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  2016شاخص عربي 

  
دوازده  دركـه  ي است عربانه يالنظرسنجي سپنجمين نسخه از » 2016ي اخص عربش«

عربستان، كويت، عراق، اردن، فلسطين، لبنان، مصر، سودان، تـونس، الجزايـر،    :عربيكشور 
 شـده  اجرا) 1395(شهريور تا آذر  2016در بازه زماني سپتامبر تا دسامبر  و موريتاني ،مراكش
و  اي چندمرحلـه  ،منـد  نظـام  ،اي خوشـه  اي، طبقـه اين شاخص، به شيوه  درگيري  نمونه. است
 هـاي نظردرصـد نمايـانگر    سـه  تا دوبا ضريب خطاي  شدههاي اخذ نمونه متوازن بوده وخود

  . اند هيادشد مردم در جوامع
از شـخص   18310 جامعـه آمـاري بـالغ بـر     رو بـا ررودنظرسنجي به شيوه مصاحبه ين ا

در سـطح  گرفتـه   انجامنظرسنجي ترين  بزرگلحاظ  ازاين كه دست آمده بهشده كشورهاي ياد
هزار ساعت زمان اختصـاص   45 ،براي تهيه اين نظرسنجيآيد.  شمار مي بهعربي  كشورهاي

 .دادنـد  ها تشـكيل مـي   كه نيمي از آنها را خانم داشتنددر تهيه آن همكاري  نفر 840 و يافت
  .اند پيموده را هزار كيلومتر 760بيش از مسافتي  ،طرح اين پژوهشگران ميداني براي اجراي

  
  عربي   كشورهاي مردم دربخش اول: وضعيت كلي 

  درآمد خانوار
شـان را بـراي    خانوادهدرآمد براينكه  عالوهكشورهاي عربي در  دهندگان پاسخاز بيست درصد 

داري از درآمـد را نيـز   انـداز مقـ   امكـان پـس  ؛ خواندنـد يحتاج ضروري زندگي كافي مين ماأت
 بدون اينكـه مين مايحتاج خود كافي دانستند أاز آنها درآمدشان را براي ت درصد 49. اند هداشت

انـد   گفتـه  آماريجامعه از  درصد 29ميان،  خود باشند. دراينانداز بخشي از درآمد  پس قادر به
  دهد. را نمي زندگيكفاف مايحتاج ضروري كه درآمدشان 

به قرض گرفتن از دوستان و آشنايان و يـا   مجبور درصد 53هاي نيازمند،  از بين خانواده
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مالي دوستان و بستگان هاي  از كمك ،بيست درصدشوند.  ميها  هاي مالي و بانك سسهؤاز م
هـاي خيريـه و    جمعيتي هستند كه از هاي مساعدتبه  متكي نيز نه درصدكنند و  استفاده مي

هنـوز هـم   به نيازمندان كمك هاي سنتي  شيوهمعناست كه  اين بدانكنند.  فت ميدريا دولت
  است.رساني سسات امدادؤنهادها و ممساعدت  از تر پررنگ

  امنيتياوضاع 
توصـيف  نيـت كشورشـان را خـوب    سـطح ام  ،دهندگان به نظرسنجي از پاسخ درصد 59
دهـد كـه    اين نتيجه نشـان مـي  . را بد دانستند اوضاع امنيتينيز  درصد 49 ،درمقابل و كردند

هـاي   سـال  نظرسـنجي  آمـده از  دسـت  شورهاي عربي با توجه به نتيجه بـه ك وضع امنيت در
  را طي كرده است. مثبتي  روند 2015، و 2014، 2013، 2012

  وضعيت اقتصادي
 .وضـعيت اقتصـادي كشورشـان را خـوب توصـيف كردنـد       ،جامعه آمـاري از  درصد 41

  را بد خواندند. آن  دهندگان از پاسخ درصد 57 ،مقابلدر
  وضعيت سياسي

در كـه   توصـيف كردنـد  بـد   درصـد  55اوضاع سياسي كشورشان را خـوب و   درصد 43
 اقتصادي مسائلدهندگان  از پاسخ درصد 44دهد.  نشان ميمنفي  رشد 2015سال  مقايسه با

