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ارتدادات عكسية:
كوابح اندالع «ثورات الجياع» في المنطقة العربية
عــى الرغــم مــن بــروز دعــوات أو تخوفــات أو تحذيـرات
مــا يطلــق عليــه «انفجــارات الجــوع» يف عــدد مــن الــدول
العربيــة ،ســواء قبــل انــدالع الح ـراك الثــوري أو بعــد تزايــد
مضاعفاتــه ،خاصــة خالل عــام  ،2016إال 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
الرصاعــات الداخليــة املســلحة ،ووجــود اقتصاديــات موازيــة
غــر رســمية ،وغيــاب الخيــارات البديلــة لنظــم الحكــم القامئة.
إن مــا يقصــد بــه «ثــورة جيــاع» هــو انــدالع انتفاضــة
موســعة ضــد الحكومــة ،تنبــع مــن الفقـراء واملهمشــن ،وغــر
املتعلمــن ،وال تقتــر عــى قــوى املعارضــة السياســية والقوى
الدينيــة التقليديــة ،لالعــراض عــى عــدم توافــر أو ارتفــاع
أســعار املــواد الغذائيــة ،إذ ميثــل توفري الغــذاء اآللية األساســية
للســيطرة االجتامعيــة .ويف حــال عــدم االســتجابة الحكوميــة
ملطالــب املحتجــن ،وتجاهــل النتائــج العكســية لألوضــاع
االقتصاديــة ،تتزايــد املواجهــات مــع قــوات األمــن ،ويحــدث
املزيــد مــن العنــف والعنــف املضــاد الــذي رسعــان مــا تتحــول
رشارتــه إىل احتجاجــات واســعة .ووف ًقــا للعديــد مــن األبحــاث
الدوليــة ،فليــس كل الجيــاع يحتجــون ،فضــا عــن أن العديــد
مــن املشــاركني يف ثــورات الجيــاع ليســوا جيا ًعــا.
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سياسات الشعوب:
وهنــا تتحــول االحتجاجــات عــى التهميــش االقتصــادي
واالجتامعــي إىل ثــورة ممتــدة ،وتــؤدي إىل تتابــع موجــات
الغضــب الشــعبي ،فيــا تطلــق عليهــا بعــض األدبيــات الدولية
«سياســات الشــعوب» أو «سياســات املــواد التموينيــة» حينــا
تلقــي الحكومــات بأعبــاء ثقيلــة عــى رشائــح اجتامعيــة غــر
قــادرة عــى التكيــف معهــا.
وعــى الرغــم مــن أن الحكومــات قــد يكــون لهــا دور
يف ذلــك بســبب تراجــع الدعــم أو تنامــي شــبكات الفســاد
يف مشــاريع الغــذاء العامــة ،وضعــف مراقبــة أســواق املــواد
الغذائيــة؛ إال أن املجتمعــات قــد يكــون لهــا دور أيضً ــا ،ال
ســيام مــع االتجــاه لتخزيــن الســلع بغــرض املضاربــة.
حاالت متباينة:
هنــاك مجموعــة مــن املــؤرشات التــي تعكــس تطلعــات
أو مخــاوف رشائــح داخــل النخبــة والــرأي العــام يف عــدد مــن
الــدول العربيــة مــن حــدوث «ثــورات جيــاع» ،خــال العامــن
األخرييــن ،ومنهــا:
 -١إطــاق دعــوات إليكرتونيــة :بــرزت دعــوات عــى
مواقــع التواصــل االجتامعــي لنــزول قطاعــات مــن املرصيني إىل
الشــارع يف إطــار مــا أُطلــق عليــه «ثــورة الغالبــة» يف  11نوفمرب
 ،2016ومل يتضــح بعــد الجهــة الداعمــة لتلــك التظاهــرات،
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وإن كان املســتفيد مــن إطالقهــا وتنفيذهــا جامعــة «اإلخــوان
املســلمني» و»التحالــف الوطنــي لدعــم الرشعيــة».
