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REZUMAT 
 

 

La 25 de ani de la semnarea Acordurilor de la Oslo, procesul de pace israeliano-

palestinian a intrat într-un impas care anulează eforturile internaționale diplomatice desfășurate 

în această direcție, de-a lungul istoriei. Constrângerile impuse de factorii sistemici și 

subsistemici indică o schimbare de paradigmă în privința dosarelor de politică externă care 

presupun rezolvarea conflictelor cu scopul atingerii dezideratului stabilității regionale în 

Orientul Mijlociu. Urmare a eșecurilor succesive în privința rezoluției israeliano-palestiniene, 

înregistrate din 1991 și până în 2014, se impune structurarea unui lanț cauzal mult mai complex 

care să redea motivația stagnării ideii de conciliere între cei doi actori în intervalul 2014-2018. 

Explicația curentă este menită să depășească limitele abordărilor exclusiv sistemice sau a celor 

concentrate eminamente pe stat. În analiza relațiilor internaționale din Orientul Mijlociu, teoria 

realismului neoclasic oferă instrumentarul de testare empirică necesar pentru a rezolva această 

dilemă analitică. Astfel, sistemul internațional și subsistemul regional structurează și constrâng 

opțiunile israeliano-palestiniene abia după ce aceste semnale externe sunt filtrate în funcție de 

un set de variabile intermediare identificate la nivel intern. În teza de față, identificăm o 

contestare a structurii unipolarității de tranziție și a hegemonului american în regiune cu efecte 

în distribuția puterii relative. În egală măsură, pe fondul războiului civil sirian, natura 

modificatorilor structurali indică o agresivitate a unor puteri regionale în cursa pentru 

acoperirea vidului de putere din Orientul Mijlociu și o nouă dinamică în implicarea puterilor 

externe. Astfel de semnale influențează percepția liderilor și dinamica internă israeliano-

palestiniană, astfel încât ambii actori supuși analizei favorizează un îngheț al procesului de pace 

și o limitare în a se angaja într-un format de concesii reciproce. Teza de față pornește de la o 

introspecție diacronică a contextelor inițiativelor de conciliere, pledează pentru o includere a 

analizei interne în lanțul cauzal, pentru a structura, în final, variabilele independente și 

intermediare care să ofere o explicație detaliată pentru stagnarea procesului de pace israeliano-

palestinian în perioada 2014-2018. 
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INTRODUCERE 
 

Cercetarea de față se raportează la o temă actuală și complexă a relațiilor internaționale 

din Orientul Mijlociu, cea a stadiului de îngheț al procesului de pace israeliano-palestinian - un 

subiect ce cunoaște noi explicații și provocări științifice, îndeosebi ca urmare implicării 

semnificative a puterilor externe și a creșterii relevanței actorilor regionali în zonă. În esență, 

actualitatea temei în cauză, numeroasele decizii internaționale care afectează acest dosar, vizitele 

de documentare întreprinse în Israel și Cisiordania, dar și posibilitatea de studiere a unor 

perspective teoretice evaluate insuficient cu privire la politicile externe ale celor doi actori au 

constituit motivația principală pentru demersul științific curent. 

Perioada principală de analiză, cea cuprinsă între anii 2014-2018, este dominată de un 

context de tulburare istorică a Orientului Mijlociu, intervenții militare transnaționale, violență 

sectară, criză umanitară și escaladări ale fundamentalismului islamic, iar pe acest fond 

dimensiunea conflictului israeliano-palestinian a căpătat un raport de forțe incompatibil cu ideea 

unui angajament de pace. 

De altfel, prin însăși natura sa existențială, se remarcă faptul că diferendul israeliano-

palestinian se circumscrie unor identități aflate în căutarea aspirațiilor naționale, iar ideea unui 

proces de pace presupune identificarea unui compromis istoric care să satisfacă un set extins de 

probleme și a unei ferestre de oportunitate într-un aranjament internațional și regional în care 

stimulii să primeze în fața constrângerilor. În egală măsură, rigorile și semnalele externe 

manifestă fluctuații ce sunt interpretate și filtrate în funcție de anumite dinamici interne. Nu în 

ultimul rând, suspendarea negocierilor de pace se subsumează evoluției unui format asimetric 

care opune un stat - Israelul - și o entitate care a înregistrat progrese ce nu pot fi deloc neglijate 

în direcția obținerii statalității – Palestina.  

Urmare a unei cercetări istorice ample, construită în teză sub forma unui studiu 

longitudinal - de la semnarea Conferința de Pace de la Madrid (1991) și până la ultimele tentative 

reale de mediere americană a conflictului (2013-2014) - ne găsim în situația în care nivelurile de 

analiză internațională și regională devin insuficiente pentru a reda un lanț cauzal care să explice 

climatul rigid și perspectivele limitate ale soluționării dosarului israeliano-palestinian. Astfel, am 

pledat în favoarea integrării unei variabile intermediare capabile să filtreze semnalele sistemice și 

subsistemice la nivel intern și individual.  
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Tot acest demers analitic are scopul de a explica reducerea spațiului de negociere dintre 

cei doi actori în problema concesiilor teritoriale și a elementelor de recunoaștere reciprocă până 

la stadiul unei suspendări cu reale valențe ireversibile în perioada ulterioară eșecului diplomatic 

al secretarului de stat american, John Kerry, și până la mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la 

Ierusalim în data de 14 mai 2018.  

Astfel, teza prezintă o variabilă dependentă asumată ab initio – înghețarea procesului de 

pace israeliano-palestinian, iar căutarea unei explicații relevante pentru studiul relațiilor 

internaționale se raportează la un instrumentar teoretic adecvat ideilor de acuratețe descriptivă și 

relevanță în evaluarea unei politici externe. Am desemnat, în acest caz, realismul neoclasic - o 

extensie teoretică a curentului realist, care împrumută elemente definitorii ale realismul clasic și 

ale celui structural. Prin urmare, în cercetarea de față, susținerea unei astfel de abordări teoretice 

ilustrează faptul că politica externă a celor doi actori – israelian și palestinian - nu poate fi 

determinată exclusiv de variabile sistemice, ci și de un ansamblu intern cu rol de transmisie care 

apare în procesul de luare a deciziilor strategice. Integrarea factorilor interni nu poate decât să 

contribuie decisiv la dezvoltarea unui cadru explicativ relevant și actual, având în vedere spațiul 

amplu acordat studiului de caz și urmărirea evoluțiilor procesului de pace israeliano-palestinian 

pentru a argumenta modul în care a luat naștere răspunsul comun de politică externă, anume 

suspendarea dialogului de conciliere. Complexitatea soluționării acestui dosar de politică 

internațională devine o consecință a setului extins de interacțiuni și de proiecții ale intereselor în 

Orientul Mijlociu, atât de către actorii internaționali cât și de către cei regionali, dar și de 

emergența rolului barierelor interne. Teza de față radiografiază lanțul cauzal al înghețului 

procesului de pace israeliano-palestinian în perioada 2014-2018 în cheia de interpretare realist 

neoclasică, după ce, în prealabil, este argumentată necesitatea atașării unei introspecții la nivel 

național în rândul celor doi actori, pentru a depăși limitele structurale ale explicării impasurilor 

diplomatice din perioada 1991-2014. 
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ORGANIZAREA TEZEI 

 

Cercetarea are ca obiectiv principal un set de explicații pentru declinul procesului de pace 

israeliano-palestinian și ale retrogradării acestui dosar pe scena internațională. Procedeele 

explicative se realizează printr-o construcție a spectrului cauzal specific realismului neoclasic. 