مسـائل   .اعالم كردندهاي خود  اولويتعنوان  را به كاالها قيمت افزايش و فقر بيكاري، مانند
بـه  نيـز   بيست درصـد و  استاز مردم  هيجده درصداولويت  در كشور امنيتي و ثبات سياسي
، ضعف خدمات عمومي و فساد سيدموكرا، دولتهاي  عملكرد و سياست موضوعاتي همچون

  دهند.  مياهميت مالي و اداري 
تـالش بـراي   و  نشان دادنـد  تمايلبه مهاجرت از كشورشان  جامعه آمارياز  درصد 24

حـدود  اعالم كردنـد.   مهاجرت از خود ترين انگيزه را مهماقتصادي سامان دادن به وضع سرو
تمايـل خـود بـراي     دليـل را  شـان در كشور تامنيـ  ثبـاتي  بيدهندگان نيز  پاسخاز پنجم  يك

افـراد  از  درصـد  95نشـان داد كـه    هـا  آمده از پاسـخ  دست تحليل نتايج بهخواندند. مهاجرت 
كـه حـدود    درحالي ؛دارند اقتصادي اهداف و موريتانيا، رياردن، الجزامند به مهاجرت در  هعالق
هـا بـه    مصـري  يازده درصـد ها و  چهارم فلسطيني ها، يك سوم لبناني ها، يك سوم عراقي يك

الي ؤكنندگان در نظرسـنجي بـه سـ    پاسخ شركت. دهند مهاجرت را ترجيح مي ،امنيتيداليل 
 رفته هم روياما  ؛متفاوت بود ، به تفكيك كشور متبوع آنهازا عليه آنهاتهديد درباره كشورهاي
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دانستند. خود  عليهتهديد  ترين بزرگرا  رژيم صهيونيستي جهان عرب،از مردم در  درصد 32
آيـد و   شمار مـي  ترين تهديد براي كشورشان به مريكا مهمآكه از آنها معتقدند چهارده درصد 

  دارد.قرار  زادر رتبه سوم كشورهاي تهديد دهندگان پاسخاز  ده درصد باورايران به 
  

  بخش دوم: نهادهاي دولتي و عملكرد دولت  
  ينهادهاي دولت

در كشـورهاي مختلـف متفـاوت اسـت.      به تفكيـك نظر شهروندان عرب به نهادهاي دولتي 
ويـژه   نظـامي بـه   نظامي يا شبه نهادهايبه مردم مقننه،  و يه، مجريه،ئمقايسه با سه قوه قضا

اعتمـاد  از  ميـزان گـذاري كمتـرين    مجـالس قـانون   ،ميان دارند. دراين بيشتري اعتماد ارتش
   اختصاص داده است. به خود عمومي را 
س المجـ نظـارتي  عمكـرد   درمـورد  متفـاوتي  ارزيابي كنندگان در اين نظرسنجي شركت

و كـرد دولـت،    نظـارت بـر هزينـه    و هـا  بر دولت مجلسزمينه نقش نظارتي  درگذاري  قانون
هـاي   آزادي حاميين از قشرهاي مختلف جامعه، وضع قوان حمايتهمچنين نقش مجلس در 

وظيفـه خـود عمـل    بـه   هـا  زمينه اين ها معتقد بودند مجلس درآننيمي از ابراز داشتند.  مردم
  داشتند.  آن نظر عكسديگر  و نيم كند مي

  اقتصادو ي خارجهاي  سياست
اي از  هـاي اقتصـادي كشـور در پـاره     و سياسـت  يسياست خـارج  دهندگان درباره پاسخ

بـه  از مـردم (  پنجـاه درصـد  تـا   درصد 43 حدود داشتند.منفي  يرويكردكلي  طور ، بهمسائل
م آن را ردمـ  بيشـتر ولي  كردند؛زمينه را مثبت ارزيابي  دولت دراينتفكيك كشورها) عملكرد 

   .منفي قلمداد كردند
  فساد مالي

 ؛اجماع داشتند مالي و اداري در كشورهايشان شبه خصوص انتشار فسادعمومي در افكار
(با  در كشورشان اصل وجود فساد را كنندگان در نظرسنجي شركتاز  درصد 93 كه اي گونه به

