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II.

SINTEZE ALE PRINCIPALELOR PĂRŢI ALE TEZEI DE
DOCTORAT

Tematica lucrării de doctorat se axează pe analiza conflictului israelianopalestinian în contextul regional şi internaţional, respectiv pe efortul comunităţii
internaţionale, în special pe cel european canalizat pe soluţionarea conflictului din
Orientul Mijlociu.
Referindu-ne la motivaţia care ne-a impulsionat în focalizarea studiului asupra
acestui subiect, vom preciza în primul rând că spaţiul istorico-geografic asupra căruia
ne-am oprit constituie o pasiune mai veche,1 iar realităţile politico-sociale de astăzi
generează multiple controverse şi dileme care aşteaptă răspunsuri cât mai pertinente.
Este de remarcat, în al doilea rând, actualitatea acestei tematici având în vedere că
Orientul Mijlociu s-a afirmat mult timp ca un model clasic al vacuumului de putere,
care a atras atenţia principalelor puteri (geopolitice şi geostrategice) ale lumii.
Având în vedere gradul de investigare a problematicii abordate, la o primă
impresie putem aprecia că la nivel internaţional conflictul din Orientul Mijlociu este un

1

Menţionăm că lucrarea de licenţă la absolvirea (1998) Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Administrative,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, a avut ca temă „Procesul de pace în Orientul Mijlociu –
percepţii actuale”, iar tema lucrării de licenţă la absolvirea (2004) Facultăţii de Drept, Universitatea
Europeană „Drăgan” din Lugoj, „Mijloace de soluţionare paşnică a diferendelor dintre state”.

