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Xülasə. Məqalədə XXI əsrin əvvəllərində Yaxın Şərqdə "Ərəb baharı" adı 

ilə başlayan inqilabi hərəkat araşdırılmışdır. Bu tarixi hadisələrin 

gözlənilməz nəticələri, onların ərəb cəmiyyətlərində demokratik 

münasibətlərin yenidən formalaşmasına və dini meyillərin artmasına təsiri 

təhlil edilmişdir. 
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Abstract. The paper examines the revolutionary 

movement that originated in the Middle East at the 

beginning of the 21st century called the "Arab 

Spring". The unexpected consequences of these 

historical events and their impact on the restoration 

of democratic relations and the growth of religious 

tendencies in Arab societies are analyzed. 
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Резюме. В статье исследуется революционное 

движение, зародившееся на Ближнем Востоке в 

начале 21 века под названием «арабская весна». 

Проанализированы непредвиденные послед-

ствия этих исторических событий и их влияние 

на восстановление демократических отноше-

ний и рост религиозных тенденций в арабских 

обществах. 
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1. Giriş 

Son zamanlar Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr siyasi,diplomatik və iqtisadi baxımdan 

daha böyük marağa səbəb olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu maraq XXI əsrin ilk 

onilliyində,daha doğrusu 2010-2011-ci illərdə Tunisdə, Liviyada, Misirdə, Yəməndə, 

Mərakeşdə, İordaniyada, Omanda, Suriyada və digər ərəb ölkələrində mövcud hökumətə qarşı 

yönəlmiş çıxışların - “ ərəb baharının“ (“Arab spring”) baş verməsi ilə daha çox bağlıdır.Ona 

görə də düşünürük ki, “ərəb baharının“ hərtərəfli araşdlırılması aktual məsələlərdən biridir.  

Bir çox tədqiqatçılar ərəb ölkələrində ardıcıl olaraq baş verən hadisələri sosial 

proseslərin labüd sonluğu kimi qəbul etsələrdə, əksəriyyət bunu  xarici faktorlara əsaslanan 

planlaşdırılmış senarinin nəticəsi hesab edirlər.Belə ki, Tunisdən Suriyaya qədər vahid 

zəncirin və sosial etiraz formasının şahidi oluruq. “Müxtəlif özünəməxsus xüsusiyyətlərlə 

müşahidə olunan eyni senari bütün ölkələrdə tətbiq olunmuşdu [1, s.119]. 

Məlumdur ki, “ərəb baharı” adı ilə tarixə düşmüş hadisələrin ilk qığılcımı 2010-cu ildə 

Mühəmməd Buazizi adlı bir Tunis vətəndaşının özünüyandırma aktı ilə başamışdır. Bu 
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hadisəyə olan reaksiya ardıcıl olaraq ərəb şəhərlərindəki kütləvi etirazlarla müşahidə olunmuş 

və demək olar ki, Yaxın Şərqin və Şimali Afrikanın başlıca ərəb ölkələrini əhatə edə 

bilmişdir. Belə ki, Tunis prezidentinin devrilməsi ilə bitən etirazların Misirə keçməsi daha iri 

miqyaslı hadisələrə gətirib çıxarmışdır. Nəticədə,Misirdə Hüsnü Mübarək rejiminin çoxillik 

hakimiyyətinə son qoyulmuş, ölkə ictimaiyyətinin son onilliklərdə ağlına gətirəbilməyəcəyi 

hadisələr baş vermişdir. 

 Liviyada baş verən vətəndaş müharibəsi isə hadisələrin daha mürəkkəb xarakterindən 

xəbər verirdi. Qərb dairələri ilə əlaqədə olan Liviya üsyançıları 5 ay uzunmüddətli 

mübarizədən sonra Qəddafi rejiminə son qoya bilmişdir. Bu zamana qədər ekspertlər ərəb 

xalqının əsarətə qarşı mübarizəsini daha mübət ruhda qarşılasalarda Suriyada hökumətlə 

“suriya müxalifətçiləri” arasında başlayan və hələ də bitməyən  irimiqyaslı müharibə, eyni 

zamanda İraqda və  Yəməndə baş verən hadisələr fikirləri qəti şəkildə parçalaya bildi. Bu 

baxımdan, tədqiqatçılar düşünürlər ki, “ərəb baharının” araşdırılması, ilk növbədə hadisələrin 

başvermə səbəbləri üzərində dayanmalıdır. 

