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• ALGÈRIA: Dos atemptats dirigits contra el Consell Constitucional i la seu de l'ONU a Argel 
provoquen la mort de més de 60 persones. 

• FILIPINES: S'incrementa la tensió entre el Govern i el MILF després que l'última ronda de 
negociació a Malàsia finalitzés abans d'hora i sense acord sobre els dominis ancestrals del poble 
moro, principal punt de l'agenda negociadora. 

• ISRAEL - PALESTINA: L'exèrcit israelià intensifica els seus atacs a Gaza, enmig dels preparatius 
per a la visita del President dels EUA a la zona que ha de reforçar el pla de pau pactat a Annapolis. 

• KENYA: La tensió derivada de les eleccions del 27 de desembre culmina amb la mort de 300 
persones i el desplaçament de milers després de l'anunci dels resultats, que van renovar el mandat 
de Mwai Kibaki, marcats pel frau i altres irregularitats. 

• NÍGER: El Govern prorroga l'estat d'alerta al nord i, paral·lelament, el grup armat tuareg MNJ amplia 
els atacs a altres zones del país. 

• PAKISTAN: Un atemptat d'autoria no aclarida causa la mort a la líder opositora Benazir Bhutto, 
provocant una onada de violència a tot el país i el retard de les eleccions previstes per al gener.

• RD CONGO (KIVUS): Es posposa la conferència de pau que s’hauria hagut de celebrar el 27 de 
desembre per a intentar pacificar l'est del país, sense una invitació oficial al moviment del general 
dissident Laurent Nkunda.

• SRI LANKA: El Govern amenaça amb la il•legalització de l'LTTE, opció que tancaria les portes a 
noves negociacions de pau, després que el líder d’aquest grup advertís sobre el risc que el conflicte 
armat s'estengui a tot el país i culpés a la comunitat internacional del fracàs en el procés de pau.

• TXAD: Es desencadenen els pitjors enfrontaments dels últims 20 anys entre el Govern i la 
insurrecció txadiana. 

• TURQUIA - IRAQ (KURDISTÁN): L'exèrcit turc llança una ofensiva a gran escala amb atacs aeris i 
terrestres contra el PKK al nord de l'Iraq i xifra en més de 150 les baixes del grup armat.

• BOLÍVIA: Les autoritats dels departaments orientals no reconeixen la nova Constitució, boicotejada 
per l'oposició i aprovada per la majoria oficialista després de diversos mesos de confrontació política 
i social. 

• ERITREA - ETIÒPIA: Se supera la data límit sobre la demarcació fronterera entre Eritrea i Etiòpia 
sense que ambdós països s'hagin posat d'acord en una solució, fet que incrementa la preocupació 
davant d'un possible reinici de les hostilitats. 

• FILIPINES: Es dissol sense violència un motí a un hotel de Manila en el qual desenes de soldats i 
alguns polítics demanaven la dimissió de la Presidenta. 

• GEÒRGIA (ABKHÂZIA): Augmenta la tensió a la regió davant l'escalada d'acusacions per part de 
Geòrgia sobre el suposat decret de l'estat d'emergència a Abkhàzia.

• LÍBAN: Després de posposar-se per onzena vegada l'elecció presidencial, el líder d'Hezbollah 
amenaça amb prendre mesures decisives si la crisi no es resol abans de la pròxima sessió 
parlamentària prevista per al 12 de gener. 

• MARROC - SÀHARA OCCIDENTAL: El Front POLISARIO acudeix a la tercera ronda de converses 
a Nova York després d'haver alertat sobre la possibilitat de reprendre la lluita armada si fracassen 
les negociacions. 

• NIGÈRIA: El MEND crida a totes les faccions militants al Delta del Níger a llançar una guerra 
definitiva contra les companyies petrolieres l’any 2008, davant dels escassos avanços en el procés 
de pau.

• RD CONGO (KIVU NORD): El general dissident tutsi, Laurent Nkunda, decreta un alto el foc 
unilateral a l'est del país després de la greu escalada de la violència entre les seves milícies i les 
forces armades congoleses, encara que persisteixen els enfrontaments. 
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• SÈRBIA (KOSOVO): El Consell de Seguretat de l'ONU no assoleix un acord sobre el futur estatus 
de la província, mentre els líders kosovars es comprometen a coordinar amb la UE i EUA una futura 
independència.

• SOMÀLIA: El nou Primer Ministre del Govern Federal de Transició, Nur Hassan Hussein, destitueix 
a tot l'antic Govern i anuncia la formació d'un de nou més reduït.

• SUDAN (DARFUR): Nacions Unides adverteix que les excessives demandes i obstacles per part del 
Govern faran inoperant la missió de manteniment de la pau, UNAMID. 

• TAILÀNDIA: El partit de l'ex Primer Ministre, deposat en cop d'Estat l’any 2006, guanya les 
eleccions legislatives després d'un any d'intenses mobilitzacions contra el Govern interí. 

• BÒSNIA I HERZEGOVINA: Els líders polítics arriben finalment a un acord sobre la reforma de la 
policia i accepten també els canvis proposats entorn a la presa de decisions en els òrgans federals. 

