COMUNICAT DE PRESĂ
privind desfășurarea conferinței
„ISRAEL: 69 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ”
– Grand Hotel du Boulevard, 24 mai 2017 –

În ziua de 24 mai 2017 la ora 17:00, a avut loc conferința „ISRAEL: 69 de ani de independe nță”,
eveniment organizat de Fundația Universitară a Mării Negre în parteneriat cu Ambasada
Israelului la București și găzduit de Grand Hotel du Boulevard, situat pe Bulevardul Regina
Elisabeta nr.21, Sector 5, București.
Conferința a fost moderată de către Prof. univ. dr. Dan Dungaciu, președintele Fundației
Universitare a Mării Negre și director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale
„Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române, fiind transmisă online pe portalul Privesc.eu. Temele
avute în vedere s-au axat pe existența de-a lungul anilor a Israelului și independența acestuia,
pe soluția cu două state, relațiile statului evreu cu România precum și alte aspecte.
Printre invitații conferinței se aflaseră Excelența Sa, Tamar Samash, Ambasador al Israelului la
București, Dr. Zaki Shalom, cercetător principal la The Institute of National Security Studies,
Israel, Smadar Perry, jurnalist și expert pe Orientul Mijlociu, Israel. De asemenea, printre
vorbitori se află și Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, fost
Ambasador în Israel, Ambasador Ioan Donca, membru în Consiliul Director al FUMN, Petrișor
Peiu, Director FUMN, George Scarlat, Director FUMN.
ES Tamar Samash a început alocuțiunea salutând inițiativa Fundației Universitare a Mării
Negre de a organiza evenimentul în parteneriat cu Ambasada Israelului și a vorbit despre
poporul și statul evreu încă de dinaintea stabilirii independenței statului Israel. A accentuat
lupta pe care israelienii au dus-o pentru supraviețuire de-a lungul anilor și modul în care statul
evreu a reușit să creeze o economie puternică bazată pe tehnologie, un sistem de educație și
cercetare de renume și o agricultură de excepție.
Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac a punctat începutul relației dintre
România și Israel subliniind faptul că cele două țări au dezvoltat o diplomație comună ca urmare
a faptului că mulți dintre diplomații israelieni aveau origine românească, amintind de
asemenea, diverse personalități care au jucat roluri importante în relația bilaterală româno-
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israeliană. Totodată, oficialul român s-a referit și la excepționalitatea limbii ebraice și la lingviștii
evrei de origine română care au adus contribuții limbii orientale.
Domnul Ambasador Ioan Donca a elogiat relația dintre România și Israel și a calificat-o ca fiind
una bazată pe încredere reciprocă care a avut un parcurs evolutiv. O particularitate foarte
importantă în relația celor două state este reprezentată de contribuția diplomației române în
termeni de mediere conflictului dintre Israel și partea palestiniană. Totodată, au fost scoase în
evidență personalități politice israeliene remarcante, cum ar fi: Golda Meir, Moshe Daian sau
Shimon Peres.
George Scarlat, Director FUMN subliniază potențialul ridicat și legătura strânsă a relațiilor
româno-israeliene, menționând că numărul de turiști israelieni în România în anii trecuți este
de ordinul sutelor de mii, lucru ce nu este vizibil, conform directorului FUMN, și în raport cu
alte state din regiune, intervenind problema antisemitismului în unele cazuri. România este o
țară în care antisemitismul nu a prevalat, iar autoritățile de la București s-au distanțat de unele
inițiative anti-israeliene.
Petrișor Peiu consideră că economia israeliană este una inovativă și perfomantă mai ales la
capitolul industriei de apărare care s-a dezvoltat încă din anii ʼ30, mergând de la o industrie
clandestină de arme, la importuri provenind de la țări precum Franța și SUA, ca mai apoi să
ajungă la dezvoltarea unei industrii proprii de apărare care să producă de la armament de
infanterie și muniții, la avioane, rachete, sisteme anti-rachetă, sisteme radar. S-a făcut referire
asupra faptului că Israelul deține conducerea la nivel mondial în producția de drone și este un
pionier al domeniului cybersecurity și a luptei cu terorismul, dată fiind amenințarea constantă.
Industria de apărare adună la olaltă zeci de mii de angajați, ceea ce înseamnă mult pentr u un
stat de proporții mici cum este Israelul.
Prof. univ. Dan Dungaciu a adus în discuție dimensiunea religioasă a conflictului din Orientul
Mijlociu, ceea ce nu era un subiect de interes în trecut, dar care, începând cu protestele din așazisa Primăvară Arabă, a căpătat mai multă nuanță, mai ales în contextul apariției Statului Islamic
și a resurecției religioase a islamului. Soluția a două state este un subiect complicat, ridicând
semne de întrebare legate de compoziția etnică a acestora, dat fiind rata fertilității populației
evreiești și arabe.
Zaki Shalom, cercetător principal la The Institute of National Security Studies, Israel a vorbit
despre islamul radical și despre faptul că acesta poate fi combătut prin cooperarea
internațională. Acesta a menționat lupta continuă a Israelului cu grupările teroriste și
descurajarea lor pentru a mai comite atentate, arătând cum, în ultimii ani, amenințarea s-a redus.
În același timp, cercetătorul a relatat progresele făcute de statul evreu în domeniul energetic,
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lucru care i va conferi independență și care va ajuta statul să făurească noi relații cu alte țări.
Acordul cu Iranul, conform acestuia, lasă urme de impredictibilitate pe termen lung.
Smadar Perry a făcut cunoscută poziția jurnalistică obiectivă a acesteia cu privire la pacea dintre
israelieni și palestinieni, afirmând că nu va exista niciodată pace între cele două tabere. În
sprijinul afirmațiilor sale, aceasta a detaliat două episoade ale culiselor diplomatice ale
Orientului Mijlociu legate de Egipt și Regatul Arabiei Saudite.
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