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Rezumat
Dilema securității reprezintă un sistem teoretic caracteristic relațiilor internaționale, care 

în opinia autorilor, „avertizează” despre existența unor „capcane geopolitice”, ieşirea din care 
implică depunerea unor serioase eforturi, pentru a supraviețui ca entitate. Pentru a elucida 
unele aspecte teoretice cu referire la esența şi formele de manifestare a „dilemei de securita-
te”, autorii se axează pe studiile realizate de John Hertz, Robert Jervis, Herbert Butterfield, Ken 
Booth şi Nicholas Wheeler, Glenn H. Snyder. În calitate de studii de caz au fost alese conflic-
tele din Orientul Mijlociu şi cel Apropiat, care se caracterizează prin participarea unui număr 
mare de actori cu diverse interese economice, politice şi geostrategice. Autorii au ajuns la 
concluzia că concepția „dilema securității” este dificil pentru a fi aplicată în cercetările de 
relații internaționale şi nu poate elucida în profunzime situațiile de conflict regionale, inclu-
siv din Orientul Mijlociu şi cel Apropiat.
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realismul politic, conflictul Palestiniano-izraelian, „dilema fără soluție”, „proliferarea dilemei de 
securitate”.
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Noțiunea „dilema securității” reprezintă o concepție pe cât de simplă din punct de vede-

re semantic pe atât de evazivă din perspectiva elaborării unor alternative decizionale care, 
eventual, ar direcționa actorii implicați în procesele de asigurare a securității individuale 
sau colective, spre o situație de echilibru. Dilema securității reprezintă mai degrabă un 
sistem teoretic ce avertizează despre existența unor „capcane geopolitice”, a unor „mlaștini 
politice”, ieșirea din care implică depunerea unor serioase eforturi, pentru a supraviețui ca 
entitate, dar care nu-ți asigură neapărat integritatea.

Dilema securității se manifestă nu doar în cadrul relațiilor internaționale, relațiilor între 
state sau a unor uniuni de state, dar și în cadrul statelor, în special, celor multietnice (con-
flictele interetnice) sau în cadrul uniunilor de state, în care interesele naționale concurează 
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cu cele corporative riscând în permanență să treacă într-o fază mai activă sau chiar de 
conflict.

Pentru a fi mai expliciți, în abordarea temei, în special pentru cei care sunt doar la etapa 
de studiere a relațiilor internaționale, vom elucida unele aspecte teoretice cu referire la 
esența și formele de manifestare ale „dilemei de securitate”, referindu-ne, în primul rând, la 
definirea acesteia.

Pentru prima dată noțiunea „dilema securității” a fost pusă în circuitul științific de către 
John Hertz imediat după formarea Alianței Atlanticului de Nord, în anul 1949 [1]. Un an 
mai târziu, după publicarea primului articol științific în acest sens (1950), în monografia sa 
„Realismul politic și idealismul politic”, John Hertz afirma că statul sau grupurile de state 
aflându-se în condițiile anarhiei politice nutresc necesitatea asigurării propriei securități. 
Reieșind din imprevizibilitatea comportamentului actorilor pe arena internațională ei tind 
să-și majoreze capacitatea militară și respectiv de apărare. Aceste acțiuni de securizare, 
provoacă neîncrederea celorlalți participanți la procesul politic internațional care sunt 
impuși să dea replica potrivită. În rezultat, procesul devine continuu și totodată vicios dar 
și de lungă durată.