Astfel, se remarcă un ansamblu de analize calitative la diverse niveluri de cercetare, asupra 

căruia atașăm nevoia de identificare a modului în care s-a născut răspunsul de politică externă 

luat în calcul de către guvernul israelian și de către organismele reprezentative palestiniene în 

privința oportunității negocierilor diplomatice. Totodată, prin alegerea temei de cercetare se 

păstrează logica neoclasică a utilizării studiilor de caz istorice cu scopul de a stabili relații de 

cauzalitate între variabile. 

La fel de importantă este analiza rolului și influenței SUA în regiune, în calitate de 

superputere și actor determinant în modelarea ansamblului de interacțiuni în Orientul Mijlociu. 

Cercetarea, în acest caz, urmărește un demers explicativ complementar de subliniere a cauzelor 

ineficienței și insuficienței proiectării influenței americane în rezolvarea conflictului israeliano-

palestinian, în pofida unor ferestre de oportunitate generoase și a unor inserții strategice 

succesive care ar fi putut atrage stimulente pentru o rezoluție finală a Acordurilor de la Oslo.   

Înainte de validarea empirică amplă a cadrului analitic și de formularea unor concluzii 

generale, cercetarea se concentrează pe stabilirea unor definiții specifice setului de concepte 

cheie ale realismului neoclasic, pentru a urmări direcțiile mecanismelor cauzale și pentru a 

construi variabilele necesare explicării fenomenului în cauză. Astfel, pe lângă elementele de 

introducere, delimitare teoretică și de pledare pentru instrumentarea abordării realiste neoclasice, 

cercetarea presupune un set de analize care să redea precizia explicațiilor cauzale: 

 

- o analiză diacronică generoasă a contextului internațional în care a fost formulat 

procesul de pace israeliano-palestinian de-a lungul istoriei (1991-2014), la care se asociază o 

analiză calitativă a dinamicii interne israeliano-palestiniene (1991-2014),  

 - caracteristicile variabilelor independentă și intermediară, grupate în două analize 

calitative: o analiză a structurii sistemului internațional și a distribuției puterii relative (2014-

2018) și o analiză a dinamicii interne israeliano-palestiniene (2014-2018).  
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STRUCTURA PE CAPITOLE 

 

Capitolul I  
 

Organizarea demersului științific se face prin structurarea unei metodologii specifice 

realismului neoclasic, astfel încât să fie evidențiate obiectivele, întrebările și premisele de 

cercetare, iar argumentul tezei să înglobeze modul în care au fost construite analizele și 

variabilele de-a lungul cercetării pentru a sublinia comportamente specifice de politică externă pe 

relația diadică israeliano-palestiniană.  

 Îmbinarea realismului structural cu integrarea variabilelor interveniente la nivel intern 

adaugă a o bogăție explicativă curentului neoclasic în privința modului în care statele 

reacționează la mediul internațional. Deoarece realismul neoclasic presupune o subordonare 

analitică a variabilelor statale și individuale față de factorii sistemici și subsistemici, metodologia 

asociată are în vedere procesele de luare a deciziilor din perspectiva celor doi actori analizați, 

pentru a determina eficiența alegerii variabilelor pentru explicația cauzală. Construcția 

variabilelor este efectuată pe mai multe niveluri care îngemănează atât stimulente/constrângeri 

sistemice, cât și variabile la nivel de unitate, pentru a surprinde alegerile de politică externă în 

cazul particular al procesului de pace israeliano-palestinian. Nu în ultimul rând, sunt păstrate  

rigoarea pozitivistă specifică teoriei în cauză şi concepția asupra ipotezelor de cercetare 

condiţionată de schema de gândire realistă. Realismul neoclasic, prin instrumentarul analitic 

utilizat, caută să formeze o punte pentru explicarea strictă a opțiunilor de politică externă ale 

statelor. 

În explicarea modului de construcție a variabilei independente am urmărit structurile 

sistemului internațional și ale subsistemului regional, distribuția relativă a capacităților, 

modificatorii structurali cu rol în diminuarea sau în creșterea dilemei de securitate și factori 

sistemici precum claritatea și mediul strategic. De asemenea, am constatat că difuziunea 

informațiilor sistemice alimentează nevoia unei integrări a unui nivel suplimentar de analiză, o 

prelungire metodologică specifică realismului neoclasic, în care efectele structurale sunt 

interpretate și filtrate la nivel intern de către percepțiile liderilor, cultura strategică specifică 

actorului statal ales, relațiile stat-societate și dinamica instituțională.  
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Mai departe, argumentul tezei vine să cristalizeze testarea empirică pentru a răspunde la 

principala întrebarea a cercetării -  De ce trenează procesul de pace israeliano-palestinian după 

ultima tentativă de mediere americană exercitată în 2014?   

Pentru o testare a ipotezelor de lucru așa cum au fost ele fundamentate în baza rigorilor 

realismului neoclasic, cercetarea identifică acel impact asupra răspunsului extern, printr-o 

examinare atentă și dinamică a proceselor de luare a deciziilor în rândul elitelor responsabile de 

politica externă a celor doi actori analizați. Întregul demers are rolul de a stabili de ce s-a optat 

pentru un anumit tip de comportament în detrimentul altuia și dacă variabilele identificate în 

cercetarea de față au fost relevante pentru explicația cauzală. Astfel, urmărind o exemplificare 

empirică a teoriei pe baza așteptărilor deductive, studiul de față identifică un mecanism cauzal 

care să conducă la rezultatul scontat.  

Așadar, analiza diacronică inițială, deține un rol important - acela de a sublinia contextul 

sistemic înăuntrul căruia a involuat dialogul de pace israeliano-palestinian în perioada 1991-2014 

sub patronajul SUA, ca hegemon mondial și actor implicat în modelarea Orientului Mijlociu. 