از مـردم معتقـد بودنـد كـه فسـاد       چهـار درصـد  تنها  ،مقابلييد كردند. درأدرجات متفاوت) ت
 كـامالً  2011عنوان در كشورشان وجود ندارد. اين نتيجه با نتيجـه نظرسـنجي سـال     هيچ به

  مطابقت دارد و هيچ تغييري نكرده است. 
د مـالي و اداري نيـز   ه با فساها در مبارز دولتت خصوص جديدر همچنيندهندگان  پاسخ
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ر مسـاوي در  طـو  كه دولت قانون را بـه  بودند معتقد درصد 24 ابراز داشتند؛متفاوتي  هاينظر
به جانبداري دولـت از يـك گـروه يـا طيـف       قائل درصد 54كند، اما  بين شهروندان اجرا مي

در  عنـوان  هـيچ  باور بودند كه دولـت بـه   نيز براين بيست درصد. بودند اجراي قانون خاص در
معتقـد بـه    جامعـه آمـاري  از  درصـد  58كند.  ن بين مردم مساوات را مراعات نمياجراي قانو

وجود عـدالت در قضـاوت را رد    چهل درصداما  ؛در كشورشان هستندقضاوت عادالنه  وجود
زه با فساد مالي جديت دولت در مبار لهعمومي جهان عرب در مسئ ، افكارترتيب اين بهكردند. 

  است.دستگي دوو اداري دچار 
  

  دموكراسي  بخش سوم: 
ــي   ــورهاي عرب ــردم كش ــاييم ــف  توان ــه تعري ــي از ارائ ــد ودموكراس ــد 89 را دارن از  درص

از مـردم دموكراسـي را    درصـد  33ايي از دموكراسي ارائه دادند. محتوها تعريف با دهنده پاسخ
مساوات و عدالت كننده  تضمينآن را  درصد 26هاي سياسي و مدني دانسته و  معني آزادي به

معنـي امنيـت و ثبـات و     از آنها دموكراسي را بـه  شش درصددر بين شهروندان معني كردند. 
  معني بهبود وضعيت اقتصادي دانستند.  نيز به هفت درصد

(ماننـد  در خـود دارد  منفـي   معـاني كه دموكراسي  طرز فكربا اين  دهندگان بيشتر پاسخ
 72( نظرسـنجي در كننـدگان   شركت بيشترمخالف بودند. با آن .) .تعارض داشتن با اسالم و.

 77بـا آن مخـالف بودنـد.    نيـز   درصـد  22و  ييد كردندأبر دموكراسي را ت مبتني) نظام درصد
شـان  هـاي ديگـر، بـراي كشور    سه با نظامبر دموكراسي را در مقاي از مردم نظام مبتني درصد
هايي كه رقابت در آن بين  با حكومت ديكتاتوري و نظام مخالفت خود را و ندتر دانست مناسب

بـر   ) و نيـز حكومـت مبتنـي   اعم از احزاب مذهبي و غيرمذهبيان دارد (احزاب مشخصي جري
ــات و مشــاركت احــزاب سياســي   ــدون اجــراي انتخاب ــراز داشــتند. ديــن ب از  درصــد 54اب

صـورت پيـروزي   ود درخ حزب سياسي مخالفبودند با به قدرت رسيدن ها حاضر  دهنده پاسخ
 2011سال  آن نبودند. اين نتيجه با پذيرشحاضر به  چهل درصدو كنار بيايند گيري  يأردر 

 آنهـا از  درصد 39. يافته استافزايش  ندكيتعداد مخالفان اجز اينكه  به ،تفاوت چنداني ندارد
 ،ماننـد مصـر  در كشـورهايي  كـرد.  انتقـاد  گونه ترسي از دولـت   هيچتوان بدون  نميند معتقد

از و نگرانـي   گونه تـرس  توانند بدون هيچ ه نميمردم عنوان داشتند ك سودان و فلسطين اكثر
  دولت انتقاد كنند. 
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  خش چهارم: مشاركت سياسي و مدني ب
ايـن   دهنـد. البتـه   نشان ميهاي كشورشان اهتمام  سياست درموردكشورهاي عربي  مردم در

