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دور استطالعات الرأي في العملية االنتخابية دراسة عن االنتخابات اإلسرائيلية
2019 والتونسية
Abstract
It has become very difficult to challenge, or to deny, the fact that opinion polls play a major role in the
social and political process of any given society. Hence, great efforts have been exerted to understand the
relation between opinion polls and elections in particular in various political systems.
At the forefront of the issues related to the impact of opinion polls comes the case of elections, in which
polls play a significant role of ostentatious impact on the public opinion. The interest shown by local,
Arab and international media in the elections held in Israel and Tunisia in 2019 stands witness to the
importance of these elections. The Knesset elections are no longer an internal affair, but rather a regional
concern, since Israel is a power that greatly affects the situation in the Middle East. Similarly, the Tunisian
presidential elections pose a new hope for the advocates of the Arab Spring, since the Arab public opinion
awaits the success of the natal democratic experience in Tunisia.
This study aims to analyse the role of opinion polls and poll centers in both countries, in an attempt
to compare between a state that has a firmly established concept of democracy, with all the necessary
elements such as elections and accompanying polls, and a state that is finding its way towards the
establishment of a democratic system, allowing for some elements such as opinion polls.
The study objectives, thus, focus on identifying the importance of opinion polls, and their potential as a
major factor and effective instrument of democratic elections. It also aims to determine the extent of
freedom, professionalism and legal status of poll centers in performing their tasks. The study, therefore,
focused on analyzing samples of opinion polls held in both Israel and Tunisia, which were run specifically
for the legislative elections in Israel in September 2019, and the polls run for the presidential elections of
Tunisia in September and October 2019.
Several important findings were drawn from the study, most prominent of which are that opinion polls were
first used in Israel in 1947, whereas in Tunisia they were first introduced in 2014. This confirms the relation
between the interest in opinion polls and the nature of the political system. Another prominent conclusion
is that although the Tunisian experience is still young, we can observe a great degree of professionalism
and accuracy in the opinion polls held in Tunisia. The study also found the presence of laws that regulate
the process of opinion polling in Israel, whereas in Tunisia they do not fall within any legal jurisdiction, since
there are no regulating laws so far; there are only a variety of political forces which prevent the legislation
of polling.
أمسى من الصعب تحدي فكرة أن استطالعات الرأي تلعب دورا ً هاما ً في العملية السياسية واالجتماعية في مجتمع من
، لذلك بذلت جهودا ً متعددة لفهم العالقة بين االستطالعات والعملية االنتخابية بالذات، بل من الصعب انكارها،المجتمعات
وذلك في ظل نظم سياسية مختلفة.
ً  حيث تمارس االستطالعات دورا ً وتأثيرا ً واضحا،وفي مقدمة القضايا التي تتعلق بتأثير االستطالعات تأتي قضية االنتخابات
 في ضوء اهتمام وسائل اإلعالم محليا ً وعربيا ً ودوليا ً باالنتخابات التي أجريت في كل من،على الرأي العام في هذا المجال
ً  بل أصبحت شأنا، فانتخابات الكنيست لم تعد شأنا ً داخليًا، نظرا ً ألهمية هذه االنتخابات،2019 إسرائيل وتونس في العام
ً  كما أن االنتخابات الرئاسية التونسية أيضا، لما تمثله إسرائيل من قوة تؤثر في أوضاع الشرق األوسط بشكل كبير،إقليميًا
 حيث يأمل الرأي العام العربي نجاح التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس،تمثل أمال ً جديدا ً لمناصري الربيع العربي.
 ومحاولة المقارنة،من هنا جاءت هذه الدراسة التي حاولت تحليل دور استطالعات ومراكز الرأي العام في كال البلدين
 ودولة تتلمس. مثل االنتخابات ومواكبة االستطالعات لها، وأخذت بمقوماتها،بين دولة ترسخ فيها المفهوم الديمقراطي
 وسمحت أيضا ً ببعض مقوماتها مثل االستطالعات،الطريق في تبني المنظومة الديمقراطية.

لذلك تركزت أهداف الدراسة في التعرف على أهمية االستطالعات ومقومات عملها كأحد أهم العوامل المصاحبة
لالنتخابات الديمقراطية وأدواتها الفاعلة .ومدى ما تتمتع به مراكز االستطالعات من حرية ومهنية وقانونية في أداء
عملها .وقد ركزت الدراسة على تحليل نماذج من االستطالعات التي أجريت في كل من إسرائيل وتونس ،والتي تناولت
االنتخابات التشريعية في إسرائيل في سبتمبر  ،2019واالستطالعات التي أجريت لالنتخابات الرئاسية في تونس ،والتي
.أجريت في دورتين في شهري سبتمبر وأكتوبر 2019
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 .1المقدمة

يستحوذ الرأي العام على اهتمام الساسة ورجال الدولة جميعاً ،رغم اختالف ايديولوجياتهم ونظم حكمهم ،يستوي في ذلك
األنظمة الديمقراطية واألنظمة الدكتاتورية ،وإن اختلف الدافع وراء هذا االهتمام .وعلى الرغم من حاجة كل النظم السياسية إلى قوة
الرأي العام وتأييده ،إال أنه كلما زادت ديمقراطية النظام السياسي ،زادت حاجاته واعتماده على الرأي العام ،حيث يعتمد النظام
الديمقراطي على عمليات استخدام مستمرة للمعلومات واألفكار التي ترد إليه كأحد المدخالت األساسية للنظام.
وقد أدى االعتراف بقوة الرأي العام إلى االهتمام بعملية قياسه ،حيث نجد أن قياسات الرأي العام في الدول الديمقراطية تؤدي
دورا ً هاما ً في رسم بعض السياسات أو تعديلها ،كما تزداد أهميتها في فترات االنتخابات الرئاسية والنيابية ،حيث تهتم وسائل اإلعالم
الم ختلفة بإبراز نتائج هذه القياسات وتحليلها ،لما تمثله تلك االستطالعات من مكانة مهمة في الدول الصناعية والمتقدمة ،حيث يعّده
بعض الباحثين مؤشرا ً إ لى اتجاهات السياسات العامة في الدولة والمجتمع ،كما أنه أحد أدوات الديمقراطية حيث يستخدمه صانع
القرار في التعرف إ لى اتجاهات الرأي العام حول القضايا المختلفة ،كما تزداد أهميته في فترات االنتخابات كأداة للتنبؤ بالفائز في
االنتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

 .2مشكلة الدراسة
شهد شهر سبتمبر  9102نوعين من االنتخابات الرئاسية والتشريعية في دولتين في الشرق األوسط ،حيث أجريت انتخابات
الكنيست اإلسرائيلي وانتخابات الرئاسة التونسية ،وقد استحوذت هذه االنتخابات على اهتمام الرأي العام ،سواء المحلي أو اإلقليمي
أو العالمي ،لما تمثله من أهمية ،فانتخابات الكنيست لم تعد شأنا ً داخلياً ،بل أصبحت شأنا ً إقليمياً ،حيث تستحوذ على اهتمام الشارع
العربي ،لما تمثله إسرائيل من قوة تساهم بشكل مباشر في تحديد أوضاع الشرق األوسط ،كما أن ما تسفر عنه هذه االنتخابات يحدد
بشكل ما رؤية الرأي العام اإلسرائيلي للمستقبل.
ً
ً
ً
ً
أيضا ً جاءت االنتخابات الرئاسية التونسية لتمثل للرأي العام العربي أمال جديدا في مستقبل يشهد تحوال ديمقراطيا في المنطقة،
بعد خيبة األمل التي لحقت ب الربيع العربي في أكثر من دولة بالمنطقة العربية .من هنا جاء االهتمام بدراسة استطالعات الرأي التي
واكبت هذه االنتخابات وتحليلها ،للتعرف إ لى دورها في مجتمع يمارس العملية االنتخابية منذ سنوات طويلة ،كما يمتلك العديد من
مراكز قياسات الرأي التي تمتلك خبرة سنوات وإمكانات علمية وتقنية حديثة ،في مقابل مجتمع يشهد تحوال ً ديمقراطيا ً حديثا ً بعد
سنوات طوال من حكم الفرد ،وال تزال عمليات االستطالع والتعرف إ لى توجهات الرأي العام من المسائل الجدلية ،سواء على
المستوى الحكومي أو الشعبي.

 .3أهمية الدراسة
تكتسب الدراسة أهميتها من
 .0دراسة موضوع يتعلق بأحد أهم األحداث السياسية التي شهدتها المنطقة في هذه الفترة الزمنية.
 .9توضح توجهات النخب السياسية وما توليه من أهمية الستطالعات الرأي.
 .3تعدّ من الدراسات األولى وفقا ً لعلم الباحث ،التي تحاول تحليل االستطالعات التي تجرى في الكيان الصهيوني ومقارنتها
باستطالعات تجرى في دولة عربية.

 .4أهداف الدراسة

 .0التعرف إ لى أهمية استطالعات الرأي العام في مجتمعين مختلفين سياسيا ً واجتماعيا ً وثقافياً.
 .9الكشف عن مدى الحرية التي تسمح بها عملية إجراء االستطالعات في كال البلدين.
 .3تحليل دقة آلية عمل مراكز االستطالع في البلدين ومنهاجيتها.

 .5تساؤالت الدراسة
.0
.9
.3
.4

ما أهمية االستطالعات في التنبؤ بنتائج االنتخابات؟
ما حجم االهتمام الذي يوليه مجتمعي الدراسة لالستطالعات؟
ما اآلليات التي تحكم عمل هذه االستطالعات؟
إلى أي حد التزمت االستطالعات باإلجراءات العلمية واألخالقية في عملها؟

 .6مجتمع البحث
ركزت الدراسة على نماذج من االستطالعات التي أجريت في كل من إسرائيل وتونس ،والتي تناولت االنتخابات التشريعية
في إسرائيل في شهر سبتمبر  ،9102واالستطالعات التي أجريت لالنتخابات الرئاسية في تونس والتي أجريت أيضا ً في دورتين في
شهري سبتمبر وأكتوبر .9102

 .7منهج الدراسة
استخدمت الدراسة منهج التحليل لعينة من استطالعات الرأي العام ،التي تمت أثناء فترة االنتخابات اإلسرائيلية والتونسية في
سبتمبر وأكتوبر .9102