Atașarea filtrelor interne israeliano-palestiniene, necesare în demersul de a reliefa eșecul 

american al instrumentării procesului de pace, arată de ce un astfel de dosar de politică externă 

nu poate fi explica strict în logică sistemică. În egală măsură, studiul longitudinal inițial indică și 

o acumulare de factori cu reale implicații în analiza stadiului de îngheț al procesului de conciliere 

post-2014. Prin urmare, setul subsecvent de analize multi nivel care cuprinde perioada 2014-

2018, denotă un nou raport de forțe în Orientul Mijlociu, ale căror interacțiuni de la nivel 

sistemic și subsistemic alimentează un fond de turbulențe și conflict ce sunt filtrate, la nivel 

intern, printr-o constrângere semnificativă a actorilor israelian și palestinian față de o rezoluție 

finală a conflictului lor istoric.  
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Capitolul al II-lea  
 

 

În această etapă se prezintă o pledoarie pentru designul științific al realismului neoclasic 

elaborat de Ripsman, Taliaferro și Lobell în Neoclassical Realist Theory of International 

Politics, după ce, în prealabil se realizează o revizuirea critică a literaturii de specialitate în 

privința evoluției teoriei realismului și îmbunătățirilor aduse acestui curent. Argumentația, în 

acest caz, urmărește liniile teoretice ale acestui construct contemporan pentru a pregăti spațiul 

necesar testării modelului explicativ al paradigmei. Considerăm că se impune o introspecție a 

tuturor celor trei corpuri teoretice - realism clasic, neorealism, realism neoclasic - pentru a 

extrage motivația utilizării formulei adecvate studiului de caz. Cei trei teoreticieni aduc în 

discuție un cadru pluralist care nu se limitează în logica potrivit căreia diferențele între state nu 

ar fi importante, deoarece presiunile din sistemul internațional le-ar devansa în mod inerent în 

privința determinării comportamentelor. Dimpotrivă, impactul acestui cumul de factori, așezat în 

logica unui lanț cauzal, devine complex, însă denotă un dinamism specific realismului atunci 

când ne referim la unitățile componente ale unui sistem internațional. Singura nuanță în această 

așezare corespunzătoare unei mese cu bile de biliard o reprezintă, în argumentația enunțată de 

Zakaria, faptul că răspunsul acestor bile este dependent și de compoziția și structura acestora.   

În cele din urmă, acest capitol arată de ce realismul neoclasic se poate dovedi drept un 

cadru adecvat pentru analiza politicii externe israeliano-palestiniene cu privire la pace. În baza 

completărilor aduse abordărilor clasice și neorealiste, și a îmbunătățirilor față de abordările ce 

presupun evoluția fenomenului empiric ne aflăm în punctul de a identifica un numitor comun 

între căutarea permanentă a semnalului structural și racordarea acestuia la un set de filtre interne 

și individuale pentru a surprinde elementele care influențează, într-adevăr, politica externă. În 

esență, în cercetarea curentă se optează pentru un cadru teoretic care examinează atât distribuția 

internațională a puterii, cât și percepția internă, instituțională și socială. 

Argumentația este construită îndeosebi datorită faptului că deși teoria în sine păstrează 

legătura constantă cu imperativul sistemic, aceasta nu desemnează stimulentele/constrângerile de 

la nivelul respectiv ca fiind determinante pentru formularea unui răspuns de politică externă. O 

abordare pluralistă este concepută gradual, pornind de la înțelegerea elementelor de natură 

structurală și urmărind gradul acestora de influențare a factorilor decizionali interni. Astfel, ne 
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regăsim în situația de a trasa liniile directoare ale unui studiu consistent al dinamicilor naționale 

în conjuncție cu aranjamentele externe pentru a putea desfășura o cercetare cuprinzătoare a 

comportamentului unor actori statali.  

Utilă în această privință este și cazuistica Orientului Mijlociu și a ansamblului de 

interacțiuni care domină această regiune de la sfârșitul Războiului Rece și până la conflictele 

asociate războiului civil sirian. De altfel, se observă cum teoriile realiste sunt lesne de testat în 

dinamica unei regiuni volatile, însă provocarea unui astfel de demers științific presupune 

alegerea construcției care oferă cele mai însemnate perspective de coordonare a cercetării. Teoria 

realismului neoclasic, așa cum a fost ea structurată de Ripsman, Taliaferro și Lobell, reprezintă o 

completare relativ recentă a școlii realiste de gândire care atrage din ce în ce mai mult atenția în 

rândul cercetătorilor fenomenului relațiilor internaționale și a studiului Orientului Mijlociu. 

Autori precum Halliday sau Fawcett remarcă bogăția explicativă a abordărilor multi-nivel, în 

cadrul cărora nu trebuie să lipsească explorarea dinamicilor naționale, subliniind, totodată, 

recurența conflictelor interstatale în modalități diverse.  

Astfel, trasarea unor intersecții între niveluri de analiză, concentrarea pe ideea 

supraviețuirii regimurilor, impun amplasarea unui  filtru important înaintea răspunsului de 

politică externă. Importanța acestei filtrări este redată în Orientul Mijlociu de răspunsuri diferite 

în materie de politică externă, în pofida unor semnale sistemice și subsistemice relativ 

asemănătoare.  

Așadar, ne regăsim în situația de a pleda pentru aplicabilitatea structurii teoretice realist 

neoclasice în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, luând în calcule argumentele pentru 

care această regiune reprezintă un spațiu propice pentru testarea teoretică. În finalul acestui 

capitol, se face precizarea unei potențiale limite a cercetării de față, care se circumscrie criteriilor 

de statalitate aplicate entității palestiniene. Deși există o predilecție de a analiza problema 

palestiniană doar în contextul conflictului cu Israel, trebuie subliniate, totodată, o serie de 

argumente ce indică și viabilitatea utilizării instrumentarului teoretic al realismului neoclasic și 

asupra entității palestiniene, în pofida unui grad limitat de satisfacție a criteriilor statalității. 

Progresul acumulat de entitatea palestiniană la Organizația Națiunilor Unite, îndeosebi cel 

înregistrat în 2012 privind ridicarea la statutul de stat observator non-membru, deschiderea către 

semnarea unor acorduri și către accesul în cadrul unor instituții precum Curtea Internațională de 

Justiție ori Curtea Penală Internațională, recunoașterea de către 137 de țări a statalității 
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palestiniene sunt premise suficiente pentru a considera actorul palestinian ca având cel puțin 

prerogativele încheierii unor relații internaționale cu alte state, determinante pentru studiul din 

perspectivă realistă. 