كــا أطلــق نشــطاء مينيــون ،يف أكتوبــر  ،2016عــر موقــع
«تويــر» حملــة «أنــا نــازل» للتنديــد بسياســة التجويــع
التــي تتبعهــا حركــة الحوثيــن ،ودعــوة جميــع اليمنيــن يف
العاصمــة صنعــاء إىل الخــروج والنــزول للشــارع ،وكــر حاجــز
الخــوف .وقــد نــرت عــدة وســائل إعــام مينيــة بيانًــا منســوبًا
لهــؤالء النشــطاء ،تَ َثَّــل مضمونــه يف اآليت« :بــدال مــن املــوت
جو ًعــا يف البيــوت يتوجــب علينــا كبــا ًرا وصغــا ًرا املشــاركة يف
هــذه التظاهــرة ،كفانــا انتظــا ًرا وأعلنوهــا مدويــة برصخــات
الغضــب».
 -٢تنبــؤات رمــوز املعارضــة :خاطــب الصــادق املهــدي
رئيــس حــزب األمــة القومــي يف الســودان ،املدعويــن لحفــل
إفطــار رمضــاين مبقــر الحــزب بــأم درمــان عــر الهاتــف مــن
القاهــرة يف  28يونيــو  ،2016بقولــه« :إن بــوادر ثــورة جيــاع
يف الطريــق إىل الســودان وميــاد نظــام ســيايس جديــد مــع
نهايــة العــام» ،األمــر الــذي يتطلــب ،يف رؤيتــه ،التنســيق بــن
حزبــه والقــوى السياســية والشــبابية لتدشــن نظــام ســيايس
قائــم عــى الســام العــادل والتحــول الدميقراطــي.
 -٣تحذيـرات نــواب املجالــس الترشيعيــة :حــذرت النائبــة
يف الربملــان العراقــي زينــب البــري ،يف بيــان لهــا يف  15ينايــر
 ،2016مــن انــدالع «ثــورة جيــاع» ضــد الحكومــة ،حيــث
قالــت أن «الحكومــة ال تراعــي املصاعــب املعيشــية التــي
تواجــه أغلبيــة العراقيــن؛ إذ إن أصحــاب األفــران يهــددون
برفــع أســعار الخبــز (الصمــون) مــا يهــدد نصــف الشــعب
العراقــي باملجاعــة بســبب قلــة اســترياد الدقيــق» .وأضافــت:
«رغيــف الخبــز خــط أحمــر ميثــل قــوت الشــعب العراقــي
الــذي بــات نصفــه مبســتوى أو تحــت خــط الفقــر».
كــا حــذّر النائــب يف مجلــس النــواب املــري إيهــاب
العمــدة ،خــال جلســة مناقشــة املوازنــة العامــة يف 27
يونيــو  ،2016مــن «ثــورة جيــاع» يف الصعيــد بســبب غيــاب
الخدمــات ،وعــدم تخصيــص بنــد يف املوازنــة العامــة للدولــة
لالســتثامرات 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 مــر كلهــا ،وهــو مــا ينطــوي عــى متييز
قائــم عــى التقســيم الجغ ـرايف.
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 -٤ترجيحــات النشــطاء املدنيــن :أشــار حســن العبــايس
رئيــس االتحــاد العــام التونــي ،خــال حــواره مــع صحيفــة
«العــريب الجديــد» يف  27إبريــل  ،2015إىل احتــاالت قيــام
«ثــورة جيــاع» يف ظــل األزمات املعيشــية املســتفحلة ،وتجاهل
مطالــب العــال ،واســتمرار الفســاد ،وهــو مــا يتطلــب تجميد
الحكومــة الرتفــاع األســعار ومراجعــة أغلبهــا ،خاصـ ًة يف املــواد
األساســية .وأضــاف« :الوضــع االقتصــادي يــؤرش إىل انفجــار
اجتامعــي وشــيك وفــوىض اجتامعيــة لــن نســتطيع كبــح
جامحهــا يف حــال انفلتــت .فالجــوع كافــر ،وال ميكــن أن مننــع
أحــ ًدا مــن اإلرضاب يف حــال اســتمرت مأســاته االقتصاديــة
واالجتامعيــة».
ومــن هنــا رمبــا ميكــن تفســر رفــض االتحــاد التونــي،
يف ترصيحــات تليفزيونيــة عــى القنــاة الوطنيــة التونســية
يف  1أكتوبــر الجــاري ،اتجــاه الحكومــة إىل وقــف الزيــادة يف
الرواتــب حتــى عــام .2019
 -٥نتائــج تقاريــر مــؤرشات الجــوع :يكشــف مــؤرش
«الجــوع العاملــي» الصــادر عــن املعهــد الــدويل ألبحــاث
سياســات الغــذاء ،يف أكتوبــر  ،2016عــن وقــوع دول عربيــة
عديــدة ضمــن الــدول األكــر تعرضً ــا لفقــر التغذيــة وانخفاض
النمــو ومعــدل الوفيــات بــن األطفــال ،مثــل اليمــن ،وجيبــويت،
وموريتانيــا ،والعــراق.
