
قضايا

عصام شعبان

بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن الــــثــــورات 
ــة، ومــــــــع انـــــــــــدالع مـــوجـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
جـــــديـــــدة مـــــن الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي، 
الــســودان ولبنان والــجــزائــر والــعــراق،  شملت 
بالحراك،  ارتبطت  عــديــدة،  أسئلة  طــرح  يعاد 
ــورات، وتـــــحـــــاول كــل  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــن الـ ــــف مـ ــــوقـ مـــنـــهـــا املـ
جــهــٍة تعميم وجــهــة نظرها، والــحــديــث باسم 
 مــحــلــهــا، مــن دون 

ّ
الــشــعــوب، وغــالــبــا مــا تــحــل

وجـــود قــيــاســات رأي، أو اســتــطــاعــاٍت تخرج 
ــة، يمكن االســتــنــاد إلــيــهــا. وفي  بــمــؤّشــرات دالـ
هــذا اإلطـــار، تأتي أهمية مــؤّشــر قياس الــرأي 
لعام 2020/2019 )صدر أول أكتوبر/ تشرين 
األول عـــن املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة 
ــــذي يــتــنــاول بـــن مــؤّشــراتــه  الــســيــاســات(، والـ
املــــوقــــف مــــن االحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة. وقـــد 
شــمــل املـــؤّشـــر عــيــنــًة مــمــثــلــة، قــوامــهــا 28 ألــف 
مستجيب من 13 دولة، وقام عليه 900 باحث 
)نصفهم من النساء(، واستغرق 69 ألف ساعة 
عــمــل، واعــتــمــد على املــقــابــات املــبــاشــرة، على 
العدد،  مــحــدودة  سابقة،  استطاعاٍت  خــاف 
يجعل  ما  الهاتفية،  االتصاالت  على  وتعتمد 
العربي،  الــرأي  اتجاهات  لفهم  فرصًة  املؤّشر 
متنوعي  الباحثن  لجمهور  مفيدا  كــان   

ْ
وإن

ــتـــخـــصـــصـــات، ســـيـــمـــا الــــعــــلــــوم الــســيــاســيــة  الـ
مفيٌد،  فإنه  واألنثروبولوجيا،  واالجتماعية 
ــبـــر، لــلــمــنــخــرطــن فـــي املــجــال  ــا بـــقـــدر أكـ وربـــمـ
العام، فضا عن شاغلي مواقع اتخاذ القرار، 
ملا يحمله من دالالٍت تشكل فرصا وإمكانيات، 

أو ما يؤّشر على أزمات ومخاطر.
ــلـــي قــــــــراءة ملــــواقــــف الـــشـــعـــوب مــن  وفـــــي مــــا يـ
املؤّشر،  العربية في ضوء مخرجات  الثورات 
ــاع  ــ مــــع تــحــلــيــل لـــعـــاقـــات الــــجــــدل بــــن األوضــ
االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، وتـــأثـــيـــرهـــا في 
الــقــابــلــيــة لـــلـــحـــراك، وكـــذلـــك مــســتــوى مــتــابــعــة 
وعاقتها  وتأييدها،  الشعبية  االحتجاجات 

باملشاركة السياسية.

تقييم الرأي العام 
للثورات العربية 2011

مثلت اتجاهات الرأي العام نحو الثورة سؤاال 
مهما للبحث، بــل والــصــراع بــن قــوى الثورة 
ــاّدة، والـــتـــي مـــا زالـــــت تــصــّور  ــ ــــضـ والــــثــــورة املـ
االنتفاضات الشعبية بأنها مؤامرة بن خونة 
في الداخل ومسّيرين لهم في الخارج، وهدف 
ــذا الــتــعــمــيــم إلــــى طــمــس الـــثـــورة مـــن ذاكــــرة  هــ
 ثقة املنتفضن وقوى الثورة 

