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مقدمه

یــک دهــه پیــش، جوانــی تونســی به نــام محمــد بوعزیــزی در اعتــراض بــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی تونــس، 
دســت بــه خودســوزی زد و ایــن اقــدام ســرآغازی شــد بــر قیام هایــی کــه بــه »بهــار عربــی« معــروف و بــه ســقوط 
ــی  ــار عرب ــد به ــه برخــی معتقدن ــی ک ــد. در حال ــن منجــر ش ــی و یم ــس، مصــر، لیب ــرب در تون ــای ع دیکتاتوره
نتوانســت بــه اهــداف خــود، به ویــژه اســتقرار دولت هــای آزاد و دموکراتیــک دســت یابــد، دســتاوردهای دیگــری از 
جملــه ســرنگونی چهــار دیکتاتــور اقتدارگــرا و قدرتمنــد، یعنــی زین العابدیــن بن علــی در تونــس، حســنی مبــارک 
در مصــر، معمــر قذافــی در لیبــی و علــی عبــداهلل صالــح در یمــن را بــه دنبــال داشــت. حــوادث دهــۀ گذشــته نشــان 
ــد  ــرای دولت هــای عــرب ســنگین اســت و دولت هــا حاضرن داد هزینه هــای اقتدارگرایــی و رّد تغییــرات سیاســی ب
هزینه هــای هنگفتــی بــرای مانــدن در قــدرت بپردازنــد. بــا توجــه بــه ســالگرد آغــاز خیزش هــای عربــی، در ایــن 
یادداشــت می کوشــیم بــا نگاهــی بــه گــزارش افکارســنجی مرکــز عربــی واشــنگتن کــه در نوامبــر 2020 منتشــر 
شــده اســت، بــه تاریخچــۀ انقالب هــای عربــی، نتایــج آن و در نهایــت، دیــدگاه فعلــی اعــراب بــه دمکراســی و نتایــج 

ــم.  ــا بپردازی ــن انقالب ه ای

سرنوشت انقالب های عربی

واقعیــت ایــن اســت کــه جهــان از آنچــه در جهــان عــرب رخ داد، غافل گیــر شــد. ایــن عنصــر غافل گیــری چــه در 
کشــورهایی کــه تغییــرات در آن هــا حاصــل شــد و چــه در کشــورهایی کــه هنــوز انقالب هایشــان کامــل نشــده و 
بــه ســرانجام نرســیده اســت، دارای ســه بعــد مهــم اســت: 1. چگونگــی وقــوع انقال ب هــا؛ 2. قــدرت ایــن انقالب هــا 

در تغییــر نظــام سیاســی؛ 3. تــداوم ایــن انقالب هــا. 

انقــالب در تونــس پــس از چنــد هفتــه تظاهــرات سراســری و بــا کشته شــدن 331 نفــر در کمتــر از یــک مــاه بــه 
ــدرت  ــور در ق ــا حض ــس از دهه ه ــرب، پ ــت غ ــور موردحمای ــی، رئیس جمه ــن بن عل ــید. زین العابدی ــروزی رس پی
ــۀ  ــزوا وارد طبق ــا ان ــس از دهه ه ــلمین، پ ــی اخوان المس ــاخۀ سیاس ــت، ش ــالمی نهض ــزب اس ــد و ح ــرنگون ش س
حاکــم شــد. رســانه های اروپایــی، به ویــژه رســانه های فرانســوی، در آغــاز کار تمایــل جــدی داشــتند کــه انقــالب 
تونــس را هــم ماننــد دیگــر انقالب هــای مســالمت آمیز، مــوج ســوم دمکراســی در اروپــای شــرقی نام گــذاری کننــد. 
ــام ایــن تحــول خونیــن سیاســی در آغــاز »انقــالب یاســمن« گذاشــته شــد و ســیر تنــد رویدادهــا باعــث شــد  ن
سیاســتمداران و نویســندگان و رســانه ها واقعیــت تحــوالت جدیــد را دســت کم در انعــکاس خبــری بپذیرنــد. امیــن 
حطیــط، تحلیلگــر لبنانــی معتقــد اســت اوضــاع ایــن کشــور از ابتــدای انقــالب تاکنــون چهــار مرحلــه را گذرانــده 
اســت: در مرحلــۀ نخســت، جنبــش اخوان المســلمین تونــس از طریــق حــزب النهضــه توانســت قــدرت را در ایــن 
کشــور بــه دســت گیــرد؛ در مرحلــۀ دوم، اخوانی هــا عقب نشــینی کــرده و دولتــی متــوازن بــا دیگــر احــزاب ایجــاد 
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کردنــد؛ در مرحلــۀ ســوم، گروه هــای ملی گرایــی کــه بــا کشــورهای غربــی و اســرائیل در ارتبــاط بودنــد، قــدرت را 
بــه دســت گرفتنــد و در مرحلــۀ چهــارم  شــاهدیم کــه ایــن منظومــه در حــال فروپاشــی اســت و حــزب النهضــه و 

