً للتضحية بحقوق
نذكر عن ً
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اإلنسان ألهداف أمنية (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05يف حني أنّنا عندما
كنا نطرح عنرص الفساد ،كان املستطلعون يصبحون أكرث عرضة لعدم املوافقة
عىل أنّ الدميقراطية مناهضة لإلسالم (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05أو أن
الدميقراطية تجعل االقتصاد الوطني أضعف (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )0,05
أو أن للدميقراطية األثر السلبي يف القيم االجتامعية واألخالقية (يبلغ مستوى الداللة
يعبون
اإلحصائية  ،)0,01وهو ما يُعترب تأكيدً ا ملسألة أنّ املستطلعني ويف حني أنّهم ّ
بأغلبيتهم الساحقة عن اآلراء اإليجابية تجاه النظام اإليراين الحايل ،إال أنّهم يشعرون
باإلحباط الكامن جراء الفساد.
رص
أما العراقيون فقد كانوا ّ
حساسني تجاه العنرص الديني .فعندما طُرح عليهم عن ٌ
ديني ،كان املستطلعون منهم أكرث عرضة للموافقة عىل أ ّن الدميقراطية غري مستقرة
ّ
وأنّها معادية لإلسالم (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05يف الحالتني).
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وضع الديمقراطية في ّ
كل من إيران والعراق

إضاءات
•أظهر املشاركون اإليرانيون ثقة كبرية يف الحزب الحاكم والحكومة الحاليني،
إذ يعتقد أكرث من  % 70أنّ الحزب الحايل هو األفضل لقيادة إيران ،يف حني
أنّ أكرث من نصفهم قد انتقدوا الحكومة من دون خوف ،وأكرث من  % 60رأوا
خ ًرا كانت ح ّرة ونزيهة متا ًما.
أنّ االنتخابات التي جرت مؤ ّ

•ومن ناحية أخرى ،أعرب العراقيون عن عدم رضاهم عن النظام الحايل ،إذ
ذكر  % 50منهم أن مثة انتهاكات كبرية جرت يف خالل االنتخابات الربملانية
األخرية ،و اعترب أكرث من  % 70أنّه ما من حزب من األحزاب املوجودة عىل
الساحة مناسب لقيادة العراق .ومع ذلك ،ذكر أكرث من  % 80أنّهم قادرون
يل من دون خوف ،عىل الرغم من أنّ السبب من وراء
عىل انتقاد النظام الحا ّ
هذا الوضع يُعزى يف املقام األول إىل ضعف النظام ،وليس انطالقًا من
إميانهم بعدل هذا النظام ونزاهته.
•يف حني يصعب قياس سلوك املشاركة يف التصويت باالعتامد عىل ترصيح
كل شخص بسبب امليل املعروف تجاه املبالغة ،يبدو أنّ أغلب اإليرانيني
ّ
مم هو
والعراقيني م ّمن شملتهم هذه العينة هم أكرث نشاطًا يف الشأن السيايس ّ
العادي يف كلٍّ من هذين البلدين.
املواطن
ّ

240

الوجهة كربالء

هل شاركت يف التصويت يف االنتخابات الربملانية األخرية؟
أجاب ما يقارب من ثالثة أرباع اإليرانيني والعراقيني م ّمن شملتهم هذه الع ّينة
بأنهم شاركوا يف التصويت ،وهي نسبة تبدو أعىل من نسب املشاركة يف االنتخابات
كل من هذين البلدين ،عىل الرغم من أ ّن السبب من وراء هذا قد يكون التح ّيز
يف ّ
املبالغ فيه لجهة القول باملشاركة يف االنتخابات.
قال  % 88من اإليرانيني و % 80من العراقيني إنّهم شاركوا يف التصويث يف
علم أنّ هذه األرقام تفوق األرقام الرسمية الصادرة
االنتخابات الربملانية املاضيةً .
عن العراق حول املشاركة يف االنتخايات بنسبة تفوق الــ  ،% 60وكذلك   % 60من
نسبة اإلقبال عىل انتخابات يف أوساط الشعب اإليراين [[[.وبالتايل فإنّ واحدة من
التفسريات املحتملة لهذه النتائج هي أنّ املستطلعني يف هذا املسح هم فعالً أكرث
مم هم باقي السكان يف بلديهام .ومع ذلك ،ال ننس  أنّ
نشاطًا يف الشأن السيايس ّ
املبالغة يف اإلفصاح  عن املشاركة يف التصويت هو أمر شائع يف سياقات املسح،
وهو ما قد يؤدي أيضً ا إىل ارتفاع النسب القائلة باملشاركة يف التصويت.
علم أ ّن اإليرانيني األكرث ثرا ًء كانوا أكرث عرضة للقول إنهم شاركوا يف التصويت ،إذ
ً
أعلن  % 79من أولئك الذين يواجهون الصعوبات الكبرية يف تلبية احتياجاتهم اليومية
أنّهم شاركوا يف التصويت ،مقارنة مع  % 86من الذين يواجهون بعض الصعوبات يف
تلبية االحتياجات اليومية ،و % 89من أولئك الذين ال يعانون أية صعوبات تُذكر ،و
 % 92من أولئك الذين لديهم القدرة عىل اال ّدخار (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
لجميع األرقام  .)0,01بالنسبة إىل املستطلعني األكرب س ّناً فهم أكرث عرضة للقول
بأنهم شاركوا يف التصويت ،إذ أعلن  % 79م ّمن هم بني سن الـ  18عاماً والـ 30
عا ًما بأنهم شاركوا يف التصويت ،يف مقابل  % 92من أولئك الذين ترتاوح أعامرهم
ما بني سن الـ  30عاماً والـ  ،50و % 96من الذين تجاوزت أعامرهم سن الخمسني
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائيّة  .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة عن السؤال فقد كانت
[[[ -بحسب األرقام التي صدرت عن المعهد الدولي للديمقراطية والمشاهدة في االنتخابات www.idea.int

الوجهة كربالء

241

منخفضة ،حيث بلغت  % 4,6لدى الرجال و % 7,2لدى النساء.
كام كان املستطلعون العراقيون األكرب س ًنا أكرث عرضة للقول إنّهم شاركوا يف
التصويت ،إذ أشار إىل ذلك  % 73م ّمن هم بني س ّن الـ  18عاماً والـ 30عا ًما يف مقابل
 % 87من أولئك الذين ترتاوح أعامرهم ما بني س ّن الـ  30عاماً والـ  ،50و % 88من
الذين تجاوزت أعامرهم سن الخمسني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما
نسبة عدم اإلجابة عن السؤال فقد كانت منخفضة ج ًدا ،حيث بلغت  % 0,36لدى
الرجال و % 0,38لدى النساء.
الرسم الثامن واخلمسون

صوت يف االنتخابات األخرية
ّ
هل

نعم
العراق

كال
إيران
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املربعات الصغرى العادية :املشاركة يف
االنتخابات السابقة
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

(العراق)

(إيران)

)0,032( * 0,056

)0,024( -0,026

)0,043( 0,001

)0,050( * 0,085

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,049( ** 0,102

)0,042( -0,021

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,044( 0,018

)0,042( -0,003

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,054( 0,017

)0,051( ** 0,123

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,041( -0,003

)0,045( -0,067

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,042( -0,027

)0,053( 0,084

السن+ 50 :

)0,027( *** 0,117

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,055( -0,066

)0,039( -0,028
)0,023( *** 0,077

)0,036( *** 0,238

مستوى االلتزام الديني

)0,006( 0,0002

االهتامم باملستجدّات واألخبار * استخدام
اإلنرتنت

)0,042( *** -0,157

)0,011( -0,002
)0,047( 0,045

)0,040( *** 0,199

)0,045( 0,058

)0,026( *** 0,073

)0,064( 0,026

***2,86

***5,77

0,133

0,131

( 0,306درجة الحرية
= )959

( 0,391درجة الحرية
= )719

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

)0,042( *** 0,281

نعم

نعم

1005

0,093

749

0,096

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل مستويني = 0 :كال = 1 ،أجل
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أخريا؟
ما هو تقييمك لالنتخابات التي جرت
ً

ريا كانت
شعرت األغلبية من بني اإليرانيني بأ ّن االنتخابات التي جرت أخ ً
عادلة ونزيهة ،يف املقابل شعرت األغلبية من العراقيني بالعكس متا ًما.
اعترب  % 70من اإليرانيني أنّ االنتخابات الربملانية األخرية كانت حرة ونزيهة
متا ًما ،مقارنة مع ما ال يزيد إال ً
قليل عن الـ  % 20من العراقيني (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  .)0,01يف الواقع ،وافق  % 50من العراقيني عىل أنّ مثة
مم ّ
يدل عىل ٍ
نقص
«انتهاكات كبرية» قد ارتكبت يف خالل االنتخابات األخريةّ ،
كامن يف الثقة يف النظام السيايس الحايل.
الرسم التاسع واخلمسون

االنتخابات األخرية كانت...

حرة نزيهة متاماً

العراق

حرة ونزيهة مع
بعض الخروقات
الصغرية
إيران

حرة وعادلة مع
بعض الخروقات
الكبرية
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من جانبهم أشار  % 7من الرجال اإليرانيني إىل أ ّن هذه االنتخابات شكّلت
ريا ،يف مقابل  % 15من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
خرقًا كب ً
املتوسط ،حيث
 .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد كانت فوق
ّ
بلغت  % 11,3لدى الرجال و  % 19,6لدى اللنساء.
عىل أ ّن اإليرانيني األكرث ثرا ًء كانوا أكرث عرضة للقول إ ّن االنتخابات كانت
حرة ونزيهة ،بحيث أشار  % 61من الذين يواجهون صعوبات كبرية يف تلبية
ريا ،مقارنة مع  % 49من أولئك
احتياجاتهم إىل أ ّن االنتخابات شكّلت خرقًا كب ً
الذين يواجهون بعض الصعوبات يف تلبية احتياجاتهم اليومية (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  )0,05و % 48من أولئك الذين ال يواجهون أيّة صعوبات
ت ُذكر (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,1و % 38من الذين لديهم القدرة
عىل اال ّدخار (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01بدورهم ،ذكر  % 10من
املستطلعني الحاصلني عىل التعليم الجامعي أ ّن االنتخابات األخرية كانت
ح ّرة ونزيهة متا ًما ،يف مقابل  % 6من غري املتعلمني أب ًدا (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  .)0,01أما نسبة عدم االجابة عىل السؤال فقد كانت عالية ج ّدا ً،
حيث بلغت  % 17,1لدى الرجال وضعف ذلك بالنسبة إىل النساء (.)% 34,4
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ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار * استخدام
اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد
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املربعات الصغرى العادية :االنتخابات
األخرية كانت حرة ونزيهة
(العراق)
(إيران)
)0,073( * 0,140
)0,055( *** 0,255
)0,093( *** 0,250
)0,100( 0,076
)0,092( *** 0,320
)0,096( 0,016
)0,142( *** 0,553
)0,105( -0,008
)0,095( 0,052
)0,107( -0,076
)0,101( 0,006
)0,101( -0,045
)0,116( 0,051
)0,099( -0,145
)0,142( *** -0,507
)0,103( -0,132
)0,076( -0,078
)0,051( -0,074
)0,105( -0,134
)0,072( 0,004
)0,024( -0,035
)0,014( 0,0001
)0,093( *** -0,315 )0,084( *** -0,309
)0,077( *** 0,292

)0,091( 0,106

)0,168( -0,033
)0,069( 0,027
نعم
نعم
***18,9
***3
555
922
0,108
0,118
0,061
0,073
( 0,637درجة الحرية ( 0,750درجة الحرية
الخطأ املعياري املتبقي
= )526
= )876
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل ثالثة مستويات = 0 :خرق كبري = 1 ،حرة بالكامل
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برأيك ،من جيب أن يقود البالد؟
برهن العراقيون نقصاً كبريا ً يف الثقة يف األحزاب السياسية املوجودة عىل
الساحة يف العراق ،يف حني أ ّن اإليرانيني دعموا بشدة الفريق الحاكم.
كان عدم الثقة الكامنة لدى العراقيية يف النظام السيايس العراقي واضح
للغاية إذ أشار إىل ذلك  % 60من املستطلعني العراقيني من خالل اإلجابة
بـــ«ال يوجد حزب مناسب لقيادة العراق».
يف املقابل ،أبدى  % 70من املستطلعني اإليرانيني دعمهم الكامل لسلطة
القائد األعىل السيد الخامنئي .عىل أن الحركة السياسية التي تلته من حيث
الشعبية فقد كانت حركة اإلصالحيني ،يليها األصوليون ،عىل أنّ كليهام حصل
عىل دعم حواىل  % 10من املستطلعني .وقد كان املستطلعون الذين تجاوزوا
س ّن الخمسني عا ًما أكرث عرضة من الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18عاماً
و 30عا ًما لتقديم الدعم لقيادة الدينية املطلقة للخامنئي (يبلغ مستوى الداللة
أقل عرضة لدعمه
اإلحصائية  ،)0,01يف حني أ ّن مستخدمي اإلنرتنت كانوا ّ
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01بالنسبة إىل مستوى عدم اإلجابة عن
املتوسط ،حيث بلغ  % 5لدى الرجال
أقل بقليل من
هذا السؤال فقد كان ّ
ّ
و % 10,7لدى النساء.
من جانبهم ،كان الرجال العراقيون ،واألشخاص األكرث ثرا ًء واملهت ّمون
باملستج ّدات واألخبار م ّمن ال يحصلون عىل أخبارهم من اإلنرتنت جميعاً
أقل عرضة للقول بأنّه ال يوجد حزب مناسب لقيادة البالد (يبلغ مستوى الداللة
ّ
اإلحصائية  .)0,01يف حني أنّ األشخاص من ذوي املستوى التعليمي األعىل
والذين تجاوزوا س ّن الخمسني كانوا أيضً ا أكرث عرضة للقول إنّه ليست مثّة طرف
مناسب للقيادة (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05و  0,01عىل التوايل).
املتوسط،
بالنسبة إىل مستوى عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد كان يف محيط
ّ
حيث بلغ  % 5,9لدى الرجال و % 17,5لدى النساء.
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الرسم الستون

من يجب أن يقود إيران؟
األصوليون

اإلصالحيون
غريهم
ال أحد سوى
الخامنئي

إيران

من يجب أن يقود العراق؟
منظمة بدر

حزب الدعوة
اإلسالمي
غريهم
ما من حزب
مناسب
العراق
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ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

املربعات الصغرى
العادية إيران :الخامنئي
فقط

املربعات الصغرى
العادية العراق :ال أحد
يناسب

)0,062( 0,061

)0,053( -0,059

)0,034( * -0,056

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,060( 0,047

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,070( -0,004

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,041( *** -0,113
)0,051( *** -0,161

)0,066( -0,004

)0,079( *** -0,254

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,070( -0,009

)0,057( 0,058

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,067( -0,061

السن+ 50 :

)0,048( ** 0,098

)0,054( *** 0,141

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,063( -0,045
)0,035( 0,014

)0,051( 0,071

)0,064( ** 0,156
)0,108( ** 0,231
)0,044( -0,017

مستوى االلتزام الديني

)0,009( 0,007

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,029( ** 0,057

)0,057( *** -0,156

)0,034( 0,006

)0,063( 0,066

)0,068( ** -0,171

)0,081( -0,050

***2,9

***104,15

0,080

0,141

( 0,447درجة الحرية =
)921

( 0,466درجة الحرية
= )643

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

967

0,035

)0,014( -0,012

نعم

673

0,102

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل مستويني :إيران = 1 :خامنئي = 0 ،غريه
العراق = 1 :ال أحد يناسب = 0 ،غريه
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باملقارنــة مــع األحــزاب السياســية األخــرى يف العــراق ،برأيك هــل األحزاب
مماثلــة هلا؟ (املســتطلعون العراقيون)
اإلســامية أفضــل أو أســوأ منها أو ّ
قلة هم العراقيون الذين ينظرون نظرة سلبية لألحزاب اإلسالمية.
يرى  % 78من العراقيني أنّ األحزاب اإلسالمية هي إما أفضل من األحزاب
ممثلة لها.
السياسية األخرى وإ ّما ّ