ّ
املنتفضن، وهز

فــي أنفسهم وقــدرتــهــم عــلــى الــفــعــل والــتــأثــيــر، 
 كان في وسع قوى »الثورة املضاّدة« نفي 

ْ
وإن

الــتــي تسميها أحـــداثـــا أو مـــؤامـــرة أو  الـــثـــورة 
املعرفة  ولكن مجتمع  لنفتها،  حروبا حديثة 
مهمتها،  يصّعب  التكنولوجيا  أتاحته  الــذي 
وإعــادة صياغة التاريخ بسهولة كما عصور 

سابقة.
أظــهــر املــؤشــر خـــال تــقــريــره 2019 /2020 أن 
بشكل  العربية  الــثــورات  يقيمون  هــنــاك 58% 
إيــجــابــي، مــقــابــل %28 بــشــكــل ســلــبــي، بينما 
ــام خـــــال 2011 يــشــيــر إلـــى  ــعــ ــدل الــ ــعــ كـــــان املــ
الــثــورات العربية ما  قياس مــقــارب، قيم 59% 
بــن إيجابية جــدا وإيجابية إلــى حــد مــا. أما 
على مستوى تقييم املستجيبن من مواطني 
األقـــالـــيـــم الــعــربــيــة، فـــكـــان إقــلــيــم وادي الــنــيــل 
األعـــلـــى فـــي تــقــيــيــمــه اإليـــجـــابـــي لــلــثــورة 75% 
)تـــــراوح مــا بــن إيــجــابــي جـــدا وإيــجــابــي إلــى 
حـــد مـــا( يــلــيــه إقــلــيــم املـــغـــرب الــعــربــي، والـــذي 
باإليجابية،  الــثــورات  مواطنيه  مــن  قيم 60% 
وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى أن تــقــيــيــمــات اإلقــلــيــمــن 
يتخذ فيها مــا يــســّمــى بــالــتــيــار الــعــام املــؤيــد 
لــلــثــورات واالحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة مــســاحــًة 
كــبــيــرة، وجـــزء مــن هــذا التأييد يــرجــع إلــى ما 
ــورات شعبية  ــ ثــ مـــن  اإلقــلــيــمــن  شــهــدتــه دول 
ذات مشاركة شعبية كثيفة في كل من مصر 
وتـــونـــس  الـــنـــيـــل(  وادي  )إقـــلـــيـــم  والــــــســــــودان 
والجزائر، غير احتجاجات واسعة في املغرب 
)إقليم املــغــرب الــعــربــي(، ويــأخــذ فــي االعتبار 
خـــصـــائـــص اإلقـــلـــيـــمـــن، مــــن حـــيـــث مــــؤّشــــرات 
ــروف االقــتــصــاديــة  ــظــ ــــاواة والــ ــــسـ الـــعـــدالـــة واملـ

واالجتماعية.

أولوية األسباب االقتصادية 
للثورات واالنتفاضات

ــــاق الـــــثـــــورات،  ــطـ ــ ــاب انـ ــ ــبـ ــ ــا يـــخـــص أسـ ــ ــــي مـ فـ
ســيــطــرت أســبــاب الــفــســاد )%31( واألوضــــاع 
أعـــلـــى  عـــلـــى   )16%( ــئـــة  ــيـ الـــسـ االقــــتــــصــــاديــــة 
الـــدرجـــات دوافــــع لــلــثــورات، وبــلــغ مجموعها 
%47 من إجمالي أسباب الثورة. وإذا أضيفت 
إلــيــهــا أهـــــداف إنـــهـــاء الــظــلــم وتــحــقــيــق الــعــدل 
ما  إلـــى 60%،  والــكــرامــة فستصل  واملـــســـاواة 
يــعــنــي غــلــبــة قــضــايــا اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
ــورة ومـــطـــالـــبـــهـــا، بــجــانــب  ــ ــثـ ــ ــلـــى أســــبــــاب الـ عـ
أسباب سياسية؛ إنهاء الديكتاتورية )16%(، 
وتحقيق الديمقراطية )%3( وانتزاع الحريات 
 25% تقارب  السياسية  املطالب  أن  أي   ،)6%(
أســبــابــا لــلــثــورة، وإن كــانــت تــشــكــل الــعــوامــل 
أسباب  على  غلبة  واالجتماعية  االقتصادية 
املــطــالــب السياسية  فــإن الفصل بــن  الــحــراك، 
أنــه يــؤّكــد على  واالقــتــصــاديــة غير ممكن، إال 
تراتب أولويات ومطالب تؤثر في االختيارات 
والـــســـلـــوك والـــوعـــي الــســيــاســي، وتـــفـــّســـر، في 
ــانــــب آخـــــــر، بـــعـــض الــــظــــواهــــر الــســيــاســيــة  جــ
ــورات، فــضــا عـــن أنــهــا تــعــطــى وزنـــا  ــثــ بــعــد الــ

