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L'assignatura ofereix una visió general de la Mediterrània des d'una perspectiva de 
Relacions Internacionals. Al llarg del curs es farà un repàs de diferents aspectes 
polítics, socio-econòmics i culturals essencials per a comprendre la Mediterrània 
d'avui en dia. Aquesta realitat serà explicada a través de les grans fractures i 
dinàmiques que travessen aquest espai heterogeni, i en les que situarem els 
fenòmens polítics i socials més distintius de la regió. L'explicació es complementarà 
amb la revisió d'una sèrie de casos que han de servir per exemplificar aquests 
processos. 

 

Tema 1. Presentació de la Mediterrània 

Existeix la Mediterrània? La Mediterrània com a concepte estratègic, polític, 
econòmic i cultural. Les diferents subregions. 

 

 

BLOC I. LA MEDITERRÀNIA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL 

 

Tema 2. La fi del vell ordre colonial (1947-1956) 

Colonialisme, lluita per a la independència i edificació de nous Estats. La creació de 
la Lliga Àrab. La creació de l'Estat d'Israel. Els escenaris de Guerra Freda. El paper 
del Regne Unit a la regió. La doctrina Truman i el seu impacte. La fi de la presència 
britànica. La coexistència pacífica i el cinturó de seguretat àrab. Pacte de Bagdad 
versus Federació Àrab Unida. La crisi del canal de Suez.  

 

Tema 3. La divisió d’Orient Mitjà en blocs oposats (1956-1971) 

Els anys del panarabisme i la centralitat d'Egipte en el món àrab. La primera guerra 
civil libanesa i la intervenció nord-americana. La fi de l’ordre colonial al Magrib: el 
cas d’Algèria. La guerra àrabo-israeliana de 1967. Aràbia Saudita i la preeminència 
econòmica. La guerra civil al Iemen: implicacions regionals. La desnasserització. 

 

Tema 4. El fracàs de l’estratègia nord-americana (1971-1979) 

La sortida definitiva del Regne Unit d’Orient Mitjà. La doctrina Nixon. La 
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guerra d'octubre de 1973 i el xoc petroler. El conflicte del Sàhara Occidental oposa al 
Marroc i a Algèria. La segona guerra civil libanesa. La pau de Camp David: Carter i 
Orient Mitjà com a zona vital.  

 

Tema 5. La intensificació de l’impacte de la guerra freda (1979-1989) 

La Segona Guerra Freda i l'estratègia nord-americana. La revolució iraniana i 
l’exportació de la revolució. La primera guerra del Golf  entre Iran i Iraq. La doctrina 
Reagan i el pes del petroli. 

 

Tema 5. El nou ordre regional després de la Guerra Freda (els anys 
noranta) 

La recomposició del sistema internacional de post-Guerra Freda. La segona guerra 
del Golf: la invasió iraquiana de Kuwait i la guerra del 1991. La guerra civil algeriana. 
L’augment de la presència militar dels Estats Units a la regió. Barcelona i el procés 
euromediterrani 

 

Tema 6. L’impacte de l’11 de setembre a la regió (2001-2007) 

La “guerra contra el terrorisme” i els aspectes securitaris. La intervenció a 
Afganistan. Guerra preventiva i invasió d’Iraq. El dispositiu de seguretat nord-
americà a la regió. La guerra al Líban 

 

Tema 7. La inserció de la Mediterrània en el sistema econòmic 
internacional 

La dimensió Nord-Sud. Estructura econòmica dels països mediterranis. Els recursos 
de la regió: el cas del petroli. Estats rentistes versus Estats productors. La 
Mediterrània Sud i Est (PSEM) i les institucions financeres internacionals. El deute 
extern. Els PSEM i els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni. La cooperació pel 
desenvolupament. Les relacions amb Europa i les implicacions econòmiques del 
procés de Barcelona. Els projectes econòmics dels Estats Units a la regió. 

 

 

BLOC II. LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES 

 

Tema 8. Pensament polític i debat ideològic al món àrab i musulmà 

Decadència islàmica, influència occidental i moviments reformistes. El Tanzimat 
otomà i el període de la Nahda. Fases en l'evolució del pensament polític. El debat 
entre modernització i tradicionalisme al segle XX. Les figures d'Al-Afgani i Abduh. 
Els moviments reformistes i l'evolució del pensament liberal. El fonamentalisme 
islàmic. El panarabisme. 
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Tema 9. El sionisme i el sistema polític israelià 

El sionisme i la construcció d'un Estat pel poble jueu. Sionisme, neteja ètnica i 
colonialisme a Palestina. Social-sionisme i el sionisme revisionista. El sistema polític 
israelià. L'impacte de la colonització a la societat israeliana. 