 7.1تطور استطالعات الرأي العام:
كثيرون ممن كتبوا عن قياس الرأي العام وأهميته ،نقلوا عن "ابراهام لينكولن" سؤاله التاريخي" :كيف أعرف ما يريد
الناس على وجه الدقة؟" ومهما تكن طبيعة الدوافع وراء هذا السؤال الذي يجول في خاطر كل حاكم وكل من يقدم للناس فكرة
أو خدمة أو سلعة ،فإن اإلجابة عليه تكون دائماً :باختيار األسلوب األمثل للقياس ،وااللتزام بمعايير وضوابط تجعل نتيجة القياس
قريبة من الواقع بقدر ما نتيجة القدرة البشرية ،مضافا ً إليها الوسائل التي تساعد على مزيد من الدقة وتفادي الخطأ بقدر اإلمكان
(مجاهد ،9101 ،ص.)92
وظهرت بحوث الرأي العام وقياساته في المجتمعات الغربية المتقدمة منذ أكثر من نصف قرن ،وقد مرت خالل تطورها
بعدة مراحل أدت في النهاية إلى االستقرار على مناهج وأدوات وأساليب خاصة بها ،ومؤسسات متخصصة ،كما أصبحت لها
مواثيق أخالقية تحكم عملها ،وتضبط أداءها في مختلف المراحل ،بداية من اختيار موضوع القياس ،ووصوال ً إلى نشر نتائجه
بوسائل النشر المختلفة.
كانت بداية استطالعات الرأي العام في عام  ،0994عندما قامت شركة "آدامز" لالستطالعات بتكليف من أول كونجرس
خاص بالمستعمرات األمريكية ،باجراء استطالع لمعرفة استجابة الجمهور للحرب المقترحة ضد إنجلترا آنذاك .وفي عام ،0294
كانت بداية االستطالعات الخاصة بتوقع نتيجة التصويت وقد عدّها "جورج جالوب" البداية المبكرة لمسوح الرأي العام الحديثة
(صالح ،0229 ،ص.)01
وقد بدأت االستطالعات تأخذ الشكل الجدي مع بداية القرن العشرين ،وأصبح عديد من الصحف في الواليات األمريكية
تعطي االستطالعات نفس االهتمام الذي تعطيه لألحداث .ففي عام  ، 0214تم اجراء اقتراع من قبل جريدة "نيويورك هيرالد"
قبل االنتخابات الرئاسية .إال أن البداية الحقيقية الستطالعات الرأي التي تستند في إجرائها على أسس علمية ،بدأت منذ عام
 ،0231عندما نشر معهد "جالوب" استطالعا ً في هذا العام نجح فيه بالتنبؤ بنتيجة االنتخابات الرئاسية األمريكية.
وبعد هذا النجاح الذي حققه "جالوب" ،تم انشاء الع ديد من معاهد استطالعات الرأي ،ففي إنجلترا تم انشاء المعهد
البريطاني للرأي العام في عام  ،0239ثم تأسس معهد "جالوب" في فرنسا أيضا ً عام  ،0239وفي أستراليا عام
.(Osborne & Nikolas, 1999, 376)0232
وقد انتهت هذه المرحلة من تاريخ قياسات الرأي العام بالفشل الذي مني به "جالوب" ،بالتنبؤ الخطأ بنتيجة انتخابات
الرئاسة األمريكية عام  .0242وقد أدى هذا الفشل إلى زعزعة الثقة في استطالعات الرأي ،األمر الذي دفع مجلس بحوث العلوم
االجتماعية بالواليات المتحدة األمريكية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه الكارثة العلمية ،لينتهي بذلك مرحلة ثرية من
مراحل قياس الرأي ،ثم تبدأ مرحلة جديدة تميزت بفقدان الثقة في بدايتها ،وانتهت بأن أصبح قياس الرأي جزءا ً أساسيا ً في نسيج
الدول المتقدمة واألنظمة الديمقراطية (صالح ،0229 ،ص)43
وقد تزايدت أهمية بحوث الرأي العام باطراد في سياق ما يشهده العالم من تطورات وتحوالت شاملة على األصعدة
السياسية واالقتصادية والتكنولوجية ،ليس في المجتمعات المتقدمة فحسب ،وإنما في بعض مجتمعات العالم الثالث.

 7.2استطالعات الرأي في إسرائيل
بدأت استطالعات الرأي في إسرائيل عام  ، 0249على يد كل من العالم األمريكي "إيليا لويس غوتمان" ،والباحث
اإليطالي "أورييل فوا" ،وهما صهيونيان هاجرا إلى إسرائيل قبل تأسيسها ،وقد أنشآ معهد "حلوتسي" ،والذي أصبح بعد ذلك
حجر الزاوية في البحوث االجتماعية في إسرائيل ،وكان له تأثير كبير لدى صناع القرار ،وفي عام  ،0242تحول معهد حلوتسي
إلى "معهد بحوث الرأي العام" ،و"معهد أبحاث جيش الدفاع اإلسرائيلي ووزارة الدفاع" ،وكان ذلك بموجب قانون أقره الكنيست
(האגודה הסוציולוגית הישראלית.)9102 ،
وعلى الرغم من أن استطالعات الرأي في إسرائيل ارتبطت في بدايتها بشكل أساسي بالقطاع العسكري ،إال أنه بعد
سنوات قليلة ،قرر المعهد اال نفصال عن الحكومة ،والعمل كهيئة مستقلة ،ال تهدف إلى الربح ،حتى ال يتأثر بعالقته بصانعي
القرار مما يحد من موضوعيته وحريته .وكانت هذه بداية لتأسيس العديد من المعاهد البحثية المستقلة في إسرائيل(האגודה
הסוציולוגית הישראלית.)9102 ،
إال أن معهد "حلوتسي" يبقى من أبرز مراكز االستطالع في إسرائيل ،والذي عمل على تطوير األساليب البحثية ،وأثرى
البحوث االجتماعية في إسرائيل ،وعدّ المعهد األكثر تقدما ً في المنهجية العلمية الستطالعات الرأي في العالم ،كما كلف المعهد
من قبل هيئات خارجية مثل مجلة تايم ،ومنظمة األمم المتحدة ،الجراء أبحاث واستطالعات عديدة(האגודה הסוציולוגית
הישראלית.)9102 ،
وقد ركزت استطالعات الرأي في إسرائيل منذ البداية على موضوعات سياسية ،مثل طبيعة الخدمة في الجيش ،هل
تكون تطوعية أم إلزامية ،وغيرها من الموضوعات الخالفية ،كما تطرقت االستطالعات إلى موضوعات اجتماعية مثل "عقوبة
اإلعدام" و"تلقي تعويضات من ألمانيا" ،وقضايا "المهاجرين القادمين إلى إسرائيل" ،التي طرحت العديد من التساؤالت التي
اهتمت بها استطالعات الرأي(האגודה הסוציולוגית הישראלית.)9102 ،
وفي السنوات الالحقة ساهمت استطالعات الرأي بتزويد صناع القرار بالمعلومات الالزمة التخاذ القرار الذي يتوافق
مع المزاج العام ،ففي عام  ،0293حاولت الحكومة تجنب نشر عدد القتلى في الحرب ،إال أن نتائج االستطالعات والتي أظهرت
رغبة الجمهور بمعرفة عدد القتلى دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار نشر األرقام .ويعد هذا االستطالع بداية جديدة ساهمت في تطوير
طرق عمل االستطالعات وأساليبها  ،والتي كانت لها آثار علمية على األساليب المستخدمة في المسوحات حتى اآلن (האגודה
הסוציולוגית הישראלית.)9102 ،
ولألهمية الكبيرة الستطالعات الرأي في إسرائيل ،فقد اهتم المشرع بتحصين االستطالعات ضد استغاللها في تضليل
الرأي العام ،حيث يفرض قانون االنتخابات الصادر في  ،0222على من ينشر استطالعا ً للرأي أن يرفق مع النتائج مجموعة
من المعلومات (ויקיטקסט ،)9102 ،وهي:

 اسم الهيئة التي أجرت االستطالع اسم الشخص الذي أجرى االستطالع تاريخ ووقت إجراء االستطالع السكان الذين أخذت منهم العينة عدد األشخاص الذين طلب منهم المشاركة في االستقصاء وعدد األشخاص الذين شاركوا بالفعل ،وهامش الخطأ للبياناتالتي يتم الحصول عليها.
 على الناشر كتابة نتائج استطالع االنتخابات بالتفصيل. استخدام أساليب إحصائية واضحة. الطريقة المستخدمة لجمع البيانات.ً
ً
ً
وفي حقيقة األمر ،إن إسرائيل تمتلك تراثا بحثيا غنيا في تطوير استطالعات الرأي وإجرائها،وساهمت في ذلك طبيعة
النظام السياسي الذي يقوم على تعدد األحزاب وتداول السلطة واالنتخابات الحرة ،مما جعل هناك اهتماما ً بالغا ً لدى صناع القرار
للتعرف الدائم إلى توجهات الرأي العام ،يزداد هذا االهتمام في فترة االنتخابات ،فاالستطالعات التي تجريها المراكز والمعاهد
البحثية في فترة الحملة االنتخابية تستحوذ على اهتمام كبير من قبل المحللين ووسائل اإلعالم والرأي العام لما لها من مصداقية
عالية لديهم .كما أن هذه االستطالعات تعمل ضمن إطار قانوني ينظمهاويضمن نزاهتها.

 .7.3النظام اإلنتخابي اإلسرائيلي
يتألف المجتمع اإلسرائيلي من قوميتين ،يبلغ تعدادها تسعة ماليين نسمة حتى آذار  ،9102القومية األولى والتي تشكل
حوالي  %9443تشمل عدة طوائف منها الطائفة الحرادية ،والشرقيون ،واألشكناز والطائفة األثيوبية والطائفة العراقية .بينما
تشكل الطائفة األصلية المتمثلة بالفلسطينيين حوالي  %91فقط (العقيلي ،9102 ،ص.)0
وتشهد االنتخابات اإلسرائيلية مثلها مثل أي انتخابات في العالم العديد من التجاوزات ومحاوالت الغش والتالعب،
والصراع الحزبي والتناحر من أجل نيل السلطة .وتأخذ استطالعات الرأي التي تواكب االنتخابات حيزا ً كبيرا ً من اهتمام الرأي
العام ،نظرا ً إلى ا لتغطية اإلعالمية المكثفة من اإلعالم العبري والمواكبة اليومية لتحركات األحزاب المرشحة لالنتخابات(العقيلي،
 ،9102ص.)0
تجرى انتخابات الكنيست ،البرلمان اإلسرائيلي ،مرة واحدة كل أربع سنوات ،مالم تستدع الظروف إجراء انتخابات
مبكرة ،ويتحدد النظام االنتخابي اإلسرائيلي في المادة  4من القانون األساسي ،والتي تنص على (السعدي ،9112 ،ص:)9
"إن الكنيست سينتخب بانتخابات عامة ،مباشرة ومتساوية ،وسرية وبانتخابات نسبية وفقا ً لقانون انتخابات الكنيست".
 وطنية :تشكل البالد بأسرها دائرة انتخابية واحدة. مباشرة :ي نتخب الكنيست باقتراع مباشر من قبل الناخبين ،وليس عن طريق هيئة مقترعين. متساوية :جميع األصوات التي يتم اإلدالء بها لها نفس الوزن. سرية :تجرى االنتخابات باقتراع سري. نسبية :توزع مقاعد الكنيست ومجموعها  091مقعدا ً بالتناسب مع النسبة المئوية التي يحصل عليها كل حزب من مجموعاألصوات الوطنية ،غير أن الحد األدنى المطلوب لكل حزب كي يفوز بمقعد في الكنيست هو  %9من مجموع األصوات
التي يتم اإلدالء بها ،أي ما يعرف بنسبة الحسم.
كما ينص القانون على أنه ال يحق االقتراع إال لمن جاوز الثامنة عشرة من عمره ،وعادة تشهد االنتخابات اإلسرائيلية
مشاركة واسعة من جميع الفئات في عملية االقتراع تصل في بعض األحيان إلى  %21تقريبا ً (السعدي ،9112 ،ص.)2
وتتم انتخابات الكنيست على أساس التصويت لحزب وليس ألفراد ،ويمكن لألحزاب المسجلة قانونيا ً لدى مسجل األحزاب
فقط أو لتحالف حزبين مسجلين أو أكثر ،أن تقدم قائمة مرشحين والمشاركة في االنتخابات ،كما يتعين على كل حزب تقديم
برنامجه االنتخابي وقائمة المرشحين للكنيست ،وتختار األحزاب مرشحيها من خالل انتخابات تمهيدية (برايمريز) أو بطرق
أخرى (السعدي ،9112 ،ص.)2
ويحدد القانون طريقة تمويل األحزاب عن طريق وزارة المالية ،حيث يحق لكل حزب مخصصات مالية من أجل تمويل
حمالتها االنتخابية بمعدل "وحدة تمويل" محددة مسبقا ً لكل مقعد تم الفوز فيه في انتخابات الكنيست السابقة .كما ينص القانون
أنه ال يجوز تلقي تبرعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة إال من شخص يحق له االقتراع في االنتخابات .وقد حدد القانون أن
التصويت ال يتم إال على أرض إسرائيلية ،واالستثناء الوحيد هو للمواطنين اإلسرائيليين العاملين في السفارات والقنصليات
اإلسرائيلية في الخارج والعاملين على السفن اإلسرائيلية (السعدي ،9112 ،ص.)2

