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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. El meu objecte d’estudi 

El meu objecte de l’estudi és explicar el què està passant al món àrab. És a dir el 

despertar del món àrab. 

 

1.2. Perquè vaig agafar aquest tema? 

He escollit aquest tema perquè sóc una noia d’aquests països on passen els conflictes. 

Per això el vaig escollir. M’agradaria explicar el que esta passant en el món àrab, és a 

dir els conflictes, les revoltes i guerres civils, etc... 

 

1.3.  Què esta passant en el món àrab? 

El món àrab està experimentant importants transformacions, causades per una creixent 

onada de revoltes populars. Diversos governs de la regió estan patint un nivell cada 

vegada més elevat de contestació, fruit d’anys de dictadures, alts nivells de corrupció i 

escàs progrés social. Ciutadans de totes les extraccions estan manifestant-se per tal 

d’exigir llibertat, democràcia, millors oportunitats de vida i nova cares al capdavant dels 

seus governs.  

A finals de 2010 i principis de 2011 hi va haver una onada de revolucions i protestes a 

tot el món àrab que va començar amb Muhammad Bouazizi i la revolució iniciada per 

les autoritats tunisianes i això va encendre l'espurna en molts països àrabs i el període 

conegut com la revolució Primavera Àrab. 

Entre les raons d'aquestes protestes hi ha la propagació sobtada de la corrupció, 

l'estancament econòmic i males condicions de vida, a més de restringir les condicions 

polítiques i dels pobres en general, als Emirats Àrabs. 

La difusió d'aquestes protestes molt ràpidament en la majoria dels països àrabs han 

inclòs l'esclat de combats entre les forces de seguretat i manifestants, i en alguns casos, 

la mort dels ciutadans i agents de seguretat. 

La majoria dels països àrabs tenen un mal historial en drets humans que inclou la tirania 

dels governants i la seva afecció als presidents durant dècades, a  més de la seva 

arribada al poder mitjançant intromissions il·legítimes. 

El líder libi, Muammar Gaddafi, per exemple, és el més antic governant al món, va 

arribar al govern després d'un cop militar el 1969 i va cridar la Revolució d'Al Fateh. 
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L’objectiu de les revoltes és enderrocar el règim corrupte, democràcia i aconseguir una 

vida digna per als ciutadans. 

Des del començament  de les revoltes en el món àrab han caigut tres dictadures:  el 

règim de Ben Ali a Tunísia, el règim de Mubàrak a Egipte, i el règim de Gaddafi a 

Líbia. I ara esperem la caiguda del president de Síria. 

 

2. Tunísia 

 

2.1. Geografia del país.
1
 

Tunísia es un país de l’Àfrica mediterrània, que limita a l’oest amb Argèlia, al sud-est 

amb Líbia y al nord i al nord-est amb el mar Mediterrani. La seva geografia física es 

diversa, distingint tres zones clarament diferenciades: el nord muntanyós i de costa 

verda, las planícies centrals y el sud àrid, dominat pel desert del Sàhara. 

2.2. L’iniciador de la revolta
2
 

La revolta de Tunísia va començar per la immolació de Mohammad Bouazizi. Tariq 

Tayyib Mohammed Bouazizi era un jove Tunísia que va néixer el 29 de març   del 1984, 

a Sidi Bouzid. Mohamed Bouazizi és un jove d’una família composta per nou membres, 

un d’ells amb discapacitat. Ell va treballar des de l’edat de deu anys, perquè el seu pare 

estava malalt i no podia treballar. Va deixar l’escola per poder treballar més hores. 

Esmenten diverses fonts que Mohamed té una titulació universitària, i que va sortir de 

l’escola per tal que les seves germanes completessin els seus estudis.  

 

2.3.  Tunísia i la revolta
3
 

El primer país que va començar la revolta al món àrab va ser Tunísia. La revolta de 

Tunísia ha servit per trencar el mur sobre la situació política del Magrib.  

La revolta de Tunísia va començar el 17 de desembre de 2010, per la immolació de 

Mohammad Bouazizi, jove titular desocupat de Sidi Bouzid.  La revolta de Tunísia, va 

ser coneguda també com la revolta de la dignitat o  La revolta de gessamí per tot el 

món. És una revolta popular que va esclatar a Tunísia el 17 de  desembre  de 2010 en 

solidaritat amb el jove Mohammad Bouazizi  que va calar foc en el  seu cos i va morir el 

                                    
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Túnez 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Bouazizi 
3 http://jordilopezcamps.blogspot.com/2011/01/la-revolta-laica-de-tunisia.html 
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dia 4 de gener de 2011. Els joves tunisians van penjar la noticia de Mohammad a  les 

pàgines web, Facebook, twitter, etc.  La noticia va provocar l’esclat de manifestacions 

el 18 de desembre de 2010 i la sortida de milers de tunisians que rebutjaven el que 

consideren la situació de desocupació i la falta de justícia social  i l’empitjorament de la 

corrupció dins el règim governant.         

El President Ben Ali va anunciar la seva intenció de no postular per la presidència el 

2014, es van reduir també els preus d’alguns productes alimentaris. Però la població no 

volia això, volien que el president sortís del país.  El 14 de gener de 2011 aquesta 

insurrecció va obligar al president Zine El Abidine Ben Ali, que va governar amb mà de 

ferro durant 23 anys, que abandonés el poder i fugís del país il·legalment a Aràbia 

Saudita. Desprès de la sortida de Ben Ali el 14 de gener del 2011,  es va proclamar 

primer ministre a Mohammad Ghannouchi, que va assumir la presidència 

temporalment, a causa de l’evolució vacil·lant de les seves funcions, basat en el capítol 

56 de la constitució de Tunísia, que estipula que el president pot delegar el primer 

ministre en cas de no ser capaç de dur a terme les seves funcions.      

En poques paraules, podem dir que tot el mal de Tunísia és de Ben Ali, i tot el positiu 

que ve de Bourguiba, que va  fer un esforç considerable per a l’educació i la construcció 

de l’Estat republicà, i va ser acompanyat per un liberal pro-nord –americà i l’aliança 

d’estudiants de Tunísia. Però en canvi Ben Ali no va fer res per al país. Podem dir que 

Tunísia no va tenir democràcia, ni llibertat, ni treball per els  joves que tenen titulació 

universitària durant el govern de Ben Ali.  

Desprès de 23 anys de dictadura i un mes de revolta el president tunisià va prometre: la 

democràcia, el pluralisme, el cessament immediat de l’ús de la força que van causar 

centenars de víctimes, la llibertat de premsa, el ple accés a Internet i treball per als 

aturats joves altament educats que dia a dia desafiaven  la policia.  

2.4.  La situació Social
4
 

Després de més de un any després de la revolució del 14 de gener Tunísia encara està a 

les palpentes per ajustar el ritme del procés polític cap a la transició democràtica a la 

llum dels desafiaments dels drets econòmics i socials importants.  

                                    
4 http://www.desertia.es/sobre-tunez/situacion-politica-y-social.html 
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La collita dels resultats obtinguts amb la caiguda del règim inclou: la sortida de l' ex-

president, l'aparició de signes de  llibertat, les repercussions negatives de la revolució i 

una situació difícil, sobretot a nivells de seguretat i social.  

Desprès de la revolta del 17 de desembre de 2011, la població vol preparar un camí 

lliure per la democràcia i els drets humans. Desprès de la caiguda del dictador Ben Ali, 

diu que en primer lloc, necessita  canviar  tot el règim interior. Vol un  nou govern i que 

els ciutadans escullin el nou president.  

 Les demandes de les poblacions   

o Ferm suport a la revolució dels tunisians i la protecció de qualsevol 

influència externa que pot ser negativa.  

o Proporcionar suport econòmic per al govern immediat de Tunísia, ajudar 

a la transició per fer front a una situació difícil en el pròxim període, amb 

les expectatives de menors ingressos per turisme i l'alteració dels 

resultats econòmics.  

o Prestar assessorament i suport financer per al camí de la reforma política 

i la reconstrucció de les institucions, tant en termes de la societat política 

i la societat civil.  

o La llibertat d'expressió i informació, organitzar-se i manifestar-se. 

o La lliure circulació de l'energia i aconseguir un govern legítim a través 

de les eleccions periòdiques lliures, justes i obertes que representin la 

voluntat del poble i de l'autoritat.  

o L'imperi de la llei justa sobre la base dels principis universals dels drets 

humans   

o Separació del partit i de l'Estat, la religió i el govern.  

o La plena igualtat de la ciutadania, sense discriminació per raó de sexe, 

religió o creença o situació geogràfica.  

o Llibertats individuals completes.   

o  La no ingerència de l'exèrcit en la vida política amb el manteniment del 

seu paper en la protecció de la Constitució.  

o La justícia social i la divisió equitativa de la riquesa i oportunitats per a 

tots sobre la base de la igualtat.  

o El desenvolupament i l'adopció d'una nova constitució a través d'una 

votació popular. 
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o Noves lleis, especialment en el camp de les eleccions i la llibertat 

d'organització, informació i expressió.  

o Establir un camí per descobrir la veritat i fer justícia i rendir comptes. 

o Continuar les comissions d’anticorrupció.  