Până în anii ,70 concepția „dilema securității” rămânea oarecum conservată în cadrul 
abordărilor realismului politic fără a fi clar evidențiată drept categorie de importanță te-
oretică. Tocmai în această perioadă „dilema securității” capătă o mai largă răspândire în 
cadrul teoriei relațiilor internaționale pentru elucidarea cauzelor și a caracterului relațiilor 
conflictuale dintre diferite state. În acest sens, Robert Jervis menționa că dilema securității 
apare atunci când statul sau grupul de state întreprind anumite măsuri pentru consolida-
rea propriei securități, acestea fiind inevitabil percepute de către alte state drept manifes-
tări de agresivitate la adresa lor, provocându-le, astfel, să recurgă la întreprinderea anumi-
tor pași de securizare [2]. De obicei, aceste acțiuni creează un cerc vicios al escaladărilor 
conflictuale deseori de lungă durată. Dezvoltând discuția cu privire la dilema securității, 
Robert Jervis aplică perspectiva factorului geografic, menționând că un stat sau altul poate 
fi perceput de către alt stat în calitate de un potențial aliat sau potențial agresor în funcție 
de situarea geografică a acestora.

Acest complicat proces este abordat și din perspectiva paradigmei behavioriste, de că-
tre Herbert Butterfield în monografia „History and human relations” (London, 1951). Utili-
zând noțiunea „dilema fără soluție” autorul descrie situația când părțile nu intenționează 
să se atace, dar din cauza situației neclare și a fricii provocate de presupusul pericol, părțile 
intră în conflict [3].

În continuarea acestei abordări, „dilema de securitate” devine mult mai clară și mult 
mai aplicabilă, prin dezagregarea ei în „dilema interpretărilor” și „dilema reacțiilor”. În acest 
sens, Ken Booth și Nicholas Wheeler menționează că dilema interpretărilor apare în legă-
tură cu lipsa de comunicare între părți și respectiv în situațiile neclare [4]. Un stat care-și 
dezvoltă potențialul, nu neapărat intenționează să-și dezvolte și puterea militară. Însă în 
virtutea lipsei de informație cu privire la adevăratele intenții ale acestui stat, ceilalți actori 
vor interpreta situația creată drept una care se poate solda cu un eventual atac. În continu-
are apare dilema reacțiilor – faza cea mai periculoasă în relațiile interstatale, când jucătorii 
îngrijorați de fortificarea unei țări întreprind măsuri de consolidare a propriei securități, 
provocând astfel acțiuni în ascensiune și cu adevărat agresive. 

Alte forme de manifestare ale dilemei de securitate le aflăm în abordările lui Glenn H. 
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Snyder, care include în circuitul teoretic al acestei concepții noțiunea de „abandonare” și 
„atragere”. Prima noțiune reprezintă situația când aliatul strategic sau Alianța militaro-stra-
tegică din anumite considerente nu-și pot permite acordarea ajutorului militar aliatului 
strategic agresat. Cea de a doua situație rezidă în faptul când aliatul sau alianța sunt atrase 
în conflict din cauza partenerului  strategic care, eventual, este agresat sau poate fi atacat 
în curând [5].

În linii generale, o astfel de abordare a dilemei de securitate, esenței și formelor de ma-
nifestare ale acesteia, cu anumite diferențe și nuanțări, este frecvent întâlnită în diverse 
publicații de specialitate (vezi de ex., Carl Bjork [6], Anders Wivel [7]). Un interes deosebit 
însă reprezintă „proliferarea dilemei de securitate” (noțiunea ne aparține) în cadrul anu-
mitor alianțe din diverse considerente, inclusiv din cauza lipsei de înțelegere între par-
teneri sau a  suprasolicitării unor acțiuni  de securitate fără ca acestea să fie primite cu 
recunoștință de către ceilalți componenți ai alianței.

Un exemplu elocvent, în acest sens, este sinuoasa cale a Turciei care mai multe dece-
nii la rând a fost considerată drept un aliat de încredere al Occidentului. Mai mult, aceas-
tă țară care reprezentă flancul de sud al Alianței Nord-Atlantice și care până în prezent 
deține o armată cu cel mai înalt potențial de luptă după cea a SUA, este considerată de 
către aliați drept parte integrantă a sistemului de securitate din regiune. Din perspectiva 
dilemei de securitate puterea militară a Turciei, în opinia noastră, este condiționată de 
doi factori principali: primul și cel mai important factor - situarea geografică a acestei țări 
într-un spațiu geopolitic, care se deosebește prin cele mai multe conflicte etno-confe-
sionale și a unei situații conflictuale în permanentă ascendență și cel de al doilea factor 
- insistența Turciei de a demonstra Alianței și în primul rând, SUA că ea reprezintă forța 
principală în regiune și după dispariția URSS, încercând prin aceasta să obțină anumite 
preferințe, în primul rând. economice și statutul de membru al UE.