 9.3.0الكتل الحزبية في انتخابات الكنيست الـ99

تسجل  39حزبا ً ضمن  91الئحة انتخابية لخوض انتخابات الكنيست الـ ،99وانسحب من المنافسة حزب واحد وهو
حزب "زيهوت" .إال أن التنافس الحاد دار بين تسع كتل انتخابية اجتازت نسبة الحسم في استطالعات الرأي ،منها أربع كتل
انتخابية تنتمي إلى يمين–حريديم ،وأربع كتل أخرى ينتمون إلى وسط–يسار ،باإلضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا"الذي ال
ينتميإلى أي من الكتل االنتخابية.

 9.3.0.0كتلة اليمين – حريديم
تضم الكتلة أربعة أحزاب ،هي الليكود ،ويمينا ،وحزب شاس وحزب يهودت هتوراه .ويتزعم الكتلة حزب الليكود،
وهو حزب يميني متطرف ،تم تأسيسه في عام  ،0293يتزعمه منذ عام  0223بنيامين نتنياهو ،الذي قاد حزبه إلى السلطة
عام  ،0221وعاد مجددا ً لرئاسة الحكومة في عام  9112حتى اليوم ،حيث ترأس ائتالفات حكومية تجمع معظم األحزب
اليمينية في إسرائيل (السعدي ،9112 ،ص .)92كما يشكل "يمينا" تحالفا ً سياسيا ً إسرائيليا ً من المنتمينإلى األحزاب اليمينية
المتطرفة ،وهو تحالف أحزاب اليمين االستيطاني الديني ،حيث يضم اليمين الجديد واتحاد األحزاب اليمينية .تتزعم "يمينا"
إيليت شاكيد ،وقد تم تشكيل الكتلة قبل انتخابات الكنيست الـ ،99في  92يوليو ( 9102موقع عرب .)9102 ،42
كما تضم كتلة اليمين – حريديم حزبي يهودت هتوراه وشاس ،حيث يعد يهودت هتوراه حزب يميني ديني
اشكنازي ،تم تشكيله عام  ،0220يترأس الحزب حاليا ً الحاخام يعقوب ليتسمان ،وهو مواليد ألمانيا (السعدي،9112 ،
ص .) 34في حين يعد حزب شاس حزب يميني ديني ،ويمثل اتحاد اليهود الشرقيين العالمي المحافظ على التوراة .تم
تشكيل الحزب في عام  ،0223ويترأس الحزب حاليا ً أرييه درعي ،وهو صهيوني مواليد المغرب (موقع الجزيرة،
.)9104a

 9.3.0.9كتلة الوسط – يسار
تضم الكتلة أربعة أحزاب من الوسط إلى اليسار  ،وهي حزب أزرق أبيض ،والقائمة المشتركة ،والعمل-غيشر،
والمعسكر الديمقراطي .ويتزعم الكتلة حزب أزرق أبيض الذي يترأسه رئيس هيئة األركان السابق بني جنتس ،ويعد حزب
أزرق أبيض ،حزب سياسي وسطي وليبرالي ،نشأمن اتحاد حزب "حصانة إسرائيل" الذي شكله جنتس ،مع حزب "يوجد
مستقبل" الذي يقوده يائير لبيد ،و انضم إلى الحزب وزير الدفاع السابق موشيه يعلون (العقيلي ،9102 ،ص .)0وقد خاض
الحزب االنتخابات ألول مرة في عام  9102خالل انتخابات الكنيست الـ.99
كما تتضمن كتلة الوسط – يسار القائمة العربية المشتركة التي تتكون من عدد من األحزاب العربية ذات التوجه
الوطني ،حيث تمثل الوسط العربي الفلسطيني في إسرائيل .وتشكل القائمة خليطا ً من األحزاب اليسارية والقومية
واإلسالمية ،حيث تضم القائمة ،الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ،والتجمع الوطني الديمقراطي ،والحركة اإلسالمية،
والحركة العربية للتغيير ،ويترأس القائمة أيمن عودة (وتد .)9102 ،أما كتلة العمل-غيشرفهي أحد كتل الوسط – يسار،
حيث تشكلت من تحالف حزبي العمل وغيشر .ويعد حزب العمل حزبا ً صهيونيا ً يساريا ً معتدالً ،يترأسه حاليا ً عمير بيرتس.
أما حزب غيشر فهو حزب منشق عن حزب إسرائيل بيتنا ،أسسته ليفي أبكسيس في عام  ،9101خاض الحزب االنتخابات
للمرة األولى في نيسان  ،9102إال أنه لم ينجح في تخطي نسبة الحسم ،فاتفق مع "حزب العمل" لخوض انتخابات الكنيست
في أيلول  9102تحت كتلة "العمل-غيشر" برئاسة عمير بيرتس وأورلي ليفي أبكسيس (موقع وكالة وفا.)9102 ،أما
المعسكر الديمقراطي ،فهو كتلة انتخابية يسارية يضم حزب ميرتس اليساري ،وحزب "إسرائيل الديمقراطية" برئاسة
رئيس الوزراء األسبق ،أيهود باراك ،إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة األخرى ،وفي مقدمتها النائبة ستاف شفير
التي انشقت عن حزب العمل ،والتحقت بهذا التحالف .وتشكل التحالف في أعقاب انتخابات الكنيست الـ ،99ويترأسه نيتسان
هوروفيتش (موقع .)9102 ،i24NEWS

 9.3.0.3حزب إسرائيل بيتنا
هو حزب يميني قومي متطرف علماني ،أسسه أفيغدور ليبرمان في عام  0222بعد انشقاقه عن حزب الليكود،
وما زال يتزعم الحزب .يمثل الحزب واجهة سياسية لتكتل المهاجرين من جمهوريات االتحاد السوفياتي سابقاً ،وتقوم
فلسفته على العداء للعرب وتهجيرهم من فلسطين المحتلة بكل الوسائل (موقع الجزيرة .)9104b ،ال ينتمي الحزب إلى
أي من الكتلتين ،ويشكل "بيضة القبان" في تشكيل الحكومة المقبلة إذا لم تستطع أي من الكتلتين تجاوز  10مقعدا ً في
االنتخابات.

 9.3.9استطالعات الرأي في انتخابات الكنيست الـ99
اهتمت العديد من معاهد استطالعات الرأي ووسائل اإلعالم العبرية بإجراء العديد من استطالعات الرأي منذ بدء
الحملة االنتخابية النتخابات الكنيست الـ ،99والتي تم إجراؤها بتاريخ  09سبتمبر /أيلول  .9102وبلغ إجمالي عدد
االستطالعات التي أجريت حوالي  12استطالع.
وتعرض الدراسة مجموعة من أهم االستطالعات التي أجريت في أعقاب الحملة االنتخابية النتخابات الكنيست الـ.99

 9.3.3استطالعات معهد مدجام لصالح قناة  09العبرية
أسس "مانوجيفا" معهد "مدجام" عام  ،0222ويعدّ "مانوجيفا" من خبراء اإلحصاء أصحاب الخبرة الواسعة في
أسلوب اختيار العينات ،وقد شغل منصب مدير المعهد منذ انشائه وحتى اآلن .ويقدم المعهد العديد من اإلجابات البحثية عن
قضايا مختلفة واستخدم في ذلك أحدث األدوات البحثية والتكنولوجية ،ويعمل فيه فريق من الباحثين واالستشاريين أصحاب
خلفية أكاديمية وخبرة عملية غنية(מדגם .)9102 ،أجرى معهد مدجام  09استطالعا ً للرأي لصالح قناة  09العبرية (شكل ،)0
خالل فترة الحملة االنتخابية( .הארץ.)9102 ،
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شكل ( :)0انتخابات الكنيست ال 99استطالعات قناة  09العبرية

تظهر نتائج االستطالعات أن هناك تقاربا ً كبيرا ً لألصوات التي حصلت عليها الكتل االنتخابية في االثني عشر
استطالعا ً التي أجراها معهد مدجام لصالح قناة  09العبرية .حيث اتضح التنافس الحاد بين حزبي الليكود وأزرق أبيض ،اللذين
تبادال المركزين األول والثاني في كافة االستطالعات ،وبعدد مقاعد تراوح بين  92إلى  39مقعداً ،وجاءت القائمة العربية
المشتركة في المركز الثالث في جميع االستطالعات وبعدد مقاعد تراوح بين  2إلى  09مقعداً ،أيضا ً تقاربت مقاعد حزب
"إسرائيل بيتنا" ما بين  9إلى  01مقاعد ،وحزب يهودت هتوراه ما بين  9إلى  2مقاعد في كافة االستطالعات .وقد ظهر ألول
مرة كتلة "يمينا" بعد تشكله نتيجة اندماج اليمين الجديد مع اتحاد األحزاب اليمينية ،وذلك في االستطالع الذي أجري في 90
يوليو وحصل فيه على  1مقاعد ،بينما تراوحت عدد المقاعد التي حصل عليها في االستطالعات التي جرت بعد ذلك بين 2
إلى  01مقاعد في الكنيست.
والحزب الوحيد الذي حافظ على عدد المقاعد التي حصل عليها في جميع االستطالعات هو حزب شاس ،حيث حصل
على  9مقاعد ،وهو ما يؤكد أن الناخب اإلسرائيلي الذي يتوجه إلى التصويت إلى حزب شاس ،عادة ما يكون يهوديا ً من أصول
شرقية ،وهو ما يعكس ثبات توجه اليهود الشرقيين في إسرائيل نحو حزب شاس .أما كتلة العمل -غيشر فقد ظهرت في
استطالع  90يوليو ألول مرة ،نتيجة اندماج حزب العمل وغيشر ليشكال كتلة انتخابية واحدة ،وتتراوح عدد المقاعد التي حصل
عليها في معظم االستطالعات بين  2إلى  9مقاعد .ويظهر كال من حزبي ميرتس وإسرائيل الديمقراطية في استطالعات 3
يوليو ،و 01يوليو و 90يوليو ،حيث كسب حزب ميرتس  4مقاعد في جميع االستطالعات ،بينما حصل حزب إسرائيل
الديمقراطية على  4مقاعد في استطالعي  01يوليو و 90يوليو ،إال أن الحزبين اندمجا في كتلة انتخابية واحد تحت اسم
المعسكر الديمقراطي الذي يظهر ألول مرة في استطالع  31يوليو ،حيث حصل على مقاعد متقاربة تتراوح بين  1إلى 9
مقاعد في الكنيست.

