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Introducere 

Evreii și arabii palestinieni se luptă pentru aceeași mică zonă geografică de 100 de ani, deoarece 

pământul respectiv are semnificații religioase însemnate pentru ambele națiuni. De la crearea statului 

Israel în 1948, conflictul arabo-israelian s-a intensificat și a atras atenția întregii lumi. Problema centrală 

este reprezentată de granițele Israelului vag definite și de teritoriile ocupate de Israel – Cisiordania, 

predominant palestiniană care aparținea Iordaniei, Fâșia Gaza, predominant palestiniană care aparținea 

Egiptului, și înălțimile Golan, care aparțineau Siriei. Din 1993, acordurile de pace palestiniano-israeliene 

au promovat intermitent autonomia palestiniană în anumite părți ale Cisiordaniei și în Fâșia Gaza, până 

când eforturile președintelui Bill Clinton de a stabili un acord final au eșuat în iulie 2000 la summitul de 

la Camp David II. Cele două părți nu s-au putut înțelege asupra problemelor majore: Ierusalimul (cum 

să divizeze și să împartă orașul cu o atât de mare importanță religioasă și istorică), așezările evreiești din 

Cisiordania și Fâșia Gaza (câte urmau să fie demolate și în cât timp) și reîntoarcerea refugiaților 

palestinieni în Cisiordania, Fâșia Gaza și în unele părți din Israel. 

După eșecul întâlnirii de la Camp David II, a urmat un ciclu nesfârșit de violențe, justificat, bineînțeles, 

de cele două perspective opuse, palestiniană și israeliană: Revoltele palestiniene sunt rezultatul lipsei de 

speranță, al umilinței și al furiei față de ocupația și militarismul israelian. Represaliile militare israeliene 

sunt răspunsuri necesare la terorismul palestinian - indiferent de modul în care a început, Israelul trebuie 

să foloseasca forța militară pentru a se apăra de atacurile palestiniene și pentru a clarifica că terorismul 

nu va fi tolerat. Odată cu victoria în alegerile palestiniene din 2006 a partidului militanților islamiști 

Hamas, responsabil pentru atentate teroriste în Israel, speranțele pentru o pace durabilă s-au redus. Ca și 
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grupurile extremiste din Israel, aceste grupuri vor continua să constituie impedimente majore în 

realizarea de progrese în negocieri, în care ambele părți vor fi nevoite să facă concesii.  

Nu voi scrie despre ultima rachetă lansată în/din Fâșia Gaza și numărul de victime, și nici despre posibile 

scenarii, care, cu siguranță, nu vor servi la dezvoltarea/îmbunătăţirea unei strategii de securitate. Ar fi 

inutil, având în vedere nenumăratele convenții și așa-zisele tratate de pace, și acestea de scurtă durată, 

dintre israelieni și arabi din ultima jumătate de secol, care nu au făcut decât să declanșeze noi curse ale 

înarmării. Până când Israelul nu renunță la atitudinea “de drept” asupra teritoriului în a carui posesie se 

află și la toleranța fățișă față de palestinieni în momente de acalmie, iar palestinienii, la rândul lor, nu se 

vor sili să oprească definitiv atacurile teroriste asupra Israelului, conflictul nu se va stinge indiferent de 

concesiile aruncate cu încordare pe masa negocierii. Cum acest lucru nu se va întâmpla curând, decât în 

urma unui eveniment cu totul neprevăzut, se impune reanalizarea conflictului arabo-israelian printr-o 

nouă incursiune în disputa teritorială, religioasă și naționalistă din care izvorăște. 

Pentru a vedea prin ce tipuri de negocieri strategice s-a încercat aplanarea conflictului arabo-israelian, 

voi pleca de la debutul conflictului, mai cu seamă de la emiterea Declarației Balfour din 1917, prin care 

a fost recunoscută legitimitatea naționalismului evreiesc sub formă sionistă și care sprijinea instituirea 

primului “cămin național” pentru poporul evreu în Palestina. Mai departe, voi analiza contextul care a 

permis declanșarea celor trei războaie arabo-israeliene (1948-’49, 1956, 1967) și impactul acestora 

asupra bipolarismului, cu precădere a războiului de șase zile din ’67, marile puteri jucând un rol extrem 

de important în luarea decizilor la nivelul fiecarei tabere. 

 

PRIMELE CONFLICTE ARABO-ISRAELIENE 
 

Factorul generator al conflictelor arabo-israeliene a fost reprezentat, în principal, de revendicarea unui 

anumit teritoriu disputat de evrei şi palestinieni, fiecare parte încercând să îşi dovedească legitimitatatea 

asupra acestuia. Evreii, în încercarea lor de a-şi justifica pretenţiile teritoriale, fac trecerea de la 

argumentele religioase, conform cărora Palestina a fost „predestinată” să fie populată de evrei, la cele 

politice. 

Din punct de vedere geografic, Palestina este localizată la sud-est de Marea Mediterană şi la sud-vest de 

peninsula Sinai, fiind un teritoriu care nu are graniţe naturale. 
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Palestina a fost ocupată de arabi începând cu anul 636, iar din anul 638 a intrat în componenţa provinciei 

Siria, alături de Liban, Iordania şi Siria. Stăpânirea arabă a fost subminată de cea otomană începând cu 

anul 1517, când Siria împreună cu Egiptul au fost transformate în provincii conduse de centru. Palestina 

este declarată stat în anul 1920, în urma Conferinţei de la San Remo, alături de Irak, Siria, Arabia Saudită, 

Transiordania şi Liban. Din anul 1922, aceasta a intrat sub mandat britanic adoptat de Liga Naţiunilor şi 

implementat oficial în anul 1923.1 

Ideea naţionalismului evreiesc s-a răspândit cu rapiditate, un exemplu în acest sens fiind reprezentat de 

formarea unui număr mare de grupuri naţionaliste, mai ales în perioada 1897-1907, atât diasporice 

(Bund), teritorialiste (Organizaţia Teritorialistă-Evreiască), cât şi sioniste ( Organizaţia Sionistă). 2 

Totodată, avem de-a face şi cu dezvoltarea naţionalismului palestinian, care urma să revendice 

identitatea statală şi naţională. 

