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  ميدانية لشرآة آراء للبحوث واإلستشارات وبالتعاون مع القبس في دراسٍة

  أآبر للمستقّلين وفرصنسبة تصويت متدنية : 2012توقعات مجلس 

  من الناخبين% 65تؤثر على " الخدمات الشخصية"
  

 .املقبل فرباير 2جراؤها بتاريخ املقرر إو 14ـالتشريعي الفصله و الكوييتنتخابات جملس األمة إتفصلنا عن  بضعة أيامٍ
حل هتدف إىل  مرسوماً حبل جملس األمة، وذلك يف خطوٍة ،أصدر الشيخ صباح األمحد الصباح، أمري الكويتفبعد أن 

وعملية  املختلفةنتخابية املرشحني يف الدوائر اإلعملية تسجيل من  اإلنتهاءمع و ا البالد،هتاألزمة السياسية اليت شهد
نتخابية بني رة الداخلية بدراسة ملفات املرشحني، حتتدم الدعاية اإلافة من قبل وزالشطب من قبل اللجنة املكلَ

  . مفترضة من أربع سنوات  مقعداً ولفترٍةنيعلى اخلمس املتنافسنيو 503املرشحني ال 
رات يف تركيبة جملس من متغيِعملية فرز األصوات  ستحملهب تسود الساحة السياسية والشعبية وما ترقُالمن  حالةٌ

غري أن اجلميع متفق على أمهية هذه املرحلة وحريص على أن  .األمة املقبل وعلى احلياة السياسية يف الكويت مستقبالً
  .تكون اإلنتخابات نزيهة، حرة وعادلة

، والقوى الفوز باألكثريةواملتوقعني  الشبايب والشعيبحراك للني األساسيِ الداعنياحلكومي وللنهج  نياملعارضبني و
 عالمية تدور حولمعظم التصرحيات اإلأن غري التأزمي هو السمة األساسية يف أعمال اجمللس،  األخرى اليت رأت أنَ

  .مواجهة التحديات املستقبليةقادرة على و ضرورة وجود عالقة مثمرة بني السلطتني وحكومة قوية، فعالة
بع من قبل القوى نتخابية اليت سوف تَتطرح الكثري من التساؤالت حول التكتيكات اإلبكل مستجداته، ي ،ذا الواقعه

   .وسياسة التحالف وتبادل األصوات تأليف القوائمكيفية وجتماعية املختلفة، السياسية واإل
 

، هبدف من جريدة القبس بتكليٍف ستفتاء للرأيإستشارات بإجراء واإلويف هذا السياق، قامت شركة آراء للبحوث 
نتخابية واملؤثرات اليت حتدد سلوكيات الناخبني، واملعايري اليت سيحتكمون إليها يف مشاركتهم يف العملية اإل إستشراف

  .خياراهتم وطريقة اإلقتراع
  

   :المنهجية
مقابالت هاتفية بواسطة عرب ، 2012يناير  11و  2امليدانية بني الدراسة شركة آراء للبحوث واإلستشارات أجرت 

وقد مشلت العينة . عشوائي من دليل اهلاتف رقام بشكلٍختيار األإمن خالل ) CATIما يعرف بالـ (الكمبيوتر 
  .سنة، موزعني حبسب نسب املقترعني يف الدوائر اخلمس املختلفة 21 ال مستفىت كوييت اجلنسية عمره يفوق 502

 



 

Copy right reserved to ARA Research & Consultancy, City Tower, Sharq 
Kuwait City, January 2012 

 
2 

  
  العينة 

 أنثى  ذآر 

 49 %18 41 %18 الدائرة األولى

 30 %11 27 %12 الدائرة الثانية

 46 %17 40 %17 الدائرة الثالثة

 72 %27 60 %26 الدائرة الرابعة

 71 %26 66 %28 الدائرة الخامسة

268 %234100%100 جمالي اإل

 %40 203سنة  34و  21بين 

 %47 236سنة  54و  35بين 

 %13 63سنة و اآثر  55

%100 502 جمالي اإل
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  نتائج الدراسة