 9.3.4استطالعات معهد مدجام لصالح موقع واال וואלה العبري
أجرى معهد مدجام  1استطالعات للرأي لصالح موقع واال וואלה العبري (شكل  .)9واعتمد المعهد في جمع
البيانات على عينة تمثيلية من إجمالي سكان إسرائيل الذين تفوق أعمارهم  02عاما ،وشملت معظم االستطالعات حوالي
 211مواطن إسرائيلي استجاب لالستطالع .وتم إجراء االستطالعات بواسطة الهاتف واالنترنت (הארץ.)9102 ،

وحسب نتائج استطالع شهر يوليو ،فإن كال الحزبين تساوى في عدد المقاعد التي حصال عليها في االستطالع ،كما
حصل الحزبان على نفس عدد المقاعد في استطالع  12أغسطس .أما في االستطالع الذي أجري في  5أغسطس و 3سبتمبر
فقد تفوق الليكود على أزرق أبيض بفارق مقعد واحد ،بينما تفوق أزرق أبيض على الليكود بفارق مقعد واحد في استطالع
 9سبتمبر.
ويتضح من ملخص االستطالعات الذي نشره موقع واال וואלה العبري (الشكل  ،)3تقارب المقاعد التي حصل
عليها كال من حزب الليكود وأزرق أبيض ،وهذا داللة على التنافس الشديد بين الحزبين ،وثبات الرأي العام اإلسرائيلي،
ودقة األساليب المنهجية والعلمية التي يستخدمها معهد مدجام في إجراء االستطالعات.

شكل ( :)9نقالً عن (מערכת וואלה חדשות )2019b ،
أما كتلة اليمين – حريدم وكتلة يسار – وسط ،فكالهما لم ينجحا بالوصول إلى  10مقعدا في الكنيست تمكن أيا منهما من
تشكيل ائتالف حكومي .فجميع نتائج االستطالع تعكس سخونة الصراع بين الكتلتين ،حيث وصول أي منهما إلى  10مقعدا تحسم
مسألة تشكيل الحكومة المقبلة .كما يبقى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ،أفغيدور ليبرمان ،يؤدي دور "بيضة القبان" الذي بيده ترجيح
كفة إحدى الكتلتين ،حيث ال ينتمي حزبه ألي من الكتلتين(מערכת וואלה חדשות.)9102b ،
خال ل الحملة االنتخابية ارتفع عدد المقاعد التي حصلت عليها كتلة يمين–حريديم في االستطالع لتتراجع في أوائل سبتمبر
لتعود إلى التقدم في آخر استطالع أُجري قبيل االنتخابات في  2سبتمبر ،وانتهى أخيرا إلى احتمالية حصوله على  22مقعدا في
االنتخابات ،وبقيت المقاعد التي حصلت عليها يمين – حريديم متراوحة بين  22-22مقعدا دون الوصول إلى  10مقعدا .وبالمثل

شكل ( : )3ملخص استطالعات رأي معهد مدجام نقالً عن
(מערכת וואלה חדשות )2019b ،

لم تصل كتلة وسط – يسار إلى  10مقعدا ،وبالرغم من تراجع عدد المقاعد التي حصل عليها في االستطالع في
أوائل أغسطس ،إال أنه تقدم في سبتمبر ،وانتهى أخيرا إلى إمكانية حصول كتلة وسط – يسار على  24مقعدا في
االنتخابات(מערכת וואלה חדשות.)9102b ،

 9.3.2استطالعات بروفيسور كاميل فوكس لصالح قناة  03العبرية
بروفيسور كاميل فوكس إحصائي إسرائيلي ،وأستاذ في قسم اإلحصاء في كلية الرياضيات في جامعة تل أبيب،
ومتخصص في األبحاث وإجراء المسوحات وأخذ العينات .عرف فوكس بالدراسات االستقصائية التي أجراها في صحيفة
هآرتس العبرية في عام  ،9102وقد تنبأ عشية انتخابات الكنيست عام  9102بالنتائج ،وكانت تنبؤاته دقيقة نسبيا ً (ויקיפדיה،
 .)9109أدار فوكس في انتخابات الكنيست الـ  99استطالعات قناة  03العبرية ،حيثأجرى  01استطالعات (شكل  ،)4خالل
فترة الحملة االنتخابية (הארץ.)9102 ،
يظهر من نتائج االستطالعات التنافس الحاد بين حزبي الليكود وأزرق أبيض ،حيث إن النتائج التي يحصل عليها
كال الحزبين متقاربة ،وفي حاالت كثيرة يتساوى الحزبا ن في عدد المقاعد .وتترواح عدد المقاعد التي حصل عليها الليكود
في استطالعات الرأي بين  92إلى  31مقعدا ،بينما تترواح عدد المقاعد التي حصل عليها أزرق أبيض بين  93و 33مقعداً،
وتجدر اإلشارة إلى أن االستطالع الوحيد الذي شهد فرقا ً كبيرا ً في النتائج بين الحزبين ،استطالع  92يوليو حيث حصل الليكود
على  92مقعداً ،بينما حصل أزرق أبيض على  93مقعداً.
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شكل ( :)4انتخابات الكنيست ال 99استطالعات قناة  03العبرية

وحصلت القائمة المشتركة على نتائج متقاربة في معظم نتائج االستطالعات ،وتراوحت بين  9و 09مقعدا ً ،حيث
حصلت القائمة المشتركة على أقل عدد للمقاعد في استطالع  31مايو ،وأعلى عدد للمقاعد في استطالع  91يونيو و 03سبتمبر
حيث حصلت على  09مقعدا ً في الكنيست .في حين حصلحزب "إسرائيل بيتنا" على مقاعد متقاربة في االستطالعات تراوحت
بين  9و 00مقاعداً ،حيث حصل على أقل عدد للمقاعد في استطالع  91يونيو .كما أن حزب "يهودت هتوراه" حصل على
مقاعد تترواح بين  1و 2مقاعد ،وحصل حزب "شاس" على مقاعد تترواح بين  2و 9مقاعد.
ويظهر حزب يمينا ألول مرة في استطالع  0أغسطس ،بعد تشكل كتلة يمينا ،حيث حصل على نتائج متقاربة في
جميع االستطالعات تتراوح بين  2و 09مقعداً .كما حصل حزب ميرتس في استطالعي  31مايو و  91يونيو على 1
مقاعد،بينما حصل في استطالع  3يوليو على  4مقاعد ،في حين حصل حزب إسرائيل الديمقراطية في استطالعي  91يونيو
و 3يوليو على  1مقاعد ،إال أن حزب ميرتس وإسرائيل الديمقراطية شكال معا ً كتلة المعسكر الديمقراطي وظهرا ألول مرة
في استطالع  92يوليو حيث سجال أعلى عدد مقاعد بالنسبة إلى باقي االستطالعات وهي  09مقعداً ،وتجدر اإلشارة إلى أن
الكتلة شهدت تراجعا ً في عدد المقاعد بعد كل استطالع ،حيث حصلت في استطالع  0أغسطس على  2مقاعد ،ثم حصلت في
 02أغسطس على  2مقاعد ،ثم حصلت في  0سبتمبر على  9مقاعد ،ثم حصلت في استطالعي  2سبتمبر و 01سبتمبر على
 1مقاعد ،وحصلت في  03سبتمبر على أدنى عدد مقاعد وهو  2سبتمبر ،وهو ما يعني تراجع تدريجي لشعبية المعسكر
الديمقراطي.بينما لم تجتز عوتسما يهودت نسبة الحسم إال في آخر استطالعين حيث حصلت على  4مقاعد في الكنيست(דרוקר،
.)9102

9.3.1استطالعات معهد قنطار لصالح قناة كان כאן العبرية
عهد قنطار ،هو االسم التجاري لشركة  Kantar Media Companyالعاملة في  11دولة حول العالم ،وقد أنشئت
عام  ، 0222وتملك المؤسسة قاعدة بيانات ضخمة تشمل نسبة كبيرة من اليهود داخل إسرائيل ،ممن تبلغ أعمارهم  02سنة
فأكثر( .קנטאר .)9112 ،وأجرى معهد قنطار لألبحاث 9استطالعات ،خالل فترة الحملة االنتخابية النتخابات الكنيست الـ99
(شكل  ،)2لصالح قناة كان כאן العبرية(הארץ.)9102 ،
يظهر من نتائج االستطالعات ،التنافس الحاد بين الليكود وأزرق أبيض ،حيث يتفوق الليكود على أزرق أبيض في
استطالع  31مايو ،واستطالع  92أغسطس ،واستطالع  0سبتمبر ،وتفوق أزرق أبيض على الليكود في استطالع  2سبتمبر
و 03سبتمبر ،في حين تساوى عدد المقاعد التي حصل عليها الحزبان في استطالع  90يوليو و 92يوليو حيث حصال على
 31مقعداً .أما القائمة المشتركة فقد حصلت على أقل عدد مقاعد في استطالع  31مايو حيث حصلت على  1مقاعد ،بينما
حافظت في االستطالعات التي أجريت بعد ذلك على المرتبة الثالثة بحصولها على مقاعد تترواح بين  00-01مقعداً.
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شكل ( :)2انتخابات الكنيست ال 99استطالعات قناة كان
כאןالعبرية