الرسم الواحد والستون

األحزاب اإلسالمية

أفضل

مساوية

أسوء
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علم أنّ العراقيني األقل تعل ًّم كانوا أكرث عرضة للقول إنّ األحزاب اإلسالمية
ً
هي أفضل بالنسبة للعراق ،بحيث يوافق عىل هذه املقولة  % 53من غري
املتعلّمني يف مقابل  % 42من الحاصلني عىل التعليم االبتدايئ ،و % 41من
املتوسط و % 35من ذوي التعليم الثانوي و % 9من
الحاصلني عى التعليم
ّ
الواصلني إىل املرحلة الجامعية (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية لجميع األرقام
.)0,01
فضالً عن ذلك كان املستطلعون من الذين ال يواجهون أيّة صعوبات تذكر
أقل عرضة لتفضيل األحزاب اإلسالمية
يف تلبية احتياجاتهم اليومية ملحوظة ّ
من أولئك الذين يواجهون صعوبات كبرية يف تلبية احتياجاتهم ،إذ بلغت النسبة
 % 34يف مقابل ( % 38يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05يف حني كان
املستطلعون م ّمن هم فوق س ّن الخمسني أكرث عرضة للنظر بعني السلبية إىل
األحزاب اإلسالمية ،إذ وافق  % 28فقط من أولئك الذين تزيد أعامرهم عىل
خمسني عىل أ ّن األحزاب اإلسالمية كانت أفضل حاالً ،يف مقابل  % 14من
الذين ترتاوح أعامرهم ما بني الـ 18عاماً والـ  30عا ًما (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  .)0,01وقد بلغت نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال  % 4,1لدى
الرجال يف مقابل  % 9,4لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :األحزاب اإلسالمية
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

العراق

)0,063( 0,055

)0,082( -0,093

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,080( ** -0,159

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,080( *** -0,244

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,117( -0,048

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

-)0,085( *** 0,246

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,162( *** -0,684

السن+ 50 :

)0,085( *** -0,269

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,099( *** -0,393
)0,065( 0,001

مستوى االلتزام الديني

)0,021( 0,023

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,084( -0,034

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

)0,081( 0,119

)0,131( 0,142
نعم

***18,33
713

0,103
0,064

( 0,737درجة الحرية = )683

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل مستويني = 0 :أسوء حتى  = 2أفضل
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هــل يمكــن يف أيامنــا هــذه للمواطنــن اإليرانيــن  /العراقيــن انتقــاد
النظــام احلاكــم يف البــاد مــن دون خــوف؟
شعر العراقيون براحة أكرب من اإليرانيني يف انتقاد النظام الحاكم.
وبصورة عامة ،ميكن القول إنّ العراقيني شعروا براحة أكرث بكثري من اإليرانيني
يف انتقاد النظام الحاكم ،حيث أشار   % 64من اإليرانيني إىل أنّه ميكن لهم أن
ينتقدوا النظام دون خوف ،يف مقابل  % 92من العراقيني (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية .)0,01

الرسم الثاين والستون

هل تنتقد النظام من دون خوف؟

نعم
العراق

كال
إيران
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يعتقد  % 68من الرجال اإليرانيني أنّه ميكن لهم انتقاد النظام من دون
الخوف ،مقابل  % 57من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 .)0,01يف املقابل وافق بشدة عىل هذا الرأي  % 70من املستطلعني املهت ّمني
باملستج ّدات واألخبار والذين يحصلون عىل أخبارهم من اإلنرتنت ،عىل
أقل اهتام ًما باملستج ّدات واألخبار والذين
عكس  % 62من أولئك الذين كانوا ّ
ال يحصلون عىل األخبار من اإلنرتنت (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )0,01
أقل اهتام ًما باملستج ّدات واألخبار ولك ّنهم يحصلون عىل
و % 49م ّمن هم ّ
أخبارهم من اإلنرتنت (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05أما نسبة عدم
اإلجابة عن هذا السؤال فقد بلغت  % 5,9لدى الرجال و % 10,1لدى النساء.
رأى  % 93من الرجال العراقيني أنّهم يستطيعون أن ينتقدوا النظام من دون
خوف ،يف مقابل  % 91من النساء العراقيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 .)0,05إال أ ّن هذا التفوق لدى الرجال يف إمكانية انتقاد النظام يأيت مدفو ًعا
يف املقام األول بسبب االختالفات الدميوغرافية عند النساء .يف املقابل كان
املستطلعون من الحاصلني عىل التعليم االبتدايئ أكرث عرضة من غري املتعلمني
أب ًدا للموافقة عىل هذه املقولة ،إذ بلغت النسبة  % 71يف مقابل  % 58عىل
التوايل (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05أما نسبة عدم اإلجابة عن هذا
السؤال فقد بلغت  % 1,6لدى الرجال و  % 4,2لدى النساء.
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ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد

املربعات الصغرى العادية :انتقاد النظام من دون
خوف
(العراق)
(إيران)
)0,023( ** -0,049
)0,035( *** 0,135
)0,030( 0,018
)0,067( 0,006
)0,031( -0,016
)0,065( 0,086
)0,045( 0,006
)0,069( 0,091
)0,031( ** 0,061
)0,083( 0,107
)0,034( 0,050
)0,079( 0,033
)0,038( 0,030
)0,072( -0,017
)0,048( * 0,091
)0,075( 0,010
)0,026( -0,007
)0,035( * 0,062
)0,032( 0,038
)0,052( 0,077
)0,007( 0,003
)0,009( * 0,017
)0,030( * 0,053
)0,054( ** -0,135
)0,048( *** 0,193

)0,027( -0,010

)0,037( * 0,069
)0,053( 0,010
نعم
نعم
*1,38
***12,21
739
988
0,056
0,117
0,017
0,075
( 0,465درجة الحرية = ( 0,279درجة الحرية
الخطأ املعياري املتبقي
= )709
)942
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل مستويني = 0 :كال حتى  = 2نعم
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اهلجرة
نالحظ أ ّن ما ال يتع ّدى ربع اإليرانيني والعراقيني يفكّر بالهجرة ،ويف حني
يعزو اإليرانيون السبب يف ذلك إىل املخاوف االقتصادية يف املقام األول ،فإ ّن
العراقيني يعزونه إىل املخاوف األمنية واالقتصادية.
أشار مجرد ربع الزائرين االيرانيني أو العراقيني تقري ًبا إىل أنهم يفكّرون يف
الهجرة.
الرسم الثاين والستون

هل تنتقد النظام من دون خوف؟
إيران

اقتصادية
سياسية
أمنية
عائلية
أخرى

العراق

اقتصادية
سياسية
أمنية
عائلية
أخرى
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علم أ ّن  % 57من املشاركني اإليرانيني يفكّرون يف الهجرة ألسباب
ً
اقتصادية ،وتليها أسباب أخرى ( ،)% 25وأسباب سياسية ( .)% 14عىل أنّهم
أقل عرضة لذكر املخاوف األمنية العتبارها سبباً للرغبة يف الهجرة (.)% 5
كانوا ّ
وقد بلغت نسبة عدم اإلجابة  % 3,9لدى الرجال و % 5,7لدى النساء.
يف املقابل اعترب  % 38من العراقيني الذين يفكّرون يف الهجرة أ ّن السبب
وراء هذه الرغبة يعود إىل املخاوف األمنية ( ،)% 34تليها أسباب اقتصادية
ريا األسباب العائلية ( .)% 20وقد
( ،)% 25ث ّم األسباب األخرى ( )% 22وأخ ً
بلغت نسبة عدم اإلجابة  0,4%لدى الرجال ،و % 0,8لدى النساء.
الرسم الرابع والستون

هل فكرت يف الهجرة؟

كال

نعم
العراق

إيران
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املربعات الصغرى العادية :الهجرة
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,032( *** -0,105

)0,035( 0,010

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,058( ** -0,126

)0,042( -0,069

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,060( 0,001

)0,039( 0,020

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,061( -0,042
)0,063( -0,101

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,061( 0,068

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,061( 0,066

السن+ 50 :

)0,043( *** -0,184

مستوى التعليم :ثانوي

)0,044( -0,023
)0,061( -0,078
)0,042( 0,032

)0,057( * 0,097

)0,052( 0,049

)0,032( *** -0,109

)0,034( 0,028

مستوى االلتزام الديني

)0,008( 0,008

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,052( ** 0,124

)0,010( 0,010
)0,045( 0,044

)0,047( -0,050

)0,046( -0,054

)0,040( -0,005

)0,076( 0,120

***4,53

***3,26

0,121

0,068

السن50 – 30 :

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

)0,097( *** 0,347
)0,039( ** -0,083

نعم

1,007
0,080

( 0,417درجة الحرية =
)961

750

0,031

( 0,394درجة الحرية =
)720

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرت التحليالت عىل مستويني = 0 :كال حتى  = 2نعم
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 10ــ الصراع اإلقليمي
إضاءات
•أشار املستطلعون إىل مستويات عالية من الدعم للقضايا الشيعية يف جميع
دعم بقليل من العراقيني
أنحاء الرشق األوسط .عىل أنّ اإليرانيني كانوا أكرث ً
لهذه القضايا ،عىل الرغم من أنّ نسبة الدعم التي أبداها املستجيبون يف كال
البلدين كانت ساحقة.
•يعتقد نحو خمسني يف املئة من االيرانيني وأربعني يف املئة من العراقيني
أنّ بشار االسد سوف يفوز يف الحرب يف سوريا .ومع ذلك ،كانت النتيجة
الحل عرب التسوية التي يجريي التوصل إليها عن
ّ
الثانية األكرث تو ّق ًعا هي
طريق التفاوض بوساطة املجتمع الدويل ـ وهو إىل حد ما إظهار غري متوقع
للثقة بالوسطاء الدوليني عىل الرغم من استمرار جهودهم الفاشلة للتوصل
إىل وقف دائم إلطالق النار .من ناحية أخرى ،قال حواىل ربع العراقيني إنّهم
الخاصة
يعتقدون أنّ الرصاع يف سوريا لن ينتهي ،وهو ما يشري إىل تجربتهم
ّ
مع االستقرار وعدم القدرة عىل االنسحاب من الرصاع.
•أظهر العراقيون نسبة عالية لجهة دعم سيادة الدولة العراقية ووحدة أراضيها،
بحيث اعرتض أكرث من مثانني يف املئة عىل إنشاء منطقة سنية ذاتية الحكم
أو دولة كردية مستقلة.

املايل للجامعات التي تشارك يف الرصاع
تقديم الدعم ّ

كل من اإليرانيني والعراقيني مستويات عالية من الدعم للقضايا الشيعية
أظهر ّ
عىل طول الرشق األوسط.
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عىل الرغم من ارتفاع التكلفة السياسية واالقتصادية للمشاركة يف الرصاعات
الدائرة يف الرشق األوسط ،ظلّت األغلبية العظمى من اإليرانيني والعراقيني
ُيؤ ّيدون تقديم الدعم املايل وتقديم املساعدة للمجموعات الشيعية التي تنترش
أقل عرضة لدعم حامسّ ،
إل أنّ  % 60من
يف املنطقة .ويف حني أنّهم كانوا ّ
اإليرانيني والعراقيني أعربوا عن الدعم الكامل لهذه املنظمة ،عىل أنّ أكرث
الرسم اخلامس والستون

هل تدعم تقديم املساعدة املالية للمجموعات التالية؟
إيران

للحوث ّيني يف اليمن

الجيش النظامي السوري
حزب الله
الحشد الشعبي
حامس
املعارضة البحرانية
الشيعة األفغان

العراق

الحوثيني يف اليمن

الجيش النظامي السوري
حزب الله
الحشد الشعبي
حامس
املعارضة البحرانية
الشيعة األفغان

العراق أعارض

العراق أعارض بعض اليشء
العراق أدعم بعض اليشء
العراق أدعم

إيران أعارض

إيران أعارض بعض اليشء
إيران أدعم بعض اليشء
إيران أدعم
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 % 75من اإليرانيني والعراقيني كانوا عىل استعداد لدعم الحوثيني يف اليمن،
والجيش النظامي يف سوريا ،وحزب الله ،الحشد الشعبي ،واملعارضة الشيعية
يف البحرين ،والجامعات الشيعية األفغانية .وهو ما يشري بوضوح إىل الدعم
الساحق الذي تحصده السياسات اإليرانية الهادفة إىل دعم الجامعات املسلحة
يف جميع أنحاء الرشق األوسط.
أقل عرضة من نظرائهم من اإلناث لدعم حامس
كان الرجال اإليرانيون ّ
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01ومن جانبهم ،كان العراقيون األكرث
ثرا ًء هم أيضً ا أكرث عرضة لدعم جميع هذه املجموعات (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية  0,01أو  ،)0,05يف حني أ ّن ذوي املستوى التعليمي األعىل من
اإليرانيني كانوا أكرث عرضة لدعم الجيش النظامي يف سوريا أو الجامعات
الشيعية األفغانية (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,01أو  ،)0,05حيث بلغت
النسب  % 4,4مقابل  % 10,3لدى الرجال اإليرانيني و % 6,4مقابل % 11,4
أقل عرضة من النساء العراقيات
لدى النساء اإليرانيات .كان الرجال العراقيون ّ
لدعم حامس ولكن أكرث عرضة لدعم الحشد الشعبي (يبلغ مستوى الداللة
تعلم واألكرب يف الس ّن
اإلحصائية لكليهام  .)0,01عىل أ ّن املستطلعني األكرث
ً
أكرث عرضة لدعم الحوثيني يف اليمن (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )0,05
واملعارضة يف البحرين (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01يف العموم ،أ ّيد
 % 57من العراقيني حركة حامس ،و % 66الجيش النظامي يف سوريا ،و% 68
امليليشيات الشيعية األفغانية ،و % 77املعارضة يف البحرين ،و % 79الحوثيني
يف اليمن ،و % 83حزب الله % 99 ،الحشد الشعبي .وقد كانت نسبة عدم
اإلجابة عن هذه األسئلة منخفضة ،إذ تراوحت ما بني  1,5%و 11%لدى الرجال
العراقيني وما بني  1,9%و 16%لدى النساء العراقيات.
ولكن عندما طُلب منهم اختيار قضية واحدة ،اختارت األغلبية من اإليرانيني
واألغلبية العظمى من العراقيني التربّع للحشد الشعبي ،وهي الجامعات العراقية
الشيعية التي تقاتل تنظيم داعش يف العراق .عىل أنّ هذه األرقام قد بلغت % 37
بالنسبة لإليرانيني و % 96للعراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
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كيف سينتهي الرصاع يف سوريا؟
ترى األغلبية من العراقيني واإليرانيني أن بشار األسد هو من سيفوز يف الرصاع
القائم يف سوريا.
يف حني يعتقد  % 34من العراقيني و % 48من اإليرانيني أنّ بشار األسد سيفوز
يف الرصاع القائم يف سوريا (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01فإنّ  % 22من
العراقيني و % 11من اإليرانيني أعربوا عن اعتقادهم بأنّ هذا الرصاع لن ينتهي أبدً ا (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01ورأى  21%من اإليرانيني و % 19من العراقيني  أنّ
الساحة سوف تشهد تسوية تفاوضية.
اعتقد عدد قليل ج ًدا من املستطلعني أ ّن املعارضة ستفوز ( % 5من العراقيني،
 % 2من اإليرانيني) أو أ ّن الجامعات اإلرهابية سوف تسيطر عىل البالد ( % 2من
علم أ ّن العراقيني كانوا أكرث عرضة من اإليرانيني لالعتقاد
العراقيني وا إليرانيني)ً .
وربا هو ما
بأ ّن الرصاع يف سوريا لن ينتهي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية ّ ،)0,01
الخاصة مع الرصاع املستم ّر.
انعكاسا لتجربتهم
يشكل
ّ
ً
من جانبهن ،كانت النساء أكرث عرضة لالعتقاد بأ ّن الرصاع لن ينتهي (إيران% 18 :
من نساء يف مقابل  % 11من الرجال؛ العراق % 36 :من النساء يف مقابل  % 17من
الرجال ،يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01ويف الوقت نفسه ،نجد أن من بني
اإليرانيني ،كان الرجال أكرث عرضة لالعتقاد بأنّه سيكون مثة تسوية تفاوضية (إيران:
 % 28من الرجال يف مقابل  % 19من النساء ،يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01يف
حني كان الرجال من بني العراقيني أكرث عرضة لالعتقاد إ ّن بشار األسد سيفوز (% 35
من نساء يف مقابل  % 49من رجال ،يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
املتوسط ،إذ بلغت
بالنسبة إىل عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد كانت فوق
ّ
 % 10,4لدى الرجال اإليرانيني ،و % 17,5لدى النساء اإليرانيات ،يف مقابل % 11,6
لدى الرجال العراقيني ،و 23,1%لدى النساء العراقيات.
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الرسم السادس والستون

