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BLISKI WSCHÓD I PÓŁNOCNA AFRYKA

„Nie boimy się śmierci, ran czy tortur. Strach już nie istnieje. Ludzie chcą żyć w godności, 
więc się nie zatrzymamy”.

Ahmed Harara,  były  dentysta;  został  raniony  w jedno oko przez  odłamek  naboju  podczas 
protestów w Egipcie 28 stycznia 2011 roku, a następnie drugi raz, w drugie oko, 19 listopada 
2011 roku przez co stracił wzrok całkowicie. 

Dla narodów i państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej rok 2011 był naprawdę ważny. Był 
to rok niespotykanej skali powszechnych powstań i wrzawy; rok, w którym stłumiona presja, 
żądania i protesty nowego pokolenia odsunęły kolejno doświadczonych władców, którzy, dopóki 
nie upadli, wydawali się być niepodważalni. Inni przywódcy wciąż pozostawali pod koniec roku 
u władzy, ale tylko dzięki stosowaniu najbardziej bezwzględnych środków. Region, jako całość, 
cały czas drżał i odczuwał wstrząsy wtórne po politycznym i społecznym trzęsieniu ziemi, które 
eksplodowało w pierwszych miesiącach roku. Chociaż wiele wciąż jest niepewne, wydarzenia z 
2011 roku  okażą się  najprawdopodobniej  tak  samo istotne dla  mieszkańców regionu,  jak 
upadek  Muru  Berlińskiego  i  upadek  sowieckiego  imperium  dla  narodów  Europy  i  Azji 
Środkowej.

Na całym Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej rok 2011 charakteryzował się masowym 
domaganiem się zmian – większej wolności wypowiedzi i działań, wolności od zabierającego 
dech  strachu  przed  represjami  państwa,  większej przejrzystości  i  odpowiedzialności  za 
działania rządu oraz końca korupcji na wysokich szczeblach władzy. Ludność żądała ponadto 
większej liczby miejsc pracy oraz uczciwszych możliwości zatrudnienia i sposobów na szukanie 
lepszego standardu życia; sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka, w tym prawa do 
życia własnym życiem i wychowania własnej rodziny w godności i bezpieczeństwie. W akcie 
poparcia takich żądań setki tysięcy osób z kobietami na czele tłoczyły się na ulicach Tunisu, 
Kairu, Benghazi, Sany i wielu innych miast i  miasteczek w całym regionie, żądając zmian 
pomimo środków stosowanych przeciwko nim przez rządowe siły bezpieczeństwa. Czynili to z 
determinacją, rozwagą i odwagą i w ten sposób uwolnili się od obaw, które były im tak długo 
wpajane przez rządy.  Początkowo protesty  wyrażały przede wszystkim powszechną frustrację 
niezaspokojeniem potrzeb i aspiracji ludzi przez krajowych przywódców.  Ci z kolei  wysyłali 
przeciwko protestującym oddziały policji i agentów bezpieczeństwa. To tylko dolało oliwy do 
ognia i  roznieciło publiczne oburzenie i bunt.  Strzelanie do protestujących z zimną krwią, 
masowe aresztowania,  tortury  i  nadużycia spowodowały jedynie  utwardzenie  powszechnego 
niezadowolenia.  Niezastraszeni  rozlewem krwi,  w  coraz  większej  liczbie  gromadzili  się  na 
ulicach,  by  domagać się  zmiany  lub obalenia ówczesnych przywódców.  Gwałtowne upadki 
prezydentów: Tunezji, Zina el-Abidina Ben Alego, i Egiptu, Hosniego Mubaraka, rozbrzmiewały 
w całym regionie, co było wiadomością dającą nadzieję zwolennikom zmian i reform w innych 
krajach. Przez pewien czas wydawało się, że miała miejsce nowa forma efektu domina, które 
odbierze  władzę  także  innym represjonującym i  autorytarnym przywódcom.  W ciągu  kilku 
miesięcy 42-letnie, pełne nadużyć rządy Pułkownika Muammara al-Kaddafiego w Libii zostały 
doprowadzone do nagłego i krwawego końca. Zarówno w Jemenie, jak i w Syrii  wieloletnie 
reżimy zaciekle walczyły – dosłownie – o przetrwanie w obliczu stałego powszechnego żądania 