 

2. “Ərəb baharı”nın səbəblərinə dair 

“Ərəb baharını”nın səbəblərini araşdırarkən elmi ədəbiyyatda fərqli şərhlərə rast 

gəlmək mümkündür. Buraya sosial-iqtisadi, siyasi, şəxsi, demoqrafik, xarici təsirlər və s. kimi 

məqamları özündə əks etdirən faktorları ayıranları görə bilərik ki, bu da hadisələrin 

qiymətləndirilməsində vahid xəttin olmadığından xəbər verir. Bu baxımdan XXI əsrin 

əvvəllərində ərəb ölkələrində baş vermiş inqilabi hərəkatın araşdırılmasında geniş imkanlar 

yaradır.  

Lap əvvəldən ekspertlərin əksəriyyəti hadisələri ərəb ölkələrində mövcud olan kəskin 

sosial vəziyyətlə əlaqələndirirdilər. Belə ki,  2009-cu ildə baş verən maliyyə böhranı bir çox 

ərəb ölkələrindəərzaq mallarına olan qiymətləri artırdı, yatırımları azaltdı və  dövlət 

orqanlarında korrupsiyanın hökmünü daha da dayanıqlı etdi. Alimlərbelə izah edirdilər ki, bu 

dövrdə sosial partlayışın baş verməsi təəccüblü deyildi [2, s.173]. Eyni zamanda dini və milli 

məsələlər də az təsir göstərməmişdi. 

Lakin proqlemlərin kökünü sosial-iqtisadi məsələlərdə araşdıranların polemikasında 

fərqli yanaşmalar var. Belə ki, bəzi ekspertlər düşünürlər ki, sosial partlayışın baş vermədiyi 

Afrikanın yoxsul ölkələri və ya Hindistan kimi iri ölkələdəki sosial problemlərin fonunda 

yaşayış səviyyəsinin xeyli yüksək olduğu Liviya, Tunis kimi sürətlə inkişaf etməkda olan ərəb 

ölkələridəki inqilabın iqtisadi səbəbləri inandırıcı deyil [1, s.120]. Eyni şeyləri siyasi 

prizmadan da izah etmək olar- Liviya, Tunis, Misirdə korrupsiya bir-çox ölkələrdə mövcud 

olan despotik rejimlərdən ağır deyildi və hər birində mütəmadi olaraq sosial layihələr həyata 

keçirilirdi. Bu baxımdan, iqtisadi səbəblər yoxsulluq üzərində deyil, gənc nəslin artımı və 

işsizlik problemləri ilə izah oluna bilərdi.  

Məlumdur ki, ərəb ölkələrinin yerləşdiyi ərazi uzun müddət müxtəlif siyasi maraqların 

toqquşduğu və həmin qüvvələr tərəfindən manipulyasiya edildiyi regionlardan biri olmuşdur. 
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Digər bir tərəfdən də ayrı–ayrılıqda hər bir ərəb ölkəsində baş verən hadisələr müxtəlif daxili 

faktorlardan, xüsusən də dini təriqətlərin və tayfa düşmənçiliyinin nəticələrindən də asılı 

olmuşdur. Məsələn, Tunisdə,Misirdə və Əlcəzairdə hadisələrin kökündə sosial narazılıq 

dayansa da, Liviyada və Yəməndə hərəkat xalqın etirazından çox hakimiyyətin 

bölüşdürülmsəini hədəfə alan tayfa separatçılarının mövcud rejimlə mübarizəsinə daha çox 

bənzəyirdi. Xüsusən də “Əl-Kaidə” kimi dini qruplaşmaların fəaliyyəti daxili situasiyanın 

kəskinləşməsində daha geniş imkanlara malik idi. 

