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Rezumat: Autorii articolului analizează cauzele și modul de desfășurare a 

conflictelor armate arabo - israeliene, extrem de dure, din Orientul Mijlociu din 
perioada Războiul Rece, precum și modalitățile de implicare a Marilor Puteri în 

pregătirea și desfășurarea acestora, ca expresie a confruntării dintre Vest și Est. 

Autorii observă că în această zonă, sovieticii au găsit un teren fertil pentru 
implementarea unui program anti-vestic prin efortul lor de a exporta ideologia 

comunistă și de a scoate din sfera de influență a țărilor Occidentale statele arabe 

și a le trece în sfera lor de influență, iar Occidentalii dorind să-și mențină 

influența asupra acestora, căutând modalități de oprire a pătrunderii sovieticilor 
în Orientul Mijlociu. 

Analizând cele patru războaie arabo - israeliene din anii 1948, 1956, 

1967, 1973, autorii investighează cauzele care au generat conflictele, observând 
că disputele teritoriale, datorate unei stabiliri arbitrare a frontierelor, încă de pe 

vremea când regiunea era colonizată de orientali și mai apoi de occidentali și, 

relativ mai nou, de apariția în zonă a statului Israel, a reprezentat doar un 
amalgam de raţiuni politice care au condus la izbucnirea unor războie pustiitoare 

cu pierderi umane și materiale impresionante. 

Escaladare tensiunilor dintre arabi și evrei face posibilă apariția în zonă a 

Marilor Puteri, fiecare cu intresele ei, care vor tensiona și mai mult relațiile între 
statele regiunii și, implict între ele, ajungându-se la pericolul izbucnirii unui 

conflict major, cu posibilitatea folosirii armelor nucleare. 
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