 

Capitolul al III-lea  
 

 

Se are în vedere, în capitolul de față, o amplă analiză diacronică, o delimitare secvențială 

a inițiativelor de pace israeliano-palestiniene și a contextului sistemic în care acestea au fost 

formulate. Se remarcă, așadar, prevalența contextului dominat de SUA în calitate de cel mai 

relevant pol de putere interesat de stabilitatea regională și de soluționarea conflictului istoric 

dintre cei doi actori analizați în teză, odată cu tranziția de la o structură bipolară către una 

unipolară (și mai apoi unipolară de tranziție) a sistemului internațional. 

Alegerea secvențelor definitorii pentru evaluarea polarității și a distribuției puterii relative 

se referă și la momente istorice cheie ale procesului de pace, de la sfârșitul Războiului din Golf 

(1991) și până la eșecul negocierilor patronate de SUA prin secretarul de stat american John 

Kerry (2014). Expunerea sistematică specifică acestui capitol se bazează lucrări și cercetări 

relevante în domeniu: cărți, memorii, articole științifice, documente oficiale, dar și o amplă 

filtrare a articolelor de presă.   

Pe parcursul acestei analize, se observă că, deși a fost lansat la sfârșitul Războiului Rece, 

și în pofida unor progrese semnificative înregistrate odată cu semnarea Acordurilor de la Oslo 

(1993), procesul de pace israeliano-palestinian s-a diluat gradual, iar aranjamentul sistemic 

favorabil nu s-a putut transpune în soluții pentru o rezoluție finală. Aspecte precum securitatea, 

stabilirea granițelor, partajarea Ierusalimului, statutul așezărilor israeliene, încetarea violențelor 

și a atacurilor teroriste sau problema refugiaților palestinieni nu s-au concretizat într-un tratat de 

pace stabil și nici nu au putut fi arbitrate corespunzător de SUA. Ieșirea din matca Acordurilor de 

la Oslo s-a produs printr-o serie de runde de negocieri bilaterale similare ca format, însă care au 

eșuat în mod sistematic. Aceste dinamici au condus la un climat de ostilitate reciprocă, o 

imposibilitate de implementare a soluției cu două state și la o diminuare a capacității SUA de a 

juca un rol decisiv în rezolvarea conflictului.  
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Inițial, urmare a Războiului din Golf, exercitarea unor presiuni economice ale 

administrației americane asupra Israelului au permis stabilizarea unui rol de agent de pace al 

SUA într-un proces de conciliere regională care să presupună și o percepție favorabilă din partea 

statelor arabe. În aceeași perioadă, a sporit relevanța cauzei palestiniene în topul priorităților de 

agendă internațională.  

Autori precum Kurtzer, Thrall, Rabinovich și Ross remarcă o încetare graduală a 

administrațiilor americane de a mai impune presiuni economice semnificative asupra Israelului 

precum cele înregistrate la finalul mandatului lui George H.W. Bush, în scopul perfectării 

primelor negocieri bilaterale între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Statele Unite 

se încadrau în cel mai propice climat pentru soluționarea conflictului israeliano-palestinian, din 

postura de unică superputere mondială, cu un avantaj în dinamica de alianțe cu state arabe din 

regiune precum Siria și Egipt și cu o prezență militară  care a limitat tendințele hegemonice 

regionale ale altor state. În timpul primului mandat prezidențial a lui Bill Clinton, administrația 

americană a acționat ca un facilitator al procesului de pace, lăsând termenii de negociere la 

discreția celor doi actori.  

Semnarea Acordurilor de la Oslo a reprezentat un progres de necontestat în economia 

rezolvării conflictului israeliano-palestinian, însă lipsa respectării calendarului de măsuri pe 

fondul tensiunilor interne, a atacurilor teroriste, a recrudescenței opoziției față de principiile de 

pace și a implicării modeste a administrației americane au condus la amânarea rezoluției finale. 

Administrația condusă de președintele Bill Clinton a fost implicată în soluționarea conflictului 

israelian-palestinian, ținând cont și de termenul limită – mai 1999 – plasat în timpul celui de-al 

doilea mandat, ca punct de referință temporală pentru atingerea unei soluții după perioada 

interimară stabilită prin Acordurile de la Oslo. Prin implicarea în negocierile israeliano-

palestiniene, semnarea unor acorduri și memorandumuri intermediare și organizarea unui summit 

(Camp David 200), administrațiile Clinton au încercat să păstreze fereastra de oportunitate 

deschisă cu prilejul Acordurilor de la Oslo. Eșecul acestor inițiative impune o primă nevoie de 

introspecție la nivel intern în cazul actorilor israelian și palestinian, care să completeze explicația 

stadiului de impas al negocierilor.  

În primul mandat prezidențial, abordarea administrației Bush jr. în privința conflictului 

israelian palestinian s-a bazat îndeosebi pe adresarea nevoilor de securitate ale Israelului, în 

detrimentul solicitărilor venite din partea actorului palestinian. După atentatul terorist din 11 
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septembrie 2001, administrația Bush jr. a implementat o strategie în care a substituit demersurile 

de descurajare împotriva statelor care găzduiesc elemente teroriste cu războiul preventiv și 

acțiunile militare unilaterale în scopul democratizării. Acest lucru s-a transpus și printr-o reacție 

laxă față de utilizarea forței armate israeliene împotriva actorului palestinian, atunci când 

securitatea israeliană era afectată. De la invazia Irakului în 2003, influența SUA, deși instalată 

sub auspiciile unui hegemon, a cunoscut, gradual, o eroziune și a permis, ulterior, o influență 

sporită a Iranului și un reviriment al grupărilor sectare locale adepte ale fundamentalismului 

islamic. Un astfel de aranjament a sporit violențele de la granița Israelului, conducând la 

închiderea ferestrelor de oportunitate pentru un acord de pace și contestând strategia retragerilor 

unilaterale ca precursor al păcii. Pe același fundal, Autoritatea Palestiniană și principalul partid 

component – Fatah – au cunoscut un declin evident, dublat de pierderea controlului asupra Fâșiei 

Gaza, în primul rând ca urmare a alegerilor legislative (2005), iar ulterior în urma unui război 

civil Hamas-Fatah (2007). Astfel, deși în timpul mandatelor președintelui George W. Bush s-a 

insistat, în premieră, pentru soluția celor două state, climatul de ostilitate reciprocă între cei doi 

actori a sporit și a cunoscut inclusiv dispute militare.  