După cum menționează în una din lucrările sale Șlîcov P. V. situația însă a început să 
se schimbe treptat dar ireversibil odată cu neacceptarea Turciei (1999) ca parte a Po-
liticii Europene de Securitate și Apărare Comună care actualmente reprezintă în fond 
temelia securității comune a UE [8]. Conducerea de vârf de la Ankara a calificat acest 
fapt  drept atentat la interesele naționale ale Turciei în sfera securității și ca pe o discri-
minare a drepturilor sale în calitate de membru a NATO. 

De menționat însă că evenimentele din 11 septembrie 2001 și începutul acțiunilor 
globale împotriva terorismului au schimbat nu doar abordarea generală a securității 
internaționale, dar și a rolului Republicii Turcia în Orientul Apropiat și Mijlociu, care 
având în regiune o rețea  largă  de baze militare ocupă poziția centrală în lupta cu 
terorismul alături de SUA și UE. Cu toate acestea, după cum consemnează și Pavel 
Șlîcov, evenimentele legate de „Primăvara arabă” și înrăutățirea la maximum a situației 
din regiune a impulsionat conducerea de la Ankara spre decizia de consolidare a Tur-
ciei în calitate de jucător independent în Orientul Mijlociu, care-și promovează pro-
pria agendă în relațiile sale cu actorii statali și non-statali din regiune sau implicați în 
soluționarea conflictelor din această zonă extrem de turbulentă. În acest sens, relațiile, 
oarecum demonstrative, de colaborare și cooperare ale Turciei cu Federația Rusă dar 
și divergențele dintre acestea, au provocat serioase suspiciuni Statelor Unite, fapt ce 
complică la maximum dilema securității în regiune, care actualmente înclină spre o 
eventuală proliferare a conflictului [8].
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Dilema securității în situația de conflict din Orientul Mijlociu se caracterizează printr-o 
gamă largă de manifestări, care rezultă inclusiv din complexitatea și amploarea conflictu-
lui din regiune. Un exemplu elocvent, în acest sens, este conflictul Palestino-israelian care 
poate fi calificat, pe de o parte, ca un conflict teritorial și etno-religios, pe de alta, el repre-
zintă unul din cele mai complicate și de lungă durată conflicte internaționale. 

În acest sens B. M. Iagudin, menționa în una din lucrările sale, că acest conflict are o 
conotație nu doar regională dar și internațională, fiind unul deosebit și fără asemănare [9]. 
Specificul acestuia rezidă în faptul că la bazele lui se află o multitudine de contradicții pro-
vocate de o serie de factori de ordin istoric, ideologic, religios, etnic, economic, social, teri-
torial, care prin natura lor provoacă părțile implicate  să ia poziții de luptă fără compromis 
[9]. În acest sens, soluționarea acestei crize este extrem de complicată, iar dilema securității 
în linii mari pare a fi devansată sau ignorată, ea manifestându-se doar în coordonatele tac-
tice ale conflictului, când toți urmăresc planurile și acțiunile unui altuia.

Imediat după declarația de independență a Israelului (15 mai 1948) Liga Statelor Ara-
be (Siria, Liban, Iordania, Egipt) declară război noului stat care era susținut de către SUA 
și URSS, țările arabe fiind sprijinite doar de Marea Britanie. Pe de o parte, ONU pe de alta 
SUA și URSS după fiecare conflict/război dintre Israel și Palestina implicit statele arabe 
menționate, se încadrau plenar în soluționarea acestora. În anumite cazuri, în reglementa-
rea numeroaselor crize și conflicte se implicau și țările europene. Astfel după prima Intifadă 
(1987-1993) la Oslo au loc tratativele secrete bilaterale dintre reprezentanții Israelului și 
Organizația pentru Eliberarea Palestinei sub egida Norvegiei. 

