
تصاعــدت أمنــاط دعــوات العصيــان املــدين يف دول 
الــرق األوســط، التــي تقــوم بهــا أقليــات يف مناطــق 
جغرافيــة محــددة، أو تيــارات إســامية مسيســة، أو كتائب 
إلكرتونيــة، أو مؤسســات موازيــة حكوميــة، أو بــدون 
ــقاط  ــل يف إس ــة، تتمث ــباب متباين ــة، ألس ــة مجتمعي هوي
ــى  ــول ع ــال والحص ــة باالنفص ــة، أو املطالب ــم القامئ النظ
االســتقال، أو االحتجــاج عــى السياســات العامــة، أو 
االعــرتاض عــى هيمنــة امليليشــيات املســلحة، أو الضغــط 
عــى الســلطات املوازيــة، أو اإلرساع لحــل القضايــا الفئوية.

غــر أن هنــاك حزمــة مــن املعوقــات يف اتجــاه نجــاح 
القامئــن بالعصيــان املــدين يف دول اإلقليــم يف تحقيــق 
ــراف  ــن األط ــة ب ــامات الداخلي ــي االنقس ــم، وه أهدافه
الداعيــة إليــه، وضعــف الثقافــة املجتمعيــة املتعلقــة 
الفــوىض  ســيناريوهات  مــن  والتخــوف  بالعصيــان، 

اإلقليميــة، ومقاومــة التدخــات الخارجيــة.

ويُشــر مفهــوم »العصيــان املــدين« يف أدبيــات النظــم 
السياســية املقارنــة إىل »رفض قطاعــات مجتمعية الخضوع 
لقانــون أو قــرار أو الئحــة أو تنظيــم صــادر عــن الســلطة 
ــة  ــا لرؤي ــرة وفًق ــا جائ ــرًا لكونه ــا، نظ ــون إليه ــي ينتم الت
ــة  ــركات املقاوم ــتخدمت ح ــد اس ــن«. وق ــؤالء املعرتض ه
الســلمية هــذا األســلوب يف الهنــد وجنــوب إفريقيــا ومــر 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة، يف فــرتات زمنيــة مختلفــة 
ــات  ــن الحكوم ــتقال ع ــق باالس ــة، تتعل ــباب متباين وألس
االســتعامرية، ومقاومــة النزعــة العنريــة، وتأكيــد حركــة 
الحقــوق املدنيــة وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة، عــى نحو 

ــور إدراك مجتمعــي  ــان املــدين بتبل يعكــس اقــرتان العصي
عــام مبقاومــة عــدم العدالــة أو إجحــاف القوانــن، رشيطــة 
باملرافــق  العنــف املســلح، أو اإلرضار  عــدم اســتخدام 
ــح  ــذي يوض ــر ال ــة، األم ــر الدول ــل دوائ ــة أو تعطي العام

ــة الهــدف«. محوريــة »رشعي

أنماط متعددة:
هنــاك عــدة أمنــاط للعصيــان املــدين كــام حددتهــا 
الخــرات املدنيــة لــدول الــرق األوســط، عــى النحــو التايل:

١- عصيــان األقليــات: تقــوم بعــض الفئــات املجتمعيــة 
عــى أســاس عرقــي باالحتجــاج عــى سياســة الحكومــة يف 
ملــف بعينــه عــى نحــو مــا فعلــه ســكان واليــة تيــزي وزو 
الجزائريــة يف 5 يونيــو 2016 حينــام دخــل عدد مــن أبنائها 
وأنزلــوا العلــم الوطنــي الجزائــري يف عــدد مــن مؤسســات 
ــه، فضــا عــن  ــدال من ــل« ب ــم القباي ــة، ورفعــوا »عل الدول
الخــروج يف مســرات حاشــدة للمطالبــة باالســتقال. وقــد 
ــذه  ــة به ــات التعليمي ــض طــاب املؤسس ــا رف ــبقه أيًض س

املنطقــة ترديــد النشــيد الوطنــي.