6

subiect destul de mult dezbătut/analizat, numeroasele conferinţe organizate pe această
temă (dar şi pe altele specifice regiunii) dovedind cu prisosinţă acest lucru; interesul
pentru această regiune s-a reflectat în multiplele perspective de analiză, a conflictelor
specifice regiunii, care au fost aprofundate de numeroşi cercetători de-a lungul timpului.
În acest sens, menţionăm doar câteva lucrări de dată recentă care au fost folosite în
documentarea lucrării noastre şi care constituie, de asemenea, lucrări de dizertaţie sau
doctorat: Rouba Al-Fattal, „The Foreign Policy of the EU in the Palestinian Territory”,
Centre for European Policy Studies, CEPS Working Document No. 328/May 2010;
Levi, Idan, „The EU Policy in the Middle East. Problematic Nature and Potential
Role”, Dissertation zur Erlangung des Grades des Doktors der Philosophie im
Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Hamburg, 2005; Hamntan, Michail,
„The EU’s External Relations deficit towards the Middle East”, Katholieke Universiteit
Leuven, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science, Academic Year
2004-2005.
În ceea ce priveşte implicarea autorilor/cercetătorilor români în dezbaterea
privind implicarea Uniunii Europene în conflictul israeliano-palestinian am constatat că
deşi tema centrală (a crizei/lor din Orientul Mijlociu) constituie o temă destul de intens
abordată, totuşi nu am reuşit să identificăm autori români care să trateze problema
conflictului din perspectiva diplomaţiei europene. Menţionăm câteva titluri edificatoare,
în acest sens: Raluca Popa, „Secretele Orientului Mijlociu”, Editura Niculescu, 2011;
Dumitru Chican, „România şi Orientul Mijlociu în oglinzi paralele”, Editura Proema,
Baia Mare, 2010; Raluca Rus, „Între mit şi realitate. Lupta pentru Ţara Sfântă”,
Editura Lumen, Iaşi, 2009; Traian Stambert, „Faţa ascunsă a conflictului din Orientul
Mijlociu”, Editura PACO, Bucureşti, 2009; Raluca Rus, „România şi conflictul
israliano-palestinian”, Editura Lumen, Iaşi, 2008; Valentina Tania Secheşan,
„Problema kurdă în contextul crizelor irakiene”, Editura Lumen, Iaşi, 2008; Constantin
Moştoflei, Vasile Popa, „Rolul UE în asigurarea securităţii globale”, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008; Raluca Rus, „Conflictul
din Orientul Apropiat în perioada 1948-2000”, Editura Lumen, Iaşi, 2006.
Cu toate acestea, precizăm că de un real folos în documentarea primei părţi a
tezei privind structura instituţională şi funcţională a Uniunii Europene, precum şi
aspecte legate de procesul decizional la nivel european, ne-au fost lucrările Prof. Univ.
Dr. Bărbulescu Ghe. Iordan: „Sistemul instituţional”, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007
şi „Procesul decizional în Uniunea Europeană”, Editura Polirom, 2008.
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Încercând să ne clarificăm în ce măsură tematica noastră se regăseşte în tezele de
doctorat susţinute la nivel naţional, în ultimii ani, am constat că şi în spaţiul românesc
problemele specifice Orientului Mijlociu au stârnit într-o oarecare măsură interesul
cercetătorilor; semnalăm în acest sens câteva lucrări: Lucian Sanda, „Dimensiunile
internaţionale ale conflictului israeliano-palestinian”, Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 2010; Yehuda Meir Roth, „Leadership
sub asediu, impactul 'proceselor Intifadei' asupra ofiţerilor de comandă ai unităţilor de
teren Tzahal şi asupra ofiţerilor în general”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca, 2010; Hanna Kovel, „Examinarea funcţionării leadership-ului local la
autorităţile locale, în vremuri de pericol, în timpul celui de-al doilea război din Liban
(iulie-august 2006)”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2010; Essam Abou
Salem, „Conflictele contemporane şi modalităţi de reglementare a acestora (în baza
conflictelor transnistrean şi palestino-israelian)”, Universitatea de Stat din Moldova,
Catedra Istoria Românilor şi Antropologie, Chişinău, 2006.
Aşa cum este firesc, fiecare autor atunci când îşi concepe planul lucrării de
cercetare îşi construieşte propria cronologizare şi temporalizare; în acest sens, deşi titlul
tezei de doctorat: „Diplomaţia Uniunii Europene şi criza din Orientul Mijlociu la
începutul secolului al XXI-lea” ne ancorează la începutul secolului actual, vom aborda
conflictul israeliano-palestinian dintr-o perspectivă istorică, evoluţia poporului evreu
fiind legată de Palestina prin cursul istoriei dintre anii 2000 şi 1000 î.e.n, prezentând
astfel într-o manieră succintă cele mai importante etape parcurse de cele două entităţi
(israeliană şi palestiniană) în devenirea lor istorică. Apreciem, astfel, că tema lucrării de
faţă este mult mai bine proiectată pornind de la o perspectivă istorică, pe care o
considerăm fundamentală pentru ceea ce reprezintă astăzi conflictul israelianopalestinian şi modul cum Uniunea Europeană înţelege să se implice în această regiune
efervescentă.
Privită retrospectiv (şi per ansamblu) lucrarea apare ca o sumă de informaţii care
vizează atât aspecte teoretice, cât şi chestiuni concrete privind arhitectura
organizaţională a Uniunii Europene, instrumente şi politici specifice, elemente de
particularitate ale crizei israeliano-palestiniene etc. Toate aceste aspecte le considerăm
esenţiale, însă pentru a putea înţelege raţiunile conflictului israeliano-palestinian este
nevoie: de o analiză atentă, minuţioasă asupra cauzelor care au antrenat cele două părţi
(dar şi statele vecine) în ceea ce generic se defineşte a fi criza din Orientul Mijlociu, dar