وحصل إسرائيل بيتنا على مقاعد تتراوح بين  9إلى  01في االستطالعات ،حيث حصل على أقل عدد للمقاعد في
استطالع 09سبتمبر الذي أجري قبل االنتخابات .أما حزب يهودت هتوراه فقد حصل على عدد مقاعد تترواح بين  9إلى 2
مقاعد في االستطالعات ،بينما حصل حزب شاس على عدد مقاعد ثابت وهو  9مقاعد في جميع االستطالعات .وظهر حزب
يمينا ألول مرة في استطالع  92أغسطس ،وترواحت عدد المقاعد التي حصل عليها بين  2و 01مقاعد .في حين حصلت كتلة
العمل-غيشر التي ظهرت ألول مرة في استطالع  90يوليو على عدد مقاعد تترواح بين  2و 2مقاعد في جميع االستطالعات.
وحصل حزب ميرتس على  2مقاعد في استطالعي  31مايو و 90يوليو ،وذلك قبل اندماجه في المعسكر الديمقراطي الذي
ظهر ألول مرة في استطالع  92يوليو وحصل على عدد مقاعد تترواح بين  2و 2مقاعد في جميع االستطالعات .بينما لم
تجتز عوتسما يهودت نسبة الحسم إال في آخر استطالعين حيث حصلت على  4مقاعد في الكنيست (ורדי.)9102،

 9.3.9استطالعات مؤسسة "ماجر محوت" لصالح صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية

مؤسسة "ماجر محوت" من المؤسسات الرائدة في إسرائيل ،وقد تأسست عام  ،0229وتجري المؤسسة أبحاثا ً
واستطالعات في مختلف المجاالت .كما تعد ّ المؤسسة رائدة في إجراء البحوث لوسائل اإلعالم المختلفة محليا ً وعالمياً ،وتنشط
في مجال إجراء استطالعات الرأي ذات الصلة بالعملية االنتخابية (מאגר מוחות .)9102 ،وأجرت المؤسسة لألبحاث 2
استطالعات ،خالل فترة الحملة االنتخابية النتخابات الكنيست الـ( 99شكل  ،)1لصالح صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية
(הארץ.)9102 ،
يظهر االستطالع طبيعة التنافس بين حزبي الليكود وأزرق أبيض ،حيث يتراوح فارق المقاعد بين الحزبين في
االستطالعات مقعدا ً واحدا ً إلى مقعدي ،وتتراوح النتائج لصالح الليكود في بعض االستطالعات ولصالح أزرق أبيض في
استطالعات أخرى .كما حصلت القائمة المشتركة على أقل عدد للمقاعد في استطالع  9يونيو حيث حصلت على  1مقاعد،
في حين احتلت المرتبة الثالثة في باقي االستطالعات ،حيث حصلت على مقاعد تتراوح بين  2و 09مقعداً.
وتراوحت عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "إسرائيل بيتنا" بين  9و 00مقعدا ً في جميع االستطالعات .وحافظت
يهودت هتوراه على نفس عدد المقاعد التي حصلت عليها في جميع االستطالعات وهي  9مقاعد ،في حين حصل شاس على
عدد مقاعد يتراوح بين  1و 2مقاعد .وظهر يمينا ألول مرة في استطالع  0أغسطس ،وحصل على عدد مقاعد يتراوح بين 9
و 00مقعدا ً في جميع االستطالعات ،في حين ظهر العمل-غيشر ألول مرة في استطالع  92يوليو ،وحصل على عدد مقاعد
يتراوح بين  4و 1مقاعد.
وحصل حزب ميرتس على  4مقاعد في استطالع  9يونيو ،بينما حصل على  1مقاعد في استطالع  4يوليو ،في حين
حصل حزب إسرائيل الديمقراطية في نفس االستطالع على  4مقاعد ،إال أنهما اندمجا في كتلة المعسكر الديمقراطي وظهرا
ألول مرة في استطالع  92يوليو ،حيث حصل على أعلى عدد للمقاعد في  92يوليو و 0أغسطس وبلغ  2مقاعد ،في حين
حصل على أقل عدد مقاعد في استطالعي  2سبتمبر  00سبتمبر وبلغ عدد  4مقاعد .بينما لم تجتز عوتسما يهودت نسبة الحسم
إال في آخر استطالعين حيث حصلت على  4مقاعد في الكنيست.
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شكل ( :)1انتخابات الكنيست ال 99استطالعات صحيفة "يسرائيل هيوم"

9.3.2نتائج استطالعات الرأي في إسرائيل
بدراسة استطالعات الرأي التي نشرت على  5وسائل عبرية ،وهي قناة  21العبرية ،وقناة  23العبرية ،وقناة كان
العبرية ،وموقع واال اإللكتروني ،وصحيفة "يسرائيل هيوم" ،وعلى امتداد الفترات الزمنية منذ بدء الحملة االنتخابية نجد أن
حزبي الليكود وحزب أزرق أبيض تصدر كل منهما المرتبة األولى أو الثانية في نتائج جميع االستطالعات ،حيث تبادل كال
الحزبين المرتبة األولى والثانية ،وفي حاالت كثيرة تساوى الحزبان في عدد المقاعد التي حصال عليها .كما تطابقت جميع
االستطالعات بعدم حصول أي من كتلتي يمين -حريديم ووسط -يسار على  12مقعدا أو أكثر تمكن أيا منهما من تشكيل
ائتالف حكومي.
بمقارنة نتائج االستطالعات الخمسة التي عرضتها عدد من الوسائل العبرية في نفس الفترة الزمنية  23-21سبتمبر،
يتضح تقارب كبير في نتائج االستطالعات .حيث تبرز حدة المنافسة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض ،بتفوق أحدهما على
األخر في استطالع معاريف ،وقناة كان العبرية ،وصحيفة يسرائيل هيوم ،أو تساوي عدد المقاعد التي حصال عليها كما في
استطالع قناة  21العبرية و 23العبرية ،حيث حصل كل منهما على  31مقعدا .كما تصدرت القائمة العربية المشتركة
المرتبة الثالثة بحصولها على عدد مقاعد متقارب في االستطالعات الخمسة تتراوح بين  21و 21مقعدا .في حين حصل كل
من يمينا وإسرائيل بيتنا على نتائج متقاربة في االستطالعات ،حيث تراوحت عدد المقاعد التي حصل عليها كل منهما بين
 7و 9مقاعد.
أما حزب يهودت هتوراه حصل على عدد مقاعد متقاربة في االستطالعات الخمسة وتراوحت بين  7و 8مقاعد،
وكذلك حصل شاس على مقاعد تتراوح بين  1و 8مقاعد ،في حين حصل كل من المعسكر الديمقراطي والعمل-غيشر على
عدد مقاعد تترواح بين  4و 1مقاعد .أما حزب عوتسما يهودت فقد حصل على  4مقاعد في أربعة استطالعات ،إال أنها لم
تصل إلى نسبة الحسم في االستطالع الذي أجرته صحيفة معاريف.
نجد أن تقارب نتائج استطالعات الرأي ،دليل على المنهجية العلمية التي تتبعها معاهد ومراكز استطالعات الرأي
في إسرائيل ،واستخدامها األسلوب العلمي واإلحصائي السليم منهجيا .كما التزمت مراكز استطالعات بالشروط العلمية في
اإلعالن عن حجم العينة وتاريخ إجراء االستطالع ،وأسلوب الحصول على البيانات من المستطلعين ،وهو ما يعني التزامها
أيضا بقانون االنتخابات الصادر في عام .2959

المقاعد

الصورة تمثل ملخص استطالعات رأي وسائل إعالم عبرية بتاريخ  09و 03سبتمبر 9102

9.3.2استطالعات يوم االنتخابات
نشرت كل من قناة كان العبرية ،وقناة  21العبرية ،وقناة  23العبرية ،استطالعا للرأي عقب إغالق صناديق االقتراع
مساء يوم  27سبتمبر  .1129وقد أجرى االستطالعات معهد قنطار لصالح قناة كان العبرية ،ومعهد مدجام لصالح قناة 21
العبرية ،وبروفيسور كاميل فوكس لصالح قناة  23العبرية .وقد تقاربت نتائج االستطالعات التي عرضتها القنوات الثالثة
كما هو موضح في شكل ( ،)8فقد أوضحت هذه االستطالعات مدى الصراع القوي بين حزبي الليكود وأزرق أبيض لتقارب
عدد المقاعد بينهما  ،مما أدى إلى عدم الجزم بنتيجة االنتخابات ،حيث جاءت النتائج كما يلي:

شكل ( :)8نقالً عن (מערכת וואלה חדשות)9102a ،

-

فشلت كتلة يمين – حريديم وكتلة يسار – وسط في الوصول إلى  12مقعدا.
حصلللل حزب أزرق أبيض ،في جميع االسلللتطالعات ،بوصلللفهأكبر حزب ،على  31مقعدا ،يليه مباشلللرة حزب الليكود
الذي تراوح عدد المقاعد التي حصل عليها في االستطالعات بين  31و 31مقعدا في الكنيست.
احتلت القائمة المشتركة المرتبة الثالثة بحصولها على مقاعد تتراوح بين  23و 25مقعدا في الكنيست.
في المرتبة الرابعة حزب شاس اليميني الديني ،حيث حصل على  9مقاعد في الكنيست بنتائج جميع االستطالعات.
حزب إسرائيل بيتنا احتل المرتبة الخامسة بحصوله على مقاعد تتراوح بين  8و 9مقاعد في الكنيست.
حصل حزب يهودت هتوراه على المرتبة السادسة ،بحصوله على مقاعد تتراوح بين  7و 8مقاعد في الكنيست.
حصللل يمينا ،اتحاد أحزاب اليمين واليمين الجديد ،على المرتبة السللابعة بحصللوله على مقاعد تتراوح بين  1و 7مقاعد
في الكنيست.
في المرتبة الثامنة ،حصلت كتلة العمل-غيشر اليساري على  1مقاعد في جميع االستطالعات ،يلي المعسكر الديمقراطي
اليساري الذي حصل على مقاعد تتراوح  5و 1مقاعد ،حسب نتائج جميع االستطالعات.