ــدرت هســتند. ــه ق اخوان المســلمین در حــال نزدیک شــدن مجــدد ب

مصــر دومیــن کشــوری بــود کــه انقــالب مردمــی در آن بــه نتیجــه رســید. بــا وجــود ســرکوب و کشــتار گســتردۀ 
ــا بیــش از هــزار  ــس، ب ــس از انقــالب تون ــاه پ ــک م ــاً ی معترضــان در پایتخــت و اســکندریه، انقــالب مصــر تقریب
کشــته در کمتــر از چهــار هفتــه تظاهــرات، بــه پیــروزی رســید، حســنی مبــارک از قــدرت کنــاره گرفــت و جــای 
ــیدند.  ــدرت رس ــه ق ــرعت ب ــود به س ــلمین در زادگاه خ ــپرد و اخوان المس ــی س ــی نظام ــورای انتقال ــه ش ــود را ب خ
ــات آزاد مصــر و نماینــدۀ حــزب آزادی و عدالــت کــه  محمــد مرســی، نخســتین رئیس جمهــور برگزیــده در انتخاب
ــن  ــر ای ــا عم ــت؛ ام ــارک را گرف ــنی مب ــای حس ــن 2012 ج ــود، در ژوئ ــم ب ــلمین ه ــی اخوان المس ــازوی سیاس ب
دولــت منتخــِب اســالم گرا بیــش از یــک ســال ادامــه نیافــت. مخالفــان پرشــمار مرســی کــه عمدتــاً هــواداران رژیــم 
ساقط شــدۀ مبــارک بودنــد، در ســایۀ حمایــت ارتــش، دمکراســی را در نطفــه خفــه کردنــد. عبدالفتــاح السیســی، 
ــدان  ــه زن ــع کــرد و ب ــدرت خل ــرن بیســتم، مرســی را از ق ــش، به ســّنت کودتاهــای ق رئیــس ســتاد مشــترک ارت
انداخــت. هــواداران انقــالب فوریــه 2011 در ژوئیــه 2012 در خیابان هــای قاهــره و اســکندریه و در ســایۀ ســکوت 
اروپــا و ایــاالت متحــده قتل عــام شــدند. هزینــۀ کودتــای ژنــرال عبدالفتــاح السیســی در مصــر در ســال 2013 زیــاد 
ــرای  ــن ب ــه شــناخته شــده اســت. السیســی همچنی ــور خاورمیان ــوان دیکتات ــل به عن ــۀ بین المل ــود. وی در صحن ب
جلب نظــر متحــدان خــود، از جملــه اُمــرای امــارات و عربســتان ســعودی و نیــز رژیــم صهیونیســتی، مجبــور شــد 

پرســتیژهای منطقــه ای مصــر را فــدا کنــد.

شــهرونداِن عمدتــاً شــیعه در امیرنشــین بحریــن در امتــداد رونــد تظاهــرات خیابانــی، در تونــس و مصــر بــه بهــار 
عربــی پیوســتند؛ امــا رژیــم آل خلیفــه ناتــوان از ســرکوب معترضــان، از عربســتان ســعودی درخواســت کمــک کــرد. 
ــا ســقوط قریب الوقــوع حکومــت بحریــن، ایــن جزیــرۀ شیعه نشــین طبیعتــاً  پادشــاهی ســعودی کــه می دانســت ب
بــه ایــران نزدیــک خواهــد شــد، به ســرعت وارد عمــل شــد و بــا حضــور نظامــی، ناآرامی هــا را ســرکوب کــرد. ایــن 
ــالب،  ــمگین در انق ــای خش ــروزی توده ه ــان داد پی ــت و نش ــی نداش ــی در پ ــی خاص ــت بین الملل ــدام، محکومی اق

امــری محتــوم نیســت.