Consemnăm odată în plus că esența conflictului rezidă în așa-numita „problemă pales-
tiniană”, soluționarea căreia ar crea, în opinia specialiștilor, premisele necesare pentru sta-
bilirea unei păci durabile, or fără realizarea drepturilor palestinienilor la autodeterminare, 
pacea în această regiune este imposibilă. 

În acest sens, ținând cont de multitudinea și complexitatea contradicțiilor, care stau la 
baza conflictului din Orientul Mijlociu, precum implicarea în acest conflict a unui număr 
mare de actori cu diverse interese economice, politice, geostrategice manifestate într-o 
zonă cu enorme rezerve de hidrocarburi, dreptul palestinienilor să-și determine perspec-
tiva politică pe potriva aspirațiilor și dreptul Israelului să dezvolte în condițiile unei păci 
durabile rămân a fi scopuri care cu regret se exclud, atmosfera de conflict rămânând a fi 
una de lungă durată.

În raport cu situația din Orientul Mijlociu și cel Apropiat, dilema securități își pierde din 
eficiența sa teoretică tradițională și de elucidare a conflictului din regiune, în special în pe-
rioada post-bipolară, când tendința spre diversificarea structurală a relațiilor internaționale 
la nivel global și regional schimbă cardinal tabloul lumii. Pe acest fundal geopolitic apar 
noi provocări și riscuri – terorismul internațional, criminalitatea organizată, proliferarea 
armelor de distrugere în masă, migrația ilegală, contrabanda cu narcotice, catastrofele 
tehnogene  și cele ecologice, care de rând cu vechile provocări și riscuri au complicat la 
maximum problema asigurării securității internaționale.

În acest context regiunea vizată devine extrem de eterogenă și divizată de factorii 
de influență străini. În opinia Elenei Saviceva în Orientul Mijlociu nu există probleme 
izolate sau probleme strict naționale „acestea apărând într-un colț al regiunii deseori 
se fac resimțite în alte părți ale arealului, reproducându-se în lanț și acutizându-se în 
ascendență” [10].
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În acest sens, securitatea regiunii se complică și mai mult din cauza profundelor 
divergențe etno-religioase care întotdeauna au servit drept inflamabil pentru provocarea 
conflictelor din regiune. Exemple reprezentative, în acest sens, sunt: conflictul din Libia 
care se reproduce pe contul lagărelor și a coloniilor palestiniene, care de mult s-au trans-
format în focare ale criminalității și terorismului, din cauza cărora suferă în special creștinii-
maroniți și musulmanii-șiiți; contradicțiile antagoniste dintre cele două comunități ale Ci-
prului reprezentate de greci și turcii-ciprioți care durează de șase decenii, începând imediat 
după obținerea independenței față de Marea Britanie în 1960 [11]; mișcarea kurzilor, care 
pledează pentru recunoașterea propriei identități și dreptul la autodeterminare în cadrul 
pretinselor teritorii istorice care actualmente se regăsesc în cadrul altor state: Turcia, Irak, 
Iran și Siria; confruntarea aprigă dintre sunniți și șiiți din Irak; situația explozivă din Afga-
nistan și războiul civil din Libia, părțile beligerante fiind susținute pe de o parte de Turcia și 
Qatar, pe de alta de Egipt, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite.

Meditând asupra teoriei „dilema securității” și discutând cu doctorandul meu Sayed Sa-
yed (coautor al acestui articol) despre universalitatea acesteia, ambii înțelegeam că ea este 
devansată nu doar de situația care s-a format după dispariția bipolarismului, ea nu poa-
te elucida în profunzime nici situațiile de conflict regionale, inclusiv din Orientul Mijlociu. 
Notele critice asupra acestei concepții expuse în prezenta publicație s-au intensificat pe 
măsura insistenței noastre de a o aplica drept prismă metodologică pentru explicarea cau-
zelor de conflict din regiunea vizată și a contura unele tendințe de soluționare a acestora. 
„Dilema” în această situație constă în faptul că dificultățile aplicării acestei teorii, contravin 
tendinței crescânde în mediul  cercetătorilor metadomeniului  relațiilor internaționale de a 
face tot mai mult referință la această teorie.