ich odejścia. W Bahrajnie rząd nadużywał siły i represji, by stłumić protesty, ale zakończył rok 
zobowiązaniem do przeprowadzenia reform politycznych i zapewniających prawa człowieka. 
Gdzie indziej, w krajach takich jak Algieria, Jordania i Maroko, osoby u władzy pospiesznie 
obiecywały ludziom reformy i większy wpływ na rząd. W bogatej w ropę i gaz Arabii Saudyjskiej  
i innych państwach Zatoki Perskiej rządzący wykorzystali rezerwy finansowe, by podjąć próbę 
naprawienia społecznych krzywd i utrzymania zadowolenia.

Powstania

W Tunezji  pod koniec 2011 roku wrzało.  Przez pewien czas prezydent  Ben Ali  starał  się 
stłumić protesty w taki sam sposób, jak zmiażdżył wcześniejsze protesty w regionie Gafsa w 
2008 roku – brutalną siłą. W ciągu kilku krótkich tygodni około 300 Tunezyjczyków spotkała 
nagła śmierć, ale tym razem determinacja protestujących nie zmniejszyła się. 14 stycznia Ben 
Ali,  wraz  z  członkami  swojego  klanu,  wsiadł  do  samolotu  i  odleciał  w  poszukiwaniu 
bezpiecznej przystani w Arabii Saudyjskiej. To była pełna napięcia chwila, gdyż oba rządy i 
ludzie w całym regionie uświadomiły sobie to, co do tej  pory wydawało się niemal nie do 
pomyślenia: zmuszenie do wylotu autokratycznego od ponad 20 lat  władcy stał się faktem. 
Nagłe  usunięcie  Bena  Aliego  było  dla  pozostałych  autorytarnych  rządów  w  tym  regionie 
sygnałem  ostrzegawczym.  Ludziom,  którzy  do  tej  pory  jedynie  przyglądali  się rozwojowi 
wypadków  w Al Dżazirze  lub innych telewizjach satelitarnych tunezyjskie powstanie  dawało 
nową nadzieję i poczucie, że oni także mogą uzyskać dla siebie to, co ludzie w Tunezji. 

W ciągu dwóch tygodni to, co wydarzyło się w Tunezji, zostało powtórzone na jeszcze większą 
skalę w Egipcie. Plac Tahrir w Kairze stał się punktem oporu i kluczowym polem bitwy, w 
której  Egipcjanie  zażądali  zmian.  Korzystając  z  Internetu,  portali  społecznościowych  i 
telefonów komórkowych, które pomogły zorganizować i koordynować ich działania, w ciągu 18 
dni protestujący przygotowali „Rewolucję 25 stycznia” i, po 30 nieprzerwanych latach władzy, 
spowodowali  upadek prezydenta  Mubaraka.  Zostało  to  osiągnięte  w obliczu ekstremalnych 
represji ze strony sił bezpieczeństwa i bandytów wynajętych przez rząd. Co najmniej 840 osób 
zginęło, ponad 6000 zostało rannych, a tysiące zostało aresztowanych, bitych i torturowanych. 
11 lutego Hosni Mubarak ogłosił swoją rezygnację i został zastąpiony przez Najwyższą Radę 
Sił  Zbrojnych  (SCAF).  Udał  się  do  swojej  willi  w  kurorcie  Sharm el-Sheikh  nad  Morzem 
Czerwonym,  skąd  w  sierpniu  został  wezwany  do  sądu  w  Kairze pod  zarzutem  korupcji  i 
wydania rozkazu zabijania protestujących. 