در لیبــی هــم معمــر قذافــی، حاکــم مطلــق بیــش از چهــار دهــه در لیبــی، هــدف بعــدی طوفــان بهــار عربــی بــود. 
ســرکوب معترضــان، همچــون مصــر و تونــس، در ایــن کشــوِر شــمال آفریقایــی آغــاز شــد و بــا دخالــت ارتــش و 
مسلح شــدن بخشــی از مخالفــان، انقــالب شــهری بــه جنــگ داخلــی تبدیــل شــد. لیبــی اولیــن عرصــه بــود کــه 
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــت. ش ــی را برانگیخ ــازمان های بین الملل ــی و س ــای جهان ــدی قدرت ه ــش ج واکن
متحــد بــا صــدور دو قطعنامــه در ســال 2011، دخالــت نظامــی بشردوســتانه بــرای حفــظ جــان شــهروندان لیبیایــی 
ــه جنگ هــای بی حاصــل  ــان دادن ب ــد پای ــاالت متحــده رون ــی کــه ای ــا در دوران ــب کــرد. فرانســه و بریتانی را تصوی
ــِش طرابلــس را در بیابان هــای لیبــی  ــود، وارد میــدان شــدند و مواضــع ارت ــوش را آغــاز کــرده ب خارجــی دوران ب
بمبــاران کردنــد. نزدیــک بــه یــک ســال بعــد، ســرهنگ قذافــِی تنهــا و پســرش معتصــم در ســرت، بــدون برگــزاری 
ــران  ــیاری از رهب ــده و بس ــاالت متح ــت ای ــۀ وق ــور خارج ــر ام ــون، وزی ــالری کلینت ــدند و هی ــالخی ش دادگاه، س

جهــان، از نابــودی قذافــی و حرکــت لیبــی در مســیر دمکراســی و حقــوق بشــر ابــراز شــادمانی کردنــد.
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ــه یمــن رســید. بســیاری از شــهروندان ایــن جامعــۀ قبیلــه ای، خواســتار تکــرار  بهــار عربــی در زمســتان 2011 ب
فــوری تجربــۀ مصــر و تونــس و ســرنگونی زودهنــگام علــی عبــدهلل صالــح بودنــد؛ امــا عربســتان ســعودی پــس از 
ــا  تجربــۀ موفــق ســرکوب انقــالب در بحریــن، در قامــت رئیــس شــورای همــکاری خلیــج فــارس، قصــد داشــت ب
مخالفــان نه چنــدان منســجم، مذاکــره کنــد و بــا جابه جایــی آراِم رأس هــرم قــدرت، مانــع ادامــۀ اعتراضــات شــود. 
رئیس جمهــور یمــن یــک ســال پــس از آغــاز انقــالب در فوریــه 2012 قــدرت را تــرک کــرد و جــای خــود را بــه 
ــات عــراق در دورۀ صــدام  ــه منصورهــادی داد. منصورهــادی در انتخاباتــی تک نفــره، مشــابه آنچــه در انتخاب عبدرب

حســین رخ داد، پیــروز شــد.

در ادامــه، عربســتان ســعودی و متحدانــش در مــارس 201۵ و بــا هــدف ســرنگونی دولــت مردمــی انصــاراهلل، بــه 
ــدۀ  ــالگی، آین ــتانۀ شش س ــده اســت و در آس ــه طــول انجامی ــروز ب ــه ام ــا ب ــگ ت ــن جن ــد و ای ــه کردن یمــن حمل
روشــنی بــرای آن متصــور نیســت. آخریــن گــزارش ســازمان ملــل حاکــی از مــرگ بیــش از 100هــزار نفــر در ایــن 

