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بحث عن حلول للحالة المزرية التي وصل الو  لمناقشةنحن مجتمعون ھنا اليوم 

مستشري ع اإلقتصادي و المالي و النقدي أكثر من كارثي، الفساد الوضف. إليھا لبنان

خيفة نسبة البطالة الم كما أن مھترئة،البنى التحتية و ،كافة في اإلدارة اللبنانية

ربعين بالمئة من الشعب اللبناني ألر شمل االفقوثر، الثالثين بالمئة و ربما أك المست

التي تمنع الكھرباء  الفكر المافياوي الذي يتحكم باألولغارشيا الحاكمةإضافة إلى أن 

 ما زالتو آباراتھا من المياه لتبيعه من هتحرممولداتھا، وحساب لعن المواطن 

 كل. بب مكباتھابس أوبأت الناس بالسرطانو ،جبال لتفرض كساراتھاالتنھش من 

 .تشرين ١٧تجلت بانتفاضة نتيجة  ذلك أدى إلى

أي في  إذا قرأنا. جوع و أمراض و حروب: ھانفسمن أالف السنين وحالة البشرية 

لوجدنا أناس  ن شعوبناأي مجتمع مفي كتاب و بحثنا عن أي فترة من تاريخنا و

ت و المجاعاف. ني من الجوع و تموت من المرض و تھرب من الحروباتع

أما الحروب، ففي آخر ، المئة من المجتمعاتفي عشرين على  األمراض تقضي

ما ! لم تشھد حروب  سنةثالثة أالف و أربعمائة سنة، فقط مئتان و ثماني و ستون 

 .يعني أن البشرية تقاتلت تسعة أيام على عشرة

لھم  ةصالأدت الالف إله مختلف، آ ةفي آخر عشرة أالف سنة، آمنت البشرية بثماني

لكن الحياة األرضية بقيت صعبة مما دفع . ليحموھا من الجوع و المرض و الحرب

 .تبرير مشقاتھا كطريق إلزامي للحياة األبديةلبعض الديانات 

. وجه الطغاةفي تنتفض المجتمعات   بالرغم من ھذا المشھد السوداوي، لم تثر ولم

ورات و انتفاضات بقدر ما فمن المقدر أنه في آخر مئة و عشرون سنة شھد العلم ث

فالثورات قليلة و نادرا ما تحصل . شھدته البشرية منذ ثالث أالف سنة حتى اليوم



ي تعيشه مجتمعاتنا، و نسبة نجاح تلك الثورات أقل بكثير من نسبة ذنسبة للظلم ال

 .حصولھا

 .لما تفشل و كيف تنجح. لذا، علينا أوال أن نفھم لما تحصل الثورات

كعملية عنفية أو سلمية ھدفھا إيصال أشخاص إلى الحكم عبر اإلطاحة  عرف الثورةتُ 

بمن في الحكم و ذلك لفرض العدالة اإلجتماعية و بھدف إنشاء نظام جديد و إعادة 

ھيكلة مؤسسات الدولة، اإلقتصادية و اإلجتماعية و المالية و التي تعنى بالشؤون 

 .الخارجية

لم أن ھناك بكتاباتھا عن الثورات في العا تقول الباحثة تيدا سكوكبول المعروفة

 .:مفھومين خاطئين للثور

بشكل عام، كل سلطة فاقدة للشرعية تواجه . م الدول الخارجية بالثورةأوال، تحكّ 

التھام المتظاھرين بالتعامل مع دول  أالموضوع، فتلجشعبھا بعدم معالجتھا لصلب 

الحاكمة استعمال القوة و  ھكذا تھمة تشرع للسلطةف. خارجية و خدمة مصالحھا

 .العنف ضد المتظاھرين تحت حجة الدفاع عن أمن المجتمع و الدولة

عشرات الدراسات و الكتب تؤكد أن الفقر و التخلف و . ثانيا، البؤس يولد الثورات

يدولوجيات و غياب العدالة اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية ال يولدون األ

معظم الثورات تحصل في المجتمعات ف. الحقيقة معاكسة تماما لھذه المفاھيم. ثورات

 .المجتمعات الفقيرة يذات الدخل المتوسط و ليس ف

 ة الممتدةفي الفترعلى سبيل المثال، إحدى عشر دولة انتفضت في أميركا الالتينية

كانت كوبا من أكثر الدول المتطورة عندما أوصلت  . ١٩٨٣و  ١٩٥٣ أعوام بين

أما ثالث . دول األخرى رو كذلك األمر بالنسبة للعش. فيدل كاسترو إلى سدة الحكم

 .أفقر دول لم تنتفض أبدا، و ھي ھايتي و جمھورية الدومينيك و ھندوراس

ھي . ل، ال تحصل ثورات دون النخببحسب المؤرخين و المتخصصين بھذا المجا

و النخب ھي التي تحتل المناصب العليا . و دونھا ال تتحرك المجتمعات "الدينامو"

في المجتمع، أكانت سياسية أو إدارية أو إقتصادية أو عسكرية أو مھنية أو ثقافية أو 

فكانوا أما الساندينستا . فيدل كاسترو كان محاميا و شي غيفارا كان طبيبا. إعالمية



ھذه النخب ھي التي . حملة شھادات جامعية و شاغلي مناصب عليا في المجتمع

. طة، بقيت السلطة في مكانھالإذا لم تنتفض و بقيت متحالفة مع الس. تنظم و تحشد

. أما إذا قررت أن تنتفض و تحالفت مع الفئات الشعبية، فبإمكانھم اإلطاحة بالسلطة

 .فقر و الالمساواة إلى ثورةوحدھا النخب بإمكانھا تحويل ال

 

 

ً لكن نجاحھا ليس حتمي. ھكذا تبدأ الثورات  ما سبب نجاحھا ؟ف. ال بل نادرا ا

بالتأكيد ليس إجمالي الناتج المحلي و ليس نسبة العمال في القطاع الزراعي و ليس 

نسبة التمدن و ليس نسبة األمية و ليس عنف السلطة و ليس توزيع الثروات أو 

نستخلص منھا إذاً  بب نجاح الثورات ليس إقتصاديا بل سياسيا بامتيازس بل غيرھا

 .ثالثة

أوال، بناء تحالفات واسعة ضمن شرائح المجتمع المناھضة للسلطة، في البالد و 

 .خارجھا

ثانيا، على الثورة تأمين دعم و اعتراف خارجي بدونه لن تصل الثورة لمبتغاھا ألن 

 .السلطة دائما أقوى

الثورة أن تكون موجھة ضد سلطة قمعية توتاليتارية راعية لمصالحھا  ثالثا، على

نجاح أو فشل   سبب أو"ھذا ما يقوله حرفيا روبرت دكس في كتابه . الخاصة

 .و كانه يتكلم عن لبنان اليوم". الثورات

بإمكان ھذه الثورة أن تدخل كتب التاريخ كما . ختاما، ماذا ننتظر لنسيس ھذه الثورة

علينا أال نستھين بالتغيير الذي حصل حتى اآلن، . أن تمر مرور الكرامبإمكانھا 

بجدار الخوف الذي سقط، بالدعم الخارجي الذي لدينا، بخوف السلطة من ثورة 

علينا . الناس، بانفتاح المناطق على بعضھا البعض و تفاعل المذاھب في ما بينھا

 .لسلطةفقط تحمل مسؤؤلياتنا و نعرف كيف نستثمر نقاط ضعف ا

أراد الحياة أقوى من تعجرف سلطة إمتھنت ، قى إرادة شعبألنه بنھاية األمر تب

 .تخيير شعبھا بين مطرقة الشغب و سندان الحكم



 


