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عــى الرغــم مــن بــروز دعــوات أو تخوفــات أو تحذيــرات 
مــا يطلــق عليــه »انفجــارات الجــوع« يف عــدد مــن الــدول 
ــد  ــوري أو بعــد تزاي ــدالع الحــراك الث ــل ان ــة، ســواء قب العربي
مضاعفاتــه، خاصــة خالل عــام 2016، إال أن احتــاالت تحققها 
تبــدو مســتبعدة، مــع األخــذ يف االعتبــار خصوصيــة الســياق 
الداخــي، لعــدة اعتبــارات، منهــا انتهازيــة القــوى السياســية 
الداعمــة للتحــركات الثوريــة، والتخــوف مــن ســياقات الفوىض 
اإلقليميــة، والذاكــرة الجمعيــة التاريخيــة الســلبية، واملفارقــة 
بــن الدعــوات االحتجاجيــة واألوضــاع امليدانيــة، وتعاظــم 
قبضــة األجهــزة األمنيــة »املناطقيــة«، ودعــم اقتصاديــات 
ــة  ــات موازي ــة املســلحة، ووجــود اقتصادي الرصاعــات الداخلي
غــر رســمية، وغيــاب الخيــارات البديلــة لنظــم الحكــم القامئة.

ــة  ــدالع انتفاض ــو ان ــاع« ه ــورة جي ــه »ث ــد ب ــا يقص إن م
موســعة ضــد الحكومــة، تنبــع مــن الفقــراء واملهمشــن، وغــر 
املتعلمــن، وال تقتــرص عــى قــوى املعارضــة السياســية والقوى 
ــاع  ــر أو ارتف ــدم تواف ــى ع ــراض ع ــة، لالع ــة التقليدي الديني
أســعار املــواد الغذائيــة، إذ ميثــل توفر الغــذاء اآللية األساســية 
ــة  ــة. ويف حــال عــدم االســتجابة الحكومي للســيطرة االجتاعي
ملطالــب املحتجــن، وتجاهــل النتائــج العكســية لألوضــاع 
ــد املواجهــات مــع قــوات األمــن، ويحــدث  ــة، تتزاي االقتصادي
املزيــد مــن العنــف والعنــف املضــاد الــذي رسعــان مــا تتحــول 
رشارتــه إىل احتجاجــات واســعة. ووفًقــا للعديــد مــن األبحــاث 
الدوليــة، فليــس كل الجيــاع يحتجــون، فضــال عــن أن العديــد 

مــن املشــاركن يف ثــورات الجيــاع ليســوا جياًعــا.

سياسات الشعوب:

ــادي  ــش االقتص ــى التهمي ــات ع ــول االحتجاج ــا تتح وهن

ــات  ــع موج ــؤدي إىل تتاب ــدة، وت ــورة ممت ــي إىل ث واالجتاع

الغضــب الشــعبي، فيــا تطلــق عليهــا بعــض األدبيــات الدولية 

»سياســات الشــعوب« أو »سياســات املــواد التموينيــة« حينــا 

تلقــي الحكومــات بأعبــاء ثقيلــة عــى رشائــح اجتاعيــة غــر 

قــادرة عــى التكيــف معهــا.

ــا دور  ــون له ــد يك ــات ق ــن أن الحكوم ــم م ــى الرغ وع

ــاد  ــبكات الفس ــي ش ــم أو تنام ــع الدع ــبب تراج ــك بس يف ذل

ــة أســواق املــواد  يف مشــاريع الغــذاء العامــة، وضعــف مراقب

الغذائيــة؛ إال أن املجتمعــات قــد يكــون لهــا دور أيًضــا، ال 

ــة. ــرض املضارب ــلع بغ ــن الس ــاه لتخزي ــع االتج ــيا م س

حاالت متباينة:

ــي تعكــس تطلعــات  ــاك مجموعــة مــن املــؤرشات الت هن

أو مخــاوف رشائــح داخــل النخبــة والــرأي العــام يف عــدد مــن 

الــدول العربيــة مــن حــدوث »ثــورات جيــاع«، خــال العامــن 

األخرييــن، ومنهــا:

١- إطــاق دعــوات إليكرتونيــة: بــرزت دعــوات عــى 

مواقــع التواصــل االجتاعــي لنــزول قطاعــات مــن املرصين إىل 

الشــارع يف إطــار مــا أُطلــق عليــه »ثــورة الغالبــة« يف 11 نوفمرب 

ــرات،  ــك التظاه ــة لتل ــة الداعم ــد الجه ــح بع 2016، ومل يتض
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وإن كان املســتفيد مــن إطالقهــا وتنفيذهــا جاعــة »اإلخــوان 
املســلمن« و«التحالــف الوطنــي لدعــم الرشعيــة«.

