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انشغل اللبنانيون يف االنتخابات النيابية االخرية باالستطالعات والقراءات التي سبقت هذا االستحقاق، ومل يكن معظمها عىل 
قدر من القواعد التي يتطلبها هذا العلم الذي تتبعه املدرستان االمريكية واالوروبية، ويقدم نتائج متطابقة اىل حد  كبري تالمس 

ارقام حصيلة صناديق االقرتاع. انتحل كثريون صفة احصايئ - دومنا تعميم - وقدموا خالصات لخدمة هذا الفريق او ذاك

مصطفى سليمان: رافقت االنتخابات 
أفشل استطالعات رأي غّب الطلب

الملف

املستقلة  والشخصيات  االحزاب  اعطت 
الداخلية  دراساتها  اىل  اضافة  الرأي  استطالعات 
االهتامم املطلوب قبل بت رسم خريطة تحالفاتها 
تابع  لوائحها.  عىل  املرشحني  اسامء  واسقاط 
الجميع االرقام التي يحصلها كل طرف او منافسه، 
السيام يف معرفة الحاصل االنتخايب الذي يحققه، 
اضافة اىل التدقيق يف الصوت التفضييل الذي كان 
شاغل الجميع حتى ضمن اعضاء الالئحة الواحدة.

 اين كان علم االحصاء من دورة 2018، وهل تم 
تطبيقه بالشكل الصحيح وفق الرشوط العلمية 
صدور  وكيفية  الرأي  استطالعات  تحكم  التي 

النتائج ونرشها؟ 
يقدم رئيس مركز "ماء داتا" االحصايئ االستشاري 
العام" جملة  لـ"االمن  الدكتور مصطفى سليامن 
رافقت  التي  االستطالعات  عىل  املالحظات  من 

العملية االنتخابية.

■ هل اظهرت مؤسسات االحصاء يف لبنان درجة 
عالية من التقنية والقواعد العلمية املطلوبة  يف 

مواكبة االنتخابات النيابية االخرية؟
رافقت  التي  تلك  الرأي،  استطالعات  افشل   □
تسمى  مؤسسات  هناك  االخرية.  االنتخابات 
احصائية لكنها ليست كذلك. من احتل الشاشات 
ليسوا من االحصائيني وكانوا يتحدثون يف االحصاء. 
يجب ان يكون لكل واحد مهنة وشهادة. اذا امتلك 
شخص مستشفى هل يصبح طبيبا او جراحا اذا 
ما جرى يف  االختصاص؟  داريس هذا  يكن من  مل 
االنتخابات االخرية كان الطف من انتخابات 2009، 
الشباب غريوا صفاتهم. كانوا يف  حيث ان هؤالء 
من  بأنهم  انفسهم  يسمون   2009 انتخابات 
االحصائيني ويف الدورة االخرية اطلقوا عليهم صفة 
خرباء انتخابيني يتحدثون يف االحصاء. مل ينرش اي 
منهم دراسة احصائية واضحة ممنهجة ومرشوحة، 

رضوان عقيل

ما  غرار  عىل  ارقاما  يطلقون  اصحابها  كان  بل 
تناولوها يف ليلة نتائج انتخابات 2009 عىل الشاشة 
الكربى. وكذبت الصناديق ونتائجها كالمهم انذاك. 

من  كل  عىل  تعلنه  الذي  التعميم  هذا  ملاذا   ■
يعمل يف حقل االحصاء واجراء االستطالعات؟

□ يف بساطة ألنهم انكشفوا امام اللبنانيني بأنهم 
ليسوا من االحصائيني واصحاب هذا العلم. كانوا 
وبال  وثائق  دون  من  الشاشة  عىل  يتحدثون 
نصوص مكتوبة. كانوا  يقومون بحمالت دعائية 
االرقام  تتغري  بآخرين.  والتبخري  اناس  لتبخيس 
استخدم بعض االحزاب  يف ظروف غري واضحة. 
والشخصيات هذا السياق للضغط عىل احزابهم 
النتاج  وجمهورهم  تياراتهم  وعىل  داخلها  من 

مرشحني كيفام شاء صاحب القرار.