2.5. Economia
5
 

Tunísia té una economia diversa on diferents sectors importants són: el turisme, 

l’energia, el petroli, la mineria, l’agricultura i la pesca.   

Tunísia abans de la revolta va ser el millor país del nord d’Àfrica en economia.  

L’economia de Tunísia en aquests darrers mesos va perdre més de 3.5 milions de 

dòlars. Ara Tunísia necessita una gran ajuda per millorar l’economia. 

Tunísia va patir una gran disminució del turisme, causada principalment per les 

repercussions de la revolució que va enderrocar al dictador tunisià Zine El Abidine 

Ben Ali, el 14 de gener, i els trastorns concomitants que van provocar la fugida de 

turistes del país.  El sector turístic representa el 7% del PIB, i crea llocs de treball per 

aproximadament 400.000 persones. 

Alguns informes han suggerit que el sector turístic és un dels sectors més afectats pel 

negatiu impacte de la revolució i que aquesta disminució no va ser un resultat directe 

de la revolució, sinó més aviat va ser el resultat de la ruptura de la seguretat. Les 

institucions estrangeres van incórrer en grans pèrdues, després de la crema i destrucció, 

van portar a la interrupció de les seves activitats, fet que va provocar més de 33 

institucions estrangeres a sortir de Tunísia i a la pèrdua de més de 2.400 llocs de 

treball.  

 

2.6. Conseqüències  

2.6.1. Internes  

Abans de la caiguda del règim del president Zine El Abidine Ben Ali, s'esperava que 

arribés el creixement econòmic a Tunísia el 2011 amb 5,4 per cent, que no excedís el 

dèficit pressupostari del 2,5 per cent del producte intern brut, i que la ràtio de deute 

públic es mantingués per sota del 40 per cent. Correspon ara al govern electe fer front a 

les perspectives econòmiques  diferents a causa dels efectes negatius de la revolució  i la 

crisi de l'euro a la Unió Europea, principal soci econòmic de Tunísia.  

                                    
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Túnez 
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Des de l'esclat de la revolució del Gessamí va caure el turisme, que és el major 

proveïdor de divises a Tunísia, en més del 50 per cent, la inversió estrangera directa es 

va reduir en un 20 per cent, i la situació en el mercat laboral va empitjorar amb 

l'acomiadament de treballadors i l'afluència dels treballadors tunisians que fugen de 

Líbia després de l'esclat de la revolució. El nombre d’aturats ha passat a 700.000 de 

500.000 a finals de 2010.  

La taxa d'atur és del 17 per cent, en comparació amb el 14 per cent abans de la 

revolució. I ha augmentat el dèficit pressupostari i el dèficit en el compte corrent. Amb 

el cost econòmic de la revolució que s'estima en un cinc per cent del producte interior 

brut, no s'espera que es superi el creixement el 2011, d'acord amb el Ministeri de 

Planificació i Cooperació Internacional, d’un 0,2 per cent.  

En general, el període posterior a la revolució a Tunísia és molt difícil, a causa de la 

forta caiguda de l'activitat econòmica nacional i la pujada dels preus del petroli i dels 

productes d’alimentació.   

Però malgrat aquestes dificultats el Govern provisional dirigit per Baji Kaid Sbsa 

aconsegueix evitar l'economia del col·lapse i mantenir un bon nivell de reserves de 

divises i el control de la inflació.  

2.6.2. Externes  

Si parlem de les conseqüències externes podem parlar de quatre països; en especial els 

veïns de Tunísia,  Líbia i Algèria, Europa i els Estats Units d’Amèrica.  

La posició Líbia 

Una de les preocupacions més importants declarada pel govern de transició i a les élites 

de Tunísia va ser la situació a Líbia. El Líder Gaddafi no va dubtar a revelar 

públicament la seva oposició a la revolució, però Gaddafi no volia tampoc que Ben Ali  

segueixi sent president vitalici de Tunísia. Serà important seguir el desenvolupament de 

la política cap a Tunis, especialment en l'esfera econòmica, on el volum de comerç entre 

els dos països i l'afluència de turistes d'origen libi és una font important d'ingressos per 

a Tunísia.  

La posició d’Algèria 

El veí occidental, Algèria, la posició oficial va ser freda i només l'expressió de respecte 

per la voluntat del poble de Tunísia, per la por del  president Bouteflika de caure i també 
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por per l’economia perquè aquests dos països des de fa temps  tenen  intercanvis 

econòmics.  

Europa 

Europa es compromet a congelar els actius de Ben Ali i la seva família a Europa i a 

cooperar amb el govern de Tunísia  per ser restaurat.   

La posició dels EUA 

La posició dels EUA ha estat marcada per un fort to polític en suport del poble tunisià, 

abans i després de la seva victòria, d'una banda, i els mals procediments per donar 

suport a aquesta revolució, especialment en l'àmbit econòmic, de l'altra. El poble tunisià 

necessita no només paraules d'elogi políticament, sinó ara també necessita suport al 

camí de transició i satisfer les necessitats del creixement social i econòmic.  

2.7. Les primers eleccions desprès de la revolta?
6
 

Desprès de la caiguda del Ben Ali el govern del país ha fet les primeres eleccions.  

El  Partit del Renaixement Islàmic de Tunísia, 

els Germans Musulmans amb un nom 

diferent, van  guanyar  el major nombre de 

vots en les eleccions de Tunísia, treballant per 

establir una societat pluralista i el respecte als 

drets humans.  

Els resultats indiquen que el recent Partit del 

Renaixement, un partit islamista moderat, és 

el guanyador del major nombre de vots en les primeres eleccions democràtiques per a la 

formació d'una nova Constitució per a Tunísia i nomenar un president de transició, però 

no va obtenir la majoria.  

També vol  tranquil·litzar als inversors de comerç  i treballar per l'estabilitat del país 

"molt aviat". Va declarar el seu compromís de respectar els drets de les dones, i totes les 

promeses i els pactes i acords subscrits per l'Estat en altres èpoques  

El resultat de les eleccions a Tunísia, és, sens dubte, una prova de la tirania i la injustícia 

de l'antic règim, que va arrossegar als líders i quadres del Renaixement del moviment 

islàmic a la presó, i els va obligar a viure a l’exili. 

                                    
6 http://www.ara.cat/especials/revoltesmonarab/Tunisia-

eleccions_0_577742302.html 
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El partit va guanyar les eleccions del 23 d'octubre i té 90 membres a l'Assemblea 

Constituent de 217 membres. El partit va anunciar la presència de 42 dones entre els 90 

membres del Consell. Ghannouchi va subratllar en repetides ocasions que el seu partit 

no afecta als èxits de les dones tunisianes i els va posar com a exemple en l'adopció de 

de l'Estatut Personal, fa 55 anys que va donar a la dona la igualtat en drets i deures.  

 

Els objectius de la tendència islàmica a Tunísia  

El moviment islàmic del Renaixement vol: 

 Restaurar el legítim dret a l'autodeterminació lluny de tota la tutela o domini 

interns o externs.  

 Reconstrucció de la vida econòmica per raons humanitàries i la distribució de la 

riquesa al país: una distribució justa a la llum del principi islàmic: "el dret que 

cada persona pugui gaudir dels fruits dels seus esforços i de l’interès de la 

comunitat i tenir la necessitat en tots els casos", lluny de totes les formes 

d'explotació i de la circulació en l'òrbita de les forces econòmiques 

internacionals.  

 Tornar la vida a la mesquita com a centre de culte i la mobilització de masses en 

general. 

 Comerç amb la unió europea, al voltant del 80 per cent del comerç exterior de 

Tunísia, i intentar atreure capitals de la regió del Golf Pèrsic.  

  Respecten el turisme. No molestar els turistes. 

 El Secretari general del Moviment del Renaixement Hamadi Jebali  va dir que el 

grup no té intenció d'interferir en el tema del consum d'alcohol.  

 

2.8. Els principals personatges  

En el passat 

Habib ibn Alí Burguiba.
7 

97 anys. Va ser un polític i governant  tunisià abans de Zin 

el Abiden Ben Ali. Va morir el 6 d’abril de 2000. Va 

governar del 25 de juliol de 1957 fins el 7 de novembre de 

1987 i va ser el primer president de la república de 

                                    
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Habib_Burguiba 
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Tunísia. Va ser Nacional i líder mujahidí contra el colonialisme francès a Tunísia.  

 

Al present 

Zin el Abiden Ben Ali. 
8
 

75 anys. Va ser el president de Tunísia des de 1987 fins el 

14 de gener de 2011. Va estudiar enginyeria electrònica, 

també va fer la carrera militar que va estudiar a l’acadèmia 

militar francesa de Saint-Cyr.   