الحل يف سوريا
ّ

سيكون مثة تسوية تفاوضية
بني طريف الرصاع برعاية
املجتمع الدويل
املعارضة السورية ستنترص
الرصاع لن ينتهي
الجامعات اإلرهابية
ستسيطر عىل البالد
بشار األسد سينترص

العراق

العراق

إيران
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دعم قيام املنطقة السنية املستق ّلة أو الدولة الكردية (العراقيون فقط)
أيّدت األغلبية العظمى من املستطلعني العراقيني وحدة العراق.
الرسم السابع والستون

قيام الدولة الكردية املستقلة

أدعم

أدعم
بعض
اليشء

أعارض
بعض
اليشء

أعارض

قيام منطقة الحكم الذايت السنية

أدعم

أدعم
بعض
اليشء

أعارض
بعض
اليشء

أعارض

أي شكل من أشكال
رفض ما يزيد عىل مثانني يف املئة من العراقيني تأييد إنشاء ّ
انعاكسا للدعم الكامل لديهم  
يت أو الدولة الكردية املستقلة وهم ما يشكّل
الحكم الذا ّ
ً
لبقاء الدولة العراقية عىل وضعها التنظيمي الحايل.
علم أ ّن مج ّرد  % 9من النساء العراقيات أيّدن إنشاء منطقة سنية ذاتية الحكم ،يف
ً
مقابل  % 14من الرجال العراقيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
هذه الفجوة بني الجنسني موجودة أيضً ا يف مسألة قيام الدولة الكردية املستقلة ،إذ

إ ّن  % 10من النساء يدعمن إنشائها مقارنة مع  % 14من الرجال (يبلغ مستوى الداللة
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اإلحصائية  .)0,01وكان املستطلعون من الذين حصلوا عىل التعليم الجامعي أكرث
عرضة بقليل لدعم قيام هذه الدولة الكردية ،إذ بلغت نسبتهم  % 16يف مقابل % 14
من غري املتعلمني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 .)0,05عىل أ ّن مجرد  % 7من املستطلعني م ّمن هم فوق سن الخمسني أيّدوا
قيام الدولة الكردية ،يف مقابل  % 15م ّمن ترتاوح أعامرهم ما بني  18و 30عا ًما (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05إشار ًة إىل أ ّن نسبة عدم اإلجابة جاءت منخفضة إن
عن السؤال املتعلّق مبنطقة الحكم الذايت السنية أو قيام الدولة الكردية املستقلة ،إذ
بلغت حواىل  % 1لدى الرجال و % 3لدى النساء.
املربعات الصغرى
العادية :دولة كردية
مستقلة

املربعات الصغرى العادية:
منطقة حكم ذايت سنية
(العراق)

ذكور

)0,079( *** 0,285

الدخل :مثة بعض
الصعوبات

)0,103( 0,005

الدخل :ما من
صعوبات ت ُذكر

)0,101( 0,139

الدخل :إمكانية
االدّخار

مستوى التعليم:
ابتدايئ
مستوى التعليم:
متوسط
ّ
مستوى التعليم:
ثانوي

مستوى التعليم:
جامعي وما فوق

)0,144( 0,140
)0,099( 0,087
)0,106( * 0,184
)0,123( 0,089
)0,199( 0,147

ذكور

الدخل:
مثة بعض
الصعوبات

الدخل :ما من
صعوبات ت ُذكر

الدخل :إمكانية
االدّخار

مستوى التعليم:
ابتدايئ
مستوى التعليم:
متوسط
ّ
مستوى التعليم:
ثانوي

مستوى التعليم:
جامعي وما فوق

(العراق)

)0,077( *** 0,419
)0,100( -0,031
)0,098( -0,024
)0,140( -0,035
)0,097( 0,073
)0,104( 0,144
)0,120( 0,070
)0,194( ** 0,452
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السن50 – 30 :

)0,082( 0,060

مستوى االلتزام
الديني

)0,026( -0,017

استخدام اإلنرتنت

)0,102( 0,165

االهتامم
باملستجدّات
واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,106( -0,049

االهتامم
باملستجدّات
واألخبار

)0,164( * 0,302

السن+ 50 :

دراسة إضافية
للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد
ضبط معامل
التحديد

الخطأ املعياري
املتبقي

)0,106( -0,048

نعم

السن50 – 30 :

)0,079( -0,124

مستوى االلتزام
الديني

)0,025( -0,007

السن+ 50 :

استخدام
اإلنرتنت

االهتامم
باملستجدّات
واألخبار *
استخدام
اإلنرتنت
االهتامم
باملستجدّات
واألخبار

دراسة إضافية
للمناطق

***18,33

اختبار فيرش

0,071

معامل التحديد

743

0,033

مراقبات

ضبط معامل
التحديد

الخطأ املعياري
( 0,939درجة الحرية = )713
املتبقي

أقل من ** - 0,1
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من  *** - 0,05القيمة
القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
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)0,103( ** -0,234

)0,099( 0,001

)0,103( -0,038

)0,161( ** 0,368
نعم
***18,33
742

0,099
0,062
( 0,913درجة الحرية
= )712

أقل من 0,1
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من *** - 0,05
 ** القيمة االحتاملية ّأقل من 0,01
القيمة االحتاملية ّ

جرت التحليالت عىل أربعة مستويات0 :
جرت التحليالت عىل أربعة مستويات = 0 :أعارض = أعارض حتى  = 3أدعم
حتى  = 3أدعم
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ّ
النووي والعالقات الدولية
الملف
11ـ إيران:
ّ
إضاءات
•أبدى املستطلعون إىل حدٍّ كبري اآلراء اإليجابية حول الدور الذي تلعبه إيران
يف الشؤون العاملية ،وهو ما يشري يف إطار هذه املجموعة من الزائرين إىل أنّ
إيران قد نجحت يف تقديم نفسها عىل أنّها حامية املصالح الشيعية يف الرشق
األوسط .عىل أنّ هذه املواقف كانت متسقّة عرب مختلف مجاالت الرصاع.
•ويبدو أن معظم املستطلعني اإليرانيني يعتقدون أنّ إيران مندمجة إىل حدّ
األقل ،يف املجتمع الدويل .ومع ذلك ،فقد فضّ ل املستطلعون يف
ّ
ما ،عىل
املقام األول االكتفاء الذايت اإليراين ،عوضً ا عن االندماج والتجارة.
•كان مثّة فهم أيضً ا لقيمة التعاون العسكري واملدين مع الواليات املتحدة،
عىل الرغم من االعرتاف بتباين االهتاممات ما بني البلدين.
•يف حني أ ّيد املستطلعون اإليرانيون بأغلبيتهم الساحقة تطوير الطاقة النووية
ينّ ،
إل أنّهم اختلفوا حول ما إذا كان ينبغي إليران
من أجل االستخدام املد ّ
تطوير األسلحة النووية أم ال ،فضالً عىل اختالفهم حول اآلثار الدينية املرتتّبة
بكل وضوح لتنفيذ لالتفاق النووي
عىل ذلك القرار .بيد أنّهم كانوا  مؤ ّيدين ّ
بكل نجاح.
ّ

ّ
إجيابيا؟
سلبيا أم
هل كان
ً
التدخل اإليراين ً
خل اإليراين له التأثري اإليجايب؛ حيث
رأت األغلبية من املستطلعني أ ّن التد ّ
خل بلدهم له هذا التأثري
كان اإليرانيون أكرث عرضة من العراقيني لالعتقاد بأ ّن تد ّ
اإليجايب.
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الرسم الثامن والستون

هل تدخّل إيران يف هذه البلدان كان سلبياً أم إيجابياً؟
اليمن
سوريا
لبنان
العراق
قطاع غزة
البحرين
أفغانستان

العراق سلبي

إيران سلبي

العراق سلبي بعض اليشء

إيران سلبي بعض اليشء

العراق إيجايب بعض اليشء
العراق إيجايب

إيران إيجايب بعض اليشء
إيران إيجايب

بشكل عا ّم شعر جميع املستطلعني اإليرانيني تقري ًبا أنّ التدخّل اإليراين يف اليمن
وسوريا ولبنان والعراق وغزة والبحرين وأفغانستان بأنّه تدخّل إيجايب .كذلك الحال،
شعر حواىل  % 75من العراقيني بأنّ التدخّل اإليراين إيجايب (يبلغ مستوى الداللة
اإلحصائية .)0,01
عىل أ ّن األكرث ثرا ًء كانوا أكرث عرضة لتفضيل التدخّل ،كام هي الحال مع األكرب
س ًنا (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05و 0,1و 0,05عىل التوايل) .من جانبهم،
أقل عرضة بكثري لتفضيل هذا التدخل (يبلغ مستوى الداللة
كان مستخدمو اإلنرتنت ّ
اإلحصائية  .)0,05عىل العموم ،اعترب  % 58من املستطلعني اإليرانيني أنّ تدخّل
إيران يف أفغانستان كان إيجاب ًيا ،يف حني رآه كذلك  % 63منهم بالنسبة إىل البحرين،
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و % 66إىل غزة ،و 69%إىل اليمن ،و % 79إىل لبنان ،و % 82إىل سوريا ،و86
 %إىل العراق .وقد تراوحت نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال ما بني % 4,7
علم أ ّن أدىن
و % 10,4لدى الرجال يف مقابل ما بني  % 7,5و % 17لدى النساءً ،
نسبة عدم إجابة كانت عن العراق ( % 4,7من الرجال و % 6 ,7من النساء) وسوريا
( % 4,9من الرجال ،و % 8,8من النساء) يليها اليمن ( % 7,9من الرجال و % 14,2
من النساء) ،ولبنان ( % 5من الرجال و  % 11,9من النساء) ،وغزة ( % 7,7من الرجال
و % 11,9من النساء) ،والبحرين ( % 9,9من الرجال و 16,2%من النساء) ،يف حني أ ّن
النسبة األعىل كانت يف أفغانستان ( % 10,1من الرجال و % 16,9من النساء).
مـن جانبهـم ،كان الرجـال العراقيـون أكثر عرضـة لتفضيـل التدخّـل (يبلـغ
مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  ،)0,01كما هـي الحـال مـع الذيـن يواجهـون
«بعـض الصعوبـات» مقارنـة مـع «الصعوبـات الكبيرة» يف تلبيـة احتياجاتهـم
اليوميـة (يبلـغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  .)0,05كما أ ّن األكرب سـ ًنا كانوا أكرث
عرضـة لتفضيـل التدخـل (يبلـغ مسـتوى الداللـة اإلحصائيـة  0,01و .)0,05وقـد
رأى  % 42مـن العراقيين يف تدخّـل إيـران يف أفغانسـتان أنـه إيجـايب ،وكـذا الـرأي
اإليجـايب لـدى  % 45منهـم بالنسـبة إىل غـزة والعـراق ،و % 54منهـم بالنسـبة إىل

علما بأنّنـا
البحريـن واليمـن ،و % 58بالنسـبة إىل سـوريا ،و % 60إىل لبنـان.
ً
ناجم عـن التباين يف
الحظنـا اتسـاع نطـاق عـدم اإلجابة ،وهو مـا قد يكـون
ً
مسـتوى املعرفـة بشـأن الرصاعـات املختلفـة ،إذ بلغـت نسـبة عـدم اإلجابة
خـل اإليـراين يف العـراق  % 1,3( % 6,4مـن الرجـال و % 10,7مـن
عـن التد ّ
النسـاء) يف مقابـل  27,4%يف غـزة ( % 17,7من الرجال و % 35,7من النسـاء)
و % 31,4يف أفغانسـتان ( % 17,7مـن الرجـال ،و % 34,7مـن النسـاء).
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املربعات الصغرى العادية :التدخل اإليراين

		

(بشكل عام)

ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي
اختبار فيرش

(إيران)
)0,036( 0,048
)0,068( ** 0,146
)0,066( 0,074
)0,070( * 0,135
)0,085( -0,126
)0,079( -0,046
)0,072( -0,086
)0,076( -0,009
)0,036( ** 0,088
)0,055( ** 0,122
)0,009( -0,011
)0,035( * 0,065

(العراق)
)0,086( *** 0,249
)0,115( ** 0,237
)0,111( 0,177
)0,170( 0,096
)0,113( 0,105
)0,120( 0,173
)0,140( 0,012
)0,225( -0,110
)0,092( *** 0,277
)0,119( ** 0,267
)0,030( -0,040
)0,101( 0,093

)0,073( ** -0,162

)0,171( -0,022

)0,119( -0,025
)0,039( 0,019
نعم
نعم
527
887
0,083
0,110
0,031
0,062
( 0,458درجة الحرية = ( 0,882درجة الحرية =
)498
)841
( *** 2,304درجة الحرية ( ** 1,604درجة الحرية
= 28؛ )498
= 45؛ )841

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
لكل عنوان ،استنادًا إىل أربعة مستويات  = 0 :أعارض حتى  = 3أدعم
ّ
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باملبدأ ،ما هي الدوافع من وراء السياسة التي تتب ّناها إيران يف املنطقة؟
اختلفت وجهات النظر ما بني اإليرانيني والعراقيني بشأن الدوافع التي تقود إيران
إىل التدخّل يف الرشق األوسط.
الرسم التاسع والستون

الدافع من وراء السياسة اإليرانية

حامية
املجتمعات
الشيعية
املستضعفة

زيادة النفوذ
اإليراين يف
املنطقة
العراق

ضامن أمن
إيران

الرتويج
لالستقرار يف
الرشق األوسط

إيران

كان اإليرانيون أكرث ميالً لإلعتقاد بأنّ ضامن األمن اإليراين هو السياسة األساسية
التي تدفع إيران للتدخّل يف الرشق األوسط ،حيث اعترب  % 39منهم أنّ هذا هو
الدافع األسايس (يف مقابل  % 28من العراقيني ،يبلغ مستوى الدالاللة اإلحصائية
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 .)0,01يف حني أنّ العراقيني كانوا أكرث عرضة لإلعتقاد بأنّ الدافع األويل الذي يقود
إيران هو حامية املجتمعات الشيعية املستضعفة ،بحيث يتب ّنى هذا الرأي  % 41منهم
علم بأنّ
(يف مقابل  % 27من اإليرانيني ،يبلغ مستوى الدالاللة اإلحصائية ً ،)0,10
األسايس الذي يح ّرك إيران هو إرساء السالم
أقل عرضة لالعتقاد أنّ الدافع
العراقيني ّ
ّ
أقل عرضة لالعتقاد بأنّ الدافع الذي
ونرشه يف الرشق األوسط ،يف حني كان اإليرانيون ّ
يقود إيران هو مضاعفة النفوذ اإليراين يف املنطقة ،وهو ما يسلّط الضوء عىل ميل
اإليرانني العتبار الدور الذي تنتهجه بالدهم عىل أنّه إيثاري.
من جانبه ّن ،كانت النساء اإليرانيات أكرث عرضة للقول إ ّن أكرث ما يشغل إيران هو
أمنها أو حامية املجتمعات الشيعية ( % 56من النساء يف مقابل  % 29من الرجال
و % 54من النساء يف مقابل  % 34من الرجال عىل التوايل؛ يبلغ مستوى الدالاللة
أقل عرضة للقول إ ّن إيران مهتمة
اإلحصائية  .)0,01أ ّما النساء العراقيات فقد ك ّن ّ
بأرساء اإلستقرار يف الرشق األوسط ( % 12من النساء يف مقابل  % 6من الرجال؛
يبلغ مستوى الدالاللة اإلحصائية  .)0,01فضالً عن ذلك كان املستطلعون األكرث
أقل عرضة لالعتقاد بأ ّن إيران مهت ّمة بحامية املستضعفني (إيران % 25 :غري
تعل ًّم ّ
متعلّمني % 29 ،ذوي التعليم الجامعي؛ العراق % 50 :غري متعلّمني % 27 ،ذوي
التعليم الجامعي؛ يبلغ مستوى الدالاللة اإلحصائية  .)0,01أ ّما عدم االجابة فقد
بلغت نسبنها لدى املستطلعني اإليرانيني  % 6لدى الرجال و % 8,9لدى النساء،
وبالنسبة إىل املستطلعني العراقيني  % 3,3لدى الرجال و % 15,4لدى النساء.
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موقع إيران يف املجتمع الدويل (إيرانيون فقط)
رأت أغلبية من اإليرانيني أنّهم بالدهم نو ًعا ما منخرطة يف املجتمع الدويل.
يرى حواىل  % 40من االيرانيني أنّ إيران قد انخرطت إىل حدّ ما يف املجتمع
الدويل ،يف حني أنّ  % 25من املستطلعني يعتقدون أنّها متكاملة جدً ا مع
املجتمع الدويل  بينام يعتقد  % 20أنّ إيران تقف وحدها.
الرسم السبعون

