
 

       

        

 استطالع 

 قياس الرأي العام 

 حول سياسات بايدن 

ق األوسط وشمال  ي الشر
 
  (MENA) فريقياأ ف

ي السلطة
 
 خالل شهره األول ف

  



 

 الملخص التنفيذي

 فئات العينة المستطلعة آراؤها: 

العينة   ▪ ي 
ف  أعىل نسبة مشاركة  ق األوسط  الشر بواقع  حققت منطقة  آراؤها  فيما 88.1المستطلعة   ،%

ي المناطق 
 %. 11.9بلغت مشاركة باف 

ي االستطالع كان أعىل بواقع  ▪
ي مقابل 64.3اهتمام الذكور بالمشاركة ف 

 % لإلناث. 35.7% ف 

ي االستطالع هم من حملة شهادات الدراسات العليا بواقع   ▪
%، فيما بلغت نسبة 61.9غالبية المشاركي   ف 

 %. 38.1ة شهادة البكالوريوس المشاركي   من حمل

 توزي    ع ردود العينة المستطلعة آراؤها: 

ي ضمان 38.1ذكر   ▪
% من العينة المستطلعة آراؤها، أنهم غي  متأكدين بأن سياسات جو بايدن ستساعد ف 

ق األوسط وشمال أفريقيا.  ي منطقة الشر
 األمن واالستقرار ف 

ي من قائمة الجماعات اإلرهابية  % من أفراد العينة أن قرار إدارة بايدن ب52.4اعتير   ▪
إزالة ميليشيا الحوث 

 يعتير "خطوة سلبية". 

% أنه لم تتضح بعد سياسة بايدن تجاه إيران، من ناحية إذا ما 66.7رأى أكي  من نصف العينة وبواقع   ▪

 كانت ستحل القضايا العالقة جميعها مع الجمهورية اإلسالمية أم إنها ستدفع نحو التصعيد. 

ي إحياء المفاوضات الفلسطينية  % من الع38.1 ▪
اإلرسائيلية وتعزيز    -ينة يعتقدون أن بايدن لن ينجح ف 

ق األوسط وشمال أفريقيا.  ي منطقة الشر
 فرص السالم ف 

% من أفراد العينة إنه من المرجح أن تقوم إدارة بايدن بحل أزمة اليمن من بي   األزمة السورية 38.1قال   ▪

 وأزمة ليبيا وأي أزمات أخرى. 

الجماعات  42.9ب  أعر  ▪ مع  بايدن  إدارة  تعامل  آلية  بشأن  متأكدين  بأنهم غي   رأيهم  العينة عن  من   %

ي فرض القيود  
، من حيث استمرار الحوار معها أو االستمرار ف  اإلسالمية السياسية واإلخوان المسلمي  

ي قائمة المنظمات اإلرهابية. 
 عليها أو حظرها وإدراجها ف 



 

أن إ35.7يعتقد   ▪ العينة  أفريقيا % من  ق األوسط وشمال  انفتاحها عىل منطقة الشر بايدن ستعزز  دارة 

 . ي  وعىل وجه التحديد دول مجلس التعاون الخليجر

ت العينة بواقع   ▪ ي ظل إدارة بايدن  61.9اعتير
ق األوسط وشمال أفريقيا ف  % أن فرص تسوية أزمات الشر

 محدودة. 

 المقدمة:  

ذ "مركز تريندز للبحوث واالستشارات" ضمن  
ّ
 بعنوان نف

ً
ي ينفذها، استطالعا

سلسلة استطالعات الرأي الت 

ق األوسط وشمال أفريقيا ي الشر
ي  (MENA) "قياس الرأي العام حول سياسات بايدن ف 

خالل شهره األول ف 

ة من   .3/2021/ 8إىل  2021/2 22/السلطة " خالل الفي 

اء والباحثي     وقد سىع االستطالع إىل التعرف عىل ي مراكز البحوث والدراسات والتفكي  آراء وتوقعات الخير
ف 

وأزمات  قضايا  تجاه  بايدن  الجديد جو  األمريكي  الرئيس  بشأن سياسة  واألكاديمية  الجامعية  والمؤسسات 

ق األوسط وشمال أفريقيا ي منصبه.  (MENA) منطقة الشر
 خالل شهره األول ف 

اء بشأن إذا ما كانت سياسات بايدن ستساعد   استهدف معرفة رأي الباحثي   والخير
ً
وتضمن االستطالع سؤاال

ق األوسط وشمال أفريقيا.  ي منطقة الشر
ي تحقيق األمن واالستقرار ف 

 ف 
ً
 عموما

اء بشأن  ي سعت إىل التعرف عىل آراء الباحثي   والخير
 آخر من األسئلة الت 

ً
مواقف كما شمل االستطالع عددا

ي من قائمة الجماعات 
بايدن من قضايا بعينها، مثل تقييمهم لقرار اإلدارة األمريكية رفع اسم ميليشيا الحوث 

 اإلرهابية، ورؤيتهم لطبيعة سياسة بايدن تجاه إيران ومدى قدرة هذه السياسة عىل تحقيق أهدافها. 