ــت.  ــده اس ــگ فراموش ش جن

دیدگاه شهروندان عرب به دمکراسی و خیزش های عربی

ــارغ از  ــی در یــک دهــه پــس از وقــوع آن هــا متفــاوت اســت؛ امــا ف ــه نتایــج خیزش هــای عرب دیدگاه هــا راجــع ب
ــتفاده از بخشــی  ــا اس ــزارش کوشــیده ایم ب ــن گ ــان، در ای ــگاه اندیشــکده ها و کارشناس ــا از ن ــن انقالب ه ــج ای نتای
ــز  ــی واشــنگتن و مرک ــات عرب ــه مؤسســۀ مطالع ــرب در ســال 2019-2020 ک ــان ع از شــاخص افکارســنجی جه
تحقیقــات و سیاســت گذاری عربــی قطــر آن را در نوامبــر 2020 منتشــر کــرد، دیــدگاه مــردم کشــورهای عربــی در 

ــم. ــی را تحلیــل کنی خصــوص دمکراســی و خیزش هــای عرب

در خصــوص ایــن افکارســنجی بایــد گفــت شــاخص افکارســنجی 2020، هفتمیــن سلســله نظرســنجی ســاالنه بــرای 
افکارســنجی عمومــی در سراســر جهــان عــرب اســت. اولیــن نظرســنجی ایــن مجموعــه در ســال 2011 انجــام شــد 
ــر  ــن افکارســنجی ب ــت. ای ــه یاف و ســپس در ســال های 2012، 2013، 2014، 201۵، 2016، 2017 و 2018 ادام
ــر،  ــی شــامل الجزای ــا 28هــزار و 288 پاســخ دهنده در 13 کشــور عرب اســاس یافته هــای مصاحبه هــای حضــوری ب
ــس صــورت  ــش، فلســطین، قطــر، عربســتان، ســودان و تون ــی، مراک ــان، موریتان ــت، لبن ــراق، اردن، کوی مصــر، ع

پذیرفــت. 

گفتنــی اســت شــاخص نظرســنجی عربــی همچنــان گســترده ترین افکارســنجی در جهــان عــرب اســت. کارهــای 
میدانــی ایــن نظرســنجی ها را تیمــی متشــکل از 900 نفــر انجــام دادنــد کــه از نظــر جنســیتی متعــادل بودنــد و 
69هــزار ســاعت مصاحبــۀ حضــوری انجــام شــد. ایــن تیــم در کل، 820هــزار کیلومتــر، معــادل تقریبــاً ۵10هــزار 
ــا 2۵00  ــن 1۵00 ت ــر کشــور بی ــه در ه ــدازۀ نمون ــرد. ان ــاری طــی ک ــۀ آم ــن جامع ــرای پرســش از ای ــل را ب مای
ــد. تقســیم بندی  ــود و در همــه کشــورها، ۵0 درصــد مصاحبه شــوندگان زن و ۵0 درصــد مــرد بودن پاســخ دهنده ب
ردۀ ســّنی هــم از ایــن قــرار بــود: 24 درصــد 18 تــا 24 ســاله، 2۵ درصــد 2۵ تــا 34 ســاله، 20 درصــد 3۵ تــا 44 
ســاله، 1۵ درصــد 4۵ تــا ۵4 ســاله و 1۵ درصــد ۵۵ســاله و باالتــر. از نظــر ســطح تحصیــالت، 16 درصــد بی ســواد 
ــد، 23 درصــد دارای  ــا تحصیــالت محــدودی داشــتند، 34 درصــد دارای تحصیــالت زیــر دبیرســتان بودن ــد ی بودن
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ــن  ــه ای ــم ک ــد بیفزایی ــود. بای ــتان ب ــتر از دبیرس ــز بیش ــد نی ــالت 26 درص ــد و تحصی ــطه بودن ــالت متوس تحصی
افکارســنجی بــر اســاس مناطــق جغرافیایــی جهــان عــرب طبقه بنــدی می شــود، یعنــی بدیــن صــورت: 1. مغــرب 
عربــی شــامل موریتانــی، مراکــش، الجزایــر و تونــس؛ 2. درۀ نیــل از جملــه مصــر و ســودان؛ 3. مشــرق عربــی شــامل 

ــارس شــامل عربســتان ســعودی و کویــت و قطــر. فلســطین، لبنــان، اردن و عــراق؛ 4. خلیج ف