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:
 -١انتهازيــة القــوى السياســية الداعمــة للتحــركات
الثوريــة :وهــو مــا ينطبــق عــى جامعــة «اإلخــوان املســلمني»
يف دعمهــا إلشــعال مــا أطلــق عليــه «ثــورة  »11/11يف مــر،
إذ أنهــا ال تحظــى بثقــة القــوى املدنيــة أو تعاطــف الــرأي
العــام منــذ  30يونيــو  .2013فجامعــة «اإلخــوان» قــد تتعــاون
بشــكل جــزيئ أو لحظــي مــع تكتــل ســيايس أو ائتــاف حــزيب،
ثــم رسعــان مــا تنقلــب عليــه العتبــارات براجامتيــة بحتــة،
وهــو مــا يتضــح جليًّــا بعــد ثــورة  25ينايــر .2011
فقــد تحالفــت الجامعــة مــع األحـزاب املدنيــة والحــركات
الشــبابية إلســقاط نظــام الرئيــس األســبق حســني مبــارك،
ودخلــت يف رشاكــة مــع «التحالــف الدميقراطــي» لحصــد
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مقاعــد األكرثيــة يف مجليس الشــعب والشــورى يف عامي 2011
و ،2012وواصلــت تحالفهــا مــع القــوى املدنيــة بهــدف تأييــد
مرشــحها (محمــد مــريس) يف الجولــة الثانيــة مــن انتخابــات
الرئاســة .وفيــا بعــد ،ســعت الجامعــة لالنفــراد بالحكــم
وإقصــاء حلفائهــا ،واتجهــت نحــو «أخونــة» مؤسســات
الدولــة ،وتبنــي خيــار «املغالبــة ال املشــاركة» ،وهــو مــا يفــر
أســباب رفــض قطاعــات واســعة مــن الــرأي العــام املــري
عــودة جامعــة «اإلخــوان» للمجــال العــام.
كــا أن جامعــة «اإلخــوان» مل تــد ُع إىل تظاهـرات للتنديــد
بغــاء األســعار أو لتحقيــق مكاســب اجتامعيــة للفقــراء أو
ملعارضــة برنامــج بيــع أصــول الدولــة (الخصخصــة) أو لرفــض
تعويــم العملــة الوطنيــة خــال عهــد مبــارك ،األمــر الــذي
يضعــف مــن مصداقيتهــا وتأثريهــا يف أوســاط النخبــة والــرأي
العــام م ًعــا ،ومــن ثم ،فــإن هنــاك اتجا ًهــا يف الكتابــات يرى أن
املحــدد الحاكــم لفشــل دعــوة التظاهــر يف  11/11هــو الطابــع
اإلخــواين لهــا؛ حيــث تهــدف الجامعــة إىل اســتغالل تداعيــات
برنامــج اإلصــاح االقتصــادي عــى قطاعــات مجتمعيــة
لتحقيــق أهــداف خاصــة بهــا.
دوامة الفوضى:
 -٢التخــوف مــن ســياقات الفــوىض اإلقليميــة :يخــى
معظــم املواطنــن يف الــدول املســتقرة نســب ًّيا مــن دعــوات
«ثــورات الجيــاع» ،لتخوفهــم مــن املســارات املجهولــة التــي
قــد تتجــه إليهــا ،عــى نحــو مــا ت ُشــر إليــه أوضــاع الفــوىض
املدمــرة يف ليبيــا واليمــن وســوريا والعــراق بعــد تحــول
الحــراك الثــوري إىل رصاعــات مســلحة بــن قــوى داخليــة
تدعمهــا أطـراف 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
العربيــة أو تلــك مــن حــدوث تغيــر يف أوضاعهــم الحاليــة،
بــل إن الحالــة الراهنــة قــد تكــون أفضــل مــن زيــادة التدهــور
وف ًقــا لرؤيتهــم.