املوقف اإليراين يف املجتمع الدويل

منعزلة

منخرطة بعض
اليشء

منخرطة
جيداً

منخرطة
متاماً

أقل عرضة لالعتقاد بأ ّن إيران كانت منخرطة
وقد كانت املرأة اإليرانية ّ
متا ًما حيث اعتربت  % 13فقط من النساء أن إيران كانت متكاملة متا ًما يف
علم أ ّن اإليرانيني م ّمن تبلغ أعامرهم ما دون الـ30
مقابل  % 20من الرجالً .
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أقل عرضة لإلعتقاد بأ ّن إيران متكاملة مع املجتمع الدويل ،رمبا
عا ًما كانوا ّ
ألن العقوبات الدولية التي فُرضت بعد عام  2006جاءت يف خالل فرتة
مفصلية أو أنّها يف الواقع كانت ذات تأثري كبري يف حياة هؤالء املستطلعني.
علم أ ّن ما يزيد عن  % 13م ّمن ترتاوح اعامرهم ما بني س ّن الـ  18عاماً والـ
ً
 30عا ًما يعتربون أن إيران منخرطة متا ًما ،يف قابل  % 20م ّمن ترتاوح أعامرهم
ما بني الـ  30عاماً والـ ( 50يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
املتوسط ،حيث
كانت نسبة عدم اإلجابة عن السؤال بني اإليرانيني أعىل من
ّ
بلغت  % 16لدى الرجال و % 20لدى النساء اإليرانيات.
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املربعات الصغرى العادية :موقع إيران يف
املجتمع الدويل

		
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

(إيران)

)0,073( ** 0,151
)0,135( 0,071

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,131( 0,127

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,179( -0,001

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,141( -0,064

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,164( 0,079

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,155( -0,091

السن+ 50 :

)0,118( * 0,217

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,149( -0,048
)0,075( *** 0,263

مستوى االلتزام الديني

)0,020( -0,004

االهتامم باملستجدّات واألخبار * استخدام
اإلنرتنت

)0,098( -0,015

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

)0,111( -0,044

)0,114( ** -0,229
نعم

***17,75
920

0,082
0,035

( 0,968درجة الحرية = )874

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرى املسح استنادًا إىل أربعة مستويات  = 0 :منخرطة حتى  = 3منعزلة
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االكتفاء الذايت أم التجارة؟ (اإليرانيون فقط)
تفضل أغلبية اإليرانيني االكتفاء الذايت عىل التجارة.
من خالل األرقام نخلص إىل أنّ  % 61من اإليرانيني يفضّ لون االكتفاء الذايت عىل
التبادل التجاري.
تحدي ًدا ،فضّ لت  % 35من النساء اإليرانيات التبادل التجاري يف مقابل  % 42من
الرجال اإليرانيني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما العوامل األخرى التي
من املمكن أن يكون لها تأثري يف زيادة دعم التبادل التجاري ،عىل سبيل املستوى
التعليمي والس ّن ،فتبقى من دون أية داللة إحصائية ت ُذكر .أ ّما مستوى عدم اإلجابة فقد
بلغ  % 3,8لدى الرجال يف مقابل  % 9,9لدى النساء.
الرسم الواحد السبعون

اإلكتفاء الذايت أم التبادل التجاري؟

العمل عىل زيادة التبادل
التجاري املشرتك مع
باقي الدول

العمل عىل تحقيق
االكتفاء الذايت يف
االقتصاد
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املربعات الصغرى العادية :دعم التبادل
التجاري

		
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

(إيران)

)0,036( *** 0,102
)0,067( 0,028

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,065( 0,008

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,086( -0,103

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,070( -0,0005

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,079( -0,025

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,076( -0,040

السن+ 50 :

)0,056( 0,023

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,072( -0,036
)0,036( 0,038

مستوى االلتزام الديني

)0,010( -0,012

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,048( -0,040

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

)0,055( -0,072

)0,056( ** -0,124
نعم

***17,75
1,002
0,052
0,007

( 0,490درجة الحرية = )956

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرى املسح استنادًا إىل مستويني  = 0 :إكتفاء ذايت حتى  = 1تبادل تجاري
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الواليات املتحدة وإيران
كل من
•رأى  % 80من املستطلعني اإليرانيني أنّ مثّة تبايناً يف املصالح بني ّ
الواليات املتحدة وإيران .وعىل الرغم من ذلك ،فهم ظلّوا بفضلون زيادة
التفاعل بني البلدين.
السلمي يف مجال
•وقد شملت التفاعالت التي ارتأها املستطلعون التبادل
ّ
السياحة ،واملحادثات ،والصحفيني ،والثقافة  /الرياضة .إضاف ًة إىل التبادل
جع  % 65من املستطلعني أيضً ا التعاون العسكري من أجل
السلمي ،ش ّ
مكافحة داعش.
أي من التفاعالت هي األفضل بني الواليات
•تشري هذه املواقف املعقدة بشأن ّ
املتحدة وإيران إىل الرغبة التي تكتنف املستطلعني يف التعاون املتبادل عىل
الرغم من وجود املصالح املتباينة.

هــل املصالــح بــن الواليــات املتحــدة وإيــران متباينــة أم متالقيــة؟
(إيرانيــون فقــط)
يعتقد ما يزيد عىل ثالثة أرباع اإليرانيني أ ّن املصالح ما بني الواليات املتحدة
وإيران متباينة.
تعتقد أغلبية اإليرانيني ،أي ما يقرب من  % 80أنّ املصالح ما بني إيران
والواليات املتحدة متباينة يف الغالب.
وقد رأى  % 86من الرجال اإليرانيني أ ّن املصالح ما بني إيران والواليات
املتحدة متباينة يف الغالب ،يف مقابل  % 64من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية  .)0,01ويعتقد  % 84من املستطلعني الذين ال يعانون أية
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صعوبات تُذكر يف تلبية احتياجاتهم اليومية أ ّن املصالح ما بني الواليات املتحدة
وإيران هي يف الغالب متباينة ،يف مقابل  % 72من أولئك الذين يواجهون
الصعوبان الكبرية يف تلبية احتياجاتهم (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
وجاءت نسبة عدم اإلجابة  % 4,2لدى الرجال يف مقابل  % 12,9لدى النساء.
الرسم الثاين والسبعون

ما بني إيران والواليات املتحدة األمريكية:

املصالح متباعدة متاماً

املصالح متالقية متاماً
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املربعات الصغرى العادية :املصالح بني
الواليات املتحدة وإيران

		
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

(إيران)

)0,028( *** 0,247
)0,052( 0,052

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,051( *** 0,135

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,068( -0,078

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,054( * 0,097

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,063( -0,047

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,060( -0,085

السن+ 50 :

)0,044( -0,068

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,057( * -0,095
)0,029( 0,039

مستوى االلتزام الديني

)0,008( -0,007

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,038( 0,024

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

)0,043( -0,008

)0,044( -0,009
نعم

***17,75
968

0,177
0,137

( 0,380درجة الحرية = )922

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرى املسح استنادًا إىل مستويني  = 0 :متالقية حتى  = 1متباينة
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هــل تؤ ّيــد التعــاون مــع الواليــات املتحــدة يف واحــدة مــن هــذه املجــاالت؟

(إيرانيــون فقط)

ميكن القول إ ّن حواىل نصف اإليرانيني هم بشكل عام داعمون للتفاعل مع
الواليات املتحدة.
انقسم اإليرانيون يف وجهات نظرهم بني داعم ومعارض للتفاعل مع الواليات
املتحدة من خالل زيادة التبادل السياحي ( )% 49,4وحول املواضيع ذات
كل من
االهتامم املشرتك ( ،)% 54وفسح املجال أمام دخول الصحفيني إىل ّ
البلدين ( ،)% 50والتبادل الثقايف ،والرتبوي والريايض(.)% 54
الرسم الثالث والسبعون

التواصل مع الواليات املتحدة يف مجاالت:
السياحة

املحادثات
الصحافة
التبادل الثقايف

أعارض
أعارض بعض اليشء

أدعم بعض اليشء
أدعم
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دعم
دعم لتبادل الصحفيني ،وأقل
عىل أ ّن معظم اإليرانيني كانوا أكرث
ً
ً
للتبادل السياحي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01أما األكرث تعل ًّم فقد
كانوا أكرث عرضة بكثري لدعم التفاعل مع الواليات املتحدة عموما ،حيث يدعم
 % 30ذوي التعليم الجامعي التفاعل التا ّم بني البلدين ،عىل عكس  % 6فقط
من غري املتعلّمني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما املستطلعون
الذين تقل أعامرهم عن  30عا ًما ،فهم أيضً ا كانوا أكرث عرضة لدعم التفاعل
مع الواليات املتحدة ،إذ يدعم حواىل  % 20منهم بشكل كامل التفاعل يف
شتّى املجاالت (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية مع املستطلعني الذين ترتاوح
أعامرهم ما بني  30عاماً و 50عا ًما .)0,05
وقد تراوحت نسبة عدم اإلجابة عن هذه األسئلة ما بني  % 2,6إىل % 4,3
لدى الرجال يف مقابل ما بني  % 5,3و % 7,9لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :التعاون مع
الواليات املتحدة

		
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

(إيران)

)0,056( -0,054

)0,066( * -0,109

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,064( -0,061

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,071( 0,011

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,076( -0,038

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,072( 0,046

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,083( *** 0,228

السن+ 50 :

)0,062( * -0,110

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,073( 0,066

)0,044( ** -0,108

مستوى االلتزام الديني

)0,013( 0,008

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,051( -0,080

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

)0,046( 0,022

)0,085( 0,123
نعم

***284,35
1768

0,738
0,729

( 0,795درجة الحرية = )1705

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
املتوسط ما بني  = 0 :أعارض حتى  = 3أدعم
املتغي املستمر للجواب
يرتاوح
ّ
ّ
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معــا مــن أجــل مكافحــة
هــل تدعــم الواليــات املتحــدة وإيــران يف العمــل ً
تنظيــم داعــش يف العــراق؟ (اإليرانيــون فقــط)
ترى األغلبية من اإليرانيني أنّه ال ب ّد إليران والواليات املتحدة من التعاون
والعمل جن ًبا إىل جنب من أجل محاربة تنظيم داعش يف العراق.
الرسم الرابع والسبعون

املوقف من عمل إيران إىل جانب الواليات املتحدة
ملحاربة تنظيم داعش

أدعم

أدعم
  بعض اليشء

ال أدعم  بعض
اليشء

ال أدعم
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السؤال :كام تعلم ،استطاع تنظيم داعش من أن يفرض سيطرته عىل أجزاء كبرية من

كل من إيران والواليات املتحدة أنّهام تدعامن
األرايض العراقية .ومن جانبهام ،أعلنت ّ
الحكومة الرشعية يف العراق من أجل الحفاظ عىل وحدة األرايض العراقية ومحاربة داعش.

أي درجة توافق أو ال توافق عىل تعاون إيران والواليات املتحدة م ًعا من أجل املساعدة
إىل ّ
يف القضاء عىل تنظيم داعش؟

أبدى ما يقرب من  % 65من املشاركني دعمهم للتعاون مع الواليات
علم أنّ  % 42من هؤالء يدعمون
املتحدة من أجل محاربة داعش يف العراقً ،
هذه املبادرة متا ًما.
دعم للتعاون مع الواليات املتحدة،
أقل
عىل أ ّن الرجال اإليرانيون كانوا ّ
ً
حيث أبدى  % 37دعمهم الكامل ،يف مقابل  % 49من النساء (يبلغ مستوى
اآللة اإلحصائية  .)0,01أما املستطلعون م ّمن تجاوزوا أعامرهم سن الخمسني،
أقل عرضة لدعم تعاون إيران مع الواليات املتحدة من أجل
فهم أيضً ا كانوا ّ
محاربة تنظيم داعش م ًعا ،بحيث دعم املبادرة متا ًما  % 40منهم يف مقابل
 % 44من املستطلعني الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18عاماً و 30عا ًما (يبلغ
مستوى اآللة اإلحصائية  .)0,05أما نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد بلغت
 % 2,6لدى الرجال و % 5,3لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :محاربة الواليات
املتحدة وإيران لداعش

		
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

(إيران)

)0,085( *** -0,462
)0,158( 0,092

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,153( 0,089

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,203( 0,004

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,165( 0,043

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,187( 0,048

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,179( * -0,311

السن+ 50 :

)0,133( ** -0,285

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,171( -0,094
)0,086( -0,129

مستوى االلتزام الديني

)0,023( 0,012

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,115( -0,056

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

)0,130( 0,102

)0,134( 0,069
نعم

***17,75
1013

0,088
0,046

( 1,174درجة الحرية = )967

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرى املسح عىل أربعة مستويات  = 0 :ال أدعم حتى  = 3أدعم
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امللف النووي اإليراين
•أيّد املستطلعون اإليرانيون بشدة تطوير الطاقة النووية لالستخدام املدين،
يف حني أنّهم انقسموا بالتساوي تقري ًبا عىل مسألة تطوير األسلحة النووية.
•ولكن حتى داخل هذا السياق الديني ،مل يفهم املستطلعون بوضوح الفتاوى
الدينية الصادرة بشأن هذا املوضوع .ففي حني ندّ د الخامنئي باألسلحة النووية
عىل اعتبار أنّها تنتهك تعاليم اإلسالم ،فقد اعترب أكرث من نصف اإليرانيني
حق إيران يف الحصول عىل األسلحة النووية .وهو
بقليل ( )% 53أنّه يؤيّد ّ
ما يسلّط الضوء عىل الغموض الذي يكتنف النقاش حول األسلحة النووية
يف إيران.
تغي ،إذ إنّ أكرث من  % 80من املستطلعني
•ومع ذلك فقد ظللنا نالحظ وجود ّ
كانوا داعمني لقمة الخمسة زائد واحد واتفاق االتحاد األورويب مع إيران،
كام أنّ    % 62كانوا متفائلني إىل حدّ ما بفرص نجاحه .عىل أنّ األغلبية منهم
رأت أيضً ا أن ما قد يصاحب هذا اإلتفاق من رفع للعقوبات سيكون له األثر
الكبري يف حياتهم اليومية.