ــعـــوامـــل االقـــتـــصـــاديـــة أســبــابــا  نــســبــيــا إلــــى الـ
مستقبلية للحراك االحتجاجي، وتؤّشر على 
انتفاضات شعبية جديدة،  انــدالع  احتماالت 
أو تـــجـــّدد الـــحـــراك فـــي بــعــض بـــلـــداٍن شــهــدت 
حـــراكـــا احــتــجــاجــيــا شــعــبــيــا، وهـــو االحــتــمــال 
الــذي تكّرر على األقــل في الــســودان والجزائر 
 2020 ــتـــى  وحـ  2011 مـــنـــذ  ولـــبـــنـــان  ــراق  ــ ــعـ ــ والـ
بــشــكــل واســـــع. وفــــي املـــغـــرب واألردن بــدرجــة 
االقتصادية  الــبــيــانــات  كــانــت تشير  وإن  أقـــل، 
ــمـــاالت تـــجـــّدد الـــحـــراك،  ــتـ بـــالـــدولـــتـــن إلــــى احـ
قوى  استيعاب  يــحــاوالن  النظامان  كــان  وإن 
السياسية،  املشاركة  آليات  الــحــراك من خــال 
سواء عبر االنتخابات أو املشاركة في تشكيل 
والتي  املغرب،  الحكومات، وباألخص تجربة 
الـــذي تــصــاعــد مــع 2011 ثم  الـــحـــراك  خلخلت 
تــجــّدد، فــي مــراحــل الحــقــة، فــي مناطق تتسم 

بالتهميش وندرة فرص التشغيل.

واقع الثورات العربية ومستقبلها
أوضــح املؤّشر أن هناك انقساما حول مآالت 
أّنها تمر  الثورة ومستقبلها، رأى نحو 48% 
ــا ســتــحــقــق أهــدافــهــا  ــهـ بــمــرحــلــة تــعــثــر، إاّل أّنـ
فـــي نــهــايــة املــــطــــاف، بــيــنــمــا رأت نــســبــة 30% 
األنــظــمــة  ــتـــهـــت، وأن  الــــثــــورات هـــزمـــت وانـ أن 
السابقة عادت إلى الحكم في بعض بلدانها. 
الثورة  تقييما لحال  االتجاه  هــذا  وال يعكس 
وحــســب، ولــكــنــه يـــؤّشـــر، فــي جــانــب مــنــه، إلــى 
قناعة لدى بعضهم أن أهــداف الثورة تنتظر 
الــتــحــقــق. ويـــؤّشـــر هــــذا، فـــي جــانــب مــنــه، إلــى 
يستشعرون  مــواقــفــهــم  املستطلعة  بــعــض  أن 
ستكمل  وسياسية  اجتماعية  قــوى  هناك  أن 
تحقيق أهـــداف الــثــورة، متخذة مــا يلزم ذلــك، 
بينما من يرى أن الثورات هزمت ربما يكون 
أكــثــر إحــبــاطــا، وأقــــل تــقــديــرا الســتــعــادة قــوى 
اجتماعية وثورية دورهــا، بعد عشر سنوات 
خصوصا  العربية،  االنتفاضات  انـــدالع  بعد 
ــتـــي شـــهـــدت انــقــســامــات  فــــي بـــعـــض الـــــــدول الـ
الثورات، كما  وصراعات سياسية حــاّدة بعد 
حدث في تونس ومصر، وإن كانت الصراعات 
في تونس ما زالت محكومًة بأطر ديمقراطية، 
الثورة  قــوى  مكّونات  أغلب  فــإن  بينما مصر 
فيها ما بن الحصار أو العقاب سجنا ونفيا، 
. وبالنظر إلى 

