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أي معايير علمية في اإلستطالعات اإلنتخابية
تعتمدها مؤسسات الدراسات واإلحصاء؟

منذ دخول البالد يف مدار االنتخابات النيابية املقررة يف 6 ايار، واملهل الدستورية املرتبطة بها، تزدهر اعامل املؤسسات املتخصصة 
يف الدراسات واستطالعات الرأي العام الرشاد الراغبني يف الرتشح اىل هذه االنتخابات، و"قياس" احجامهم وقدراتهم االنتخابية 

وشكل التحالفات املمكنة، ومعاينة توجهات الرأي العام وتصنيفها قبل اتخاذ القرارات النهائية 

للناس  توفر  ان  االحصائية  املؤسسات  مهمة 
االجوبة عن كل االسئلة املطلوبة، وقراءة التحوالت 
اذا حصلت، متهيدا لتحديد آليات التعاطي معها 
لالحصاء  تعد  مل  لذلك  منها.  االفادة  وطريقة 
فحسب كام يعتقد البعض خطأ. االحصاء هو احد 
العلوم التي تدخل ضمن علم االستطالع استنادا 
اىل ما تقول علوم السياسة، االجتامع، الجغرافيا، 
يتطلب  الذي  التحليل  االلكرتونية،  الربمجة 
دراسات معمقة يف العلوم السياسية، اضافة اىل 

علم الدميوغرافيا. 
قياسا بالحاجة اىل متابعة اعامل هذه املؤسسات، 
التقت "االمن العام" عددا من املسؤولني والعاملني 
يف هذه املؤسسات، ووجهت اليهم اسئلة موحدة 
سعيا اىل سرب غور املهامت التي تقوم بها، وتوجيه 
النصح واالرشاد وااليحاء بالرتشيح او عدمه وبناء 
التحالفات لخوض املواجهات االنتخابية املنتظرة 

وفق قانون يطبق يف لبنان للمرة االوىل.
هذه االسئلة طرحت عىل كل من الرئيس التنفيذي 
لرشكة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهرب، ومدير 
"مركز االحصاء والتوثيق" كامل فغايل، والباحث 
يف مؤسسة "الدولية للمعلومات" محمد شمس 

الدين، وكانت منهم هذه االجابات. 

■ ما هي املعايري العلمية واالدارية التي تؤخذ يف 
االعتبار عند وضع اي دراسة احصائية؟

السكاين  الواقع  معرفة  املعايري  اهم  الهرب:   □
شاملة  ومعرفة  دراستها،  املنوي  الدائرة  يف 
ومن  للناخبني،  والدميغرايف  الجغرايف  للتوزع 
الذي  الدراسة  بروتوكول  تطبيق  يجري  ثم 
االتية: فهم  املتدرجة  اآللية  تطبيقه وفق  يتم 
استامرة  اىل  ترجمته  درسه،   املنوي  املوضوع 
اسئلة،  وضع عينة سليمة وفق قاعدة علمية 
رياضية صحيحة،  وضع الخرائط الالزمة، وضع 
االسئلة،  استامرة  بحسب  املتوافرة  الربمجيات 
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تحقيق

استخراج النتائج، تحليل حسايب احصايئ للنتائج، 
فالتحليل الكتايب والتبسيطي لهذه النتائج.

□ فغايل: علينا اوال تحديد الهدف من الدراسة. 
معرفة  يود  مرشح  بني  تختلف  فالخيارات 
او  حزب  الرتشح،  من  موقف  التخاذ  حظوظه 
تحالف يود تقييم وضعه االنتخايب وتحديد نقاط 
قوته وضعفه لوضع خطة عمل مرحلية، حزب 

يود تحديد الدوائر التي ميكنه الرتشح فيها، او 
تحديد التحالفات االنسب له واملقاعد املناسبة 
لرتشيح اعضائه. ييل هذه املرحلة صوغ اسئلة 
موضوعية رشطها االساس ان ال تتضمن بشكل 
موقف  يف  رأيك  ما  مثال:  االجوبة،  مبارش  غري 
اختيار  واخريا  االستقرار.  اىل  ادى  الذي  الزعيم 

عينة متثل الدائرة االنتخابية.

