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• AFGANISTAN: La Representant Especial del Secretari General per als menors i els conflictes 
armats expressa la seva preocupació per l'augment del nombre de menors que moren al país com a 
conseqüència de la guerra.

• GEÒRGIA (OSETIA DEL SUD): S'agreugen les accions ofensives entre el Govern central i la regió 
independentista, vinculades a la recent creació de l'administració progeorgiana a la zona de conflicte.

• KENYA: L'operació policial en contra de la secta Mungiki al barri de barraques de Mathare, a 
Nairobi, provoca una escalada de tensió i enfrontaments amb un saldo de desenes de víctimes 
mortals.

• LÍBAN: Els enfrontaments entre l'Exèrcit i la milícia Fatah al-Islam en un camp de refugiats palestins 
a prop de Trípoli provoquen almenys 180 morts.

• MYANMAR: La Junta Militar prorroga per un any més la detenció domiciliària de la líder opositora i 
Premi Nobel de la Pau Aung San Suu Kyi.

• NÍGER: El Moviment de Nigerins per la Justícia reivindica nous atacs contra les forces armades a 
Agadez (nord), mentre diverses organitzacions humanitàries afirmen que no es retiraran malgrat la 
creixent inseguretat al nord.

• PAKISTAN: La policia deté centenars d'opositors polítics, mentre continuen les manifestacions a 
favor de la independència judicial i la democràcia.

• RD CONGO (KIVU SUD): La milícia dels Rastas, composta per membres de les FDLR rwandeses 
responsables del genocidi de Rwanda de 1994, cometen la matança de Kaniola, a l'est del país, el 
que fa témer una escalada de la violència.

• SRI LANKA: 100 integrants del LTTE podrien haver mort com a conseqüència de les operacions de 
contrainsurgencia de les forces armades.

• TURQUIA (KURDISTAN): El Govern estableix zones de seguretat al sud-est del país i manté oberta 
l'opció d'atacar el PKK al nord de l'Iraq, mentre el grup armat renova la seva treva.

• ARMÈNIA - AZERBAIDJAN (NAGORNO KARABAKH): La reunió presidencial bilateral sobre la 
disputa territorial conclou sense avenços, qüestionant l'optimisme previ sobre la seva resolució.

• ÍNDIA - PAKISTAN: El Govern de l'estat indi de Jammu i Caixmir posposa la disminució de tropes 
anunciada per l'increment de la violència en les últimes setmanes.

• KAZAKHSTAN: El President convoca eleccions per fer efectius els recents canvis de la Constitució, 
que augmenten el poder parlamentari però que possibiliten una reelecció indefinida de l'actual Cap 
d'Estat.

• LAOS: Vàries persones son detingudes als EUA acusades d’organitzar un cop d’Estat contra el 
Govern de Laos en plena connivència amb grups armats Hmong.

• NIGÈRIA (DELTA NÍGER): Un líder històric del MEND és posat en llibertat després de la sol•licitud 
dels governadors dels estats del Delta del Níger, donant resposta a una de les principals 
reivindicacions del grup armat.

• PALESTINA: La violència entre partidaris de Fatah i Hamas culmina amb la proclamació d'un nou 
Govern per part del President Mahmud Abbas que exclou Hamas i que rep el suport d'Israel i la 
comunitat internacional.

• R. CENTREAFRICANA: La mort d'un membre de MSF per un atac del moviment rebel APRD 
condueix a un acord humanitari entre la insurgència i les ONG presents al nord del país.

• SÈRBIA (KOSOVO): El futur estatus de la província es manté en interrogant després del rebuig de 
Rússia dels esborranys de resolució del Consell de Seguretat.

• TAILÀNDIA: El Govern anticipa les eleccions davant les protestes de desenes de milers de 
persones que exigeixen el retorn a la democràcia i la tornada de l’ex Primer Ministre, deposat en cop 
d’Estat.
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• ZIMBABWE: El Govern inicia converses amb el partit opositor MDC, mentre centenars d'opositors 
continuen sent detinguts i agredits per les forces de seguretat i milícies progovernamentals.