În egală măsură, administrațiile americane sub președinția lui Barack Obama nu au reușit 

să reinstaureze un cadru pentru negocieri între actorii israelian și palestinian, iar provocările 

regionale și interne au sporit sistematic, îndepărtându-se vizibil de soluția a două state și de 

relevanța cauzei palestiniene pe scena internațională.  

Ca o concluzie, se poate admite că ne aflăm în situația unei crize a unipolarismului de 

tranziție și a schimbărilor distribuției de putere de la nivel subsistemic, care au prefigurat un nou 

context al procesului de pace israeliano-palestinian. În perioada 1991-2014, sistemul 

internațional a oferit suficiente oportunități pentru soluționarea conflictului israeliano-

palestinian, permițând SUA să-și exercite influența în regiune pe fondul inițial al dezintegrării 

Uniunii Sovietice și a retragerii graduale a angajamentelor sale din Orientul Mijlociu. În aceeași 

ordine de idei, în pofida unei perioade semnificative în care a lipsit o contestare reală a 

hegemoniei americane în Orientul Mijlociu, angajamentul SUA în soluționarea dosarului 

israeliano-palestinian a fost marcat de sincope, lipsă de continuitate de-a lungul succesiunii 

administrațiilor americane și alternanță în privința constrângerilor aplicate celor doi actori. 

Aceste aspecte s-au tradus în eșecuri succesive de a oferi un cadru de negociere și un orizont de 

timp agreate de actorii israelian și palestinian, iar ferestrele de oportunitate ale contextului 
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sistemic favorabil s-au diminuat la rândul lor. În egală măsură, alimentarea unor conflicte sectare 

ca urmare a intervențiilor militare americane în regiune, dar și retragerile americane ulterioare au 

consolidat viduri de putere care au contribuit la eroziunea rolului SUA în subsistemul regional.   

 

Capitolul al IV-lea  
 

 

În continuare se urmăresc liniile abordării istorice din cadrul capitolului precedent și se 

răspunde nevoii de a integra o analiză secvențială internă a dinamicii interne israeliano-

palestiniene. Scopul acestei analize este de a oferi acuratețe explicativă lanțului de eșecuri ale 

inițiativelor de pace derulate într-un context sistemic favorabil unei rezoluții a conflictului 

istoric. În aceeași ordine de idei, o astfel de analiză pregătește spațiul de cercetare pentru o 

ilustrare amplă a teoriei realismului neoclasic în capitolele subsecvente. Selecția variabilelor care 

intervin la nivel intern se face în acord cu structura lui Ripsman, Taliaferro și Lobell, în care este 

necesară o introspecție a imaginii și percepției liderului, a culturii strategice din statele analizate, 

a relațiilor stat-societate și a dinamicii instituțiilor interne. În final este conturată linia 

argumentativă a necesității unei variabile interne care, în cazul perioadei 1991-2014, are un rol 

determinant în eșecul finalizării demersului început odată cu Acordurile de la Oslo.  Remarcăm 

faptul că o analiză la nivelul național israeliano-palestinian este necesară și ca urmare a dilemei 

ce privește așa-numita Pax Americana în Orientul Mijlociu, pentru a evidenția în ce măsură 

această consolidare a hegemoniei americane a condus la o nouă ordine regională și mai exact la 

un proces de pace israeliano-palestinian. 

Introspecția internă urmărește și linia progreselor/eșecurilor înregistrate în momente 

precum Acordurile de la Oslo (1993), Summitul de la Camp David (2000), Foaia de Parcurs 

(2003), retragerea israeliană unilaterală din Fâșia Gaza (2005), Conferința de la Annapolis 

(2007) și discuțiile de pace din 2013-2014.  

În esență, intensificarea dilemei de securitate în regiunea Orientului Mijlociu, pe fondul 

eșecului diplomatic american, este reprezentată într-o manieră în care atât Israelul cât și 

Autoritatea Palestiniană devin atât de afectate de schimbările din sistemul internațional și din 

subsistemul regional, încât nu mai au stimulentele necesare pentru continuarea procesului de 
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pace. Această consecință se raportează la diverse procese de la nivel intern care se delimitează de 

cadrul agreat cu prilejul Acordurilor de la Oslo.  

Liderii analizați în optica percepțiilor față de semnalul sistemic sunt premierii israelieni 

Yitzhak Rabin, Ehud Barak, Ariel Sharon și Ehud Olmert, iar de partea cealaltă - președintele 

OEP (mai apoi și al AP), Yasser Arafat, în condițiile în care o analiză separată în privința 

premierului israelian, Benjamin Netanyahu și a președintelui AP, Mahmoud Abbas, va fi 

integrată în cadrul analizei calitative finale. Cu excepția lui Ehud Olmert, remarcăm prezența la 

vârful ierarhiei de conducere israeliană a militarilor de carieră, față de care orice semnal sistemic 

este filtrat în termeni de menținere a securității Statului Israel și a supraviețuirii sale. Percepția 

liderilor în cauză cu privire la actorul palestinian fluctuează, însă nu se detașează complet față de 

ideea unei reprezentări față de un partener catalogat ca fiind lipsit de încredere. Tentativele de 

conciliere subsecvente Acordurilor de la Oslo nu s-au putut transpune în soluții finale din rațiuni 

de supraviețuire politică și poate chiar fizică (având în vedere precedentul asasinatului 

premierului Yitzhak Rabin) ale liderilor israelieni, precum și dintr-o lipsă constantă a 

identificării unui sprijin din partea coaliției de guvernare pentru un astfel de demers în plan 

extern. Motivații similare stau și la baza calculelor liderului palestinian, Yasser Arafat. De aici 

rezultă că percepțiile cu privire la oportunitatea concilierii cu Israelul erau puternic afectate de 

asimetria conflictului în sine, neîncredea în abilitea SUA de a se menține în calitate de arbitru și 

mediator imparțial al procesului și de nevoia de a reține opțiunea militară, adesea de factură 

teroristă, pentru a ține sub control facțiunile de tip Hamas care au contestat, încă de la început, 

principiile Acordurilor de la Oslo. 