Formarea Statului Israelian 

În anul 1917 este emisă o declaraţie de către ministrul britanic de externe, lordul Arthur Balfour prin 

care Marea Britanie sprijinea în mod oficial crearea unui „cămin naţional” pentru poporul evreu în 

Palestina. Declaraţia Balfour a fost sprijinită inclusiv de către preşedintele american Woodrow Wilson, 

aceasta reprezentând cadrul juridic cu privire la documentele adoptate de Liga Naţiunilor şi mai apoi de 

Organizaţia Naţiunilor Unite, în legătură cu problema evreiască.3 Odată cu emiterea declaraţiei Balfour, 

a fost recunoscută legitimitatea naţionalismului evreiesc sub formă sionistă, prezenţa britanică 

reprezentând în acel moment cea mai bună modalitate de garantare a naţionalismului evreiesc în 

Palestina. În 1900, numărul evreilor în lume depășea 10,5 milioane, cunoscând o creștere maximă de 

16,5 milioane până în 19394, când a început să crească numărul imigranților evrei care intrau în Palestina. 

 

Tabel 1 Imigraţia evreiască5 

Perioada Numărul Originea 

1882 - 1903 20 – 30.000 Rusia 

1904 - 1923 35 – 40.000 Rusia, Europa de Est 

                                                             
1  Lazăr, M.  Noua geopolitică a Orientului Mijlociu, conflictul arabo-israelian, publicat în Annales Universitatis Apulensis 

– Historica, Alba Iulia, Nr. 4-5, 2000-2001,  p. 203-215, http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_4_5/26.pdf, 

[accesat la 29.04.2014]. 
2  Dieckhoff, Alain (2010). Întruparea unei națiuni, Israel și modernitatea politică, București, Ed. Hassefer, p. 22. 
3 Ibidem, p.27. 
4 Valentin Vioreanu, Harta evreilor: câți mai sunt în lume și unde locuiesc, disponibil la: http://www.capital.ro/harta-

evreilor-cati-mai-sunt-in-lume-si-unde-locuiesc-169706.html (accesat la 15.08.2014) 
5 Massoulie, F. 2003. Conflictele din Orientul Mijlociu, București,  Ed. All, p. 68. 

http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_4_5/26.pdf
http://www.capital.ro/harta-evreilor-cati-mai-sunt-in-lume-si-unde-locuiesc-169706.html
http://www.capital.ro/harta-evreilor-cati-mai-sunt-in-lume-si-unde-locuiesc-169706.html
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1932 - 1938 217.000 Germania, Polonia 

1939 - 1948 153.000 Supravieţuitori ai 

Holocaustului 

1948 - 1951 687.000 Lumea arabă, Europa 

Centrală 

1952 - 1960 54.000 Maghreb 

 165.000  Egipt ( 1956 ) 

 75.000 Europa Centrală 

1961 - 1964 228.000 Maroc 

1965 - 1971 81.000 Statele Unite ale Americii, 

Europa Occidentală 

 116.000 America Latină 

1972 - 1974 143.000 Uniunea Sovietică 

1975 - 1989 230.000 Statele Unite ale Americii, 

Europa Occidentală, America 

Latină, Iran ( 1979 ), Etiopia   

( 1985 – 1986 ) 

După 1989 500.000 Fosta Uniune Sovietică 

 

În urma Declaraţiei Balfour s-a iscat o amplă opoziţie din partea populaţiei palestiniene faţă de ocupaţia 

britanică. Au fost organizate mai multe manifestaţii care au făcut mai multe victime de partea ambelor 

părţi. 

În anul 1945 a fost creată Liga Arabă de către statele Egipt, Arabia Saudită, Transiordania, Irak, Liban 

şi Yemen. La început Liga Arabă urmărea promovarea cooperării între statele arabe, însă treptat s-a 

transformat într-o organizaţie ce lupta împotriva unităţii poporului evreu şi a legitimităţii statului 

israelian. 

În anul 1947, Marea Britanie a solicitat sprijinul Organizaţiei Naţiunilor Unite în rezolvarea problemelor 

din  Palestina. În aceste condiţii,  Organizaţia Naţiunilor Unite a creat o comisie internaţională –
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UNSCOP. Această comisie internaţională a fost constituită după negocieri ale celor 5 mari puteri – SUA, 

Anglia, Uniunea Sovietică, Franţa, China, cu Agenţia Evreiască şi Înaltul Comitet Arab.6  

Comisia internaţională privind planul de împărţire a Palestinei – UNSCOP, creată de       Organizaţia 

Naţiunilor Unite care a fost fondată în anul 1945, a cuprins reprezentanţi din Canada, Guatemala, India, 

Iran, Olanda, Australia, Suedia, Peru, Cehoslovacia şi Uruguay. 

Planul comisiei, aprobat de ONU prevedea împărţirea Palestinei în două state, unul evreiesc şi unul arab. 

( Harta 17). 

În statul evreiesc era prevăzut să 

trăiască un numar de 498.000 de 

evrei şi 497.000 de arabi şi urma 

să cuprindă 56% din teritoriul 

Palestinei. Statul arab deţinea 

43% din suprafaţa Palestinei şi 

urma să cuprindă 725.000 de 

arabi şi 10.000 de evrei. De 

asemenea, mai exista 

Ierusalimul, care constituia un 

teritoriu  în care era prevăzut să 

trăiască 100.000 de evrei şi 

105.000 de arabi şi care urma să 

cuprindă 0,65% din suprafaţa 

Palestinei.8 

Evenimentul care avea să 

reprezinte nucleul viitoarelor 

conflicte din Orientul Mijlociu a 

avut loc la 14 mai 1948, atunci 

când statul Israel şi-a proclamat independenţa. Independenţa statului Israel a fost recunoscută în aceeaşi 

                                                             
6 Allis Radosh, Ronald Radosh, A Safe Haven, Harry S. Truman and the founding of Israel, HarperCollins Publishers, p. 

208. 
7 Zahir Ebrahim (2010). Palestine:The struggle forward, disponibil la: http://print-

humanbeingsfirst.blogspot.ro/2010/05/palestine-theway-forward.html (accesat la: 10.07.2014) 
8 Florea, M. (2004)., p.32. 