وقــد أكــد الرئيــس املــري عبدالفتــاح الســييس ،يف حــواره
مــع رؤســاء تحريــر الصحــف القوميــة ،يف  15أكتوبــر ،2016
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عــى أن «الشــعب املــري يــدرك محــاوالت إدخــال مــر
إىل دوامــة الضيــاع ،ويــر عــى عــدم الدخــول إىل هــذه
الدوامــة».
 -٣الذاكــرة الجمعيــة التاريخيــة الســلبية :مل تصــل
التطــورات الثوريــة التــي اجتاحــت املنطقــة العربيــة خــال
عــام  ،2011إىل الجزائــر ،رغــم حــدوث تحــركات احتجاجيــة
محــدودة ورغــم وجــود مقدمــات متشــابهة نســب ًيا ،وهــو مــا
ميكــن تفســره يف ضــوء الذاكــرة الجمعيــة الجزائريــة التــي
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
ثوريــة» مل تــؤ ِّد إىل «نتيجــة ثوريــة» يف الجزائــر.
ويف هــذا الســياق ،مل تتســع رقعــة االحتجاجــات التــي
شــهدتها مــدن جزائريــة بســبب غــاء األســعار وسياســة
التقشــف التــي رشعــت الحكومــة يف تطبيقهــا منــذ بدايــة عام
 ،2016رغــم انطالقهــا مــن مدينــة تيــزي أوزو وانتقالهــا إىل
مــدن ســطيف وباتنــة ثــم إىل منطقــة القبائل ،لكنهــا تراجعت
بعــد مواجهــات مــع قــوات مكافحــة الشــغب ،ومل متتــد إىل
مــدن أخــرى تخوفًــا مــن عــودة البــاد إىل عــدم االســتقرار،
ال ســيام 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 ســب ًبا يف تراجــع أو انقطــاع مصــادر الدخــل.
وبعبــارة أخــرى ،فــإن اإلرث الثقيــل والتجربــة املريــرة
للجزائــر مــع وصــول اإلســاميني للســلطة يف التســعينيات ومــا
أعقبــه مــن تداعيــات ســلبية وحــرب أهليــة راح ضحيتهــا
 200ألــف جزائــري خــال عقــد ونصــف ،بخــاف املفقوديــن
والنازحــن ،كان كفيــا بعرقلــة «ثــورة جيــاع» محتملــة .ولــذا،
تصاعــدت تخوفــات املواطنــن مــن العــودة إىل حالــة العنــف
والعنــف املضــاد التــي تصــدرت املشــهد الجزائــري يف عقــد
التســعينيات مــن القــرن املــايض .وهنــا ،فــإن أغلــب قطاعــات
املجتمــع الجزائــري تعيــش مــا ميكــن تســميته مبرحلــة
«نقاهــة» ،مبــا يعنــي أن معظــم الجزائريــن فضلــوا املحافظــة
عــى الوضــع القائــم خوفًــا مــن مجهــول قــد يكــون مؤملًــا.
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تناقض الفكرة:
 -٤املفارقــة بني الدعــوات االحتجاجية واألوضــاع امليدانية:
إذ أن دوال عربيــة عــدة ال تعــاين مــن نقــص حــاد يف املــواد
األساســية مثــل الخبــز واألرز ،والتــي مثلــت رشارة احتجاجــات
عربيــة عنيفــة شــهدتها دول مختلفــة .فعــى ســبيل املثــال،
اختفــت يف محافظــات مــر مشــاهد الوقــوف أمــام املخابــز
أو انتظــام طوابــر األفـراد أمــام مســتودعات البوتاجــاز ،فضــا
عــن وقــوف عربــات محاربــة الغــاء التابعــة للقــوات املســلحة
مبــا يقلــل مــن األعبــاء امللقــاة عــى املواطنــن.
بــل مــن املالحــظ تزايــد اإلنفــاق املجتمعــي عــى الغــذاء
يف الكثــر مــن الــدول التــي يطلــق فيهــا البعــض تحذي ـرات
مــن «ثــورات جيــاع» بهــا .ووف ًقــا لتقدي ـرات بعــض املواقــع
اإلليكرتونيــة غــر الرســمية ،نقــا 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 مــر بنســبة إنفــاق
 ،43,6%ثــم املغــرب بنســبة  ،40,5%ثم األردن بنســبة ،40,4%
تليهــا تونــس بنســبة .35,5%
والالفــت يف هــذا الســياق ،هــو أنــه رغــم أن انــدالع ثــورات
غال ًبــا مــا يكــون يف املناطــق الضعيفــة مــن القرشة األرضيــة ،إال
أن ذلــك ال ينفــي أنــه مل تظهــر مســاهامت ثوريــة للصعيــد يف
ثــورة ينايــر يف مــر ،أو الجنــوب التونــي يف ثــورة الياســمني،
أو املناطــق املهمشــة يف ليبيــا.
