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Realismul politic atribuie un domeniu mare de referinŃă doctrinei intervenŃioniste, ce poate fi 
legitimată atât prin argumente de natură economică, cât şi de natură politică. În timp, doctrina 
intervenŃionistă a suferit transformări importante, în concordanŃă cu reconfigurarea mediului 
internaŃional de securitate. Această lucrare analizează aspectele teoretice şi juridice conexate 
respectivei doctrine, în încercarea de a înŃelege modul în care ea a evoluat în timp, precum şi 
perspectivele de evoluŃie viitoare. Mai mult decât atât, acest studiu urmăreşte evoluŃia politicii externe 
americane în Orientul Mijlociu, pe care o considerăm a fi un exemplu relevant pentru modul în care 
intervenŃionismul s-a transformat în ultimele decenii. 
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Political realism has attached a large sphere of reference to the interventionist doctrine, which can be 

legitimized through both economic and political reasons. In time, the interventionist doctrine has undergone 
significant transformations, in accordance with the reconfiguration of the international security environment. 
This paper analyzes the theoretical and legal aspects connected to this doctrine, in the attempt to understand 
its evolution in time, as well as its perspectives for the future. Furthermore, the study addresses the evolution 
of American foreign policy in the Middle East, which we consider to be a relevant proof for the manner in which 
interventionism has changed in the last decades. 
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 Introducere 

a nivel internaŃional, intervenŃionismul presupune ameninŃarea, coerciŃia sau 
forŃarea unui stat de a-şi schimba comportamentul sau politica 
guvernamentală. IntervenŃionismul poate încorpora activităŃi directe precum 

folosirea ameninŃării armate şi activităŃi indirecte precum asasinatul politic, subversiunea, 
embargoul economic de toate tipurile (blocadă totală sau parŃială, restricŃii de transport 
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