اء والباحثي   واألكاديم حول سياسات بايدن تجاه مجموعة   يي   واستهدف االستطالع كذلك معرفة رأي الخير

الفلسطينية   المفاوضات  إحياء  قدرته عىل  مثل مدى  وأزماتها،  األوسط  ق  الشر منطقة  من قضايا  - أخرى 

ي المنطقة
، وأي من تلك األزمات من المرجح أن يتمكن بايدن من تسويتها؟ اإلرسائيلية وتعزيز فرص السالم ف 

؟ مع الجماعات اإلسالمية اوكيف سيتعامل   لسياسية واإلخوان المسلمي  

ق األوسط،    كما تضمن االستطالع أسئلة أخرى بشأن إذا ما كانت إدارة بايدن ستعزز انفتاحها عىل منطقة الشر

 وبالتحديد عىل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 



 

ي هذا االستطالع عينة عشوائية مكونة من  
ي مراكز البحوث والدراسات والتفكي     336شارك ف 

 وباحثا ف 
ً
ا خبي 

واألكاديمية الجامعية  الوالمؤسسات  آراؤها  المستطلعة  العينة  شملت  جنسيات  . كما  من  واإلناث  ذكور 

 وأعمار ومستويات تعليمية مختلفة. 

 أهداف االستطالع 
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  ستساعد   سياسات جو بايدنبشأن إذا ما كانت   الخبراء والباحثين واألكاديميين  معرفة رأي

 . فريقيا أواالستقرار في منطقة الشرق األوسط وشمال  في ضمان األمن

 

على واألكاديميين رأي  التعرف  والباحثين  م  الخبراء  إزالة  بايدن  إدارة  قرار  ليشيا يفي 

 . رهابية اإل الجماعات الحوثي من قائمة

وإذا ما كانت  بايدن تجاه إيرانالخبراء والباحثين واألكاديميين لسياسة يم يتق معرفة 

. ستتمكن من خالل هذه السياسة من تحقيق أهدافها   

 

آراء   في إحياء   سينجح  بايدن  إذا ما كانحول   الخبراء والباحثين واألكاديمييناستقراء 

الفلسطينية األوسط  -  المفاوضات  الشرق  في منطقة  السالم   . اإلسرائيلية وتعزيز فرص 

 وشمال إفريقيا 

 

أزمات منطقة الشرق األوسط وشمال   أي  واألكاديميين حولالخبراء والباحثين   رأيمعرفة  

 . يتمكن بايدن من تسويتها فريقيا التي من المرجح أن أ

 

تعامل إدارة بايدن مع الجماعات اإلسالمية    والخبراء لكيفيةالتعرف على رؤية الباحثين  

 . السياسية واإلخوان المسلمين

07 
ستعزز انفتاحها على منطقة الشرق األوسط وشمال  معرفة إذا ما كانت إدارة بايدن

 . لدول الخليج العربية دول مجلس التعاون  على  فريقيا وعلى وجه التحديدأ

 

08 
 .فريقيا في ظل إدارة بايدنأالشرق األوسط وشمال  منطقة  فرص تسوية أزمات رصد

 



 

    

 

        

  

 

              

             

             

            

             
         

  

  

 

 

 

 تتكون عينة االستتتتتالم اهدفتتتتت   ة    
اهتات تو   باهتاتتفيتمتيت   تب  ت ا ت   اهتبتات اا 

باهتفكي  باهدؤستتتتفتتتتتف     باهت ااستتتتتف 

 . اهجف عية باأل فديدية

 آاااهدع  تة    استتتتتايتفن إهكت ب ب  إعت ادتم  

تجفه  ناقة  اهدشفا ي  يول سيفسف  بفي ن 

 (MENA)   يقيفأق األبست  بمتدفل  شت اه

 خلل م  ه األبل  ب اهفلاة

 

عينة هى إصتتتعوبة اهوصتتتول   ظ اً إهى    تم استتتتب اس أستتتلو  عينة   ج اهمل 

اهبا اا هى  إ  خفص بفالستتالم ااب  إاستفل تم اهدفتت   ة  يي   االستتالم

باهافيمي   ب   ا   اها و  باه ااستتتف  باهتفكي  باهدؤستتتفتتتف  اهجف عية  

   هؤالا  لت   ط  ت ينت ""  مم        "  ينتف  بهت   فبيتف تفت ت   ج  ااهدتو  باأل تفديديتة

. اهدفتت   ة  االستتالم عينةخ ي  ضتد   اف  آمتبفص أهى  إاستفل اه اب   إ

ً  336يجم اهعينة اهدفتجياة بلغ  بق   %±. 5.0   بب ف ش خاأ بلغمبصف

 

 تحديد عينة االستطالع

 ب   اإلهكت ب يتةتم اعتدتفد اها يقتة  

  تم  شت االستتايفن جدع اهايف ف  يي   

      "هتتتتت    اإلهكت ب بعلى اهدوقع 

 ". ت ين "

 تم جدع اهايف ف  خلل اهفت ج اه  نية   

 . 8/3/2021  إهى  2021/2 22/

 SPSS       ب  تف جبتم ت ليت  اهايتف تف  بتفستتتتتبت اس  

ألغ اض اهتت قي  ب عتفهجتة اإليصتتتتتف يي     Excelب

هايف ف   بتم استتتتب ال اهج ابل باه ستتتوس اهايف ية ا

 . بإع اد اهتق ي  اإليصف ب

 المنهجية 

 تصميم االستمارة

العينة  اختيار   جمع البيانات 

الفترة الزمنية 

 لالستطالع
 تحليل البيانات



 