ٍّ
غير ما لحقها من مشهد تشظ

النيل  وادي  إقليم  أن  يظهر  العربية،  األقاليم 
األكثر تأييدا ملقولة أن الربيع العربي متعثر، 
إال أنه سيحقق أهدافه بنسبة %59 بينما يرى 
%40 من مواطني املشرق العربي أن الثورات 

انتهت وعادت األنظمة السابقة إلى الحكم.

ثـــورة  األردن  مــواطــنــي  مـــن  يـــعـــارض 25%  أن 
الــجــزائــر، عــلــى الــرغــم مــمــا يــعــانــيــه مــواطــنــوه 
مـــن ظــــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة، غــيــر حـــدوث 
احـــتـــجـــاجـــاٍت شــعــبــيــٍة مــتــعــلــقــٍة بــالــســيــاســات 
الــعــامــة ومــســتــوى املــعــيــشــة فـــي األردن ليس 
آخــــرهــــا مـــظـــاهـــرات املـــعـــلـــمـــن، وكــــانــــت نــســب 
األقل  هي  الجزائر  لثورة  املواطنن  معارضة 
في الجزائر بطبيعة الحال )%6( تليها مصر 

)%8( ثم لبنان )9%(.
إضافة إلى ذلك ملفت أن تكون نسب من رفض 
أعـــرف( مرتفعة  )ال  أجـــاب بخيار  أو  اإلجــابــة 
للغاية، وصلت في السعودية إلى %62 تليها 
قطر %49، ثم مصر %47، األمر الذي قد يفّسر 
فــي إطــــار تــخــّوف مــن تــحــديــد مــوقــٍف فــي ظل 
عدم متابعة جيدة للحراك، أو عدم القدرة على 
تــحــديــد مــوقــٍف حــاســٍم نــتــاج تــجــارب سابقة 
من متابعة لثورات املوجة األولــى، وقد يكون 
تحفظ بعض مواطني الخليج نتاج استقرار 
أوضاعهم االقتصادية، وعدم امليل إلى تأييد 
 على ذلك مؤّشر 

ّ
هذا النمط من الحراك، ويدل

انــخــفــاض الــتــأيــيــد الـــعـــام فـــي إقــلــيــم الخليج 
لثورتي السودان والجزائر.

دول الحراك مؤّشرات ورؤية مقارنة
كـــان املــعــدل الــعــام لتأييد ثـــورة الــجــزائــر بن 
املــســتــجــيــبــن بـــالـــوطـــن الـــعـــربـــي %49 مــقــابــل 
أو  اإلجابة  %17 يعارضونها، و%34 رفضوا 
وباملقارنة  أعـــرف.  ال  بــعــبــارة  كــانــت  إجابتهم 
بــثــورة الـــســـودان نــجــد أن نــســبــة الــتــأيــيــد لها 
مقابل  العام 47%  املعدل  كــان  متقاربة، حيث 
%14 معارضن لها، و%39 رفضوا اإلجابة أو 
أجــابــوا بخيار ال أعــرف. ما يعني أن مساحة 
ــدم الـــيـــقـــن واتــــخــــاذ مــــوقــــٍف مــــن الـــثـــورتـــن  ــ عـ
واســعــة، وربــمــا يــرجــع جـــزٌء منها إلــى ضعف 
متابعة الحراك، أو ضعف التغطية اإلعامية 
ــــدول، غــيــر أن اهــتــمــام املــواطــنــن  فــي بــعــض الـ
بــاملــوجــة الــثــانــيــة مـــن االحـــتـــجـــاجـــات، قــيــاســا 
، حــيــث حظيت 

