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Evaluări de securitate internațională 

[17.05.2021] 

                 Sandu Valentin MATEIU 

 

I. MENA 

 

● ISRAEL/PALESTINA. Atacurile cu rachete ale Hamas şi cele israeliană în Făşia Gaza au 

continuat. Tensiunile dintre arabi şi evrei rămân ridicate în Israel şi în Cisiordania. Tensiuni 

au apărut şi la frontiera Israelului cu Libanul. O încetare a focului nu se întrevede, deşi se 

încearcă o mediere, iar SUA, dar şi alţi aliaţi, măresc presiunea asupra Israelului pentru ca 

acesta să accepte o încetare a focului. Pierderile umane cresc, civilii, inclusiv copii, fiind 

ucişi în număr din ce în ce mai mare, în pofida precauţiilor luate de Israel, respectiv de 

capacitatea de lovire limitată a Hamas (datorită preciziei reduse a rachetelor şi a 

capacităţii de apărare a Israelului oferită de sistemele Iron Dome).  

 

Atacurile cu rachete asupra Israelului au continuat, dar salvele Hamas au fost din ce în ce 

mai rare şi cu un număr mai redus de rachete, datorită loviturilor primite de Hamas din 

partea Israelului, deşi rămân la nivelul la care pun în pericol securitatea cetăţenilor israelieni. 

Hamas şi alte grupări teroriste din Gaza au lansat, nediscriminat, atacuri cu rachete asupra 

localităţilor din sudul şi centru Israelului, existând şi încercări de lovire a infrastructurii 

militare a Israelului. Pe măsură ce Israelul a lovit sistematic Hamasul, de la liderii săi la 

infrastructura sa militară, capacitatea acesteia de a lansa rachete a scăzut, Israelul lovind, 

deja, echipele de lansarea înainte ca acestea să declanşeze atacurile cu rachete. Hamas a 

încercat şi atacuri cu rachete antitanc, dar, după o primă reuşită (în urma căreia a murit un 

soldat israelian), nu a mai avut succes, datorită reacţiei prompte israeliene, Tzahalul reuşind 

să lovească echipele de lansare a rachetelor antitanc. La fel s-a întâmplat şi în cazul 

încercărilor de atac cu drone ale Hamas. Ultimele atacuri cu rachete au fost prezentate de 

Hamas ca fiind răspuns la ultimele victime ale atacurilor israeliene în Gaza (42 de persoane).    

Atacurile israeliene asupra Făşiei Gaza au continuat, fiind atacate sistematic, din aer şi cu 

foc de artilerie, de pe uscat şi de pe mare, infrastructura militară a Hamas: clădirile în care 

îşi adăposteşte centrele de comandă şi control şi intelligene (printre acestea, clădirile turn în 

care se aflau sediile unor agenţii de presă), clădirile în care se află depozitele de muniţii, 

locuinţele liderilor Hamas şi alte elemente. Cea mai mare reuşită a constat în distrugerea 

sistemului de tuneluri ale Hamas (Metroul). Atacurile sunt aeriene (conduse de aviaţie, 

drone), precum şi de artilerie (artileria masată la frontieră şi cea de pe nave). Numărul de 

victime începe să crească exponenţial (într-un ultim atac, 42 de victime), ajungând la 200. 

Israelul nu a început o ofensivă terestră, dar forţele sale speciale (Maglan) ar acţiona în Gaza. 

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că luptele vor dura mai mult timp, iar ministrul 



 

 

apărării Beni Ganz a afirmat că este de aşteptat ca luptele să continue. Ganz a apreciat că 

„Hamas a fost deposedat complet de mijloacele sale (militare), iar doctrina sa de luptă în 

subteran s-a prăbuşit în pământ”. Ganz a avertizat că Israelul va căuta să lovească liderii 

Hamas.  

Situaţia din Cisiordania s-a agravat, demonstranţii atacând trupele israeliene (inclusiv cu 

armament de infanterie şi cocktail-uri Molotov), iar acestea răspunzând cu deschiderea 

focului folosind muniţie de război, numărul victimelor în rândul palestinienilor crescând. Deşi 

situaţia a ajuns la nivelul unui conflict deschis, nu se poate vorbi de o nouă Intifadă. Beni 

Ganz a avertizat palestinienii din Cisiordania să nu escaladeze.   