Ținând cont de acest fapt finalizăm acest articol, fără prea multe note critice la adresa 
„dilemei”, or ea necesită o analiză mult mai amplă din perspectiva radicalelor schimbări 
din ultimele trei decenii în politica mondială. Vom remarca doar că această decepție nu ca-
racterizează doar discursul nostru. Ilustrul savant rus A. Fenenko (Universitatea de Stat din 
Moscova), menționează mai multe argumente în detrimentul acestei teorii care în opinia 
sa nu poate fi una universală [12]. Dacă unul din actori, consideră A. Fenenko, este hotă-
rât să înceapă războiul, atunci nu are sens să se discute despre „acțiuni de provocare” în 
raport cu acest subiect sau în raport cu oponentul său. Cu alte cuvinte, dacă participanții 
la procesul politic consideră războiul drept un fenomen indispensabil, atunci nu este ca-
zul să se vorbească despre „dilema securității”. Pe de altă parte, logica „dilemei” consideră 
statele mici și acțiunile lor de consolidare a propriei capacități de apărare, drept subiecți 
ce ar trebui să provoace țările mari sau supraputerile lumii la acțiuni similare, în realitate 
însă, acestea rămân a fi indiferente în virtutea potențialului incomparabil. În sfârșit, „dilema 
securității” se manifestă deplin doar în relațiile dintre actorii cu același statut internațional, 
potențial economic și militar. În acest sens, dacă unul dintre state poate depăși celelalte 
prin totalitatea resurselor pe care le deține, evident că interesul față de această dilemă 
devine nul, or asemenea țară poate să intervină eficient pentru a-și atinge scopul atât prin 
forța militară, cât prin puterea economică.

Caracterul contraargumentelor devine și mai devastator în situația de conflict și totală 
criză din Orientul Mijlociu, când atacurile armate reciproce atât între state, cât și între gru-
purile religioase și cele etnice din cadrul acestor state sunt întreprinse doar din perspectiva 
clasică „Cartagina trebuie să fie distrusă”.
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Abstract
The security dilemma is a theoretical system characteristic of international relations, which 

in the opinion of the authors, “warns” about the existence of “geopolitical traps”, the way out 
of which involves making serious efforts to survive as an entity. To elucidate some theoretical 
aspects regarding the essence and forms of manifestation of the “security dilemma”, the au-
thors focus on studies by John Hertz, Robert Jervis, Herbert Butterfield, Ken Booth and Nicholas 
Wheeler, Glenn H. Snyder. The conflicts in the Middle East and the Middle East were chosen 
as case studies, which are characterized by the participation of a large number of actors with 
various economic, political and geostrategic interests. The authors concluded that the concept 
of the “security dilemma” is difficult to apply in international relations research and cannot 
elucidate in depth regional conflict situations, including in the Middle East.
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The notion of “security dilemma” is a conception that is as semantically simple as it is 
evasive from the perspective of developing decision-making alternatives that would even-
tually direct the actors involved in individual or collective security processes to a balanced 
situation. The security dilemma is, rather, a theoretical system that warns of the existence 
of “geopolitical traps”, of “political swamps”, the way out of which involves making serious 
efforts to survive as an entity, but which does not necessarily ensure integrity.

The security dilemma manifests itself not only in international relations, relations be-
tween states or unions of states, but also in states, especially multiethnic ones (interethnic 
conflicts) or within unions of states, where national interests compete with those of con-
stantly risking a more active or even conflictive phase.

To be more explicit, in approaching the topic, especially for those who are only at the 
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stage of studying international relations, we will elucidate some theoretical aspects with 
reference to the essence and forms of manifestation of the „security dilemma”, referring, in 
first, to define it.