الهدف  تحديد  يتم  البداية  يف  الدين:  □ شمس 
من االستطالع او الدراسة مثل معرفة واقع حزب 
معني وقوته، او شخصية معينة، او نظرة املواطنني 
اىل الحكومة واملسؤولني، او تقييم عمل معني. يف 
هذا االطار، يتم اعداد استامرة تتضمن عددا من 
ويجب  املطلوب،  املوضوع  تتناول  التي  االسئلة 
االسئلة علمية وغري موجهة، فال  ان تكون هذه 
يوحي السؤال بالجواب. بعدها يتم اجراء اختبار 
عدد  عىل  االسئلة  طرح  خالل  من  لالستامرة 

مستطلعا(   20 )نحو  املستطلعني  من  محدود 
ثم  ومن  املطروحة،  االسئلة  فهم  كيفية  ملعرفة 
يتم تعديل االسئلة يف حال تبني صعوبة فهمها، 
واعتامد االستامرة بصورة نهائية الجراء االستطالع 
املبارشة  املقابلة  خالل  من  يكون  ما  غالبا  الذي 
من  يكون  قليلة  احيان  ويف  املستطلعني،  مع 
خالل الهاتف او االنرتنت. يشكل اعداد االستامرة 
املرحلة االوىل من االستطالع والدراسة، اما املرحلة 
الثانية فهي تحديد حجم العينة وتوزعها الطائفي 

واملناطقي. 
 

دوائر  يف  العينات  اختيار  عملية  تتم  كيف   ■
انتخابية مختلطة مذهبيا وطائفيا؟

□ الهرب: يجري وضع عينة متثيلية بتقسيم االقالم 
اىل جزر، بحيث يتم استخراج عينة عىل اساس 
 probability Proportional to بـ  يعرف  ما 
يتم  بحيث  عنقودية،  وبطريقة   ،Size Sample
مناطق  ووفق  حجمها  بحسب  العناقيد  متثيل 
االستطالع،  اساس  هو  العينة  اختيار  توزعها. 
وبالتايل فان اي خلل يف تحديد ينعكس وبصورة 
كاملة عىل دقته وصحته. من ابز تقنيات اختيار 
 Systematic choosing :العينات اعتامد املراحل
 technique، Quota sampling, Probability
 Proportional to Size, Cluster sampling،

Multistage sampling technique

العينة  اعتمد  انا  طريقته.  لكل  فغايل:   □
العشوائية البسيطة، واقوم باختيارها من جميع 
بلدات واحياء وقرى الدائرة بنسب تتطابق مع 
عدد املقرتعني، فتطاول جميع الطوائف، وتغطي 
الجغرافية.  واالنتخابية  السياسية  الخصوصيات 
كل  واحد  ناخب  استفتاء  يتوجب  الحي  ويف 

خمسة او عرشة ابواب.

□ شمس الدين: يتم تحديد العينة تبعا للحجم 
كانت  كلام  املستطلعة.  املنطقة  يف  السكاين 
العينة كبرية كانت نسبة الخطأ اقل، وبشكل 
من   %1  -  %0.5 نسبة  العينة  متثل  قد  عام 
املثال  سبيل  عىل  املستطلعني.  السكان  حجم 
يقدر حجم السكان البالغني يف منطقة معينة 
يكون  الف شخص   100 بنحو  سنة   18 فوق 
حجم العينة ما بني 500 و1000 مستطلع. واذا 
كان نحو الفني او اكرث كان ذلك افضل لتقليص 

تبعا لحجم  العينة  توزيع  يتم  الخطأ.  هامش 
كل مدينة او بلدة يف هذه املنطقة، وايضا تبعا 
لحجم كل طائفة موجودة. عىل سبيل املثال، 
املسجلني  الناخبني  عدد  يبلغ  زحلة  قضاء  يف 
173 الف ناخب يرتواح حجم العينة حدا ادىن 
توزيعها  ما بني 865 و1730 مستطلعا، ويتم 
تبعا لحجم املدن والبلدات يف القضاء، وطائفيا 
اي   %28 سنة  الطائفية:  للرتكيبة  وفقا  توزع 

■ هل تعطي العينات صورة شاملة ومتثل كل 
الرشائح املستهدفة ليكون االستطالع دقيقا؟ وما 

هو هامش الخطأ يف التقدير؟
□ الهرب: العينات اذا كانت دقيقة متثل معظم 
الرشائح، واذا مل يتم متثيل الرشائح ينبغي تكبري 
الخطأ  نسبة  يزيد  ال  مدى  اىل  العينة  حجم 
من النوع الثاين الناتج من عملية االستجواب. 
اما نسبة الخطأ فيجب ان ال تتخطى %2.83 

كامل فغايل.ربيع الهرب.