În Israel, tensiunile sunt, în continuare, ridicate între arabi şi evrei, dar situaţia rămâne sub 

control. Autorităţile israeliene au reuşit acest lucru fără să se ajungă la folosirea forţei 

armate şi, deşi există victime ale violenţelor interetnice, nu s-a ajuns la situaţia în care 

localităţile din Israel să devină un câmp de înfruntare precum Cisiordania, sau un câmp de 

luptă precum Gaza. Societatea israeliană este şocată de nivelul urii interetnice, astfel de 

incidente (incendieri de clădiri şi maşini, violenţe fizice extinse între cele două comunităţi) 

neavând loc în ultimele decenii.   

Preşedintele SUA, Joe Biden, a avut convorbiri telefonice atât cu premierul Benjamin 

Netanyahu, căruia i-a transmis alături de sprijinul SUA, dar şi apelul la o calmare a situaţiei, 

cât şi cu preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas (caracterizată ca fiind 

„interesantă”). Întrebat dacă SUA vor sprijini un apel comun la încetarea focului al CS al 

ONU, un oficial american a răspuns că misiunea SUA la ONU este mai preocupată de 

negocierile privind încetarea focului. Marii europeni au cerut încetarea ostilităţilor şi 

protejarea civililor, dar au menţionat dreptul Israelului de a-şi apăra cetăţenii în faţa 

atacurilor nediscriminate cu rachete ale Hamas. În semn de solidaritate cu Israel, unele state 

europene (Austria, Cehia) au ridicat, alături de steagul naţional, pe cel al Israelului. Mesajele 

statelor arabe sunt din ce în ce mai dure, dar reacţia lor este limitată (în comparaţie cu 

reacţiile lor din trecut). Organizaţia Cooperării Islamice a chemat la o încetare imediată a 

„atacurilor barbare ale Israelului”, acuzând „crimele sistematice” împotriva palestinienilor.  

 

Marele duel: rachetele Hamas interceptate de sistemele Iron Dom. 



 

 

Dacă, iniţial, am avut o cursă între capacitatea Hamas de a lansa rachete asupra 

Israelului şi cea israeliană de a degrada capacitatea de luptă a Hamas simultan cu 

interceptarea acestor rachete, acum avem o cursă între ajungerea la o încetare a focului,  

dorită de Hamas, şi intenţia Israelului de a degrada complet, inclusiv prin decapitare, 

capacitatea militară şi politică a acestei organizaţii teroriste. În timp ce Hamas pare să-şi fi 

atins, măcar propagandistic, obiectivul de a se erija în reprezentanta tuturor palestinienilor 

(nu numai al celor din Gaza, dar şi al celor din Cisiordania şi din Israel – steagul Hamas a 

fluturat pe esplanada moscheii Al-Aqsa), Israelul nu a reuşit, încă, să lovească decisiv Hamas 

în teritoriul său, Gaza, această situaţie fiind sintetizată de un analist evreu în formularea „în 

timp ce Israelul a obţinut unele victorii tactice, Hamas a obţinut o victorie strategică”. Totuşi, 

dacă Israelul va reuşi să lovească decisiv Hamas în fieful său, Gaza, victoriile „strategice” ale 

acesteia devin irelevante. Aceasta este miza actuală.  

 

Pe câmpul de luptă, Hamas a pierdut, dar nu definitiv. În timp ce rachetele sale nu sunt 

precise şi sunt, în mare parte, interceptate de Iron Dome, Israelul a reuşit să lovească serios 

infrastructura sa militară. Întrebarea este în ce măsură va reuşi Israelul să lovească în 

infrastructura politică şi administrativă a Hamas, respectiv asupra controlului acesteia 

asupra Gazei. Deşi asta implică multe alte elemente, se pare că Israelul consideră că cel 

principial constă în decapitarea Hamas, prin eliminarea liderilor acesteia. Aceasta este cursa 

contracronometru din acest moment. Dacă până acum am avut (conform unei comentariu 

inspirat) o cursă a rachetelor, „Israelul îşi apără cetăţenii de rachete, iar Hamas îşi apără 

rachetele cu cetăţenii”, acum avem o cursă a supravieţuirii, liderii Hamas dorind o încetare a 

focului înainte de a fi ucişi de Israel, într-o competiţie a imaginilor, cea a victimelor israeliene 