Hadisələrin maraqlı tərəflərindən biri də odur ki, “ərəb baharı” ərəblərin monarx 

dövlətlərdinən yan keçə bilmişdir. Rusiyalı tədqiqatçı V.Naumkinin bildirdiyi kimi “Ərəblərin 

irsi hakimləri respublikaların qurban getdiyi etiraz aksiyalarının təzyiqi qarşısında dayana 

bildilər” [3, s.3]. 

 Digər birtərəfdən araşdırmaçılar düşünürlər ki, sosial-iqtisadi və siyasi köklərinə 

baxmayaraq, bütün hadisələrdə təbliğat və Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin rolu böyük oldu. 

Təsadüfi deyil ki, mətbuat bu inqilabi hərəkatı “feysbuk-inqilabı” və ya “tvitter inqilabı” 

adlandırırdılar [3, s.4]. KİV vəziyyətin kəskinləşməsində, kütlənin şüuruna təsir etməkdə 

aparıcı rol oynadı. Bu istiqamətdə “Əl-Cəzirə”, “Əl-Ərəbiyyə” kimi aparıcı xəbər 

agentlliklərinin regiondakı mövqeyi xüsusən fərqlənirdi.“Bu kanallar hadisələri bütün ərəb 

ölkələrinə o qədər inandırıcı və həyəcanlı nümayiş edirdilər ki, əsl filmlərə bənzəyirdi.” [1, 

s.122]. 

Rusiya Elmlər Akademiyasının mütəxxəsisi A.Z Yeqorin qeyd edir ki, bu hadisələrdə 

baş verənlərin düzgün çatdırılmaması və dezinformasiyanın daha böyük çəkiyə malik olması 

informasiya müharibəsinin başlıca alətinə çevrilmişdir” [3, 5]. “Etirazlar çoxdan cücərmişdi, 

lakin informasiya texnologiyalarının rolu olmadanbu qədər kütləvi və təşkilatlanmış forma ala 

bilməzdi” [4, s.86]. Liviya və Suriyadakı hadisələrin kəskinləşməsində də əhalinin mövcud 

rejimə qarşı qaldırılmasında sosial şəbəkələrin və xəbər agentliklərinin rolunu danmaq 

çətindir.  

Bununla belə bir-çox ekspertlər internetin rolunun şişirdiləməsinə qarşı çıxaraq sosial 

məsələlərin üzərində dayanmağı tövsiyə edirlər. Çünki iqtisadi cəhətdən geridə qalan bu ərəb 

ölkələrində yaşayış səviyyəsi kompyuter və internet istifadəçilərinin çox az olduğunu iddia 

edirlər. Eyni zamanda hadisələrin “islamçı” xarakteri də “internet inqilabının”xüsusiyyətlərinə 

uyğun gəlmədiyini və  “ərəb baharını” sırf daxili məsələ hesab edənlərin hadisələrə praqmatik 

mövqedən yanaşdığı bildirilir [1, s.12]. Bəzi müəlliflərin əksəriyyəti hadisələri, etirazların 

formaları və təzahürlərini araşdırarkən onların xarici təsirlərlə idarə olunduğunu iddia edirlər. 

Bu baxımdan, Liviyada xarici hərbi müdaxilənin baş verməsi və xarici maliyyə yardımlarının 

edilməsi bu cür ekspertlərin mülahizələrini inandırıcı edirdi. 

Həqiqətən də Yaxın Şərqdə arcıdıl olaraq baş verən kütləvi etiraz aksiyalarının ağır 

fəsadlarından biri də xaricdən müdaxilə edən fundamentalist meyillərin fəallaşması oldu. 