  درجة إهتمام جمهور الناخبين باإلنتخابات المقبلة
 66%، حيث عّبر متوسطةنتخابات جملس األمة املقبلة قد بلغت نسباً ستطالع أن درجة اإلهتمام بإأظهرت نتائج اإل

   .غري معنيني هبا املستفتني هم من 34% نتخابات، يف مقابلني هبذه اإلمن املستفتني أهنم معنيِفقط 
من  83% رحيث  عَب ،حاد إخنفض بشكلٍ قد السابقةرن باإلنتخابات ون الزخم لدى الناخبني إذا ما قأ الالفُتو

حالة امللل اليت تشهدها الساحة الشعبية، وما وهذا ما يظهر  .إهتمامهم يف اإلنتخاباتعن الدورة السابقة يف  الناخبني
  .آلت إليه نفسية الناخب من عدم إكتراث وإقتناع بأمهية صوته والدور الذي يلعبه جملس األمة

بينما سجل  )54%(إىل ما يقارب النصف  حيث إخنفضت درجة إهتمامهَن ،ل عند اإلناثجُِس ختالف أيضاًواإل
  . الرجالطفيف على  ن بشكلٍإهتمام النسائي وق اإلتفَو ،يف اإلنتخابات السابقة هعلماً أن. 76% الرجال

من  73%الدائرة الرابعة واليت سجلتهتمام الناخبني هبا الثلثني فيما عدا إوبالنسبة للدوائر اخلمس، مل تتعدى درجة 
  %.  51هتمام بلغت إلت الدائرة الثانية أقل درجة ني باإلنتخابات، بينما سَجيِنفسهم معنأ نالناخبني الذين يعتربو

  
 54و 35بني (األعلى لدى الفئة العمرية املتوسطة هتمام ستحوذت على اإلإنتخابات قد اجلدير بالذكر أن هذه اإلو

 بنسبةو )فوقسنة وما  55(لدى الفئة األكرب سناً  حده األدىنهتمام ، بينما بلغ اإل67%تتعدى الوإن مل ) سنة
التجارب السياسية اليت تعود اىل مراحل ولديها يف مهوم اجملتمع وقضايا البلد املنخرطة أكثر هذه الشرحية . %57

  . السابقةيف اإلنتخابات  92%هتمام وصلت إىل إكانت قد سجلت أعلى درجة  ماضية

  نية اإلقتراع 
أن  من املعلومو. سؤال العينة عن نيتها القيام باإلقتراع يوم اإلنتخابات باإلنتخابات متَ اوبغض النظر عن مدى إهتمامه

 ةة املشاركفإن نَيذلك مع و ،لناخب يف املشاركةاملعلنة لنية ال أقل من كونما ت عادةًيف الكويت الفعلية  قتراعنسبة اإل
مل  4%بينما  ،معدم مشاركتهأعلنوا  30%فيما فقط  66%لت سَجية إذ جاءت متدنِنتخابات القادمة يف اإل

وهي نسبة  58%تكون أقل من سآراء أن نسبة اإلقتراع هلذا الفصل التشريعي شركة بالتايل تتوقع  .يقرروا بعد
    .2009لسنة  التصويت

مل يقابله محاس عن اإلنتخابات السابقة تقريباً  40% تهنسبأي ما  350إىل عدد املرشحني إرتفاع  أنَ ومن الواضح إذاً
فرباير  2إن شرحية كبرية من اجملتمع الكوييت لن تديل بصوهتا يوم بالتايل  .الناخبني باملشاركة يف اإلنتخاباتأوسع لدى 

  .اجمللس القادم سوف تنحسر يفوفرصة متثيلها 
يف مقابل  ،رغبة يف اإلقتراع النساءمن فقط  56%بني الذكور واإلناث، إذ مل يبدي سوى  اًويبدو هذا األمر جلي

من هنا ينبع  .8%تقارب بنسبة الذكور  مع العلم أن عدد الناخبات يفوق عدد الناخبني الرجاللدى  %75
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وهو  النساءالسيما  ،الكوييتاجملتمع كبرية من أن اجمللس القادم لن ميثل شرائح من لدى باحثيي شركة آراء التخوف 
اصة تلك اليت خبو ،دون غريهاطغى عليه تيارات ت قدومكسب كانت قد حققته الكويت يف فصوهلا التشريعية السابقة، 