în Gaza în faţa celei a victimelor rachetelor Hamas în Israel. Opinia publica mondială este 

ţinta, pentru că poziţiile statelor sunt cunoscute şi acestea nu se schimbă uşor. Presiunea 

internaţională va creşte, iar Israelul va trebui, mai devreme sau mai târziu, să înceteze atacul 

şi să accepte o încetare a focului pentru a nu-şi pierde prietenii, pe cei vechi şi, mai ales, pe 

cei noi. Întrebarea este cât de devreme o va face, înainte sau după ce conducerea Hamas şi 

structura sa operativă va fi fost lovită decisiv, până la nivelul la care palestinienii din Gaza 

vor începe să vadă şi dincolo de Hamas (dacă nu chiar să înceapă să conteste controlul total 

pe care organizaţia îl are asupra lor). Este greu de decelat momentul acestei degradări 

decisive a Hamas, aşa că Israelul va lovi continuu până când nu va mai putea amâna o 

încetare a focului. Civilii vor muri, indiferent câte măsuri de precauţie va lua Israelul, iar 

Hamasul se va proteja cu imaginile acestor victime. Ştim cu toţii că este inacceptabil ca să 

tragi cu rachete în cine apuci, numai să ucizi pe cineva, sau să ucizi civili, chiar dacă nu vrei 

asta, şi totuşi asta se întâmplă şi se va întâmpla în continuare: copii mor în Gaza şi în Israel 

(mult mai puţin datorită raportului de forţe, care permit Israelului să se apere, pentru că 

altfel am avea un genocid. Un mare lider al Israelului a avut dreptate când a spus: „dacă voi 

depuneţi armele, va fi pace (dar în ce condiţii?), iar dacă noi depunem armele, ne veţi 

extermina”.  

 



 

 

Oricum, problema este politică. Odată depăşit aspectul militar (probabil, Hamas nu 

este departe de o degradare majoră a capacităţii sale militare), încep marile întrebări 

politice. Iar aici, problema este mai complicată pentru Israel: Hamas, o organizaţie teroristă, 

s-a erijat în reprezentantul tuturor palestinienilor şi mulţi palestinieni din Cisiordania şi Israel 

au fost de acord. Cum s-a ajuns la această situaţie? Dacă la conflictul Hamas-Israel s-ar fi 

ajuns oricum (asta este raţiunea de a exista a acestei organizaţii teroriste; ea trebuie să 

caute conflictul pentru a-şi justifica existenţa, controlul totalitar asupra Gazei, precum şi a-şi 

asigura sprijinul sponsorilor, mai ales cel al Iranului), la adeziunea palestinienilor pentru 

Hamas (mai ales a celor din Israel, fapt care i-a şocat pe israelieni) nu s-ar fi ajuns aşa de 

uşor dacă nu ar fi existat un ajutor. Cea care „a ajutat” Hamas în acest demers a fost politica 

guvernelor de dreapta (Likud aliat cu extrema dreapta) conduse de Netanyahu. Aruncarea la 

gunoi a „soluţiei a două state” a redus Autoritatea Palestiniană la o guvernare simbolică, 

fără vreo autoritate sau viitor politic (fireşte, asta nu are nimic comun cu decredibilizarea 

completă a acesteia prin ineficienţă, corupţie şi cronism). Să ne amintim că Netanyahu (din 

ce în ce mai de dreapta) a dorit anexarea unor porţiuni din Cisiordania. La fel s-a întâmplat şi 

în Israel. Politica extrem de dură a aceluiaşi Netanyahu le-a conferit palestinienilor din Israel 

un statut din ce în ce mai izolat (după legea de bază privind Israelul promovată de 

majoritatea condusă de Netanyahu, unde să-şi mai găsească locul arabii din statul Israel?). 

