
 
 
 
 
 
 
 

 خبر صحفي

 استطالع أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي: 

كثر من   % من الشباب السعودي يرى الواليات المتحدة حليفاً  90أ

 حقيقياً لبالدهم  

األميركي  خسل والي   -%( يت ق  ن تح بببببببا ال سقاد ال ببببببب   ي 63ثلثا الشبببببببعاد ال ببببببب       •

 العقي  أن ال سقاد ستعقى على حالهاالرئيس بايدن، فيما ي تقد 

 % ما الشعاد ال      لديهم نظرة إيجابي  "جداً" أو "ن عاً ما" تجاه الرئيس األميركي70 •

كثر ميسً الي م العتعبال ال الياد المتحبدة  ول  حلي ب  مقبالن  ب   فترة   • باد الشبببببببببعباد ال ببببببببب     أ

 خسل ال ن اد الخمس الماضي 

ال بببن    اسبببت سص أءبببداي دب سبببي  بلي أوضببب   :2022يوليو   14العربية السععععودية:  الرياض، المملكة 

%( ما الشبببببعاد ال ببببب    ، والتي تشببببب   92أن الغالعي  ال ظمى   الثالث عشبببببر لرأ  الشبببببعاد ال  دب 

% منهم أن 59يركي  حلي اً لعس هم؛ حيث ي تقد ح الب ثلثي سب ان الممل  ، ت تعر ال الياد المتحدة األم

 % " ول  حلي   ن عاً ما".33ال الياد المتحدة "حليٌف ق  "، بينما ي تعرها 

للرئيس األميركي ج  بايدن إلى الممل     الزيالة التاريخي وتم ال شببببببببف عا نتائع االسببببببببت سص الي م قعي   

. وت تب هذه الزيالة تلعيً  لدع ة خا م الحرميا الشببببببب ي يا 2022ي لي    16و 15ال  بي  ال ببببببب   ي  ي مي 

كبب  التبباريخيبب    الملببس سبببببببببلمببان با ععببدال زيا مل سببببببببب   ، وما المت قا أن ت ببببببببببباهم  ب ت زيا الشبببببببببرا

 ديا.واالستراتيجي  بيا العل

نشبببببببرته ءبببببببحي   ت‘ا والبببببببن ا ب سببببببب  ، قال الرئيس   مقال لأ و ب إطال ت ليقه على الزيالة المرتقع   ب 

  الممل ب   ب اسبببببببببت با ة ال حبدة بيا  ول مجلس الت باون الخليجي  الي م، سبببببببببباعبدد األميركي ج  ببايبدن "
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ما خعراي إ الته للم باعدة  ب اسبتقرال    ال ب ، وتقدم  عمها الم ل  الت اقي  الهدن   ب اليما، كما تت اون

 ."(OPEC  طأس اق الن ط ما منتجي منظم  الدول المصدلة للن 

ي تعر ال الياد المتحدة حلي اً للممل   هذا  وبح ببببس االسببببت سص، بلغ  ن ببببع  الشببببعاد ال بببب     الذ 

% 87أن  2020ال ام م بببت اها األعلى خسل ال بببن اد الخمس األخيرة. فقد أتهرد نتائع اسبببت سص عام 

ما الشبعاد ال ب     ي تعر ال الياد المتحدة "حلي اً حقيقياً" أو " ول  حلي   ن عاً ما"، بزيا ة جيدة عا 

 %، على الت الب.50% و70ذيا وءل  فيهما هذه الن ع  إلى الل 2018و 2019نتائع عامي 

ولا تتمح ل زيالة بايدن إلى الممل  ، عقس زيالته الرسبببمي  األولى إلى إسبببرائي ، ح ل الشبببعاد ال ببب     

 اإلسرائيلب  أول ي  كعرى  ب ال الم ال  دب.-% منه بضرولة إيسي تالصراص ال ل  يني75الذ  يؤما 