٢- عصيــان التيــارات اإلســامية املسيســة: تلجــأ بعــض 
الجامعــات املحســوبة عــى تيــارات اإلســام الســيايس، 
الوســائل  اســتغال  إىل  اإلخــوان،  جامعــة  وخاصــة 
التكنولوجيــة يف التعبــر عــن مطالبهــم واحتجاجاتهــم التي 
يوجــد قواســم مشــرتكة مــع قــوى مجتمعية بشــأنها، حيث 
ــات  ــن حم ــي تدش ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ــم ع ت
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ــق،  ــر املراف ــداد فوات ــدم س ــى ع ــض ع ــر للتحري يف م
ــا  ــن بينه ــعار، وم ــاع األس ــد ارتف ــرات ض ــاق تظاه وإط
حملــة »مــش دافعــن« و«جوعتونــا«، ومل تلــق اســتجابة 
ملموســة، ال ســيام مــع دور الجيــش ووزارة التمويــن 
بالدفــع بســيارات محملــة مبــواد غذائيــة ملكافحــة الغــاء 

ــات. ــف املحافظ مبختل

كــام ســبق أن دعــت جامعــة اإلخــوان املســلمن 
»ســجن  معنــون  بيــان  يف   ،2015 عــام  يف  ســوريا،  يف 
العلويــن.. ومــا تــزال املفاتيــح بأيديكــم« أبنــاَء الطائفــة 
عــن  واالنشــقاق  املــدين،  العصيــان  إلعــان  العلويــة 
الجيــش الســوري، واالنضــامم إىل القــوى املناهضــة لنظــام 
األســد. وأكــدت الجامعــة يف البيــان »أنهــا تقــدر املواقــف 
التــي اتخذهــا عــدد غــر قليــل مــن العلويــن واملســيحين 
والــدروز واإلســامعيلين واألكــراد والرتكــامن باصطفافهــم 
إىل جانــب الشــعب الســوري ضــد نظــام األســد، بخــاف 
ــام«،  ــاند النظ ــي تس ــم الت ــن طوائفه ــم م ــواد األعظ الس
وهــو مــا يعكــس ســعي جامعــة اإلخــوان ألن تكــون 

ــقوطه. ــد س ــد بع ــام األس ــل لنظ البدي

٣- عصيــان الكتائــب اإللكرتونيــة: يلجــأ الداعــون 
ــث  ــوة، حي ــج للدع ــت للرتوي ــدين إىل اإلنرتن ــان امل للعصي
يَســتخدم اإلنرتنــت يف الســودان نحــو 11 مليــون شــخص 
وفًقــا إلحصــاءات الهيئــة القوميــة لاتصــاالت، إىل درجــة 
ــا إلكرتونيــة ضــد نظــام البشــر. أن البعــض يعترهــا حربً

عــى جانــب آخــر، تتســم الحــركات الداعيــة لاعتصــام 
ــة ال تســتند  ــا إلكرتوني ــم بأنه املــدين يف بعــض دول اإلقلي
إىل قــوى شــعبية داعمــة ألفكارهــا وخياراتهــا، عــى نحــو 
مــا تعكســه حركــة »عصيــان« حينــام دعــت عــى مواقــع 
التواصــل االجتامعــي، يف 4 نوفمــر 2016، للعصيــان عــى 
ــع  ــة ورف ــم العمل ــة تعوي ــة املري ــرار الحكوم ــة ق خلفي

أســعار الوقــود.

ومل تكــن هــذه املــرة األوىل التــي تطلــق فيهــا الحركــة 
دعــوات لــإرضاب العــام والعصيــان املــدين يف مــر، 
حيــث دعــت للعصيــان املــدين بشــكل جــزيئ، عــى مــدى 
ــًرا يف 2  ــة ع ــى الثالث ــرًا حت ــدة ظه ــن الواح ــاعتن م س
يونيــو 2015. غــر أن هــذه الدعــوة مل تلــق اســتجابة مــن 
قطاعــات الــرأي العــام املــري يف ظــل الطابــع اإلخــواين 
ــع  ــت م ــا تزامن ــيام أن مطالبه ــا، ال س ــم لتحركاته الحاك

ــادات اإلخــوان. دعــوات وقــف إعــدام قي

ــرًا ملــا  ــا مغاي ــد ذلــك منطً ــان الحكومــات: يُع ٤- عصي
ــة  ــة الليبي ــه، وهــو مقصــور عــى الحال ــاد علي ــم االعتي ت
ــان  ــي يف بي ــه الثن ــة عبدالل ــت حكوم ــث دع ــط، حي فق
ــبوك«، يف 21  ــع »فيس ــى موق ــا ع ــى صفحته ــه ع نرت
أكتوبــر 2014، الجيــش الليبــي الــذي يقــوده خليفــة 
حفــرت إىل التقــدم نحــو مدينــة طرابلــس لتحريرهــا، 
ــا، كــام طلبــت  ــة امليليشــيات املســلحة عليه وفــك هيمن
مــن املواطنــن إعــان العصيــان املــدين يف مختلــف أنحــاء 