   .التصويتتستطيع جتييش الناخب وحثّه على اإلقتراع لصاحلها يوم 
البالد يف اآلونة األخرية بقيام الناخبني مبعاقبة لل من الوضع الذي ساد وجتدر اإلشارة إىل إحتمال أن تنعكس حالة امل

ستطاعوا ستقلني يف اجمللس القادم إذا ما إالسابق، مما سريفع من نسبة املتيارات السياسية اليت صوتوا هلا يف الكتل أو ال
  .    طرح برامج وطروحات جاذبة وقوية

  
والدائرة الثانية  69%الثالثة أعلى رغبة يف املشاركة حبسب الدوائر متقاربة وسجلت الدائرة قتراع اإلنية جاءت 
 ونية اإلقتراعهتمام بني درجة اإلت نتخابية هو التفاوالالفت بالنسبة لنتائج املشاركة بالعملية اإلو. 63% األدىن

صة خاوهتمام من درجة اإلعلى أ نية إقتراعالثالثة واخلامسة لتسجل والثانية  الدوائرحبسب الدوائر، حيث أتت 
  .يةئونقطة م 12بالنسبة للدائرة الثانية وبفارق 

لدى و نياملوظفلدى وسنة  54 و 35الناخبني من الفئات العمرية بني قد سجلت لدى نية إقتراع كما تبني أن أعلى 
 لدى خمتلف الفئاتمنخفضة نية إقتراع إن كانت و .دينار كوييت 1،000ل األعلى من دخوأصحاب فئة ال نياجلامعي

قناع الناخب إعلى  للعملاجملال ما زال مفتوحاً أمام املرشحني غري إن ، نتائج األحباث والدراسات السابقةباملقارنة مع 
ظهار اآلمال والتطلعات اليت ممكن أن ترتقي هلا إويف البالد دميقراطي تعكس النظام الأهم عملية بأمهية املشاركة يف 
  . مشرق سلطة التشريعية يف بناء مستقبلفعال للبراز الدور الإبرامج اجمللس و

  

 ستخدام حق التصويتإآيفية 
، يبقى أن نتساءل يشوبه الفتورنتخابات واحلماس للمشاركة بالتصويت لدى املستفتني باإلحمدوداً هتمام إذا كان اإل

جلي أن  بشكلٍ ىبدلقد . قتراعتخايب، ويف كيفية التصويت يوم اإلنستخدام حقهم اإلإيف حول سلوكيات الناخبني 
يف حني أعرب  ،املرشحني ربعة منسوف يستخدمون حقهم الكامل بالتصويت أل قتراعمن الذين ينوون اإل %66
حتماالت الباقية ما بني أقلية بلغت تراوحت اإلو تون هلم،سوف يصوِ للذينأهنم مل يقرروا بعد العدد النهائي  %11

سوف يكتفون  9%، ورشحني إثننيملمينحون صوهتم سوف % 8ممن سوف يصوتون لثالثة مرشحني، و 5%نسبتها 
  .فقط رشح واحدمب
ربعة مرشحني لن يستخدموا حقهم يف التصويت ألنتخابات ثلث اللذين سوف يشاركون يف اإلأن  جندهكذا و  

 الفصلم الثقة واحلق بتمثيلهم يف هنيعين أن بعض الناخبني ال جيدون ما يكفي من املرشحني ليمنحو كامل، مما بشكلٍ
   .اً، علماً أن معدل املرشحني على كل دائرة يقارب السبعون مرشحالربملاين

  



 

Copy right reserved to ARA Research & Consultancy, City Tower, Sharq 
Kuwait City, January 2012 

 
5 

لن يصوت نتخايب، حيث ختيار املرشحني الذين يستحقون صوهتا اإلاملرأة أكثر تطلباً من الرجل يف إ نظهر النتائج أُت
  .لدى الرجال 74%بـ  مقارنةً ،يقترعناللوايت سوف الناخبات من  58%ألربعة مرشحني سوى 