متامــا ،تؤيــد بعــض الــيء ،ال تؤ ّيــد وال تعــارض ،تعــارض
هــل تؤ ّيــد ً

متامــا فكــرة تطويــر اجلمهوريــة اإلســامية يف
بعــض الــيء ،تعــارض ً

إيــران للطاقــة النوويــة لالســتخدام املــدين؟ (اإليرانيــون فقــط)

كاد جميع املستطلعون أن يُجمعوا عىل دعم تطوير الربنامج النووي اإليراين
لالستخدامات املدنية.
أبدى جميع املستطلعني تقري ًبا تأييدهم لتطوير الطاقة النووية يف إيراين
لالستخدام املدين ،عىل أن  % 71من بينهم أيّدوا الفكرة متا ًما.
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علم بأ ّن  % 75من الرجال اإليرانيني قد أيّدوا متا ًما فكرة تطوير الطاقة
ً
النووية يف مقابل  % 64من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
دعم بكثري لتطوير
أقل
 .)0,05ومع ذلك ،نجد أ ّن مستخدمي اإلنرتنت كانوا ّ
ً
الطاقة النووية (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,01عىل أنه من ضمن هذه
املجموعة ،كان أولئك الذين يتابعون املستج ّدات واألخبار أكرث عرضة لتحبيذ
تطوير الطاقة النووية ( ،% 76يف مقابل  % 50نسبىة الدعم يف أوساط أولئك
الذين ال يتابعون األخبار) .وجاءت نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال % 9,6
لدى الرجال و % 16لدى النساء.
الرسم اخلامس والسبعون

املوقف من الطاقة النووية

أحب ّذ

أحب ّذ بعض
اليشء

أعارض بعض
اليشء

أعارض بشدة
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املربعات الصغرى العادية :الطاقة النووية

		

(إيران)

)0,041( *** 0,107

ذكور

)0,075( -0,004

الدخل :مثة بعض الصعوبات

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,072( 0,093

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,097( 0,086

)0,078( * 0,130

الدخل :إمكانية االدّخار

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,090( -0,001

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,086( 0,052

السن+ 50 :

)0,065( 0,014

)0,082( 0,026

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

مستوى االلتزام الديني

)0,041( -0,032
)0,011( 0,006

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار *

)0,062( *** -0,334
)0,055( *** 0,349

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار

)0,064( 0,066

اختبار فيرش

***17,75

نعم

دراسة إضافية للمناطق

952

مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

0,116
0,072

( 0,543درجة الحرية = )906

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرى املسح عىل أربعة مستويات  = 0 :ال أدعم بشدة حتى  = 3أدعم بشدة
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متامــا ،تؤ ّيد بعــض اليشء،
بغـ ّ
ـض النظــر عــن الطاقــة النووية ،هــل تؤ ّيد ً
متامــا فكــرة تطوير
ال تؤ ّيــد وال تعــارض ،تعــارض بعــض الــيء ،تعــارض ً
اجلمهوريــة اإلســامية يف إيران للســاح النــووي؟ (اإليرانيون فقط)
انقسم املستطلعون يف الرأي حول السالح تطوير النووي.
أعرب حواىل  % 55من اإليرانيني املستطلعة أراؤهم عن تأييدهم لألسلحة
النووية ،يف حني عارض الفكرة حواىل  % 45منهم ،عىل أنّ نسبىة من أيّد متا ًما فاقت
بحواىل  % 15نسبة أولئك الذين عارضوا متا ًما.
الرسم السادس والسبعون

املوقف من السالح النووية

أحب ّذ

أحب ّذ بعض
اليشء

أعارض بعض
اليشء

أعارض بشدة
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أقل عرضة لتحبيذ األسلحة
وعىل نحو ملحوظ ،كان الرجال اإليرانيون ّ
النووية ،مع وجود فرق بني الجنسني ،بحيث تباينت اآلراء متا ًما ما بني «أعارض
بعض اليشء» و«أؤيّد بعض اليشء» مبجرد مقارنتها مع العوامل األخرى (فرق
مطلق ،حيث تؤيد  % 55من النساء متا ًما هذه الفكرة ،يف مقابل  % 21من
الرجال ،يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01وقد كان املستطلعون من
ذوي املستوى التعليمي األدىن أكرث عرضة أيضً ا لتحبيذ السالح النووي (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,05يف حني أ ّن املستطلعني األصغر س ًنا كانوا
أقل عرضة بكثري لتحبيذ األسلحة النووية (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
ّ
املتوسط،
 .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد كانت أعىل من
ّ
حيث بلغت  % 17,5لدى الرجال و % 17,6لدى النساء ،وهو ما يسلّط الضوء
عىل حساسية هذا املوضوع.
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املربعات الصغرى العادية :السالح النووي

		

(إيران)

ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

)0,075( *** -1,095
)0,138( -0,149

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,133( -0,126

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,178( ** 0,364

)0,144( 0,097

الدخل :إمكانية االدّخار

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,165( 0,181

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,159( 0,063

السن+ 50 :

)0,118( -0,085

)0,152( 0,192

مستوى التعليم :ثانوي

)0,075( ** -0,159

السن50 – 30 :

)0,020( 0,001

مستوى االلتزام الديني

)0,114( 0,183

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار *

)0,101( -0,067

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار

)0,116( ** -0,247

اختبار فيرش

***17,75

نعم

دراسة إضافية للمناطق

908

مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

0,306
0,270

( 0,970درجة الحرية = )862

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرى املسح عىل أربعة مستويات  = 0 :أعارض بشدة حتى  = 3أدعم بشدة
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كــا تعلــم ،أصــدر آيــة اهلل اخلامنئــي ،قائــد الثــورة ،فتــوى بشــأن الســاح
النــووي .عــى حـ ّـد علمــك ،مــا كان رأيــه هبــذا الصــدد؟ (إيرانيــون فقــط)
انقسم املستطلعون يف مدى اطّالعهم عىل فتوى الخامنئي حول السالح
النووي.
يف الواقع أصدر الخامنئي فتوى تح ّرم األسلحة النووية ،ومع ذلك انقسم
املستطلعون يف الرأي حول ما قاله الخامنئي ،إذ اعتقد   % 53من املستطلعني
الحق يف امتالك االسلحة نووية.
عىل نحو خاطئ  أنه قال إنّ إليران
ّ
الرسم السابع والسبعون

وفقاً للفتوى التي أصدرها الخامنئي:

يحق إليران امتالك السالح
ّ
النووي إذا ما أرادت ذلك

امتالك السالح النووي

يتعارض مع تعاليم اإلسالم

الوجهة كربالء
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أشار مج ّرد  % 36من الرجال اإليرانيني ،يف مقابل  % 80من النساء
الحق يف األسلحة النووية (يبلغ
اإليرانيات ،إىل أن فتوى الخامنئي متنح هذا
ّ
علم بأ ّن املستطلعني من غري املتعلمني
مستوى الداللة اإلحصائية ً .)0,01
كانوا أكرث عرضة عىل وجه الخصوص لتبني هذا الرأي الخاطئ ( )% 71يف
مقابل  % 50من ذوي التعليم الثانوي (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )0,01
و % 52من أولئك الحاصلني عىل التعليم الجامعي وما فوق (يبلغ مستوى
علم أ ّن  % 58من املستطلعني الذين ترتاوح
الداللة اإلحصائية .)0,05
ً
أعامرهم ما بني س ّن الـ  18عاماً والـ  30عا ًما أخطأوا يف فتوى الخامنئي يف
مقابل  % 46من املستطلعني الذين ترتاوح أعامرهم ما بني الـ  30عاماً والـ 50
عا ًما و % 60من املستطلعني الذين تتجاوز أعامرهم س ّن الـ ( 50يبلغ مستوى
الداللة اإلحصائية مع املجموعة ما بني  18إىل  30عا ًما  0,01و 0,05عىل
التوايل) .أ ّما نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد جاءت منخفضة ،إذ بلغت
 % 4,9لدى الرجال و % 8لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :الخامنئي :حق إيران
يف السالح النووي

		

(إيران)ُ

ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

)0,033( *** -0,374
)0,062( * -0,108

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,059( -0,093

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,079( -0,066

)0,064( -0,063

الدخل :إمكانية االدّخار

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,072( * -0,119

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,069( ** -0,176

السن+ 50 :

)0,051( * -0,099

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,066( *** -0,192
)0,033( *** -0,119
)0,009( 0,010

مستوى االلتزام الديني

)0,050( ** 0,102

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار *

)0,044( * -0,077

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار

)0,052( -0,065

اختبار فيرش

***17,75

نعم

دراسة إضافية للمناطق

1002

مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

0,220
0,183

( 0,452درجة الحرية = )956

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ

جرى املسح عىل أربعة مستويات  = 0 :أعارض بشدة حتى  = 3أدعم بشدة
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أن انتــاج األســلحة النوويــة يناقــض التعاليــم اإلســامية؟
هــل تعتقــد ّ

(اإليرانيــون فقــط)

رأت أغلبية املستطلعني أ ّن األسلحة النووية تناقض املبادئ اإلسالمية.
اعتقد  % 63من املستطلعني برأيهم الشخيص أنّ األسلحة النووية تناقض
تعاليم اإلسالم .وهو ما يعترب  % 20زيادة تقري ًبا  عن نسبة أولئك الذين يعتقدون
أنّ الخامنئي قد أصدر فتوى تح ّرم إنتاج األسلحة النووية ،عىل أنّ هذا التفاوت
يشري إىل أنّه يف حني تقلّد األغلبية من املستطلعني الخامنئيّ ،
إل أنّهم ال يزالون
غري قادرين عىل تأويل فتاواه.
الرسم الثامن والسبعون

هل يتعارض السالح النووي مع تعاليم اإلسالم؟

نعم

كال
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أشار  % 70من الرجال اإليرانيني إىل أ ّن األسلحة النووية تناقض تعاليم
اإلسالم ،يف مقابل  % 54من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
املؤش الرئييس عند تب ّني هذه اآلراء،
علم أ ّن الدخل لعب دور
.)0,01
ّ
ً
أقل
فاملستطلعون الذين يواجهون الصعوبات الكبرية يف تلبية احتياجاتهم كانوا ّ
معارض ًة لألسلحة النووية ( ،)% 52يف مقابل  % 65من أولئك الذين يواجهون
بعض الصعوبات يف تلبية االحتياجات اليومية و % 67من أولئك الذين ال
يعانون أية صعوبات تُذكر يف تلبية احتياجاتهم و  % 70من أولئك القادرين عىل
اال ّدخار (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,01 ،0,01 ،0,05عىل التوايل) .كام
كان املستطلعون الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  30عاماً و 50عا ًما أكرث عرضة
تقل أعامرهم عن  30للقول أن األسلحة النووية تناقض تعاليم
من أولئك الذين ّ
اإلسالم ( % 57م ّمن ترتاوح أعامرهم ما بني  18عاماً و 30عاماً  ،و % 69م ّمن
ترتاوح أعامرهم ما بني  30و ،50و % 66من الذين تزيد أعامرهم عىل  50عا ًما؛
م ّمن ترتاوح أعامرهم ما بني  .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد
بلغت  % 11,5لدى الرجال يف مقابل  % 11,4لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :السالح النووي يناقض
اإلسالم

		
ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

(إيران)

)0,034( *** 0,120
)0,063( ** 0,150

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,061( *** 0,165

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,082( 0,018

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,066( *** 0,227

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,075( 0,006

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,072( 0,058

السن+ 50 :

)0,054( 0,031

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,069( 0,057
)0,035( *** 0,092

مستوى االلتزام الديني

)0,009( -0,003

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,046( 0,005

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي

)0,052( * -0,095

)0,053( 0,042
نعم

***17,75
966

0,090
0,046

( 0,460درجة الحرية = )920

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرى املسح عىل مستويني  = 0 :كال حتى  = 1نعم
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أي درجــة تدعــم االتفــاق مــا بــن إيــران مــن جهــة ودول اخلمســة
إىل ّ
زائــد واحــد واالحتــاد األورويب مــن جهــة أخــرى حــول برنامــج إيــران
النــووي؟ (اإليرانيــون فقــط)
أي درجة تشعر بالتفاؤل حيال فرص تطبيق االتفاق ما بني إيران من جهة
إىل ّ
ودول الخمسة زائد واحد واالتحاد األورويب من جهة أخرى حول برنامج إيران
النووي ،كام هو متوقع؟ (اإليرانيون فقط)
شعر ما يزيد عىل ثالثة أرباع املستطلعني بالتفاؤل حيال االتفاق وأبدوا
علم بأ ّن املستطلعني كانوا أكرث ميالً لدعم هذا االتفاق عوض
دعمهم له؛ ً
الشعور بالتفاؤل تجاهه.
الرسم التاسع والسبعون

هل يتعارض السالح النووي مع تعاليم اإلسالم؟
اإليجابية تجاه االتفاق االتفاق

متفائل متفائل
  بعض
اليشء

غري غري
متفائل متفائل
جداً أبداً

دعم االتفاق

داعم

داعم
  بعض
اليشء

غري
داعم
جداً

غري
داعم
أبداً

عب ما يزيد عىل  % 80من املستطلعني عن دعمهم لالتفاق مع مجموعة
ّ
الخمسة زائد واحد ،يف حني كان  % 62املستطلعني متفائلني حيال االتفاق.
ممثلة ،حيث بلغت
علم أ ّن نسبة عدم اإلجابة عن هذين السؤالني كانت ّ
ً
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 % 8,6لدى الرجال و % 15لدى النساء ،لجهة دعم اإلتفاق ،يف مقابل % 8,3
لدى الرجال و % 15,1لدى النساء لجهة التفاؤل حياله.
املربعــات الصغــرى العاديــة :حتبيــذ ال ـ ـ املربعــات الصغــرى العاديــة :تفــاؤل
حيــال ال ـ ـ 1 + 5
1+5

		

ذكور

الدخل :مثة بعض الصعوبات

)0,069( -0,043
)0,126( 0,128

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,122( 0,082

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,169( 0,240

الدخل :إمكانية االدّخار

)0,131( 0,159

(إيران)

)0,076( * -0,136
)0,140( 0,212
)0,135( 0,158

)0,145( * 0,270
)0,190( 0,231

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,154( 0,054

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,145( -0,066

السن+ 50 :

)0,106( * 0,196

)0,117( * 0,212

)0,070( 0,039

)0,077( 0,081

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,173( 0,011

)0,140( -0,039

)0,158( -0,041

)0,068( 0,016

)0,075( -0,049

)0,163( -0,267

مستوى االلتزام الديني

)0,018( 0,005

االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت

)0,142( -0,210

)0,156( -0,044

)0,077( 0,094

)0,085( 0,006

971

971

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد

الخطأ املعياري املتبقي (درجة
الحرية = )925
اختبار فيرش (درجة الحرية =
)925

نعم

)0,020( -0,009

نعم

0,058

0,061

0,933

1,028

1,263

* 1,333

0,012

0,015
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أي مــدى ســوف يؤثــر رفــع العقوبــات الدوليــة يف حياتكــم اليوميــة؟
إىل ّ
(اإليرانيــون فقــط)
رأت األكرثية من املستطلعني أنّه سينجم عن رفع العقوبات الدولية األثر
الكبري يف حياتهم اليومية.
يعتقد  % 80من املستطلعني أنّ رفع العقوبات سيكون له بعض التأثري يف
علم أنّ  % 46يعتقدون أنه سيكون لها «التأثري الكبري».
حياتهم اليوميةً ،
الرسم الثامنون

مدى تأثري العقوبات

األثر الكبري

املتوسط األثر الصغري
األثر
ّ

ال أثر أبداً

أقل عرضة لالعتقاد أ ّن رفع العقوبات
من جانبهم ،كان الرجال اإليرانيون ّ
أي أثر ،حيث أشار  % 34منهم إىل أنّه سيكون لرفع العقوبات
سينجم عنه ّ
التأثري الكبري ،يف مقابل  % 63من النساء (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
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 .)0,01أما نسبة عدم اإلجابة عن هذا السؤال فقد بلغت  % 5,7لدى الرجال
يف مقابل  % 9,4لدى النساء.
		
ذكور
الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
الدخل :إمكانية االدّخار
مستوى التعليم :ابتدايئ
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
مستوى التعليم :ثانوي
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
السن50 – 30 :
السن+ 50 :
مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار *
استخدام اإلنرتنت
االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات
معامل التحديد
ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

املربعات الصغرى العادية :تأثري العقوبات عىل
الحياة اليومية
(إيران)
)0,082( *** -0,618
)0,152( -0,145
)0,147( -0,116
)0,158( 0,020
)0,199( 0,183
)0,182( 0,013
)0,167( 0,022
)0,175( -0,033
)0,083( -0,049
)0,129( -0,044
)0,022( -0,001
)0,126( * 0,224
)0,111( *** -0,346
)0,129( *** -0,480
نعم
***17,75
998
0,155
0,115
( 1,127درجة الحرية = )952

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرى املسح عىل أربعة مستويات  = 0 :ال تأثري حتى  = 3تأثري كبري

306

الوجهة كربالء

 12ــ الموقف حيال الواليات المتحدة والمجتمع الدولي
إضاءات
املتوسط ،أعرب املستطلعون عن املواقف املحايدة تجاه الواليات
•يف
ّ
ٍ
انخراط للواليات املتحدة  يف شؤون الرشق
ىن من
املتحدة وفضّ لوا حدً ا أد ً
األوسط .هذا وقد رأى املستطلعون أنّ الواليات املتحدة تفضّ ل امليل نحو
أعداء الشيعة التقليديني ،بينام تتعامل مع الشيعة من الحلفاء بشكل غري عادل.
•قال معظم املستطلعني إنّهم ينظرون إىل دور الواليات املتحدة يف الرصاعات
أي تأثري» يف أنّهم أبدوا
يف جميع أنحاء الرشق األوسط عىل أنّه من دون ّ
مواقفهم املحايدة تجاه الواليات املتحدة بشكل عام.
ٍ
انخراط للواليات املتحدة يف شؤون
ىن من
•مع ذلك ،ظلّوا يفضلون حدً ا أد ً
الرشق األوسط ( % 61من اإليرانيني و % 58من العراقيني) والشؤون العراقية
خصوصاً ( % 76من اإليرانيني و % 68من العراقيني) ،حتى عندما طرحنا
عليهم خيارات النخراط غري عسكري للواليات املتحدة.