 توزي    ع العينة 

 توزي    ع العينة حسب المنطقة

 

 

 توزي    ع العينة حسب الجنس  

 

2.4%4.8%4.8%

88.1%

آسيا أمريكا الشمالية أوروبا الشرق األوسط

64.3%
35.7%



 

المؤهل العلمي توزي    ع العينة حسب   

  

%38.1بكالوريوس

%61.9دراسات عليا



 

 النتائج الرئيسية

 

 

 

ي االستطالع حول سياسات جو 
لمعرفة رأي المشاركي   ف 

ي منطقة    بايدن
ي ضمان األمن واالستقرار ف 

وهل ستساعد ف 

ق األوسط وشمال أفريقيا؟ تم سؤالهم بشكل مبارسر  الشر

% من المشاركي   38.1عن ذلك، حيث أظهرت النتائج أن  

% من المشاركي   أن 33.3غي  متأكدين من ذلك، فيما أكد  

األمن  ضمان  ي 
ف  تساعد  سوف  بايدن  جو  سياسات 

ي منطقة ال
ق األوسط وشمال أفريقيا، بينما  واالستقرار ف  شر

 % عكس ذلك. 28.6رأى 

 

ي ينتمون 
وعىل صعيد رأي المشاركي   حسب المنطقة الت 

% 100.0إليها، عيرّ المشاركون من أوروبا وبنسبة بلغت  

بايدن سياسات  بأن  اعتقادهم  ضمان   عن  ي 
ف  ستساعد 

وشمال  األوسط  ق  الشر منطقة  ي 
ف  واالستقرار  األمن 

أفريقيا، فيما كان جميع المشاركي   من آسيا غي  متأكدين 

 %.  100.0من ذلك وبنسبة بلغت 

أما المشاركون من أمريكا الشمالية، فقد عيرّ نصفهم عن 

ي ضمان األمن 
اعتقادهم بأن سياسات بايدن ستساعد ف 

ي م
ق األوسط وشمال أفريقيا، فيما  واالستقرار ف  نطقة الشر

بواقع  ذلك  من  متأكدين  غي   أنهم  اآلخر  النصف  ذكر 

 % لكل منهما. 50.0

هل تساعد سياسات جو بايدن في ضمان األمن واالستقرار: السؤال األول  

فريقيا؟أفي منطقة الشرق األوسط وشمال   

28.6%

33.3%

38.1%

ال هفت  تأ  اً  عم

أ  يكف اهشدفهية

أباببف

اهش ق األبس 

آسيف

50.0%

100.0%

29.7% 32.4%

50.0%

37.8%

100.0%

ال عم هفت  تأ  اً 



 

 

ق األوسط وبنسبة   ي االستطالع من منطقة الشر
المشاركون ف  بأن 37.8وذكر  أنهم غي  متأكدين  % منهم، 

ق ا ي منطقة الشر
ي ضمان األمن واالستقرار ف 

ألوسط وشمال أفريقيا، بينما قال سياسات جو بايدن ستساعد ف 

 % منهم إىل أنهم يعتقدون ذلك. 29.7% منهم أنهم ال يعتقدون ذلك، فيما أشار 32.4

أن  النتائج  أظهرت  فقد   ، المشاركي   نوع  وبحسب 

سياسات  33.3 أن  يعتقدون  واإلناث  الذكور  من   %

ي منطقة  
ي ضمان األمن واالستقرار ف 

بايدن ستساعد ف 

ق األوسط وشمال % من  40.0أفريقيا، فيما ذكر   الشر

%  37.0اإلناث أنهن لسن متأكدات من ذلك، مقابل  

 من الذكور يوافقونهم الرأي. 

 

 

 

ي  
ف  للمشاركي    التعليمي  المستوى  وبخصوص 

االستطالع، ذكر أكي  من نصف المشاركي   من حملة  

شهادة البكالوريوس أنهم غي  متأكدين أن سياسات  

ي  
ف  واالستقرار  األمن  ضمان  ي 

ف  ستساعد  بايدن 

ق األوسط وشمال أفريقيا وبنسبة بلغت   منطقة الشر

يعتقد  56.3 فيما  من  %38.5،  المشاركي    من   %

بايدن  حمل سياسات  أن  العليا  الدراسات  شهادة  ة 

منطقة  ي 
ف  واالستقرار  األمن  ضمان  ي 

ف  ستساعد 

ق األوسط وشمال أفريقيا.   الشر

  

ذ  

أ مى

33.3%

33.3%

29.6%

26.7%

37.0%

40.0%

ال عم هفت  تأ  اً 

بكفهوايوس

دااسف  عليف

25.0%

38.5%

18.8%

34.6%

56.3%

26.9%

ال عم هفت  تأ  اً 



 

 

 

ي قرار 
ي االستطالع حول رأيهم ف 

عند سؤال المشاركي   ف 

ي من قائمة الجماعات  
إدارة بايدن بإزالة ميليشيا الحوث 

"خطوة  بأنها  العينة  نصف  من  أكي   أفاد  اإلرهابية، 

ها  52.4سلبية" بنسبة بلغت   ي حي   اعتير
% 21.4%. ف 

ي 
ف  المشاركي    ي 

باف  ذكر  بينما  إيجابية"،  "خطوة 

وبنسبة   متأكدين  26.2بلغت  االستطالع  غي   أنهم   %

 بشأن نتائج هذا القرار. 