şi de o analiză a evoluţiei pe scara istoriei a procesului de pace. Tema lucrării noastre
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obligă nu doar la observarea cauzelor/factorilor care au determinat tergiversarea
procesului de pace, impunându-se, totodată, recunoaşterea unei realităţi prezente atunci
când ne propunem să evidenţiem/analizăm efortul diplomaţiei europene în gestionarea
crizei israeliano-palestiniene începând cu perioada Comunităţilor Europene.
Metodologia folosită se bazează, în primul rând, pe o bibliografie diversificată
ceea ce considerăm că legitimează concluziile de final; astfel, accentul principal cade pe
studierea unor documente primare, documente şi acte oficiale, pe realitatea istorică, pe
punctul de vedere al unor specialişti în domeniul Relaţiilor Internaţionale, cercetători ale
căror lucrări se bazează pe o documentare ştiinţifică temeinică. Printre strategiile
adoptate în alcătuirea lucrării de faţă menţionăm: sintetizarea evenimentelor care au
marcat contextul declanşator al crizei israeliano-palestiniene (subliniind totodată şi
importanţa lor în evoluţia ulterioară a procesului de pace); plecarea de la realităţile
existente, care descriu evoluţia raporturilor dezvoltate de Uniunea Europeană cu Israel
şi Autoritatea Palestiniană în contextul crizei, pentru o raportare corectă şi pragmatică,
precum şi pentru a putea realiza prognoze/scenarii realiste; evaluarea soluţiilor propuse
de-a lungul timpului, dar şi a celor de dată recentă, în vederea încheierii conflictului
israeliano-palestinian.
Considerăm că meritul principal al demersului nostru constă în cercetarea
întreprinsă în rândul unor specialişti în problematicile specifice Orientului Mijlociu
(implicit criza israeliano-palestiniană), care încurajându-ne iniţiativa ne-au oferit cu
amabilitate puncte de vedere în legătură cu soluţionarea conflictului israelianopalestinian, precum şi aprecieri privind rolul diplomaţiei Uniunii Europene în
gestionarea/soluţionarea conflictului; această investigaţie, după ştiinţa noastră, nu s-a
mai realizat în contextul tezelor de doctorat care au abordat o tematică asemănătoare şi
care au fost susţinute public până la acestă dată în România.
Având în vedere ipoteza de la care am pornit în dezvoltarea lucrării de faţă, neam propus să verificăm dacă se poate vorbi de o diplomaţie reală şi efectivă la nivelul
Uniunii Europene care acţionează şi activează, totodată, în regiunea Orientului Mijlociu
pentru soluţionarea conflictului israeliano-palestinian, respectiv în ce măsură poate avea
o contribuţie decisivă având în vedere efortul general al comunităţii internaţionale
canalizat în acest sens.
Ţinând cont de toate aceste considerente, am structurat lucrarea după cum
urmează: listă de abrevieri, introducere, şase capitole de conţinut (la care se adaugă şi
subcapitolele aferente), bibliografie şi anexe.
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Primul capitol de conţinut, intitulat: „Mecanismul diplomatic al Uniunii
Europene – aspecte teoretice, structurale şi funcţionale”, îşi propune clarificarea
unor aspecte conceptuale specifice oferind, de o manieră succintă, un suport teoretic
prin abordarea unor concepte cheie la care vom face deseori referire pe parcursul
lucrării de faţă. Primele două subcapitole conceptualizează diplomaţia şi securitatea,
diplomaţia fiind prezentată şi prin prisma mijloacelor concrete de reglementare a
conflictelor internaţionale. Ultimele două subcapitole ne introduc în universul
instituţional al Uniunii Europene, prin prezentarea unui scurt istoric al apariţiei
diplomaţiei europene şi a specificului structural şi funcţional al acestei organizaţii la
începutul secolului al XXI-lea. Tratarea acestui prim capitol constituie un punct de
plecare în înţelegerea rolului şi funcţiei diplomaţiei în general şi a celei europene, în
special, în contextul crizei israeliano-palestiniene care menţine regiunea Orientului
Mijlociu într-o stare de vulnerabilitate axiologică.
Pentru o bună înţelegere a ceea ce generic numim „Criza din Orientul
Mijlociu”2, în cel de-al doilea capitol am prezentat succesiv tipologiile generale ale
crizelor la începutul secolului al XXI-lea (în primele două subcapitole), oferind şi
câteva coordonate geografico-istorice, precum şi elemente privind specificitatea politică
în Orientul Mijlociu, la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea.
Următoarele subcapitole se concentrează asupra crizelor specifice Orientului Mijlociu,
analizând cu precădere prin prisma dublei perspective: religioase şi istorice conflictul
arabo-israelian şi în particular israeliano-palestinian. Ultimul subcapitol se concentrează
asupra elementelor de istorie evenimenţială în evoluţia lor cronologică, marcând cele
mai importante momente din evoluţia conflictului israeliano-palestinian de la începutul
secolului actual şi până în prezent, precum şi reacţia statelor arabe şi nearabe, dar şi a
diferitelor organizaţii internaţionale direct sau indirect implicate în pacificarea zonei.
Capitolul al treilea, intitulat: „Uniunea Europeană şi criza israelianopalestiniană” face tranziţia către problematica principală avută în vedere în cercetarea
de faţă; astfel, în primul subcapitol am realizat o retrospectivă istorică prin care am
urmărit să evidenţiem modul în care Uniunea Europeană se prezintă în faţa crizelor din
diferite regiuni ale Europei şi ale lumii. Subcapitolul următor analizează implicarea
statelor Europei, respectiv a Uniunii Europene în conflictul din Orientul Mijlociu, cu
menţiunea că ne vom raporta însă la intervalul temporar 1950-2002. Ultimele trei