Upadek Mubaraka, który nastąpił w blasku fleszy światowych mediów, zachęcił do masowych 
protestów  zorganizowanych  na  szybko  w  innych  miastach  i  miasteczkach  w  regionie.  W 
Bahrajnie,  począwszy  od  lutego,  protestujący  należący  głównie  do  większości  szyickiej 
zorganizowali pokojowe demonstracje i stworzyli  miasteczko niedaleko Pearl Roundabout w 
stolicy Manama, żądając większych wpływów na funkcjonowanie państwa oraz zakończenia 
zarzucanej rządzącej rodzinie Al Khalifa marginalizacji. Protestujący zostali siłą usunięci kilka 
dni później. Kolejny marcowy protest został stłumiony z jeszcze większą brutalnością. W Iranie 
przywódcy  masowych protestów stłumionych  przez  rząd  w 2009 roku  wezwali  do  nowych 
manifestacji i, w odpowiedzi, zostali zamknięci w areszcie domowym. 

W Algierii rząd wysłał znaczną liczbę sił bezpieczeństwa do powstrzymania demonstracji, ale 
także  starał  się  zmniejszyć  napięcie  znosząc 19-letnie  trwanie  stanu wyjątkowego.  Sułtan 
Omanu Qaboos bin Said obiecał stworzyć tysiące nowych miejsc pracy i poprawę świadczeń 
dla bezrobotnych oraz nakazał uwolnienie zatrzymanych protestujących. W Arabii Saudyjskiej, 
jak twierdzą źródła, rząd wypłacił ponad 100 miliardów dolarów amerykańskich obywatelom, 
ostrzegając jednocześnie, że wszelkie demonstracje zostały zakazane. To zmobilizowało siły 



bezpieczeństwa do działań przeciwko wszystkim, którzy stawili się podczas planowanego „Dnia 
Gniewu” w Rijadzie. 

W Jemenie protesty zaczęły się w styczniu, a sprowokowane były proponowanymi zmianami 
konstytucyjnymi, które umożliwiłyby prezydentowi Aliemu Abdullahowi Salehowi urzędowanie 
do końca życia i przekazanie władzy synowi. Protesty kontynuowane były przez cały rok, a siły 
prezydenta  Saleha często strzelały  na oślep w tłumy demonstrantów. Do końca tego roku 
pozycja  prezydenta  Jemenu  była  poważnie  zagrożona.  Niemniej  jednak  wciąż  trzymał  się 
kurczowo władzy dzięki  zapewnieniu mu – pomimo ponurej  liczby bezprawnych zabójstw i 
innych poważnych naruszeń praw człowieka popełnianych przez jego siły – nietykalności przez 
Radę Współpracy Zatoki Arabskiej (GCC). Fakt, że on i inne odpowiedzialne osoby miały mieć 
zapewnioną  bezkarność,  było  zniewagą  dla  sprawiedliwości  i  skandaliczną  zdradą  ofiar 
przestępstw jego reżimu. 

W Libii, która leży między Tunezją i Egiptem, wydarzenia w tych krajach dały nową nadzieję 
społeczeństwu, któremu po 42 latach rządów Muammara al-Kaddafiego odmówiono wolności 
słowa,  zakładania  niezależnych partii  politycznych,  związków zawodowych lub  społecznych 
organizacji  obywatelskich.  Muammar  al-Kaddafi  utrzymywał  władzę  tak  długo  dzięki 
nastawianiu jednej częścią ludności przeciwko drugiej, faworyzując tych, których uważał za 
lojalnych  i  bezwzględnie  zwalczając  tych,  którzy  wyrazili  sprzeciw.  Dawniej  był 
międzynarodowym  pariasem  ze  względu  na  domniemanie  sponsorowania  terroryzmu;  w 
ostatnich latach cieszył się on stałym zbliżaniem do zachodnich demokracji – po tym jak w 
Libii rozwinął się przemysł naftowy oraz nabrała ona nowego znaczenia jako miejsce przerzutu 
uchodźców  i  imigrantów  z  Afryki,  starających  się  uzyskać  możliwość  wjazdu  do  Europy. 
Muammar al-Kadafi  jawił  się  jako człowiek pewny siebie i  mający pełną kontrolę podczas 
upadku  Ben  Aliego  i  Mubaraka,  ale  w  lutym  również  w  Libii  wybuchły  powszechne 
antyrządowe rewolucje. Te szybko przerodziły się w międzynarodowy konflikt zbrojny, w który 
zaangażowało się NATO. Zamieszki zakończyły się 20 października pojmaniem al-Kaddafiego i 
jego gwałtowną śmiercią po tym jak starał się uciec ze swojej oblężonej twierdzy w Syrcie. 
Urząd  objęła  następnie  Krajowa  Rada  Przejściowa,  jednak do  końca  roku  nie  ustanowiła 
jeszcze władz państwowych. Libia  zalana była bronią  i  uzbrojonymi milicjami,  które  brała 
odwet  na  osobach  podejrzanych  o  lojalność  wobec  al-Kadafiego,  czym  stwarzała ciągłe 
zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 