 

Al futur 

Rachid Ghannouchi
9
 

Polític de Tunísia, és el líder històric del 

Partit de Moviment Islàmic del 

Renaixement. Va ser jutjat més d'una 

vegada per la seva defensa política al 

temps del president Habib Bourguiba, 

Zine El Abidine Ben Ali, però va tornar 

després de gairebé dues dècades a l'exili 

per liderar la transformació política del 

seu país després de guanyar les eleccions de l'Assemblea Constituent que va seguir a la 

revolució de Tunísia el 2011. Nascut el 1941 a Hamma, poble de l'Estat de Gambes al 

sud de Tunísia. 

 Historial judicial i de presò: 

 El 1981 va ser condemnat a 11 anys. 

 El 1987 i va ser condemnat a cadena perpètua. 

 Judici en absència el 1991 i condemna de nou a cadena perpètua. 

 El judici en rebel·lia el 1998  de nou cadena perpètua. 

El gener de 2011 Ghannouchi va tornar a Tunísia, després de la caiguda de Ben Ali el 

14 de gener sota el pes de la revolució popular que va esclatar a la regió de Sidi Bouzid 

centre del país, i té "el moviment del Renaixement", una llicència per convertir-se en un 

partit legal. 

                                    
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Ali 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Rachid_Ghanuchi 
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Moncef Marzouki
10

 

Moncef Marzouki va néixer el 7 de juliol de 

1945 a la ciutat de Nabeul Grombalia al sud 

de Tunísia d'una família descendent del sud 

de Tunísia. 

Marzouki encapçala el Partit del Congrés de 

la república, classificat dins dels partits 

d'esquerra. Es parla de la seva oposició al 

règim de Ben Ali, i és empresonat durant 

quatre mesos el 1994. Després del seu retorn a Tunísia des de París, no es va descartar 

Marzouki per portar a terme les eleccions presidencials si no hi ha les garanties 

constitucionals necessàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Moncef_Marzouki 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moncef_Marzouki
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3. EGIPTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Geografia 
11

 

Egipte és una país situat al nord d’Àfrica. És l’estat àrab més gran i més pobre. El 40% 

de la població egípcia viu amb menys de dos euros al dia. 

Egipte és un país importantíssim per demografia, per centralitat dins el món àrab i 

també del món musulmà, per complexitat interior i per potència militar. 

 

3.2. L’iniciador de la revolta 

Khaled Mohamed Saeed va néixer el 27 de gener de 

1982. És un jove egipci de 28 anys, de la ciutat 

d’Alexandria a Egipte. El dia 6 de juny de 2010 va ser 

l’últim dia de Khaled, quan estava en un locutori van 

entrar dos policies i van començar a cridar i pegar a la 

gent que estava a  dins, i quan Khaled va preguntar 

perquè feu això, el van pegar fins que va morir, davant de 

molts testimonis a la zona de Sidi Gaber.   

La història de Khaled es va difondre a Internet i els mitjans de comunicació de tots els 

països àrabs menys als mitjans de comunicació d’Egipte. 

 

3.3. Les raons de la revolta a Egipte.
12

 

La Llei d'Emergència és un dels grans problemes de la  població d’Egipte. Aquesta llei 

és vigent des de 1967, amb la prohibició de tota activitat política. 

                                    
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Geografía_de_Egipto 
12 http://www.324.cat/noticia/1043426/mon/Historia-en-moviment-a-Egipte 

http://www.324.cat/noticia/1043426/mon/Historia-en-moviment-a-Egipte
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La Llei d'Emergència dóna al govern el dret a detenir qualsevol per un temps indefinit 

per una raó o sense raó, una persona no pot defensar-se i tenir-lo a la presó sense judici.  

El poder de la policia i la 

violència s’utilitzen contra el 

seu propi poble. Sota la llei 

d'emergència el ciutadà 

egipci va patir la injustícia i 

la violació dels seus drets. La 

funció de la policia  Egipte és  

la detenció i l'empresonament, l'assassinat de la gent. 

El  26 de gener de 2010 la policia de Egipte van matar el jove d'Alexandaria Khalid 

Mohammed Said, que va morir a mans de la policia de la Zona de Sidi Gaber, una zona 

situada a Alexandria, després d'haver estat colpejat i arrossegat fins a la mort davant de 

diversos testimonis.  

La Revolució del 25 de gener  per un aixecament popular va esclatar el dimarts 25 de 

gener del 2011 per protestar contra els maltractaments, sobretot després de l'aparició de 

molts registres fotogràfics que mostren violació de la policia dels drets de la humanitat. 

Però la policia va utilitzar la violència i les armes contra la població, i van morir més de 

20 joves. Això va convertir la manifestació de protesta contra la repressió policial per 

protestar contra les condicions de vida pobres, la desocupació, l'herència política, 

econòmica, i pel que el que es considera corrupte en el govern del president Hosni 

Mubarak. 

El dia 28 de gener els manifestants ja no eren milers , sinó centenars de milers al Caire. 

Aquesta revolució va portar a la renúncia del president Mohamed Hosni Mubarak del 

poder el 11 de  febrer del 2011, quan el vicepresident, Omar Suleiman, va fer una breu 

declaració sobre l'abandonament del president del seu càrrec i va acusar el Consell 

Suprem del Departament de les Forces Armades del país. 

La revolta d’Egipte va ser diferent a altres revoltes o guerres que van passar en el món 

àrab, perquè la revolta d’Egipte va ser econòmica, social i religiosa. 
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3.4.  La situació social
13

 

La situació que viu Egipte aquests dies després de més d’un any d’enderrocar  Mubàrak 

és la d’una crisi econòmica, la desocupació massiva acompanyada d'una inflació 

continuada que va fer plantejar la vaga que va seguir  la majoria de la població dient que  

veien que la revolució no havia completat el seu camí, que la revolució era al mig de la 

carretera. Hi ha un bon munt de coses que no vénen per l'acció revolucionària, com la 

falta de resolució dels consells locals i la Federació General de Sindicats, la qüestió del 

salari mínim, tantes coses que encara estan atrapades en l'acció revolucionària.  

Algunes coses necessiten temps, i algunes coses s’han de resoldre ràpidament. Per 

exemple la qüestió de l'alliberament de presos polítics, o posar fi als judicis militars de 

civils. 

L'economia egípcia està travessant un període difícil  que no havia patit des de la guerra 

d'octubre del 73.  Després d’un any de la revolta de gener, a causa de les conseqüències 

polítiques i de seguretat, la desocupació va augmentar en un 20%, la taxa d'inflació de 

més del 12%, el dèficit en el pressupost general de l'11%, el deute intern bilions de 

lliures i el deute extern $ 40 mil milions.  La inversió estrangera ha caigut al seu nivell 

més baix, es van aturar molts projectes productius i les reserves d'efectiu es van reduir a 

$ 25 mil milions, i amb aquesta amenaça a l'economia egípcia encara hi ha un raig 

d'esperança a la crisi. 

El primer ministre egipci  Kamal va dir  que  la situació econòmica era pitjor del que 

s'esperava. Diu que abans de la revolució, la taxa de creixement va ser entre 5 i 7 per 

cent i que es reduirà aquesta taxa a menys del 2 per cent del PIB en el pressupost per al 

2011-2012. 

 

3.5. Economia
14

 

Egipte té una economia diversa en diferents sectors importants, com per exemple 

l’agricultura, l’industria, el turisme, etc...  

L’agricultura és el sector més important a Egipte on un 42% de la població està 

vinculada a l’agricultura o la ramaderia. També Egipte produeix fibra de cotó i blat de 

moro amb una producció anual que arriba als 5.2 milions de tones. 

                                    
13 http://mundoegiptologia.portalmundos.com/situacion-social-del-campesinado-el-

pilar-de-egipto/ 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Egipto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Egipto
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També no oblidem que Egipte els el país més turístic, dins de tots els altres països àrabs, 

el turisme és la font més important de la renda nacional a Egipte. Egipte és un dels 

països turístics més destacats en el món, el 2007 va ser visitat per més de 9.79 milions 

de turistes de tot el món. 

Però aquestes dates són abans de la revolta del 2011. Ara,  l’economia d’Egipte desprès 

de les revoltes s’ha convertit en perillósa, molt perillósa. Ara el país pateix d’una greu 

falta de liquiditat i falta de treball en cada àrea. Ara el món veu que Egipte és un país no 

estable i que el seu futur és incert. Els turistes tenen por de visitar Egipte i els 

empresaris d’Egipte i també els que no són d’Egipte tenen por d’invertir a Egipte.  

Ara la població d’Egipte necessita  tornar a treballar molt dur per poder tornar a ésser 

com abans.  No poden  assolir la llibertat i la democràcia sense treball tot això necessita 

un gran esforç.  