• BURUNDI: El Govern es compromet a dur a terme l'alliberament dels presos polítics i de guerra de 
les FNL, la qual cosa desencalla el procés de pau.

• ÍNDIA (ASSAM): Nou intent de rellançar el procés de pau entre el Govern i el grup armat d'oposició 
ULFA.

• IEMEN: El Govern i els rebels xiïtes del nord del país assoleixen un acord d'alto el foc que pretén 
que posar fi al conflicte iniciat fa tres anys.

• MACEDÒNIA: El partit d'oposició albanès DUI torna al Parlament després de més de quatre mesos 
de boicot pel desacord amb els mecanismes de participació per a la minoria albanesa.

• MARROC - SAHARA OCCIDENTAL: Després d'una primera ronda negociadora entre delegacions 
del Govern marroquí i del Front POLISARIO, ambdues parts acorden reunir-se de nou.

• NEPAL (TERAI): El Govern i el grup de la minoria madeshi MJF inicien negociacions sobre la 
província de Terai.

• PERÚ: El Govern posa en marxa un programa de reparació a les víctimes del conflicte armat entre 
1980 i 2000, tal i com havia recomanat la Comissió de la Veritat i la Reconciliació.

• SIERRA LEONE: El Tribunal Especial per a Sierra Leone fa públics els seus primers veredictes 
trobant culpables a tres membres de l'AFRC d'11 dels càrrecs de crims de guerra que se'ls 
imputaven, entre ells el reclutament de menors.

• SUDAN (DARFUR): El Govern sudanès aprova el desplegament de la força de pau conjunta ONU-
UA a Darfur després de l'enduriment de les sancions dels EUA i una reunió amb membres del 
Consell de Seguretat de l'ONU.

  

Fatah vs. Hamas: més llavors de violència a Palestina
 
El passat 14 de juny les forces de Hamas 
entraven a les oficines del President palestí i 
dirigent de Fatah, Mahmud Abbas, a Gaza i 
escenificaven la presa del poder a la Franja. 
Immediatament, Abbas proclamava un nou 
Govern d'emergència amb seu a Ramallah 
(Cisjordània) que excloïa qualsevol membre de 
Hamas. Els esdeveniments van ser la culminació 
de mesos d'enfrontaments entre ambdues 
organitzacions en l'àmbit polític (amenaça de 
convocatòria d'eleccions anticipades; desacords 
en la formació d'un govern d'unitat nacional i 
competició per determinats posats en el govern, 
principalment la cartera d'interior que controla les 
forces de seguretat). Però també, i sobretot, van 
ser el màxim exponent de mesos de violència 
armada amb el resultat d'unes 600 morts des de 
maig de 2006 fins a juny de 2007.  
 
El detonador de l'enfrontament va ser la 
inesperada (per ambdues formacions) victòria de 
Hamas a les eleccions de gener de 2006 que, per 
primera vegada des de la creació de l'Autoritat 
Nacional Palestina (ANP) el 1993, desbancava la 
històrica formació Fatah, liderada per Yasser 
Arafat fins a la seva mort el 2004. Tanmateix, el 
resultat de les eleccions va significar la plasmació 
d'unes desavinences que es remunten més enllà 
en el temps i que, donades les circumstàncies, 
s'han vertebrat principalment, però no 

 
generalitzada i, sobretot, pel fracàs del procés de 
pau percebut per molts palestins com una 
claudicació davant Israel sense cap compensació.  
 
Una valoració de la situació actual no pot deixar 
de tenir en compte alguns elements. En primer 
lloc, les dificultats extremes d'una població 
sotmesa a l'ocupació i a l'aïllament internacional. 
Això és especialment rellevant a Gaza, on Hamas 
s'ha fet fort i ha estat històricament predominant: 
malgrat la retirada israeliana a l'estiu de 2005, els 
continus atacs de l'exèrcit i l'asfíxia econòmica 
van deixar els seus 1,5 milions d'habitants en una 
situació insostenible. En segon lloc, el boicot a la 
nova formació provinent de tres fronts: de Fatah 
(amb l'objectiu de recuperar el control polític i dels 
cossos de seguretat); d'Israel (capturant 
centenars de parlamentaris integrants de Hamas); 
i de l'exterior (negant qualsevol negociació amb 
els seus dirigents i oferint una ajuda 
condicionada), i no només d'EUA i l'UE, sinó 
també de països àrabs temorosos d'un possible 
auge de l'oposició islamista als seus propis 
territoris.  
 