Harta 1 Planul Organizației Națiunilor Unite de împărțire a Palestinei 

Harta 1 Planul Organizaţiei Naţiunilor Unite de împărţire a Palestinei 

http://print-humanbeingsfirst.blogspot.ro/2010/05/palestine-theway-forward.html
http://print-humanbeingsfirst.blogspot.ro/2010/05/palestine-theway-forward.html
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zi de către Statele Unite ale Americii, iar de către Uniunea Sovietică la 17 mai 1948. La 15 mai 1948, în 

ziua imediat următoare de la declararea independenţei, izbucneşte primul război între statul proaspăt 

fondat, Israel şi ţările arabe, Egipt, Irak, Transiordania, Siria şi Liban. 

În perioada ce a urmat declarării independenţei statului Israel, s-a înregistrat un val  de refugiaţi 

palestinieni, numărul locuitorilor arabi şi palestinieni scăzând la 760.000, în timp ce numărul evreilor 

din Israel a crescut la peste 1.000.000. Problema refugiaţilor palestinieni s-a accentuat, devenind astfel 

iminentă, întrucât dintr-un total de peste 1.500.000 de arabi care locuiau în Palestina, 50%, adică 

750.000, au părăsit teritoriul israelian. Acest exod al locuitorilor palestinieni a rămas pregnant în 

memoria colectivă şi a reprezentat un subiect de aprige polemici. 

Plecarea în masă a populaţiei palestiniene a reprezentat un avantaj pentru statul israelian, contribuind la 

accentuarea naţionalismului evreiesc. 

 

Conflictele precedente războiului din 1967 

Războiul din 1948 

În urma cedării responsabilităţii asupra teritoriului Palestinei de către puterea mandatară Marea Britanie,  

Organizaţiei Naţiunilor Unite, în anul 1947 a fost constituită o Comisie specială pentru Palestina. 

Această comisie a instituit un plan de împărţire a teritoriului Palestinei în două state, unul arab şi unul 

evreu. Acest plan a fost adoptat de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin 

Rezoluţia 181 din noiembrie 1947 şi prevedea următoarea organizare  (Tabel 2)9: 

Tabel 2 

                                                             
9 Raportul Organizației Națiunilor Unite privind planul de împărțire a Palestinei, septembrie 1947. 

TERITORIU 
POPULAŢIE 

ARABĂ 

PROCENTAJ 

POPULAŢIE 

ARABĂ 

POPULAŢIE 

EVREIASCĂ 

PROCENTAJ 

POPULAŢIE 

EVREIASCĂ 

POPULAŢIE 

TOTALĂ 

Statul arab 725.000 99% 10.000 1% 735.000 

Statul evreu 407.000 45% 498.000 55% 905.000 

Zona 

internaţională 
105.000 51% 100.000 49% 205.000 

Total 1.237.000 67% 608.000 33% 1.845.000 
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Această împărţire a teritoriului Palestinei a provocat numeroase nemulţumiri în rândul locuitorilor  

palestinieni, întrucât  îşi vedeau teritoriul, considerat de drept, invadat de o populaţie al cărei stat era 

considerat de către aceştia nelegitim. Numărul mare de imigranţi evrei veniţi cu precădere din Europa, 

de asemenea, a contribuit la creşterea opoziţiei arabilor palestinieni susţinuţi de statele arabe, care 

urmăreau menţinerea supremaţiei lumii arabe, în care evreii nu se dorea să fie integraţi. În ciuda invocării 

vocaţiei mesianice conform căreia  poporul evreu a fost predestinat să se stabilească pe teritoriul 

Palestinei, suveranitatea statului Israel a fost profund contestată. 

Războiul din 1948-1949 a fost privit de ambele părţi, ca o „luptă pe viaţă şi pe moarte”, fiecare încercând 

să-şi apere tot ce aveau mai de preţ. Pe de o parte, Israelul avea să lupte pentru existenţa sa ca stat, pentru 

apărarea suveranităţii sale, iar palestinienii alături de statele arabe, urmăreau să-şi apere unitatea şi 

omogenitatea, populaţia evreiască a statului Israel fiind considerată o ameninţare la adresa supremaţiei 

lumii arabe. 

Părţile combatante au fost formate din contingente ale statelor Egipt, Siria, Irak, Liban, Iordania şi 

Arabia Saudită, forţe care au invadat Israelul. 

Au fost înregistrate următoarele efective militare desfăşurate de statele beligerante în cadrul războiului 

din 1948-1949, supranumit „Războiul de independenţă”: Israel a început lupta cu un efectiv de 29.677 

de soldaţi ajungând până în luna decembrie la 108.300 dintre care 10.259 erau femei. La acel moment, 

forţele arabe care au invadat Israelul cuprindeau un efectiv total de 23.500 de soldaţi, astfel: 10.000 de 

soldaţi aparţinând Egiptului, 4.500 Iordaniei, 3.000 Siriei, 3.000 Irak-ului şi alţi 3.000 de soldaţi 

aparţinând Libanului şi Armatei de Eliberare.10 

Astfel, deşi la început efectivul armatei israeliane şi a forţelor arabe se aflau mai mult sau mai puţin la 

egalitate, efectivele Israelului au crescut în mod surprinzător, timp în care cele ale forţelor arabe au 

înregistrat o creştere foarte slabă. 