Egipte necessita fer alguna cosa per tornar a ser un país fort . Egipte no pot tornar a ser 

un país fort  sense una economia forta. 

 

3.6. Conseqüències  

3.6.1. Internes  

Després de la caiguda de Mubàrak. tota la gent tenia esperança en recollir els fruits de la 

revolució, però avui, després d’un any, sent que la vida dels egipcis no va  veure els 

fruits de la revolució que ha descoratjat a molts. 

La situació a Egipte després de la revolució es va convertir en caòtica.  Els Egipcis es 

basaven des de la revolució del 25 de gener fins al moment present en el diàleg i 

continuen l'anàlisi de les notícies aquí i allà en diversos mitjans de comunicació, 

escolten el que va fer l'expresident i la seva banda que va robar al país una gran 

quantitat de riquesa i els seus recursos. 

Les conseqüències que va portar la revolta al país són els  problemes econòmics. Egipte 

passa per un mal moment. 

Durant dues dècades els egipcis esperaven una reforma econòmica, però al final van 

trobar un augment en la taxa d'atur que va arribar al 15%, així com un augment en la 

taxa d'inflació que es va acostar al 18%. La línia de pobresa està per sota del 25% de la 

població d'Egipte.  

Des de la caiguda de Mubàrak el que va arribar a l'escena política d'Egipte va ser una 

major divisió i la societat es va enfonsar a poc a poc en el caos, mentre que la crisi de 
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l'equilibri relatiu d'entorn polític i social i l'estructura de la llista d'interès no tenia un 

govern fort sense protagonistes. 

Egipte està en els ulls de molts àrabs, ha jugat un paper destacat en temes d'Orient 

Mitjà, però la inestabilitat política i social que té  lloc a Egipte des de començaments de 

l'any cada dia és més baixa. 

 

3.6.2.  Externes 

Si parlem de les conseqüències externes podem parlar d’Israel, els Estats Units, Iran i 

els Països Àrabs. 

 

3.6.2.1. Posició dels EUA 

Quan es parla de l'actitud d'Occident de la revolta de gener a Egipte, es parla 

principalment de la posició dels EUA com el més influent en el curs dels esdeveniments 

a causa de la naturalesa del sistema internacional actual. 

La posició dels EUA i les actituds occidentals van ser marcades  per  una gran confusió, 

especialment en els primers dies de la revolució, que es va caracteritzar per un grau 

d'incertesa, on hi havia una gran quantitat d'anticipació i on se seguien de prop els 

esdeveniments, per tractar d'explorar l'equilibri de les tendències en desenvolupament. 

La caiguda del règim del president Mubarak no estava en els comptes de l'agenda 

política nord-americana. L’administració dels EUA va tractar de sortir d'aquesta 

confusió gradualment a través d'una sèrie de canvis en la seva posició, que pretenia en 

un primer moment demanar a les parts estendre la màxima moderació, i es va centrar en 

la demanda de Mubarak a no utilitzar els mitjans de repressió o violència en el tracte 

amb els manifestants als que exigien al mateix temps l’obligació de manifestar-se 

pacíficament. Sembla que l'objectiu era mantenir un mínim del sistema que evités que la 

transició desencadenés el caos. Estats Units va pensar que sortiria bé, però la població 

va fer tot el que va poder per no deixar Mubarak al govern. 

 

3.6.2.2. La posició de l'Iran 

Iran va donar la benvinguda als esdeveniments de la revolució de 25 de gener amb gran 

mesura. La delegació a Egipte va expressar aquesta acollida des del principi. Ali 

Khamenei el 4 de febrer  va confirmar que el règim de Mubarak era un agent que es va 

posar al costat d’Israel i li va donar suport a van lliurar a la franja de Gaza.  
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3.6.2.3. La posició àrab 

A diferència de la revolució de Tunísia va ser absorbida i  no va plantejar una gran 

preocupació entre els països àrabs, el 25 de gener la preocupació per Egipte va aclaparar  

la regió àrab. 

La revolta d’Egipte va  ser un dels factors més importants que van influir en les actituds 

àrabs de la revolució i un nou model que s’estén a tots els països àrabs, tant als règims 

de propietat al Golf, Jordània, Marroc o a les repúbliques del Iemen i Líbia i Síria, o els 

països que pateixen una falta d'estabilitat interna, com Algèria i l'Iraq. 

Alguns van estar mirant de prop la situació, i això és el que es va expressar a Jordània i 

al Marroc, Síria va confirmar que el que està succeint a Egipte és "un assumpte intern". 

La posició d'Algèria va ser a prop de la posició de Síria, on Algèria havia demanat que 

es "respecti la voluntat del poble i tracti amb els governs que emanen d'elles”. 

Desprès de la caiguda de Mobarak, Marroc ,Jordania , Algèria, Arabia Saudita, Síria, 

etc. estan preocupades perquè saben que arriba el seu moment també.  

 

3.6.2.4. La posició d'Israel 

Des dels esdeveniments de la revolució egípcia contra el règim de Mubarak, Israel ha 

mantingut el silenci oficial, això ha continuat fins i tot després de la  renúncia de 

Mubarak.  El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es va negar a comentar la 

renúncia de Mubarak.  

Israel, com tots, no sap com seran les coses a Egipte en la següent fase, però Israel està 

més interessat que els altres. Per a Israel, Egipte no és com els altres països àrabs, 

Egipte va participar en les guerres contra Israel, i va ser derrotat l'octubre del  1973,  

després va arribar a un acord de pau. Israel necessita saber que  Egipte no tornarà a fer 

com abans.A més a més els Germans Musulmans, els que estan ara en el govern, no 

sabem que pot passar després a Israel. 

  

3.6.2.5.  La relació entre Egipte i Israel
15

 

L’estat de guerra entre els dos països des de la guerra de 1948 va acabar en la guerra de 

1973 amb la signatura del Tractat d'Egipte i Israel. Amb la pau s'havia obert 

                                    
15 http://www.egiptologia.com/egipto-y-la-biblia/67-relaciones-entre-egipto-e-

israel-durante-el-tercer-periodo-intermedio-parte-i.html 
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l'ambaixada d'Egipte a Tel Aviv i el Consolat a Eilat, Israel té una ambaixada al Caire i 

un consolat a Alexandria. 

El 2005, el govern egipci va signar la Convenció sobre l'exportació de gas egipci a 

Israel amb l'exportació de 1,7 milions de metres cúbics de gas natural a l'any durant 12 

anys, però val la pena esmentar que després de tots 

aquests anys no hi ha hagut una veritable pau entre 

els dos països sinó una pau freda.  El cas estrany és 

que Israel encara està tractant d'espiar a Egipte 

malgrat l'estat de pau entre els dos països. 

El 2011 va veure la tensió en les relacions entre 

Egipte i Israel. Els dos països veïns havien signat un 

acord de pau negociat pels EUA el 1979. Però també 

va veure alguns períodes positius, que es poden 

considerar aquest any com a l’últim any entre Egipte i Israel en  un caràcter especial 

entre tots dos. Per tot això la població sempre va estar en contra d’aquesta pau que hi 

havia entre els dos països.  

La por que tenia Israel d'una transició de poder a Egipte era l'aparició d'aquests estats 

sota el domini de l'Islam radical, i per tant la possibilitat de la cancel·lació dels acords 

de pau que els conduiria a les alteracions en l’estructura de l'estabilitat d'Israel. 

Israel considera que el règim de Mubàrak a Egipte era una garantia d'estabilitat a la 

regió.L’antic règim tenia el poder per pressionar a l'autoritat palestina per anar pel camí 

de la solució del lliurament amb Israel i al mateix temps, en coordinació amb Israel i 

l'autoritat palestina per continuar el setge de Gaza i aixafar-lo per qualsevol mitjà. 

 

3.7.  Les primers eleccions després de la revolta
16

 

La situació d’Egipte va ser diferent que la de Tunísia. Després de la revolta del 25 de 

gener, Egipte passava per un situació molt difícil en l’economia i també en la situació 

política.  

A Tunísia, sis mesos després de la revolta es van fer les eleccions. En canvi a Egipte 

van passar un anys i un mes sense president, això va provocar un gran problema en el 

país en l’economia. Però al final es va solucionar com s'esperava com ho van confirmar 

                                    
16 http://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2011/12/04/partits-

islamistes-aconsegueixen-60-dels-vots-als-comicis-degipte/533876.html 
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les primeres eleccions parlamentàries des de l'enderrocament del president egipci  Hosni 

Mubarak: 

Els Germans Musulmans van guanyar les eleccions, com a Tunísia i al Marroc,77 dels 

156 seients. Això és el que Israel no volia que passés  però el final sí que va passar . Els 

Germans Musulmans van  participar  oficialment a l'aixecament del 25 de  gener. 