كــا أطلــق نشــطاء مينيــون، يف أكتوبــر 2016، عــرب موقــع 
»تويــر« حملــة »أنــا نــازل« للتنديــد بسياســة التجويــع 
ــن يف  ــع اليمني ــوة جمي ــن، ودع ــة الحوثي ــا حرك ــي تتبعه الت
العاصمــة صنعــاء إىل الخــروج والنــزول للشــارع، وكــر حاجــز 
الخــوف. وقــد نــرشت عــدة وســائل إعــالم مينيــة بيانـًـا منســوبًا 
لهــؤالء النشــطاء، َتَثَّــل مضمونــه يف اآليت: »بــدال مــن املــوت 
جوًعــا يف البيــوت يتوجــب علينــا كبــارًا وصغــاًرا املشــاركة يف 
ــا انتظــاًرا وأعلنوهــا مدويــة برصخــات  هــذه التظاهــرة، كفان

الغضــب«.

ــدي  ــادق امله ــب الص ــة: خاط ــوز املعارض ــؤات رم ٢- تنب
ــن لحفــل  رئيــس حــزب األمــة القومــي يف الســودان، املدعوي
ــأم درمــان عــرب الهاتــف مــن  إفطــار رمضــاين مبقــر الحــزب ب
ــاع  ــورة جي ــوادر ث ــه: »إن ب ــو 2016، بقول القاهــرة يف 28 يوني
ــع  ــد م ــيايس جدي ــام س ــالد نظ ــودان ومي ــق إىل الس يف الطري
نهايــة العــام«، األمــر الــذي يتطلــب، يف رؤيتــه، التنســيق بــن 
ــه والقــوى السياســية والشــبابية لتدشــن نظــام ســيايس  حزب

ــم عــى الســالم العــادل والتحــول الدميقراطــي. قائ

٣- تحذيــرات نــواب املجالــس الترشيعيــة: حــذرت النائبــة 
يف الربملــان العراقــي زينــب البــرصي، يف بيــان لهــا يف 15 ينايــر 
2016، مــن انــدالع »ثــورة جيــاع« ضــد الحكومــة، حيــث 
قالــت أن »الحكومــة ال تراعــي املصاعــب املعيشــية التــي 
ــددون  ــران يه ــاب األف ــن؛ إذ إن أصح ــة العراقي ــه أغلبي تواج
ــز )الصمــون( مــا يهــدد نصــف الشــعب  برفــع أســعار الخب
العراقــي باملجاعــة بســبب قلــة اســتراد الدقيــق«. وأضافــت: 
ــي  ــوت الشــعب العراق ــل ق ــر ميث ــز خــط أحم ــف الخب »رغي

ــات نصفــه مبســتوى أو تحــت خــط الفقــر«. ــذي ب ال

ــاب  ــرصي إيه ــواب امل ــس الن ــب يف مجل ــّذر النائ ــا ح ك
العامــة يف 27  العمــدة، خــالل جلســة مناقشــة املوازنــة 
يونيــو 2016، مــن »ثــورة جيــاع« يف الصعيــد بســبب غيــاب 
الخدمــات، وعــدم تخصيــص بنــد يف املوازنــة العامــة للدولــة 
لالســتثارات يف محافظــات الصعيــد، عــى نحــو يعكــس 
التنميــة غــر املتوازنــة بــن أقاليــم الدولــة، وهــو مــا اعــرض 
عليــه رئيــس املجلــس الدكتــور عــي عبدالعــال وبعــض أعضــاء 
مجلــس النــواب، حيــث إن مشــكلة املرافــق العامــة ال تخــص 
الصعيــد بــل مناطــق مــرص كلهــا، وهــو مــا ينطــوي عــى تييز 