■ هل كانت االستطالعات تتم عىل اساس غب الطلب؟
□ اسوأ من غب الطلب. كانت ارقام تؤلف عىل 
الطاولة، ومل تكن استطالعات وتخرج جزافا من 
فرقا  الصحافيون  الحظ  هل  السؤال  املتحدثني. 
فريق  اقود  انا  واملناطق.  الشوارع  يف  احصائية 
عمل احصايئ كبري اكادميي وجامعي منذ سنوات 
وسائر  بريوت  بني  املجتمع  يف  وموجود  طويلة 
االخرية  االنتخابات  قبيل  اسمع   مل  املناطق. 
باستطالعات صحيحة.  تم بعضها عرب التلفونات 
والناس ال تثق بهذه الطريقة. الشخص ال يتحدث 
وتخوفا  مكشوف  النه  الهاتف  عرب  برصاحة 
مكشوفا.  يكون  الرقم  صاحب  الن  الرقابة   من 

اعتمدتها هذه املؤسسات هل  التي  املعايري    ■
ميكننا القول انها مل تطبق قواعد االحصاء؟

□ هذه املعايري مرتبطة مبصادر التمويل وكانت 
االرقام توزع هدايا بالتلفون  والـ"واتس آب". من 
مينحك تعبك مجانا هناك من يعطيه مثن خبزه. 
السؤال من يقدم لهؤالء النفقات عندما يقدمون 

هذه الخدمات لالحزاب والشخصيات.

■ هل كانت االحزاب والشخصيات التي دفعت 
هذه  اىل  بها  مغشوشة  املؤسسات  لهذه  امواال 

الدرجة؟
□ هناك من دفع امواال. لكنني ال اظن ان االحزاب 

دفعت امواال. 

لهذه  مالية  مبالغ  دفعوا  مستقلون  مثة   ■
املؤسسات؟

□ انتهت االنتخابات وعىل هؤالء ان يقدموا نسخا 
عن هذه التقارير. نحن يف مركز "ماء داتا" ننرش 
التقارير كام هي عند اقفال الصناديق. مل نشهد 
اي تقرير عند اقفالها. االحصاءات هي ملك الرأي 
العام. مل نجد اي نرشة موثقة مكتوبة وموقعة. 
يفرض القانون عىل االحصايئ ان يقول ملن هذه 
الدراسة ومن دفع مثنها. تتناول هيئة االرشاف عىل 
االنتخابات هذا الجانب بشكل خجول الن قانون 
االحصائية.  املسألة  حيث  من  ناقص  االنتخاب 
واملحاماة  الطب  قانون  مثل  االنتخاب  قانون 
والصيدلة  يجب ان يفرض النرش عىل االحصايئ  

وان يحدد مواصفاته. 

■ هل اسأنا اىل هذا العلم؟
□  نعم متت االساءة كثريا. 

اللبناين  الجمهور  عىل  االمر  هذا  مر  كيف   ■
املسيس؟

□ الن االعالم ميرر كل يشء. تتحمل املؤسسات 
الصحافة يف  بنسبة  %90.   االمر  االعالمية هذا 
التسعينات كانت رائدة يف نرش استطالعات الرأي. 

وكان املطلوب طمس الحقيقة واظهار الدجل.

■ بأي طريقة كانت تتم العينات وهل بطريقة 
االستطالعات  قواعد  اتباع  من  بعيدة  عشوائية 

ورشوطها؟ 
انه  يدعي  ما شئت. من   افعل  تستح  اذا مل   □
والتقنية  املنهجية   يرشح  ان  عليه  باحصاء  قام 
احد يستطيع  الخصوص. ال  نفذها يف هذا  التي 

مس العلم امنا سوق االحصاء هي التي تم مسها. 
اصبحت سوق االنتخابات يف لبنان يف اسوأ سمعة 
عاملية. عام 1996 صنف الربملان االورويب لبنان يف 
طليعة البلدان التي تسبق انتخاباتها استطالعات 

الرأي العام وهي تتمتع بالدقة.

يف  والخرباء  الجامعات  اساتذة  كان  اين   ■
االحصاء من هذا التامدي ؟

□  كنا وما زلنا موجودين ونتجول يف كل االماكن. 
االعالمية  املؤسسات  من  الدعوات  نتلق  مل 
للحديث واملشاركة واجراء املقابالت. مثة قرارات 
مدعومة مالية ملحاربتنا. مثة مؤسسات تقبض من 

اجل ان ال تنرش الصحاب االختصاص. 

■  املؤسسات التي نبتت كالفطر يف البلد هل مثة 
من ينظمها؟

كربى.  وباحزاب  والصغار  بالكبار  تالعبت    □
ال يوجد قانون يف لبنان للعمل االحصايئ االمر 
الذي يؤدي اىل وقوع الفوىض والفساد وتحكم 
العملة  ان  يقول  االقتصاد  علم  بالعلم.  الجهل 
املزورة تطرد الصحيحة من السوق. واقول ان 
هؤالء طردوا كل إساتذة الجامعات والباحثني يف 
االحصاء من السوق  من دون إستثناء والتمويل 
بكل رصاحة غري لبناين. املطلوب من الدولة هنا 

هو وجود قانون .  