For the first time, the notion of the “security dilemma” was put on the scientific circuit 
by John Hertz immediately after the formation of the North Atlantic Alliance in 1949 [1]. 
A year later, after the publication of the first scientific article in this regard (1950), in his 
monograph “Political Realism and Political Idealism”, John Hertz stated that the state or 
groups of states in the conditions of political anarchy, nurture the need to ensure their own 
security. Based on the unpredictability of the actors’ behavior on the international arena, 
they tend to increase their military and defense capabilities, respectively. These security 
actions cause distrust of the other participants in the international political process 
who are forced to give the right reply. As a result, the process becomes continuous and 
at the same time vicious but also long-lasting.

Until the 1970s, the concept of the “security dilemma” remained somewhat pre-
served in the approaches of political realism without being clearly highlighted as a 
category of theoretical importance. It was during this period that the “security di-
lemma” became more widespread in the theory of international relations to elucidate 
the causes and nature of conflicting relations between different states. In this regard, 
Robert Jervis noted that the security dilemma arises when the state or group of states 
takes certain measures to strengthen their security, which are inevitably perceived by 
other states as manifestations of aggression against them, thus causing them to re-
sort to certain security steps [2]. Usually these actions create a vicious circle of often 
long-lasting conflict escalations. Developing the discussion on the security dilemma, 
Robert Jervis applies the perspective of the geographical factor, noting that one state 
or another may be perceived by another state as a potential ally or potential aggressor 
depending on their geographical location.

This complicated process is also approached from the perspective of the behavior-
ist paradigm, by Herbert Butterfield, in the monograph „History and human relations” 
(London, 1951). Using the notion of „unresolved dilemma”, the author describes the 
situation when the parties do not intend to attack, but due to the unclear situation and 
the fear caused by the alleged danger, the parties come into conflict [3].

Following this approach, the „security dilemma” becomes much clearer and more 
applicable, by disaggregating it into the „interpretation dilemma” and the „reaction 
dilemma”. In this regard, Ken Booth and Nicholas Wheeler mention that the dilemma 
of interpretations arises in connection with the lack of communication between the 
parties and respectively, in unclear situations [4]. A state that develops its potential 
does not necessarily intend to develop its military power. But due to the lack of infor-
mation about the true intentions of this state, the other actors will interpret the situ-
ation created as one that could result in a possible attack. Next comes the dilemma 
of reactions - the most dangerous phase in interstate relations, when players worried 
about fortifying a country take steps to strengthen their security, thus provoking upward 
and truly aggressive actions.

Other forms of manifestation of the security dilemma are found in the approaches of 
Glenn H. Snyder, who includes in the theoretical circuit of this conception the notion of 
„abandonment” and „attraction”. The first notion is the situation when the strategic ally or 
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the military-strategic alliance for certain reasons cannot afford to grant military aid to the 
aggressed strategic ally. The second situation is when the ally or alliance may be drawn 
into conflict by virtue of the strategic partner who may be attacked or may be attacked 
soon [5].

In general, such an approach to the security dilemma, its essence and forms of mani-
festation, with certain differences and nuances, is frequently encountered in various 
specialized publications (See, e.g., Carl Bjork [6], Anders Wivel [7]). Of particular inter-
est, however, is the „proliferation of the security dilemma” (the notion belongs to us) in 
certain alliances for various reasons, including due to lack of understanding between 
partners or overburdening of security actions without being gratefully received by  the 
other components of the alliance.

An eloquent example of this is Turkey’s winding path. For decades, Turkey, has been 
seen as a trusted ally of the West. Moreover, this country, which represents the southern 
flank of the North Atlantic Alliance and which, so far has an army with the highest com-
bat potential after the United States, is considered by the Allies as an integral part of the 
security system in the region. From the perspective of the security dilemma, the military 
power of Turkey in our opinion is conditioned by two main factors: the first and most im-
portant factor - the geographical location of this country in a geopolitical space, which 
is distinguished by most ethno-confessional conflicts and a rising conflict situation, and 
the second factor - Turkey’s insistence on demonstrating to the Alliance and, first and 
foremost, the US that it is the main force in the region, and after the disappearance of the 
USSR, they have been trying to obtain certain preferences, first of all,  on the economic 
level and the EU membership.