2

Acesta este şi titlul capitolului.
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subcapitole se concentrează asupra unor aspecte legate de problematica securităţii în
Orientul Mijlociu, încercând să delimităm conceptual securitatea, respectiv doctrina
privind securitatea prin prisma perspectivei arabe/palestiniene, cât şi israeliene. În
penultimul subcapitol discutăm despre implicarea unor structuri globale şi regionale de
securitate în gestionarea crizei israeliano-palestiniene în condiţiile în care încă de la
debutul crizei anumite structuri de securitate au lansat o serie de iniţiative menite să
stabilizeze Orientul Mijlociu, prin facilitarea eforturilor de soluţionare a conflictului
israeliano-palestinian şi angajarea în platforme regionale multilaterale. În acest sens
evidenţiem efortul depus de ONU, precum şi rolul potenţial pe care NATO îl poate avea
în Orientul Mijlociu, pe termen scurt-mediu. În ultimul subcapitol facem referire la
modul cum Uniunea Europeană înţelege să se implice în asigurarea securităţii în zona
Orientului Mijlociu, prezentând totodată şi instrumentele formale ale politicii europene
de securitate şi apărare, ca parte integrantă a politicii comunitare externe şi de securitate
comună.
Al patrulea capitol se axează pe: „Diplomaţia Uniunii Europene şi criza
israeliano-palestiniană”; în subcapitolele aferente prezentăm un sumar al raporturilor
dezvoltate de Uniunea Europeană cu Israel şi Autoritatea Palestiniană, istoricul
procesului de pace, evaluând totodată şi perspectivele diplomatice actuale ale Uniunii
Europene privind procesul de pace din Orientul Mijlociu. Nu în ultimul rând, prin acest
capitol vom încerca să răspundem la întrebarea dacă este vizibilă, în prezent, o
diplomaţie europeană propriu-zisă care acţionează în direcţia soluţionării conflictului
israeliano-palestinian.
În

capitolul

cinci,

intitulat:

„Parteneri

ai

Uniunii

Europene

în

medierea/managementul conflictului israeliano-palestinian; scopuri şi limite ale
diplomaţiei actuale în efortul de rezolvare a crizei”, pornind de la prezumţia că
medierea conflictului israeliano-palestinian constituie o problemă a întregii lumi, vom
încerca să delimităm rolul SUA în medierea conflictului israeliano-palestinian (aşa cum
este perceptibil în secolul al XXI-lea), rolul şi importanţa Cvartetului pentru Orientul
Mijlociu, precum şi soluţia oferită de statele arabe, prin Iniţiativa Arabă de Pace, în
vederea revirimentului procesului de pace israeliano-palestinian.
Cel de-al şaselea capitol, intitulat: „În loc de concluzii, previziuni – scenarii
privind evoluţia procesului de pace din Orientul Mijlociu, în baza unei cercetări
realizată prin anchetă şi studiu de documente”, este capitolul final care a rezultat din
dorinţa de a realiza o radiografie a nivelului de percepţie asupra conflictului israeliano11