عنف الميلشيات:
 -٥تعاظــم قبضــة األجهــزة األمنيــة «املناطقيــة» :وهــو
مــا ينطبــق تحدي ـ ًدا عــى الحالــة الســورية ،إذ يســعى نظــام
األســد إىل إخــاد أيــة احتجاجــات يف املناطــق الخاضعــة
لســيطرته أو لســيطرة امليلشــيات الحليفــة لــه ،ال ســيام يف
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 غــاء األســعار ،وغيــاب فــرص العمــل،
واشـراط النظــام إجبــار الشــباب عــى االنخـراط يف امليلشــيات
الداعمــة لبقائــه مــن أجــل الحصــول عــى الراتــب.
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ويف هــذا الســياق ،فــإن هنــاك اعتبــا ًرا يتعلــق بالقبضــة
األمنيــة التــي تعــوق ثــورة ضــد أعــوان النظــام يف املحافظــة،
ال ســيام يف ظــل نجاحــه التدريجــي يف اســتعادة املناطــق
الخارجــة عــن نطــاق ســيطرته منــذ عــام  ،2012وهــو مــا
يعــود إىل التدخــل الــرويس املتعــدد األبعــاد منــذ  30ســبتمرب
 2015وحتــى اآلن .فضــا عــن أن آثــار الحــرب الدائــرة يف بعض
املناطــق واملحافظــات الســورية ال تـزال متثــل تهديــدات حــادة
ملناطــق مختلفــة تحــت ســيطرة النظــام ،ال يريــد قاطنوهــا
تك ـرار منــاذج الرقــة ومضايــا وحلــب التــي شــهدت أوضا ًعــا
مأســاوية.
كــا أن بعــض امليلشــيات املســلحة ،وتحديــ ًدا قــوات
«فجــر ليبيــا» ،تصــدت ملــا أطلقــت عليــه وســائل إعــام ليبيــة
مظاهــرات «ثــورة الجيــاع» يف شــوارع طرابلــس يف فربايــر
ومــارس  ،2016بعــد إغــاق مئــات املخابــز يف العاصمــة
أبوابهــا يف وجــه املواطنــن ،وعجزهــا عــن توفــر الدقيــق ،بــل
تــم إطــاق النــار عليهــم بهــدف تفريــق املظاهـرات املطالبــة
بتوفــر رغيــف الخبــز ،وهــو مــا أشــار إليــه الدكتــور عمــر
حســن القويــري وزيــر اإلعــام والثقافــة الليبــي الســابق يف
صحيفــة «األهــرام املســايئ» يف  14فربايــر  ،2016حيــث مل
تكــن هــذه هــي املــرة األوىل التــي اندلعــت فيهــا احتجاجــات
غاضبــة ،بــل ســبقتها مظاهــرات مامثلــة يف عــام .2015
 -٦دعــم اقتصاديــات الرصاعــات الداخلية املســلحة :تقاوم
املناطــق الخاضعــة لســيطرة نظــام األســد تحــول احتجاجــات
الغضــب إىل ثــورة إلدراكهــا للضغــوط التــي يتعــرض لهــا
النظــام ورضورة دعــم جبهاتــه يف مواجهــة قــوى املعارضــة
املســلحة .وقــد بــرز ذلــك جل ًّيــا بعــد إصــدار بشــار األســد
مرســو ًما يف  18يونيــو  2016تحــت اســم «التعويــض املعيــي
للعاملــن املدنيــن والعســكريني واملتقاعديــن واملتعاقديــن
بعقــود ســنوية» ،إذ أصــدر بعــد هــذا املرســوم بيومــن ق ـرا ًرا
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
صامـ ًدا مــدة ســت ســنوات بعــد تقلــص اإليـرادات الرضيبيــة،
وفقــدان رســوم املعابــر والجــارك ،وســيطرة تنظيــم «داعــش»
عــى آبــار النفــط ،حيــث يســتفيد ،إىل جانــب ذلــك ،مــن
الدعــم املــايل والعســكري القــادم مــن روســيا وإيـران و»حــزب
اللــه» يف لبنــان.