• CÔTE D’IVOIRE: Les Forces Nouvelles inicien el procés de desarmament el 22 de desembre, 
prèviament a la integració dels seus membres a les noves forces armades. 

• IRAQ: Un informe del Departament de Defensa d'EUA constata la disminució de la violència en el 
país amb una reducció del 62% dels atacs des de març del present any. 

• MYANMAR: El Secretari General de l'ONU convoca la primera reunió del grup de països amics per 
a impulsar un procés de reformes al país. 

• NEPAL: Es desbloqueja la crisi política després de la reforma de la Constitució interina que 
converteix el país en una República Federal Democràtica. 

• SUDAN: Conclou la crisi política a Sudan i el SPLM torna al Govern després d'acordar amb el 
President el replegament de tropes en el sud i la transparència dels ingressos petroliers. 

  

El perillós bloqueig polític al Líban
 
La situació al Líban és extremadament delicada. 
El 28 de desembre, la sessió parlamentària que 
havia de triar al nou President del país es va 
posposar per onzena vegada, i des que finalitzés 
el mandat d'Émile Lahoud el 23 de novembre, el 
país es troba en un buit de poder i immers en una 
greu crisi política i institucional. Una vegada 
acordat un candidat de consens entre les forces 
governamentals i els sectors de l'oposició (l'actual 
cap de les forces armades, el maronita Michel 
Sleiman), els elements de bloqueig es refereixen 
tant a la forma de l'elecció com a les qüestions de 
fons que haurien de plantejar-se una vegada triat 
el President. Les primeres al•ludeixen a qui ha de 
nomenar al President (l'oposició ha plantejat que 
no té perquè ser el Parlament), amb quin quòrum 
(la majoria governamental ha amenaçat amb 
aprovar-ho sota la fórmula del 50%+1), i quines 
condicions han de regir en la reforma 
constitucional necessària per a l'elecció de 
Sleiman (donada la seva condició d'alt càrrec en 
el moment present). Els aspectes de fons, encara 
que supeditats als anteriors, ofereixen les 
veritables claus per a la comprensió de la crisi.  
 
L'oposició, encapçalada pel General maronita 
Michel Aoun i Hezbollah (que des de fa més d'un 
any protesta amb la seva presència en el centre 
de Beirut i manté els seus Ministres retirats del 
Govern), exigeix obtenir capacitat de vet en un 
futur govern d'unitat nacional (la formació de la 

 
Qüestió aquesta última especialment 
desestabilizadora en tant que el degoteig 
d'assassinats ha estat constant, l'últim el del 
General que devia substituir a Sleiman al 
capdavant de l'exèrcit.  
 
La crisi institucional i política present es troba en 
un punt de perillós bloqueig, amb riscos més que 
evidents que es converteixi en violenta al voltant 
dels diversos focus de tensió: la bretxa 
confesional és fàcilment inflamable en un país 
com el Líban, i els camps de refugiats palestins 
són terreny abonat per a elements radicals 
fàcilment alterables davant el descontrol polític 
(amb precedents com el de Nahr al-Bared al 
maig). Pel moment, Hassan Nasrallah, líder del 
grup armat Hezbollah, ha fixat un ultimàtum de 10 
dies per a resoldre l'impasse (fins al 12 de gener, 
quan està convocada novament la sessió 
parlamentària), després del que afirma que 
prendrà “mesures decisives”. Els esforços de 
mediació exterior en l'últim trimestre de l'any no 
només han fracassat, sinó que podria dir-se que 
alguns han contribuït a polaritzar als actors en el 
maniqueu tauler internacional del “eix del bé i del 
mal”. Resoldre la complicada situació en el Líban 
requerirà aproximacions serenes, l'establiment de 
mecanismes interns de gestió de crisis i 
compromisos per a un futur diàleg sobre totes 
aquelles qüestions crucials que duen temps 
posposant-se. 
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qual serà encarregada al futur President). La seva 
reclamació, basada en que la seva força 
representa a més de la meitat de la població del 
país, persegueix obtenir poder de decisió sobre 
dues qüestions crucials: la primera, garantir el dret 
a la “resistència”, és a dir, a defensar-se del país 
ocupant i potencialment atacant que és Israel; la 
segona, garantir que les actuacions del Govern no 
danyin l'aliança estratègica d'Hezbollah amb Síria. 
Això inclou tot allò relacionat amb la futura creació 
d'un Tribunal Internacional que haurà de jutjar als 
responsables de l'assassinat de l'ex Primer 
Ministre Rafiq Hariri, de la mort del qual i d'altres 
de característiques similars la majoria 
governamental responsabilitza a Síria.

  

• Txad: geopolítica i neocolonialisme al centre d'Àfrica. 
Publicat a Canal Solidari i al Corresponsal de África y Oriente Medio  

Eleccions presidencials a Geòrgia 5 de gener

Eleccions presidencials a Líban 12 de gener

Eleccions legislatives a Taiwan 12 de gener

Eleccions legislatives a Djibouti gener

 

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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