RIŻORSA 1
Il-Protesti tar-Rebbiegħa Għarbija tal-2011

Sors: Mappa magħmula minn "NewsMappers" fuq Tripline

Ir-Rivoluzzjonijiet tal-1989 fil-Blokk tal-Lvant

Sors: Wikipedia © Public domain

Ir-Rivoluzzjonijiet tal-1848 fl-Ewropa
Ir-Rivoluzzjonijiet tal-1848, magħrufa bħala r-Rebbiegħa tan-Nazzjonijiet, kienu sensiela ta'
sitwazzjonijiet ta' taqlib politiku li nfirxu mal-Ewropa kollha xprunati min-nazzjonaliżmu, illiberaliżmu, il-bidliet soċjali u l-kriżi ekonomika.

Sors: Revolution and Reaction in Europe 1815 – 1849, Atlas of World History, Philips, Londra, 1999,
Mappa 3, p. 173 © Atlas of World History, Philips, London, 1999

Siltiet mill-artiklu "The Domino Revolutions: 1848, 1989, 2011"
"(...) Ix-xebh bejn l-1848, l-1989 u l-2011 jolqtok partikolarment minħabba l-ħeffa li biha nfirxu rrivoluzzjonijiet, l-għanijiet ftit jew wisq komuni tar-ribelli u d-dimostranti minn pajjiż għal ieħor u lħeffa impressjonanti li biha r-reġim l-antik li kien jidher invinċibbli baxxa rasu għall-pressjoni favur ilbidla (jew, tal-inqas, hekk deher li kien qed jagħmel). Fost l-aktar xebh ċar hemm ir-rwol tatteknoloġija biex infirxu r-rivoluzzjonijiet – l-enerġija mill-fwar fl-1848, it-telekomunikazzjoni fl-1989 u
l-internet u l-mobiles fl-2011. Id-differenzi ovvji ġew ikkunsidrati wkoll: sar kważi komuni fost losservaturi tar-Rebbiegħa Għarbija li jesprimu t-tama li l-2011 tispiċċa bħall-1989 u mhux bħall-1848.
Iżda investigazzjoni aktar mill-qrib tagħtina aktar ħjiel dwar id-dinamika ta' rivoluzzjoni dominò.
(...)(...) fir-rivoluzzjonijiet dominò kollha, ir-rwol tas-soċjetà ċivili huwa ċentrali fit-trawwim ta'
oppożizzjoni fil-konfront tar-reġim l-antik f'kultura ta' spirtu kritiku, tkun kemm tkun ristretta l-bażi
soċjali li s-soċjetà ċivili jista' jkollha. (...)
Ir-rivoluzzjonijiet dominò kollha kellhom ukoll oriġini ekonomiċi fit-tul: dawk tal-1848 kienu xprunati
minn tkabbir kontinwu tal-popolazzjoni li beda f'dak iż-żminijiet u ma ġiex assorbit minn tkabbir
sostenibbli fil-produttività sa tard fis-seklu dsatax. Ir-Rebbiegħa Għarbija, naturalment, seħħet flatmosfera attwali ta' kriżi finanzjarja globali. (...)
It-tieni nett, l-atti ta' vjolenza kellhom ir-rwol li jew jesponu n-nuqqasijiet tar-reġim l-antik jew li juru
l-possibbiltajiet li ħeġġu lill-attività rivoluzzjonarja tinfirex. Fl-1848, l-1989 u l-2011, forom differenti
ta' vjolenza taw lir-rivoluzzjonijiet l-ewwel martri tagħhom. Fi Franza, fejn ir-rivoluzzjoni tat bidu
għas-sensiela ta' rivoluzzjonijiet oħra madwar l-Ewropa fl-1848, il-qtil ta' dimostranti mhux armati
f'Rue des Capucins ittrasforma sitwazzjoni ta' tensjoni f'rewwixta sħiħa. Fl-1989, sinjal qawwi talfalliment tar-reġim ta' Ceauşescu kien il-qtil ta' dimostranti fuq it-taraġ tal-katidral f'Timişoara. (...)
Fit-Tuneżija, il-bejjiegħ tal-ħaxix li fl-2011 issagrifika ruħu billi ta n-nar lilu nnifsu, qajjem rivoluzzjoni
mhux biss f'pajjiżu stess, iżda fid-dinja Għarbija kollha. (...)
It-tielet nett, peress li r-rivoluzzjonijiet dominò huma transnazzjonali, dawn ikollhom impatt anke firrelazzjonijiet internazzjonali, peress li l-potenzi l-kbar b'interessi fir-reġjun huma preokkupati dwar listabbiltà u l-"kontaġju" rivoluzzjonarju tiegħu. Fl-istess ħin, anke r-rivoluzzjonijiet dominò jaħdmu
fil-qafas tal-Istati eżistenti, u r-reġimi l-ġodda sikwit jaħsbu f'termini ta' interess nazzjonali."
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