 

 

ي 
ف  المشاركون  إليها  ينتمي  ي 

الت  المنطقة  وبحسب 

جميع   أن  االستطالع  نتائج  نت  ـّ بي االستطالع، 

قرار المشاركي   من قارة آسيا غي  متأكدين من نتيجة 

ي من قائمة الجماعة 
إدارة بايدن بإزالة ميليشيا الحوث 

أكي  من  %. بينما اعتير  100.0بلغت  اإلرهابية بنسبة  

القرار   األوسط  ق  الشر منطقة  من  المشاركي    نصف 

%. وفيما اعتير  56.8خطوة سلبية" وبنسبة بلغت  "

"خطوة   القرار  أن  أوروبا  قارة  من  المشاركي    نصف 

متأكدين من  أنهم غي   النصف اآلخر  إيجابية"، ذكر 

الية نتيجة القرار. وانقسم المشاركون من أمريكا الشم

إىل نصفي   النصف األول يعتير القرار خطوة إيجابية، 

بلغت  بنسبة  سلبية  خطوة  ه  يعتير اآلخر  والنصف 

 % لكل منهما.     50.0

 

ليشيا الحوثييما رأيك في قرار إدارة بايدن بإزالة م: الثانيالسؤال   

؟اإلرهابية الجماعات من قائمة  

52.4%

21.4%

26.2%

خاوج سلاية خاوج إيجفبية هفت  تأ  اً 

أ  يكف اهشدفهية

أباببف

اهش ق األبس 

آسيف

50.0%

56.8%

50.0%

50.0%

18.9%

50.0%

24.3%

100.0%

خاوج سلاية خاوج إيجفبية هفت  تأ  اً 



 

 

 

 

 
ً
، أظهرت النتائج توافقا وبحسب نوع المشاركي  

 بي   الذكور واإلناث حول  
ً
ا قرار إدارة بايدن كبي 

الجماعات   قائمة  من  ي 
الحوث  ميليشيا  بإزالة 

وه "خطوة سلبية" وذلك   اإلرهابية، حيث اعتير

  % للذكور. 44.4% لإلناث و66.7بنسبة بلغت  

 

 

 

 

للمشاركي    وبحسب المستوى التعليمي  

ي  
ثلت  من  أكي   عيرّ  االستطالع،  ي 

ف 

شهادة   حملة  من  المشاركي   

ال بأن  اعتقادهم  عن  قرار البكالوريوس 

يعد "خطوة سلبية" وذلك بنسبة بلغت 

ي ذلك  75.0
% من 38.5%، ويؤيدهم ف 

فيما   العليا،  الدراسات  شهادات  حملة 

أن   النتائج  حملة  34.6أظهرت  من   %

متأكدين من  شهادة الدراسات العليا غي   

 نتيجة القرار. 

 

ذ  

أ مى

44.4%

66.7%

25.9%

13.3%

29.6%

20.0%

خاوج سلاية خاوج إيجفبية هفت  تأ  اً 

بكفهوايوس

دااسف  عليف

75.0%

38.5%

12.5%

26.9%

12.5%

34.6%

خاوج سلاية خاوج إيجفبية هفت  تأ  اً 



 

 

 

 

االستطالع  ي 
ف  المشاركي    تقييم  لمعرفة 

تجاه إيران، أظهرت نتائج    لسياسة بايدن

من  العظم  الغالبية  أن  االستطالع 

المشاركي   لم تتضح لديهم بعد الصورة  

وبنسبة   إيران  تجاه  بايدن  سياسة  حول 

رأى  66.7بلغت   حي    ي 
ف   ،%19.0 %

جميع   ستحل  السياسة  هذه  أن  منهم 

أفاد  بينما  إيران،  مع  العالقة  القضايا 

% بأن هذه السياسة ستدفع إيران 14.3

 نحو التصعيد.  

 

إليها   ينتمي  ي 
الت  المنطقة  مستوى  وعىل 

نت النتائج  ـّ ي االستطالع، بي
المشاركون ف 

أن المشاركي   جميعهم من آسيا وبنسبة  

% لم تتضح لديهم الصورة حول 100.0

أن  حي    ي 
ف  إيران،  تجاه  بايدن  سياسة 

لم  67.6 األوسط  ق  الشر منطقة  من   %

أما   ،
ً
أيضا بعد  الصورة  لديهم  تتضح 

الشمالية   وأمريكا  أوروبا  من  المشاركون 

فنصفهم يعتقد أن هذه السياسة ستحل  

ذكر  بينما  جميعها،  العالقة  القضايا 

النصف اآلخر أن الصورة لم تتضح لديه 

 بعد. 

م سياسة بايدن تجاه إيران؟كيف تقي  : الثالثالسؤال   
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فقد     ، المشاركي   نوع  وبحسب 

أظهرت النتائج أن الغالبية العظم 

تتضح  لم  والذكور  اإلناث  من 

سياسة  بشأن  الصورة  بعد  لديهم 

بلغت  بنسبة  إيران  تجاه  بايدن 

% للذكور، 59.3% لإلناث و80.0

الذين  الذكور  نسبة  بلغت  بينما 

يعتقدون أن هذه السياسة ستحل  

جميعها   العالقة  %،  22.2القضايا 

ي حي   أن 13.3نسبة اإلناث  و 
%. ف 

و18.5 الذكور  من  من  %6.7   %

اإلناث يتوقعون أن هذه السياسة  

 ستدفع إيران حو التصعيد. 