Misir, Tunis, Mərakeş, Suriya, Liviya kimi daha loyal və dünyavi ölkələrdə islamçıların 
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aparıcı qüvvəyə çerilməsi də “ərəb baharının” nəticəsi oldu. Belə ki, inqilabın sosial, siyasi və 

iqtisadi şərtləri kütləni bütöv bir sistemə, inkişaf modelinə, dinin dövlətdən ayrıldığı siyasi 

sturktura qarşı qoya bildi. Korrrupsiya və siyasi bağlılıqlarlan asılı olmayan islamçı qüvvələr 

cəmiyyətdə daha “ədalətli”, “müasir” və “demokratik” görünürdü. Onların arasında illərlə 

cəmiyyətdə özünə siyasi yer axtaran “ən-Naxda” (Tunis), “Müsəlman qardaşları” (Misir) kimi 

qurumlar hərəkatın yaratdığı imkanlardan istifadə edərək leqal fəaliyyətə başlaya bildilər. 

Xalqın inamı bu təşkilatların parlamentdə və hökumətdə aparıcı mövqeyə malik olmasına 

səbəb oldu.  

“Ərəb baharının” genişlənməsində aparıcı rol oynayan qüvvələrdən biri də müxtəlif 

siyasi dairələr tərəfindən maliyyələşən beynəlxalq radikal islamçı təşkilatlar olmuşlar. Onların 

əksəriyyəti ərəb ölkələrində əvvəllər heç bir siyasi oyunlarda iştirak etməyən,aralarına 

terrorçuların da yer aldığı, yeni sələfi yönümlü dini partiyaların yaranmasına nail oldular (ən-

Nur, Cabahat əl-islah və s.) [5, s.124]. Sonralar bu partiyaların əksəriyyəti islamçı qüvvələrin 

parçalanmasında aparıcı rol oynaya bildilər. 

 Bununla belə, Misirdə, Tunisdə, Mərakeşdə baş verən hadisələrdən sonra müxtəlif 

yönlü islamçı qüvvələr arasında mötədil dini təşkilatların etimaq qazanması həmin 

təşkilatların spekulyasiyalardan üzaq siyasi mövqeyə malik olduqlarını nümayiş etdirdi, 

baxmayaraq ki, onların əksəriyyəti hakimiyyətin ələ keçirilməsini onilliklərlə cəmiyyətdə kök 

salan problemlərin həlli olmadığına inana bilmişdi. Bunun ən bariz nümunəsini Misirdə 

Mühəmməd Mursinin seçkiqabağı vədləri və prezident fəaliyyətini misal kimi göstərmək olar.  

 

3. Nəticələr ümidləri doğurmur.  

Bu gün “Ərəb baharın”a olan münasibətlər birmənalı deyil. Bəziləri düşünür ki, 

“2010-2011-ci illərdə başlanmış sosial-siyasi sarsıntılar bir-çox ərəb ölkələrində yeni formata 

keçərək hələ də davam edir” [5, s.123]. Belə ki, siyasi rejimlərin çox asanlıqla və  əsasən qan 

tökülmədən dəyişdiyi ölkələrdə hərəkatın səngidiyini demək olsa da (Misir, Tunis), hələ də 

müharibənin getdiyi Suriyada bunu demək mümkün deyil. 

Müasir dövrün araşdırmaları və mövcud siayasi və iqtisadi vəziyyət onu deməyə əsas 

verir ki, “ərəb baharına”olan ümidlər onun nəticələri ilə tərs mütənasiblikdən ibarətdir. 

Məsələn, Misirin iqtisadi araşdırmalar forumunun rəhbəri Rəşad Abdunun sözlərinə əsasən 

ölkədə iqtisadi durum “müsəlman-qardaşlarının” siyasi rejimindən sonra bir qədər müsbət 

istiqamətdə dəyişsə də onun stabilliyindən danışmaq hələ tezdir [6]. Büdcə əvvəlkidən daha 

aşağı rəqəmlərlə ölçülür, işsizliyin səviyyəsi isə Hüsnü Mübarəyin zamanından yüksəkdir. 

