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  حول جراه مر�ز �صیرةأب�ان صحفي حول استطالع الرأ� الذ� 

  جز!رتي تیران والصنافیر

  

 .% یرون أنهما سعودیتان23تان و المصر�ین یرون أن الجز�رتان مصر� ثلث -

 الجز�ر�تن إعطاء% من المصر�ین لم یوافقوا على الطر�قة التي تم بها اتخاذ قرار 38 -

 .للسعود,ة

 

 

 

 

 

 

  

�عد یوم من توق�ع اتفاق�ة لترس�م الحدود  ب�ان أبر!ل الجار�  9یوم  المصر�  مجلس الوزراءأصدر 

قعان في جز!رتي تیران وصنافیر الموجودتین في ال�حر األحمر تأن والذ� �فید �ال�حر!ة مع السعود�ة 

 أثار هذا القرارة العر�8ة السعود�ة وقد قررت مصر إعادتهما للسعود�ة، وقد الم�اه اإلقل�م�ة للمملك
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 وقد أجر@ المر�ز المصر� ل�حوث الرأ� العام (�صیرة) استطالعًا لرأ� الجدل بین المصر!ین.

   .ه، وعن الطر!قة التي تم بها اتخاذهذا القرارالمصر!ین حول 

ما % یرون أنه23و % من المصر!ین یرون أن الجز!رتین مصر!تین30وقد أظهر االستطالع أن 

% لم 16مصر!تان أم سعودیتان، و ا% من المصر!ین أنهم ال �عرفون إن �انت31وأجاب  سعودیتان

  �سمعوا �أمر الجز!ر!تین.

وتوضح النتائج ان الش�اب أكثر م�ًال العت�ار الجز!رتین مصر!تین مقارنًة �األكبر سنًا، فحوالي 

في  ما سعودیتانأنه% أجابوا 17ن مصر!تان ویرون أن الجز!رتیسنة  30الش�اب أقل من % من 38

 50الذین بلغوا % لم �سمعوا عن أمر الجز!رتین، أما 15% منهم لم �ستط�عوا التحدید و30حین أن 

% ال �عرفون 33، وما سعودیتان% یرون أنه30ا مصر!تان وم% �أنه22سنة فأكثر فأجاب 

  % أ�ضًا لم �سمعوا �أمرها.15و

من الحاصلین على تعل�م أقل من المتوسT یرون % 30و�مقارنة مستو�ات التعل�م المختلفة نجد أن 

% لم �سمعوا عنها، 22% ال �عرفون و28و سعودیتانا م% یرون أنه20ن مصر!تان وتیأن الجز!ر 

ن مصر!تان في حین رأ@ یتعلى تعل�م جامعي فأعلى أن الجز!ر % من الحاصلین 30وأجاب أ�ضًا 

الحاصلین على تعل�م جامعي فأعلى حیث أجاب ، وتزداد الحیرة بین ما سعودیتان% منهم أنه29

  .سمعوا عن أمر الجز!رتین% ال�4% أنهم ال �عرفون و و37

الخاص بإعادة الجز!رتین قرار الو�سؤال المصر!ین عن موافقتهم على الطر!قة التي تم بها اتخاذ 

لى هذه % أجابوا أنهم غیر موافقین ع38% منهم على هذه الطر!قة و 34، فقد وافZ للسعود�ة 

  % أنهم ال �عرفون. 29الطر!قة في حین أجاب 

سنة �أنهم موافقین  30ل من % من الش�اب أق26حیث أجاب العمر �ارتفاع نس�ة الموافقة  ترتفعو 

  سنه فأكثر. 50بلغوا بین من % 44مقابل قرار الطر!قة اتخاذ على 

و�سؤال المستجیبین الذین لم یوافقوا على الطر!قة التي تم بها اتخاذ قرار أمر الجز!رتین عن الطر!قة 

% 30و % أنه �ان یجب استفتاء الشعب قبل اتخاذ القرار31 ، أجابات�اعهاالتي �ان من المفترض 
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جب التمهید % أجابوا �أنه �ان ی10التفر!T فیها، وأال یتم یجب �ان أنها أرض مصر!ة و أجابوا 

  .% أجابوا �أنهم ال �عرفون 19للمصر!ین وٕاخ�ارهم قبل اتخاذ القرار، و

  منهج�ة االستطالع:

إعماًال لمبدأ الشفاف�ة والتزامًا �أخالق�ات نشر االستطالعات �فصح المر�ز عن منهج�ة إجراء 

  االستطالع وهي �ما یلي:

�استخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عینة احتمال�ة حجمها  ستطالعاالتم إجراء 

سنة فأكثر غطت �ل محافظات الجمهور!ة، وقد تمت �ل  18مواطنًا في الفئة العمر!ة  1541

%، و�قل 46االستجا�ة حوالي و8لغت نس�ة  .2016أبر!ل  20إلى 18الفترة من المقا�الت 

   %.3عن  النتائج الخطأ في هامش

تم تمو!ل االستطالع من الموارد الذات�ة ل�صیرة ولم یتلZ المر�ز تمو!ل من أ� جهة مقابل  وقد 

  إجراء االستطالع.

للحصول على مز!د من التفاصیل حول النتائج والمنهج�ة المستخدمة أو للحصول على العرض 

   www.baseera.com.egالب�اني للنتائج �م�ن الرجوع للموقع اإللكتروني 

  