  
 56% الثانيةالدائرتني ربعة من املرشحني سجل أدىن مستوياته يف مر أن التمسك حبق التصويت ألالالفت يف هذا األ

  .)72(% يف الدائرة الرابعةنسبة أعلى بينما سجل  60% الثالثةو
  

 82%حيث أن  ،نتخابات القادمةلتزاماً بالقوائم يف اإلإأقل  تكونالناخبني سغالبية نتائج دراسة آراء أن  أظهرتوقد 
ختيار املرشحني إحبرية بالتمتع  من الذين ينوون التصويت أعربوا عن نيتهم) لإلنتخابات السابقة 65%بنسبة  مقارنةً(

أعربوا  4% ون سواها، بينما بالتصويت لقائمة دتاًما التزاماً  8%، بينما أبدى بغض النظر عن القوائماملفضلني 
  . خرى حليفة أو ذات توجهات قريبةنيتهم يف القيام بتبادل لألصوات مع قوائم أ
حمددة من قبل التيارات بأطر االلتزام النية ب معدختيار مرشحيهم وأكرب عند إ مما يدل على رغبة الناخبني بالتمتع حبريٍة

    .والقوى املؤثرة
  

بينما تنخفض هذه النسبة اىل أدىن  10%وجاءت أعلى نسبة لإللتزام بالقوائم يف الدائرتني الرابعة واخلامسة وبنسبة 
ا القبلية نتخابات فرعية بني تكويناهتومن املعلوم أن هاتني الدائرتني تنظمان إ.  2% الثانيةمستوياهتا يف الدائرة 

 55(+ لدى الفئة األكرب سناً 6%مقابل  )10(%لتزام ر ميالً لإلاألكث فئة الشباب كانتكذلك فإن . األساسية
لإلنتقائية وإن بنسبة بسيطة ميالً أكرب الذين أبدوا  الرجاللدى % 7بـ  مقارنةً 9% النساءلدى  وسجلت. )سنة

  .  ختياروحرية اإل

  معايير مؤثرة في التصويت للمرشحين
من بني اخلمسة عناصـر   هتضح أنث إختيار املرشحني املفّضلني، حييف إ ة املعايري والعناصر املؤثرةقاربت الدراسة مسأل

التوجـه السياسـي   معيـار   يلاعلى التوختيار الناخب ملرشحيه عنصرين إثنني فقط موضوعيني ومها يف إ األكثر تأثرياً
 ومتيـز  ) 90(%كفاءة املرشح وتارخيـه   تبينما سّجل ،)74(%والربنامج اإلنتخايب ) 84(%والفكري للمرشح 

ط عن الربنامج انق 10جاء متقدماً  ن التوجه السياسي والفكري للمرشحاألمر الالفت أ.  )70%(شخصية املرشح 
يكمن يف حضور املسائل السياسـية يف   ارق بني املعياريننتخايب الذي يطرحه، رغم التقارب بني املسألتني؛ إال أن الفاإل

يف  إذ حتلّ حمله الوعود والشعارات امج املتكامل املترافق مع آليات التنفيذاخلطاب الذي يتبناه املرشحون، وغياب الربن
   .أغلب األحيان

وتشري الدراسات السابقة اليت أجرهتا آراء على الفصول اإلنتخابية السابقة أن شخصية الناخب وحضوره كانت تتقدم 
عنـد   يدلّ على أنّ الناخبني أصبحوا أكثـر متطلّـبني  ّمما . على الربنامج اإلنتخايب الربامج السياسية والفكرية عالوةً

  .ختيارهم ممثليهم يف جملس األّمةإ



 

Copy right reserved to ARA Research & Consultancy, City Tower, Sharq 
Kuwait City, January 2012 

 
6 

عملهم وأسباب  عن اًواضح اًناجمعليهم أن يقدموا بر نتخاباتلفوز يف اإلرشحني الذين يطمحون إىل اأن امل يؤكد مما
 مجهور دائرته ية، حىت يتوقع من، كما درجت التسم"مرشح خدمات"املرشح  يكونترشحهم وبالتايل ليس كافياً أن 