A Egipte va ser diferent que a Tunísia en les eleccions, és a dir en Egipte van fer tres 

etapes: 

1. En la primera etapa, que va passar al novembre de 2011 i la primera al 

desembre de 2011 va incloure sobretot al Caire i Alexandria (nord) i Luxor 

(sud) va guanyar la llibertat, la justícia i la llum del 36% al 24%.  

2. En la segona etapa, va ser com la primera els dos partits van guanyar, 

la llibertat i la justícia i van guanyar 40 seients i la llum  de 13 seients. 

3. En la tercera etapa de les eleccions, van guanyar la llibertat i la 

justícia, el braç polític de l’agermanament musulmà amb  el 36,5% dels 

vots, mentre que el seu partit llum sobre l'ancestral 28,7% dels vots en la 

tercera fase, que inclou les províncies del terç d'Egipte, incloent la privada 

Suez (est) i Assuan (sud) i Gizeh, que són part de la capital. 

 

3.8. Els principals personatges. 

Del passat 

Gamal Abdel Nasser
17

 

 Gamal Abdel Nasser va néixer a 15 de gener de 1918, a Alexandria. Va ser Líder de la, 

Revolució del juliol de 1952. Gamal Abdel 

Nasser és el primer president electe de la 

República d’Egipte després del regnat del rei 

Faruk. 

Gamal Abdel Nasser, va ser un líder d’Egipte i va 

fer moltes coses útils per al país, com per 

exemple: Gamal va ser un dels  líders de la 

revolució del 23 de juliol de 1952. Els resultats 

més importants de la revolució són la retirada del 

                                    
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
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rei Faruk de poder. Nasser també va encoratjar una sèrie de revolucions en els països del 

món àrab i un número alt d'altres països d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. 

 

Del present 

Hosni Mubàrak
18

 

Hosni Mubàrak 82 anys, va ser president d’Egipte i 

símbol de la solidesa dels règims àrabs des de 1981 

fins el 11 de febrer de 2011. Va arribar a Egipte 

com a president de la república, comandant en cap 

de les forces armades egípcies i cap del partit 

nacional democràtic, després de l’assassinat del 

president Anwar Sadat el 6 d’octubre de 1981. 

 

Del futur 

El partit de la llibertat i la justícia d’Egipte es va establir el 

6 de juny de 2011. Amb una referència islàmica i adopta la 

ideologia de l’Islam polític, derivat dels Germans 

Musulmans. 

 

 

    

 

 

 

  

                                    
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Mubarak 
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4. Líbia 

 

 

 

 

4.1. Geografia del país 

Líbia és un país situat al nord d’Àfrica. Líbia és membre de diversos grups regionals i 

internacionals, com per exemple les Nacions Unides, Unió Africana, Unió del Magrib 

Àrab, la lliga Àrab i l'Organització de Països Exportadors de Petroli. Líbia és el quart 

país més gran de tota l’Àfrica. Líbia és el país àrab que té més petroli i gas natural, i té 

menys població i una gran superfície. 

El que va fer possible que els país estigui així va ser una situació dolenta. El coronel 

Muammar Gaddafi, va ser el governant de Líbia des del 1969 fins l’establiment de la 

revolució líbia de 2011.  

 

4.2. L’iniciador de la revolta 

El desencadenant que va començar a Líbia és la masacre que va passar en Líbia, això va 

fer que la població sortís a manifestar-se per demanar la llibertat. 

Va ser una masacre duta a terme per elements armats del règim de Gaddafi i els seus 

col·laboradors, apuntant als presos polítics dins de la presó d'Abu Salim de Trípoli. 

Això va passar a  l'any 1996, i no ho van anunciar fins el 2008. Alguns guàrdies que van 

estar allà en el moment que va passar la  masacre diuen que el procés va durar menys de  

3 hores, i que van assassinar prop de 1200 persones o més per la seva oposició a les 

condicions de salut, i els maltractaments pels guàrdies a la presó. 

A continuació, alguns testimonis van  dir que els cossos van ser  enterrats al pati de la 

presó, alguns en fosses comunes, dispersos i en llocs desconeguts a la ciutat de Trípoli i 

els seus voltants. El règim de Gaddafi va negar l'existència de tal delicte en els primers 

moments. Això va portar a algunes organitzacions de drets humans fora de Líbia a 

exercir pressió sobre el règim de Gaddafi fins que va parlar i va dir què havia fet. 

Després del reconeixement del règim de Gaddafi d’aquest horrible crim la població 

Líbia va sortir al carrer per manifestar-se ja que pretenien conèixer el destí dels seus 
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fills que eren a les presons líbies. Després de diversos mesos, el govern de Gaddafi  va 

informar a  les famílies dels seus fills morts, i el nombre de víctimes en algunes famílies 

era de quatre o més màrtirs, i totes les comunicacions que van arribar a les famílies eren 

de persones  que van morir a la masacre de la presó d'Abu Salim. 

La recepció de noticies pels familiars de les víctimes de la masacre de la presó d'Abu 

Salim les autoritats de Gaddafi i el miserable intent fallit de comprar a les famílies, 

oferint diners, que l’estat de Gaddafi donava a aquestes famílies de les víctimes per 

renunciar a les seves obligacions legals davant l'autoritat, a canvi del seu silenci i per  

no parlar d'aquest delicte, tot això va impulsar la gent a sortir el 14 de febrer a  

protestar. 

 

4.3. La guerra civil a Líbia  

La guerra de la revolució del 17 de 

febrer o la guerra civil líbia 2011 és la 

guerra que va esclatar entre les forces 

rebels i el coronel Muammar Gaddafi 

entre febrer i abril de 2011. Després que 

es van desenvolupar manifestacions 

massives Libia va passar a patir un 

enfrontament armat entre les parts. La 

batalla va començar en les primeres 

ciutats de l'est quan els manifestant van 

aconseguir l'expulsió de les forces de 

seguretat i de la policia de diverses 

ciutats importants, principalment Bengasi, Tobruk i Ajdabiya,  i després amb l’inici dels 

bombardejos cap a l'oest per alliberar les altres ciutats en estat de setge fins ser capaços 

d'expulsar a Gaddafi de Brega i Ras Lanuf. 

Però després de l'arribada de Gaddafi a Bengasi comença ràpidament el bombardeig de 

la coalició internacional de les seves tropes, la qual cosa el va obligar a retirar-se de la 

ciutat  i després es retiren de totes les ciutats de la costa a la ciutat de Sirte, però, no va 

passar molt temps fins que van tornar a colpejar als rebels una vegada més tropes 

Gaddafi sobre Bin Jawad el 29 de març.  Aquest va ser el començament de la 

recuperació de Gaddafi, que va ser capaç de recuperar Jawad bin i Ras Lanuf finalment  
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l'1 d'abril. Entre les ciutats més importants, Misurata, va veure intensos combats pel 

control de la ciutat el 23 de febrer,   

A mitjans de juny de 2011, els rebels van començar a atacar al front occidental, i van ser 

capaços d'arrossegar d'altres ciutats. Va ser una d'aquestes ciutats  Misurata, que va ser 

capaç d'aixecar el setge i van començar a marxar cap  Zeliten.. Al final, a mitjans 

d’agost de 2011 els rebels van recuperar el control sobre totes les muntanyes de l'oest, 

incloent les ciutats de Gharyan i  Angle, envoltar la capital Trípoli en la seva totalitat i 

bloquejar totes les carreteres que condueixen a ella, així com el control de totes les 

refineries de petroli a l'oest de Líbia. 

 El 21 i 22 d'agost els rebels van entrar a la capital, Trípoli i van ser capaços de 

controlar els últims reductes, matant a Gaddafi a Sirte el 20 d'octubre del 2011. 

 

4.4. Economia 

Malgrat els esforços que es van fer a  l'agricultura i la indústria. L'economia de Líbia es 

concentra principalment a l'exportació de petroli i gas. 

L'agricultura pateix les dificultats de les condicions naturals del desert i la seva 

importància com a recurs econòmic va caure després del descobriment de petroli i 

començar a explotar-lo des de 1961. 

L'economia de Líbia es basa en el sector petroler 

El petroli representa al voltant del 94% dels ingressos de divises de Líbia, el 60% dels 

ingressos públics i el 30% del producte interior brut. Líbia produeix 1,6 milions de 

barrils de petroli per dia i té plans per augmentar la producció fins a tres milions de 

barrils per dia. 

Un investigador del Centre de Recerca Econòmica del Consell de Desenvolupament 

Econòmic de  Al.jazzira va revelar que la taxa de desocupació en el sector públic va 

pujar a 20,63% l'any passat després de ser de 18,7% el 2006 i 19,64% el 2007. 

La  caiguda de Gaddafi a Líbia és una oportunitat històrica per a la construcció de 

l'economia líbia. 