در بخــش ســوم ایــن گــزارش، بــه نــگاه مردم عــرب به دمکراســی پرداخته شــده اســت: از کل گــروه پاســخ دهندگان، 
به طــور متوســط   39 درصــد، دمکراســی را حفاظــت از آزادی هــای سیاســی و مدنــی شــهروندان تعریــف کرده انــد، 
20 درصــد دمکراســی را تضمیــن برابــری و عدالــت بــرای شــهروندان دانســته اند، 14 درصــد بــر مشــارکت و جنبــۀ 
نهــادی سیســتم دموکراتیــک، یعنــی گــردش قــدرت و جدایــی و کنتــرل بیــن مقامــات، تأییــد کرده انــد، 9 درصــد 
آن را حفاظــت از ایمنــی یــا امنیــت می دانســتند و 7 درصــد بهبــود شــرایط اقتصــادی را مصــداق تحقــق دمکراســی 
ذکــر کرده انــد. نتایــج نشــان می دهنــد درصــد افــرادی کــه دمکراســی را مشــارکت و نهــاد حاکمیــت دموکراتیــک 

تعریــف کرده انــد، به ویــژه در کشــورهایی ماننــد مصــر و اردن و موریتانــی افزایــش یافتــه اســت.

ــای  ــد نظام ه ــری مانن ــا سیســتم های دیگ ــی را ب ــد دمکراس ــته ش ــا خواس ــه از عرب ه ــی ک ــن، زمان ــر ای ــزون ب اف
ــکوالرها  ــا س ــی ی ــزاب سیاس ــه اح ــدود ب ــی مح ــای انتخابات ــه رقابت ه ــده ک ــی های نماین ــتبدادی، دمکراس اس
ــی  ــد دمکراس ــد بودن ــا معتق ــد از عرب ه ــد، 74 درص ــه کنن ــد، مقایس ــد می کنن ــی را تأیی ــای دین ــا حکومت ه ی
ــا  ــی ب ــراب موردبررس ــر اع ــن، اکث ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــورهای آن هاس ــرای کش ــی ب ــتم حکمران ــب ترین سیس مناس
مجموعــه ای از اظهــارات گســترده کــه اغلــب در گفتمــان عمومــی بــرای بی اعتبارکــردن دمکراســی مورداســتفاده 
قــرار می گیرنــد، موافــق نبودنــد؛ بــرای مثــال، گــزارۀ »دمکراســی بــا اســالم ناســازگار اســت« بــرای آنــان جالــب 
ــرای تمریــن سیســتم دموکراتیــک را  نبــود؛ امــا آن هــا در مــورد ایــن جملــه کــه »جامعــۀ آن هــا آمادگــی الزم ب

دارد« اتفاق نظــر داشــتند.

کمــی بیشــتر از نیمــی از شــهروندان عــرب، یعنــی ۵1 درصــد از آنــان، اظهــار داشــتند کــه پیــروزی و قدرت گرفتــن 
ــا  ــد ب ــار کردن ــی کــه 43 درصــد اظه ــد؛ در حال ــول می کنن ــف هســتند، قب ــا آن مخال ــه ب حــزب سیاســی ای را ک

ــد. ــد، مخالف ان ــا آن اختالف نظــر دارن صعــود حــزب سیاســی ای کــه ب

ــور  ــت. به ط ــراه اس ــرب هم ــان ع ــی در جه ــی منف ــا ارزیاب ــی ب ــت دمکراس ــارۀ وضعی ــاع درب ــی، اجم ــور کل به ط
ــد. ــی کرده ان ــا 10 ارزیاب ــاس 1 ت ــرب را ۵/8 در مقی ــان ع ــی در جه ــطح دمکراس ــخ دهندگان، س ــط  ، پاس متوس

در خصــوص شــاخص انتقــاد از دولــت، تنهــا 30 درصــد از اعــراب گفتنــد کــه بــدون تــرس از مجــازات می تواننــد 
ــه از دولت هــای  ــی شــهروندان عــرب از توانایی شــان در انتقــاد آزادان ــه انتقــاد نماینــد. ارزیاب ــت خــود آزادان از دول
کشــورهای خــود در مقیــاس 1 تــا 10 بســیار محــدود بــود؛ به گونــه ای کــه میانگیــن ایــن ارزیابــی 6 از 10 شــد. در 
ایــن زمینــه، تونــس و ســودان و موریتانــی بیشــترین امتیــاز را کســب کردنــد؛ در حالــی کــه فلســطین و عربســتان 
ــان  ــورها در می ــای  کش ــاد از دولت ه ــرای انتق ــی  ب ــترین توانای ــد. بیش ــب کردن ــاز را کس ــن امتی ــعودی کمتری س

پاســخ دهندگان در منطقــۀ مغــرب عربــی بــود و کمتریــن توانایــی در میــان ســاکنان اطــراف خلیــج فــارس.