În schimb, în ceea ce priveşte armamentul, forţele arabe erau net superioare faţă de capacitatea Israelului, 

însă, la fel ca şi în cazul efectivelor militare, resursele privind armamentul şi muniţia forţelor israeliene 

aveau să înregistreze o creştere vizibil accentuată. Îmbunătăţirea resurselor militare ale Israelului s-a 

                                                             
10 Ibidem, p. 91. 
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realizat cu ajutorul susţinătorilor din Statele Unite ale Americii şi Europa, cu precădere Italia, care au 

trimis constant echipamente militare în Israel. 

 Cu toate că forţele arabe au beneficiat de avantajul 

tactic, luând prin surprindere forţele israeliene şi 

fiind totodată mult mai omogene, acestea din urmă 

au fost avantajate de liniile interioare de 

comunicaţii şi de aşezările fortificate. De 

asemenea, forţele arabe au fost dezavantajate de 

faptul că nu au luat în calcul numărul mare al 

efectivelor israeliene datorat capacităţii de 

mobilizare şi solidaritate, însoţite de o determinare 

foarte puternică, venită din partea populaţiei 

evreieşti.11Totodată, deşi Israelul a fost nevoit să 

lupte de pe trei fronturi pentru a se apăra, a fost 

avantajat de coordonarea ineficientă a forţelor 

inamice. 

Războiul de independenţă din 1948 s-a desfăşurat 

pe o perioadă de un an de zile, cunoscând trei etape, 

până în iulie 1949 şi s-a încheiat printr-o serie de 

acorduri de armistiţiu (Harta 212). Aceste acorduri 

au fost impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite.  

 

 

Războiul din 1956 
Războiul din 1956, cunoscut sub mai multe denumiri, printre care „Criza Suezului”, sau „Campania 

Sinai”, a reprezentat una dintre cele mai ample acţiuni militare lansată de armata israeliană, după 

războiul din 1948. Izbucnirea conflictului are la bază mai multe evenimente, printre care Pactul de la 

                                                             
11 Alain Dieckhoff, op. cit., p. 43. 
12 Hartă, The Armistice line of 1949, disponibilă la: http://www.angelfire.com/hero/eto/images/armistice.gif  [accesat la: 

21.08.2014] 

Harta 2 Liniile de armistiţiu cu Israelul din 1949 

http://www.angelfire.com/hero/eto/images/armistice.gif
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Bagdad şi naţionalizarea Canalului de Suez 13, însă nu voi intra în amănunte istorice, de altfel uşor de 

procurat. 

Ceea ce este de observat şi de reţinut este faptul că, pe plan internaţional, preşedintele Egiptului Gamal 

Abdel Nasser, datorită acţiunilor sale excentrice (naţionalizarea canalului Suez (26 iunie) şi blocarea 

Strâmtoarei Tiran),  a constituit o preocupare importantă în rândul principalelor puteri.  Marea Britanie 

urmărea să-l convingă pe preşedintele Egiptului să-i accepte importanţa dată de stăpânirea acestor 

teritorii din vechi timpuri, iar Statele Unite ale Americii urmărea atragerea preşedintelui egiptean în 

planul ei de eliminare a influenţei Uniunii Sovietice din Orientul Mijlociu, prin consacrarea politicii de 

îngrădire. În schimb, cea care avea să câştige sprijinul Egiptului era chiar Uniunea Sovietică datorită 

furnizării acestui stat armament de calitate superioară.14  

De cealaltă parte, Israelul vedea în acţiunea de invadare a Egiptului mai multe oportunităţi, nu doar aceea 

de a debloca Strâmtoarea Tiran, care reprezenta oricum în viziunea Israelului o casus belli. 

Intervenţia armată putea, de asemenea, să 

contribuie la împiedicarea forţelor armate 

egiptene să recurgă la folosirea armamentului 

obţinut din tranzacţia, din 1955, cu Cehoslovacia 

şi totodată la îngrădirea fedainilor, soldaţilor 

egipteni să mai acţioneze în Fâşia Gaza, lucru care 

reprezenta o ameninţare pentru securitatea 

Israelului.  

Campania Sinai a fost declanșată la data de 29 

octombrie 1956, Israelul lansând primele atacuri 

asupra Egiptului (Harta 315). 

După război, Israelul deţinea o poziţe strategică 

care îl făcea să fie principala putere în zonă. 

Acesta deţinea malul estic al Canalului Suez şi 

Golful Akaba care erau importante pentru traficul 

                                                             
13 Kissinger, H. (2010). Diplomația, București:Ed. All, p. 456. 
14 Kissinger, op. cit., p. 461. 
15 Hartă: Sinai-Suez war, 1956, disponibilă la: http://coursesa.matrix.msu.edu/~fisher/HST451/maps/Sinai-SuezWar.html 

[accesat la: 20.08.2014] 

Harta 3 Criza Suezului din 1956 

http://coursesa.matrix.msu.edu/~fisher/HST451/maps/Sinai-SuezWar.html
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Harta 4 Cuceriri teritoriale ale Israelului 1949-1967 

maritim, Peninsula Sinai, Podişul Golan şi Cisiordania, teritorii care erau importante pentru întinderea 

lor strategică. În aceste condiţii, Israelul reprezenta o ameninţare şi mai mare la adresa statelor arabe, 

mai ales pe fondul susţinerii de care beneficia din partea Statelor Unite ale Americii. Extinderea statului 

israelian a pus capăt planului măreţ al preşedintelui Nasser de realizare a unei unităţi pan-arabe. 

 

Războiul de șase zile  

Anul 1967 face trecerea de la recunoaşterea pe plan internaţional a suveranităţii statului Israel la 

constituirea unui stat ale cărui graniţe nu mai erau recunoscute (Harta 416). 

 

Războiul de șase zile, așa cum  

sugerează și numele, a durat din 

data de 5 iunie 1967 până în 10 iunie 

1967. 
 