În aceeași ordine de idei, cultura strategică a celor doi actori s-a dovedit a fi un element 

care a cunoscut stimulări frecvente din perspectiva filonului ideologic naționalist în ambele 

tabere, ca urmare a unor acțiuni care se îndepărtau de cadrul de conviețuire agreat în 1993. În 

timp ce motivația ideologică reprezintă apanajul facțiunilor extremiste din ambele tabere, 

moderații rețin o viziune pragmatică și realistă care să contribuie la reconciliere. În esență 

construcția de așezări israeliene a alimentat temerea asociată naționalismului palestinian în 

privința deposedării de teritoriu și a imposibilității stabilirii unui stat palestinian viabil. De 

cealaltă parte, recrudescența atacurilor teroriste palestiniene a alimentat frica asociată 

sionismului israelian cu privire la supraviețuirea statului într-o formulă care presupunea o 

coabitare cu populația arabă.  
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Mult mai pregnantă este sub-variabila relațiilor stat-societate. În Israel, coalițiile 

guvernamentale sunt determinante pentru filtrarea semnalului sistemic în funcție de configurația 

lor politică, iar de partea cealaltă, poporul palestinian beneficiază de un sistem politic dublu care 

include noțiunea mai largă a reprezentării palestiniene de pretutindeni și cea a reprezentării din 

Teritorii. Astfel, fiecare demers de instrumentare a păcii cu actorul palestinian a întâmpinat 

probleme serioase de implementare atât la nivelul aprobării în Knesset, cât și a execuției setului 

de măsuri de către guvern, mergând până la o consolidare a unor forțe conservatoare, ultra-

religioase, care manifestă rețineri față de ideea de pace cu palestinienii. De cealaltă parte, eșecul 

sistematic al negocierilor de pace și diluarea mecanismelor de presiune americană asupra 

Israelului, au condus la o fractură în rândul forțelor politice palestiniene Fatah-Hamas (2005-

2007) care s-a soldat cu o opțiune clară în defavoarea negocierilor de pace cu Israelul. Acest 

aspect este lesne de observat și în structura instituțională a celor doi actori. Pe de o parte, lipsa de 

soluționare a conflictului israeliano-palestinian a condus la o fragmentare a sistemului politic 

israelian. Astfel, alianțele și diviziunile în Knesset au devenit frecvente, iar o strategie îndreptată 

spre pace a devenit improbabilă pe măsură ce lipsește un liant transpartinic în acest sens, care să 

se mențină indiferent configurația politică a legislativului. De cealaltă parte, diviziunea Fatah-

Hamas, administrarea bicefală a Teritoriilor Palestiniene și lipsa de substanță a acordurilor de 

reconciliere între cele două formațiuni face imposibil avansul către soluționarea conflictului 

israeliano-palestinian ca urmare a unor negocieri bilaterale cu actori legitimi.  

Toată această gamă de constrângeri interpretate în cheie realist-neoclasică au subliniat 

imposibilitatea rezolvării conflictului israeliano-palestinian, prin suita de presiuni concurențiale 

interne care însoțeau fiecare acord interimar și care lăsau fără substanță orice demers de mediere 

și de facilitare a unei agende de negocieri sub patronajul Statelor Unite.  

 

Capitolul al V-lea  
 

 

Demersul științific presupune în această etapă o construcție a  variabilei independente, a 

structurii sistemului internațional și a distribuției puterii relative la nivelurile sistemic și 

subsistemic în perioada 2014-2018, pentru a reține contextul internațional al stagnării procesului 

de pace israeliano-palestinian și pentru a servi drept început în lanțul cauzal construit sub 
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auspiciile realismului neoclasic. Atât imperativele sistemului internațional, cât și ale 

subsistemului regional sunt incluse în acord cu designul teoretic postulat de Ripsman, Taliaferro 

și Lobell. Astfel, se au în vedere elemente precum structura sistemică, modificatorii structurali și 

elementele sistemice non-structurale precum claritatea și mediul strategic permisiv/restrictiv. 

Toate acestea se reunesc sub umbrela mediului anarhic al politicii internaționale care devine 

purtător de impulsuri la adresa actorilor statali care își calibrează astfel comportamentul extern, 

în cazul de față – Israel și Palestina. Pentru a delimita variabila independentă reprezentată de 

sistemul internațional și distribuția puterii relative la care se adaugă modificatorii structurali, și 

factorii sistemici este necesară o stabilire a regularități mișcărilor de către acest sistem, pentru a 

putea face observații pertinente cu privire la impactul asupra interacțiunile actorilor din această 

regiune, îndeosebi cu privire la modul în care un proces de pace israeliano-palestinian mai are 

sau nu relevanță strategică și de actualitate. Scopul principal este de a identifica limitele și 

oportunitățile oferite de mediul internațional pentru a ilustra marja de manevră în care se poate 

integra o decizie de politică externă pe subiectul dialogului de pace și a concesiilor teritoriale 

între actorul israelian și cel palestinian. 

Demersul de a contura puterea relativă a statelor din Orientul Mijlociu presupune o 

introspecție a capacităților materiale, precum produsul intern brut al statului, nivelul cheltuielilor 

militare anuale (în termeni absoluți), mărimea și compoziția forțelor armate. Astfel, se pot 

remarca o serie de tipare de suplimentare a cheltuielilor militare în perioada supusă analizei, o 

cursă a înarmărilor în care actori regionali capătă relevanță sporită, iar hegemonia americană este 

contestată la nivelul Orientului Mijlociu de angajamentele militare ale Federației Ruse. Până la 

îndeplinirea acestui deziderat, acest complex al relațiilor pe care Rusia le-a dezvoltat în Orientul 

Mijlociu, în siajul războiului civil din Siria, conferă Moscovei rolul de mediator între adversari 

regionali. La nivel regional, dinamica războaielor, a alianțelor și a cooperărilor pe linia achiziției 

de armament angajează Rusia de partea Siriei în principal și indirect de partea Iranului, iar 

Statele Unite, în mod tradițional, de partea Israelului, a Egiptului, Iordaniei și a monarhiilor din 

Golf, cea mai importantă fiind Arabia Saudită. 

Prezența puterilor externe, fluctuațiile militare din Orientul Mijlociu și procesul de 

înarmare continuă în interiorul acestui subsistem livrează o serie de condiții pentru 

comportamentul unităților, iar rezultatul acestui comportament redă interacțiunile posibile ale 

actorilor statali. O urmărire a propriilor agende de securitate din partea puterilor medii regionale 
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completează semnalul sistemic și contribuirea la crearea unui set de preocupări ale actorilor 

israelian și palestinian incompatibile cu ideea de pace. Incapacitatea de a-și proiecta în mod 

singular puterea în Orientul Mijlociu se găsește în conjuncție cu strategia americană de retragere 

din regiune, aspect ce permite crearea unor viduri de putere și limitări în a influența o potențială 

pace israeliano-palestiniană. Nu în ultimul rând, deciziile administrației Trump din perioada 

2015-2018 adresează, îndeosebi, preocupări de securitate ale Israelului, dar și aspecte de 

aspirație națională (recunoașterea Ierusalimului drept capitală eternă și mutarea ambasadei SUA 

de la Tel Aviv în Orașul Sfânt), în detrimentul preocupărilor și solicitărilor venite din partea 

actorului palestinian.  