در اینجــا توجــه بــه ایــن نکتــۀ مهــم الزم اســت کــه از پاســخ دهندگان فلســطینی در مــورد دولــت فلســطین ســؤال 
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ــخ دهندگان در  ــاس و پاس ــت حم ــن دول ــا درنظرگرفت ــزه ب ــخ دهندگان در غ ــه پاس ــت ک ــدان معناس ــن ب ــد. ای ش
کرانــۀ باختــری در مــورد تشــکیالت خودگــردان فلســطین پاســخ دادنــد. بــا ایــن حــال، هنــگام تعریــف دمکراســی، 

ــد. ــه اشــغال اســرائیل و سیاســت های آن اشــاره کردن ــه شــرایط مربــوط ب پاســخ دهندگان فلســطینی ب

در ارزیابــی نظرهــای شــهروندان دربــارۀ خیزش هــای عربــی 2011 در زمــان وقــوع آن هــا، نتایــج نشــان داد کــه ۵8 
درصــد از اعــراب هنــوز خیزش هــا را مثبــت ارزیابــی می کننــد و 28 درصــد، آن هــا را منفــی می داننــد )شــکل 1(. 
از زمانــی کــه ایــن ســؤال در نظرســنجی ســال 2012-2013 گنجانــده شــد، ایــن بیشــترین درصــد نــگاه مثبتــی 
بــه خیزش هــای عربــی بــود. از نظــر منطقــه ای، پاســخ های ســاکنان درۀ نیــل، یعنــی مصریــان و ســودانیان، بــا 7۵ 

درصــد، بیشــترین پاســخ مثبــت را بــه ایــن پرســش دادنــد.

شکل1. نگاه به خیزش های عربی

ــای  ــی و جنبش ه ــای عرب ــرای شــرکت در انقالب ه ــردم را در ســال 2011 ب ــه م ــی ک ــارۀ دالیل ــه درب ــی ک هنگام
اعتراضــی ســوق داده اســت، از آنــان ســؤال شــد، 3۵ درصــد از پاســخ دهندگان، پایــان دادن بــه ظلــم و دیکتاتــوری، 
حمایــت از دمکراســی، آزادی هــای سیاســی، عدالــت و برابــری را ذکــر کردنــد. 31 درصــد از آنــان دلیــل آغازشــدن 
بهــار عربــی را فســاد و 16 درصــد شــرایط اقتصــادی نامناســب را مؤثــر می دانســتند. در واقــع، دیــدگاه مــردم عــرب 
بــه مســیر آینــدۀ بهــار عربــی، دو گونــه اســت: 48 درصــد معتقدنــد انقالب هــا در مرحلــۀ متزلــزل قــرار دارنــد؛ امــا 
در نهایــت بــه اهــداف خــود خواهنــد رســید و در مقابــل، 30 درصــد از اعــراب معتقدنــد بهــار عربــی قبــل از رســیدن 

ــه قــدرت رســیده اند. ــه اهــداف خــود ســقوط کــرده اســت و رژیم هــای ســابق ب انقالب هــا ب

دیــدگاه افــکار عمومــی عــرب در حمایــت از انقــالب ســودان و الجزایــر بســیار متفــاوت اســت و کمتریــن حمایــت 
ــوم  ــدود یک س ــه ح ــت ک ــه اس ــد. قابل توج ــوان دی ــارس می ت ــج ف ــوزۀ خلی ــورهای ح ــاکنان کش ــان س را در می
ــر  ــا دیگ ــه ب ــه، در مقایس ــوع مواجه ــن ن ــه ای ــد ک ــره رفتن ــؤال طف ــن س ــه ای ــخ دادن ب ــرکت کنندگان از پاس از ش
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پرســش ها، بی ســابقه بــود.