ــم عــى التقســيم الجغــرايف. قائ

ــايس  ــن: أشــار حســن العب ٤- ترجيحــات النشــطاء املدني
رئيــس االتحــاد العــام التونــي، خــالل حــواره مــع صحيفــة 
ــام  ــاالت قي ــل 2015، إىل احت ــد« يف 27 إبري ــريب الجدي »الع
»ثــورة جيــاع« يف ظــل األزمات املعيشــية املســتفحلة، وتجاهل 
مطالــب العــال، واســتمرار الفســاد، وهــو مــا يتطلــب تجميد 
الحكومــة الرتفــاع األســعار ومراجعــة أغلبهــا، خاصــًة يف املــواد 
ــار  ــؤرش إىل انفج ــادي ي ــع االقتص ــاف: »الوض ــية. وأض األساس
اجتاعــي وشــيك وفــوىض اجتاعيــة لــن نســتطيع كبــح 
جاحهــا يف حــال انفلتــت. فالجــوع كافــر، وال ميكــن أن مننــع 
ــة  ــاته االقتصادي ــتمرت مأس ــال اس ــن اإلرضاب يف ح ــًدا م أح

ــة«. واالجتاعي

ــي،  ــاد التون ــض االتح ــر رف ــن تفس ــا ميك ــا رمب ــن هن وم
ــية  ــة التونس ــاة الوطني ــى القن ــة ع ــات تليفزيوني يف ترصيح
ــادة يف  ــر الجــاري، اتجــاه الحكومــة إىل وقــف الزي يف 1 أكتوب

ــام 2019.  ــى ع ــب حت الروات

٥- نتائــج تقاريــر مــؤرشات الجــوع: يكشــف مــؤرش 
»الجــوع العاملــي« الصــادر عــن املعهــد الــدويل ألبحــاث 
ــة  ــر 2016، عــن وقــوع دول عربي سياســات الغــذاء، يف أكتوب
عديــدة ضمــن الــدول األكــر تعرًضــا لفقــر التغذيــة وانخفاض 
النمــو ومعــدل الوفيــات بــن األطفــال، مثــل اليمــن، وجيبــويت، 

ــراق. ــا، والع وموريتاني

عقبات متعددة:

لكــن مــا ســبق ال ينفــي أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل 
التــي ميكــن أن تعرقــل انــدالع أو نجــاح »ثــورات الجيــاع« يف 
دول عربيــة عــدة، وهــو مــا ميكــن تناولــه عــى النحــو التــايل:

للتحــركات  الداعمــة  السياســية  القــوى  انتهازيــة   -١
الثوريــة: وهــو مــا ينطبــق عــى جاعــة »اإلخــوان املســلمن« 
يف دعمهــا إلشــعال مــا أطلــق عليــه »ثــورة 11/11« يف مــرص، 
ــرأي  ــف ال ــة أو تعاط ــوى املدني ــة الق ــى بثق ــا ال تحظ إذ أنه
العــام منــذ 30 يونيــو 2013. فجاعــة »اإلخــوان« قــد تتعــاون 
بشــكل جــزيئ أو لحظــي مــع تكتــل ســيايس أو ائتــالف حــزيب، 
ــة،  ــة بحت ــارات براجاتي ــه العتب ــب علي ــا تنقل ــان م ــم رسع ث

ــا بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011. وهــو مــا يتضــح جليًّ

فقــد تحالفــت الجاعــة مــع األحــزاب املدنيــة والحــركات 
ــارك،  ــني مب ــبق حس ــس األس ــام الرئي ــقاط نظ ــبابية إلس الش
ودخلــت يف رشاكــة مــع »التحالــف الدميقراطــي« لحصــد 
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مقاعــد األكريــة يف مجلي الشــعب والشــورى يف عامي 2011 
و2012، وواصلــت تحالفهــا مــع القــوى املدنيــة بهــدف تأييــد 
ــات  ــة مــن انتخاب ــة الثاني مرشــحها )محمــد مــريس( يف الجول
الرئاســة. وفيــا بعــد، ســعت الجاعــة لالنفــراد بالحكــم 
مؤسســات  »أخونــة«  نحــو  واتجهــت  حلفائهــا،  وإقصــاء 
الدولــة، وتبنــي خيــار »املغالبــة ال املشــاركة«، وهــو مــا يفــر 
ــرصي  ــام امل ــرأي الع ــن ال ــعة م ــات واس ــض قطاع ــباب رف أس