وعلى الرغم ما النظرة اإليجابي  عم ماً تجاه الرئيس بايدن، يؤما الشبعان والشباباد ال ب   ي ن بضبرولة  

كد -سبببب ي الرئيس األميركي ل ص الصببببراص ال ل بببب يني % منهم أنه يت جس على 93اإلسببببرائيلب، حيث أ

كثر حي ي  وحيا اً  ب فص النااص". وقد أعرد غالعي  الشببببع ث أ %( 73اد ال بببب      إ الته "االضبببب سص بدول

 عا ثقتهم ب نه "ما المرج  جداً" أو "مرجٌ  إلى حّد ما" فّص الصراص خسل ال ن اد الخمس المقعل . 

، رئيس شععععععركة  بي سععععععي دبليو الشععععععر  ا  سعععععع    سععععععوني   و  قالو ب إطال ت ليقه على الم ضبببببب ص،  

بايدن   رئيسالبزيالة   المن ط "ت  س نتائع اسبت سعنا الت الل  سعس شعركة   أصعداء بي سعي دبليو : مؤ

 نشبببببر تجاه ال الياد المتحدة، وحرءبببببهم على عم ماً تظهر مشببببباعر الشبببببعاد اإليجابي   و إلى الممل  .  األولى 

القيم  التي يم ا   ؛ال ببببببسم  ب جميا أنحاي المن ق ، وخصببببببيصبببببباً على ءبببببب يد ح  الصببببببراص ال ل بببببب يني

كثر   ءبببببياغ  لببببب  تحقيقها ما خسل إعا ة   ال سقاد األم ي ي  ال ببببب   ي  لتحقي  نظام جي سبببببياسبببببي أ

 استقرالاً وق ة  ب الشرق األوسط".

كثر ما ثلث الشببببببعاد ال بببببب     وت كيداً على الدول االسببببببتراتيجي لل الياد المتحدة  ب  المن ق ، ي تقد أ

٪ 43 ب ال بالم ال  دب بيا البدول غير ال  بيب ، بينمبا يق ل   األكعر  لتب ثيرا٪( أن ال اليباد المتحبدة تمتلبس  36 

 ما الشعاد ال      إن بس هم هي األكثر ن  ‘اً بيا الدول ال  بي   ب المن ق .

https://ae.linkedin.com/in/sunil-john-73b3968


 
 
 
 
 
 
 

كثر ما ثلثي الشبببعاد ال ببب      يعد كما  عسقاد بس هم ما ال الياد المتحدة  ب   ثق  بتح بببا٪( 63 أ

 ٪( أن ال سقاد بيا العلديا ستظ  كما هي.37 تقد  يعهد الرئيس بايدن، بينما 

% منهم 82  حيث واف ٪( أن بس هم ت ببير  ب االتجاه الصببحي ؛ 97   ك  الشببعاد ال بب     تق يعاً ويث   

 أفض  أيامنا تنتظرنا"." على ف رة

عنه  ب   ال شف الست سص األلم  ما ن عه للش يح  ال  اني  األكعر  ب ال الم ال  دب، والذ  تمولتن يذ ا

كت بر الماضبي، قام  لبرك  األبحاو واالسبتشبالاد االسبتراتيجي  ال المي  "دب إإ دب إن بايتس"   خسل   -أ

تراوح    لببببببباد ولببببببباب  عرد  3,400بإجراي مقابسد لبببببببخصبببببببي  ما  – 2021ي ني    30إلى  6ال ترة ما 

 ول   ب من ق  الشببرق األوسببط ولببمال   17مدين  ومن ق  ععر  50عاماً، و‘لس  ب   24و 18أعمالهم بيا 

 أف يقيا.

لرأ  الشببعاد    بلي لم رف  المزيد ح ل نتائع االسببت سص وتحمي  ولق  ال م  السببت سص أءببداي دب سببي  

 .arabyouthsurvey.comالم قا اإلل ترونب:  ، يم ا زيالةال  دب لهذا ال ام
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