اکثــر پاســخ دهندگانی کــه کشورشــان شــاهد اعتراضــات مردمــی بــوده اســت، از ایــن اعتراضــات حمایــت کردنــد: 
ــان  ــردم لبن ــر و 67 درصــد از م ــردم الجزای ــراق، 81 درصــد از ســودانی ها، 71 درصــد از م ــردم ع 82 درصــد از م
)شــکل 2(. بــا وجــود ایــن، میــزان مشــارکت در اعتراضــات مردمــی از 1۵ تــا 37 درصــد در الجزایــر، لبنــان، عــراق 

و ســودان متغیــر بــوده اســت.

شکل2. دیدگاه مردم به اعتراضات خیابانی کشورهای خود

جمع بندی

ــه ایــن انقالب هــا و سرنوشــت  آن هــا متفــاوت  ــی، دیــدگاه  کارشناســان ب ــا گذشــت ده ســال از خیزش هــای عرب ب
بــوده اســت. برخــی، ایــن خیزش هــا را  تداعــی آزادی خواهــی و ســلطه گریزی شــهروندان عــرب در برابــر دولت هــای 
ــابق را  ــای س ــاند و حکومت ه ــی بنش ــه کرس ــردم را ب ــت م ــت خواس ــه توانس ــارغ از نتیج ــه ف ــد ک ــود می دانن خ
ــی  ــر دولت های ــرای تغیی ــه ب ــردم خاورمیان ــی م ــی و واقع ــی را ارادۀ جمع ــار عرب ــن، به ــوح فیلدم ــد. ن ــاقط کن س
ــد. از  ــی را گســترش داده ان ــر و بی عدالت ــد و فق ــت را ســلب کرده ان ــردم، آزادی و کرام ــه از م ــد ک ــف می کن توصی
طرفــی، برخــی صاحب نظــران گرایــش کشــورهای درگیــر انقــالب بــه جنگ هــای داخلــی و روی کارآمــدن دوبــارۀ 
ــل  ــد دلی ــروه معتقدن ــن گ ــد. ای ــی می دانن ــداری عرب ــی را نتیجــۀ شکســت بی ــک و نظام ــای غیردموکراتی دولت ه
شکســت ایــن انقالب هــا آماده نبــودن جوامــع عــرب بــرای ورود بــه عصــر تــازۀ حکمرانــی بــوده اســت. گذشــته از 
نگاه هــای مختلــف، شــاخص افکارســنجی عربــی نشــان دهندۀ ایــن موضــوع اســت کــه اکثــر جمعیــت کشــورهای 
عربــی، همچنــان، بهــار عربــی را مثبــت ارزیابــی می کننــد و معتقدنــد ایــن خیزش هــا ثمربخــش بــوده اســت. در 
مقابــِل ۵8 درصــدی کــه خیزش هــای عربــی را مثبــت می دانســتند، تنهــا 28 درصــد نــگاه منفــی بــه بهــار عربــی 
ــه شــاخص افکارســنجی  ــوده اســت. البت ــن انقالب هــا ب ــه ای ــگاه مثبــت آن هــا ب ــن خــود نشــان از ن داشــتند و ای
عربــی مؤیــد ایــن موضــوع اســت کــه ارزیابــی مــردم کشــورهای عــرب از وضعیــت فعلــی دمکراســی در کشــورهای 
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خــود، کــم اســت. دمکراســی، در ایــن دوران بیــش از هــر چیــز دیگــری ذهــن متفکــران معاصــر عــرب را بــه خــود 
مشــغول کــرده اســت. در تاریــخ تفکــر عربــی، طــی 1۵قــرن گذشــته، زمانــی نبــوده اســت کــه مثــل یــک دهــۀ 
گذشــته، بــر ســر دمکراســی، بحــث و جــدل و مشــاجره و مناظــره شــده باشــد. در واقــع، نابســامانی های موجــود در 
پــِس انقالب هــای عربــی 2011، رویکردهــای تــازه ای بــه دمکراســی مطــرح کردنــد و ایــن خــود می توانــد بســتر 

حــوادث آتــی در ایــن کشــورها را مهیــا کنــد.  