ــام. ــال الع ــوان« للمج ــة »اإلخ ــودة جاع ع

كــا أن جاعــة »اإلخــوان« مل تــدُع إىل تظاهــرات للتنديــد 
ــراء أو  ــة للفق ــب اجتاعي ــق مكاس ــعار أو لتحقي ــالء األس بغ
ملعارضــة برنامــج بيــع أصــول الدولــة )الخصخصــة( أو لرفــض 
ــذي  ــر ال ــارك، األم ــد مب ــالل عه ــة خ ــة الوطني ــم العمل تعوي
يضعــف مــن مصداقيتهــا وتأثرهــا يف أوســاط النخبــة والــرأي 
العــام مًعــا، ومــن ثم، فــإن هنــاك اتجاًهــا يف الكتابــات يرى أن 
املحــدد الحاكــم لفشــل دعــوة التظاهــر يف 11/11 هــو الطابــع 
اإلخــواين لهــا؛ حيــث تهــدف الجاعــة إىل اســتغالل تداعيــات 
مجتمعيــة  قطاعــات  عــى  االقتصــادي  اإلصــالح  برنامــج 

لتحقيــق أهــداف خاصــة بهــا. 

دوامة الفوضى:

ــى  ــة: يخ ــوىض اإلقليمي ــياقات الف ــن س ــوف م ٢- التخ
ــوات  ــن دع ــبيًّا م ــتقرة نس ــدول املس ــن يف ال ــم املواطن معظ
ــي  ــة الت ــاع«، لتخوفهــم مــن املســارات املجهول ــورات الجي »ث
قــد تتجــه إليهــا، عــى نحــو مــا تُشــر إليــه أوضــاع الفــوىض 
املدمــرة يف ليبيــا واليمــن وســوريا والعــراق بعــد تحــول 
ــة  ــوى داخلي ــن ق ــلحة ب ــات مس ــوري إىل رصاع ــراك الث الح
تدعمهــا أطــراف إقليميــة وقــوى دوليــة، وال توجــد مــؤرشات 
راهنــة عــى تســوية هــذه الرصاعــات، بــل تتجــه ملزيــد مــن 
التعقيــد، وتشــر حســابات النتائــج إىل أن املفاضلــة بــن 
األوضــاع الحاليــة واألوضــاع املتوقعــة بعــد الثــورة تصبــح يف 

صالــح األوىل. 

وهنــا، يخــى عــدد كبــر مــن املواطنــن يف هــذه الدولــة 
ــة،  ــم الحالي ــر يف أوضاعه ــن حــدوث تغي ــك م ــة أو تل العربي
بــل إن الحالــة الراهنــة قــد تكــون أفضــل مــن زيــادة التدهــور 

ــا لرؤيتهــم.  وفًق

وقــد أكــد الرئيــس املــرصي عبدالفتــاح الســيي، يف حــواره 
ــر 2016،  ــر الصحــف القوميــة، يف 15 أكتوب مــع رؤســاء تحري

ــرص  ــال م ــاوالت إدخ ــدرك مح ــرصي ي ــعب امل ــى أن »الش ع

إىل دوامــة الضيــاع، ويــرص عــى عــدم الدخــول إىل هــذه 

ــة«. الدوام

تصــل  مل  الســلبية:  التاريخيــة  الجمعيــة  الذاكــرة   -٣

ــة خــالل  ــي اجتاحــت املنطقــة العربي ــة الت التطــورات الثوري

ــة  ــر، رغــم حــدوث تحــركات احتجاجي عــام 2011، إىل الجزائ

محــدودة ورغــم وجــود مقدمــات متشــابهة نســبيًا، وهــو مــا 

ــي  ــة الت ــة الجزائري ــرة الجمعي ــوء الذاك ــره يف ض ــن تفس ميك

عايشــت الرصاعــات الداخليــة عــى مــدى عقــد، فيــا أُطلــق 

عليــه »العرشيــة الســوداء«، وهــو مــا دعا بعــض الكتابــات إىل 

الحديــث عــن »االســتثناء الجزائــري« يف ظــل الربيــع العــريب. 