Els ajuts selectius, inclosos els militars, de la 
comunitat internacional a l'ANP controlada per 
Abbas han inflamat indefectiblement la fractura 
palestina. L'ona de segrestos, assassinats i 
revenges mútues protagonitzada per actors 
palestins ha posat més llavors per a una nova 
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exclusivament, entorn de les relacions amb Israel. 
Hamas o 'Moviment de Resistència Islàmic', 
nascut durant l'esclat de la Primera Intifada en els 
camps de refugiats de Gaza (1987), es va 
constituir en una alternativa confessional al 
nacionalisme laic de Fatah i va prioritzar el seu 
caràcter assistencial la població més necessitada. 
Hamas aviat es va oposar al procés de pau 
impulsat als anys noranta amb els acords d'Oslo 
(amb el suport de l'OAP d'Arafat) per suposar una 
partició de la Palestina històrica, de manera que 
va boicotejar les primeres eleccions palestines el 
1996 i va multiplicar els atacs armats contra 
Israel. En aquells anys, les forces controlades per 
Fatah van dur a terme una repressió implacable 
contra Hamas que, de fet, gaudia del beneplàcit 
d'Israel per actuar contra l''enemic' Arafat. Gairebé 
20 anys després de la seva creació, la victòria de 
Hamas el 2006 va suposar la cristal•lització del 
descontentament de la població cap a Fatah per 
la seva apropiació del poder i la corrupció 

violència que beneficia poc qualsevol de les dues 
parts, i menys a la població palestina en el seu 
conjunt. Alguns responsables palestins porten 
temps proclamant l'absurditat d'una contesa 
intrapalestina donada la convergència en un 
objectiu únic però fonamental: aconseguir la 
finalització de l'ocupació israeliana. Una Palestina 
dividida entre un territori com el de Gaza, per una 
part, i Cisjordània per una altra, és difícilment 
viable o sostenible. Per això, els dirigents 
palestins hauran d'arribar a acords aviat, sent 
conscients de què l'estratègia d'aïllament cap a 
Hamas mantinguda fins ara no ha obtingut 
resultats positius i corre el risc de reforçar l'ala 
més radical de la formació islamista. En aquest 
escenari de diàleg possible i necessari serà 
essencial un posicionament més coherent que el 
mantingut fins ara tant per les instàncies 
internacionals com per Israel, que al cap i a la fi 
pot també sortir molt perjudicat de la situació.

  

• El conflicte armat a Algèria després dels anys d’oblit. Publicat a El Corresponsal de Medio Oriente 
y África (en castellà) 

• Somàlia, ¿en peu de pau o de guerra?. Publicat a La Vanguardia (en castellà) 

• El Kurdistan turc: les oportunitats que passen i les complicacions que vénen. Publicat a El 
Corresponsal de Medio Oriente y África (en castellà) 

Eleccions legislatives a Malí (primera volta) 1 de juliol

Eleccions legislatives a Turquia 22 de juliol

Eleccions legislatives a Camerun 22 de juliol

Eleccions legislatives a Congo (segona volta) 22 de juliol

Eleccions legislatives a Malí (segona volta) 29 de juliol

Eleccions presidencials a India Juliol

Eleccions presidencials a Kiribati Juliol

Eleccions presidencials a Albània Juliol
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Si vol més informació sobre el Programa de Conflictes i Construcció de Pau i l'Escola de 
Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona) visiti la nostra web: http://www.escolapau.
org 
 
Per a qualsevol comentari o suggeriment pot dirigir-se a: alerta.escolapau@pangea.org  

Si no desitja seguir rebent informació de l'Escola de Cultura de Pau, si us plau faci clic aquí 

Amb el suport  

 

 
Si no pot previsualizar la imatge realitzi un clic aquí 
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