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Παρασκευή Κεφαλά

Η Μέση Ανατολή αποτελεί μία περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις Διεθνείς Σχέσεις, εφ’
όσον πρόκειται για ένα ευρύ υποσύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλαπλές συγκρούσεις,
συνήθως μακροχρόνιες, ενώ παράλληλα έχει μεγάλη γεωπολιτική, γεωστρατηγική και
γεωοικονομική σημασία.
Καθ’ όλη την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, δηλαδή από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
μέχρι την κατάρρευση του διπολισμού, η περιοχή της Μέσης Ανατολής απετέλεσε ένα από τα
σημαντικότερα πεδία άσκησης διεθνούς πολιτικής, τόσο εξ αιτίας της ενεργειακής εξάρτησης της
Δύσης από το πετρέλαιο του Κόλπου όσο και εξ αιτίας του οικουμενικού ανταγωνισμού των δύο
υπερδυνάμεων. Το τέλος του διπολισμού, όμως δεν σήμανε και το τέλος της σημασίας της Μέσης
Ανατολής. Αντίθετα, οι δραματικές αλλαγές που επήλθαν στην διεθνή σκηνή αλλά και οι
ανατροπές που προκάλεσε στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής η επίθεση εναντίον του Ιράκ το
1991, αύξησαν το ειδικό βάρος της περιοχής αυτής, η οποία μετά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις
της 11/09/2001 εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, της μοναδικής πλέον υπερδύναμης,
μετατράπηκε σε απόλυτη προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.


Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές/η φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε
θέση να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της περιοχής της Μέσης Ανατολής, καθώς και τους
πολλαπλούς παράγοντες που την συνθέτουν και την επηρεάζουν. Αυτό θα τους επιτρέψει την
ακαδημαϊκή ανάλυση των γεγονότων, αποφεύγοντας τα ευρέως διαδεδομένα αλλά λανθασμένα
στερεότυπα που χρησιμοποιούνται συχνά για να τα περιγράψουν. Επίσης, θα μπορούν να
αντιληφθούν τις συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα μεγάλα προβλήματα της περιοχής και την
αλληλεπίδραση τους, καθώς και την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στους περιφερειακούς
δρώντες αλλά και μεταξύ αυτών των τελευταίων και των εκάστοτε ισχυρών εξωγενών
παραγόντων, που είναι σε θέση να επηρεάσουν τις περιφερειακές εξελίξεις.
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