 .4.7نتائج انتخابات الكنيست الـ22
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الـ 11بلغت  ،%1994وبلغ
إجمالي عدد المصوتين عند إغالق صناديق االقتراع في يوم  27سبتمبر الساعة العاشرة مساء  494419242 ،ناخبا .وقد
المست نسبة التصويت في الوسط العربي الـ( %11موقع عرب .)1129 ،48
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية اإلسرائيلية يوم األربعاء  15سبتمبر ،عن النتائج النهائية النتخابات الكنيست الـ.11
وقد أفضت النتيجة النهائية لالنتخابات إلى احتالل  9أحزاب مقاعد الكنيست البالغ عددها  211مقعدا ،وعدم وصول أي من
كتلتي يمين – حريديم ويسار – وسط إلى  12مقعدا تؤهل أيا منهما لتشكيل الحكومة المقبلة (شكل ( )9מערכת וואלה
חדשות.)9102c ،

شكل ( :)9نقالً عن (מערכת וואלה חדשות)9102c ،

تفوق حزب "أزرق أبيض" وحصل على أكبر عدد من المقاعد في الكنيست وهو  33مقعدا ،يليه حزب الليكود الذي
حصل على  31مقعدا .وقد تقاربت عدد المقاعد التي حصل عليها الحزبان مع استطالعات الرأي .أما القائمة المشتركة فقد
احتلت المرتبة الثالثة متوافقة أيضا مع استطالعات الرأي التي نشرتها القنوات العبرية عقب إغالق صناديق االقتراع .كما
حصل حزب شاس على  9مقاعد ،وحصل حزب إسرائيل بيتنا على  8مقاعد .بينما حصل كل من يهودت هتوراه ويمينا
على  7مقاعد في االنتخابات .كما حصل العمل-غيشر على  1مقاعد ،وحصل المعسكر الديمقراطي على  5مقاعد.
أما على صعيد الكتل ،فقد توافقت النتائج النهائية لالنتخابات مع نتائج استطالعات الرأي التي نُشرت أثناء الحملة
االنتخابية وعقب إغالق صناديق االقتراع .فكتلة يمين – الحريديم وكتلة وسط – اليسار لم يتجاوزا  12مقعدا من مقاعد
الكنيست ،وهو ما يعني أن مصير تشكيل الحكومة بيد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ،أفغيدور ليبرمان ،الذي بترجيحه إحدى
الكتلتين يمكن أن ينجح تشكيل الحكومة المقبلة.
فكتلة يمين – حريديم ،برئاسة بنيامين نتنياهو ،حصلت على  55مقعدا في الكنيست ،مقابل كتلة وسط – يسار برئاسة
بني جنتس التي حصلت على  57مقعدا .أما حزب "إسرائيل بيتنا" والذي حصل على  8مقاعد في الكنيست ،فهو الذي يذهب
بإحدى الكتلتين إلى  12مقعدا(מערכת וואלה חדשות.)1129c ،

وبذلك تكون نتائج االنتخابات النهائية قد تقاربت معنتائج االستطالعات التي نشرتها مختلف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
مؤخرا ،والتي فيها إشارة واضحة إلى احتمالية أن يتساوى الحزبان في عدد المقاعد أو أن يكون الحظ أوفر ألحدهما على
حساب اآلخر بفارق بسيط ،وهو ما حدث فعال.

.8استطالع الرأي في تونس

منذ اندالع الثورة التونسية في عام  ،9101تبدل المشهد السياسي كلياً ،وبدأت مرحلة تحول من نظام ديكتاتوري إلى نظام
ديمقراطي .وقد أدى هذا التحول إلى تغيرات واسعة على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وأيضا ً إلى تغيرات في
العالقات الخارجية ،سواء إقليميا ً أو عالمياً.
من بين هذه التغيرات كان لزاما ً األخذ بأدوات تعزيز الديمقراطية في تونس ،ومن أبرز هذه األدوات استطالعات الرأي
والتي تقوم بدور بارز في األنظمة الديمقراطية ،حيث إ نه أحد مصادر المعلومات الهامة لصناع القرار ،كما أنها النقل الحي لنبض
الرأي العام تجاه مختلف القضاي ا ،مما يساهم في عملية التكيف وتقليل الصدام ما بين النظام والرأي العام ،وقد بدأت الخطوات الفعلية
لالهتمام باستطالعات الرأي في تونس عام  ،9104في أعقاب االنتخابات الرئاسية األولى بالبالد ،وتسارعت عملية إنشاء مؤسسات
استطالع الرأي العام إلى أن وصلت إلى  92مؤسسة  ،منها مؤسسات محلية وأخرى مرتبطة بمعاهد ومنظمات أجنبية ،تعمل جميعها
على دراسة قضايا سياسية داخلية واجتماعية ،واستطالعات الرأي أثناء االنتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية( .يوسف)9102 ،
تعمل مؤسسات استطالع الرأي في تونس خارج األطر القانونية ،فال يوجد قانون حتى اآلن ينظم هذه العملية .لذلك ،أصدرت
الهيئة العليا لالنتخابات في تونس قرارا ً يمنع استطالعات الرأي خالل فترة الحملة االنتخابية .ويأتي هذا المنع تطبيقا ً لموجبات الفصل
 099من القانون االنتخابي ،الذي ينص على أنه "إلى حين صدور قانون ينظم سبر اآلراء ،يحجر خالل الفترة االنتخابية بث ونشر
نتائج سبر اآلراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باالنتخابات واالستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف
وسائل اإلعالم" (الشيخاوي.)9102 ،
وعلى الرغم من موقف بعض القوى السياسية واألحزاب من عملية االستطالع والتي وقفت عائقا ً أمام تشريع قانون ينظم
عملها ،وعلى الرغم من تحذيرات هذه القوى من نتائج االستطالعات ،إال أن الرأي العام التونسي يقف موقفا ً مغايرا ً حيث أصبحت
نتائج هذه االستطالعات تحظى بثقة كبيرة من قبل أغلب التونسيين بسبب مصداقيتها العليا التي اكتسبتها من قرب نتائجها مع نتائج
االنتخابات النهائية (يوسف ،)9102 ،مما زاد االهتمام باستطالعات الرأي في عامي  9102و ،9102خاصة في أعقاب أربعة
انتخابات هي االنتخابات البلدية ،والتشريعية ،ودورتان لالنتخابات الرئاسية التونسية (بن بريك.)9102 ،

 8.1النظام االنتخابي الرئاسي التونسي

ينتخب الرئيس التونسي لمدة خمسة أعوام انتخابا ً عاما ً ومباشرا ً من قبل الناخبين ،وتكريسا ً للتداول على السلطة منع
الدستور تولي رئاسة الدولة ألكثر من واليتين كاملتين سواء كانتا متصلتين أو منفصلتين (بن بريك.)9104 ،
وينص الفصل الـ  94من الدستور أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الوالدة على أن يكون دينه
اإلسالم وأال يقل عمره عن  32عاماً .وبحسب الفصل  000من القانون االنتخابي ،ينتخب رئيس الجمهورية باألغلبية المطلقة
لألصوات المصرح بها ،وفي حالة عدم حصول أي مرشح على األغلبية المطلقة من األصوات في الدورة األولى من االنتخابات
الرئاسية تجرى دورة ثانية خالل األسبوعين التاليين لإلعالن عن النتائج (المرزوقي.)9104 ،
وتشرف على االنتخابات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ،وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم االنتخابات في تونس ،تم
تأسيسها بعد الثورة في  02أبريل  ، 9100ومقرها العاصمة تونس .تحل الهيئة محل وزارة الداخلية التي كانت تشرف على
االنتخابات في النظام السابق ،ويرأسها نبيل بفون (موقع الجزيرة.)9109 ،
توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ،في  92يوليو /تموز  ،9102قبل وقت قصير من انتهاء واليته .وكان من
المفترض أن تجري االنتخابات الرئاسية في  09نوفمبر /تشرين الثاني .إال أن الفراغ الذي خلفه الرئيس التونسي ،دفعت تونس
إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة ،وبدأت الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية في  02سبتمبر /أيلول (موقع دوتشيه فيليه،
.)9102a

 8.2المرشحون لالنتخابات الرئاسية التونسية 2112

دخل في الدورة األولى لسباق قصر قرطاج  91مرشحا ً يمثلون أحزابا ً سياسية وائتالفات حزبية ومستقلين .من أبرز
المرشحين نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس ،الذي يعد إمبراطور اإلعالم ومالك قناة نسمة الفضائية ،وقد استمر بحملته
االنتخابية للدورة األ ولى بالرغم من وجوده داخل السجن على ذمة التحقيق في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي ،إال أنه خرج
من السجن بعد تأهله للدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية (موقع فرانس .)9102 ،94
ومن أبرز المرشحين المستقلين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ،وهو حديث العهد في المشهد السياسي التونسي .وال
يملك سعيد سجال ً سياسيا أو انتما ًء حزبيا ً وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري ،كما له كتابات متخصصة في هذا
المجال .وظهر سعيد أساسا ً على المنابر اإلعالمية كرجل قانون متخصص بعد ثورة  9100لشرح معضالت دستورية ،وقد ذاع
صيته بإتقانه المبهر في التواصل باللغة العربية مستعينا ً بصوته الجهوري ،وهو ما أثار إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل
االجتماعي .ولم تحظ حملته االنتخابية بأي بهرجة أو عالمات تعبئة في الشوارع ،بل تميزت بالتقشف والعمل التطوعي ،كما
أعلن رفضه ألي تمويل حزبي أو عمومي (موقع دوتشيه فيليه.)9102b ،
ورشح حزب "النهضة" ذو التوجه اإلسالمي ،للمرة األولى في تاريخه شخصية من صفوفه هو رئيس البرلمان بالنيابة
عبد الفتاح مورو ،المحامي السبعيني بلباسه التقليدي الذي يدافع عن انفتاح الحزب ،ويلقى مورو احتراما ً واسعا ً بين التونسيين.
كما ترشح في الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية وزراء سابقون مثل مهدي جمعة وحمادي الجبالي الذي انفصل عن حزب
النهضة .باإلضافة إلى عبير موسى التي ترفع لواء مناهضة اإلسالميين وتدافع عن نظام الرئيس األسبقزين العابدين بن علي
(موقع فرانس .)9102 ،94

 8.3استطالعات االنتخابات الرئاسية التونسية
تمنع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس أي استطالع للرأي خالل فترة الحملة االنتخابية ،لذلك لم يتم نشر أي
استطالع للرأي للدورة األولى لالنتخابا ت الرئاسية إال بعد إغالق صناديق االقتراع مساء يوم  02سبتمبر  ،9102وأيضا ً عقب
إغالق صناديق االقتراع للدورة الثانية لالنتخابات وذلك مساء يوم  03أكتوبر  .9102وفيما يلي عرض لبعض االستطالعات
التي قام بها كل من مركز سيغما كونساي  ،Sigma Conseilإيمرود كونسالتينج  ،EMRHOD Consultingبنتشمارك
كونتسالتنج .Benchmark Consulting

 8.4استطالعات مركز سيغما كونساي Sigma Conseil

يعدّ مركز سيغما من المراكز الرائدة في تونس في دراسات التسوق والميديا والرأي ،قد أسس في عام  0222على يد
اإلحصائي حسن زرعوني ،وله فروع في كل من الجزائر والمغرب ومكتب ارتباط في ليبيا ).(Sigma Conseil, 2016
قام المركز بإجراء خمس استطالعالت قبل الحملة االنتخابية للدورة األولى ،واستطالع واحد عقب إغالق الصناديق
(شكل .)10وقد تم تطبيق االستطالعات األربعة األولى على عينة ممثلة للمسجلين في الهيئة الوطنية المستقلة لالنتخابات،
أعمارهم من  02سنة فأكثر وتراوح عدد العينة بين  9121-929مفردة ،وصممت العينة وفق طريقة الحصص ،حسب الدائرة
اإلنتخابية ،الجنس والسن .أما استطالع يوم االنتخابات فقد وصلت العينة إلى  32211مفردة ،واستخدم المركز الهاتف في جمع
البيانات ).(Sigma Conseil, 2019a