االجاميل 865  الحجم  كان  اذا  242 مستطلعا 
مستطلعا،   138 اي   %16 الشيعة  مستطلعا، 
الروم الكاثوليك 19% اي 165 مستطلعا، املوارنة 
االرثوذكس  الروم  مستطلعا،   138 اي   %16
9.5% اي 82 مستطلعا، ارمن ارثوذكس 5% اي 
43 مستطلعا، طوائف مسيحية اخرى 6% اي 
52 استامرة، فيتم عندها متثيل كل طائفة تبعا 

لحجمها االنتخايب. 

من العينة. عادة، ان االستطالعات التي يجري 
العمل فيها بطريقة منهجية وتقنية ال تخطئ، 
وغالبا ما تقل نسبة الخطأ عن 0.5%، وبالتايل 
فان كل استطالع يجري تنفيذه من دون خرائط 
 arithmetic رقمية   ومتوالية  ودالة،  دقيقة 
progression، ال يكون استطالعا علميا. بالتايل، 
نرى غالبا استطالعات تجرى بواسطة الهاتف او 
من دون خرائط يف امليدان تقوم بتحديد الجزر 
االحصائية املستهدفة، وذلك ما يؤدي حتام اىل 
ارتفاع شديد يف نسبة الخطأ، وخاصة بالنسبة 
فوق.  وما  والثالثة  الثانية  املراحلتني  نتائج  اىل 
تجدر االشارة، اىل ان جميع االستطالعات التي 
تجرى بواسطة اتصال املستفتى بوسيلة اعالمية، 
او موقع الكرتوين، او تصويت عرب الهاتف، هي 
احصاءات غري صحيحة ومضللة. وبالتايل ساقطة 
القانون  حددها  وقد  العلمية،  الناحية  من 
االمرييك بـ"row vote"، ومنع نرشها عىل الهواء 

الهاتف  الهبر: استطالعات 
االعالمية  والوسيلة 

واملوقع االلكتروني غير 
ومضللة صحيحة 

فغالي: تغطية جميع 
املناطق اساس الن 

تأثيرا  السياسية  للجغرافيا 
كبيرا على االنتخابات
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نتائجها،  مناقشة  او  االعالم،  وسائل  بواسطة 
اعالن  املناظرات، وحرص  يف  عليها  التعليق  او 
نتائجها كتابة يف وسيلة االستطالع نفسها من 

دون تعليق او تحليل.

يعطي  العينات  من  النوع  هذا  فغايل:   □
لدى  التصويت  التجاهات  ممثلة  صورة 
الجغرافية  املناطق  جميع  تغطية  الناخبني. 
كبريا  تأثريا  السياسية  للجغرافيا  الن  اساس 
عىل االنتخابات، يف لبنان كام يف جميع دول 
العامل. منذ القرن التاسع عرش تقرتع غالبية 
ينتظر  لذا  عينه،  للحزب  االمريكية  الواليات 
الجميع نتائج واليات محددة لحسم النتائج. 
يف الصيغة النسبية يصبح هامش الخطأ اقل 
بكثري من الصيغة االكرثية، الن اي نسبة للخطأ 
اكرث من مقعد.  او خسارة  ربح  تؤثر يف  لن 
ميكن لهامش الخطأ ان يرتاوح يف اي استطالع 
ما بني صفر ومئة يف املئة، ذلك يتعلق بهدف 
امكان  معرفة  الهدف  كان  اذا  االستطالع. 
تحقيق ثلث املقاعد وكانت النتائج متقاربة 
التأكد من  الصعب  الثلث، سيكون من  من 
النتيجة يف ما لو كانت تفوق او تنقص ببضعة 
مقاعد. اذا كان الهدف مثال تحديد الالئحة 
التي ستفوز باملقعد املاروين او االرثوذكيس يف 
طرابلس، ميكن تحديد الالئحة بسهولة بعد 
استطالع الرأي الن االقوياء سيتقدمون داخل 
لوائحهم، ولكن اي قرار انتخايب من الرئيس 
املرشح  مبنح  يقيض  "املستقبل"  او  ميقايت 
املسيحي بعض االصوات التفضيلية يف امكانه 
املرشحني.  املسيحي يف طليعة  املرشح  وضع 
ميلك رؤساء االحزاب قدرة كبرية عىل اختيار 
املقاعد التي يفضلون من خالل تنظيم بسيط 

لتوزيع االصوات.