و بـه   دهـد  نشان مـي كاهش  2015در مقايسه با سال  2016در سال  توجه و اهتمام مردمي
در كشــورهاي عربــي بيشــتر اســت.  تــر نزديــك 2011آمــده در شــاخص  دســت نتــايج بــه

كننـد و   ي تلويزيوني دنبـال مـي  ها ) اخبار سياسي را ازطريق شبكهدرصد 68(دهندگان  پاسخ
هـا قـرار دارد كـه     سوم راديو و روزنامهدر رتبه اتكا دارند. به شبكه اينترنت نيز  سيزده درصد

از  چهــارده درصــد كــرده اســت.را بــه خــود جلــب  آنهــااز  شــش درصــدكــدام توجــه هر
  هاي مدني و محلي عضويت دارند.   از روي تمايل، در سازمان كنندگان شركت
هـيچ  در كشورهاي عربي به هيچ حزب سياسي وابسته نيستند و معتقدنـد   آنهااز  درصد 53

وجود ندارد. آن دسـته از كسـاني    در كشورشان باشد شان سياسي كه بيانگر نظر و خواستهزب ح
نده آنهـا در كشـور بودنـد بيشـتر در موريتـاني، مـراكش،       كه معتقد به وجود احزاب سياسي نماي

كـه از اينترنـت    گفتند گاندهند از پاسخ درصد 37و لبنان تمركز داشتند.  ،ر، عراقيتونس، الجزا
كنند.  از اينترنت استفاده ميهاي مختلف  به اندازهاز مردم  درصد 61 مقابل،در كنند. مياستفاده ن

 يتعـداد كـاربران اينترنتـ   افـزايش   نشان ازهاي گذشته  نتيجه در مقايسه با نظرسنجي سال اين
آنهـا از تـوئيتر اسـتفاده     درصد 33بوك هستند و  از كاربران اينترنت عضو فيس درصد 82دارد. 
  . كنند مي استفاده چت نيز از اسنپ درصد 23گرام و اعضو اينست درصد 32كنند.  مي

هـايي بـراي    الؤي، سـ هـاي ارتبـاط جمعـ    با توجـه بـه كاربردهـاي مختلـف شـبكه     
بـار  دستيابي بـه اخ  منظور بهها  ميزان استفاده آنها از اين شبكه طرح شد تاها  دهنده پاسخ

نظر و واكنش به رويدادهاي سياسي مشخص شود. نتايج و اطالعات سياسي و نيز اظهار
خبـار و  دسـتيابي بـه ا   جهـت درهـا از آن   از كاربران اين شبكه هفتاد درصدنشان داد كه 

مره و بـيش از يـك بـار    طور روز درصد از آنها به 33كنند و  اطالعات سياسي استفاده مي
هـاي ارتبـاط    ب در شـبكه از دارنـدگان حسـا   درصد 68كنند.  ها مراجعه مي به اين شبكه

دربـاره مسـائل سياسـي اسـتفاده     ها براي بيان نظـر و ديـدگاه خـود     جمعي از اين شبكه
هـا   شـبكه روز بـه آن   طور روزانـه و چنـد بـار در شـبانه     از آنها به نوزده درصدكنند و  مي

از ايـن  نيـز  هاي ارتباط جمعـي   از كاربران شبكه درصد 51ميان،  دراينكنند.  مراجعه مي
  كنند.   دادن به مسائل سياسي استفاده مي ها براي واكنش نشان شبكه
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  بخش پنجم: نقش دين در زندگي عمومي و سياسي  
ي ودحـد خـود را تا  درصـد  65 انـد:  سه دسـته مردم كشورهاي عربي از نظر پايبندي به دين، 

نيز گفتند كـه   يازده درصدخود را بسيار متدين دانستند و  بيست درصدمتدين معرفي كردند، 
هـاي اخالقـي را مـالك     پايبنـدي بـه ارزش   دهنـدگان  پاسخاز  شصت درصدمتدين نيستند. 