ــش. ــرك الجي ــاًرا لتح ــة انتظ املدين

٥- عصيــان الســجناء: تشــر بعــض االتجاهــات إىل 
حــاالت ملامرســة عصيــان مــدين داخل أحــد الســجون، وهو 
مــا ينطبــق جليًّــا عــى العصيــان الــذي قــام بــه املعتقلــون 
يف ســجن الســويداء املدين يف ســوريا، يف 4 أغســطس 2016، 
نظــرًا لســوء املعاملــة مــن قبــل القــوات الداعمــة لنظــام 
األســد. وقــد اســتطاعوا الســيطرة عــى أجــزاء مــن الســجن، 
واحتجــزوا ضباطًــا مــن رتــب مختلفــة، بخــاف عــدد مــن 
ــن  ــم التوصــل لتفاهــامت ب ــه ت ــر أن ــارص الرطــة، غ عن
إدارة الســجن وممثــي املعتقلــن الذيــن تــم القبــض عليهم 

مــن محافظــات الســويداء ودرعــا وريــف دمشــق.

٦- عصيــان بــدون هويــة: قــد تكــون الدعــوة للعصيان 
ــش  ــن بط ــوف م ــق بالخ ــباب تتعل ــة ألس ــدين مجهول امل
أجهــزة األمــن مبــا يؤثــر عــى مســتوى االســتجابة الشــعبية 
لهــا. وهنــا، فــإن املبــادرات الفرديــة غــر كافيــة ملواجهــة 
الســلطة السياســية. فقــد أعلــن ناشــطون ســوريون -دون 
ــدين، يف  ــان م ــة عصي ــخصية- حمل ــم الش ــد هويته تحدي
ــادة الضغــط عــى نظــام األســد عــر  ديســمر 2011، لزي
شــل الحركــة االقتصاديــة، وتقليــص اإليــرادات الحكوميــة، 
مبــا يــؤدي إىل عجــز النظــام عــن متويــل نفقاتــه، وتكــرر 
ذلــك أيًضــا مــع عصيــان خافــت ملجموعــات التجــار 
الذيــن يشــكلون مركــز قــوة رئيســيًّا يف النظــام الســوري.

تفسيرات متباينة:
ــوات  ــر دع ــي تُف ــباب الت ــن األس ــة م ــة مجموع مث

العصيــان املــدين يف اإلقليــم، وتتمثــل يف:

ــق نشــطاء سياســيون  ١- إســقاط نظــام الحكــم: أطل
ــدين  ــان م ــة عصي ــون حمل ــون ومطرب ــون وصحفي وحزبي
ضــد نظــام الرئيــس الســوداين عمــر البشــر، خــال الفــرتة 
مــن 27 إىل 29 نوفمــر 2016، حيــث خلــت الشــوارع 
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ــل  ــات النق ــة حاف ــارة وغالبي ــن امل ــن م ــن األول يف اليوم
العــام، وأغلقــت املحــال التجاريــة واملطاعــم والصيدليــات 
ــات  ــاجد ومواقــف املواص ــم توظيــف املس ــا، وت أبوابه
العامــة واألســواق لتفعيــل الدعــوة، ال ســيام بعــد إعــان 
الحكومــة رفــع أســعار املشــتقات النفطيــة وســلع أخــرى، 
علــاًم بــأن االقتصــاد الســوداين يواجــه تحديــات ضاغطــة 
ــث  ــام 2011، حي ــودان يف ع ــوب الس ــال جن ــذ انفص من