De această dată, importanţa conflictului a fost dată şi de 

implicarea efectivă a celor două superputeri, Statele Unite 

ale Americii și Uniunea Sovietică. Părţile beligerante erau 

pe de o parte, Israelul, care beneficia de susţinerea Statelor 

Unite ale Ameicii şi, de cealaltă parte, erau situate statele 

arabe, Egipt, Iordania şi Siria, beneficiind de sprijinul 

Uniunii Sovietice.  Conform ministrului apărării, Moshe 

Dayan, forţele israeliene au declanşat, la data de 5 iunie 

1967 ora 7:45, un atac surpriză asupra bazelor aeriene ale 

Egiptului. În urma acestui atac au fost bombardate 19 

aerodromuri, iar 300 dintre cele 340 de avioane egiptene 

au fost distruse.17 

Războiul arabo-israelian din 1967 a reprezentat un război al cantităţii şi al calităţii. Egiptul, susţinut de 

celelate state arabe a reprezentat elementul cantitativ, iar armata israeliană a reprezentat elementul 

calitativ. „Statele arabe depăşeau Israelul de câteva ori ca suprafaţă, iar ca număr al populaţiei raportul 

era 14,5 la 1 în favoarea arabilor şi la fel înclina balanţa şi în domeniul resurselor. La fel era perceput 

                                                             
16 Hartă: Cuceriri teritoriale ale Israelului 1949-1967,  http://americanforeignpolicy.pbworks.com/f/middle-east%20pic.gif 

[accesat la: 20.08.2014] 

17 Florea, M. op. cit,, p. 194. 

http://americanforeignpolicy.pbworks.com/f/middle-east%2520pic.gif
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potenţialul de putere pe plan militar, fiind favorabil părţii arabe, astfel: 1,4 la 1 în efective; 1,4 la 1 în 

tancuri; 1,7 la 1 piese de artilerie şi 1,4 la 1 în avioane. ”18 

Nasser, în încercarea lui de a atrage sprijinul sovietic, în condiţiile în care era clar că Egiptul se află în 

imposibilitatea creionării unui răspuns atacurilor israeliene şi fiind conştient de faptul că Uniunea 

Sovietică va acţiona şi ea în cazul implicării Statelor Unite ale Americii, a recurs la convingerea regelui 

Iordaniei şi a celorlate state arabe că Israelul a fost susţinut în declanşarea atacurilor din 5 iunie de către 

forţele britanice şi americane, solicitându-le să facă public acest lucru, ceea ce a dus la ruperea relaţiilor 

diplomatice a numeroase ţări arabe cu Washingtonul. 

Pe teritoriul Iordaniei, regele Hussein declanşează atacul asupra graniţelor cu Israel, urmărind înaintarea 

înspre Ierusalim şi ocuparea stabilimentelor aparţinând Organizaţiei Naţiunilor Unite. Israelul l-a somat 

pe regele Iordaniei să înceteze orice acţiune pentru a nu atrage un răspuns violent din partea forţelor 

israeliene, întrucât războiul era purtat cu Egiptul, nu cu Iordania. Conducătorul Iordaniei nu a ascultat 

sfatul, fiindcă se temea că dacă nu va acţiona va risca şă-şi piardă regatul. De asemenea, acesta a fost 

influenţat în acţiunile sale de către preşedintele Nasser, care prin intermediul convorbirilor telefonice l-

a convins că este stăpân pe situaţia cu Israelul, inamicul urmând a fi doborât.19 

Răspunsul dat de către Israel forţelor iordaniene a fost cât se poate de ferm, distrugându-le 29 de avioane 

în drumul spre ocuparea Fâşiei Gaza, fapt realizat la data de 6 iunie 1967. În ziua următoare, la data de 

7 iunie, forţele israeliene au continuat campania de cuceriri. Prin ocuparea sudului Sinaiului, armata 

israeliană a înaintat treptat ajungând să ia în stăpânire, la data de 8 iunie,  întreaga Peninsula Sinai, întreg 

malul stâng al Canalului Suez aparţinând de acum ocupaţiei israeliene.20 

Istoricul cuceririlor israeliene din timpul războiului din 1956 se repetă, însă, de această dată, ambiţiile 

obţinerii de teritorii sunt mult mai mari. 

La data de 10 iunie, Moscova anunţa că va recurge la măsurile necesare de ordin militar, în cazul în care 

Israelul, care a fost atenţionat să-şi oprească campaniile de cuceriri, nu va înceta orice înaintare, întreaga 

lume fiind ameninţată la acel moment cu izbucnirea unui război nuclear.21 

Încetarea ostilităţilor are loc în mai multe etape, cu o oarecare întârziere datorată solicitărilor statelor 

arabe ca Israelul să părăsească necondiţionat teritoriile ocupate, fiind până la urmă acceptate fără nici o 

                                                             
18 Ministerul Apărării Naționale (1985). Unele concluzii reieșite din conflictele militare recente, București, p.55. 

19 Bregman, A. (2004). Israel’s Wars, A history since 1947, New York: Ed. Routledge, p. 87. 

20 Marin Florea, op. cit., p.195. 
21 Ibidem. 
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condiţie. Astfel, Iordania este prima care acceptă înţelegerea cu Israelul, la data de 7 iunie 1967. La data 

de 8 iunie capitulează Egiptul, iar la data de 10 iunie 1967 este încheiată înţelegerea de retragere a 

Israelului din Siria.22 

Organizaţia Naţiunilor Unite adoptă la data de 22 noiembrie 1967, rezoluţia 242, prin intermediul căreia 

era prevăzută retragerea Israelului de pe suprafaţa teritoriilor ocupate. Prevederile acestei rezoluţii s-au 

dovedit a fi destul de neclare, lucru care a contribuit la iscarea conflictelor următoare.23 

La sfârşitul războiului, Israelul deţinea o suprafaţă de 88.000 de kilometri în comparaţie cu cei 20.250 

pe care îi deţinea înaintea războiului. Pericolul distrugerii statului israelian de către forţele arabe a fost 

eliminat. Noile cuceriri teritoriale aveau, însă, să provoace disensiuni chiar în interiorul statului Israel, o 

parte a populaţiei dorind întrebuinţarea acestora, pe când cealaltă parte a locuitorilor evrei susţineau 

returnarea teritoriilor cucerite deţinătorilor de drept. 