هـاي   افـراد غيرمتـدين آدم  «كه  مقولهبا اين بيشتر آنها  و عنوان كردند شخصمتدين بودن 
با كافر دانستن  نظرسنجيدر كنندگان  همچنين، بيشتر شركتت كردند. مخالف »بدي هستند

  هاي ديگر و دارندگان تفسيرهاي متفاوت از دين مخالف بودند.  معتقدان به دين
بيشـتر آنهـا در تعـامالت     دهنـدگان جـزو متـدينين بودنـد     با وجود اينكه اكثريت پاسـخ 

 بـا  بيشـتر آنهـا  متدين قائـل نبودنـد.   و سياسي تفاوتي بين متدين و غير ،اجتماعي ،اقتصادي
 بودنـد. مخـالف  دهندگان  يأهاي دولت و نظر ر گيري تصميم برثيرگذاري شيوخ/ روحانيان أت

ييد بيشتر مردم نسـبت  أاستفاده دولت از دين براي كسب ت با دهندگان پاسخبيشتر  ،همچنين
انتخابـات توسـط نامزدهـا بـراي      و استفاده از ديـن در  مخالفت كردندهاي دولت  به سياست

   كردند. را رد نظر مردم  جلب
: دنشـو  ميتقسيم دو دسته به له جدايي دين از سياست ئكشورهاي عربي در مس مردم در

 41از  ترانـدكي بيشـ   درصـد  53با هستند كه اين عده  جدايي دين از سياست طرفداراي  عده
  . خالفان جدايي دين از سياست هستندم درصد
  

  هاي عرب  بخش ششم: ملت
 در حكـم يـك   هـا  تفـاوت هاي منطقه با وجـود   معتقدند كه ملت دهندگان پاسخاز  درصد 77
ها بوده و رابطه فيمابين آنها را ضعيف  قائل به تفاوت بين ملت نوزده درصدمقابل، درند. ا امت

و اي  فرامنطقـه هـاي   هـاي قـدرت   بـه سياسـت  مردم در كشورهاي عربي اعتمادي خواندند. 
 ،هـاي آمريكـا   نـد كـه سياسـت   ا القول متفق تقريباًقبال كشورهاي عربي ندارند و اي در منطقه
 بيشـتر آنهـا  ي اسـت. همچنـين   قبال كشـورهاي عربـي منفـ   در رژيم صهيونيستيو  ،روسيه
مـردم در جهـان عـرب نسـبت بـه       ديـدگاه هاي فرانسـه را منفـي ارزيـابي كردنـد.      سياست
بــه نســبت  2016و تركــي در ســال هــاي آمريكــايي، روســي، ايرانــي، فرانســوي،  سياســت
  دهد. نشان مي منفي رشد 2015و  2014 هاي آمده در سال دست هاي به شاخص
قبال فلسطين هاي اياالت متحده در ، سياستكنندگان در نظرسنجي شركتاز  درصد 79
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 78و  درصـد  77ترتيب  سوريه و عراق به موردبد ارزيابي كردند كه اين عدد در را بد يا بسيار
  . است درصد

و ليبـي   ،يمن ،عراق ،سوريه ،هاي روسيه درقبال فلسطين سياست نيز آنهاحدود دو سوم 
درقبـال  را هـاي فرانسـه    ) سياسـت درصـد  59تـا   درصـد  57( آنهـا بيشتر و را بد يا بسيار بد 

  ليبي را منفي ارزيابي كردند.  ، ويمن ،عراق ،سوريه ،فلسطين
به دو دسـته  و ليبي  ،يمن ،عراق ،هاي تركيه درقبال سوريه عمومي درباره سياست افكار
 درصـد  38تـا   درصـد  43دانند و  از مردم آن را بد مي درصد 45تا  درصد 43شود:  تقسيم مي

  كنند.   ارزيابي ميآن را خوب 
زا عليه امنيت و ثبـات  درباره عوامل تهديدرا خود  ديدگاه ،كنندگان در نظرسنجي شركت

رژيـم  هـاي   سياسـت  دهنـدگان  پاسـخ  درصد 89 :اعالم كردند صورت اين به كشورهاي عربي
هـاي   از آنها سياست درصد 81و  دانند ميرا تهديدي براي امنيت و ثبات منطقه  صهيونيستي