شكل ) :)10االنتخابات التونسية الدورة األولى المركز :سيغما كونساي

وقد جاءت نتائج االستطالعات كما يلي:
في االستطالع األول والثاني فبراير ومارس جاء يوسف الشاهد في المركز األول بنسب  %02.39 ،%03.2على
التوالي ،بينما جاء قيس سعيد في المركز الثاني بنسب  %09.9 ،%2.1على التوالي ،وجاء الباجي قائد السبسي في المركز
الثاني في استطالع فبراير ،%4.2بينما تراجع في استطالع مارس إلى المركز السادس بنسبة  ،%91.9في حين تقدم المرزوقي
إلى المركز الثالث في استطالعات مارس بنسبة .%00.9
أما في استطالع الثالث والرابع ،مايو ويونيو ،فنجد أول ظهور لنبيل القروي حيث جاء في المركز الثاني في مايو بنسبة
 ، %90.2بينما احتل المركز األول في استطالع يونيو بنسبة  .%93.2في حين جاء قيس سعيد ليتبادل المراكز مع القروي،
حيث احتل المركز األول في استطالع مايو بنسبة  ،%99.32والمركز الثاني في استطالع يونيو بنسبة  ،%93.9يتضح أيضا ً
تواجد عبير موسى والتي استطاعت الحفاظ على المركز الثالث في االستطالعين بنسب  %01.29 ،%09.4على التوالي ،أيضا ً
استطاع يوسف الشاهد الحفاظ على المركز الرابع في االستطالعين بنسب  %9.4 ،%9.4على التوالي .وقد شهد شهر مايو
انسحاب راشد الغنوشي من االنتخابات ،بينما تراجع مركز كل من المرزوقي والسبسي في االستطالعين.
وقد جاء االستطالع الخامس في يوليو ليحافظ على ترتيب األربعة األوائل في استطالع مايو /يونيو ،فقد جاء نبيل
القروي في المركز األول بنسبة  ،%93يليه قيس سعيد بنسبة  ،%91ثم عبير موسى بنسبة  ،%09أما المركز الرابع فقد حافظ
عليه يوسف الشاهد بنسبة  %9وهي تقريبا ً نفس النسب التي حصل عليها في االستطالعات السابقة .وتجدر اإلشارة إلى أن
المرشح الباجي قائد السبسي ،الرئيس السابق لتونس ،توفي في أواخر يوليو (9102موقع الحرة.)9102 ،
االستطالع األخير والذي تم يوم االنتخابات في  02سبتمبر بعد إغالق صناديق االقتراع ،فقد جاءت نتائجه لتؤكد تفوق
قيس سعيد في المركز األول بنسبة  ،%02.2ونبيل القروي في المركز الثاني بنسبة  ،%02.2بينما جاء عبد الفتاح مورو في
المركز الثالث وحصل على  ،%00وعبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بنسبة  .%2.4في حين تراجعت عبير موسى ويوسف
الشاهد إلى مراكز متأخرة.

 8.5استطالعات مؤسسة إيمرود كونسالتينج EMRHOD Consulting
مؤسسة إيمرود كونسالتينج ،هو مكتب يعنى بدراسات السوق واستطالعات الرأي ،متواجد في شمال أفريقيا من خالل
مركزيه في تونس والجزائر كما لديه شركاء ميدانيون خاصون في الدار البيضاء وطرابلس الغرب ،وهو عضو في ESOMAR
الجمعية الدولية التي تعنى بالبيانات واألبحاث والمعارف التابعة لغرفة التجارة الدولية .يرأس المؤسسة نبيل بلعم (Emrhod
).Consulting, 2018
قامت المؤسسة بإجراء  9استطالعات للرأي (شكل  ،)00قبل الحملة االنتخابية للدورة األولى لالنتخابات الرئاسية
التونسية ،باإلضافة إلى استطالع نشرته عقب إغالق صناديق االقتراع للدورة األولى لالنتخابات (شكل  .)01واعتمدت مؤسسة
إيمرود كونسالتنج في إجراء استطالعاتها على عينة ممثلة للمجتمع التونسي تترواح بين  0911-212ناخب مسجلون في سجل
الهيئة المستقلة لالنتخابات ،تتراوح أعمارهم ما بين  02سنة فما فوق ،ويمثلون كل شرائح المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية
).(Emrhod Consulting, 2019a
وقد جاءت نتائج االستطالعات كما يلي:

شكل ( : )00االنتخابات الرئاسية التونسية الدورة األولى
المركز :إيمرود كونسالتينج

في االستطالع األول والثاني الذي أجري في نوفمبر وديسمبر  ،9102تصدر يوسف الشاهد المركز األول بنسب
 %2 ،%00.2على التوالي .في حين جاء الباجي قائد السبسي في المرتبة الثانية بنسب  %1.9 ،%2.9على التوالي .وتصدر
المرزوقي المركز الثالث في استطالع نوفمبر بنسبة  ، %1.9في حين تراجع إلى المركز الرابع في استطالع ديسمبر بنسبة
 ،%3.2بينما يحل في المركز الثالث قيس سعيد بنسبة  %4.2بالرغم من حصوله على أقل نسبة في استطالع نوفمبر وهي
.%1.4
أما في االستطالع الثالث والرابع ،حافظ يوسف الشاهد على المركز األول بنسبة  %04.1 ،%03.9على التوالي ،في
حين حصل المرزوقي على المرتبة الثانية في استطالع فبراير بنسبة  ، %2.9بينما تراجع بشكل كبير في استطالع أبريل حيث
حصل على نسبة  .%9.9وقد حصل الباجي قائد السبسي على المرتبة الرابعة في استطالع فبراير بنسبة  ،%4.2في حين تراجع
بشكل كبير في استطالع أبريل بحصوله على نسبة  .%1.2إال أن قيس سعيد الذي حصل على نسبة  %4.4في استطالع فبراير،
تقدم إلى المرتبة الثانية في استطالع أبريل بحصوله على نسبة  .%03.3كما أن عبير موسى التي حصلت على نسبة  %4.1في
استطالع فبراير ،تقدمت إلى المرتبة الثالثة في استطالع أبريل بحصولها على نسبة .%2.9
أيضا ً حافظ يوسف الشاهد على المرتبة األولى في استطالع مايو بنسبة  ،%2.2بينما تراجع إلى المرتبة الثالثة في
استطالع يونيو بنسبة  .%2.2وشهد استطالع مايو أول ظهور لنبيل القروي الذي تصدر المرتبة الثانية بنسبة  ،%2.0وتقدم
بشكل ملحوظ في استطالع يونيو بتصدره المرتبة األولى بنسبة  . %91.2كما أن قيس سعيد حصل على المرتبة الثالثة على
استطالع مايو بنسبة  ،%9.2وتقدم في استطالع يونيو إلى المرتبة الثانية بنسبة .%02.9
وحافظت عبير موسى على المرتبة الرابعة بحصولها على نسب  %2 ،%2.9على التوالي .وتجدر اإلشارة إلى أن
المرزوقي شهد تراجعا ً كبيرا ً في استطالع مايو ويونيو بحصوله على نسب  %0.2 ،%3.9على التوالي ،في حين غاب الباجي
قائد السبسي عن االستطالعين بعدم حصوله على أي نسب.
أما االستطالع السابع فقد أجري في يوليو قبل انطالق الحملة االنتخابية مباشرة ،وأجري االستطالع الثامن بعد إجراء
االنتخابات في سبتمبر .وحسب نتائج االستطالعين فقد تنافس نبيل القروي وقيس سعيد على المرتبة األولى والثانية ،حيث حصل
نبيل القروي على المرتبة األولى في استطالع يوليو بنسبة  ،%93في حين حصل في استطالع سبتمبر على المرتبة الثانية بنسبة

 .%02.91في حين حصل قيس سعيد على المرتبة الثانية في استطالع يوليو بحصوله على نسبة  ،%04إال أنه تقدم إلى المرتبة
األولى في استطالع سبتمبر بحصوله على نسبة  .%02.22وقد حصل يوسف الشاهد على نسبة  ،%9.2أي المرتبة الثالثة في
استطالع يوليو ،إال أنه تراجع بشكل كبير في استطالع سبتمبر بحصوله على نسبة  .%2.90وبالمثل تراجعت المرشحة عبير
موسى بشكل كبير في استطالع سبتمبر ،حيث حصلت في يوليو على المرتبة الرابعة بنسبة  %2.4في حين حصلت في استطالع
سبتمبر على مراكز متأخرة بنسبة .%4.22
ويظهر في استطالع سبتمبر ،ألول مرة ،عدد من المرشحين الذين ترشحوا بوقت متأخر لخوض االنتخابات الرئاسية.
فقد ترشح في أغسطس كال من عبد الفتاح مورو الذي حصل على المرتبة الثالثة في االستطالع بنسبة  ،%09.22وعبد الكريم
الزبيدي الذي تصدر المرتبة الرابعة بنسبة  .%2.2وتجدر اإلشارة إلى أن المرشح الباجي قائد السبسي توفي في أواخر شهر
يوليو (موقع الحرة.)9102 ،
ويظهر من نتائج االست طالعات ،تفاوتها الكبير خاصة بمقارنتها مع نتائج استطالع يوم االنتخابات  02سبتمبر ،وذلك
بسبب خروج مرشحين من المنافسة ودخول آخرين ،أضف إلى انقطاع االستطالعات فترة الحملة االنتخابية ،وهو ما يجعل
االنتخابات التي أجريت قبل الحملة االنتخابية غير قادرة على التنبؤ بنتائج استطالع  02سبتمبر أو نتائج االنتخابات نفسها.

 8.6استطالعات مؤسسة بنتشمارك كونتسالتنج Benchmark Consulting
مؤسسة بنتشمارك كونتسالتنج ،هي مؤسسة أبحاث إعالمية ودراسة السوق يرأسها بشير بوزيد .تقوم المؤسسة بإجراء
تحليل لألفراد واألسواق والعالمات التجارية ،وتضع المؤسسة مجموعة من الخبراء إلجراء استطالعات الرأي ،ممن يمتلكون
منهجية صلبة في كيفية تصميم االستمارات وجمع البيانات وتحضير التقارير وتقديم النصائح االستراتيجية (Benchmark
) .Consulting, 2017أجرت المؤسسةاستطالعين فقط خالل فترة ما قبل الحملة االنتخابية لالنتخابات الرئاسية التونسية (شكل
 ،)09للتعرف إلى توجه الناخب التونسي نحو المرشحين للرئاسة التونسية.