فرغــم تشــابه بعــض املقدمــات بــن الجزائــر ودول الثــورات 

العربيــة، فقــد اختلفــت النتائــج، مبا يعنــي أن هنــاك »وضعية 

ــر. ــة« يف الجزائ ــؤدِّ إىل »نتيجــة ثوري ــة« مل ت ثوري

ويف هــذا الســياق، مل تتســع رقعــة االحتجاجــات التــي 

شــهدتها مــدن جزائريــة بســبب غــالء األســعار وسياســة 

التقشــف التــي رشعــت الحكومــة يف تطبيقهــا منــذ بدايــة عام 

ــا إىل  ــزي أوزو وانتقاله ــة تي ــن مدين ــا م ــم انطالقه 2016، رغ

مــدن ســطيف وباتنــة ثــم إىل منطقــة القبائل، لكنهــا تراجعت 

ــد إىل  ــوات مكافحــة الشــغب، ومل تت ــات مــع ق بعــد مواجه

ــدم االســتقرار،  ــالد إىل ع ــودة الب ــن ع ــا م ــدن أخــرى تخوفً م

ال ســيا يف ظــل وعــود حكوميــة بتقليــص تأثــر املواطــن 

الجزائــري بتداعيــات األزمــة االقتصاديــة، وخاصــة ارتفــاع 

األســعار وتزايــد الرضائــب عــى أصحــاب الدخــول الضعيفــة يف 

ظــل انخفــاض أســعار النفــط، حيــث كانــت الثــورات يف دول 

الجــوار ســببًا يف تراجــع أو انقطــاع مصــادر الدخــل.

وبعبــارة أخــرى، فــإن اإلرث الثقيــل والتجربــة املريــرة 

للجزائــر مــع وصــول اإلســالمين للســلطة يف التســعينيات ومــا 

ــا  ــة راح ضحيته ــرب أهلي ــلبية وح ــات س ــن تداعي ــه م أعقب

200 ألــف جزائــري خــالل عقــد ونصــف، بخــالف املفقوديــن 

والنازحــن، كان كفيــال بعرقلــة »ثــورة جيــاع« محتملــة. ولــذا، 

تصاعــدت تخوفــات املواطنــن مــن العــودة إىل حالــة العنــف 

ــد  ــري يف عق ــي تصــدرت املشــهد الجزائ ــف املضــاد الت والعن

التســعينيات مــن القــرن املــايض. وهنــا، فــإن أغلــب قطاعــات 

املجتمــع الجزائــري تعيــش مــا ميكــن تســميته مبرحلــة 

»نقاهــة«، مبــا يعنــي أن معظــم الجزائريــن فضلــوا املحافظــة 

ــا مــن مجهــول قــد يكــون مؤملـًـا. عــى الوضــع القائــم خوفً

كوابح اندالع »ثورات الجياع« في المنطقة العربية
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تناقض الفكرة:

٤- املفارقــة بن الدعــوات االحتجاجية واألوضــاع امليدانية: 

ــواد  ــاد يف امل ــص ح ــن نق ــاين م ــدة ال تع ــة ع إذ أن دوال عربي

األساســية مثــل الخبــز واألرز، والتــي مثلــت رشارة احتجاجــات 

ــال،  ــبيل املث ــى س ــة. فع ــهدتها دول مختلف ــة ش ــة عنيف عربي

اختفــت يف محافظــات مــرص مشــاهد الوقــوف أمــام املخابــز 

أو انتظــام طوابــر األفــراد أمــام مســتودعات البوتاجــاز، فضــال 

عــن وقــوف عربــات محاربــة الغــالء التابعــة للقــوات املســلحة 

مبــا يقلــل مــن األعبــاء امللقــاة عــى املواطنــن.

بــل مــن املالحــظ تزايــد اإلنفــاق املجتمعــي عــى الغــذاء 

ــرات  ــا البعــض تحذي ــق فيه ــي يطل ــدول الت ــن ال ــر م يف الكث

ــع  ــرات بعــض املواق ــا لتقدي ــا. ووفًق ــاع« به ــورات جي ــن »ث م

اإلليكرونيــة غــر الرســمية، نقــال عــن مصــادر غربيــة وعربيــة 

إلحصــاءات العــام الحــايل، فقــد تصــدرت الجزائــر قامئــة 

الــدول العربيــة يف حجــم إنفــاق األرسة عــى الطعــام، حيــث 

بلــغ %43,7 مــن دخلهــا الســنوي، تليهــا مــرص بنســبة إنفــاق 

%43,6، ثــم املغــرب بنســبة %40,5، ثم األردن بنســبة 40,4%، 

ــا تونــس بنســبة 35,5%.  تليه

والالفــت يف هــذا الســياق، هــو أنــه رغــم أن انــدالع ثــورات 

غالبًــا مــا يكــون يف املناطــق الضعيفــة مــن القرشة األرضيــة، إال 

أن ذلــك ال ينفــي أنــه مل تظهــر مســاهات ثوريــة للصعيــد يف 

ثــورة ينايــر يف مــرص، أو الجنــوب التونــي يف ثــورة الياســمن، 

أو املناطــق املهمشــة يف ليبيــا.

