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Egipte: el règim dels presidents vinculats al poder 
de l’exèrcit des de la proclamació de la República 

18/07/1953 fins a les revoltes de la Primavera Àrab 

• 1953-54 Naguib (1901-84). 
• 1954-70 Nasser (1918-70): nasserisme. 
• 1970-81 al-Sadat (1918-81 assassinat). 
• 1981-2011 Mubārak(1928/ condemnat 2012. 
• 2011 Revoltes de la Primavera Àrab: 

Soleiman/Tantawi/Morsi/Manṣūr i 
constitucions 2012 i 2014. 



Constitució d’Egipte de 15/06/1956) 
Estableix el nasserisme a Egipte com un règim 
basat en l’autoritarisme militar caracteritzat per: 
• 1) La figura del president de la República com 

l’element fonamental que acumula la direcció 
de l’estat, la direcció del partit i la magistratura 
militar. 

• 2) El govern a través del partit únic. 
• 3) La vinculació al partit de les organitzacions 

de masses. 



Constitució d’Egipte d’11/09/1971 
• Egipte és una democràcia presidencial amb 

separació de poders. 
• El sistema jurídic deriva de tres fonts principals: 

el Codi de Napoleó, el dret romà i la llei islàmica 
(xaria).  

• Modificada en tres ocasions: 22/05/1980, 
25/05/2005 i 26/03/2007. 

• Derogada pel Consell Suprem de les Forces 
Armades d’Egipte el 30/03/2011. 
 



Constitucions d’Egipte recents 
• Declaració constitucional aprovada el 30/03/2011 

pel Consell Suprem de les Forces Armades 
d’Egipte. 

• Constitució de 2012 aprovada per referèndum el 
desembre de 2012 (suspesa el 03/07/2013). 

• Declaració constitucional aprovada el 06/07/2013 
pel govern militar contra l’islamista Morsi. 

• Constitució de 2014 aprovada per referèndum el 
gener de 2014 que vincula novament el poder a 
l’exèrcit.  



Líbia (1951-1969): 
del regne senussi al règim gaddafista 

• 1949 Resolució de l’ONU. 
• 1951/12/24 Sidi Idris (dels 

senussi) s’autoproclama rei 
de Líbia amb el suport dels 
EUA i la Gran Bretanya. 

• 1951-1969 Regne de Sidi 
Idrīs. 

• 1969 Revolució del 
coronel Gaddafi amb el 
suport de Nasser i Síria. 

Mesures de Gaddafi:  
 
• 1. Tanca les bases dels 

EUA.  
• 2. Nacionalitzacions.  
• 3. Expulsa 25.000 

italians (1970).  
• 4. Amb el Moviment de 

Països No Alineats. 



Lleis fonamentals de Líbia 1951-2011 

• Constitució 07/10/1951: monarquia 
constitucional i hereditària del rei Idrīs (abolida 
pel colp militar de Gaddafi l’1/09/1969). 

• 1969 Declaració de la Jamahiriya Àrab Líbia 
(Popular i Socialista Jamahiriya Àrab Líbia en 
1977 i Gran Jamahiriya Popular Socialista àrab 
Líbia en 1986). 

• 02/03/1977 Declaració sobre l’establiment de 
l’autoritat del poble. 



El règim de Gaddafi a Líbia (1969-2011) 
• 1969 La dinastia de Al-Saud d’Aràbia Saudita li declara la 

guerra immediatament. 
• 1981 Ronald Reagan trenca les relacions. 
• 1984 Bombardeig dels EUA contra Trípoli i Bengasi. 
• 1992 sancions contra Líbia (ONU). 
•  2003 la pau entre Gaddafi i George Bush: trencament 

del panafricanisme libi i inici de política proeuropea. 
• 2011 Revoltes de la Primavera Àrab i Resolució 

1973/2011 del Consell de Seguretat (ONU).  
• 20/10/2011 mort de Gaddafi. 



Constitucionalisme libi postgaddafi 

• 2011 Alçament popular contra el règim de Gaddafi i 
guerra civil. 

• El Consell Nacional de Transició reconegut per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 
16/10/2011. 

• 03/08/2011 Declaració Constitucional del Consell 
Nacional de Transició que reconeix la separació dels 
poders legislatiu, executiu i judicial, aplicable durant 
l’etapa de transició fins a l’adopció d’una constitució i 
l’elecció d’un govern constitucional. 

• Actualment: procés constituent. 



Tunísia (1956-2011)  

• 20/03/1956 Lamine Bei 
primer ministre de la 
independència i Bourguiba 
president de l’Assemblea 
Nacional Constituent. 

• 25/07/1957 República de 
Habib Bourguiba. 

• 15/10/1963 França 
retorna la base de Bizerta. 
 

• Presidents: 

1957- 87 Bourguiba 

1987-2011 Zine al-Abidine 
Ben ‘Alī 

2011 Revoltes de la 
Primavera Àrab (Moncef 
Marzouki) 



Constitució de Tunísia d’1/06/1959 
• Tunísia és una república sobirana.  
• Estableix els tres poders amb un sistema 

presidencial parlamentari i garanteix alguns 
drets a les persones. 
 

• Modificacions de la Constitució: 12/07/1988, 
29/06/1999, 01/06/2002, 13/05/2003 i 
28/07/2008. 



Constitucionalisme tunisià 
posterior a ‘Alī 

• 2011 Alçament popular contra el règim i dissolució del 
Govern el 14 de gener de 2011. 