دور الواليات املتحدة يف األحداث احلالية (اإليرانيون فقط)
شعر ثالثة أرباع املستطلعني اإليرانيني أ ْن ال تأثري للواليات املتحدة يف
مختلف دول الرشق األوسط.
ذكر معظم اإليرانيني أنه ليس للواليات املتحدة أي تأثري يف سري  األحداث
الجارية يف الرشق األوسط .ويف حني أنّنا سألنا املستطلعني حول بعض القضايا
ممثلة عرب جميع األسئلة يف
املحدّ دة التي تجري حال ًيا ،فقد ظلّت تصوراتهم ّ
هذه املجموعة.
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الرسم الواحد الثامنون

دور الواليات املتحدة يف:
إيران

اليمن
الحرب األهلية
السورية
فلسطني
إيران النووية
داعش يف سوريا
داعش يف العراق

األثر اإليجايب

األثر السلبي
ال اثر

شعر حواىل خمسة يف املئة من املستطلعني أنّ دور الواليات املتحدة إيجايب،
أي تأثري ،أما البقية فقد رأت أنّ تأثري
يف حني أن حواىل  % 70منهم اعترب أنه ليس لها ّ
الواليات املتحدة سلبي.
علم أ ّن الرجال كانوا أكرث عرضة للنظر إىل دور الواليات املتحدة بعني اإليجابية ،كام
ً
هي حال األكرث ثراء من املستطلعني (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01أما املستطلعون
املمرسة الدينية فقد كانوا اآلخرين أكرث عرضة بقليل للنظر
الذين ترتفع لديهم مستويات ّ
إىل دور الواليات املتحدة من منظور إيجايب (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,05
يف املقابل كانت نظرة املستطلعني الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  30عاماً و50

عا ًما أكرث سلبية تجاه دور الواليات املتحدة (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
مقارنة مع الفئة بني  18و 30عا ًما .)0,01

308

الوجهة كربالء

أما نسبة عدم اإلجابة عن هذه األسئلة فقد تراوحت من  % 8لدى الرجال و16%
لدى النساء (الربنامج النووي اإليراين وداعش يف العراق) حتّى  % 14لدى الرجال
و % 22لدى النساء (اليمن) بالنسبة إىل اإليرانيني.
املربعات الصغرى العادية :دور
الواليات املتحدة (بشكل عام)
		
(إيران)
)0,170( *** 0,483
ذكور
)0,311( *** 0,829
الدخل :مثة بعض الصعوبات
)0,300( *** 0,930
الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر
)0,323( *** 0,899
الدخل :إمكانية االدّخار
)0,417( 0,462
مستوى التعليم :ابتدايئ
)0,385( -0,251
متوسط
مستوى التعليم:
ّ
)0,354( -0,172
مستوى التعليم :ثانوي
)0,368( 0,094
مستوى التعليم :جامعي وما فوق
)0,168( ** -0,402
السن50 – 30 :
)0,274( 0,136
السن+ 50 :
)0,045( ** 0,090
مستوى االلتزام الديني
)0,257( *** -0,678
استخدام اإلنرتنت
)0,258( 0,273
االهتامم باملستجدّات واألخبار * استخدام اإلنرتنت
)0,223( *** 0,903
االهتامم باملستجدّات واألخبار
نعم
دراسة إضافية للمناطق
***2,46
اختبار فيرش
830
مراقبات
0,107
معامل التحديد
0,056
ضبط معامل التحديد
( 2,086درجة الحرية = )784
الخطأ املعياري املتبقي
أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
النظرة إىل دورة الواليات املتحدة بشكل عام بالنسبة إىل  6رصاعات
مستوى كا منها  = 0 :تأثري سلبي حتى  = 2تأثري إيجايب
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أي مدى تعترب الواليات املتحدة صادقة وعادلة؟
إىل ّ
شعر املستطلعون أ ّن الواليات املتحدة صادقة وعادلة مع أعداء الشيعة يف
حني أنّها غري صادقة وغري عادلة مع الحلفاء الشيعة.
كل من اململكة العربية
اعترب املستطلعون أنّ الواليات املتحدة تتعامل مع ّ
بكل صدق ونزاهة ،ومن
السعودية وإرسائيل ،وهام عدوا الشيعة التقليديانّ ،
كل من سوريا والعراق وإيران بشكل غري
ناحية أخرى اعتربوا أنّها تتعامل مع ّ
صادق وغري عادل.
الرسم الثاين الثامنون

مدى مصداقية الواليات املتحدة مع:
إيران

سوريا

السعودية

إرسائيل

العراق
العراق

إيران

سوريا

السعودية

إرسائيل

العراق
إيران

العراق غري صادقة وغري عادلة
العراق غري صادقة وغري عادلة بعض اليشء
العراق صادقة وعادلة بعض اليشء
العراق صادقة وعادلة

إيران غري صادقة وغري عادلة
إيران غري صادقة وغري عادلة بعض اليشء
إيران صادقة وعادلة بعض اليشء
إيران صادقة وعادلة
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علم أنّنا الحظنا وجود فرق ذي داللة إحصائية (يبلغ مستوى الداللة
ً
اإلحصائية  )0,001بني ماهية نظرة املستطلعني إىل الطريقة التي تتعامل فيها
الواليات املتحدة مع سوريا والعراق وإيران ،حيث نظر املستطلعون من
اإليرانيني إىل الطريقة التي تعامل فيها الواليات املتحدة بلدهم عىل أنّها
غري عادلة أب ًدا ،يف حني أنّهم اعتربوا أ ّن املعاملة التي يلقاها العراق هي
األكرث إنصافًا .باملقابل نلحظ أن وجهات نظر املستطلعني من العراقيني قد
انعكست متا ًما .أما نسب عدم اإلجابة عن هذه األسئلة فقد تراوحت ما بني
 % 4,5و % 7,7لدى اإليرانيني وما بني  % 5و % 11,5لدى العراقيني.
من جانبهم ،كان الرجال اإليرانيون أكرث عرضة العتبار الواليات املتحدة
أقل صدقًا ،يف حني كان الرجال العراقيون أكرث عرضة العتبار الواليات
أنّها ّ
املتحدة أنّها أكرث صدقًا (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,01فضالً عن
ذلك ،فقد برزت بعض األدلة التي تشري إىل أن ّاملستطلعني األكرث ثرا ًء واألكرث
تعلم يعتربون أ ّن الواليات املتحدة أكرث صدقًا وعدالً يف تعاملها .أما األكرب
ً
س ًنا فقد كانوا أكرث عرضة بقليل العتبار أ ّن الواليات املتحدة أكرث صدقًا مع
إرسائيل واململكة العربية السعودية ،وأقل صدقًا مع سوريا وإيران والعراق.
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أي منهــا
مــن بــن السياســات التاليــة التــي تعتمدهــا الواليــات املتحــدةّ ،
أكثــر فاعليــة يف الــرق األوســط؟
يك يف الرشق األوسط.
ىن من التدخّل األمري ّ
ّ
ظل املستطلعون يفضّ لون ح ًدا أد ً
اعترب  % 61من اإليرانيني و % 58من العراقيني أنّ الواليات املتحدة ال ينبغي لها
أن تتدخّل عىل اإلطالق يف شؤون الرشق األوسط (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 ،)0,01يف حني اعترب حواىل عرشين يف املئة من االيرانيني وخمسة عرش يف املئة
من العراقيني أنّه ال بدّ عىل الواليات املتحدة من العمل عىل احتواء تنظيم داعش
الرسم الثالث والثامنون

سياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط
يجب عىل الواليات املتحدة
عدم التدخل يف الرشق األوسط
حل الرصاع العريب اإلرسائييل
ّ
تعزيز نرش حقوق املرأة
تعزيز النمو االقتصادي
تعزيز الدميقراطية
إحتواء تنظيم داعش وتعزيز
األمن

العراق

إيران
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حل الرصاع
ومن ثم تعزيز األمن باعتباره هدفاً ثانياً لها .وقد دعم حواىل  % 10خيار ّ
علم أنّ ما ال يزيد عىل  % 4من اإليرانيني
العريب اإلرسائييل وتعزيز النمو االقتصادً .
و % 3من العراقيني دعموا ترويج الواليات املتحدة لحقوق املرأة أو الدميقراطية.
من جانبهم ،كان الذكور اإليرانيني أكرث عرضة من النساء اإليرانيات لتفضيل عدم
تدخل الواليات املتحدة بتات ًا ،بحيث أشار  % 48من النساء و % 69من الرجال إىل
أنّهم يفضلون عدم تدخّل الواليات املتحدة (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية .)0,01
أضف أن  % 67من املستطلعني م ّمن هم فوق س ّن الخمسني عا ًما فضّ لوا عدم تدخّل
الواليات املتحدة ،يف مقابل  % 57من أولئك الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18عاماً
و 30عا ًما (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05أما نسبة عدم اإلجابة فقد جاءت
 % 8,9لدى اللرجال و % 12,3لدى النساء.
تعلم هم أيضً ا أكرث عرضة لتفضيل
أضف إىل ذلك ،أنّه كان العراقيون األكرث
ً
عدم تدخل الواليات املتحدة يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  0,05باملقارنة مع
املتوسط و 0,1مع الحاصلني عىل التعليم الثانوي) .أما نسبة
الحاصلني عىل التعليم
ّ

عدم اإلجابة فقد جاءت  % 3,1لدى الرجال و % 11,8لدى النساء.
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املربعات الصغرى العادية :سياسة الواليات
املتحدة يف الرشق األوسط

		
ذكور

(إيران)

(العراق)

)0,036( *** 0,221

)0,042( -0,043

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,060( 0,061

)0,054( 0,039

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,081( -0,011

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,063( -0,013

)0,055( -0,030

)0,065( -0,006

)0,078( -0,014

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,074( -0,021

)0,058( ** 0,134

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,072( 0,003

السن+ 50 :

)0,053( ** 0,108

)0,057( 0,015

)0,033( 0,054

)0,051( * -0,092

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

)0,069( -0,067
)0,036( 0,054

)0,053( 0,071

)0,065( * 0,116
)0,107( -0,136
)0,043( -0,029

مستوى االلتزام الديني

)0,009( 0,006

االهتامم باملستجدّات واألخبار * استخدام
اإلنرتنت

)0,072( -0,046

)0,081( * -0,147

)0,038( -0,018

)0,059( 0,088

***10,24

***10,17

0,148

0,064

( 0,463درجة الحرية
= )921

( 0,489درجة الحرية
= )683

استخدام اإلنرتنت

االهتامم باملستجدّات واألخبار
دراسة إضافية للمناطق
اختبار فيرش
مراقبات

معامل التحديد

ضبط معامل التحديد
الخطأ املعياري املتبقي

نعم

967

0,107

)0,014( -0,0005

نعم

713

0,024

أقل من  *** - 0,05القيمة
أقل من  ** - 0,1القيمة االحتاملية ّ
مالحظة * :القيمة االحتاملية ّ
أقل من 0,01
االحتاملية ّ
جرى املسح استنادًا إىل مستويني  = 1 :ما من تدخل أمرييك = 0 ،تدخل آخر
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أي مــن اإلمــدادات العســكرية جيــب عــى الواليــات املتحــدة
ّ
اســتخدامها يف العــراق؟
يك العسكري يف
اعترب املستطلعون أ ّن األمثل هو ح ّد أدىن من التدخّل األمري ّ
العراق.
اعترب  % 76من اإليرانيني و % 68من العراقيني أنه يجب أن ال تنخرط الواليات
أي دور عسكري يف العراق ،وكان العراقيون أكرث عرضة بكثري لتفضيل
املتحدة يف ّ
بعض التدخّل من جانب الواليات املتحدة يف بعض األشكال .خصوصاً ،أنّنا نلحظ
الرسم الرابع والثامنون

اآلليات الحربية األمرييكية يف العراق

إرسال
ال يجب عىل
الواليات املتحدة املستشارين
االنخراط عسكرياً املدربني /
العسكريني فقط
يف العراق

العراق

سالح الجو فقط سالح الجو
والقوات الربية

إيران
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أنّ ُعرش املستطلعني العراقيني دعموا استخدام الواليات املتحدة لسالح الجو (يبلغ
مستوى الداللة اإلحصائية   )0,01يف مقابل نصف اإليرانيني.
علم أن  % 83من الرجال اإليرانيني فضّ لوا عدم تدخّل الواليات املتحدة يف
ً
العراق ،يف مقابل  % 66من النساء اإليرانيات (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 ،)0,01حيث إ ّن  % 72من املستطلعني الذين يواجهون الصعوبات الكبرية يف تلبية
احتياجاتهم اليومية فضّ لوا عدم انخراط الواليات املتحدة ،يف مقابل  % 80من أولئك
أي صعوبات تذكر (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  .)0,05أما نسبة
الذين ال يعانون ّ
عدم اإلجابة فقد جاءت  % 5,3لدى الرجال و % 8,6لدى النساء.
من جانبهم ،فضّ ل  % 75من الرجال العراقيني عدم انخراط الواليات املتحدة
بأي شكل من األشكال ،والرأي نفسه برز لدى النساء العراقيات ،إذ أعربن بالنسبة
ّ
نفسها عن هذا الرأي ،عىل الرغم من أننا عندما قارنا األرقام من ناحية املستوى
أقل معارض ًة من
التعليمي واالهتامم باملستج ّدات واألخبار وجدنا أ ّن النساء كن ّ
الرجال النخراط الواليات املتحدة عسكريًا .أضف إىل ذلك أ ّن املستطلعني الذين
أقل معارضة ـ حيث فضل
وصلوا إىل مرحلة التعليم الجامعي كانوا هم اآلخرين ّ
بأي شكل من األشكال ،مقابل % 72
 % 40من هؤالء عدم تدخل الواليات املتحدة ّ
علم أ ّن نسبة
من أولئك غري املتعلمني أب ًدا (يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية ً ،)0,01
أقل بني أوساط املستطلعني الذين يتابعون األخبار .أما نسبة
هذه املعارضة كانت ّ
عدم اإلجابة فقد جاءت  % 0,7لدى الرجال و % 8,1لدى النساء.
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ذكور

املربعــات الصغــرى العاديــة :تحبيــذ عــدم تدخــل

الواليــات املتحــدة يف العــراق
(إيران)

(العراق)

)0,030( *** 0,143

)0,037( *** 0,158

الدخل :ما من صعوبات ت ُذكر

)0,054( ** 0,112

)0,048( 0,074

مستوى التعليم :ابتدايئ

)0,072( 0,035

)0,047( 0,041

الدخل :مثة بعض الصعوبات
الدخل :إمكانية االدّخار

)0,056( 0,033
)0,058( 0,064

متوسط
مستوى التعليم:
ّ

)0,066( 0,029

مستوى التعليم :جامعي وما فوق

)0,063( 0,038

السن+ 50 :

)0,047( -0,031

مستوى التعليم :ثانوي
السن50 – 30 :