ّ
بــثــورتــي مــصــر وتـــونـــس أقـــــل

مصر وتــونــس، بمتابعة واســعــة، فضا على 
كــبــيــرة عليهما مـــن حــيــث تحقيق  ــال  آمــ عــقــد 

التغيير.
كان تأييد ثورة السودان بن مواطني الدول 
الـــعـــربـــيـــة مـــغـــايـــرا لــتــرتــيــب املـــؤيـــديـــن لـــثـــورة 
مواطنوها  يؤيد  دول  خمس  فأكثر  الجزائر، 
ثورة السودان هي السودان )%81( ثم الكويت 
الــدولــة األكــثــر تأييدا فــي إقليم  )%63(، وهــي 
ــدة فـــي فلسطن  ــؤيـ ــالـــث كــتــلــة مـ الــخــلــيــج، وثـ
بــنــســبــة %60 ثم  تــلــيــهــا مــصــر  بــنــســبــة 61% 
أيــضــا نسبة  وهـــي  بنسبة 51%،  مــوريــتــانــيــا 

تأييد مواطني موريتانيا ثورة الجزائر.
وفـــي مــا يــخــص مــوقــف مــواطــنــي الــــدول التي 
شــــهــــدت انـــتـــفـــاضـــات وثـــــــــورات خـــــال عــامــي 
2019-2020، أوضح املؤشر العربي أن أغلبية 
بنسبة %85، وهي  الــثــورة  تؤيد  السودانين 
الــنــســبــة األكـــبـــر مــقــارنــة بــبــاقــي دول الــحــراك 
)السودان، الجزائر، لبنان، العراق(، بينما أيد 
الشعبية  االحــتــجــاجــات  الــعــراقــيــن  مــن   82%
فـــي بــلــدهــم، بــيــنــمــا كــانــت نــســبــة الــجــزائــريــن 
ــان  بـــلـــدهـــم %71. وكــ ــراك فــــي  ــلـــحـ لـ املــــؤيــــديــــن 
لبنان هو األقل بن دول االحتجاج، من حيث 
لـــلـــحـــراك )%67 مــــؤيــــدون(.  تــأيــيــد مــواطــنــيــه 
ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن االحتجاجات 
تشهد  والطائفية  الفساد  ضــد  اندلعت  الــتــي 
انقساما مرتبطا بالبنية الطائفية ذاتها، وأن 
الــحــراك لــم يستطع تــجــاوز تــحــّدي الطائفية، 
لــيــخــلــق مــشــهــد تــأيــيــد واســـــع، كــمــا فـــي حــالــة 
ثـــورتـــي الـــســـودان والـــجـــزائـــر، بــاإلضــافــة إلــى 
أن مــكــّونــات الــحــكــم فــي لــبــنــان، والــتــي تربط 