لبنان يف ميدان االحصاء مع  لو قارن واقع     ■
بلدان املنطقة؟ 

االعوام  وتراجع يف  االول  املركز  يف  كان  لبنان   □
االخرية واصبح  يف  موقع متأخر. ال اريد ان اعطي 
شهادات الحد. جرى تصنيفنا يف مستوى عال يف 
يف  استطالعات  هناك  تكن  مل  حيث  التسعينات 

تركيا وفلسطني املحتلة.

■  كيف ينظر االوروبيون واالمريكيون اىل حال 
االحصاءات يف لبنان؟

□  نحن تالميذ هذه البلدان. درست الدكتوراه 
املنهجية  عىل  واطلعت  باريس  يف  االحصاء  يف 
نحن يف   لكننا  الرواد.  زالوا  وما  االمريكيني،  عند 
االستشاري  االحصايئ  داتا"  "ماء  ومركز  لبنان 
حصلنا  الخارج.  يف  تتطور  مل  منهجيات  طورنا 
عىل عينات دقيقة التمثيل يف مجتمع ال احصاء. 
ما  وهذا   .%99 نحو  اىل  عيناتنا  دقة  وصلت 

حصل يف العامني 1992 و1996 ويف االنتخابات 
البلدية ايضا. اقول عىل مستوى علم االحصاء اننا 
سجلنا باسم  مركزنا والجامعة اللبنانية انجازات 

عدة يف هذا الحقل.

■ ملاذا مل  يقدم اصحاب هذا العلم يف لبنان عىل 
تأسيس جمعية لتنظيم هذا القطاع؟

□ من غري املسموح تأسيس جمعية لالحصائيني. 
حاولنا مرات عدة وواجهتنا عراقيل. يوجد عرشات 
لالسف  ويا  لبنان.  يف  العلم  هذا  يف  الدكاترة 
هناك غري احصائيني يعلمون مادة االحصاء يف 
الجامعة اللبنانية وجامعات خاصة وبعضهم من 
اخرى.  واختصاصات  العريب  االدب  يف  اساتذة 
يف اختصار من غري املسموح لنا انشاء جمعية. 
يف العام 2000 صدر شعار عىل لسان عميد يف 
االحصاء  بالغاء مادة  اللبنانية  طالب  الجامعة 
يف الجامعة عىل اساس انه يخرب بيوتا ويحدث 
اساتذة االحصاء  ابعاد  انذاك  فضائح. لذلك تم 

واستبدالهم بآخرين .

■ من خالل مشوارك يف هذا العلم كيف ينبغي 
ان تتم عملية اجراء العينات؟

□ نحن نعد االحصاء يف  يوم واحد ونصدر نتائجه 
اتبعنا  ليال من خالل االستناد اىل عينات دقيقة. 
االحصاء  علم  وتطبيق  وجديدة  عملية  منهجية 
يف كل امليادين يف االعالم وعلم االجتامع والنفس 
الحقل  هذا  يف  ونؤسس  نبدع   كنا  والسياسة. 
ونؤسس عينات "زخة الربد" التي ال تسأل الشخص 
عن طائفته ومذهبه. اللبنانيون محرتمون وال سيام 
ان كثريين منهم ال يتقبلون مؤسسات احصائية 
ينظم  قانون  املطلوب  دقيقة.  نتائج غري  قدمت 
ومنع  الناس  عىل  االحتيال  لوقف  الحقل  هذا 

التالعب بعقولهم.

ابان  االحزاب  ماكينات  عمل  رأيت  كيف   ■
االنتخابات؟

االنتخايب  العمل  ناجحة يف  االحزاب  ماكينات   □
احصائيا، وتعرف من معها ومن ضدها. فشلت 
كأن  تكن محايدة.  الرأي النها مل  استطالعات  يف 
املطلوب "دعس" العلم يف لبنان. الفساد يسترشي 
يف البلد وهو مدعوم من الخارج. قانون االنتخاب 
مل يتطرق اىل االحصاء. يبقى علم االحصاء  موجودا 

لكن تعليمه يتم بفلتان.

رئيس مركز "ماء داتا" االحصايئ االستشاري الدكتور مصطفى سليامن.