التعليمي   المستوى  وعىل 

ة من  ، ذكرت نسبة كبي  للمشاركي  

البكالوريوس وحملة   حملة شهادة 

لم  أنه  العليا  الدراسات  شهادة 

وذلك   بعد،  لديهم  الصورة  تتضح 

بلغ لحملة 75.0ت  بنسبة   %

و البكالوريوس  % 61.5شهادة 

 لحملة شهادة الدراسات العليا. 
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ي قدرة 
ي االستطالع حول رأيهم ف 

عند سؤال المشاركي   ف 

الفلسطينية   المفاوضات  إحياء  اإلرسائيلية   -بايدن عىل 

ق األوسط وشمال  ي منطقة الشر
وتعزيز فرص السالم ف 

ي ذلك؟ أظهرت النتائج أن  
% 38.1أفريقيا وهل سينجح ف 

ي حي   
من المشاركي   يعتقدون بعدم قدرته عىل ذلك، ف 

تأكد من ذلك، فيما عيرّ % لدي35.7أن   هم شك وعدم 

أن بايدن قادر عىل تحقيق هذا 26.2 % عن اعتقادهم 

 الهدف. 

 

 

ي 
ف  المشاركون  إليها  ينتمي  ي 

الت  المنطقة  وبحسب 

من  جميعهم  المشاركي    أن  النتائج  بّينت  االستطالع، 

ي إحياء المفاوضات آسيا غي  متأكدين من  
قدرة بايدن ف 

ي منطقة  اإلرسائيلية -الفلسطينية 
وتعزيز فرص السالم ف 

ق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة بلغت   %. 100.0الشر

ق األوسط أنهم 40.5بينما ذكر   % من المشاركي   من الشر

وعيرّ   ذلك،  عىل  قادر  غي   بايدن  أن  % 35.1يعتقدون 

قال  فيما  متأكدين،  ليسوا  بأنهم  اعتقادهم  عن  منهم 

الم24.3 إحياء  ي 
ف  سينجح  بايدن  إن  منهم  فاوضات % 

 وتعزيز فرص السالم. 

 

اإلسرائيلية  - في إحياء المفاوضات الفلسطينية بايدن سينجحهل : الرابعالسؤال 

فريقيا؟أوتعزيز فرص السالم في منطقة الشرق األوسط وشمال   

26.2%

38.1%

35.7%

ال عم هفت  تأ  اً 

أ  يكف اهشدفهية

أباببف

اهش ق األبس 

آسيف

50.0%

50.0%

24.3%

50.0%

40.5%

50.0%

35.1%

100.0%

ال عم هفت  تأ  اً 



 

ي حي   يعتقد نصف المشاركي   من أوروبا أن بايدن سينجح  
ي تحقيق هذا الهدف، فيما ال يرى النصف ف 

ف 

إحياء  ي 
ف  سينجح  بايدن  أن  يعتقد  نصف  اىل  الشمالية  أمريكا  من  المشاركون  انقسم  وقد  ذلك.  اآلخر 

م، ونصف آخر غي  متأكد من ذلك بنسبة بلغت  اإلرسائيلية وتعزيز فرص السال   -المفاوضات الفلسطينية  

 % لكل منهما.      50.0

، فقد أظهرت النتائج   وبحسب النوع للمشاركي  

لن 46.7أن   بايدن  أن  يعتقدن  اإلناث  من   %

الفلسطينية  ينجح   المفاوضات  إحياء  ي 
  - ف 

منطقة   ي 
ف  السالم  فرص  وتعزيز  اإلرسائيلية 

ق األوسط وشمال أفريقيا  % 33.3، مقابل  الشر

ي ذلك. 
 من الذكور يؤيدونهم ف 

ذكر   و37.0وبينما  الذكور  من  من  %33.3   %

اإلناث أنهم غي  متأكدين من نجاح بايدن، قال  

و29.6 الذكور  من  إن  %20.0  اإلناث  من   %

ي تحقيق هذا الهدف. 
 بايدن سينجح ف 

  ، للمشاركي   التعليمي  المستوى  وعىل 

% من حملة شهادة  43.8أظهرت النتائج أن  

ي  البكالوريوس يعتقدون أن بايدن  
سينجح ف 

الفلسطينية   المفاوضات  اإلرسائيلية -إحياء 

ق   الشر منطقة  ي 
ف  السالم  فرص  وتعزيز 

%  31.3األوسط وشمال أفريقيا، بينما ذكر  

وقال   ذلك،  من  متأكدين  غي   أنهم  منهم 

% منهم إنهم ال يتوقعون نجاح بايدن. 25.0

عىل الجانب اآلخر، ذكرت الغالبية العظم  

من حملة شهادات الدراسات العليا وبنسبة  

% أنهم اليتوقعون نجاح بايدن،  46.2بلغت  

متأكدين من ذلك،  38.5وقال   إنهم غي    %

 % منهم أن بايدن سيحقق النجاح. 15.4فيما رأى 
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رأيهم   ي االستطالع حول 
ف  المشاركي    عند سؤال 

حلها  يتم  أن  المرجح  من  ي 
الت  األزمات  أي  حول 

أن  االستطالع  نتائج  أظهرت  بايدن،  إدارة  خالل 

األزمة 38.1 تكون  أن  توقعوا  المشاركي    من   %

% توقعوا أن تكون األزمة الليبية،  19.0اليمنية، و

ي حي   تو 7.1و
قع  % توقعوا حل األزمة السورية، ف 

تقوم 35.7 أن  االستطالع  ي 
ف  المشاركي    من   %

 إدارة بايدن بحل أزمات أخرى غي  ما ذكر.  