ــاج النفــط.  ــاع إنت ــة أرب اســتحوذ األخــر عــى ثاث

ــذه  ــرى أن ه ــا ي ــاك اتجاًه ــن أن هن ــم م ــى الرغ وع
ــذار لنظــام الحكــم للرتاجــع  ــة إن ــان مبثاب الدعــوة للعصي
عــن بعــض سياســاته االقتصاديــة واالجتامعيــة، مثلــام 
حــدث برتاجــع الحكومــة عــن رفــع الدعــم عــن األدويــة 
الخاصــة باألمــراض املزمنــة، وإقالــة األمــن العــام للمجلس 
ــر  ــا آخ ــاك اتجاًه ــموم، إال أن هن ــة والس ــي لألدوي القوم
يعتــر أن هــدف الدعــوة هــو التمهيــد إلســقاط النظــام. 
وقــد دعــا رئيــس حــزب األمــة الصــادق املهــدي يف بيــان 
ــا ضــد االســتبداد  إىل »التحــرك تظاهــرًا واعتصاًمــا وإرضابً
ــعبنا  ــف ش ــب، ليق ــف أو تخري ــن دون عن ــاد، م والفس
موحــًدا كــام فعــل يف كل مفاصــل التاريــخ لتحقيــق 
الســام العــادل الشــامل، والتحــول الدميقراطــي الشــامل«.

كــام قالــت حركــة »خــاص« يف بيــان لهــا: »إنهــا 
ــة  ــل متهيدي ــر مراح ــدين ع ــان امل ــون العصي ــط ليك تخط
يبــدأ يف 19  الــذي  املفتــوح  العصيــان  حتــى مرحلــة 
ديســمر القــادم املوافــق لذكــرى إعــان االســتقال مــن 
ــت  ــيكون تح ــان س ــت: »العصي ــان«، وأضاف ــل الرمل داخ
شــعار يــوم الرملــان يــوم الخــاص، ويســتمر حتــى ســقوط 
ــر«. ــة االســتقال الحقيقــي يف أول يناي ــع راي النظــام لرنف

فضــا عــن ذلــك، رفــع املحامــون الفتــات كتــب عليهــا 
»ال للغــاء.. ال للفســاد.. ال لاعتقــال« أمــام املحكمــة 
مــن  الصحفيــن  عــرات  ووضــع  بالخرطــوم،  العليــا 
منســويب شــبكة »الصحافيــن الســودانين« )وهــي تنظيــم 
مــواٍز التحــاد الصحفيــن الحكومــي( ديباجــات »صحــايف 
ــذ  ــاع عــن تنفي ــم االمتن مــرب عــن العمــل« بحيــث يت
املهــام اليوميــة، ومقاطعــة التغطيــات ودوائــر األخبــار، أو 

ــك. ــة أو تل ــذه الصحيف ــل ه ــري داخ ــاط تحري أي نش

وقــد حــددت مذكــرة تحالــف قــوى املعارضــة املعــروف 
ــذي تأســس يف عــام 2009  بـ«قــوى اإلجــامع الوطنــي« )ال
مــن 17 حزبـًـا، أبرزهــا حزب األمــة، وحزب املؤمتر الشــعبي، 

والحزب الشــيوعي الســوداين(، يف 30 نوفمر 2016، أهداف 
الســلطة االنتقاليــة التــي تطالــب بهــا، بتصفيــة نظــام 
ــف  ــن، ووق ــة للمترري ــل اإلغاث ــد، وتوصي ــزب الواح الح
التدهــور االقتصــادي واملعيــي، وتنظيــم مؤمتــر اقتصــادي، 
وعقــد املؤمتــر الدســتوري لتحديــد شــكل الحكــم يف البــاد، 

وإجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة خــال الفــرتة االنتقاليــة.

ــان املــدين يف الســودان،  ــوِّل الداعــون للعصي ــا يُع وهن
ــن  ــث لعــب الســودانيون م ــة، حي ــرة النضالي عــى الذاك
خــال عصيــان مــدين دوًرا يف إســقاط حكــم الرئيــس 
األســبق إبراهيــم عبــود الــذي حكــم البــاد خــال الفــرتة 
)1958-1964(، كــام أدى عصيــان مــدين آخــر إىل اإلطاحــة 
ــم  ــذي حك ــري ال ــر النم ــبق جعف ــس األس ــم الرئي بحك

البــاد يف الفــرتة )1969 – 1985(.

ــتقال:  ــى االس ــول ع ــال والحص ــة باالنفص ٢- املطالب
يعــد الحــراك الجنــويب يف اليمــن الحالــة املعــرة عــن ذلــك، 
ــوب  ــث احتشــد عــرات اآلالف مــن محافظــات الجن حي
ــتقال  ــرى االس ــاء ذك ــر 2016، إلحي ــي، يف 30 نوفم اليمن
عــن بريطانيــا يف عــام 1967، ورفعــوا أعــام دولــة الجنــوب 
ــف  ــيارات ويف مختل ــازل والس ــطح املن ــى أس ــابقة ع الس
أنحــاء املدينــة، ورددوا هتافــات تعــر عــن رغبــة الجنوبيــن 
ــر املصــر، أو مــا يُســمى فــك االرتبــاط عــن  يف حــق تقري
الشــامل، وقيــام جمهوريــة اليمــن الدميقراطيــة الشــعبية.

