
La revolta àrab(http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=3854339) 

Aquests dos últims mesos l'atenció internacional ha convergit al Magrib i al 

Pròxim Orient, on la gent ha desfermat una onada de revoltes populars 

democràtiques.  

 

Les protestes, les va començar el poble tunisià, que a mitjan gener va aconseguir 

d'enderrocar el règim autoritari de Ben Alí. La revolta tunisiana va encendre 

l'aixecament egipci: les repetides manifestacions pacífiques, amb centre a la 

plaça de Tahrir ('Alliberament') del Caire van acabar forçant la dimissió del 

president Hosni Mubàrak, l'11 de febrer.  Tunísia i Egipte fronteregen amb Líbia, 

on els rebels controlen una bona part del país; i això, tot i la repressió feroç del 

règim del coronel Muammar al-Gaddafi, amb matances indiscriminades: 

l'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha autoritzat el Tribunal Penal 

Internacional perquè jutgi Gaddafi per possibles crims contra la humanitat.  

A tot això, hi hem d'afegir les protestes d'aquestes últimes setmanes en alguns 

altres països de la regió, d'Algèria al Iemen, passant per Jordània, l'Iran i Bahrain 

Per la llibertat i la dignitat 

Les raons de les protestes són, en grau major o menor, comunes a tots aquests 

països: manca de llibertats, violació dels drets humans, corrupció de les elits 

governants, diferències abismals entre rics i pobres, manca de perspectives del 

jovent, molt afectat per un índex de desocupació greu... 

Els joves i Internet 

Als països àrabs els menors de trenta anys representen el 60% de la població, 

pel cap baix (la mitjana d'edat d'egipcis i libis, per exemple, és de vint-i-quatre 

anys). De fet, els joves són els protagonistes principals de les protestes, unes 

protestes que han aconseguit de coordinar i de difondre a tot el món via internet 

( particularment via xarxes socials com Facebook i Twitter). 

La importància de la regió 

El Magrib i el Pròxim Orient tenen una gran importància, tant en termes 

econòmics com en termes polítics. Acaparen una part molt important de les 

reserves de petroli i de gas, dos productes necessaris per a fer rutllar l'economia 

mundial (de fet, la crisi líbia ha fet pujar el preu del petroli); i són el marc d'un 

dels conflictes d'abast internacional més enrevessats i de més difícil solució: el 

que oposa israelians i palestins. 

L’actitud dels països occidentals 

Aquests últims decennis la política d'Occident (Europa i els Estats Units) ha 

consistit a tolerar els règims àrabs autoritaris. Darrere aquesta política, molt 

criticada en termes morals, hi havia la idea que aquests règims asseguraven 

l'estabilitat i feien de contenció a l'islamisme radical.  
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El conflicte, país a país. 

 

 

 

Tunísia. Va ser on van començar les revoltes, que van aconseguir derrocar el 

president Ben Alí, després de dècades de corrupció i repressió. El 15 de gener 

s’hi va instal·lar un govern provisional mentre es facin les reformes polítiques 

(redacció d’una nova constitució).  

Egipte. Les protestes de la població van començar el 25 de gener. Per aturar-

les, el govern va tallar l’accés a Internet, però la població es va concentrar a la 

plaça Tahrir, a El Caire. Aquestes protestes van aconseguir que Hosni Mubarak, 

que era president des de feia 30 anys, abandonés el poder. En aquest moment, 

un govern provisional està preparant una sèrie d’esmenes de caire democràtic a 

la Constitució 

Líbia. El dictador,  Gadafi (al poder des  de 1969), va respondre a les protestes 

atacant la població civil. Això va provocar l’inici d’una guerra civil. A finals de 

març, les Nacions Unides van aprovar una resolució que autoritzava els estats 

membres a prendre mesures per protegir la població civil. Aquestes mesures, 

consistents en reconèixer els rebels i crear una zona d’exclusió aèria sobre Líbia, 

han aconseguit que Gaddafi comenci a perdre el control de la guerra. 

Síria. Des del 18 de març, les protestes a Síria són cada cop més importants, i 

han estat reprimides molt violentament per l’exèrcit i la policia, que han causat 

com a mínim dotze morts entre els manifestants. El president, Bashar Al Assaad, 

governa des de 1999, quan va morir el seu pare.  



Bahrein. En aquest petit país, la majoria de població xiïta protesta contra el 

poder abusiu  en mans de la minoria sunnita. El rei de Bahrein, per aturar les 

protestes, va demanar ajudar a Aràbia Saudita, que va enviar soldats contra els 

manifestants. La família reial fa 200 anys que governa aquest territori. 

Aràbia Saudita. El rei Abdullah, per por a les protestes, està concedint una 

sèrie d’avantatges econòmics als seus sùbdits, En aquest país les protestes no 

han estat tan importants, tot i algun episodi violent, en què la policia ha disparat 

contra els manifestants.  

Iemen. Les protestes van començar al gener i van ser pacífiques fins al dia 19 

de febrer, en què l’exèrcit va obrir foc contra els manifestants. Fins ara, han 

mort ben bé 52 manifestants. El president, Abdullah Saleh, ha promès deixar el 

poder l’any 2013 i fer reformes polítiques, però els manifestants volen que plegui 

immediatament.  

Algèria. Les protestes van començar al gener, demanant que s’aixequés l’estat 

d’emergència i contra l’augment dels preus. Abdelaziz Bouteflika és president des 

de 1999. Però, encara que els problemes són semblants als d’Egipte, no sembla 

que les protestes hagin d’obtenir el mateix resultat. 

Marroc. Des del 20 de febrer hi van havent manifestacions. El 9 de març, el rei 

Mohamed VI ha anunciat reformes democràtiques per aturar les protestes.  

(http://www.nationaljournal.com/unrest-in-north-africa-and-the-middle-east-

20110325 ) 

 

http://www.nationaljournal.com/unrest-in-north-africa-and-the-middle-east-20110325
http://www.nationaljournal.com/unrest-in-north-africa-and-the-middle-east-20110325