Ekspertin fikrincə indi ölkə rəhbərlərinin məqsədi inkişafı heç olmasa inqilabdan əvvəlki 

vəziyyətə gətirməkdir. 

Bununla belə Misir ekspertlərinin ümidləri müasir dəyişikliklərə yönəlmişdir. Beləki, 

“ərəb baharından” sonrakı üç ildən, islamçı qüvvələrin kənarlaşdırılmasından sonra  ən 

ümidverici məqam iqtisadiyyatda baş verənlərdir: qanunlar və idarəetmə üsulları dəyişir, 

siyasi baxışlar fərqlənir, stabil münasibətlər formalaşır [6], təhlükəsiz şərait yaradılır.  
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Ekspertlər nisbətən uğurlu nəticələrin Tunisdə baş verdiyini düşünürlər. Belə ki, məhz 

bu ölkədə əvvəlkinə nəzərən daha rəqabətyönümlü demokratik siyasi sistemin formalaşması 

prosesi getməkdədir [7]. 

 “Ərəb baharının” nəticələrindən biri də ölkələrdə islamçı partiyaların və hərəkatların 

geniş fəaliyyət imkanlarını qazanması oldu. Məhz dini ideologiya müsəlman əhalisinin 

yendən birləşməsinə, yeni siyasi təşkilatlanmasına səbəb oldu.  Bu həm də ərəb cəmiyyətinin 

yenidən parçalanmasına da gətirib çıxardı. 

Artıq bir-neçə ildir ki, “ərəb baharının” sarsıntısı bu ölkələrin əksəriyyətini sosial 

ədalət və demokratiya ilə ifadə olunan gələcəyə inamla dolu təhlükəsiz yola keçməyə imkan 

vermir. Drammatik dəyişikliklərlə müşahidə olunan qeyri-stabil vəziyyət və qanlı münaqişələr 

yeni tarixin bir hissəsinə çevrilmişdir. İnqilabın iştirakçısı olmuş siyasi təşkilatların 

dəyişikliklər arzusu qeyri-müəyyən hədəflərlə ölkələri siyasi və iqtisadi cəhətdən məhvə 

apardır. Qahirə universitetinin professoru Nurxan əl-Şeyxin sözləri ilə desək “ inqilabi 

çevrilişlər ərəb ölkələrini “baharın” və çiçəklənmənin əvəzinə “tutqun qışla” əvəzlədi. Dini 

qüvvələr, xüsusən də “Müsəlman-qardaşları” siyasi cəhətdən daha təşkilatlanmış olduqlarına 

görə daha irəli gedə bildilər. Onlar dini şüarlarla daha böyük kütlələri cəlb edə bilsələr də 

onilliklərlə müxalifətdə qalmaqla siyasi hakimiyyətin təcrübəsinə malik deyildilər. Buna görə 

də şüarlarındakı sosial ədalətə və yaşayış səviyyəsinin qaldırılmasına nail olabilmədilər. 

Əksinə, özlərindən əvvəlki durumdan da aşağı səviyyəyə endirdilər. İslamçı rejimin 

formalaşdırılması ilə, müxalif qüvvələrə qarşı repressiv münasibətləri ilə demokratik və sivil 

cəmiyyətin yaradılmasına nail ola bilmədilər” [8]. 

Nurxan əl-Şeyx əlavə edir ki, islamçıların təcrübəsi göstərdi ki, onların arasında 

mülayim ruhlu siyasi təşəbbüslər demək olar ki, azdır. Bunu Mühəmməd Mursinin 2013-cü 

ilin 15 iyununda Suriya islamçılarını birləşdirmək məqsədilə “cihad” çağırışını misal 

göstərmək olar [8]. Məhz bu çağırışdan sonra Misirdə islamçılara qaşı müxalif qüvvələr daha 

güclü sosial dayağa malik oldular. 