 

4.5. Els problemes que es troba en Líbia 

Si parlem de les causes de la revolució a Líbia, podem dir que totes les causes són 

iguals, però la diferencia que hi ha entre Líbia i els altres països és que Líbia té molts 

recursos, a més és un país que no té una gran població.  
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 la taxa d’atur a Líbia és de 31% , més que Tunísia.  

 un terç de la població de Líbia viu sota del llindar de la pobresa. 

 No hi ha un  bon sistema de salut, la gent viatja a l'estranger per rebre tractament 

perquè a Líbia no és troben bons hospitals. 

 Gaddafi distribueix milers de milions de dòlars a països d'Àfrica i Amèrica del 

Sud, diu que està ajudant els països pobres, en el seu país no gasta ni un cèntim. 

Si veiem Líbia a la televisió veurem que Líbia és un país del tercer món, i  si 

comparem les imatges dels Emirats Àrabs Units o Qatar, que tenen menys 

petroli que Líbia veurem que hi ha una gran diferència. 

 Gaddafi va destruir  l’economia de Líbia , només es va centrar en el petroli i va 

oblidar que no hi ha només petroli al  país. 

 Gaddafi va anul·lar la constitució, va anul·lar també el drets dels ciutadans 

donant-se a si mateix tots els poders i autoritat.  

 El 1996 va assassinar a més de 1.200 presos polítics a la presó d'Abu Salim, 

quan es van manifestar contra les dolentes condicions a la presó, tots van ser 

assassinats. Perquè en la llei de Gaddafi ningú pot dir que les condicions del país 

són dolentes perquè a ell no li importa la situació del país, i no vol que a ningú 

en el seu país tampoc li importi. 

 Muammar Gaddafi va tractar de passar el poder al seu fill, tot i que Líbia sigui 

una república.  

 Va utilitzar les armes contra el seu poble en les primers dies del manifestació.  

 

4.6. Conseqüències 

4.6.1. Internes    

La nova Líbia esta passant per grans problemes desprès de la caiguda del Gaddafi. Això 

és el que està dient les Nacions Unides, les armes estan per tot arreu, no hi ha seguretat 

al país en aquests moments i cada un fa el que vol. La gent tenen por pel futur. La lluita 

d'avui a Líbia és molt més dura que la guerra civil que va passar entre els libis. El 

Consell de Transició, que governa el país desprès de Gaddafi, diu que  no és capaç de 

posar fi a aquests problemes que esta passant en el país. 

Molts dels problemes que té Líbia ara es podien preveure en primer lloc per la seva 

naturalesa i per la forma que Gaddafi va governar per més de 40 anys. En segon lloc,  

durant tot el govern de Gaddafi no es va preocupar pel desenvolupament de la 
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tecnologia industrial i agrícola del país. Només es va centrar en  la riquesa petroliera, la 

gran part de la riquesa va ser per ell mateix, per als seus fills i el seu entorn i les tribus 

prop d'ells, no en va rebre la resta del poble libi; per això a Líbia no trobem ni equip de 

futbol, ni cantants, etc... diu que no vol que ningú sigui millor que ell. 

A Líbia el 15% de la població esta sota de la pobresa, en l'abandó i amb falta d'educació 

i serveis de salut. 

La demanda dels població desprès de la guerra civil 

 Donar drets als combatents i la indemnització a les seves famílies i oferir 

oportunitats d'ocupació en la reconstrució de ciutats, hospitals, escoles i 

altres serveis. 

 El desarmament i la formació d'un exèrcit fort que protegeixi el país i el 

poble. 

 Beneficiar-se dels coneixements d’altres països islàmics en l’extracció de 

petroli, l’establiment de fàbriques dels seus derivats, la construcció de ciutats 

i l'experiència en l'educació, la medicina, la solidaritat social i altres . 

 Hi ha d'haver un judici just per als que van abusar o van matar o van torturar 

a Líbia i a l'estranger. 

 Accelerar la redacció de la constitució. 

 

4.6.2. Externa 

El 19 de març França, Estats Units i el Regne Unit van emprendre una campanya de 

bombardejos aeris posada sota el comandament de L'OTAN. 

4.6.2.1. La posició Alemanya 

Alemanya va estar en contra de la guerra a Líbia. No obstant això, la cancellera 

alemanya, Angela Merkel va ser la  primera a comentar el discurs del líder libi del  22 

de febrer 2011, on Merkel va descriure  que el discurs de Gaddafi era molt fort, perquè 

es tractava de la declaració de guerra de forma explícita al seu poble, i va subratllar que 

el seu país “donaria suport a la imposició de sancions contra el règim libi, si no aturava 

l'ús de la violència contra els manifestants ". 

4.6.2.2. La posició de Rússia 

La posició de Rússia és més complexa a causa del conflicte d'interessos polítics i 

econòmics, d'una banda, i a les seves contradiccions entre la política domèstica i la 

política exterior. Des del punt de vista dels seus interessos polítics, Moscou pretén 
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consolidar un país amb un fort i eficaç poder executiu federal capaç de modernitzar el 

país i d'enfrontar les tendències centrífugues d'algunes repúbliques federades. 

4.6.2.3. La posició dels països àrabs 

Si deixem els països occidentals i parlem de la posició de les dictadures àrabs, 

repúbliques i monarquies, dins la Lliga Àrab, aquesta no va parlar ni d’ajudar a la 

població líbia. Ells sabien el que estava passant el poble libi, però ells volien que 

Gaddafi guanyés  per matar la revolucionària iniciativa d'aquest tipus que va cobrir la 

regió àrab, des de Tunísia a Egipte, Líbia i Iemen, i que amenaça cadires i trons. 

Però tothom sap que a ningú li interessa ni el poble ni  Gaddafi, el que li interessa és el 

que té aquest país, és a dir l’or negre.  

 

4.7. Els principals personatges. 

Omar Mukhtar
19  

Omar Mukhtar (20 d'agost de 1861 - 16 setembre 1931), 

resistent a la invasió líbia per les forces italianes contra els que 

va lluitar des que van entrar a terra Libia el 1931. Va lluitar 

contra els italians, a l'edat de 53 anys per més de vint anys, en 

més d'una batalla,  i va morir a l'edat de 73 anys. El líder italià 

va dir: "que els combats que es van produir entre els exèrcits i 

el Sr Omar Al-Mukhtar batalla 263, en un termini no superior a 

20 mesos només." 

 

Muammar Gaddafi
20

 

 Muammar Gaddafi, (7 juny 1942 a 20 octubre 2011), va 

néixer d'una família beduïna a la meridional ciutat de Sirte 

a Líbia. És l’únic president que va durar quaranta-dos anys 

entre els altres països àrabs i el més llarg a la història de 

Líbia des que es va convertir en una província otomana 

any 1551.  

 

                                    
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Omar_Al-Mukhtar 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Gadafi 
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Mustafa Mohamed Abdul Jalil
21

 

 Va néixer a Líbia (1952), President de l'Assemblea Nacional 

de Transició, és el cap interí de Líbia després de l'esclat de la 

revolució del 17 de febrer. 

Abdul Jalil era un jutge i un ex ministre de Justícia durant el 

regnat de Gaddafi (Secretari del Comitè Popular General de 

Justícia), va treballar en el sistema de Muammar Gaddafi, 

durant quatre anys a partir de 2007 fins a febrer de 2011. 

 

4.8. La situació de les dones en la guerra civil en Líbia. 

La gran conseqüència del que va passar dins del país és la violència contra les dones.  

Va ser més de 1.000 dones les que havien estat violades a mans de les unitats de 

Gaddafi. La violació en aquesta societat conservadora, deixa que la noia inacceptable 

per al matrimoni. Els joves libis van dir que se setien culpables una sèrie de joves 

revolucionaris es presentaven a casar-se amb nenes del seu agressorTambé van 

desaparèixer més de 1.000 homes, dones i nens i no sap res d'ells. 

Els que van fer això son persones que  Gaddafi va portar d’Egipte i Algèria. Així ho va 

explicar un jove arrestat: 

“Hem trucat a una de les portes, ningú va obrir la porta, vam trencar la porta i 

vam entrar. Quan vam entrar la mare va començar a cridar, quan vaig posar 

l’arma en el seu cap va deixar de cridar. Primer van agafar al pare i a la mare i els 

nens, en un habitació . I després van obrir foc als seus peus. Desprès els oficials 

van portar a les nenes a la planta superior. Hi havia quatre nenes entre les edats de 

20 i 24. Durant el procés de violació les nenes no van dir res. Això va ocórrer en 

el matí i va durar una hora i mitja.” 

El noi va dir que no estava content amb el que havia fet, que els oficials l’havien obligat 

i que era la primera vegada de practicava el sexe. També va dir que no havia estat 

només ell, ja que més de 1.000 dones les havien violat. 

 

                                    
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Abdul_Jalil 
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5. Marroc  

 

 

 

 

 

5.1. Geografia del país 

El Marroc és un país del Nord-oest de l’Àfrica. És un país que està molt a prop 

d’Europa. El Marroc és limítrof amb Algèria, i al nord de l’estret de Gibraltar es troba 

Espanya. EL Marroc és l’únic país del Magrib que disposa d’una immensa serralada 

com l’Atles. 