مصالح فئات وتيارات سياسية معها مؤثرة 
في الرأي العام، بحيث يعارض %31 الحراك، 
وهـــي الــنــســبــة األكــبــر ملــواطــنــي دول الــثــورات 
باملقارنة  بلدانهم  فــي  الــحــراك  مــعــارضــي  مــن 
بــالــنــظــام الــعــراقــي، والــــذي تــأّســس عــلــى بنية 
أســـســـت لــطــائــفــيــة ســيــاســيــة، كــــان الــدســتــور 
مـــصـــدرا لــهــا، إال أن نــســبــة املــؤيــديــن لــلــحــراك 
أعلى من لبنان، واملعارضن للحراك العراقي 
أقل، حيث لم تتجاوز %16، كما أن هناك ثّمة 
واللبنانين،  العراقين  حــراك  بــن  اختافات 
منها أن الـــحـــراك الــعــراقــي جـــاء بــعــد مــوجــات 
ــدة مـــنـــاطـــق، مــنــهــا  ــ احـــتـــجـــاٍج مـــتـــكـــّررة فــــي عـ
أن  النطاق منذ 2011 غير  مــظــاهــرات واســعــة 
مــســتــوى الــتــقــســيــم والــتــبــايــن الــســيــاســي في 
العراق كان أقل تأثيرا، من حيث تكوين كتلة 
معارضة للحراك، وكان الشعار الغالب »نريد 
وطــنــا«، بينما جــزء مــن حــراك لبنان الرافض 
للطائفية ارتبط أيضا بأسس طائفية. ويعد 
ــراك مــــن مـــواطـــنـــي الــــســــودان  ــ ــحـ ــ مـــعـــارضـــو الـ
قياسا  نسبة  األقــل  هم   )6%( والجزائر   )5%(
بـــاملـــواطـــنـــن املـــعـــارضـــن لـــلـــحـــراك فـــي لــبــنــان 

)%31( والعراق )16%(.

تأييد الثورات ليس شرطا 
للمشاركة في فاعليتها

الحراك  تأييد  يكون  أن  بالضرورة  ليس  كما 
إليه  تشير  مــا  وهــذا  فيه،  باملشاركة  مشموال 
املؤيدين والداعمن  الــفــروق بن نسبة  ة  قــراء
ــي املـــشـــهـــد  ــ ــة املـــــشـــــاركـــــن فــ ــبــ ــســ ــــراك ونــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
نــســتــنــتــج  أن  يــمــكــن  أنـــنـــا  أي  االحـــتـــجـــاجـــي، 
ــة  ــيـ ــاجـ ــتـــجـ فـــــي األعــــــمــــــال االحـ املـــــشـــــاركـــــة  أن 
ــاٍت  ــ ــرابــ ــ مــــن تــــظــــاهــــراٍت واعــــتــــصــــامــــاٍت وإضــ
ومــــواجــــهــــاٍت مــحــكــومــة بـــعـــوامـــل عـــــدة، منها 
الــقــدرة عــلــى املــشــاركــة فــي أمــاكــن االحــتــجــاج، 
ــاج مــــع جــمــهــور  ــجــ ــتــ وتــــنــــاســــب أشــــكــــال االحــ
الــــثــــورة وقــــواهــــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة املــــؤيــــدة لــهــا، 
غــيــر نــســب االنــتــمــاء سياسيا ومـــدى العاقة 
التعبئة لاحتجاج، غير  والقرب من شبكات 
طبيعة مناطق وبــؤر االحتجاج، ومــا يتعلق 
بإمكانات املشاركة النشطة جغرافيا وثقافيا 
وعمريا وديمغرافيا، أي أن تأييد الحراك ليس 
فعلى  فاعلياته،  في  للمشاركة  وحيدا  شرطا 
الــرغــم مــن التأييد الــعــام لــلــثــورة الــســودانــيــة، 
إال أن هــنــاك %37 هــم مــن شــاركــوا فعليا في 
االحتجاج. وفي العراق شارك %15 من ضمن 
املستجيبن لــاســتــطــاع، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الحراك أيده %82 من املواطنن، وهذا ال يلغي 
بــالــتــأكــيــد احــتــمــاالٍت أخــــرى تــرتــبــط بطبيعة 
الــعــيــنــة مـــن حــيــث الــعــمــر واالنـــتـــمـــاء واملــوقــع 
الجغرافي ونسب األخطاء املتعارف عليها في 