 كه معتقدندنيز  درصد 59و  69ترتيب  به كنند. عنوان ميآمريكا را خطري براي ثبات منطقه 
  منطقه است. تهديدي عليه امنيت و ثبات  روسيه و فرانسههاي  سياست

له فلسـطين  ئ) مسكنندگان در نظرسنجي شركتاز  درصد 75عمومي جهان عرب ( افكار
بـا قراردادهـاي    داند و بيشتر آنهـا  مي فلسطيني له صرفاًيك مسئ و نهها  له همه عربئرا مس

وادي عربـه)  و يويد، اسلو، (كمپ د رژيم صهيونيستيشده بين كشورهاي عربي و صلح امضا
سـوي  از رژيـم صهيونيسـتي  يت شـناختن  رسـم  مخـالف بـه   درصـد  86ابراز مخالفت كردند. 

  با آن موافقند.   نُه درصد و بودهشان كشور
را منـوط بـه    آنبودنـد   رژيـم صهيونيسـتي  رسميت شـناختن   نيمي از افرادي كه موافق به

چند دليل  رژيم صهيونيستيرسميت شناختن  مخالفان بهتشكيل دولت مستقل فلسطين كردند. 
اسـتعماري و   عـواملي همچـون خـوي   بـه   گيري خود بيان كردند كـه عمـدتاً   براي اين موضع

 اين رژيـم  به دستاراضي فلسطين  خواهي و ادامه اشغال و زياده ،رژيم صهيونيستيپرستانه نژاد
و آمريكـا بـا هـم     رژيم صهيونيسـتي كه ند باور براين دهندگان پاسخاز  درصد 68شد.  مربوط مي

  در رتبه سوم قرار داشت.   ده درصدآيند. ايران با  شمار مي عرب بهترين خطر براي جهان  بزرگ
 ؛ندا اي موافق يانه به منطقه عاري از سالح هستهبا تبديل خاورم درصد آنها 64همچنين، 

  اي نظر خود را تغيير دادند.  از سالح هسته رژيم صهيونيستيخاطر برخورداري  اما به
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  هاي عربي   بخش هفتم: انقالب
ي بهـار عربـي و تحـوالت آن    هـا  نظرسنجي نشان داد كه جهان عرب درقبال انقالبنتايج 

 پنجاه درصـد ها را مثبت و  ها اين انقالب دهنده از پاسخ درصد 41دچار دودستگي شده است. 
نسـبت بـه سـال     2016 سال ها در نظرسنجي ت به اين انقالبنگاه مثبآن را منفي دانستند. 

، و 2013، 2012هـاي   مچنان كمتر از نتيجه نظرسنجي سـال هاما  ؛اندكي رشد داشته 2015
  است.  2014

آميز مردمـي   هاي عربي و تحركات اعتراض خت بيشتر نظر مردم درباره انقالببراي شنا
ها وراي تحـوالت و مسـائلي كـه     يابي ديدگاه مردم نسبت به انقالبو نيز ارز 2011در سال 

انقـالب و   بـا برگرديم و شما  2011اگر به سال  ال مطرح شد كهؤپس از آن روي داد اين س
موضـع   درصـد  51در پاسـخ،  چه موضعي خواهيد گرفت؟  مواجه شويدهاي مردمي  اعتراض
هـاي   انقالب معتقد بودند دهندگان پاسخاز  درصد 42گرفتند. موضع منفي  درصد 41مثبت و 

 ظلـم برقـراري   اسـتبدادي و بـراي مبـارزه بـا    هاي مردمـي بـا انگيـزه ضد    عربي و اعتراض
هـا ضـديت بـا     نيز معتقد بودند انگيزه ايـن انقـالب   درصد 25 ؛دموكراسي و برابري به پا شد

بـا ايـن   ايـن افـراد   نيز تفسيرهاي ديگري داشتند كه از موضع ضـديت   سه درصدفساد بود. 
  گرفت.  ت ميئها نش انقالب

هـاي بهـار عربـي و     نسبت به وضعيت كنوني انقـالب ديدگاه مردم در كشورهاي عربي 
 كننـدگان در نظرسـنجي   شـركت از  درصـد  45 بـود. همـراه  ي بدبينني و بي خوش باآينده آن 

را اهـداف خـود   موفق خواهـد شـد   نهايت اما در ؛انجاميدهها به شكست  اين انقالبدند معتق
هـاي قبلـي بـه حكومـت      بودند بهار عربي تمام شـده و نظـام  معتقد  درصد 39محقق سازد. 