وســبق أن شــهد جنــوب اليمــن عصيانًــا مدنيًّــا، يف 
ديســمر 2014، اســتجابًة لدعــوة أطلقهــا الحــراك الجنويب 
الســتعادة دولــة الجنــوب، حيــث حــدث شــلل يف غالبيــة 
املرافــق الحكوميــة واملنشــآت التعليميــة واملؤسســات 
ــات  ــت مجموع ــام طالب ــة. ك ــات التجاري ــة واملح األهلي
مــن قاطنــي مدينــة »تالــة« التونســية الواقعــة عــى 
ــر، خــال الفــرتة مــن 8 إىل  ــع الجزائ خطــوط الحــدود م
16 أكتوبــر 2012، بالعصيــان املــدين واالنفصــال عــن 
محافظــة القريــن، وتحويلهــا إىل محافظــة مســتقلة 

ــش.  ــة التهمي ــن حال ــروج م ــا للخ بذاته

٣- االحتجــاج عــى السياســات العامــة: عــى نحــو 
ــّر عنــه حملــة »طلعــت ريحتكــم« يف لبنــان بعــد  مــا تُع
تفاقــم أزمــة النفايــات خــال عامــي 2015 و2016، ال ســيام 
مــع احتــدام أزمــة الشــغور الرئــايس. ودعــا املحتجــون إىل 
ــة  ــر البيئ ــتقالة وزي ــه إىل اس ــود نتائج ــدين تق ــان م عصي
محمــد املشــنوق، بــل تحــول االحتجــاج عــى أداء الحكومة 

لماذا تزايدت دعوات »العصيان المدني« في دول اإلقليم؟
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يف ملــف البيئــة إىل احتجــاج عــى السياســات املعتمــدة يف 
لبنــان، وتحديــًدا يف ملفــي الكهربــاء والصحــة.

ــان  ــان املــدين يف محافظــة مع ــا العصي ــرز أيًض ــد ب وق
يف األردن، يف يونيــو 2015، احتجاًجــا عــى ســوء اإلدارة 
الحكوميــة وخاصــة يف امللــف األمنــي بعــد عــدم الكشــف 
ــان  ــام أن العصي ــة. ك ــاء املدين ــن أبن ــن م ــاة اثن ــن وف ع
ــح يف  ــن الصال ــة ع ــو مدين ــه قاطن ــام ب ــذي ق ــدين ال امل
ــا إىل موقــع  جنــوب الجزائــر )نظــرًا ألنهــا األقــرب جغرافيًّ
ــل  ــاز الصخــري(، يف 22 إبري ــة للغ ــر تجريبي ــر أول ب حف
ــا  ــة ملنعه ــلطات املركزي ــاج للس ــالة احتج ــو رس 2015، ه
مــن االســتمرار يف التنقيــب عــن الغــاز الصخــري، وتوقيف 

ــة. ــاه الجوفي ــوث املي ــي تل األشــغال الت

٤- االعــرتاض عــى ســيطرة امليليشــيات املســلحة: برزت 
بــوادر عصيــان مــدين يف العاصمــة الليبيــة طرابلــس، يف 27 
نوفمــر 2016، وهــو األول مــن نوعــه منــذ وصــول حكومــة 
الوفــاق الوطنــي املدعومــة مــن بعثــة األمــم املتحــدة 
ــا ناشــطون  ــث دع ــارس 2016، حي ــة م ــم يف نهاي إىل الحك
سياســيون إىل إجبــار الســلطات عــى إعــادة النظــر يف 
ــيات  ــيطرة امليليش ــد س ــة بع ــة واألمني ــاع االقتصادي األوض
املســلحة عــى العاصمــة منــذ عامــن، وكانــت االســتجابة 
للعصيــان الفتــة يف الجامعــات واملــدارس، فضــا عــن 
محدوديــة تنقــات املواطنــن يف معظــم مناطــق العاصمــة.