 

ينتمي  ي 
الت  المنطقة  مستوى  وعىل 

االستطالع،   ي 
ف  المشاركون  إليها 

بّينت النتائج أن المشاركي   من آسيا 

  وأوروبا يتوقعون أن تقوم إدارة بايدن 

بحل أزمات أخرى غي  األزمة اليمنية  

بلغت   وبنسبة  والليبية  والسورية 

أن  100.0 حي    ي 
ف  منهم،  لكل   %

جميع المشاركي   من أمريكا الشمالية 

وبنسبة  اليمن  أزمة  حل  يتوقعون 

 %. 100.0بلغت 

توقع   المشاركي   37.8بينما  من   %

ق األوسط حل أزمة  من منطقة الشر

 عن األزمة اليمنية والسورية والليبية. % توقعوا حل أزما32.4اليمن، و
ً
 ت أخرى بعيدا

       

أزمة اليمن، األزمة السورية، أزمة ) من األزمات التاليةأي : الخامسالسؤال 

من المرجح أن يتم حلها خالل إدارة بايدن؟ (ليبيا، أزمات أخرى  
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أظهرت   ، المشاركي   نوع  وبحسب 

% من الذكور يتوقعون  40.7النتائج أن  

أزمة   بحل  تقوم  أن  بايدن  إدارة  من 

توقع   فيما  حل 22.2اليمن،  منهم   %

حل  % منهم7.4األزمة الليبية، ورجح  

ي حي   توقع  
%  29.6األزمة السورية، ف 

أن تقوم إدارة بايدن بحل أزمات منهم  

 أخرى غي  هذه األزمات. 

اإلناث  ثلث  من  أكي   رجح  بينما 

أزمات   حل  االستطالع  ي 
ف  المشاركات 

والسورية  اليمنية  األزمة  غي   أخرى 

بلغت   بنسبة  فيما 46.7والليبية   ،%

اليمن،  33.3توقع   أزمة  حل  منهن   %

األزمتي    حل  رجحت  الباقية  والنسبة 

% 13.3ية بنسبة بلغت  الليبية والسور 

. 6.7و  % عىل التواىلي

ي 
وعىل المستوى التعليمي للمشاركي   ف 

االستطالع، توقع نصف المشاركي   من 

تقوم   أن  البكالوريوس  شهادة  حملة 

إدارة بايدن بحل األزمة اليمنية وبنسبة 

توقع  50.0بلغت   بينما   ،%12.5  %

وتوقع   الليبية،  األزمة  حل  منهم 

األزمة12.5 حل  منهم  السورية   % 

توقع   فيما   ،
ً
حل  25.0أيضا منهم   %

  أزمات أخرى. 

المشاركي    غالبية  توقعت  المقابل  ي 
ف 

العليا حل   من حملة شهادة الدراسات 

%. بينما توقع 42.3أزمات أخرى غي  األزمات اليمنية والسورية والليبية من قبل إدارة بايدن بنسبة بلغت  

. 3.8% و 23.1 % منهم حل األزمة اليمينة، فيما توقع30.8  الليبية والسورية عىل التواىلي
 % حل األزمتي  
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آلية   حول  االستطالع  ي 
ف  المشاركي    رأي  لمعرفة 

اإلسالمية  الجماعات  مع  بايدن  إدارة  تعامل 

، تم توجيه السؤال  السياسية واإلخوان المسلمي  

مع  بايدن  إدارة  ستتعامل  كيف  لهم  التاىلي 

واإلخوان  السياسية  اإلسالمية  الجماعات 

؟ حيث أظهرت النتائج أن   % من  42.9المسلمي  

غي    ي  المشاركي   
الت  التعامل  آلية  من  متأكدين 

ستتعامل بها إدارة بايدن مع الجماعات اإلسالمية  

ي حي   أن  
، ف  % 38.1السياسية واإلخوان المسلمي  

بايدن   إدارة  تقوم  أن  يتوقعون  المشاركي    من 

توقع   بينما  معهم،  الحوار  بأن 11.9باستئناف   %

توقع   فيما   ،
ً
قيودا اإلدارة  أن 7.1تفرض عليهم   %

اإل  ي  تقوم 
ف  وإدراجها  الجماعات  هذه  بحظر  دارة 

 قائمة المنظمات اإلرهابية. 

ي 
وعىل صعيد رأي المشاركي   حسب المنطقة الت 

ينتمون إليها، أجاب المشاركون من آسيا جميعهم 

ي ستتعامل 
بأنهم غي  متأكدين من آلية التعامل الت 

بها إدارة بايدن مع الجماعات اإلسالمية السياسية 

 %. 100.0ي   وبنسبة بلغت واإلخوان المسلم

فكان   األوسط،  ق  الشر منطقة  من  المشاركون  أما 

اآللية، 43.2 هذه  من  متأكدين  غي   منهم   %

بايدن 35.1و إدارة  تقوم  أن  يتوقعون  منهم   %  

% منهم 13.5باستئناف الحوار معهم، بينما رأى  

الجماعات،  هذه  عىل   
ً
قيودا ستفرض  اإلدارة  أن 

توقع   المنظمات  8.1فيما  ضمن  إدراجها   %

 اإلرهابية. 

كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الجماعات اإلسالمية السياسية : السادسالسؤال 

 واإلخوان المسلمين؟
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ي المقابل توقع المشاركون من أوروبا أن تستانف إدارة بايدن الحوار مع الجماعات اإلسالمية السياسية  
ف 

ي حي   انقسم المشاركون من أمريكا الشمالية إىل نصفي   األول 100.0ت  واإلخوان المسلمي   بنسبة بلغ
%. ف 

 يتوقع من إدارة بايدن استئناف الحوار مع هذه الجماعات والنصف اآلخر غي  متأكد من آلية التعامل معها. 

، فقد أظهرت النتائج   وبحسب نوع المشاركي  

% من الذكور غي  متأكدين بشأن آلية 48.1أن  

إدار  اإلسالمية  تعامل  الجماعات  مع  بايدن  ة 

وأن    ، المسلمي   واإلخوان  % 44.4السياسية 

هذه  مع  الحوار  استئناف  يتوقعون  منهم 

ي حي   توقعت نسبة قليلة جدا 
الجماعات، ف 

هذه   عىل  قيود  بفرض  اإلدارة  تقوم  أن  منهم 

%( أو حظرها وإدراجها ضمن  3.7الجماعات ) 

 %.  3.7المنظمات اإلرهابية بنسبة بلغت 

االستطالع  ب ي 
ف  المشاركات  اإلناث  ثلث  ينما 

لسن متأكدات من آلية التعامل مع الجماعات  

ي حي   أن  33.3اإلسالمية السياسية واإلخوان المسلمي   من قبل إدارة بايدن وبنسبة بلغت  
%  26.7%، ف 

 % يتوقعن فرض قيود عليها. 26.7منهن يتوقعن من اإلدارة استئناف الحوار مع هذه الجماعات و

ي ب
ف  للمشاركي    التعليمي  المستوى  خصوص 

توقع   شهادة 46.2االستطالع،  حملة  من   %

الدراسات العليا أن تقوم إدارة بايدن باستئناف  

السياسية   اإلسالمية  الجماعات  مع  الحوار 

و  ، المسلمي   غي  46.2واإلخوان  منهم   %

متأكدين من آلية التعامل مع هذه الجماعات،  

% منهم  7.7ت  بينما توقعت نسبة قليلة بلغ

 فرض قيود عىل هذه الجماعات. 

أما المشاركون من حملة شهادة البكالوريوس، 

% منهم أنهم غي  متأكدين من  37.5فقد ذكر  

مع  بايدن  إدارة  بها  ستتعامل  ي 
الت  اآللية 

، فيما توقع    % استئناف الحوار مع هذه الجماعات. 25.0الجماعات اإلسالمية السياسية واإلخوان المسلمي  
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أ مى
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ي  
ف  المشاركي    سؤال  عند 

قيام  حول  رأيهم  حول  االستطالع 

بايدن عىل   إدارة  انفتاحها  بتعزيز 

وشمال  األوسط  ق  الشر منطقة 

دول  التحديد  وجه  وعىل  أفريقيا 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

أن   النتائج  بّينت  % 35.7العربية، 

ي  
من المشاركي   يعتقدون بذلك، ف 

% ال يتوقعون ذلك، 33.3حي   أن  

ذكر   غي   31.0بينما  أنهم   %

 متأكدين بشأن هذا األمر. 

 

إليها   ينتمي  ي 
الت  المنطقة  مستوى  وعىل 

النتائج   بّينت  االستطالع،  ي 
ف  المشاركون 

متأكدين من  المشاركي   من آسيا غي   أن 

إدارة بايدن بتعزيز انفتاحها عىل أن تقوم  

أفريقيا  وشمال  األوسط  ق  الشر منطقة 

"مجلس  دول  التحديد  وجه  وعىل 

 %. 100.0وبنسبة بلغت  التعاون"

ي المقابل ذكر  
% من المشاركي   من  35.1ف 

ق األوسط أنهم يتوقعون أن   منطقة الشر

إدارة   منطقة تعزز  عىل  انفتاحها  بايدن 

ق األوسط وشمال أفريقيا وعىل وجه  الشر

هل ستعزز إدارة بايدن انفتاحها على منطقة الشرق األوسط : السابعالسؤال 

؟لدول الخليج العربية فريقيا وعلى وجه التحديد دول مجلس التعاونأوشمال   
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غي  متأكدين % منهم  29.7% منهم ذلك، بينما كان  35.1، فيما ال يتوقع  التحديد دول "مجلس التعاون"

 . بشأن هذا األمر

بتعزيز انفتاحها عىل منطقة % منهم من إدارة باديدن أن تقوم  50.0، فقد توقع  با أما المشاركون من أورو 

ق األوسط وشمال أفريقيا وعىل وجه التحديد دول "مجلس التعاون"  % منهم أنهم ال  50.0، فيما ذكر  الشر

ر النصف يتوقعون ذلك. بينما توقع نصف المشاركي   من أمريكا الشمالية أن تعزز إدارة بايدن االنفتاح، وذك

 اآلخر أنه غي  متأكد من ذلك. 