عنف الميلشيات:

ــو  ــة«: وه ــة »املناطقي ــزة األمني ــة األجه ــم قبض ٥- تعاظ

مــا ينطبــق تحديــًدا عــى الحالــة الســورية، إذ يســعى نظــام 

األســد إىل إخــاد أيــة احتجاجــات يف املناطــق الخاضعــة 

ــيا يف  ــه، ال س ــة ل ــيات الحليف ــيطرة امليلش ــيطرته أو لس لس

ظــل ارتفــاع أســعار املحروقــات واالتصــاالت والســلع األساســية 

بنســبة تصــل إىل الضعــف، عــى نحــو أدى إىل تزايــد التحليالت 

التــي توقعــت انــدالع »ثــورات جيــاع مناطقيــة« يف محافظــة 

مثــل الســويداء نتيجــة غــالء األســعار، وغيــاب فــرص العمــل، 

واشــراط النظــام إجبــار الشــباب عــى االنخــراط يف امليلشــيات 

الداعمــة لبقائــه مــن أجــل الحصــول عــى الراتــب.

ــة  ــق بالقبض ــاًرا يتعل ــاك اعتب ــإن هن ــياق، ف ــذا الس ويف ه

األمنيــة التــي تعــوق ثــورة ضــد أعــوان النظــام يف املحافظــة، 

ال ســيا يف ظــل نجاحــه التدريجــي يف اســتعادة املناطــق 

ــا  ــو م ــام 2012، وه ــذ ع ــيطرته من ــاق س ــن نط ــة ع الخارج

يعــود إىل التدخــل الــرويس املتعــدد األبعــاد منــذ 30 ســبتمرب 

2015 وحتــى اآلن. فضــال عــن أن آثــار الحــرب الدائــرة يف بعض 

املناطــق واملحافظــات الســورية ال تــزال تثــل تهديــدات حــادة 

ــا  ــد قاطنوه ــام، ال يري ــيطرة النظ ــت س ــة تح ــق مختلف ملناط

ــا  ــي شــهدت أوضاًع ــب الت ــا وحل ــة ومضاي ــاذج الرق ــرار من تك

ــاوية. مأس

كــا أن بعــض امليلشــيات املســلحة، وتحديــًدا قــوات 

»فجــر ليبيــا«، تصــدت ملــا أطلقــت عليــه وســائل إعــالم ليبيــة 

مظاهــرات »ثــورة الجيــاع« يف شــوارع طرابلــس يف فربايــر 

ومــارس 2016، بعــد إغــالق مئــات املخابــز يف العاصمــة 

أبوابهــا يف وجــه املواطنــن، وعجزهــا عــن توفــر الدقيــق، بــل 

تــم إطــالق النــار عليهــم بهــدف تفريــق املظاهــرات املطالبــة 

ــر  ــور عم ــه الدكت ــار إلي ــا أش ــو م ــز، وه ــف الخب ــر رغي بتوف

ــابق يف  ــي الس ــة الليب ــالم والثقاف ــر اإلع ــري وزي ــن القوي حس

صحيفــة »األهــرام املســايئ« يف 14 فربايــر 2016، حيــث مل 

تكــن هــذه هــي املــرة األوىل التــي اندلعــت فيهــا احتجاجــات 

ــام 2015. ــة يف ع ــرات ماثل ــبقتها مظاه ــل س ــة، ب غاضب

٦- دعــم اقتصاديــات الرصاعــات الداخلية املســلحة: تقاوم 

املناطــق الخاضعــة لســيطرة نظــام األســد تحــول احتجاجــات 

الغضــب إىل ثــورة إلدراكهــا للضغــوط التــي يتعــرض لهــا 

ــة  ــوى املعارض ــة ق ــه يف مواجه ــم جبهات ــام ورضورة دع النظ

ــد  ــار األس ــدار بش ــد إص ــا بع ــك جليًّ ــرز ذل ــد ب ــلحة. وق املس

مرســوًما يف 18 يونيــو 2016 تحــت اســم »التعويــض املعيــي 

للعاملــن املدنيــن والعســكرين واملتقاعديــن واملتعاقديــن 

بعقــود ســنوية«، إذ أصــدر بعــد هــذا املرســوم بيومــن قــرارًا 

بتعديــل ســعر لــر البنزيــن وأســطوانات الغــاز، ومــن ثــم يقبل 

املواطنــون املقيمــون يف مناطــق ســيطرة النظــام لتوظيفــه يف 