palestinian, respectiv de a identifica modalităţi concrete de soluţionare a acestuia.
Având în vedere aceste considerente ne-am gândit că am putea realiza această
investigaţie pornind de la analizarea unor puncte de vedere oferite de experţi în
problematica Orientului Mijlociu, specialişti în domeniul Relaţiilor Internaţionale,
diplomaţi acreditaţi în această regiune, profesori, oameni politici etc. Am întreprins
această cercetare şi din dorinţa de a da lucrării un caracter practico-aplicativ, dar şi
având convingerea că, pe lângă faptul că răspunsurile respondenţilor ne vor ajuta să
extragem o serie de concluzii importante pentru lucrarea de faţă, acestea sunt importante
deoarece reprezintă, în esenţă, puncte de vedere oficiale şi/sau personale fundamentate
fie pe experienţa şi expertiza personală, fie pe cea profesională. Deşi mai multe detalii
vom oferi în subcapitolul: „Perspective asupra procesului de pace din Orientul
Mijlociu. Puncte de vedere oficiale/neoficiale privind soluţionarea crizei israelianopalestiniene”, precizăm că în elaborarea analizei noastre am folosit ca material de
studiu răspunsurile primite din partea unor respondenţi (în urma diseminării unui
chestionar), care provin din diverse sfere socio-geografice, cu o pregătire de specialitate,
însă diferită, axată în principal pe regiunea Orientului Mijlociu. În penultimul subcapitol
am creionat câteva previziuni, scenarii pe termen scurt, mediu şi lung, având ca reper
realităţile momentului şi evenimentele care au marcat ultimele luni3 regiunea Orientului
Mijlociu şi Apropiat şi Africa de Nord.
În ultimul subcaptiol: „Concluzii de final”, pornind de la interogaţia: Se doreşte
cu adevărat pace în Orientul Mijlociu şi Apropiat? şi dacă, da, cine poate avea o
contribuţie decisivă în acest sens?, am încercat să concluzionăm pornind de la
analizarea rolului pe care şi-l poate asuma diplomaţia Uniunii Europene în soluţionarea
conflictului israeliano-palestinian. Cu siguranţă răspunsurile la aceste întrebări vor
folosi la prefigurarea viitorului Orientului Mijlociu şi Apropiat.
La final, ne exprimăm speranţa ca această lucrare să aducă o contribuţie la
edificarea asupra a ceea ce reprezintă criza israeliano-palestiniană prin prisma rolului
diplomaţiei Uniunii Europene; de asemenea, scopul acestei lucrări este să contribuie la o
familiarizare cu situaţia politică conflictuală existentă în Orientul Mijlociu, propunând
câteva scenarii şi previziuni privind evoluţia procesului de pace.

3

Este vorba despre sfârşitul anului 2010 şi începutul anului 2011.
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Adresăm în acest context mulţumiri instituţiilor şi persoanelor care cu
amabilitate ne-au pus la dispoziţie o serie de materiale bibliografice fără de care nu am
fi reuşit să definitivăm teza de doctorat.
Mulţumesc celor 25 de respondenţi/cercetători şi/sau practicieni din întreaga
lume, care cu amabilitate mi-au răspuns la chestionar în pofida distanţei şi a
anonimatului.
Mulţumesc, de asemenea, familiei, care m-a susţinut necondiţionat, în special
soţului meu şi micuţei noastre Ana Alexandra (pe care nu de puţine ori am neglijat-o în
tot acest răstimp).
Şi nu în ultimul rând, îmi exprim întreaga gratitudine faţă de dl. Prof. Univ. Dr.
Vasile Vese, care m-a ajutat să conştientizez şi să clarific mai bine unele probleme, m-a
sfătuit, îndrumat, sprijinit şi criticat cu multă generozitate.
Pentru toate acestea sincere mulţumiri!
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