 

Tema 10. L'Islam polític 

Fonamentalisme, integrisme i islamisme: un aclariment conceptual. La construcció 
d'un Islam oficial. Evolució i paper dels ulemes. Dels Germans Musulmans a la 
revolució iraniana. L'auge del fenomen islamista als anys vuitanta. La guerra civil a 
Algèria i la jihad afgana. La força de l'islamisme avui: el debat sobre el declivi de 
l’islamisme. L’exemple turc. La gestió del camp religiós pels règims polítics. 
L’impacte de la lluita contra el terrorisme sobre els moviments islamistes. 

 

Tema 11. Autocràcia i democràcia: Els sistemes polítics actuals a la 
Mediterrània sud 

L'evolució dels sistemes jurídics: Dret europeu, codificació de la xaria i convencions 
internacionals. Democràcia, liberalisme i societat civil als PSEM. Per què el món àrab 
no és democràtic? El debat entre els arguments culturalistes i els socio-polítics. La 
dècada dels noranta i les esperances truncades. Mapa global dels règims polítics: 
autocràcies liberalitzades versus autocràcies plenes. La situació dels Drets Humans a 
la regió.  

 

Tema 12. La promoció internacional de la democràcia i els drets humans 

Tercera onada i propagació del model democràtic. La formació d’un règim 
internacional de drets humans. Pressió, condicionalitat i ownership. Els drets 
humans en l’acció exterior de la Unió Europea. La preferència europea per la via 
gradualista: el cas dels programes MEDA-Democràcia. Estats Units i la doble via: 
MEPI i el projecte de Gran Orient Mitjà versus intervenció armada. L’ajuda 
internacional i el paper de les Fundacions privades.  

 

 

 

BLOC III. COOPERACIÓ I CONFLICTE A LA MEDITERRÀNIA SUD 

 

Tema 13. La conflictivitat a la Mediterrània 

Les dades militars: Exèrcits, armament i despeses militars. La problemàtica de les 
armes de destrucció massiva. Mapa dels principals conflictes armats a la regió. 
L'impacte dels conflictes armats sobre l'ordre regional. 

 

Tema 14. El Magrib i el conflicte del Sàhara Occidental 

El discurs marroquí sobre el "Gran Marroc". La descolonització espanyola. 
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Principals trets de la guerra. La implicació dels països de la regió. La dimensió Est-
Oest i el conflicte. Gestió del conflicte: de la OUA a Nacions Unides. Principals 
obstacles a la celebració del referèndum d'autodeterminació. La mediació Baker. 
Canvi de rumb: Nacions Unides i l'Acord Marc. El Pla Baker II. La posició de les 
grans potències. 

 

Tema 15. Orient Mitjà i el conflicte a Palestina 

El sionisme i la colonització de Palestina. La Declaració Balfur i el mandat britànic. 
La creació de l'Estat d'Israel i les guerres amb els Estats àrabs. La primera Intifada. 
El procés de pau d'Oslo. La segona Intifada. La fulla de ruta. La mort d’Arafat. La 
victòria de Hamas a les eleccions legislatives palestines de 2006. La intervenció 
israeliana al Líban 

 

Tema 16. L'eix Nord-Sud: el cas de les relacions entre Europa i la 
mediterrània Sud i Est 

Les comunitats europees i la Mediterrània. El conflicte del Pròxim Orient en l'agenda 
política europea: el diàleg euro- àrab. Impacte del final de la Guerra Freda en les 
relacions entre la CE i els seus veïns. Aproximacions europees a la Mediterrània: 
subregionalització (Mediterrània occidental). Diplomàcies europees i propostes per a 
la seguretat i la cooperació a la Mediterrània (CSCM). L'associació euromediterrània. 
L’impacte de la nova política de veïnatge de la UE 

 

Tema 17. Les relacions Sud-Sud 

La veu del sud: la diplomàcia algeriana als anys seixanta i setanta i les polítiques 
tercermundistes. L'exportació de la revolució: els casos de Líbia i Sudan. La 
influència de les monarquies petroleres. Les Organitzacions Internacionals regionals 
(Lliga Àrab, OCI, UMA, OUA). Els fluxos econòmics i humans: una de les 
assignatures pendents. 

 

 

AVALUACIO 

L'avaluació del curs es realitzarà en base a: 

- Un examen final sobre la matèria presentada al llarg del curs (explicació a 
classe, materials presentats, campus virtual, bibliografia complementària). 
L’examen equival al 60% de la nota final 

- Dues pràctiques, a realitzar al llarg del curs: a/ la primera pràctica sobre 
comentaris de discursos polítics relacionats amb la guerra freda; b/ la segona 
pràctica sobre la guerra al Líban entre Israel i Hizbullah.  

Per a la realització de les pràctiques el professor lliurarà un dossier als 
alumnes amb una sèrie de preguntes que hauran de ser preparades pel dia de 
la pràctica. Els alumnes escolliran dues preguntes per ser contestades per 
escrit, que seran lliurades al professor en començar la pràctica. El dia 
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de la pràctica els alumnes hauran de comentar oralment totes les preguntes de 
la pauta proposada.  