As mentioned in one of the works of  Șlîcov P.V., the situation, on the contrary, began 
to change gradually but irreversibly with the non-acceptance of Turkey (1999) as part 
of the European Common Security and Defense Policy, which is currently at the heart 
of the EU’s common security [8]. The top leadership in Ankara described the event as 
an attack on Turkey’s national security interests and as a discrimination of its rights as a 
NATO member.

It should be noted, however, that the events of September 11, 2001 and the begin-
ning of global counter-terrorism actions changed not only the general approach to in-
ternational security, but also the role of the Republic of Turkey in the Middle East, which 
has a broad network of military bases. in the fight against terrorism alongside the US and 
the EU. However, as Pavel Șlîcov notes, the events related to the „Arab Spring” and the 
worsening situation in the region have pushed Ankara’s leadership towards the decision 
to consolidate Turkey as an independent player in the Middle East, which promotes its 
own agenda in its relations with state and non-state actors in the region or with the ones 
involved in resolving conflicts in this extremely turbulent area. In this regard, Turkey’s 
somewhat demonstrative relations of cooperation and cooperation with the Russian 
Federation, as well as their differences, have provoked serious suspicions in the United 
States, which further complicates the security dilemma in the region, which is currently 
prone to a possible proliferation of conflict [8].

The security dilemma in the conflict situation in the Middle East is characterized by 
a wide range of manifestations, which also result from the complexity and scale of the 
conflict in the region. An eloquent example in this regard is the Palestinian-Israeli conflict 
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which can be described, on the one hand, as a territorial and ethno-religious conflict, on 
the other hand it is one of the most complicated and long-lasting international conflicts.

In this regard B.M. Iagudin mentioned in one of his works that this conflict has not 
only a regional but also an international connotation, being a special one and without 
resemblance [9]. Its specificity lies in the fact that at its bases are a multitude of con-
tradictions caused by a series of historical, ideological, religious, ethnic, economic, so-
cial, territorial factors, which because of their nature, cause the parties involved to take 
fighting positions without compromise [9]. In this sense, resolving this crisis is extremely 
complicated, and the security dilemma broadly seems to be overtaken or ignored, mani-
festing itself only in the tactical coordinates of the conflict, when everyone is following 
each other’s plans and actions.

Immediately after Israel’s declaration of independence (May 15, 1948), the League of 
Arab States (Syria, Lebanon, Jordan, Egypt) declared war on the new state, which was 
supported by the United States and the USSR, with Arab countries supported only by 
Britain. On the one hand, the UN on the other hand, the USA and the USSR, after each 
conflict / war between Israel and Palestine, implicitly the mentioned Arab states, were 
fully involved in their solution. In some cases, European countries were also involved in 
resolving numerous crises and conflicts. Thus, after the first Intifada (1987-1993) in Oslo, 
secret bilateral negotiations took place between the representatives of Israel and the 
Organization for the Liberation of Palestine under the auspices of Norway.

We note once again that the essence of the conflict lies in the so-called „Palestinian 
problem”, the solution of which would create, in the opinion of specialists, the necessary 
premises for establishing a lasting peace, or, without realizing Palestinians’ rights to self-
determination, peace in this region is impossible.

In this sense, taking into account the multitude and complexity of the contradictions 
that underlie the conflict in the Middle East, such as the involvement in this conflict of a 
large number of actors with various economic, political, geostrategic interests manifest-
ed in an area with enormous hydrocarbon reserves, the right of the Palestinians to de-
termine their political perspective according to their aspirations and the right of Israel to 
develop in the conditions of a lasting peace remain goals that are regrettably excluded, 
the atmosphere of conflict remaining a long-lasting one.