أن  النتائج  أظهرت   ، المشاركي   نوع  وبحسب 

% من الذكور يتوقعون من إدارة بايدن أن  40.7

ق تقوم   الشر منطقة  عىل  انفتاحها  بتعزيز 

التحديد  وجه  وعىل  أفريقيا  وشمال  األوسط 

% يتوقعون  25.9وأن    دول "مجلس التعاون"،

   دين من ذلك. % غي  متأك33.3غي  ذلك، وأن 

ي  
ف  المشاركات  اإلناث  ثلث  من  أكي   بينما 

تعزيز   بايدن  إدارة  من  يتوقعن  ال  االستطالع 

وشمال  االنفتاح   األوسط  ق  الشر منطقة  عىل 

"مجلس  دول  التحديد  وجه  وعىل  أفريقيا 

 . التعاون"

ذ  

أ مى
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ي 
ف  للمشاركي    التعليمي  المستوى  وحسب 

االستطالع، فان أكي  من ثلث المشاركي   من حملة  

بايدن  إدارة  تقوم  أن  يتوقعون  البكالوريوس  شهادة 

ق األوسط وشمال   بتعزيز انفتاحها عىل منطقة الشر

أفريقيا وعىل وجه التحديد دول "مجلس التعاون" 

وأن  %43.8بنسبة   أال  25.0،  يتوقعون  منهم   %

قال   بينما  بذلك،  بايدن  إدارة  منهم 31.3تقوم   %

 إنهم ليسوا متأكدين من ذلك. 

المقابل ي 
شهادة    ف  حملة  من  المشاركون  يتوقع  ال 

تقوم   أن  بايدن  إدارة  من  العليا  بتعزيز  الدراسات 

ق األوسط وشمال إفريقيا  انفتاحها عىل منطقة الشر

وعىل وجه التحديد دول "مجلس التعاون" وبنسبة  

توقع  38.5بلغت   حي    ي 
ف  ذلك، %30.8،  غي    %

  % غي  متأكدين من ذلك. 30.8و

بكفهوايوس

دااسف  عليف

43.8%

30.8%

25.0%

38.5%

31.3%

30.8%

ال عم هفت  تأ  اً 



 

 

 

األوسط   ق  الشر أزمات  تسوية  فرص  لمعرفة 

ي ظل إدارة بايدن
من وجهة نظر   وشمال أفريقيا ف 

أن   النتائج  أظهرت  االستطالع،  ي 
ف  المشاركي   

االستطالع  ي 
ف  المشاركي    من  العظم  الغالبية 

األوسط  ق  الشر أزمات  تسوية  فرص  أن  يرون 

فرصة   بايدن  إدارة  ظل  ي 
ف  أفريقيا  وشمال 

بلغت   وبنسبة  رأى  61.9محدودة  حي    ي 
ف   ،%

ة، و26.2 % غي  متأكدين 11.9% أنها فرصة كبي 

 من ذلك. 

إليها   ينتمي  ي 
الت  المنطقة  مستوى  وعىل 

ي االستطالع، بّينت النتائج أن جميع 
المشاركون ف 

وبنسبة   آسيا  من  غي  100.0المشاركي     %

بشأن   ق متأكدين  الشر أزمات  تسوية  فرص 

ي ظل إدارة بايدن 
 . األوسط وشمال أفريقيا ف 

يرى   منطقة  67.6بينما  من  المشاركي    من   %

فرصة   أنها  األوسط  ق  والشر %  24.3محدودة، 

ة   . يرونها فرصة كبي 

% يرون أنها 50.0المشاركون من أوروبا وبنسبة  

يرى   فيما  ة،  كبي  فرصة 50.0فرصة  أنها   %

 محدودة. 

ق األوسط   ة لتسوية أزمات الشر ي حي   أن المشاركي   من منطقة أمريكا الشمالية نصفهم يرى أنها فرصة كبي 
ف 

 من ذلك. وشمال أفريقيا والنصف اآلخر غي  متأكد 

فريقياأما هي فرص تسوية أزمات الشرق األوسط وشمال : الثامنالسؤال   

 في ظل إدارة بايدن؟
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   ، المشاركي   نوع  مستوى  وعىل 

الغالبية  أن  النتائج  أظهرت 

العظم من اإلناث والذكور يرون 

ق أن   الشر أزمات  تسوية  فرص 

ظل   ي 
ف  أفريقيا  وشمال  األوسط 

بايدن محدودة    إدارة  فرص  هي 

بلغت   لإلناث  80.0وبنسبة   %

 % للذكور. 51.9و

 

التعليمي   المستوى  وعىل 

حملة  من   
ً
فإن كال  ، للمشاركي  

وحملة  البكالوريوس  شهادة 

يرون  العليا،  الدراسات  شهادة 

ق أن   الشر أزمات  تسوية  فرص 

ي ظل 
أفريقيا ف  األوسط وشمال 

محدودة  فرص  بايدن هي  إدارة 

النسبة   بلغت  % 62.5حيث 

البكالوريوس  شهادة  لحملة 

شهادة 61.5و لحملة   %

 عليا. الدراسات ال
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