Aquelles persones que no puguin assistir a les pràctiques podran recuperar-les 
amb preguntes addicionals a l’examen final. Cadascuna de les pràctiques 
avalua un 20% de la nota final (40% en total).  

- Aquelles persones que ho desitgin podran fer presentacions breus a classe de 
temes d’actualitat política per tal de pujar nota. El tema podrà ser escollit 
lliurament, prèvia consulta  amb el professor. 
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TREBALL DE CURS. MEDITERRÀNIA:  

RELACIONS INTERNACIONALS, POLÍTICA I DESENVOLUPAMENT 

Prof.: Laura FELIU 

Curs 2005-2006 

 

 

Per a realitzar el treball s’haurà d’escollir un conflicte que hagi tingut lloc en l’àrea 

sud i est de la Mediterrània (en sentit ampli) durant el període 1945-2006. El treball 

està dirigit a reflexionar sobre la influència dels fenòmens estudiats al llarg del curs 

sobre el conflicte en qüestió. Per tant, es tracta d’un treball que va més enllà de 

l’anàlisi del conflicte  

 

El treball consistirà en quatre assaigs a lliurar al llarg del curs. Depenent del conflicte 

que hagueu escollit, unes parts seran més pertinents que d’altres, és especialment 

important passar per tutories per a comentar el treball: 

 

A/ PRIMERA PART Les institucions polítiques (2-3 p.) 

Descriu el tipus de sistema polític dels Estats del sud i est de la Mediterrània 

involucrats directament en el conflicte (els actors primaris). La descripció haurà de 

contenir almenys els següents punts: es tracta d'un estat democràtic? Com definiries 

el seu sistema polític? Té Constitució o text fonamental? de quin tipus? En quina 

institució recau el poder executiu? Quin paper té el Parlament? El poder judicial és 

independent? És un sistema pluripartidista? Quin tipus de partits polítics hi ha? 

Característiques del moviment islamista. Estan legalitzats els partits islamistes? Hi 

ha presoners polítics? Existeix un moviment de reivindicació democràtica? Com 

influeix tot això en el conflicte?  

En el cas de conflictes intraestatals descriu el tipus de organització i ideari polític 

dels grups armats i grups polítics enfrontats (exemple Front Polisari, PKK, etc.).  

 

B/ SEGONA PART La fractura Est-Oest divideix la Mediterrània (4 p. + 

annexes) 
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Contextualitza el conflicte que has escollit dins de l’evolució del sistema 

internacional, i com afecta als Estats part en el conflicte. El treball se centrarà en les 

relacions polítiques, militars i d'altres amb les grans potencies (relacions dels Estats 

concernits amb les superpotències, existència de bases militars o acords de defensa, 

aliances amb d’altres països de la regió de caire progressista o socialista, com influeix 

la fi de la guerra freda al conflicte, etc.). Si el conflicte dura varies dècades s’haurà 

d'escollir alguna de les fases del programa. Vincula aquests aspectes amb l’evolució 

general del conflicte. Creus que el context internacional va ser decisiu en aquest 

conflicte o atorgues una més gran importància als factors interns? 

 

C/ TERCERA PART La conflictivitat a la Mediterrània (4 p. + anexes) 

Explicació del conflicte: quin és el motiu de litigi (la incompatibilitat d’objectius 

central), quines són les seves causes; quins són els principals actors, distingint entre 

actors primaris, secundaris (que fan aliances amb els primaris però que tenen 

interessos només en una part específica del conflicte) i terciaris (que intervenen per a 

resoldre de forma positiva el conflicte). Descriu quins interessos tenen en el conflicte 

(econòmics, estratègics, etc.). Es tracta d’un conflicte simètric o asimètric (segons les 

forces respectives de cadascun dels bàndols). Factors d’escalada i desescalada, 

intensitat del conflicte (número de morts). Tècniques de resolució de conflictes que 

s’han aplicat.  

És obligatori afegir-hi com a annex una cronologia de dues pàgines (a 1 espai) amb 

els principals esdeveniments del conflicte.   

 

D/ QUARTA PART L'eix Nord- Sud (2-3 p.) 

Situa els actors del conflicte dins la fractura Centre- Perifèria. En aquest apartat es 

tracta sobretot de buscar dades que ens indiquin la dependència d’aquests Estats 

respecte al món desenvolupat. Busca dades socioeconòmiques dels Estats implicats 

(tamany econòmic, recursos, Índex de Desenvolupament Humà, tipus de distribució 

de la riquesa). Analitza quines són les relacions amb Europa (especialment la Unió 

Europea) i amb el món desenvolupat en general. Explica, si és el cas, els acords de 

cooperació signats amb la Unió Europea i les seves implicacions. Busca dades sobre 

intercanvis comercials. Fluxos migratoris, cap a on es dirigeixen? Dades d’inversió 

directa estrangera (IDE) en aquests Estats. Intervé d’alguna manera la 
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fractura Centre- perifèria en l’evolució del conflicte? 

 


