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Conferència al CCCB, Les revolucions àrabs: canvis a la geopolítica  
de la Mediterrània, a càrrec de Georges Corm.

Les situacions revolucionàries i contrarevolucionàries en el món àrab 
obren un període de canvis clau en els equilibris geopolítics de la 
Mediterrània i el Pròxim Orient. És massa aviat per preveure el sentit 
i l’amplitud d’aquests canvis o bé és possible esbossar els escenaris 
de futur? Els canvis s’aturaran a Tunísia i Egipte o s’estendran a altres 
països? En aquesta conferència Georges Corm reflexionarà sobre 
l’abast dels canvis polítics i socioeconòmics en els països àrabs al 
llarg dels propers anys i la seva influència en la situació geopolítica 
de la regió, especialment en les relacions entre les dues ribes de la 
Mediterrània i en el paper d’Israel, els Estats Units i l’Iran.

Georges Corm és economista especialitzat en el Pròxim Orient i la 
Mediterrània. Doctor per la Universitat de París, ha estat professor 
en diverses universitats europees i ha exercit de consultor econòmic 
del Banc Mundial, de la Unió Europea i de diversos organismes de les 
Nacions Unides. Va ser ministre de Finances del Líban entre el 1998 i el 
2000. A l’actualitat, a més de la seva tasca com a consultor, és professor 
a les universitats libaneses de Saint Joseph i de Balamand. Alguns dels 
seus darrers llibres són La fractura imaginària: esperit racional i religió 
a Occident i Orient (Pagès, 2003), Le Proche-Orient éclaté 1956-2003 
(Gallimard, 2003), Historia de Oriente Medio: de la Antigüedad a nuestros 
días (Península, 2009), Le nouveau gouvernement du monde: idéologies, 
structures, contre-pouvoirs (La Découverte, 2010) i Europa y el mito de 
Occidente (Península, 2010).
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