 Se poate acredita ideea potrivit căreia noua distribuție a puterii rezultată ca urmare a 

conflictelor militare, gradul diferit de implicare a două puteri externe în regiune, în detrimentul 

uneia singure, dar și relevanța în creștere a actorilor regionali precum Iran, Turcia sau Arabia 

Saudită comportă un set de constrângeri asupra relevanței cauzei palestiniene pe agenda 

internațională. Analizând, mai departe, setul de modificatori structurali, remarcăm inserții ale 

unor actori statali (Iranul) pe teritoriul unor state eșuate (Irak și Siria) care trasează noi linii de 

demarcare geografică în zonă și sporesc importanța strategică a unor teritorii precum 

Cisiordania. Același acces facil al Iranului și a unor actori non-statali la granița israeliană 

presupune un motiv serios de preocupare și din partea structurilor reprezentative ale 

palestinienilor. În egală măsură, se remarcă balanța ofensivă-defensivă a tehnologiei militare în 

linia unor limitări ale Israelului de a purta atacuri preventive odată cu sporirea capacităților 

militare din regiune și cu amplasarea unor sisteme de apărare anti-aeriană rusești în Siria. În 

egală măsură, acest aspect se traduce și în creșterea asimetriei conflictului israeliano-palestinian 

și dependența crescândă a actorului palestinian de Israel. Difuziunea tehnologică indică faptul că 

războiul cunoaște noi valențe decât cele specifice în materie clasică. Astfel, potrivit cercetărilor 

bazelor de date de profil, observăm cum Israelul și Iranul sunt, de departe, cele mai active puteri 

regionale angajate în războiul cibernetic.  

 Din punctul de vedere al clarității semnalului, putem acredita ideea potrivit căreia există o 

dezangajare americană din regiune în perioada 2014-2018, în opoziție cu o inserție mult mai 

evidentă a Federației Ruse. La nivel regional, principalul semnal clar îl reprezintă proiecția 

puterii iraniene cu implicații atât asupra Israelului cât și asupra Teritoriilor Palestiniene. Tot 

acest ansamblu comportă un mediu strategic dominat de război sub un spectru larg de forme de 
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manifestare și o permisivitate redusă pentru concesii teritoriale sau retrasări de frontiere care să 

nu atragă conflictul.  

Toți acești factori sunt în măsură să afecteze strategia Israelului și a Autorității 

Palestiniene, oferă marja de manevră și fereastra de oportunitate în care cei doi actori se pot 

înscrie în misiunea lor de a identifica răspunsuri de politică externă. 

 

Capitolul al VI-lea  
 

 

Continuarea firească a cercetării vizează o completare a lanțului cauzal început în 

capitolul precedent, printr-o analiză calitativă a dinamicii interne israeliano-palestiniene în 

aceeași perioadă (2014-2018), în nota distinctivă a conceptelor propuse de realismul neoclasic, 

pentru a se sincroniza din punct de vedere analitic cu variabila independentă enunțată în capitolul 

anterior. Introspecția la nivel național capătă rigoarea construcției unei prisme care să filtreze 

semnalele primite de actorii israelian și palestinian de la nivel sistemic și subsistemic. În aceeași 

ordine de idei, sunt subliniate provocările de la nivelul unității înainte de formularea răspunsului 

de politică externă.   

În perioada 2014-2018 sunt realizate analize ale percepției liderilor, ale culturii strategice 

din statele alese pentru studiul de caz, ale relațiilor stat-societate și ale dinamicii instituțiilor 

interne, din perspectiva impactului pe care îl au asupra unui eventual demers de conciliere între 

cei doi actori.   

Primul element este desemnat de convingerile individuale ale liderilor, principiile la care 

se raportează și modul de înțelegere al informațiilor despre mediul extern. În cazul particular 

palestinian, prerogativele administrative fiind împărțite între Fâșia Gaza și Cisiordania, s-a optat 

și pentru includerea liderului Hamas, Ismail Haniyeh. Astfel, analizând trăsăturile definitorii ale 

premierului Benjamin Netanyahu și ale longevității sale la conducerea guvernului israelian se 

remarcă o perspectivă mai largă a percepției unei lupte permanente pe care Israelul o desfășoară 

în Orientul Mijlociu pentru supraviețuire, în asentimentul convingerilor sale. În egală măsură, 

percepția liderului israelian are în vedere o ierarhizare a amenințărilor  la adresa  statului, iar 

dosarul iranian depășește preocuparea pentru rezolvarea problemei palestiniene. Astfel, setul de 

priorități ale mandatului său suferă schimbări în directă proporționalitate cu semnalul sistemic, 
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conflictul cu actorul palestinian fiind văzut mai degrabă ca o problemă de management decât de 

soluționare iminentă.  De partea cealaltă, președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, 

suferă de o erodare a legitimității sale în fruntea structurii reprezentative a poporului palestinian. 

Deși nu a abandonat opțiunea diplomatică a soluționării conflictului, aranjamentele sistemice și 

subsistemice denotă o schimbare de optică și în cazul liderului palestinian. Acesta manifestă 

reținere în a se angaja într-un dialog de pace cu omologul israelian, urmare a deciziilor 

administrației americane a lui Donald Trump interpretate ca fiind în defavoarea cauzei 

palestiniene. În egală măsură, strategia de internaționalizare a conflictului ca bypass față de 

modelul de negocieri bilaterale prevalează în continuare în rândul președintelui AP din rațiuni de 

supraviețuire politică. O apropiere a Iranului față de granițele israeliene și o consolidare a unui 

arc favorabil colaborării cu Hamas, reprezintă pentru liderul politic al formațiunii din Fâșia 

Gaza, Ismail Haniyeh, un stimulent suficient pentru a nu consolida relațiile cu Autoritatea 

Palestiniană și Fatah, pentru a menține, totodată, opțiunea terorismului din rațiuni de 

supraviețuire politică. Paleta largă de constrângeri cognitive și setul de valori la care se 

raportează  premierul israelian, Benjamin Netanyahu, președintele Autorității Palestiniene, 

Mahmoud Abbas și liderul politic al Hamas, Ismail Haniyeh, capătă numitorul comun al 

ostilității și neîncrederii și se traduce printr-o politică externă de păstrare a statu-quo-ului, de 

lipsă de deschidere față de structurarea unui cadru de negociere și prioritizarea altor dosare 

externe, în detrimentul celui israeliano-palestinian. 