٥- الضغــط عــى الســلطة املوازيــة: يظهــر ذلــك جليًّــا 
يف الــدول التــي تشــهد منــط اقتســام الســلطة أو الســيادة 
املتعــددة. فقــد شــهدت مؤسســات حكومية ليبيــة عصيانًا 
مدنيًّــا يف بنغــازي، يف 6 إبريــل 2014، للضغــط عــى املؤمتر 
الوطنــي العــام للموافقــة عــى إجــراء انتخابــات برملانيــة 
مبكــرة، وتجميــد عمــل املؤمتــر، وانتخــاب رئيــس للدولــة 
باالنتخــاب املبــارش، وتعديــل قانــون االنتخابــات مــع 
رضورة تضمينــه آليــة التمثيــل االنتخــايب، وتقســيم الدوائــر 

التــي اعتمــدت يف قانــون انتخابــات املؤمتــر الوطنــي.

٦- اإلرساع لحــل بعــض القضايــا الفئويــة: قــام قاطنــو 
ــر  ــدين، يف 23 نوفم ــان م ــة بعصي ــرتاء األردني ــة الب مدين
2015، للمطالبــة بحقــوق البيــع اآلجــل، حيــث تعــد تلــك 
ــًة جــراء اســتثامر  املدينــة واملناطــق املحيطــة بهــا منكوب
ــع  ــارة البي ــم يف تج ــق أمواله ــك املناط ــايل تل ــم أه معظ
اآلجــل »التعزيــم«، وكانــت تقــوم هــذه التجــارة عــى بيع 
الســيارات والعقــارات ورمبــا الــروة الحيوانيــة إىل التجــار 

مبــا يزيــد عــن قيمتهــا األصليــة بنحــو %40 مبوجــب شــيك 
بنــي يــرف بعــد أربعــة أشــهر. 

ومل تقــم البنــوك األردنيــة بإعــادة هذه الشــيكات لشــهور 
بعــد إصــدار املدعــي العــام املنتــدب لــدى هيئــة مكافحــة 
ــكات  ــرارًا بالحجــز التحفظــي عــى أمــوال وممتل الفســاد ق
تجــار البيــع اآلجــل، وال تزال لهــذه القضية تداعيات مســتمرة 
رغــم أنهــا تعــر عــن أجنــدات فئويــة. وكادت هــذه القضيــة 
أن تهــدد األمــن االجتامعــي واالقتصــادي ملناطــق واســعة من 
الجنــوب، حيــث ُعطــل عــدد واســع مــن الدوائــر الحكوميــة 

والبنــوك، وأُغلقــت املحــال التجاريــة. 

عقبات مستحكمة:
هنــاك مجموعــة مــن املعوقــات بشــأن نجــاح العصيان 

املــدين يف دول الــرق األوســط، ميكن تناولهــا يف اآليت:

١- االنقســامات الداخليــة للداعــن للعصيــان املــدين: 
ــاح  ــه نج ــي تواج ــية الت ــات الرئيس ــدى العقب ــل إح تتمث
العصيــان املــدين يف الخافــات بــن الجهــات الداعيــة إليــه، 
ســواء بالنســبة للقضايا موضع االحتجاج أو األســلوب الذي 
ســوف ينفــذ بــه. فعــى ســبيل املثــال، بــرزت االنقســامات 
الداخليــة وســط الحــراك االحتجاجــي اللبنــاين بشــأن 
تكــدس النفايــات يف الشــوارع مبــا جعلــه خــارج معادلــة 
الســلطة، وتشــر بعــض الكتابــات إىل أن هــذا التصعيــد مل 
ــل  ــه مجموعــات مث ــث انســحبت من ــا، حي يكــن مدروًس
»بدنــا نحاســب« و«جمعيــة الحــراك املــدين الدميقراطــي« 

و«مــن أجــل الجمهوريــة« و«حقوقيــون ضــد الفســاد«.

٢- التخوفــات مــن ســيناريوهات الفــوىض اإلقليميــة: 
ترجــع حالــة االســتجابة الجزئيــة للعصيــان األخــر يف 
ــآل  ــن امل ــة م ــات مجتمعي ــات قطاع ــودان إىل تخوف الس
الــذي قــد ينتهــي إليــه الســودان مثلــام خرجــت األوضــاع 
ــورات  ــول الث ــد تح ــارة بع ــدول املنه ــيطرة يف ال ــن الس ع
الشــعبية إىل رصاعــات داخليــة يف ليبيــا وســوريا واليمــن، 
حيــث بثــت القنــوات التلفزيونيــة الرســمية نــرات 
إخباريــة تحــذر مــن حالــة الفــوىض التــي ميكــن أن 
تواجههــا البــاد يف حــال حــدوث مواجهــات بــن القــوى 