Compared to the situation in the Middle East and the Middle East, the security dilemma 
loses its traditional theoretical and conflict-elucidating efficiency in the region, especially 
in the post-bipolar period, when the trend towards structural diversification of global and 
regional international relations changes cardinally the picture of the world. Against this 
geopolitical background, new challenges and risks appear - international terrorism, organ-
ized crime, proliferation of weapons of mass destruction, illegal migration, narcotics smug-
gling, technological and ecological catastrophes, which along with the old challenges and 
risks have complicated the problem of ensuring international security.

In this context, the targeted region becomes extremely heterogeneous and divided 
by foreign influencers. In the opinion of Elena Saviceva, there are no isolated problems 
or strictly national problems in the Middle East, „these appearing in a corner of the re-
gion are often felt in other parts of the area, reproducing in a chain and exacerbating in 
ascendancy” [10].

In this sense, the security of the region is further complicated by the deep ethno-
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religious differences that have always fueled and provoked conflicts in the region. Rep-
resentative examples of this are: the conflict in Libya, which is recurring at the expense 
of Palestinian camps and settlements, which have long become hotbeds of crime and 
terrorism, as a result of which Maronite Christians and Shiite Muslims suffer in particular; 
the antagonistic contradictions between the two communities of Cyprus represented by 
the Greek- and Turkish-Cypriots lasting six decades, starting immediately after gaining 
independence from Great Britain in 1960 [11]; the Kurdish movement, which advocates 
the recognition of its own identity and the right to self-determination in the alleged 
historical territories currently found in other states: Turkey, Iraq, Iran and Syria; the fierce 
confrontation between Sunnis and Shiites in Iraq; the explosive situation in Afghanistan 
and the civil war in Libya, the warring parties being supported on the one hand by Tur-
key and Qatar, on the other by Egypt, Saudi Arabia, the United Arab Emirates.

Meditating on the “security dilemma” theory and discussing with my PhD student 
Sayed Sayed (co-author of this article) about its universality, we both understood that it 
is preceded not only by the situation that formed after the disappearance of bipolarism, 
it can neither elucidate in depth the situations of regional conflicts, including in the Mid-
dle East. The critical notes on this concept set out in this publication have intensified, as 
we have insisted on applying it as a methodological prism to explain the causes of con-
flict in the  referred region and outline some tendencies to resolve them. The „dilemma” 
in this situation is that the difficulties of applying this theory, contradict the growing 
trend among researchers in the metadomain of international relations to make more 
and more reference to this theory.

Given this fact, we conclude this article without too many critical notes on the “di-
lemma”, for it requires a much broader analysis from the perspective of radical changes 
in the last three decades in world politics. We will only notice that this disappointment 
does not only characterize our speech. The illustrious Russian scientist A. Fenenko (Mos-
cow State University) mentions several arguments to the detriment of this theory, which 
in his opinion cannot be a universal one [12]. If one of the actors, according to A. Fenen-
ko, is determined to start the war, then it does not make sense to discuss „provocative 
actions” in relation to this subject or in relation to his opponent. In other words, if the 
participants in the political process consider war as an indispensable phenomenon, then 
there is no need to talk about the “security dilemma”. On the other hand, the logic of the 
“dilemma” considers small states and their actions to strengthen their defense capacity 
as subjects that should provoke large countries or the world’s superpowers to similar 
actions, but in reality they remain indifferent by virtue to the incomparable potential. 
Finally, the „security dilemma” is fully manifested only in relations between actors with 
the same international status, economic and military potential. In this sense, if one of the 
states can surpass the others by the totality of its resources, obviously the interest in this 
dilemma becomes zero, or such a country can intervene effectively to achieve its goal 
both by military force and by economical power.

The nature of the counter-arguments becomes even more devastating in the situa-
tion of conflict and total crisis in the Middle East, when reciprocal armed attacks between 
states and between religious and ethnic groups within these states are undertaken from 
a warlike perspective – “Carthage must be destroyed” .
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