Protestujący  w Egipcie spowodowali  upadek prezydenta Mubaraka,  pomimo ekstremalnych 
represji ze strony sił bezpieczeństwa, w wyniku których zginęło co najmniej 840 osób. 

W Syrii, gdzie  reżim kierowany był przez rodzinę al-Assad będącą u władzy od 1970 roku, 
pierwsze  protesty  w  lutym  były  niewielkie  i  niezdecydowane.  Niemniej  jednak,  gdy  siły 
bezpieczeństwa zaczynały zatrzymywać i prawdopodobnie krzywdzić dzieci, które pisały kredą 
antyrządowe hasła w mieście Dara na południu kraju, wybuchły masowe protesty, które szybko 
rozprzestrzeniały się z miasta do miasta. Zaskoczony rząd odciął kraj do światowych mediów i 
niezależnych  obserwatorów.  Rozpoczęło  się  brutalne  rozprawianie  się  z  bezbronnymi 
protestującymi – z wykorzystaniem snajperów na dachach, strzelaniem do tłumu i wysyłaniem 
czołgów do miast i wsi oraz ciągłym przekonywaniem, że zabójstwa były dziełem zagadkowych 
antyrządowych gangów zbrojnych. Do końca roku, jak ogłosiła ONZ, zginęło około 5 000 osób, 
głównie cywilów, podczas gdy tysiące innych zostało rannych lub aresztowanych. W niektórych 
rejonach kraju rozwijała się wojna domowa między członkami sił reżimu a żołnierzami, którzy 
przyłączyli się do protestujących. 

Rząd Syrii próbował ukryć zarówno masowość protestów, jak i użycie przemocy, ale w dużej 
mierze udaremnione to zostało dzięki odwadze i determinacji lokalnych działaczy i świadków, 
którzy rejestrowali masakrę aparatami w telefonach komórkowych i przesyłali setki filmów do 



Internetu. Niektóre z nich pokazywały osoby, które zostały zamęczone na śmierć w areszcie, a 
w niektórych przypadkach okaleczone; wśród nich były również dzieci.

Międzynarodowa odpowiedź

USA i  inne zachodnie rządy,  które od dawna były  głównymi sojusznikami autokratycznych 
przywódców Tunezji  i  Egiptu,  początkowo nie  zrozumiały  istoty  protestów i  ociągały  się  z 
reakcją. Wkrótce jednak zaczęły się spieszyć z przeformułowaniem polityki, wreszcie uznając 
agresywny  charakter  reżimów.  Kiedy  Libia  przystąpiła  do  konfliktu  zbrojnego,  państwa 
zachodnie, przy wsparciu kluczowych państw Zatoki Perskiej, z wykorzystaniem mandatu Rady 
Bezpieczeństwa ONZ wzywającego do ochrony ludności cywilnej, zdecydowanie  opowiedziały 
się  przeciwko  pułkownikowi  al-Kadafiemu.  W  znacznej  mierze utorowało  to  drogę  do 
powietrznej kampanii prowadzonej przez NATO i przełożyło się na niekorzystny dla Libijskiego 
przywódcy rozkład sił. 