در  زيـرا  ؛استعمومي جهان عرب  در افكارتحول مهمي  دهنده اند. اين نتيجه نشان بازگشته
بيني  ها ابراز خوش دم نسبت به تحقق اهداف انقالبحدود دو سوم مر 2014نظرسنجي سال 

ها بـه   ر برخي كشورها و تمايل برخي نظامنظمي د اما ادامه وضعيت آشوب و بي ؛كرده بودند
  . كمرنگ شودها  به اين انقالب مردم انهبين خوشنگاه  هديكتاتوري باعث شد

از اسـالمي  ر و غيرهاي سكوال هاي اسالم سياسي و نيز نفوذ جنبش افزايش نفوذ جنبش
هـا   دهنـده  از پاسـخ  درصـد  52 كننـد.  ردم از ناحيه آن احساس نگراني ميعواملي است كه م
وجود  درصد 42دارند و  نگرانيترس و هاي اسالم سياسي  جنبشنسبت به اعالم كردند كه 

سكوالر احساس نگراني داشتند و هاي  نسبت به جنبش درصد 59را نفي كردند.  حسيچنين 
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  . بودند منكر وجود آن درصد 33
واحـد نشـان از حالـت     هـاي اسـالمي و سـكوالر در آنِ    وجود نگراني و ترس از جنبش

واني آنها در اين دو جريان و نات عدم تفاهم بينعمومي جهان عرب دارد.  افكار دردستگي دو
آيد و فرصـتي   شمار مي برابر تحوالت دموكراتيك به هاي مردم مانعي در از بين بردن نگراني

بـا سوءاسـتفاده از ايـن     كـه كنـد   هاي غيردموكراتيك فـراهم مـي   سسهؤها و م براي دستگاه
  . پيش بروندها به سمت ديكتاتوري بيشتر  نگراني
  

  بخش هشتم: داعش 
بـرخالف   شناسـند.  را ميكشورهاي عربي معتقدند كه داعش در  دهندگان پاسخاز  درصد 99
درصد از مردم اين اخبـار را   66دهند،  درصد كه اهميتي به دنبال كردن اخبار داعش نمي 33

توجـه   2015و  2014هـاي   كنند. اين نتيجه گوياي آن است كه در مقايسه با سال دنبال مي
  هش پيدا كرده است. مردم به اين موضوع كا

طريـق  اخبار مربوط به داعش را ازطريـق تلويزيـون و بقيـه از    جامعه آماري از درصد 75
  . كنند دنبال مي اينترنت
نسبت به آن نظر بسيار مثبتي  دو درصدو تنها  دارندنگاه منفي به داعش  آنها درصد 89

حالي است كـه در سـال   اين درآن داشتند.  بهمثبتي  نيز ديدگاه تقريباً سه درصد ابراز كردند.
داشـتند و  منفـي   نظـر  داعـش  درباره درصد 85 يعني دهندگان پاسختعداد كمتري از  ،2014

  شد. بالغ مي چهار درصدحدود به  2014سال تعداد طرفداران آن در 
بـه يـك انـدازه رواج    » هـا  غيرمتدين«و » ها بسيار متدين«ثبت به داعش در بين نگاه م

موافقـان جـدايي ديـن از زنـدگي عمـومي      «بين يد داعش ؤفراد ماكه تعداد  همچنان ؛داشت
معنـي   به دهد كه نگاه مثبت به داعش بود، اين نشان مي اندازهو مخالفان آن به يك » مردم

بلكـه بـه عوامـل ديگـري      ؛هاي دينـي نيسـت   از انگيزه ناشيهمسويي با افكار اين گروه و 
  شود.  كلي درقبال مسائل منطقه مربوط ميهاي سياسي  گيري همچون موضع
ل قـدرت  تـرين عامـ   هاي نظامي داعـش را مهـم   پيروزي ،دهندگان پاسخاز  هفده درصد