Astfel, deşi victoria obţinută de pe urma Războiului de Şase Zile a îndepărtat pericolul extincţiei statului 

Israel, a adus în prim plan o nouă problemă, dezbinarea unităţii evreieşti care până la acel moment a 

reprezentat sursa forţei poporului israelian. 

Situatia Post conflict 

Prin războiul preventiv pe care l-a declanşat, Israelul a reuşit să întoarcă în favoarea sa situaţia care 

iniţial îl cataloga drept victimă. În aceste condiţii, Israelul reprezenta o ameninţare şi mai mare la adresa 

statelor arabe, mai ales pe fondul susţinerii de care beneficia din partea Statelor Unite ale Americii. 

Extinderea statului israelian a pus capăt planului măreţ al preşedintelui Nasser de realizare a unei unităţi 

pan-arabe. 

Poziţia Marilor Puteri în conflictul arabo-israelian 

Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică au început să-şi dezvolte şi să îşi promoveze intens 

politica de extindere a zonelor de influenţă în perioada Războiului Rece. Începând cu anul 1955, SUA 

şi URSS se aflau într-o competiţie geopolitcă pentru câştigarea influenţei în Orientul Mijlociu, o zonă 

strategică pentru politica externă a ambelor puteri.  

                                                             
22 Herzog, C. (1983). The arab-israeli wars: war and peace in  the Middle East, New York: Ed. Vintage Books, p. 356. 

23 Rezoluția 242 a Organizațiilor Națiunilor Unite. 
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Războiul arabo-israelian din anul 1967 demonstrează faptul că regiunea Orientului Mijlociu a devenit 

centrul de manifestare a cel puţin trei fronturi de rivalitate: 

 Confruntarea dintre Est şi Vest, mai ales după Criza Suezului, când URSS îşi face drept aliaţi 

Egiptul, Siria şi Yemenul; 

 Diferendele dintre anumiţi actori statali regionali ce contribuie la instalarea unui climat de 

instabilitate în zonă; 

 Conflictul arabo-israelian, care are abordări diferite şi care afectează întreaga lume arabă24. 

 

Poziţia  Statelor Unite ale Americii 

La aflarea veştii izbucnirii războiului, preşedintele american, Lyndon Johnson, prin intermediul unei 

declaraţii de presă a solicitat încetarea ostilităţilor. După încercarea eşuată de a se pune capăt 

conflictului, administraţia Johnson a oferit un sprijin substanţial statului israelian prin furnizarea de 

capabilităţi militare (tancuri, avione de război) ce a permis consolidarea forţelor militare israeliene.25  

Liderul american privea conflictul din Orientul Mijlociu ca pe o posibilitate de ripostă împotriva 

expansiunii sovietice. Israelul era considerat un avanpost al democraţiei şi liberalismului într-o regiune 

în care predomina autoritarismul. Astfel, unul dintre obiectivele majore ale Statelor Unite era reprezentat 

de promovarea legitimităţii statului israelian în conformitate cu principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor 

Unite. Acest lucru a contribuit la dezvoltarea unor relaţii foarte apropiate între SUA şi Israel.   

Decizia de lansare a atacurilor împotriva bazelor aeriene egiptene, în dimineaţa zilei de 5 iunie 1967, i-

a aparţinut premierului Levi Eshkol la insistenţele Statului Major israelian. Acest lucru s-a realizat în 

pofida recomandării americane de a nu începe ofensiva militară. Deşi0 au existat unele discuţii 

contradictorii între liderii politici ai celor două state, relaţiile dintre acestea au evoluat într-un mod 

pozitiv. Statele Unite şi-a luat angajamentul de a asigura existenţa şi securitatea statului Israel.  

Susţinerea evreilor din partea opiniei publice americane se datora similitudinii dintre SUA şi Israel. 

Astfel, la fel ca Statele Unite, Israelul era considerat un stat democratic, liberal, cu o populaţie 

independentă şi „curajoasă”. Această viziune asupra Israelului, alături de manifestarea unor puternice 

sentimente de compătire a acestora pentru persecuţiile suferite, mai ales, în timpul Holocaustului, au pus 

                                                             
24  Florea, M., op. cit., p. 205. 
25 Tyler, P.(2009). A world of trouble, the White House and the Middle East-from the Cold War to the War on Terror, New 

York: Ed. Douglas and McIntyre, pp. 3-8. 
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bazele susţinerii statului israelian de către societatea internaţională. Totodată, relaţiile „speciale” dintre 

SUA şi Israel fac referire la existenţa unor legături culturale, religioase, morale şi istorice foarte 

puternice între cele două naţiuni.26 

Relaţiile dintre Statele Unite ale Americii şi Israel au fost aduse în atenţia mediului politic internaţional 

odată cu izbucnirea „războiului de şase zile” din anul 1967. Poziţia SUA favorabilă Israelului a stârnit o 

serie de controverse, liderii sovietici acuzând administraţia de la Washington că a încurajat statul 

israelian să iniţieze campanii de agresiuni asupra Egiptului şi mai apoi asupra Iordaniei şi Siriei.27 

Încă din prima zi de război, SUA se implică în mod activ, sprijinind Israelul, URSS sprijinind partea 

arabă, iar intervenţia celor două forţe s-a făcut la prima vedere prin acordarea de ajutoare militare şi 

economice. Perioada post-conflict găseşte SUA tot de partea Israelului, relaţiile economice şi militare 

dintre cele două fiind tot mai strânse, lăsând Israelul fără alte variante. De asemenea, preşedintele 

american adoptă şi sprijină sloganul israelian „Pacea contra teritorii”, americanii văzând în succesul 

israelian „victoria lumii libere”28. Nu e de mirare faptul că SUA şi URSS nu au sprijinit aceeaşi parte a 

acestui conflict şi faptul că statele occidentale au susţinut Israelul, iar URSS a susţinut partea arabă, 

Egiptul şi Siria. 