W Bahrajnie, gdzie swoją bazę ma Piąta Flota marynarki USA, a także w Syrii  i  Jemenie,  
protestujący  rozpaczliwie  potrzebowali  ochrony  przed  morderczą  polityką  ich  rządów. 
Społeczność międzynarodowa była jednak mniej skłonna do zaoferowania im wsparcia. Choć 
Rada  Bezpieczeństwa  skierowała  sprawę  Muammara  al-Kadafiego  do  Międzynarodowego 
Trybunału Karnego, żadne takie działanie nie zostało podjęte wobec prezydenta Syrii, Bashara 
al-Assada, mimo przekonujących dowodów, że jego siły również popełniały zbrodnie przeciwko 
ludzkości. 

Rosja, Chiny i rządy wschodzących potęg – Brazylii, Indii i RPA – użyły własnych wpływów w 
Radzie Bezpieczeństwa, aby zapobiec przed skutecznymi działaniami w Syrii mimo tego, że 
Wysoki  Komisarz  Narodów  Zjednoczonych  ds.  Praw  Człowieka  opowiedział  się  przeciwko 
zbrodniom popełnianym przez reżim al-Assada. Arabia Saudyjska również potępiła zbrodnie 
syryjskiego rządu, jednocześnie odmawiając swoim obywatelom prawa do demonstracji, i już 
po wysłaniu wojsk do Bahrajnu, na kilka godzin przed tym, jak władze rozpoczęły tam krwawe 
represje  w  marcu.  Była  to  przygnębiająco  znajoma  historia,  w  której  rządy  wszystkich 
politycznych opcji  w dalszym ciągu działały selektywnie,  niezależnie od własnej  retoryki,  i 
podporządkowały prawa człowieka stronniczym korzyściom.

Konflikt i nietolerancja odmienności

Powstania, które zdominowały pierwsze strony gazet w  2011 roku, przysłoniły inne głęboko 
zakorzenione  problemy,  które  miały  w  sobie  katastrofalny  potencjał  wymierzony  przeciwko 
prawom człowieka na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, oraz poza nimi. 

Izrael  utrzymał  blokadę  Strefy  Gazy,  przedłużając  kryzys  humanitarny,  i  nadal  agresywnie 
rozwijał  budowę osiedli  na palestyńskim terytorium Zachodniego Brzegu,  które okupuje od 
1967 roku. Dwie czołowe palestyńskie organizacje polityczne, Fatah i Hamas, pomimo umowy 
pojednania  podpisanej  w  maju,  pozostały  podzielone  i  atakowały  nawzajem  swoich 
zwolenników,  podczas  gdy  wojska  izraelskie  i  palestyńskie  grupy  zbrojne  organizowały 
naprzemienne ataki w Gazie. To przykra i  dobrze znana opowieść, która kosztuje życia tak 
wielu ludzi. 

Rząd Iranu jest coraz bardziej izolowany na arenie międzynarodowej i nie toleruje odmienności 
na swoim podwórku; obrońcy praw człowieka, kobiet i działacze praw mniejszości byli wśród 
prześladowanych, a kara śmierci była stosowana na szeroką skalę, rzekomo w celu ukarania 
przestępców,  ale  także  w  celu  zastraszania  ludności.  Na  całym  świecie  tylko  Chiny 
przeprowadziły więcej egzekucji. 



W innym miejscu w regionie nie było jasne, jaki wpływ będzie miało wycofanie wszystkich 
amerykańskich wojsk  z  Iraku po ośmiu latach konfliktu.  Kwestia  samookreślenia  się  ludzi 
Sahary Zachodniej nadal pozostawała bolesna, zatruwając relacje władz w krajach Maghrebu. 