شكل ) : (09االنتخابات الرئاسية التونسية الدورة األولى
المركز :بنتشمارك كونسالتنج

حسب نتائج االستطالعات التي قامت بها مؤسسة بنتشمارك كونتسالتنج في شهر مايو ويونيو ،يظهر قيس سعيد متقدما ً
في االستطالعين ،حيث حصل في االستطالع الذي أجري في شهر مايو حصوله على نسبة  ،%09.2بينما حصل في شهر
يونيو على نسبة  .%02.9أما المرشحة عبير موسى فقد حصلت في استطالع مايو على نسبة  ،%04.3في حين حصلت في
استطالع يونيو على نسبة  .%00.1وبينما كان المرشح محمد عبو متقدما ً في استطالع مايو بحصوله على نسبة  ،%01.9إال
أنه تراجع في استطالع يونيو حيث حصل على نسبة  .%9.1وقد حصل يوسف الشاهد على نسبة  %2.2في استطالع مايو ،في
حين حصل على نسبة  %01.0في استطالع يونيو.
وبينما تبدو حظوظ نبيل القروي شبه معدومة في استطالع مايو ،إال أنه حصل في استطالع يونيو على نسبة .%9.2كما
تقدم منصف المرزوقي في نتائج استطالع يونيو مقارنة بمايو ،حيث حصل في استطالع مايو على نسبة  ،%4.4بينما حصل
في يونيو على نسبة .%2.1وقد سجل كل من مهدي جمعة وحمة الهمامي تراجعا ً في استطالع يونيو مقارنة باستطالع مايو .في
حين يختفي كل من الباجي قائد السبسي وراشد العنوشي في استطالع يونيو ،حيث حصل الباجي قائد السبسي في استطالع مايو
على نسبة ضئيلة هي  ،%9.0في حين حصل راشد العنوشي على نسبة .)Benchmark Consulting, 2019(%9.9

ويتضح من نتائج االستطالعين ،أن توجه الرأي العام قد تغير تجاه بعض المرشحين ،كنبيل القروي ،ومهدي جمعة،
ومحمد عبو ،وراشد الغنوشي ،والباجي قائد السبسي  ،حيث تغيرت نسب األصوات التي حصل عليها كل مرشح .في حين اتسم
الرأي العام بالثبات تجاه مرشحين آخرين ،كقيس سعيد ،وعبير موسى ،ويوسف الشاهد ،ومنصف المرزوقي.

 8.7نتائج االنتخابات الرئاسية التونسية للدورة األولى
عقدت االنتخابات الرئاسية التونسية الدورة األولى يوم  01سبتمبر  ، 9102وقد دعي إلى االنتخابات أكثر من سبعة
ماليين ناخب .وأعلنت الهيئة التونسية العليا المستقلة لالنتخابات بلوغ نسبة المشاركة في االنتخابات الرئاسية  ،%42.19وبلغت
نسبة المشاركة في الخارج  .%02.9ونقلت تقارير إعالمية عن ضعف إقبال للتصويت سجل لدى الشباب ،إذ لم تبلغ نسبة
المشاركة قبل ثالث ساعات من إغالق صناديق االقتراع أكثر من ( %99.2موقع دوتشيه فيليه.)9102c ،
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس يوم الثالثاء  09سبتمبر /أيلول  ،9102أن المرشحين قيس سعيّد
ونبيل القروي قد فازا بالجولة األولى .حيث حصل قيس سعيّد على  %02.4من األصوات بينما حصل منافسه نبيل القروي
 %02.1من األصوات (موقع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات .)9102a ،وفي ضوء نتائج االنتخابات ،يتأهل الفائزان للدورة
الثانية لالنتخابات الرئاسية.
نجحت استطالعات الرأي التي نشرها مركزا سيغما كونساي وإيمرود كونسالتينج عقب إغالق صناديق االقتراع ،بالتنبؤ
بالنتيجة النهائية للدورة األولى لالنتخابات الرئاسية .حيث تنبأت االستطالعات بفوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي بنسب
متقاربة ،وتأهلهما للدورة الثانية.

 8.8استطالعات الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية التونسية

أجرت كال من مؤسستي سيغما كونساي وإيمرود كونسالتينج ،استطالعا ً نشرته عقب إغالق صناديق االقتراع في الدورة
الثانية لالنتخابات الرئاسية التونسية بتاريخ  03أكتوبر  ،9102حيث تنافس في الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية كل من قيس
سعيد ونبيل القروي (شكل .)03
وحسب نتائج استطالع سيغما كونساي ،فقد حصل قيس سعيد على نسبة  %91.4من األصوات في حين حصل نبيل
القروي على  %93.0من األصوات ،وجاءت نسبة العزوف عن المشاركة في العينة بنسبة (Sigma Conseil, %49.9
).2019b

شكل ) :( 13االنتخابات الرئاسية التونسية الدورة الثانية
 03أكتوبر ( 9102عقب إغالق صناديق االقتراع)

كما أظهرت نتائج استطالع إيمرود كونسالتينج تفوق قيس سعيد بنسبة  %99.23من األصوات في مقابل حصول نبيل
القروي على نسبة  %99.49من األصوات).(Emrhod Consulting, 2019b
ويتضح من نتائج االستطالعين تقارب نتائجها ،حيث إن الفارق بين نتيجة االستطالعين بالنسبة إلى قيس سعيد نسبته
 ،%3.29بينما الفارق بين نتائج االستطالعين بالنسبة إلى نبيل القروي فبلغ  ،%4.39وهي نسب ضئيلة ومقبولة وال تخل
بالنتيجة النهائية وهي توقع فوز قيس سعيد .ويعني هذا اتباع المؤسستين أساليب منهجية وعلمية استطاعت التنبؤ بالنتيجة النهائية
لالنتخابات الرئاسية التونسية.

 8.2نتائج االنتخابات الرئاسية التونسية للدورة الثانية
ارتفعت نسبة اإلقبال في الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية التونسية مقارنة بالدورة األولى وباالنتخابات التشريعية التي
أجريت خالل شهر أكتوبر /تشرين الثاني .حيث بلغت نسبة المشاركة في داخل تونس ،%22.14في حين بلغت نسبة المشاركة
في خارج تونس ( %99.04موقع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.)9102c ،
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات يوم  04أكتوبر /تشرين األول النتائج األولية للدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية
التونسية .وقد حصل قيس سعيد على  %99.90من أصوات المرشحين في مقابل نبيل القروي الذي حصل على .%99.92
وحسب القانون االنتخابي التونسي فإن قيس سعيد هو رئيس تونس ،ولفترة والية مدتها أربع سنوات (موقع الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات.)9102b ،
وبمقارنة نتائج انتخابات الدورة الثانية مع نتائج االستطالعات التي تمت في هذه الفترة يتضح أن االستطالعات قد
استطاعت التنبؤ تقريبا ً بنتيجة االنتخابات الرسمية ،وأن الفارق بينها كان ضئيالً جداً ،وهذا يحسب لهذه المراكز رغم خبرتها
القليلة نسبيا ً في استطالعات االنتخابات ،كما يؤكد ذلك على اتباع المراكز اإلجراءات واألسس المنهجية الصحيحة.
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تعدّ استطالعات الرأي أحد األساليب التي تفيد في التعرف إلى اتجاهات الرأي العام في المرشحين للعملية االنتخابية ،ولكن ليس
بالضرورة أن تكون نتائجها دقيقة بنسبة .%011
ترتبط أهمية استطالعات الرأي في المجتمعات لصبغة أيديولوجية السياسة السائدة ،فهي أحد األساليب الهامة في المجتمعات
الديمقراطية ،والتي يمكن الخروج منها بمؤشرات على توجهات الجماهير ،في حين تكاد تكون غير مرحب بها في األنظمة
الدكتاتورية ،وبذلك تتراجع أهميتها واالعتماد عليها.
ً
في كل استطالعات الرأي ،بال استثناء ،توجد نسبة من الخطأ اإلحصائي ،تزيد كلما كان حجم العينة صغيرا ،وبالنظر إلى
استطالعات الرأي في كل من إسرائيل وتونس ،نجد أنها اعتمدت على عينات صغيرة ،إال أن نسب الخطأ االحصائي كانت قليلة
جداً.
بلغ إجمالي االستطالعات التي أجريت في إسرائيل  12استطالعا ً أثناء الحملة االنتخابية ،في حيث بلغ عدد االستطالعات التي
أجريت في تونس  01استطالعا ً فقط ،مما يوضح مدى االهتمام الذي يوليه المجتمع اإلسرائيلي ومؤسساته لعملية االستطالع،
في حين يمكننا إرجاع قلة االستطالعات في تونس إلى أنها تعتبر تجربة ديمقراطية حديثة ،وأيضا ً قد تكون لقلة اإلمكانات وأن
ثقافة االستطالعات لم ترسخ بعد في ذهن الرأي العام.
اعتمدت استطالعات الرأيفي كال الدولتين بشكل كلي على اإلنترنت والتلفون ،كأداة لجمع البيانات ،وإجراء العمليات اإلحصائية،
وهو أمر جدلي بين أهل االختصاص ،لضمان دقة االستطالعات ،إال أن دقة نتائج االستطالعات مع نتائج االنتخابات ،تؤكد
استخدامها بطريقة احترافية ودقيقة.
أوضحت الدراسة وجود قوانين ملزمة تحكم عمل االستطالعات في إسرائيل ،بينما نجد أن االستطالعات في تونس تعمل خارج
األطر القانونية ،حيث ال توجد قوانين حتى اآلن بل توجد العديد من القوى السياسية التي تعرقل تنظيم تشريع عمل االستطالعات.
بدأت استطالعات الرأي في إسرائيل عام  ،0249بينما بدأ االهتمام بها في تونس عام  .9104وهذه الحقيقة تؤدي بنا إلى أمرين،
األول هو التأكيد على العالقة بين االهتمام باستطالعات الرأي وطبيعة النظام السياسي ،أما األمر الثاني ،فعلى الرغم من حداثة
التجربة التونسية ،إال أننا نالحظ مدى احترافية االستطالعات في تونس ودقتها.
بينت الدراسة مدى االهتمام الذي توليه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الستطالعات الرأي ،حيث اتضح أن كل االستطالعات التي
قامت بها معاهد االستطالعات ،قامت بها لحساب وسائل اإلعالم المختلفة ،في حين اكتفت وسائل اإلعالم التونسية فقط بعرض
نتائج االستطالعات التي قامت بها معاهد االستطالع.
يتضح من تحليل نتائج االستطالعات واألساليب العلمية المتبعة ،مدى التزام مراكز االستطالع في كال الدولتين باإلجراءات
العلمية والمتبعة عند نشر نتائج االستطالعات.
جاءت نتائج االستطالعات في كال الدولتين متوافقة بشكل كبير مع نتائج االنتخابات النهائية ،أما الفروقات التي وجدت فتتماشى
مع نسبة الخطأ االحصائي المتعارف عليه علمياً.

* يتقدم الباحث بالشكر للطالبة  /دانيا قبالوي ،طالبة الماجستير في قسم اإلعالم ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة بيروت العربية ،على
جهودها في جمع وترجمة المادة العلمية من العبرية إلى اللغة العربية.
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