Pendulul a basculat mai devreme decât credea un Netanyahu mereu victorios (chiar şi acum, 

ajutat de războiul declanşat de Hamas: coaliţia anti-Netanyahu în formare s-a prăbuşit, 

urmând, probabil, să aibă loc noi alegeri). 

 

SUA, care tot doresc să părăsească Orientul Mijlociu, se văd puse în postura de a fi singurul 

mediator puternic şi credibil. Joe Biden a transmis, foarte probabil, nu numai dorinţa de a se 

ajunge la o încetare a focului, dar şi o căutare, în comun, a unei soluţii de pace, respectiv 

revenirea la soluţia a două state. Foarte probabil, ceva despre această revenire la poziţia 

tradiţională, de echilibru, a SUA, (de la unilateralismul Administraţiei Trump) a fost transmis 

atât conducerii israeliene, cât şi celei palestiniene a lui Mahmoud Abbas (şi aşa, aflată într-o 

poziţie dificilă, altfel nu ar fi amânat alegerile, dar acum a apărut riscul suplimentar ca 

Hamas să-i ia locul în mintea multor palestinieni din Cisiordania). Să nu uităm că, având 

această poziţie echilibrată, Joe Biden are probleme în rândul propriului partid (latura de 

extrema stângă a democraţilor).   

 

Următoarele zile vor fi marcate de un asalt al Israelului asupra Gazei şi încercarea Hamas de 

a-şi apăra pielea sub scutul tragediei civililor palestinieni din Gaza, aşa cum i-a mai folosit ca 

scuturi umane pentru a-şi proteja infrastructura militară. Israelul îşi va atinge obiectivul de a 

degrada serios Hamasul, dar doar parţial, deoarece a permis Hamasului să fie mai mult 

decât o organizaţie teroristă, aceasta devenind o organizaţie politică care controlează 

totalitar Gaza şi se erijează în liderul legitim al tuturor palestinienilor. Când victoria militară 

va fi obţinută, Israelul va trebui să se întrebe de ce s-a ajuns aici (ca palestinienii din 

Cisiordania şi, mai ales, cei din Israel să se comporte aşa, mulţi ajungând să vadă în Hamas 

reprezentantul lor), iar politica dusă de guvernele Netanyahu va fi printre răspunsuri.  



 

 

 

Dar până atunci, Israelul va lovi cu toată forţa în Hamas şi are tot dreptul să o facă (pentru 

că Israelul are dreptul la existenţă, iar Hamasul este o organizaţie teroristă care îi neagă 

existenţa). Diplomaţia va lucra intens, dar Israelul nu îi va asculta vocea decât când nu va 

mai putea să amâne. Asta, pentru că, dacă nu zdrobeşte Hamas, nu are certitudinea că a 

câştigat pacea, chiar dacă a câştigat războiul. Acest război nu a fost început întâmplător, ci 

în urma unei decizii bine calculate a Hamas şi aliaţilor săi, şi nici nu se va sfârşi întâmplător, 

ci tot în urma unei decizii bine calculate a Israelului şi a aliaţilor săi.   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația „Soluții Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence – I2DS2” 

este un think tank românesc a cărui principală misiune este promovarea, 

susținerea, dezvoltarea și diseminarea de orientări, analize, politici și 

strategii în domeniile securitate, apărare și intelligence.  

În îndeplinirea misiunii sale, I2DS2 elaborează studii și analize, formulează recomandări de 

politică publică, organizează programe de instruire, mese rotunde, seminarii și conferințe, 

participă în diverse formate de parteneriate naționale și internaționale cu entități publice și 

private, elaborează și implementează proiecte cu obiective specifice domeniilor securitate, 

apărare și intelligence. 

I2DS2 este „o comunitate deschisă pentru securitatea națională” și se raportează la deviza 

„împreună pentru o lume mai sigură”. 

 

Fotografiile de pe coperta 1 și coperta 4 sunt preluate de pe site-ul www. unsplash.com,  

Autori: @claybanks (coperta 1) și @iliketobike (coperta 4) 
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