• Art. 57 de la Constitució de 1959, el president del 
Parlament és president interí de la República i emet el 
Decret llei 14/2011 de 23/03/2011 d’organització 
provisional dels poders públics.  

• 23/10/2011 Eleccions constituents. 
• Actualment hi ha molts problemes. 



Marroc (1956-2011) 

• Acords de 07/03/1956 (París) i 
07/04/1956 (Madrid): 
independència Muḥammad V 
del Marroc (1957 monarquia 
constitucional). 

• 1957/58 Guerra d’Ifni. 
• 1969 Incorporació d’Ifni. 
• 1975 Marxa Verda, annexió 

del Sàhara Occidental i inici 
guerra del Sàhara. 
 

Monarques: 
• 1956-61 Muḥammad V 
• 1961-99 Hassan II 
• 1999 Muḥammad VI 

 
• Estat feudal fins a les 

reformes de la dècada 
de 1990: Constitució de 
1996. 



Constitució del Marroc de 13/09/1996 

• “El Marroc és un Estat sobirà musulmà, 
l’idioma oficial del qual és l’àrab, el Regne del 
Marroc és part del Gran Magrib àrab”. 

• És una monarquia constitucional i el rei, el 
representant suprem de la nació. 

• Hi ha divisió de poders: el govern és 
responsable davant el rei i el parlament, que 
està format per dues cambres: la Cambra de 
Representants i la Cambra de Consellers. 



Constitució del Regne del Marroc 
de 17/06/2011 

• Una resposta de la monarquia marroquina de 
Muḥammad VI a la crisi de la Primavera Àrab 
amb una cerca paral·lela de legitimitats i la 
incorporació de grups nous al poder iniciada 
per Hassan II en la dècada de 1990. 



Algèria (1962-2011)   
• 1954-62 Guerra d’Independència: 5/07/1962. 
• 1962-86 Polítiques socialistes del FLN (Front d’Alliberament 

Nacional) presidit per Ahmed Ben Bella fins el colp militar de 1965 
de Houari Boumedienne. 

• 1986 Reformes del “pragmatisme socialista”. 
• 1991 Creixement del FIS (Front Islàmic de Salvació): colp militar.  
• 1991-2002 Guerra Civil Algeriana a tres bandes (govern, Exèrcit 

Islàmic de Salvació i Grup Islàmic Armat). 1994: Zéroual president. 
 

• Revisions de la Constitució de 08/06/1963: 1976/Houari 
Boumedienne, 1989/Chadli Bendjedid, 1996/Liamine Zéroual, 
2002 i 2008/Abdelaziz Bouteflika. 
 

• 2011 Revoltes de la Primavera Àrab. 



Presidents d’Algèria, tots lligats al Front 
d’Alliberament Nacional d’Algèria 

• 1962-65 Ahmed Ben Bella (1916-2012). 
• 1965-78 Houari Boumedienne (1932-1978). 
• 1978-91 Chadli Bendjedid (1929-2012). 
• 1991-94 Alt Comité de l’Estat.  
• 1994-99 Liamine Zéroual (1941). 
• 1999 Abdelaziz Bouteflika (1937). 



Temes per a debatre i  
fer una anàlisi comparativa 

• 1. Les raons del suport d’Occident als governs. 
• 2. Els tipus de nacionalisme. 
• 3. Les característiques dels estats.  
• 4. Les organitzacions regionals. 
• 5. Les minories importants de berbers. 
• LES BIOGRAFIES DELS DIRIGENTS. Un exemple: 

http://www.cidob.org/es/documentacio/biogr
afias_lideres_politicos/africa/tunez/zine_el_abi
dine_ben_ali 

http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/tunez/zine_el_abidine_ben_ali
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/tunez/zine_el_abidine_ben_ali
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/tunez/zine_el_abidine_ben_ali


1. Raons del suport d’Occident als 
governs 

• Durant la guerra freda: 
contenir el comunisme. 
 

• Després dels atemptats de 
l’11/09/2001: contenir el 
terrorisme i el 
fonamentalisme islàmic. 
 

• En tot moment: 
assegurar tractats 
comercials, sobretot 
amb Líbia (petroli) i 
Algèria (gas). 



2. Els tipus de nacionalisme 

• Nacionalisme local versus nacionalisme àrab.  
• Nacionalisme àrab i exercici del poder: el nasserisme 

paradigmàtic, el de Hussein de Jordània com a cas 
breu (derrota guerra dels Sis Dies), al-Assad a Síria. 
(Va deixar règims dictatorials útils en la guerra freda i 
l’antiterrorisme posterior per a Occident). 

• El nacionalisme magribí i l’ideal unitari panmagribí. 



3. Les característiques dels estats 

• Socialistes durant la guerra freda (Algèria, 
Líbia i Egipte). 

• Islamistes (el temes dels Germans Musulmans 
des del 1928 i del terrorisme d’Al-Qā‘ida des 

del 1980). 
• Prooccidentals/hereus colonials. 



4. Les organitzacions regionals 

• 22/03/1945 La Lliga d’Estats Àrabs. 

• 1969 L’Organització de la Conferència Islàmica 
(organisme dels estats de confessió musulmana). 

• 17/02/1989 La Unió del Magrib (acord d’interacció 
comercial). 

 
 



5. Les minories importants de berbers / 
amazics 

• 10-12.000.000 al Marroc 
• 6-7.000.000 a Algèria 

• 300.000 a Líbia 
• 50.000 a Tunísia 
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