Systematyka  innych  naruszeń  praw  człowieka  pozostała  niezmieniona,  będąc  tym  samym 
kluczowym motorem napędu dla demonstracji, pogłębionym przez reakcje rządów. Arbitralne 
aresztowania i zatrzymania, zaginięcia, tortury i inne formy znęcania się, nieuczciwe procesy i 
bezprawne zabójstwa przeprowadzane przez siły państwowe były powszechne w całym regionie. 
Prawie bez wyjątku  władze pozwalały swoim siłom na bezkarne zabijanie i torturowanie. W 
Egipcie  Najwyższa  Rada  Sił  Zbrojnych  (SCAF)  przychyliła  się  do  popularnych  żądań  i 
rozwiązała jednostkę służby bezpieczeństwa wewnętrznego, która była znana z tortur podczas 
rządów Hosniego  Mubaraka.  Tortury  jednak  nie  ustały  –  teraz  zaczęła  je  stosować  armia, 
poddając  nawet  niektóre  protestujące  kobiety  przymusowym „testom dziewictwa",  a  także 
aresztując i wysyłając tysiące cywilów na rozprawy przed nieuczciwymi sądami wojskowymi. 
Mimo tego  nawet w obliczu represji nowych władz tysiące Egipcjan nie wyrzekło się swoich 
poglądów  i  wciąż  domagało  się  zmian  politycznych,  społecznych  i  poszanowania  praw 
człowieka. 

Dyskryminacja

Dyskryminacja  ze  względu  na  płeć,  pochodzenie  etniczne,  religię,  narodowość  oraz  inne 
czynniki, takie jak orientację seksualną, pozostała poważnym problemem w regionie. W dużym 
stopniu  poczucie  niesprawiedliwości  znalazło  odzwierciedlenie  w  fali  protestów,  jak  w 
przypadku bezpaństwowych Bidunów, którzy zgromadzili się w Kuwejcie, żądając uznania ich 
za obywateli. W tym samym czasie zamieszki  pogłębiały również podziały. W Libii zarówno 
Libijczycy jak i cudzoziemcy byli na celowniku milicji ze względu na kolor skóry. Wewnątrz 
syryjskiego kompleksu wielu wyznań i społeczności rósł strach, że kraj może pogrążyć się w 
wojnie domowej o takiej samej skali goryczy i nienawiści, jak ta która podzieliła Liban od 
1975 do 1990 roku – wojny, której dorobek zaginięć i nieufności nadal jest widoczny, ale 
nigdy  nie  został  rozwiązany.  W  Egipcie  szerzyła  się  dyskryminacja  Koptów.  W  Iranie 
mniejszości  religijne  i  etniczne  wciąż  doświadczają  dyskryminacji  w  prawie  krajowym,  a 
przypadku mniejszości Baha'i – prześladowań. 

Głównymi ofiarami konfliktu w Libii  byli  migranci z Afryki Subsaharyjskiej. Tysiące zostało 
przymusowo przesiedlonych z powodu walk. Wiele osób uciekło do Egiptu lub Tunezji, część 
jednak  na  kilka  tygodni  lub  miesięcy  została  uwięziona  i  narażona  na  rasistowskie ataki, 
oskarżenia o bycie „najemnikami” afrykańskimi zwerbowanymi przez pułkownika al-Kadafiego. 
Niektórzy migranci dotarli do Egiptu i Tunezji (wielu z nich pochodziło z Erytrei i Somalii), ale 
nie byli w stanie powrócić do swoich rodzinnych krajów z obawy przed prześladowaniami i na 
koniec  2011  roku  przebywali  w  opuszczonych  obozach  na  pustyni  w  oczekiwaniu  na 
przesiedlenie do Europy lub innych krajów, gdzie byliby bezpieczni. Jeszcze inni stracili życie, 
próbując pokonać morze w drodze do Włoch. 