Beləliklə, Misir və Tunisdə islamçı qüvvələrin ikinci plana keçməsi ölkələrin yenidən 

siyasi stabilliyə qədəm qoyacağına böyük ümidlər doğurdu. Lakin bu hələ ərəb ölkələrində 

dini-siyasi qüvvələrin qəti şəkildə kənara çəkilməsi demək deyildi, belə ki, siyasi-dini 

ideologiyanın cəmiyyətdə möhkəmlənməsinə xidmət edən müxtəlif faktorlar mövcuddur. Bu 

gün Tunisdə “Ən-Naxda”, Misirdə sələfilər, Mərakeşdə “Siyasi ədalət və inkişaf” partiyası və 

sair təşkilatlar aktiv fəaliyyətini davam etməkdədirlər. İslamçılar mərkəzi vilayətlərdən ölkə 

hüdudlarına çəkilməklə siyasi aksiyalarını davam edirlər. Bu cür yanaşma həmin təşkilatlara 

siyas-iqtisadi və sosial inkişafdan bir qədər geri qalmış bölgələrdə siyasi dayaqlara malik 

olmağa, yerli hakimiyyət orqanlarına müdaxilə etməyə geniş imkanlar verir. Nurxan əl-Şeyx 

bildirir ki, dini liderlərin nüfuzu hətta həbsxanalarda belə etiraz və çıxışlarda qarışıqlıq 

yaratmağl bacaran dini-siyasi təşkilatlara xeyli gənc üzvlər cəlb etmək imkanlarına malikdir 

[8]. Onların siyasi “tənəffüzü” xarici qüvvələrdən dəstək alan üzvlərinə iqtisadi və inzibati 
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strukturlara daxil olmağa, qeyri-leqal şəkildə siyasi məramlarını həyata keçirməyə mane 

olmur. 

Ümumiyyətlə,  “Ərəb baharının” ən dəhşətli nəticələri Suriyada, İraq, Liviya və 

Yəməndə baş verir. Suriya və İraq artıq neçə ildir ki, süni şəkildə yaradılmış “İŞİD” terror 

qruplaşmasının məngənəsində çabalayırlar. Dağıdıcı və məhvedici müharibə minlərlə insanın 

məhvinə, ailələrin faciəsinə səbəb olmuşdur. Avropa ölkələri də Suriyada baş verənlərin 

qrubanları sırasına keçmişdir. Müharibənin acınacaqlı vəziyyəti yüz minlərlə insanı bu və ya 

digər yollarla daha sivil ölkələrə qaçmağa məcbur etmişdir. Müasir Avropa onlara sığınacaq 

verməkdə acizlik nümayiş etdirir. 

“Ərəb baharının” ümüərəb regionundakı siyasi nəticləri bu bölgənin siyasi xəritəsində 

dəyişikliklərə gətib çıxarqdadır. Ölkələrdə yardılacaq sülh və stabillik kimi şərait əhalinin 

əlçatmaz bir arzusuna çevrilmişdir. Ərəb ölkələrinin terrorizmə qarşı mübarizədə qüvvələrin 

birləşdirilə bilməməsi və əməkdaşlığın mümükünsüzlüyü həmin dövlətlərin siyasi 

dağınıqlığın nəticəsidir. Beynəlxalq cəmiyyətin İŞİD-lə apardığı antiterror mübarizəsi bitmək 

bilmir, belə ki, transmilli cinayətkarlığın mərkəzinə çevrilmiş bu təşkilatın üzvləri sona qədər 

mübarizə aparmaq fikrindən əl çəkə bilmirlər. Belə ki, dünyada və Avropada yaradılan 

antiterror-təhlükəsizlik fəaliyyəti İŞİD üzvlərinin geri qayıtma ehtimalını azaldır. İŞİD-çilər 

bu gün çox rahatlıqla müxtəlif ölkələrə, xüsusən də “ərəb baharının” baş verdiyi ölkələr qeyri-

leqal şəkildə miqrasiya edir,  milli təhlükənin başlıca hədəfinə çevrilirlər.  