مستوى االلتزام الديني
استخدام اإلنرتنت

)0,061( 0,027

)0,069( -0,007
)0,051( -0,030
)0,059( -0,028

)0,095( *** -0,260

)0,030( -0,008

)0,039( 0,007

)0,008( -0,004

)0,012( 0,001

)0,031( 0,039

االهتــام باملســتجدّات واألخبــار * )0,063( -0,034

اســتخدام اإلنرتنــت

)0,049( 0,025

)0,051( ** 0,115
)0,044( ** -0,093
)0,072( -0,105

االهتامم باملستجدّات واألخبار

)0,034( -0,034

)0,051( 0,078

اختبار فيرش

967

713

دراسة إضافية للمناطق
مراقبات

معامل التحديد

نعم

0,148
0,107

نعم

0,064
0,024

ضبط معامل التحديد

( 0,463درجــة الحريــة = ( 0,489درجــة الحريــة

الخطأ املعياري املتبقي

( *** 3,560درجــة الحريــة ( ** 1,608درجــة

)9 2 1

= )683

= 45؛ )921

الحريــة = 29؛ )683
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 13ـ الملحق "أ "  :قراءة البيانات

خاص باملستطلعني
يف خالل دراسة املسح أجرينا انحدارين منفصلني ،أحدهام
ّ
علم بأنّه ميكن قراءة التقديرات حول
اإليرانيني واآلخر باملستطلعني العراقيني.
ً
املتغيات املشرتكة ،يف حني ميثّل
الصف املقابل لتلك
املتغيات املشرتكة يف
ّ
ّ
ّ
العدد املوجود بني قوسني بجوار التقدير الخطأ املعياري .وصوالً إىل النتائج ،أرشنا
إىل الداللة اإلحصائية من خالل العالمات النجمية ،بحيث ُّ
تدل العالمة النجمية
الواحدة (*) عىل أ ّن املتغري املشرتك املقابل ذو داللة إحصائية عند مستوى 0,1؛
املتغي املشرتك املقابل ذو داللة إحصائية عند
و العالمتان النجميتان (**) إىل أ ّن
ّ
املتغي املشرتك املقابل ذو
مستوى 0,05؛ والعالمات النجمية الثالثة (***) إىل أ ّن
ّ
داللة إحصائية عند مستوى  0,01أو أعىل .أما مستويات الداللة اإلحصائية األصغر
فهي ّ
تدل عىل أنّنا عىل ثقة عالية بأ ّن االختالفات يف إطار هذا املصدر املح ّدد من
التغاير ال ترجع إىل االختالف العشوايئ وحده.
متغيات فئوية،
كل انحدار ،نجدنا نشري إىل الدخل والتعليم والس ّن باعتبارها
مع ّ
ّ
وهو ما يسمح لنا بالتغايض عن االفرتاض القائل إ ّن العالقة بني مختلف األجوبة عن
املتغيات إمنا تأيت متوازية [[[.وعند قراءة هذه النتائج ،نالحظ أن
سؤال م ّعني وهذه
ّ
آثار هذه الفئات ،التي يعطيها التقدير ،إنّ ا هي الفرق بني نتائج املستطلعني يف تلك
لكل من املحافظات من أجل
الفئة واملصطلح األسايس .كام نذكر اآلثار الثابتة ّ
بكل من هذه املحافظات.
الخاصة ّ
باملتغيات
ضامن عدم تأث ّر نتائجنا
ّ
ّ
حا ملختلف املتغريات املشرتكة:
وفيام ييل نستعرض رش ً
•يشري مصطلح ذكر إىل تقدير االستجابة التفاضلية للرجل من امرأة (مصطلح
أسايس) ،مع إبقاء جميع العوامل األخرى ثابتة.

[[[-ال تغيب عنا فائدة هذا األمر ألننا على سبيل المثال قد نتوقع من األفراد الذين عاشوا طفولتهم أو شبابهم
في خالل الحرب اإليرانية العراقية (الذين تتراوح أعمارهم بين  30و  50عا ًما) أن يتبنوا وجهات نظر مختلفة
تجاه إيران من أولئك الذين لم يعايشوا هذه الحرب (المستطلعون بين  30 -18عا ًما) .كذلك ،قد نتوقّع أن
يتب ّنى المستطلعون الحاصلين على التعليم الجامعي المنظور المختلف جدًا بشأن قضايا المرأة .وإذا ما
استخدمنا سنوات التعليم على اعتبارها متغيرا ً خطياً ،لكنا قلنا إن التعليم له تأثير كبير في المواقف تجاه
قضايا المرأة ،في حين أن التعليم الجامعي هو الذي كان يقود هذا األثر عام.
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•يستند مصطلح الدخل إىل السؤال الذي يستوضح ما إذا كان األفراد يشعرون
بأ ّن دخلهم ٍ
كاف لتلبية احتياجاتهم اليومية .وهو ما يسمح لنا ،يف مقابل بقياس
الدخل املطلق ،بحساب االختالفات يف تعادل القوة الرشائية عرب البلدين.
كل فئة هي عبارة عن الفروقات ما بني املصطلح األسايس
عىل أ ّن نتائج ّ
(مثة صعوبات كبرية يف تلبية االحتياجات) وهذه الفئة ،وهي إ ّما «ثّ ة بعض
[[[
الصعوبات» وإ ّما «ال صعوبة ت ُذكر» أو «ال صعوبة ،مع إمكانية اال ّدخار».
تعليمي يقول املستطلَع إنّه أنهاه.
•يستند مصطلح التعليم إىل أعىل مستوى
ّ
املصطلح األسايس ينطلق من معدل ال يشء ،يليه التعليم االبتدايئ ،ثم
[[[
ريا التعليم الجامعي وما فوق.
التعليم
ّ
املتوسط ،والتعليم الثانوي ،وأخ ً
•يستند مصطلح السن إىل الس ّن التي يقول املستطلع إنّه يبلغها .املصطلح
األسايس للمستطلعني هو ما بني  18عاماً و 30عا ًما؛ متثّل معامالت االنحدار
الفروق من هذه القاعدة بالنسبة للمستطلعني الذين ترتاوح أعامرهم بني 30
[[[
و 50عا ًما وما فوق الـ .50
[[[ -الصيغة الكاملة لألجوبة هي التالي :صعوبات كبيرة (المصطلح األساسي) :ال يغطي دخل األسرة
نفقاتنا المعيشية ونواجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتنا .بعض الصعوبات :ال يغطي دخل األسرة
نفقاتنا المعيشية ونواجه بعض الصعوبات في تلبية احتياجاتنا .ال صعوبات تذكر :يغطي دخل األسرة نفقاتنا
المعيشية من دون صعوبات تذكر .االدّخار :يغطي دخل األسرة نفقاتنا المعيشية بشكل جيد ويمكّننا من
االدّخار.
تفصيال حول المستوى التعليمي المنجو ،وأعادنا تنظيم اإلجابات عن هذه الفئات
ً
سؤاال أكثر
ً
[[[ -طرحنا
لضمان إمكانية المقارنة ما بين إيران والعراق .الردود األصلية هي كما يلي :ال شيء («ال تعليم رسمي،
أمي»؛ «ال تعليم رسمي ولكن أجيد القراءة  /الكتابة»؛ «لم أكمل المدرسة االبتدائية»)؛ المرحلة االبتدائية
المتوسطة («لم أكمل شهادة
المتوسطة»)؛ والمدرسة
(«أنهيت المدرسة االبتدائية»؛ و «لم أكمل المدرسة
ّ
ّ
المتوسطة»؛ «لم أكمل المدرسة الثانوية :المعهد التجاري  /التقني /
الثانوية عامة»؛ «أكملت المدرسة
ّ
المهني»؛ و «لم أكمل شهادة الثانوية عامة»)؛ و»الثانوية عامة»؛ و(«لم أكمل المرحلة ما قبل الجامعية»؛
و»أكملت المرحلة ما قبل الجامعية «؛ و»أكملت المدرسة الثانوية :المعهد التجاري  /التقني  /المهني
«أكملت الشهادة الثانوية»؛ و»أكملت الدرسة الثانوية»؛ و»لم أكمل مرحلة شهادة الثانوية عامة» و»لم أكمل
مرحلة البكالوريوس ،من دون شهادة»)؛ المرحلة الجامعية وما فوق («أكملت البكالوريوس ،مع شهادة «؛»
الماجستير «؛» دكتوراه «؛»أكملت المرحلة»).
[[[ -اعتمدنا في المسح على المستطلعين ما بين س ّن الـ  18والـ  60عا ًما.
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•يستند مصطلح درجة التدين إىل املك ّون الرئييس األول لإلجابات عن
املمرسة
املمرسة الدينية ،وهو ما يتض ّمن قياس ّ
األسئلة التي طرحت حول ّ
الدينية التي جرى االستطالع بشأنها يف قسم «الدين» ـ مشاهدة الربامج
الدينية ،الحضور إىل املسجد ،تأدية الصالة ،الحضور إىل صالة الجمعة،
قراءة القرآن أو دعاء ،وحضور الدروس الدينية .عىل أ ّن املستويات العليا
لهذا املك ّون الرئييس ّ
املمرسة الدينية األعمق.
تدل عىل
ّ
•أما االهتامم باملستجدّ ات واألخبار فهو متغري ثنايئ يستند إىل مدى تفاعل
األفراد بشكل منتظم مع األخبار املستجدات ،سواء أكانت مقروءة أم
أي مدى يناقشونها مع
مسموعة ،وذلك من مصادر متنوعة ،وكذلك إىل ّ
املتغي املشرتك يندرج أيضً ا يف إطار التفاعل ،نجد أ ّن
اآلخرين .ومبا أ ّن هذا
ّ
التقدير حول هذا املتغري املشرتك يتوافق مع الفرق بالنسبة لألفراد املهتمني
[[[
باملستج ّدات واألخبار ولكن ال يحصلون عىل معلوماتهم من اإلنرتنت.
•كام يُعترب مصطلح مستخدم اإلنرتنت متغريا ً ثنائياً يعكس اإلجابة التي يقدمها
كل مستطلع شبكة
كل فرد عن نفسه حول عدد املرات التي يستخدم فيها ّ
ّ
اإلنرتنت [[[.ومبا أنّنا نشهد أيضً ا إطا ًرا تفاعل ًيا (انظر أدناه) ،نجد أ ّن التقديرات
املتغي املشرتك تعود إىل مستخدمي اإلنرتنت الذين ال يتحلّون
املقابلة لهذا
ّ
مبستويات عالية من التفاعل مع األخبار.
حا
•يُعترب مصطلح االهتامم باألخبار واملستجدّ ات * استخدام اإلنرتنت مصطل ً
جلون مستويات عالية من االهتامم باألخبار والرسائل
تفاعليًا لألفراد الذين يس ّ
النصية إىل جانب استخدام اإلنرتنت بشكل منتظم.
[[[-جرى احتساب هذا عامل من خالل قاعدة األخبار – x (1األنترنت) ،وهو ما يسمح لنا بتفسير الخطأ
المعياري مباشر ًة من جدول اإلنحدار.
[[[ -ينقسم المستطلعون على هذا السؤال إلى ستة مستويات ،وهي تتراوح ما بين «ال استخدم شبكة
ثنائي بالنسبة إلى أولئك الذين يستخدمون
اإلنترنت» ،و»عدة مرات في اليوم» ،وهو ما يتح ّول إلى متغيّر
ّ
األقل مرة واحدة في األسبوع وأولئك الذين ال يستخدمونه.
ّ
اإلنترنت على
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 14ـ الملحق « ب»  :جداول انتقاء العينات
اجلدول «ب  : »1املحافظات اإليرانية وتوزع السكان
املحافظة

الربز
أردبيل
بوشهر
شهر محل
وبختياري
أذربيجان الرشقية
إيالم
فارس
غيالن
غلستان
همدان
هرمزكان
أصفهان
كرمان
كرمانشاه
خوزستان
كهكيلويه وبوير
أحمد
كردستان
لرستان
مركزي
مازندران
خراسان الشاملية
قزوين
قم
خراسان زضوي
سمنان
سيستان وبلوشستان
خراسان الجنوبية
طهران
أذربيجان الغربية
يزد
زنجان

النسبة املئوية
للسكان
3,21
1,66
1,37

النسبة املئوية
للمستطلعني
2,15
1,47
2,08

4,96
0,74
6,12
3,30
2,36
2,34
2,10
6,49
3,91
2,59
6,03

2,33
2,33
6,01
0,55
0,98
2,27
0,67
12,51
2,15
1,29
6,38

1,19

0,88

1,99
2,33
1,88
4,09
1,15
1,60
1,53
7,98
0,84
3,37
0,88
16,21
4,10
1,43
1,35

0,80

0,37

0,31
0,86
1,84
1,90
0,92
1,90
11,28
7,36
1,23
1,04
0,67
19,44
1,59
1,59
2,94
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اجلدول «ب  : »2التوزع الديني يف إيران
الدين

النسبة املئوية

اإلسالمي

99,38

املسيحي

0,16

اليهودي

0,01

الزاردشتي

0,03

غريه

0,07

غري ُمعلن

0,35

اجلدول «ب  : »3فريق االستطالع الفاريس
االسم

الجنس

محمد عبد اإلله نعمه

ذكر

هاشم جابر مرتىض
البقاء

ذكر

رضوان رياض مجيد

ذكر

مرتىض بدر يونس

ذكر

عبد املطلب جابر
مرتىض

ذكر

محمد كاظم محمد عيل
حسن

ذكر

أحمد محمد كاظم
األنصاري

ذكر

حسني رسول عزيز

ذكر

رضغام عيل هادي

ذكر
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االسم

الجنس

حسن عبد اإلله نعمة

ذكر

نضال جميل السعدي

ذكر

تقي أفشاري

ذكر

إميان عالء حسن
البهاديل

أنثى

مليس عالء حسن
البهاديل

أنثى

مروى عالء حسن
البهاديل

أنثى

فاطمة بدر يونس

أنثى

معصومة حسن مزيد
املوسوي

أنثى

فدك حسن مزيد
املوسوي

أنثى

إرساء جوده إبراهيم

أنثى

ابتهال قاسم كاتيوا
الحسني

أنثى

مرضية موسوي

أنثى
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اجلــدول «ب  : »4تــوزع املحافظــات العراقيــة :نســبة املقاعــد الشــيعية يف
الربملــان والنســبة املئويــة للمســتطلعني
املحافظة

نسبة املقاعد الشيعية يف
الربملان

النسبة املئوية
للمستطلعني

النجف

6,38

6,00

بغداد

30,32

30,00

ميسان

5,32

5,00

البرصة

12,23

12,00

ذي قار

10,11

10,00

صالح
الدين

1,06

1,00

األنبار

0,00

0,00

دهوك

0,00

0,00

اربيل

0,00

0,00

كركوك

0,00

0,00

السليامنية

0,00

0,00

بابل

7,98

8,00

الديوانية

5,85

6,00

كربالء

5,85

6,00

واسط

5,85

6,00

دياىل

3,72

4,00

املثنى

3,72

4,00

نينوى

1,60

2,00
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اجلدول «ب  : »5توزّ ع املحافظات العراقية بحسب فرق االستطالع
املحافظة

فريق االستطالع

بغداد

كربالء

نينوى

كربالء

البرصة

النجف

ذي قار

النجف

بابل

كربالء

دياىل

كربالء

صالح
الدين

كربالء

النجف

النجف

واسط

النجف

كربالء

كربالء

الديوانية

النجف

ميسان

النجف

املثنى

النجف
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الرسم ب 1

مستوى عدم اإلجابة بحسب املستطلع

الجنس
ذكر
أنثى
البلد
إيران
العراق

نساء عرقيات
نساء إيرانيات
رجال إيرانيون
رجال عراقيون

املستطلع

متوسط الس ّن والتعليم والدخل بحسب املستطلع
ّ

الدخل

التعليم

البلد
إيران
العراق

السن

املتوسط
ّ

رقم املستطلع
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اجلدول «ب  : »6الفريق العريب (النجف)
االسم

فراس نظيم كاظم

الجنس
ذكر

رائد عباس عبد الهادي

ذكر

حسن كليف لفتا

ذكر

عيل أياد حسني

ذكر

وهاد عيل محمد

ذكر

ليث شناوى حسن
الجابري

ذكر

زياد رزاق مظفر
ندير عيل رشيد

فارس نجم ح ّرام
امل ّوايش

ذكر
ذكر
ذكر

مروى محسن غايت

أنثى

حوراء صالح حسن
املحمداوي

أنثى

زهراء عادل حسن

دعاء عبد األمري أسد
خان
ضحى كريم ميزال
ضحى فهيم جابر
الدليمي
ضحى مهند عيل
الهمداين