 

5.2. 20 de febrer  

El diumenge 20 de febrer del 2011 es va portar a terme una gran manifestació al 

Marroc, a la majoria de les regions del país, com per exemple: Casablanca, Rabat,  

Tetouen,  Fes, etc. En aquestes manifestacions es demanava una monarquia 

parlamentària i una reforma profunda als partits polítics que formaven part del 

parlament marroquí.  

La majoria de la gent va pensar, i jo sóc d’aquestes persones, que el Marroc va caure en 

la revolta com Tunísia, Egipte. Líbia, etc. Però al Marroc el 85% de població volien al 

rei, però només demanaven un situació nova. 

Demandes dels joves del 20 de febrer de 2011 

 Posar fi al saqueig de la riquesa nacional i l'hegemonia de la Royal Institution, i 

els seus voltants en els recursos bàsics de l'economia nacional i els diners 

públics. 

 Estan contra la pobresa, la misèria i les privacions. 

 No és raonable com actuen un grapat de persones que estan robant  milers de 

milions de dòlars de l’ingrés nacional i la resta estan a la  misèria i el sofriment, 

l'analfabetisme, la desocupació, el subdesenvolupament i la manca de serveis 

bàsics necessaris per a una vida digna. 
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 Procedir d'immediat a una solució real i radical als problemes socials difícils 

viscuts al nostre poble. 

 Intentar baixar l’augment vertiginós dels preus i serveis i el problema de 

l'ocupació,  i solucionar els problemes de l'habitatge i els problemes de la salut, 

l'educació, la corrupció i la gestió de la seguretat. 

 El govern s'ha de basar en l'elecció del poble. Cadascuna de les regles han de ser 

dirigides  i assumir la responsabilitat i el seguiment a les persones a través d'una 

de les institucions reguladores fortes amb el poder total i completar i 

genuïnament  la nació a partir de les eleccions lliures i justes. 

 Augment de les llibertats públiques, inclosa la llibertat de premsa i els mitjans 

de comunicació i la creació de diversos òrgans, associacions, i l'alliberament de 

tots els presos polítics, i el final dels segrestos, la tortura i la humiliació de la 

dignitat humana. 

 Alguns diuen que volen una monarquia democràtica com a Espanya i que el 

Sàhara sigui nostre. 

 Cridar al diàleg nacional, inclou ser seriosos i responsables a totes les parts i 

treballar en la redacció de la Carta fundacional dels principis de l'acció política, 

garantir la transferència pacífica del poder i l'establiment de reglaments per una 

societat veritablement democràtica i la llibertat bàsica,la independència, la 

justícia, la dignitat i la democràcia. 

 

5.3. El canvi desprès del 20 de febrer? 

Desprès del 20 de febrer el rei del Marroc Mohamed VI  forma una política nova. 

Mohamed VI va anunciar el dia 11 de 

març  l’inici de les reformes polítiques, 

incloses les esmenes constitucionals 

descrites per alguns com una nova 

constitució per al país. Va  nomenar la 

comissió i va ampliar els experts 

marroquins per dur a terme aquests 

ajustaments. El rei del Marroc va dir que les eleccions seran els primers dies del juliol 

de 2011.  
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Va dir que aquest canvi es considerava com un canvi històric en el camí de la 

construcció d'un estat basat en les institucions i un nivell de vida decent de la  

ciutadania , per refermar els principis de la democràcia i la justícia social. 

L'escena dels mitjans de comunicació del Marroc ha estat molt ocupada parlant de 

violacions dels drets humans i les llibertats  i  les transformacions  sobtades de Tunísia, 

Egipte, Líbia i Iemen, o l'anomenada "primavera àrab", a més de la voluntat de les 

potències internacionals per modificar els països àrabs cap a la "democratització", així 

com el moviment del carrer del Marroc després de la revolució de Tunísia que es va 

plasmar en el que es coneix amb el nom de "el moviment del 20 de febrer", que va 

llançar les protestes que demanaven reformes polítiques i socials i de drets humans, 

sobretot la reivindicació de la "constitució democràtica" i "monarquia parlamentària". 

Va ser  aquestes condicions les que van fer que  la monarquia absorbís el missatge i 

escoltés les demandes de la gent en una sàvia decisió de la Institució Reial en direcció a 

l'evolució i els canvis del món. 

Aquesta seria la primera esmena constitucional durant el regnat del rei Mohammed VI, 

des del moment  que va ascendir al tron el 1999. És la sisena esmena de la història del 

Regne del Marroc. D’altra banda, el projecte de nova Constitució segons va declarar en 

el discurs real ha de ser  per tots els marroquins, elaborada per experts jurídics  

marroquins, "18 experts", a diferència de les constitucions anteriors,  i que passaria de 

tenir 108 articles per convertir-se en 180; amb la divisió del capítol 19 de la polèmica 

entre els polítics els actors en dos capítols "41 i 42", on es determina la validesa del rei 

religiós, i un altre que determina el poder polític, per tal d'eliminar la confusió i la 

superposició entre l'autoritat religiosa i poder polític. Això és el que va canviar en la 

política del Marroc desprès del 20 del febrer de 2011 fins que van fer les eleccions el 7 

de juliol de 2011. 

 

5.4. La nova política al Marroc
22

 

Desprès de les darreres eleccions  que es van fer al  Marroc el 7 de juliol de 2011  va 

guanyar el grup que és diu la Justícia i el desenvolupament. 

                                    
22 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Marruecos_de_2011#Anuncio_de_cambi

os_en_la_Constituci.C3.B3n 
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 Desprès de les eleccions, el rei Mohammed VI va formar el nou govern el 3 de gener 

del  2012, amb 31 ministres que 

representen els quatre partits, entre ells una 

dona i 22 d'ells tenien la responsabilitat de 

govern per primera vegada. 

Ara el primer ministre del Marroc és  

Abdelilah Benkirane. És del partit dels 

Germans Musulmans però al Marroc no es 

diuen els Germans Musulmans sinó els diuen la Justícia i el desenvolupament.  

 

5.5. Economia
23

 

Marroc té una economia diversa en diferents sectors 

importants. Els seus principals recursos són 

l’agricultura, la mineria i la pesca.  

Marroc és un país en desenvolupament com l'Índia, la 

Xina i Turquia. Desprès del 20 de febrer l’economia 

del Marroc va millorar molt, i el rei Mohemmad VI va 

fer unes   reformes importants com promoure  tallers i un  gran projecte com per 

exemple el projecte  de Tànger Mediterrani,  i el port de Nador al Mediterrani 

occidental.  

Marroc compta amb importants recursos minerals. És el segon productor de fosfat del 

món i el primer exportador i té disponibles el 4.3% 

de les reserves mundials. El  percentatge d'urani que 

pot ser extret dels fosfats marroquins són uns 6 

milions de tones, el doble dels valors mundials ara. 

També inclou una reserva de ferro i altres minerals 

com barita, plom,  zinc, coure,etc... 

Ara l’economia del Marroc està  saltant el gran mur. Amb l’ajut de l’Unió Europea que 

va signar un ample acord comercial, agrícola i pesquer amb el Marroc. Això deixa veure 

que l’economia del país millora, un acord que liberalitza el comerç agroalimentari i obre 

així les portes del mercat comunitari al tomàquet marroquí, que competirà amb 

l’espanyol. 

                                    
23 http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_del_Marroc 
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La  cooperació entre la Unió Europea i el Marroc no és nova, sinó que arrenca el 1969 

quan es va tancar el primer acord comercial. Però en el 2011 van tornar a firmar un altre 

acord. 

 

5.6. Els principals personatges. 

 

Hassan II
24

 

 Hassan bin Muhammad bin Yusuf bin Hassan o 

Hassan II (9 juliol 1929 - 23 juliol de 1999), Rei del 

Regne del Marroc entre 1961 i 1999. Va contribuir en 

companyia del seu pare, el rei Mohammed V, en 

l'alliberament del Marroc de l'ocupació francesa. Es 

reconeix per la seva habilitat. i l'astúcia política, des de 

la seva joventut era capaç de liderar el Marroc amb mà de ferro i estabilitzar als països 

veïns, portant el seu país cap al capitalisme. 

 

Mohammed VI
25

 

 Mohammed VI (21 d'agost de 1963 -), Rei del Marroc. El 

rei és la tercera dinastia  alauita. Va pujar al tron el  23 

juliol  de 1999 al Saló del Tron del Palau Reial de Rabat 

després de la mort del seu pare Hassan II.  

 

Abdelilah Benkirane
26

 

 Abdelilah Benkirane (1954 Rabat ) Primer Ministre del Regne 

del Marroc i el secretari general del Partit Justícia i 

Desenvolupament del Marroc des del 20 de juliol de 2008. 