W  całym  regionie  pracownicy  migrujący  z  biednych  i  rozwijających  się  krajów  byli 
wykorzystywani  mimo tego,  że napędzają gospodarki  kilku krajów Zatoki  Perskiej.  Byli  oni 
niewłaściwie chronieni, jeśli w ogóle, lokalnymi przepisami prawa pracy. Lokalne pracownice 
cierpiały jednak najbardziej – zbyt często były ofiarami różnego rodzaju dyskryminacji: jako 
kobiety, jako imigrantki i jako cudzoziemki, których losem ich własne rządy interesowały się 
niewiele lub nie interesowały się wcale.
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Pod  koniec  2011  roku  było  jeszcze  zbyt  wcześnie,  by  ocenić,  jaki  wpływ  miała  egipska 
Rewolucja  25  stycznia  oraz  czy  poprawiła  warunki  milionów  ubogich  i  zepchniętych  na 
margines  mieszkańców  kraju,  zaludniających  nieformalne  osiedla.  Wielu  mieszkało  w 
obszarach oficjalnie uznanych za „niebezpieczne” z powodu niestabilnych formacji skalnych 
lub innych zagrożeń, bez dostępu do podstawowych środków – czystej  wody, sanitariatów, 
energii  elektrycznej  –  i  byli  narażeni  na  przymusowe  wysiedlenia  ze  swoich  domów  bez 
odpowiedniego  zawiadomienia  lub  jakichkolwiek  konsultacji.  W  ciągu  roku  dodatkowe 
przymusowe  wysiedlenia  były  prowadzone  w  Manshiyet  Nasser  –  rozległych  slumsach  na 
obrzeżach Kairu, w których zginęło ponad 100 osób po osunięciu się skał w 2008 roku – pod 
zwierzchnictwem SCAF, co utrwalało politykę prowadzoną pod rządami Hosniego Mubaraka i 
pozostawiało coraz więcej rodzin bez domu. 

Izraelskie  władze  również  kontynuowały  siłowe  wysiedlanie  z  domów  –  zarówno 
Palestyńczyków, zamieszkujących na Zachodnim Brzegu, w tym Wschodniej Jerozolimie, jak 
również  i  arabskich  Izraelczyków  z  oficjalnie  nieuznawanej  wioski  w  Negev  lub  innych 
miejscach – podczas kontynuowania swojej  polityki  wyburzania domów i  innych budynków 
wzniesionych  bez  oficjalnych  zezwoleń,  które  sami  cofnęli.  Inaczej  było  w  przypadku 
żydowskich Izraelczyków mieszkających w osiedlach bezprawnie powstałych na okupowanych 
ziemiach palestyńskich – byli oni zachęcani do dalszego rozwoju, rozwijania i umacniania osad 
mimo tego, że osiedla te są zakazane przez prawo międzynarodowe. Tymczasem blokada przez 
Izrael Strefy Gazy nadal dusiła lokalną gospodarkę i celowo przedłużała  kryzys humanitarny, 
którego  wpływ  najbardziej  odczuwają  ci  najsłabsi  –  dzieci,  osoby  starsze,  wymagające 
specjalistycznej opieki medycznej, która jest niedostępna w Gazie. Blokada była niczym innym 
jak zbiorową karą dla 1,6 miliona mieszkańców regionu i naruszała prawo międzynarodowe. 

Kiedy 17 grudnia 2010 roku 24-letni Mohamed Bouazizi podpalił się w tunezyjskim mieście 
Sidi Bu Zajd, niewiele osób mogło przewidzieć, jak rozpali się burza protestów i zmian, które 
wywołała jego tragiczna śmierć. W rok później euforia nie zmalała. Szybkie korzyści z powstań 
pozostały w równowadze z walką o zmiany w Syrii, Jemenie, Bahrajnie, Libii i pozostałych 
krajach. Pociągnęły one jednak za sobą  śmierć ogromnych ilości ludzi i znaczne nadużycia 
praw człowieka. Jednak pod koniec 2011 było widoczne, że stary, skompromitowany porządek 
przechodzi  do  historii  dzięki  bohaterstwu  i  determinacji  ludzi.  Dla  narodów  tego  regionu 
niewątpliwie  rozpoczął  się  długi  marsz  do  wolności,  sprawiedliwości  i  praw człowieka dla 
wszystkich. 