Astfel, America a fost ambiţionată în Orientul Mijlociu de politica îngrădirii, care promova împotrivirea 

faţă de expansionismul sovietic. Cu toate acestea, naţiunile din Orientul Mijlociu nu împărtăşeau aceleaşi 

idei strategice cu ale Statelor Unite, multe dintre ele considerând URSS nu o ameninţare la adresa 

independenţei lor, ci o alternativă benefică la concesiile venite din partea Occidentului29.  

Diplomaţia americană a manifestat un interes ridicat în rezolvarea diferendelor pe cale paşnică, însă 

eforturile lor au eşuat, ceea ce a atras după sine o confruntare indirectă între cele două superputeri. 

Poziţia Statelor Unite s-a dovedit a fi una benefică atât pentru cauzele israeliene cât şi pentru 

consolidarea statutului lor de mare putere în dauna intereselor Uniunii Sovietice. 

Statele Unite ale Americii au susţinut în mod necondiţionat existenţa Israelului ca stat de drept, în special 

prin asigurarea securităţii frontierelor şi combaterea ameninţărilor constante venite dinspre puterile 

arabe. Acceptarea legitimităţii statului Israel de către forţele arabe reprezenta condiţia primordială pentru 

                                                             
26 Thomas, M. (2004). American Policy Toward Israel, The power and limits of beliefs, Ed. Routledge. 
27 Hurewitz, J. C. (1976). The Struggle for Palestine. New York: Schocken Books. 

28 Oren, M. (2003).  Six days of war: June 1967 and the making of the modern Middle East, Londra: Ed. Penguin Books., p. 

202. 
29 Kissinger, H., (2010). op. cit. pp.458-459. 
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instalarea unui climat de pace în zonă. În ceea ce priveşte negocierile de pace, “liderii israelieni şi 

americani definesc pacea ca pe o situaţie de normalitate care pune capăt revendicărilor şi determină 

un statut legal permanent”.30 

Prin politicile aplicate în Orientul Mijlociu, Statele Unite ale Americii au urmărit mai multe obiective. 

Cele mai importante interese au fost cele economice şi comerciale, întrucât cea mai mare aprovizionare 

cu rezerve de petrol se făcea din zona teritoriilor arabe. De asemenea, un alt interes fundamental a fost 

reprezentat de împiedicarea expansionismului sovietic. Relaţiile foarte apropiate ale Americii cu Israelul 

s-au datorat şi angajamentului american de a asigura securitatea statului israelian şi de a-l ajuta să aibă 

o evoluţie prosperă.31 

 

Poziţia Uniunii Sovietice 

În desfăşurarea de forţe din perioada 5-10 iunie 1967, Uniunea Sovietică a susţinut puterile arabe. Ceea 

ce au urmărit sovieticii prin implicarea în războiul din 1967 a fost obţinerea stabilităţii şi asigurării 

securităţii teritoriului sirian şi, totodată, întărirea relaţiilor dintre Egipt şi Siria, state pe care liderii 

sovietice le considerau principale aliate, urmărind mobilizarea acestora în vederea pregătirii unui posibil 

atac israelian. Implicarea URSS în război venea pe fondul implicării americane. 

În perioada premergătoare izbucnirii conflictului, a avut loc un schimb de telegrame între reprezentanţii 

sovietici şi americani în care era tratată problema războiului arabo-israelian, punându-se accent pe 

rezolvarea pe cale paşnică a acestuia. Sovieticii au lăsat să se înţeleagă în mod clar că   „dacă Israelul va 

lua iniţiativa unei acţiuni militare, Uniunea Sovietică va ajuta ţările atacate”.32   

Prin încercările de a rezolva pe cale amiabilă conflictul, Uniunea Sovietică urmărea evitarea pericolului 

izbucnirii unui război nuclear. 

URSS, pentru a-şi extinde influenţa sovietică în Orientul Mijlociu a recurs la vânzarea masivă de 

armament Egiptului33. Deşi conducerea sovietică a susţinut desfăşurarea forţelor egiptene în Peninsula 

                                                             
30  Kissinger, H. (2001). Are nevoie America de o politică externă către diplomația secolului XXI, București: Ed. Incitatus,  

p.141. 
31 Beverley-Milton Edwards, Hinchcliffe, P. (2004) Conflicts in the Middle-East since 1945, New York: Ed. Routledge., p. 

38. 
32 Pierre, H. (2002). Războiul de 6 zile - victorie compromisă, București: Ed. Corint, p.25. 
33 Kissinger, H. (2010). op. cit., p. 456. 
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Sinai, aceasta nu a fost de acord cu acţiunea preşedintelui Gamal Abdel Nasser de a bloca Strâmtoarea 

Tiran navigaţiei israeliene.  

Uniunea Sovietică, spijinind puterile arabe, a asociat înfrângerea acestora cu o diminuarea a prestigiului 

lor la nivel internaţional. Din moment ce arabii au fost învinşi în cadrul războaielor, s-au iscat numeroase 

discuţii şi teorii a unei trădări din partea URSS. Uniunea Sovietică era nevoită, în aceste condiţii, să-şi 

reorienteze politica externă. Ea va întreprinde, mai ales în perioada post-conflict, o serie de acţiuni pentru 

a-şi recăpăta rolul de mare putere în zonă. 

Liderii sovietici se simţeau ameninţaţi şi de o posibilă implicare a Chinei în regiunea Orientului Mijlociu, 

sub pretextul acordării de ajutor umanitar şi prin încercarea de a promova politici anti-sovietice cu scopul 

de a diminua influenţa acestora în zonă.  