مقاييس الرأي العام.
عــلــى مــســتــوى آخــــر، يــمــكــن تفسير انــخــفــاض 
مستوى املشاركة في االحتجاج، بالتزامن مع 
قراءة مؤشرات املشاركة السياسية باألحزاب 
ومؤسسات املجتمع املدني، فضا عن فاعلية 
املنتسبن إلى األحزاب والجمعيات، وهي أحد 
أطر املشاركة السياسية واالجتماعية، ويمكن 
تــبــّن ذلـــك مـــن مـــؤّشـــرات قــيــاس الـــــرأي الــعــام 
حــول موضوعن أساسن، هما مــدى اهتمام 
املستجيبن بالشؤون السياسية في بلدانهم، 
ونسبة املنتمن لأحزاب ومؤسسات املجتمع 

املدني.
)كاتب وباحث مصري(

المواقف منها بعد 10 أعوام على اندالعها

قراءة الثورات واالحتجاجات العربية

مثلت اتجاهات الرأي 
العام نحو الثورة 

سؤاًال مهمًا للبحث، 
بل والصراع بين 

قوى الثورة والثورة 
المضاّدة

أظهر المؤشر العربي 
أن هناك 58% يقيمون 
الثورات العربية بشكل 

إيجابي، مقابل %28 
بشكل سلبي وأوضح 
انقساما حول مآالت 

الثورة ومستقبلها

صدر في أكتوبر الماضي عن المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات المؤّشر العربي لقياس الرأي لعام 2019 /2020، ويتناول 
بين مؤشراته الموقف من االحتجاجات الشعبية. هنا قراءة موّسعة فيه ودالالت نتائجه بشأن المواقف من الثورات العربية

احتجاج في العاصمة الجزائرية ضد الحكومة في 21/ 2/ 2020 )فرانس برس(

وهذا  فيه،  بالمشاركة  مشموال  الحراك  تأييد  يكون  أن  بالضرورة  ليس 
للحراك  والداعمين  المؤيدين  نسبة  بين  الفروق  قــراءة  إليه  تشير  ما 
نستنتج  أن  يمكن  أننا  أي  االحتجاجي،  المشهد  في  المشاركين  ونسبة 
واعتصامات  تظاهرات  من  االحتجاجية  األعمال  في  المشاركة  أن 
على  القدرة  منها  عدة،  بعوامل  محكومة  ومواجهات  وإضرابات 
المشاركة في أماكن االحتجاج، وتناسب أشكال االحتجاج مع جمهور 
سياسيا  االنتماء  نسب  غير  لها،  المؤيدة  االجتماعية  وقواها  الثورة 

ومدى العالقة والقرب من شبكات التعبئة لالحتجاج..

شروط المشاركة في االحتجاجات

20

الموجة الثانية من ثورات العرب
حــظــيــت الـــثـــورتـــان، الــســودانــيــة والــجــزائــريــة، 
أيد  املــؤّشــر،  بتأييد عربي واســـع، كشف عنه 
ثورة الجزائر %71 من مواطنيها املستجيبن 
لــاســتــطــاع، وتــــا ذلــــك تــأيــيــد واســــع لــثــورة 
الـــجـــزائـــر مـــن مــحــيــطــهــا بـــــدول إقــلــيــم املــغــرب 
تونس،  مواطني  من   )62%( يؤيدها  العربي، 
املــغــرب. وكــانــت فلسطن، وبحكم  فــي   )66%(
مـــحـــطـــات وعــــاقــــات تـــاريـــخـــيـــة تــجــمــعــهــا مــع 
ــر، ثـــالـــث أكـــبـــر شـــعـــب مـــؤيـــد لــلــثــورة  ــزائــ الــــجــ
)%64(، وجــاء الــســودان الــدولــة الخامسة بن 
الجزائر  لــثــورة  األكــثــر تأييدا  الـــدول  مواطني 

.)58%(
بحكم عوامل، منها تزامن الحركة االحتجاجية 
في الــشــوارع في الدولتن، كما كــان ملفتا أن 
منطقة  في  الجزائر  لثورة  املعارضون  يتركز 
تـــتـــراوح مــا بــن %20 و25%  الــخــلــيــج بنسب 
تــشــمــل قــطــر والــكــويــت والــســعــوديــة، وغــريــب 
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