Va ser rebut pel Rei Mohammed VI dimarts 29 novembre de 

2011 i el va nomenar cap del govern. 

 

 

                                    
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Hasán_II_de_Marruecos 
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_VI_de_Marruecos 
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Abdelilah_Benkirane 
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Preguntes Generals  

 

Perquè diuen que Egipte no és Tunísia. 

 Egipte no és Tunísia perquè cadascun d’aquests països és diferent als altres. Les 

diferències que hi ha són enormes, entre aquests dos països. Egipte és el país més potent 

i influent del món àrab, el més poblat, amb els seus 80 milions d’habitants. És l’estat 

àrab més pobre, més del 40% dels egipcis viuen  amb menys de dos euros al dia.   

En canvi Tunísia és el país més petit de la franja d’Àfrica , i el segon país que té menys 

habitants en aquesta mateixa franja, 10,6 milions d’habitants. Si deixem els problemes 

del habitants i parlem del Cap d’Estat dels dos països, trobem que Mubarak no és Ben 

Ali. La dictadura tunisiana va tenir una base policial que va estar contra Bourguiba, el 

líder de la independència. La revolta de Tunísia no va ser sagnant, no estic dient que la 

dictadura no va utilitzar la força contra la seva pròpia població, sinó que va morir poca 

gent, en canvi Mubarak era molt diferent primer perquè era  amic d’Israel i també el 

règim egipci té més gruix, més base sociològica de la que pot semblar. Egipte té un 

efecte immens en totes les nacions àrabs. 

Pot ser que Tunísia sigui el primer país que va començar la revolta, però no va tenir un 

gran interès per als països occidentals. En canvi la revolta d’Egipte ha estat seguida de 

molt a prop pels Estat Units, perquè el règim de Hosni Mubàrak és el seu aliat més 

important a l’Orient Mitjà. 

 La preocupació dels Estats Units i també d’Israel sense dubtes era que si  Mubàrak 

sortia del país es podia provocar un gran problema, perquè Egipte havia tingut un paper 

cabdal a l’hora de mantenir el setge sobre Hamàs a la franja de Gaza. 

Als  Estats Units no li importa si Mubàrak sortia del govern, però si que li importa a 

Mubàrak sortir del govern, ell volia que el nou govern no sirgués diferent a l’anterior, és 

a dir ajudar a que fes tot allò que ell deia, sense replicar.  

Recordem el que va passar  l’any 1981, Israel va assassinar Anwar al-Sadat, perquè va 

posar-se contra l’estat d’ Israel,  

Els israelians tenen clar que sigui qui sigui el nou govern d’Egipte amb diners es pot fer 

tot, fins i tot comprar-lo.  Però ara no.  No poden fer aquestes coses perquè la població 

ara està més desperta. La gran por que tenen els Estats Units i els israelians, és que si  a 

Egipte es fan les eleccions per elegir el cap d’Estat, ells no volen que els Germans 
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Musulmans guanyin perquè si són ells els que guanyen seran molt ben rebuts per 

Hamàs, i ells no volen que passi això.   

La majoria de la gent, va assenyalar que la millor força política organitzada a Egipte és 

l’agermanament musulmà en contra d'Israel i a prop del moviment de resistència 

islàmica Hamas. 

En canvi Tunísia no té cap problema amb aquests dos països               

 

Germans musulmans ideologia 
27

 

A les darreres eleccions de Tunísia, d’Egipte i també del Marroc els Germans 

Musulmans van guanyar les eleccions. 

La majoria de la gent, pensa que els Germans Musulmans són terroristes que no 

respecten els drets de les dones i que són un grup radical als que els importa sobretot 

aplicar la llei islàmica i a més a més són antidemocràtics, etc. 

Però aquestes informacions són falses, perquè els Germans Musulmans no són  així, són 

persones normals, potser són religiosos i tenen barba llarga, però no són persones 

dolentes, no són com els talibans, ni són del al-Qaida. 

Raixad al-Bayumi, un dels líders dels Germans Musulmans egipcis, va dir que la seva 

religió respecta totes les altres religions i que també respecta el dret de la dona i va dir 

que no calia que els països occidentals ni els americans tinguessin por d’ells perquè 

“nosaltres no som diables sinó que som persones com vosaltres i volem el canvi,  volem 

preparar un camí lliure per la democràcia i els drets humans. Per això hem  hagut de 

sortit a revoltar-nos amb els joves ja cansats de la situació del país”. 

 

La xarxa social 28  

Avui dia la gent  pot comunicar-se molt més fàcilment 

amb les noves tecnologies que han fet més difícil que 

els governs de tots els països àrabs puguin controlar la 

informació. Les xarxes socials van ajudar molt les 

revoltes del món àrab. En aquest context podem dir 

que les xarxes socials de Facebook i d’altres van ser 

una ajuda important en la realització de les 

                                    
27 http://ca.wikipedia.org/wiki/Germans_Musulmans 
28 http://www.slideshare.net/xavierlasauca/revoltes-arabs-ixarxessocials 
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revolucions de Tunísia, Egipte i la revolució permanent en altres països àrabs, sobretot 

perquè els joves àrabs que utilitzen Internet en general estan augmentant 

considerablement. Els joves del món àrab van ajudar molt en aquestes revolucions, així 

com l'ús de la tecnologia i l'espai virtual i els mitjans moderns de comunicació. Sobretot 

Al- jazzira que és el poder del món àrab i forma un gran part de les revolucions 

d’aquests països.  Un informe publicat per l'Escola de Govern de Dubai recentment  diu 

que les xarxes socials com Facebook i Twitter seguiran exercint un paper important en 

la mobilitat social dels països àrabs, especialment entre els joves.   

L'informe elaborat sobre els mitjans socials en el món àrab diu que està creixent 

significativament el nombre total d'usuaris de Facebook dels països àrabs en un 78%, el 

nombre es va elevar en 11,9 milions d'usuaris fins gener de l'any passat des de 2010.  

L'informe assenyala que els joves representen aproximadament el 75% dels usuaris de 

Facebook en els països àrabs, i el seu ús ha superat els 360 milions de persones als 

països àrabs al començament de l'any 2011.  

També no oblidem que s’ha d’agrair al canal Al.jazzira  perquè és el únic canal del 

món àrab que diu la veritat i ens informa  sobre el que està passant en el món àrab. El 

canal Al.jazzira és un gran canal que esta situat a Qatar. 

En canvi  els canals dels altres països on hi ha revoltes no diuen la veritat, no ensenyen 

el que està passant al seu propi país, perquè no poden parlar i no poden ensenyar en el 

que està passant en el país. Tot això s’explica per la  por dels seus propis dictadors, 

perquè si parlessin moririen. Cap  país àrab ensenya el que està passant en el seu país. 

Només el canal  Al.jazzira fa tot això i ensenya a la gent el que passa, per això Israel i 

Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Amèrica ,Síria i a molts d’altres països no els agrada  

Al.jazzira perquè esta ensenyant el que està fent cada president contra la seva pròpia 

població. 
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Conclusió 

Quina és la situació actual en les països àrabs? 

Les manifestacions al nord d'Àfrica i altres països àrabs d'Àsia i l'Orient Mitjà no pot 

ser analitzada des de una sola perspectiva encara que hi ha una reacció similar d'alguns 

governs. 

Les manifestacions a Tunísia, Egipte, Marroc i altres països àrabs i africans (Iemen i 

Bahrain) són essencialment revolucionaries i amb un profund arrelament social. 

La qüestió fonamental que ha generat la rebel·lió revolucionària d'aquestes persones és 

la pobresa i la privació social a que havien estat sotmesos aquests pobles, que s'han 

exacerbat en els últims anys a causa de la crisi econòmica mundial, i també la manca de 

llibertats polítiques i la repressió practicada pels governs a què va donar suport 

l’imperialisme dels EUA i el sionisme internacional, juntament amb una enorme 

corrupció en aquests països. 

Per Tunísia, Egipte, Iemen, Bahrain i el Marroc un dels punts importants és l’época en 

què els seus governants van arribar al poder, com hi van arribar i s’hi van mantenir, en 

molts casos amb el suport dels EUA. 

Un element clau per entendre la política àrab és la seva religió, que afecta la política, la 

cultura i la vida com un tot. Per això, no es pot mirar aquests fets d'acord amb els 

estàndards occidentals. 

Pot  ser que aquest despertar  hagi vingut una mica tard, però finalment ha arribat. Ara 

els països que van agafar la democràcia caminen cap a un camí que ningú sap com és. I 

ara estem esperant que d’altres països també siguin democràtics. 

Actualment la població àrab espera com acabaran aquestes revoltes, nosaltres no 

volem només que les dictadures caiguin sinó que tots els que van estar amb les 

anteriors dictadures caiguin amb elles. 

 

Esperem una nova vida quan acabin els conflictes al món àrab. 

 