Consecinţe şi concluzii 

Conflictul arabo-israelian a reprezentat o prelungire a tensiunilor deja existente între SUA şi URSS din 

perioada Războiului Rece. În căutarea extinderii influenţei în zona Orientului Mijlociu, SUA şi Uniunea 

Sovietică au încercat să transforme statele din regiune în state „clientelare” menite să devină aliaţi de 

nădejde în realizarea propriilor lor interese. 34 

Interesul major manifestat de cele două mari puteri în zona desfăşurării conflictului s-a datorat în mare 

parte poziţiei strategice şi resurselor bogate de petrol ale teritoriilor disputate. Doctrina Truman a stipulat 

clar că preocuparea americanilor era  de a împiedica expansiunea sovietică în ţările arabe, care constituia 

o ameninţare la adresa intereselor strategice şi a aprovizionării cu petrol.35 

Războiul dintre Israel şi puterile arabe a avut un impact puternic asupra bipolarismului, întrucât a atras 

implicarea serioasă a celor două mari puteri, fiecare urmărind-şi propriile scopuri şi interese. SUA a fost 

cea care a ieşit victorioasă în urma angajării în conflict de partea Israelului, consolidându-şi astfel rolul 

de superputere pe plan internaţional şi deţinând un rol esenţial în desfăşurarea evenimentelor politice din 

Orientul Mijlociu. Nu este de mirare că nu există astăzi reacţii vizibile din partea ONU la schimbul de 

atacuri de proporţii inegale între combatanţi, ci doar îndemnuri verbale la încetarea ostiltăţilor36.  Prin 

lucrarea de faţă am urmărit analizarea conflictelor arabo-israeliene încă de la debutul lor, din anul 1948 

                                                             
34 Richard Bordeaux Parker, (1996). The Six Day War: A Retrospective, University Press of Florida. 

35 Beverley-Milton Edwards, Peter Hinchcliffe, op. cit., p.37. 
36 Ana-Maria Adamoae (2014). Secretarul general al ONU a cerut încetarea imediată a conftuntărilor dintre Israel și 

Hamas, disponibil la: http://www.evz.ro/secretarul-general-al-onu-a-cerut-incetarea-imediata-a-confruntarilor-dintre-israel-

si-hamas.html [accesat la 2 august 2014] 

http://www.evz.ro/secretarul-general-al-onu-a-cerut-incetarea-imediata-a-confruntarilor-dintre-israel-si-hamas.html
http://www.evz.ro/secretarul-general-al-onu-a-cerut-incetarea-imediata-a-confruntarilor-dintre-israel-si-hamas.html
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până în 1967, precum şi a principalelor cauze şi efecte ale acestora si pentru a putea desprinde rolulul 

marilor puteri în desfăşurarea evenimentelor - cu impact semnificativ pe plan regional şi internaţional, 

care explică  întârzierea rezolvării litigiului din exterior.  

În urma analizării conflictului, se conturează trei mari evidenţe, care pot fi dezvoltate cu uşurinţă pe baza 

întregii lucrări: 

- Noul statut de principală putere37 în Orientul Mijlociu i-a conferit Israelului, în timp, capacitatea 

de a acţiona nestingherit în vederea gestionarii conflictului cu palestinienii, implicaţiile 

organizaţiilor internaţionale fiind insesizabile (ONU, NATO – Israel fiind inclus în MNNA 

(Major non-NATO ally), operaţiunile de apărare dobândind un caracter ofensiv. 

- Descinderea tensiunii dintre israelieni şi palestinieni a depăşit natura religioasă şi teritorială, mai 

importantă fiind acum exercitarea puterii căpătate după acest segment istoric şi reducerea la 

tăcere a forţelor adverse; 

- Dizolvarea Uniunii Sovietice a însemnat desăvârşirea parteneriatului dintre Israel si SUA, care 

până astăzi a rămas de neclintit, susţinerea Israelului fiind recunoscută de toţi preşedinţii 

americani, justificată prin raţiuni politice şi morale38: 

„Israel şi America sunt parteneri istorici în căutarea globală după demnitate umană şi 

libertate. Vom rămâne întotdeauna unii de partea altora.” (Ronald Reagan) 

 

„Continua noastră căutare a păcii în Orientul Mijlociu începe cu recunoaşterea faptului 

că legăturile ce unesc cele două ţări ale noastre nu vor putea fi niciodată rupte.” (George 

Bush) 

 

„America şi Israelul au o legătură specială. Relaţia noastră este una unică între toate 

popoarele.” (Bill Clinton) 

 

„Unul dintre cei mai importanţi prieteni ai noştri este statul Israel.” (George Bush, Jr.) 

 

„Perspectiva mea este că relaţia specială a Americii cu Israelul ne obligă să îi ajutăm în 

căutarea unor parteneri credibili cu care să facă pace, în acelaşi timp sprijinind Israelul 

împotriva duşmanilor care i-au jurat distrugerea.” (Barack Obama). 

                                                             
37 George Titus Albulescu (2014). Care sunt cele mai mari puteri militare din Orientul Mijlociu, dispinibil la: 

http://www.ziare.com/international/razboi/care-sunt-cele-mai-mari-puteri-militare-din-orientul-mijlociu-1330111 [accesat 

la data 29 oct 2014] 
38 Christian Sălcianu, Cârjă sau baston? Religia și politica americană pentru Orientul Mijlociu, în Semnele Timpului, 

disponibil la: http://semneletimpului.ro/revista/2010-05/carja-sau-baston-religia-si-politica-americana-pentru-orientul-

mijlociu.html [accesat la data 29 oct 2014] 

http://www.ziare.com/international/razboi/care-sunt-cele-mai-mari-puteri-militare-din-orientul-mijlociu-1330111
http://semneletimpului.ro/revista/2010-05/carja-sau-baston-religia-si-politica-americana-pentru-orientul-mijlociu.html
http://semneletimpului.ro/revista/2010-05/carja-sau-baston-religia-si-politica-americana-pentru-orientul-mijlociu.html
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