كل  متثيل  يتم  تأكيد  بكل  الدين:  شمس   □
صحيحة  عينة  وتكون  والطوائف  املناطق 
هنالك  طبعا  شاملة.  صورة  وتعطي  وممثلة 
هامش خطأ يرتاوح ما بني 2% و5% زيادة او 
نقصان، وكلام كانت العينة كبرية تراجع هامش 

الخطأ اىل ادىن من %1 .

■ من املعروف ان هناك فئة من الناخبني مل 
تنتظم يف اطار حزيب، وال تقرر من تنتخب اال 

يف ربع الساعة االخري. كيف تقدرون هذه الفئة 
وما نسبتها؟

فان  بالتايل  قول خاطئ وشائع.  الهرب: هذا   □
الشهر االخري يشمل اعالن الناس عن والءاتهم 
وخياراتهم. يتفاوت عدد املرتددين بني منطقة 
واخرى. اما يف املناطق التي لديها اكرب نسبة تردد 
فهي ال تتعدى من   8اىل 10% يف اسوأ االحوال. 
هنا تجدر االشارة اىل انه حتى الناخبني الحزبيني 
يرتكون يف القانون النسبي قرار التفضيل للحظة 
االخرية، حيث يقومون بتفضيل هذا املرشح او 

ذاك يف معزل عن قرار حزبهم.

□ فغايل: يبلغ حجم من ال يحددون خياراتهم 
مسبقا حواىل 20%، ويتوزعون عىل 3 فئات:

1- املرتددون وغالبيتهم غري مسيسني يتأثر قسم 
كبري منهم بالبيئة السياسية عشية االنتخابات. 
تسميتها  عىل  اصطلح  ظاهرة  يشكلون  وهم 

"املوجة االنتخابية" كـ"الحالة العونية" مثال التي 
سادت عشية انتخابات 2005، وقسم مرتدد بني 

اللوائح واملرشحني.
مرجع  او  زعيم  من  باكرث  ارتبطت  التي   -2
يزيد  ما  اليوم يف حرية.  نفسها  وتجد  سيايس، 
حريتها الغموض السائد بالنسبة اىل التحالفات. 
يخىش الناخب املتعدد الوالء ان ال يتمكن من 
ارضاء الجميع. ففي طرابلس مثال عندما تجد 
عىل  يحافظوا  كانوا  الناخبني  من  كبريا  عددا 
ارتباط وثيق مع كل من الرئيس نجيب ميقايت 
والوزراء محمد الصفدي وارشف ريفي ومحمد 
املرشحني  هؤالء  يتوزع  ان  املرجح  من  كبارة، 

عىل ثالث او اربع لوائح.
3- هم الذين يقرتعون يف مقابل خدمة او مبلغ 
سيقدم  من  مسبقا  يعرفون  عادة  وهم  مايل، 
من  حرية  يف  هؤالء  نرى  لذلك  الخدمة.  هذه 
التمويل،  غياب  عن  الروايات  ظل  يف  امرهم 

وهم ينتظرون اىل حني معرفة مصادره.

□ شمس الدين: طبعا ميكن تقدير حجم هذه 
الفئة، وهو يختلف بني منطقة واخرى وبني طائفة 
املستطلعني  ربع  اىل  احيانا  يصل  وقد  واخرى، 
تبعا لحدة املنافسة االنتخابية. تعلمنا ان قسام 
كبريا منهم ينتظر املغريات والوعود يك يتوجه 
تعزز  فئة  يشكلون  وهم  االقرتاع،  صندوق  اىل 

املنافسة بحجم ارتفاع املغريات. 

محمد شمس الدين.

شمس الدين: قسم 
كبير من املقترعني 

للتوجه ينتظر املغريات 
الى الصندوق