Un element definitoriu al culturii strategice a Israelului este modelat de relația strânsă 

dintre cetățeni și armata israeliană (IDF) care conferă un sentiment puternic de apartenență, iar 

țesătura de pericole existente în subsistemul regional  mobilizează acțiuni permanente ale armatei 

israeliene într-o constantă a intervențiilor militare anticipative. De asemenea, indiferent de 

partidul reprezentat, majoritatea liderilor politici au o carieră militară importantă care face ca 

ideile conservatoare să prevaleze. De partea cealaltă, existența continuă a două interpretări 

diferite ale mișcării naționaliste de eliberare a Palestinei, cea de luptă armată (Charta Hamas) și 

cea de renunțare la violență (Charta Fatah și Charta OEP) opune, în continuare, două culturi 

strategice antagonice cu orizonturi limitate în materia unor compromisuri între cele două 

formațiuni palestiniene.  

În privința relațiilor stat-societate în perioada 2014-2018 găsim de cuviință să subliniem 

continuitatea manifestării sprijinului public față de o coaliție de dreapta în mediul politic 
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israelian. O astfel de constantă reprezintă o detașare față de formatul de negocieri agreat cu 

prilejul Acordurilor de la Oslo și o exprimare a reticenței față de partenerul palestinian în rândul 

societății israeliene. De cealaltă parte, un control civil deficitar al aripii armate Hamas a fost 

analizat în cheia unui jucător de veto important în calea reconcilierii Fatah-Hamas și a unificării 

sub auspiciile unei voci singulare palestiniene pe scena internațională.  

Nu în ultimul rând, aranjamentul instituțional continuă tendința remarcată în prima 

analiza internă și anume o fragmentare excesivă în rândul sistemului politic israelian, cu alianțe 

fragile și perspective restrânse ca un guvern să își ducă la îndeplinire un mandat întreg, iar de 

partea actorului palestinian – o erodare a legitimității instituțiilor pe fondul menținerii climatului 

de ostilitate reciprocă între Fatah și Hamas.  

Impactul celor patru categorii ale variabilei intermediare arată modul în care actorii 

israelian și palestinian procesează și reacționează sub imperiul constrângerilor sistemice și sub-

sistemice, însă în același timp, dinamica internă contribuie, la rândul ei, la completarea setului de 

constrângeri. O autonomie și o marjă de manevră limitate de factorii expuși anterior, indică o 

predispoziție pentru păstrarea statu-quo-ului, plasarea strategică într-o zonă de conflict înghețat, 

și detașarea completă față de negocieri directe pe modelul parametrilor Acordurilor de la Oslo. 
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CONCLUZII GENERALE 
 

 

Nota concluzivă a tezei se circumscrie unui rezumat al argumentului inițial și al modului 

în care este urmărit firul expozeului pe parcursul lucrării de față.  

Cercetarea științifică are drept reper o pledoarie în favoarea utilizării cadrului teoretic al 

realismului neoclasic datorită unei oferte superioare de testare empirică a analizei politicii 

externe și a unei explicații precise în privința stadiului de îngheț al procesului de pace israeliano-

palestinian în perioada 2014-2018.  Prin lupa teoretică a realismului neoclasic se constată că pe 

lângă structurarea constrângerilor sistemului internațional asupra deciziilor de politică externă 

ale statelor, este, de asemenea, necesară o introspecție a modului în care aceste elemente sunt 

traduse la nivel național. Astfel, pentru a înțelege politica externă pe relația diadică se impune o 

analiză riguroasă a nivelului de unitate și sub-unitate în cazul actorilor supuși analizei. 

În cazul de față, demersul contribuie la construcția unui lanț cauzal, în care să existe o 

punte între imperativele contextului internațional și implicațiile transpunerii semnalelor externe 

la nivel intern, având la îndemână un studiu de caz generos și o focalizare pe o regiune care se 

pretează interpretării realiste. Este păstrată, astfel, rigoarea neoclasică în care până la 

identificarea constrângerilor interioare, statele trebuie să răspundă presiunilor concurențiale ale 

sistemului internațional. 

În egală măsură, am considerat de cuviință că până la evaluarea propriu-zisă a 

raporturilor de forțe din perioada 2014-2018, se impune o abordare diacronică, secvențială, 

pentru a ilustra principalele progrese și involuții ale procesului de pace în perioada 1991-2014, 

pe fondul unui context internațional favorabil concilierii israeliano-palestiniene. Argumentul 

pentru adăugarea acestui studiu longitudinal generos rezidă în acest contrast al semnalelor 

sistemice favorabile și a necesității integrării unor variabile interne interveniente tocmai pentru a 

reda bogăția explicativă a fenomenului.  

Beneficiind de o perspectivă secvențială, cu punctarea momentelor de referință în 

problematica procesului de pace israeliano-palestinian, având și un set de reprezentări istorice ale 

unor factori interni, se pot formula idei în sprijinul argumentelor privind stadiul de îngheț al 

procesului de conciliere din intervalul 2014-2018. 
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 Prin urmare, evaluarea tezei de față asupra stadiului de îngheț al procesului de pace 

israeliano-palestinian în perioada 2014-2018 cunoaște un set de influențe din trecut, însă se 

circumscrie mult mai pregnant noului context internațional al implicării puterilor externe – SUA 

și Federația Rusă – în Orientul Mijlociu, într-un climat de contestare a hegemoniei americane 

tradiționale în respectiva regiune. Vidurile de putere din Orientul Mijlociu generate de retragerile 

militare americane implică o sporire a relevanței actorilor regionali și a unor ambiții asociate de 

proiecție a puterii în afara granițelor, așa cum este cazul Iranului, Turciei sau Arabiei Saudite. În 

egală măsură, implicațiile modificatorilor structurali sunt de natură să intensifice preocupările 

actorilor israelian și palestinian cu privire la relevanța dosarului de pace pe scena internațională. 

Nu în ultimul rând, nu se poate certifica o claritate a semnalului care să favorizeze un climat de 

pace, iar mediul strategic comportă, la rândul său, elemente de restricție în materia 

angajamentelor de concesii teritoriale. Astfel de semnale internaționale sunt mai apoi filtrate la 

nivel intern de o constelație de subvariabile, în care distingem rolul intervenient al percepției 

liderilor, al relațiilor stat-societate, al dinamicii instituționale și mai puțin a culturii strategice. 

Sunt construite așadar instanțe de jucători de veto naționali capabili să respingă ferestre de 

oportunitate pentru pace. Tot acest set de subvariabile compun o prismă internă cu note de 

opacitate evidente față de un demers de conciliere israeliano-palestinian în logica negocierilor 

bilaterale, iar din această amplă perspectivă cauzală se poate argumenta stadiul de îngheț al 

procesului de pace în perioada 2014-2018.  
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