  .  ولويات الثالث إلختيار مرشحيهمات اليت يقدمها املرشح من بني األيعتربون اخلدم 19%ن كان وإ إنتخابه
  
غري  يف النتائج مؤثره عامل َنأمن املستفتني  55% أعرب ،عن عامل املال ومدى تأثريه على جمرى العملية اإلنتخابيةو

  . بعشر نقاط عن اإلنتخابات السابقةخنفضت هذه النسبة قد إأن 
ل أقعلى التوايل، وهي نسب  37%و 39%حصلت على  قدالقبلي الربط و اجلدير باالهتمام، كون القرابة العائلية

 للرابطة القبلية، 55%للقرابة العائلية و 57%السابقة  حيث سجلت نتائج دراسات آراءقبل،  بكثري من ذي
  .اإليهعلى مقاعد أقل من اليت يطمحون  يحصلونالقبائل سن مرشحي إفوبالتايل 

الذين  الناخبنيمن  30%فلم حتصل إال على  ،معيار مؤثر يف عملية التصويتك عالقة الطائفية باملرشحسبة للنبالأما 
 )29(%الثانية و) 27(%أثري يف الدائرة الثالثة ، حيث سجلت أدىن مستوى تيف إختيار الناخب اًمؤثر اًيعتربونه معيار

بني وهو أمر مربر، حيث تتفاوت نسب احلضور الطائفي ). 48(%بينما سجلت أعلى مستوى هلا يف الدائرة األوىل 
ائرة األوىل، مما خيفف من ضرورة إستحضار املسألة نقسام احلاد واملقّرر إال يف الددائرة وأخرى، وال جند ذلك اإل

  .ائرنتخابية يف باقي الدوالطائفية ألسباب إ
  

كفاءة "وعند سؤال املستفتني عن ترتيب هذه املعايري حبسب األولويات الثالثة األوىل يف رأي كل منهم، حافظ معيار 
وحلَّ .  ختيار املرشحنيكأولوية أوىل يف إ من املستفتني 28% هعلى صدارة الترتيب، حيث ذكر" املرشح وتارخيه

" الكريزما"معيار، فيما حلّ الناخبنيمن  24%رب أولوية أوىل من قبل ُتعإ ثانياً إذ" التوجه السياسي والفكري"معيار 
ولويات الثالث من أصل كأحد األ 43% أنه ذكر من قبل من العينة كأولوية أوىل، علماً 15%ه تعتربثالثاً حيث إ

   .معيار مت قياسه 12
  
، حيث كان الوحيد الذي مل يتم ذكره كأولوية أوىل وال "الوجوه النسائية البارزة"أما يف قاع الترتيب، فقد ورد معيار  

  .مرة
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  التغيير المتوّقع في المجلس القادم
 
 61(%دم رضاهم عن ع 76% أداء جملس األمة السابق، حيث أعرب الناخبني عن رضى أغلبية بالرغم من عدم و
فقط  38% توقع  جذري يف تركيبة اجمللس اجلديد حمدودة حيثريالتوقعات يف حصول تغي أتت، )راضني بتاتاً غري

 ومن هنا ميكننا فهم أسباب عزوف شرائح كبرية من اجملتمع عن التصويت إشارةً. يف اجمللس القادمكبري  ريحصول تغي
كون لعدد املّرات اليت مت فيها حل جملس األمة يف العقد وقد ت. إىل ملل وعدم ثقة حبصول تطور إجيايب يف عمل اجمللس

املاضي من جهة وعدم تغري منهجية العمل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ما أضر هبذه العملية الدميقراطية واليت 
ده الدول العربية ويف ظل ما تشه.  أساسية يف تكوين احلياة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية يف البالد تعترب ركيزةً

من تغريات طغى عليها العنف، يثين حمللو شركة آراء للبحوث واإلستشارات على أمهية أن حتفل الكويت مبجلس 
على ضرورة تطوير العمل النيايب يف الكويت مبا خيدم التفاعل اإلجيايب بني مكونات و منتخب ومنذ تكوين الدولة

  .اجملتمع حتت قبة اجمللس
   
  

    


