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 بيان صحفي حول 

 الرأي العام الدولي حول قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

في إطار التعاون بين مراكز استطالع الرأي العام العربية والعالمية قام مجموعة من المراكز بالتنسيق 
دولة حول قرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وتأثير ىذا  42إلجراء استطالع رأي في 

م )بصيرة( في فمسطين والدول العربية، وقد شارك المركز المصري لبحوث الرأي العاالقرار عمى 
 5159استطالع الرأي العام العالمي حيث أجرى بصيرة االستطالع في مصر عمى عينة بمغت 

 سنة فأكثر. 58مواطن في الفئة العمرية 
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% غير 1% من المصريين غير موافقين عمى اإلطالق و88وتظير نتائج االستطالع في مصر أن 
% أجابوا بأنيم ال 6مستجيبين عمى القرار وولم يوافق أي من ال% محايدين 5موافقين نوعًا ما و
 يستطيعون الحكم.

الخطوة األمريكية لالعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل تعطي وبسؤال المصريين عما إذا كانت 
% بأنيم 21أجاب  الفمسطينيين المزيد من المبررات الستخدام القوة لمحصول عمى دولة خاصة بيم

% غير 57% غير موافقين إلى حٍد ما و7% بأنيم يوافقون إلى حٍد ما بينما 51يوافقون كميًا و
 % أجابوا بأنيمال يستطيعون التحديد.58% محايدين و2موافقين عمى اإلطالقبينما 

 %8% من المصريين أن قرار ترامب سيؤدي إلى زيادة اإلرىاب في العالم اإلسالمي و62ويرى 
% يرون أن القرار سيضعف 6يرون أن قرار ترامب لن يؤثر عمى اإلرىاب في العالم اإلسالمي بينما 

 % أجابوا بأنيم ال يعرفون.42بينما اإلرىاب في العالم اإلسالمي 

وقد وجو مركز بصيرة سؤال لممستجيبين حول رأييم فيما إذا كانوا يرون أمريكا دولة صديقة أم عدوة، 
 4157ثم أغسطس  4156ثم يوليو  4151مرات أوليم في مايو  2مركز بصيرة وىو سؤال كرره 
بعد قرار ترامب، وتوضح النتائج أن نسبة من يرون أمريكا صديقة لم تتغير  4157وفي ديسمبر 

% في 28إلى  4151% في مايو 16بصورة كبيرة بينما نسبة من يرونيا عدوة انخفضت من 
 %.64رامب لتصل إلى ثم ارتفعت بعد قرار ت 4157أغسطس 

% في 79إلى  4151% في مايو 94وبالنسبة إلسرائيل انخفضت نسبة من يرونيا عدوة من 
 %.87ثم ارتفعت بعد قرار ترامب لتصل إلى  4157أغسطس 

دولة أن نسبة غير الموافقين عمى قرار ترامب كانت  42ويظير االستطالع الدولي الذي أجري في 
(، إنجمترا 24%(، مولدوفا )49%(، كينيا )47%ت ديفوار )دول ىي كو  1% في 11أقل من 

 (.26%%(، وكوريا الجنوبية )21)

% في كل منيما، 16دول ىي فنمندا والنمسا بحوالي  6% في 71% و11وتراوحت النسبة بين 
يطاليا )  (.61%(، ونيجريا )62%(، بمغاريا )64%(، وألمانيا )17وا 
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(، سوريا 81%(، باكستان )75%دول ىي إندونيسيا ) 2% في 81% و71وتراوحت النسبة بين 
(، اليمن 92%(، مصر )95%دول ىي لبنان ) 51% في 91%(، بينما زادت النسبة عن 89)
(، المغرب 97%(، ليبيا )96%(، األردن )96%(، تركيا )91%، تونس )%(92)%(، العراق 92)
 .(98%)%(، والجزائر 98)

الخطوة  التي أجري بيا االستطالع إلى االعتقاد بأندولة من الدول  54ويميل معظم سكان 
األمريكية لالعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل تعطي الفمسطينيين المزيد من المبررات الستخدام القوة 

 .لمحصول عمى دولة خاصة بيم

 المنهجية: 

إجراء يوضح الجدول التالي حجم العينة وأسموب جمع البيانات في كل دولة من الدول التي تم 
 استطالع الرأي بيا.

 الدولة حجم العينة أسلوب جمع البيانات

 مصر 5159 استطالع تميفوني

 الجزائر 641 استطالع تميفوني

 العراق 856 استطالع تميفوني

 األردن 792 استطالع تميفوني

 لبنان 1022 استطالع تميفوني

 ليبيا 594 استطالع تميفوني

 المغرب 100 استطالع تميفوني

 سوريا 1022 مقابمة شخصية
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 تونس 609 استطالع تميفوني

 اليمن 811 استطالع تميفوني

 أندونيسيا 1004 استطالع تميفوني

 نيجيريا 837 استطالع تميفوني

 باكستان 1700 استطالع تميفوني

 تركيا 504 استطالع تميفوني

 النمسا 1000 إنترنت

 بمغاريا 801 استطالع تميفوني

 فنمندا 1008 إنترنت

 إيطاليا 1000 إنترنت

 ألمانيا 1000 إنترنت

 كوت ديفوار 800 استطالع تميفوني

 كينيا 776 استطالع تميفوني

 مولدوفا 1110 استطالع تميفوني

 كوريا الجنوبية 506 استطالع تميفوني

 إنجمترا 2109 إنترنت
 