Ərəb ölkələrində həmçnin dini və etnik düşmənçilik davam edir. Hal-hazırda Liviya, 

Yəmən, İraq və Suriyanın etnik baxımdan siyasi parçalanması təhlükəsi möcuddur. Dərin 

siyasi münaqişələr yaşayan ərəb ölkələrinin iqtisadi vəziyyəti ağır durumdadır [9, s.91].  

Üstündən on ilə yaxın zamanın ötməsinə baxmayaraq, “Ərəb baharını” təcrübədən keçirmiş 

bütün ölkələr sosial-iqtisadi böhranı yaşamaqda davam edirlər. “Bahara” qədərki iqtisadi 

vəziyyət artım rəqəmləri ilə ölçülürdüsə, inqilabi situasiyadan sonrakı vəziyyət stabilləşməkdə 

hələ də çətinliklər çəkir. Bu haqda Rusiya Elmlər Akademiyasının mütəxəssisi, professor 

L.L.Futunu yazır: “ Hal-hazırda regionun iqtisadi perspektivləri dumanlı görünür” [9, s.92]. 

Araşdırmaçı bildir ki, inqilabdan sonra sənaye və xidmət sahələrinin tənəzzülü neftlə zəngin 

ərəb ölkələrinin büdcə kəsrləri onları inkişaf etmiş iqtisadi mərkəzlərin xammal bazasına 

çevrilməsini sürətləndirdi. 

Nəticə. Bu gün  “ərəb baharının” nəticələri göz qabağındadır: gündəlik terror 

hadisələri, qətlllər, dini qarşıdurmalar və s. O regionda minlərlə dinc və sivil insanların 

məhvinə və yürd-yuvasından didərgin düşərək Avropanın küçələrindən səfil həyata  səbəb 

olan cinayətkar terror təşkilatlarının (İŞİD, Canabat ən-Nusra, Əhrar əş-Şam, Azad Suriya 

ordusu və s.) fəaliyyətinə geniş imkanlar yarada bildi. Bu gün dövlətlə xalq arasında yaranmış 

sosial narazılıqdan irəli gələn həmin hadisələri yaşayan ərəb ölkələri hələ də dərin iqtisadi 

böhranla üz-üzə dayanmaqda davam edirlər.  

Bütün bunlar onu göstərdi ki, “ərəb baharı” öz səbəb və nəticələri, meyilləri və unikal 

hərəkətverici faktorları (KİV, internet, dezinformasiya) ilə müasir beynəlxalq münasibətlərdə 
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və regional siyasətdə unikal sosial-siyasi fenomendir. Onun baş verməsi gözlənilməz olduğu 

qədər müəyyən sosial-iqtisadi səbəblərə də malikdir. Qlobal dünya sisteminin iqtisadi və 

siyasi mərkəzləri bu hadisələri öz maraqlarına uyğun şəkildə idarə etməyə çalışsalar da bu gün 

heç bir qüvvə hadisələrin sonrakı gedişinə təminat verə bilmir. Daha çox modenləşməkdə 

olan ərəb ölkələrində baş vermiş inqilabi situasiya dini ideologiyanı yenidən siyasi episentrə 

yerləşdirə bildi ki, bu da Suriya, İraq kimi bəzi ərəb ölkələrində üstündən təxminən on ilin 

keçməsinə baxmayaraq həlli görünməyən dilemmaya çevrilmişdir. 

“Ərəb baharı” müasir Qərb üçün də ağır prosesə çevrildi. Hərbi münaqişə zonalarında 

minlərlə qaçqının Avropa sərhədlərindən keçərək bu ölkələrdə qeyri-leqal şəraitdə 

məskunlaşması həmin ölkələrdə sosial böhrana səbəb oldu.  

Bu gün Yaxın Şərq ölkələrinin terrorla mübarizəsi də “ərəb baharıın” yaratdığı ağır 

nəticələrinin ifadəsidir. 
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