ــة. ــزة املدني ــدين واألجه ــان امل ــة للعصي الداعي

٣- ضعــف الثقافــة املجتمعيــة املتعلقــة بالعصيــان: 
تفتقــر قطاعــات املجتمــع يف دول اإلقليــم إىل مــا يطلــق عليه 
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ــة يقــوم  ــات فئوي ــان املــدين«، باســتثناء إرضاب »ثقافــة العصي
بهــا الصحفيــون أو األطبــاء أو املحامــون أو العــامل، عــى نحــو 
يجعلهــا تنــدرج ضمــن العصيــان الجــزيئ، وهــو مــا يعــود إىل 
غيــاب الوســائل الســلمية لتعريــف املواطنن بالعصيــان املدين 
ــع  ــد ينحــرف عــن املســار م ــه ق ــم، ألن ــة دول اإلقلي يف غالبي
اســتخدام العنــف، مبــا يتناقــض مــع جوهــر هــذا العصيــان.

٤- تشــكل حمــات مجتمعيــة معارضــة للعصيان: تشــن 
بعــض وســائل اإلعــام وأعضــاء مجلس النــواب هجوًمــا حادًّا 
عــى دعــوات العصيــان املــدين يف مــر عــر االمتنــاع عــن 
دفــع فواتــر امليــاه والكهربــاء ملدة طويلــة، وتــوازى مع ذلك 
تهديــد وزيــر الكهربــاء د. محمــد شــاكر بأنــه يف حــال امتناع 
ــه فســوف  ــر املســتحقة علي أي مواطــن عــن ســداد الفوات
تقــوم الــوزارة بقطــع التيــار عنــه. كــام أعلــن عرقــي اتخــاذ 
إجــراءات قانونيــة ضــد القامئــن عى حمــات مقاطعــة دفع 
الفواتــر بعــد زيــادة أســعار اســتهاك الكهربــاء. ويف الحالــة 
ــان بدعــوة  ــة طرابلــس تســتبق العصي ــة، كانــت بلدي الليبي
العاملــن يف القطــاع العــام مبختلــف إداراتــه ومؤسســاته إىل 
تجاهــل العصيــان واالســتمرار يف العمــل، خاصــًة يف قطاعات 

التعليــم والصحــة واملرافــق الخدميــة. 

ــرز يف  ــا ب ــو م ــة: وه ــات الخارجي ــة التدخ ٥- مقاوم
غيــاب االســتجابة املجتمعيــة لحملــة »مــش دافــع« التــي 
أطلقهــا مــا يســمى »املجلس الثــوري املري« يف 3 ســبتمر 
2016 لامتنــاع عــن دفــع الفواتــر يف البــاد )مــر(. وعــى 
الرغــم مــن امتنــاع حــاالت داخــل املجتمــع املــري عــن 
ــا  ــس توجًه ــا ال تعك ــاه، فإنه ــاء واملي ــر الكهرب ــع فوات دف
ــة  ــل، يف رؤي ــا تحم ــيام أنه ــا، ال س ــى مناطقيًّ ــا أو حت عامًّ
اتجاهــات عديــدة، تدخــا مــن الدولــة املســتضيفة ألعــامل 
هــذا املجلــس )تركيــا( يف الشــئون الداخليــة املريــة. 
ــرًا  ــة نظ ــة واجب ــك الحال ــدين يف تل ــان امل ــة العصي فمقاوم

ــان املــدين يف مــر. لتحريــض اإلخــوان عــى العصي

خيارات أخرى:
ــان  خاصــة القــول، إن الرســالة األساســية للدعــوة للعصي
املجتمعــات  أن  مفادهــا  باإلقليــم  عــدة  دول  يف  املــدين 
ــات  ــن تســتطيع الحكوم ــة ل ــارات أخــرى للمقاوم ــك خي متل
ــب مــن  ــا يتطل ــة مبفردهــا، وهــو م ــاألداة األمني ــا ب مواجهته
تلــك الحكومــات التقــاط الرســائل الرئيســية لهــذا العصيــان أو 
ذاك تجنبًــا لخيــارات فجائيــة قــد تجعــل األمــن الوطنــي عــى 

ــد تكــون قادمــة. ــا ق املحــك يف لحظــة م
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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، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث 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 خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   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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