دعــم اقتصاديــات الحــرب، وهــو مــا جعــل نظــام األســد يبقــى 

صامــًدا مــدة ســت ســنوات بعــد تقلــص اإليــرادات الرضيبيــة، 

وفقــدان رســوم املعابــر والجــارك، وســيطرة تنظيــم »داعــش« 

ــن  ــك، م ــب ذل ــتفيد، إىل جان ــث يس ــط، حي ــار النف ــى آب ع

الدعــم املــايل والعســكري القــادم مــن روســيا وإيــران و«حــزب 

اللــه« يف لبنــان. 
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اقتصاديات الظل:

ــث  ــمية: حي ــري رس ــة« غ ــات موازي ــود »اقتصادي ٧- وج
ــان،  ــض األحي ــا، يف بع ــات يف أهميته ــذه االقتصادي ــوق ه تف
شــبكة األمــان االجتاعــي التــي تقدمهــا الحكومــات ملواطنيها. 
فعــى الرغــم مــن أن الســكان املحليــن يف عــدة دول عربيــة 
يعانــون مــن أعبــاء الغــالء وتــردي األوضــاع املعيشــية بدعــوى 
عــدم كفايــة رواتبهــم لالحتياجــات املاليــة، إال أن لديهم مســارًا 
ــة،  ــرى إضافي ــال أخ ــن أع ــل م ــق بالدخ ــا يتعل ــر موازيً آخ
وهــو مــا يــؤدي إىل تجــاوز التوتــرات الكامنــة يف مجتمعــات 
منخفضــة الدخــول للعاملــن يف األجهــزة البروقراطيــة أو حتى 

املؤسســات والــرشكات الخاصــة. 

البديل الغائب:

٨- غيــاب الخيــارات البديلــة لنظــم الحكــم القامئــة: 
ســاهمت مرحلــة الحــراك الثــوري العــريب يف إســقاط رمــوز أو 
هيــاكل بعــض نظــم الحكــم القامئــة مــن دون أن تتمكــن، يف 
حــاالت مختلفــة، مــن التأســيس لنظــم بديلــة مُيكنهــا بلــورة 
سياســات اقتصاديــة واجتاعيــة تُلبــي احتياجــات املواطنــن، 
الثــورات  بدايــة  بــأن  املواطنــن  لــدى  إدراك  فقــد ســاد 
ــا  ــا، في ــى مســاراتها وتعقيداته ــا أو حت ــل نهايته ليســت مث
ــا  ــودة إليه ــون الع ــد املواطن ــي ال يري ــة« الت ــبه »املتاه يش
ــدول  ــض ال ــر يف بع ــن التغي ــأس م ــاك ي ــتمرارها. فهن أو اس
العربيــة، ال ســيا أن »املتاهــة االنتقاليــة« التــي ســادت 
ــة،  ــورات العربي ــد الث ــا بع ــة م ــة يف مرحل ــوالت الداخلي التح

ــول. ــة أف ــة يف حال ــورات املحتمل ــل الث تجع

استدراك ممكن:

خالصــة القــول، عــى الرغــم مــن أن هــذه العوامــل تثــل 
كوابــح النــدالع »ثــورات جيــاع« يف بعــض الــدول العربيــة، إال 
ــأزم  أن ذلــك ال ميثــل ذريعــة للحكومــات بعــدم االعــراف بت
األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة وتصحيــح مســار سياســتها. 
ــو  ــة، وه ــوىض قادم ــون الف ــى ال تك ــن حت ــتدراك ممك فاالس
بــأن  للمجتمعــات  توحــي  تدريجيــة  بخطــوات  مرهــون 
الحكومــات تعــي الــدروس، خاصــة التنبــؤ بالهبــات الشــعبية 
التــي فشــلت الدراســات األكادمييــة واألجهــزة االســتخباراتية 
ــر  ــر مدي ــس كالب ــه جيم ــرب عن ــا ع ــو م ــا، وه ــؤ به يف التنب
االســتخبارات الوطنيــة األمريكيــة يف إحدى جلســات االســتاع 

ــه: »نحــن لســنا عرافــن«. بقول
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت تث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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