تزام آنها به اصول اسالم، نيز علت آن را ال چهارده درصددانند و  داعش از ديد طرفدارانش مي
دفـاع از   داعش در ادعاي سبب به يازده درصدبا غرب، و  خاطر مبارزه داعش بهدرصد  دوازده

  دانند.  مي اهل سنت
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اي و  مل سياسـي مربـوط بـه جريانـات منطقـه     عوا كنندگان در نظرسنجي شركتبيشتر 
 ودانسـتند   شداعش در بـين طرفـداران  گرفتن هاي نظامي داعش را از عوامل قدرت  پيروزي

  زمينه اشاره كردند.  ثير عوامل ديني دراينأنيز به ت درصد 29
داليل مختلفي براي پيوستن جنگجويان عرب به داعش ذكـر  مردم در كشورهاي عربي 

ه داشـت  زمينه دراين ترين نقش را مهم چهل درصدبا متبوع مسائل داخلي كشورهاي  ؛كنند مي
هاي داخلـي   سياستگردد.  برميمل اقتصادي مانند فقر و بيكاري نيز به عوا درصد 22. است

در رتبـه بعـدي قـرار     هفـت درصـد  برابري و به حاشيه رانده شدن نيز با  كشورها مانند نبود
تبليغات و شستشـوي  نتيجه ها پيوستن به داعش را  دهنده از پاسخدرصد  هيجده گرفته است.
 هفـت درصـد   همچنـين ربط دادند. آن را به عوامل ديني هفده درصد و  دانستند مغزي افراد

موجود در  خارجي هاي ها و طرف بر كشورها و گروهحاكم نظام  همچون جنگ با يهاي انگيزه
  به داعش دانستند.  افرادسوريه و عراق را دليل پيوستن 

آن را  درصـد  58هاي منطقـه دانسـته و    ها و نزاع داعش را برآمده از درگيري درصد 29
 نتيجـه داعـش را   دهنـدگان  پاسخاز  درصد 35و  هاي خارجي ناميدند ساخته و پرداخته طرف

نيـز آن را ناشـي از    درصـد  43و  دانسـتند، ربـي  هاي ع اجراشده توسط حكومت هاي سياست
  گرايي در جوامع خواندند.  تعصب و افراط

بـا تروريسـم و نـابودي     بـه موضـوع جنـگ   نظر يكساني  نظرسنجيدر كنندگان  شركت
، بودنـد داعـش   عليهتشديد حمالت نظامي معتقد به لزوم  آنهااز  هفده درصد ؛داعش نداشت
اي نيـز حـل مشـكل فلسـطين را      ، و عدهكردندحمايت تغييرات دموكراتيك از  پانزده درصد

شـكل سـوريه و   معتقدند كه بهترين راه، حل م هم دوازده درصددانند.  حل اين مشكل مي راه
  هاي مردم سوريه است.  پاسخ مثبت به خواسته

بـه   براي نابودي تروريسـم و داعـش،   حل مناسب عمومي حول راه نظر در افكار اختالف
اقـدامات  له ايـن مسـئ   كـه گردد  از اين پديده برميمردم  اليهيبي و چنددرك و برداشت ترك

اي را در كنار تـالش نظـامي    هاي منطقه حركت به سمت دموكراسي و حل بحرانسياسي و 
   سازد.  ناپذير مي اجتناب
هاي مردم سوريه  پاسخ مثبت به خواستهدموكراتيك و ها، تغيير  دهنده از پاسخ درصد 45

تـرين   هـاي خـارجي را مهـم    ليبي و توقف دخالت دردولت عراق و مصالحه   و تغيير سياست
دموكراتيـك   تغييـرات ارچوب هـ نوعي در چ ارزه با داعش دانستند كه همگي بهاقدام براي مب
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تحقق عـدالت در  نيز حل مشكل فلسطين و پايان اشغالگري و  چهارده درصدد. نگير قرار مي
از  درصـد  59معناست كه  اين بدان ؛زمينه ناميدند ترين اقدام دراين حق مردم فلسطين را مهم

گرايـي   را در مقابله با تروريسم و افـراط دهندگان مسائل مربوط به دموكراسي و عدالت  پاسخ
  ثر دانستند.ؤم