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اقتصاديات الظل:
 -٧وجــود «اقتصاديــات موازيــة» غــر رســمية :حيــث
تفــوق هــذه االقتصاديــات يف أهميتهــا ،يف بعــض األحيــان،
شــبكة األمــان االجتامعــي التــي تقدمهــا الحكومــات ملواطنيها.
فعــى الرغــم مــن أن الســكان املحليــن يف عــدة دول عربيــة
يعانــون مــن أعبــاء الغــاء وتــردي األوضــاع املعيشــية بدعــوى
عــدم كفايــة رواتبهــم لالحتياجــات املاليــة ،إال أن لديهم مســا ًرا
آخــر موازيًــا يتعلــق بالدخــل مــن أعــال أخــرى إضافيــة،
وهــو مــا يــؤدي إىل تجــاوز التوت ـرات الكامنــة يف مجتمعــات
منخفضــة الدخــول للعاملــن يف األجهــزة البريوقراطيــة أو حتى
املؤسســات والــركات الخاصــة.

Policy Brief
ت موجــزة 
«موجــ ز سياســات» يهتــ م بتقديــ م تحليــا 
ق األوســط،
ت اإلقليميــ ة  يف الــر 
حــو ل أبــر ز التطــورا 
ى أوضــا ع اإلقليــم،
ت الدوليــ ة املؤثــر ة عــ 
والتطــورا 
والتــي تدخــ ل  يف مجــا ل عمــ ل املركــز  ،الســيام املتعلقــ ة
ت دو ل منطقــ ة الخليــ ج العــريب  ،خاصــ ة تلــك
باهتاممــا 
ت غــ ر التقليديــ ة والظواهــ ر قيــد
املتعلقــ ة بالتوجهــا 
ث الجاريــة  ،ومحاولــة
ف هــ و تحليــ ل األحــدا 
التشــكل  ،فالهــد 
ب.
توقــ ع مســاراته ا أ و تداعياتهــ ا  ىف املســتقب ل القريــ 

البديل الغائب:
 -٨غيــاب الخيــارات البديلــة لنظــم الحكــم القامئــة:
ســاهمت مرحلــة الحـراك الثــوري العــريب يف إســقاط رمــوز أو
هيــاكل بعــض نظــم الحكــم القامئــة مــن دون أن تتمكــن ،يف
حــاالت مختلفــة ،مــن التأســيس لنظــم بديلــة ُيكنهــا بلــورة
سياســات اقتصاديــة واجتامعيــة ت ُلبــي احتياجــات املواطنــن،
فقــد ســاد إدراك لــدى املواطنــن بــأن بدايــة الثــورات
ليســت مثــل نهايتهــا أو حتــى مســاراتها وتعقيداتهــا ،فيــا
يشــبه «املتاهــة» التــي ال يريــد املواطنــون العــودة إليهــا
أو اســتمرارها .فهنــاك يــأس مــن التغيــر يف بعــض الــدول
العربيــة ،ال ســيام أن «املتاهــة االنتقاليــة» التــي ســادت
التحــوالت الداخليــة يف مرحلــة مــا بعــد الثــورات العربيــة،
تجعــل الثــورات املحتملــة يف حالــة أفــول.
استدراك ممكن:
خالصــة القــول ،عــى الرغــم مــن أن هــذه العوامــل متثــل
كوابــح النــدالع «ثــورات جيــاع» يف بعــض الــدول العربيــة ،إال
أن ذلــك ال ميثــل ذريعــة للحكومــات بعــدم االع ـراف بتــأزم
األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة وتصحيــح مســار سياســتها.
فاالســتدراك ممكــن حتــى ال تكــون الفــوىض قادمــة ،وهــو
مرهــون بخطــوات تدريجيــة توحــي للمجتمعــات بــأن
الحكومــات تعــي الــدروس ،خاصــة التنبــؤ بالهبــات الشــعبية
التــي فشــلت الدراســات األكادمييــة واألجهــزة االســتخباراتية
يف التنبــؤ بهــا ،وهــو مــا عــر عنــه جيمــس كالبــر مديــر
االســتخبارات الوطنيــة األمريكيــة يف إحدى جلســات االســتامع
بقولــه« :نحــن لســنا عرافــن».
موجز سياسات ،العدد  ،106أكتوبر 2016
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