أنثى

أنثى
أنثى
أنثى
أنثى

إخالص غايل إيالوي

أنثى

ضامئر جوده برهان

أنثى

طيبة إبراهيم رحام

عال عامد محمد جواد
الوردي
رملة نظيم عبد

أنثى
أنثى
أنثى
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اجلدول «ب  : »7الفريق العريب (كربالء)
االسم

الجنس

تحسني عيل هادي

ذكر

جاسم محمد خلف

ذكر

أحمد فضيل حسني

ذكر

عالء عبد الحسني مهدي

ذكر

أركان نظيم حايش

ذكر

كاظمية خضري عبايس

أنثى

ُرسول أحمد نجيع

أنثى

نور عطاء الله عيل

أنثى

زهراء أمري جاسم األمريي

أنثى
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اجلدول «ب »8
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 15ـ المحلق " ج "  :التحليل الموحد
املوحد :اجلريان (العراقيون فقط)
التحليل
ّ
ارتفعت حساسية املستطلعني تجاه الجريان كلّام تعلّق األمر بتناول الكحول يليه
املذهب ثم العرق ثم الوظيفة عىل التوايل.
التحليل املشرتك  :الجريان  /العراق
العادة
(القاعدة األساسية :تعاطي الكحول)
لعب كرة القدم
الوطنية
(القاعدة األساسية :فكاهي)
ضابط عسكري
سيايس
معلّم
العرق:
(القاعدة األساسية :عراق عريب)
عراقي كردي
املذهب:
(القاعدة األساسية :شيعي)
سني
مسيحي
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طرحنا السؤال التايل عىل املستطلعني العراقيني:
شخصا جدي ًدا انتقل إىل املنطقة التي تسكن فيها .يف األسئلة التالية،
«تخ ّيل أ ّن
ً
كل منهام
نقوم باستعراض نوعني من الجريان املحتملني .الرجاء قراءة أوصاف ّ
أي من االثنني تفضّ ل أن يكون جار لك».
بعناية ،ث ّم أرش إىل ّ
كان املستطلعون أكرث حساسية تجاه إدمان الكحول ،باعتباره إشارة إىل سوء
الخلق يف اإلسالم ،فضالً عن كونه عادة من شأنها أن تؤدّي عىل األرجح إىل سلوك
غري منضبط .وعىل ضفّة النقيض من هذه العادة حلّت عادة لعب كرة القدم ،إذ كان
املستطلعون أكرث عرضة مبا يتخطّى  40نقطة مئوية الختيار الجار الذي يتحىل بعادة
لعب كرة القدم ً
بدل من إدمان الكحول .وكان النساء أكرث عرضة من الرجل يف إدراك
أهمية هذه السمة ،حيث استطاع لعب كرة القدم من أن يزيد من احتامل اختيار املرأة
لتلك الشخصية بنسبة  45نقطة مئوية ،يف مقابل  38نقطة مئوية فقط للرجال.
أ ّما البعد الثاين األكرث حساسية فهو املذهب ،ففي مقابل الخ ّ
األسايس ملا
ط
ّ
أقل عرضة بنسبة  20نقطة مئوية
يفضّ له الشخص الشيعي يف جاره ،كان املستطلعون ّ
بدل من الشيعي .وتفاوتت التفضيالت بني الجريان السنيني
الختيار الجار السني ً
أي فروق ذات داللة إحصائية
واملسيحيني بني الرجال والنساء ،حيث مل تظهر النساء ّ
يف تفضيلهن بني هاتني الطائفتني مقارنة مع الجار الشيعي ،ولك ّن الرجال كانوا أكرث
عرضة بنسبة سبع نقاط مئوية الختيار شخصية الجار املسيحي عوض السني.
أما البعد الثالث األكرث حساسية فكان العرق ،حيث زاد احتامل أن يختار
املستطلعون الجار العراقي العريب عىل العراقي الكردي بنسبة  10نقاط مئوية .وقد
لكل من الرجال والنساء.
كانت هذه النتيجة متّسقة ّ
األقل حساسية فقد كان نوع العمل ،حيث كان األثر املتوقع يف الحصيلة
أ ّما البعد ّ
يساوي الصفر .وتظهر بعض األدلّة التي قد تشري إىل أ ّن املستطلعني يفضّ لون
ريا السياسيون ،ومع ذلك
املعلمني ،يليهم الضباط العسكريون ،ثم الفنانون ،وأخ ً
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مم يسلط الضوء عىل األهمية الضخمة
فإ ّن تأثري ّ
كل هذه التفضيالت يقارب الصفرّ ،
كل فرد.
ملفهوم األخالق والطائفة بالنسبة إىل التفضيالت التي يرتئيها ّ

التحليل املشرتك :زوجة االبن (العراقيون فقط)
شعر املستطلعون بالحساسية تجاه املذهب الذي تنتمي إليه زوجة ابنهم

املفرتضة يف املقام األول تليه درجة تدينها ثم وضعها االجتامعي قبل الزواج ثم
ريا مستوى تعلّمها.
عرقها وأخ ً
التحليل املشرتك  :زوجة االبن  /العراق
التدين

(القاعدة األساسية :ملتزمة)
غري ملتزمة

التعليم:

(القاعدة األساسية :متعلّمة)

غري متعلّمة

الوضع االجتامعي:

(القاعدة األساسية :عزباء)

مطلقة

أرمل

العرق:

(القاعدة األساسية :عراقية عربية)

إيرانية

عراقية كردية
املذهب:

(القاعدة األساسية :سنية)
مسيحية

شيعية

الرثوة:

(القاعدة األساسية :ثرية)
غري ثرية
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اآلن تخيّل أ ّن ابنك يريد اختيار زوجة .يف األسئلة التالية سوف نستعرض أمامك
أي من االثنني
زوجتني مفرتضتني .الرجاء قراءة أوصاف ّ
كل منهام بعناية ،ث ّم أرش إىل ّ
تفضل أن تكون زوجة البنك».
شعر املستطلعون بالحساسية تجاه املذهب الذي تنتمي إليه زوجة ابنهم
املفرتضة يف املقام األول ،فقد كان هؤالء أكرث عرضة بنسبة  30يف املئة لتفضيل
الزوجة الشيعية عىل األخرى السنية ،عىل أن الرجال كانوا أكرث من النساء بقليل
ً
تفضيل
تفضيالً لهذا الجانب ،ولكننا نالحظ أن الرجال والنساء كليهام  ،كانوا أكرث
للزوجة املسلمة السنية عىل األخرى املسيحية بنحو  5نقاط مئوية ،وهو ما يتناقض
ً
تفضيل طفيفًا للجريان املسيحيني عىل السنة.
مع تحليل الجريان ،حيث أبدت النساء
وهو ما يعكس لنا النتائج األخرى املستقاة من سياقات أخرى ،ح ّتى وإن أظهر بعض
العرقي ّ
إل أنّهم ظلّوا يعربون عن تفضيالت
أقل بكثري من التح ّيز
املستطلعني نس ًبا ّ
ّ
[[[
العرقية كلّام تعلّق األمر بالتعارف والزواج.
علم بأنّ املستطلعني كانوا أكرث عرضة لتفضيل املرأة امللتزمة دين ًيا عىل األخرى
ً
أي فروق ذات داللة إحصائية
غري امللتزمة بحواىل  20نقطة مئويةً .
علم بأنه مل تظهر ّ
بني الرجال والنساء بالنسبة إىل هذا التفضيل ،وهو ما يسلّط الضوء عىل األهمية
التي تحتلّها درجة التدين يف إطار هذه الجامعة الدينية ،وهو األمر املتوقع وغري
املفاجئ.
ثم كان املستطلعون أكرث حساسية تجاه الوضع االجتامعي قبل الزواج ،وهو
ّ
احتل القدر نفسه تقري ًبا من األهمية تجاه املرأة امللتزمة دين ًيا .ومن املثري
عامل الذي ّ
لالهتامم أنّ املستطلعني مل يظهروا فرقًا ذا داللة إحصائية يف تفضيل املرأة املطلقة
أقل عرضة بحواىل  16نقطة إىل  18نقطة مئوية لتفضيل
عىل املرأة األرمل ،وقد كانوا ّ
املرأة التي مل يسبق لها الزواج ً
قبل.
بالنسبة للتفضليات العرقية ،كان املستطلعون أكرث عرضة لتفضل العربية العراقية،
[[[ -فيسمان ورفاقه ،التفضيل العرقي في التعارف والمواعدة2009 ،
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تليه الكردية العراقية ،ثم اإليرانية ،مع مالحظة أنّ هذا التفضيل يبقي عىل ثبات أفضلية
عب عنها املستطلعون تجاه إيران
املذهب .وعىل الرغم من املواقف اإليجابية التي ّ
باعتبارها قوة إقليمية يف أجزاء أخرى من االستطالع ،يبقى أنّ مثّة تفضيالً شخصياً
واضحاً تجاه العراقيات ،ح ّتى إن كن من عرق أو مذهب مختلفني ،كلّام تعلق األمر
مم لعبه لدى
بالخيارات الزوجية .وقد لعب العرق أهمية أكرب لدى النساء أكرث ّ
الرجال ،بحيث فضّ لت النساء الزوجة العربية العراقية عىل اإليرانية بنحو  20نقطة
مئوية وعىل الزوجة الكردية بحواىل  10نقاط مئوية ،يف حني أنّ الرجال فضّ لوا الزوجة
العربية عىل اإليرانية بنحو  16نقطة مئوية وعىل الزوجة الكردية بحواىل  13نقطة
مئوية.
وقد برهن املستطلعون تفضیل بنسبة  7نقاط مئویة للزوجة متعلمة عىل األخرى
غري املتعلمة ،وهي النتیجة التي اتّسمت بالتجانس مع اختالف جنيس املستطلعني.
تفضيل طفيفًا لزوجة
ً
األقل أه ّمية فهو ثروة املرأة ،إذ أظهر املستطلعون
ّ
أما عامل
كل من
ريا عند حدود  3نقاط مئوية لدى ّ
إل أ ّن تأثري هذا عامل ّ
االبن الرثيةّ ،
ظل صغ ً
الرجال والنساء .وهو ما يسلّط الضوء عىل األه ّمية الطاغية لعاميل العرق واملذهب
لدى األفراد يف حال تس ّنى لهم اختيار أفراد العائلة.

التحليل املشرتك :السياسيون
يف املقام األول ،شعر املستطلعون بالحساسية تجاه السياسة األمنية التي قد
ريا درجة التدين.
يتب ّناها السيايس املحتمل ،تليها السياسة التجارية ث ّم الخربة وأخ ً
عىل أ ّن اإليرانيني والعراقيني أظهروا التفضيالت نفسها.
كل منهام رؤيته الخاصة ملستقبل
تخ ّيل أ ّن اثنني من القادة السياسيني يطرح ّ
أي
املنطقة .يف األسئلة التالية نستعرض االقرتاحات التي ق ّدمها ّ
كل منهام .ارش إىل ّ
من االثنني تق ّدم دعمك.
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التحليل املشرتك  :السيايس إيران
متعلق بالذكور= ذكور

متعلق بالذكور= إناث

غري مرشوط
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التحليل املشرتك  :السيايس العراق
متعلق بالذكور= ذكور

متعلق بالذكور= إناث

غري مرشوط

التدين

القاعدة األساسية :محافظ

معتدل
الخرية

القاعدة األساسية :سنوات عديدة

جيد

العالقات األمنية
القاعدة األساسية :الواليات املتحدة

الصني

روسيا

اململكة العربية السعودية

التجارة

القاعدة األساسية :الواليات املتحدة

الصني

روسيا

اململكة العربية السعودية

كل من اإليرانيني والعراقيني أنّ األمن هو املوضوع األكرث أهمية ،عىل الرغم
اعترب ّ
من التجربة املبارشة التي عايشها العراق مع انعدام األمن يف اآلونة األخرية .ومع
اعتبار الواليات املتحدة أنّها ّ
خط األساس ،كان املستطلعون أكرث عرضة بنحو 20
نقطة مئوية لتفضيل بناء العالقات مع روسيا ،وأكرث عرضة لتفضيل تطوير العالقات
األمنية مع الصني (بنحو  10نقاط مئوية) .لك ّنهم ظلّوا يفضّ لون الواليات املتحدة عىل
اململكة العربية السعودية بنحو  20نقطة مئوية ،ح ّتى إنّنا نلحظ أنّ اإلناث العراقيات
برهن نفوراً أكرب تجاه اململكة العربية السعودية ،بحيث فضّ لن العالقات مع الواليات
املتحدة عوض السعودية بنحو  25نقطة مئوية.
أهم موضوع .م ّرة أخرى ومع اعتبار الواليات املتحدة أنّها
وكانت التجارة ثاين ّ
ّ
املتوسط نفسه يف  ترتيب األفضليات ،إذ ظلّوا
خط األساس ،أظهر املستطلعون
ّ
سلبيني تجاه اململكة العربية السعودية عىل حد ّسواء ،مفضّ لني السيايس الذي يدعم
العالقات مع الواليات املتحدة بنحو  20نقطة مئوية ،إن كان يف أوساط اإليرانيني
أقل سلبية تجاه العالقات مع الواليات
أو العراقيني .ومع ذلك ،كان املستطلعون ّ
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ربا بسبب التصور الذي يقول إنّ العالقات
املتحدة مقارنة مع الصني وروسياّ ،
أقل رض ًرا من العالقات العسكرية عىل م ّر
االقتصادية مع الواليات املتحدة ظلّت ّ
السنني .عىل أنّ املستطلعني كانوا أكرث عرضة بحواىل  10نقطة مئوية لتفضيل الصني
عىل الواليات املتحدة وأكرث عرضة بحواىل  16نقطة مئوية لتفضيل روسيا.
أي تفضيل ،فلم يظهر اإليرانيون
يف الواقع مل يولِ املستطلعون الخربة السياسية ّ
ً
تفضيل هامش ًيا من الناحية اإلحصائية للمرشّ حني الذين ال يتحلّون بالخربة
سوى
ً
تفضيل نحو  10نقاط
(يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية  ،)0,1يف حني أظهر العراقيون
مم يسلّط الضوء عىل االحباطات التي يشعرون بها تجاه
مئوية للمرشحني الجدد ـ ّ
الهيكلية الحكومية الحالية .ح ّتى إنّ النساء العراقيات ك ّن أكرث عرضة من الرجال
العراقيني لتفضيل املرشحني الجدد.
واملثري للدهشة يف إطار هذه الجامعة الدينية من الزائرين ،أنّهم أولوا سمة درجة
التد ّين املستوى األدىن من األهمية للمرشّ ح املفرتض .فقد الحظنا ،بشكل عا ّم،
ً
تفضيل طفيفًا للسياسيني املعتدلني عىل اآلخرين املحافظني .عىل أنّ هذه النتيجة

أي تغيري
مدفوعة بالدرجة األوىل من قبل املستطلعني الذكور (مل تظهر النساء ّ
متوقّع يف هذا التفضيل) .وكام رأينا يف أقسام أخرى من املسح ،يعكس هذا الخيار
ً
تفضيل معي ًنا ،ح ّتى يف أوساط اإليرانيني أو
تحتل بالرضورة
ّ
حقيقة أنّ درجة التد ّين ال
العراقيني من املتدينني.
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ميكن االطالع عىل امللحق «د» وامللحق «ه» عرب شبكة اإلنرتنت عىل الرابط التايل:
=https//:www.dropbox.com/s/cxk0fxnkht9g6xe/Appendices.pdf?dl0

املراجع:

( Military Action Against Iraq, 2003: Operation Iraqi Freedomالعمليات
العسكرية ضد العراق :2003 ،عملية تحرير العراق) ،ورد يفReappraising the Resort :
( to Force : International Law, Jus ad Bellum and the War on Terrorإعادة التقييم
إلستعادة القوة :القانون الدويل ،الحق يف الحرب والحرب عىل اإلرهاب) .بلومسبريي
أكادميي.
( Shia Pilgrims Flock to Karbala for Arbaeen Climax .2014تدفق الزائرون
الشيعة إىل كربالء يف زيارة األربعني) يب يب يس نيوز.

أغايئ ،كمران سكوتWomen of Karbala : Ritual Performance and .2005 .
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