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Categoric, pelerinii ºi
localnicii susþin cã Ieru-
salimul are o geografie,
astfel cã oraºul ar fi
compatibil cu punctele
cardinale ºi de aceea,
palestinienii ºi israelie-
nii ºi oamenii, în gene-
ral, inclusiv cei de la
ONU, UE ºi din SUA,

vorbesc despre Ierusalimul de Est ºi
despre Ierusalimul de Vest, fãrã sã se
mire nimeni cã asta se petrece în

“L’ombilico del mondo” - buricul lu-
mii, de unde Dumnezeul iudeilor ºi-a
început Facerea, pornind de la
chiar stânca de pe care, ulte-
rior, Îngerul Gabriel l-a ridicat
pe Mohamed sã viziteze Para-
disul, acelaºi loc de origine
unde unul din cei ºapte îngeri
“mi-a arãtat cetatea cea
sfântã, Ierusalimul, pogo-
rându-se din cer, de la Dumnezeu”
(Apocalipsa, 21: 10), unde Dum-
nezeu este mereu unul ºi acelaºi.

Manualele de istorie se înºealã, cãci
nu este posibil ca Ierusalimul de Est sã
fi fost cucerit de armata israelianã a Ie-
rusalimului de Vest, în cursul Rãzbo-
iului de ªase Zile, din iunie 1967, cum
toatã lumea crede, pentru cã putea
dura Rãzboiul ºi ªase Sute ªaizeci ºi
ªase de Zile ºi oricât de mult, cã ori-
cum, în Centrul Universului nu încap

est-vest-nord-sud(veziNOTA1),
ci de acolo pornesc, aºa cã “re-
unificarea teritorialã a Ierusa-
limului” este, desigur, o aiure-
alã politicã, aºa cum este ºi
mutarea ambasadei.

Muntele Moriah, pe care
Dumnezeu îi cere lui Abraham

sã-l sacrifice pe fiul sãu Isac, poate sã
penduleze pe teritoriul amorit între Ie-
rusalim (cum pretind iudeii) ºi Geri-

zim (cum pretind samaritenii).
Aceastã oscilaþie a unui întreg mun-

te vine cumva la Mohamed, sã-l con-
firme cã “Nu conteazã pe ce cale te
apropii de El”- deci, unde sã ne mutãm
ambasada, care astãzi funcþioneazã în
bunã pace, pe strada Adam HaCohen,
în nordul Tel Aviv-ului?

În Ierusalimul de Est sau în Ierusali-
mul de Vest? (vezi NOTA2). Sau poa-
te în Ierusalimul Ceresc?

Templul lui Solomon a fost ridicat
pe Muntele Moriah, ºi a fost ridicat de
demonii asupra cãrora Solomon a cã-
pãtat putere printr-un inel de la Dum-
nezeu ºi deºi a fost ridicat de demoni,
chiar acolo locuieºte Dumnezeu (de
aceea existã un singur Templu) - o ex-
travaganþã care forþeazã eliberarea
spiritului de conformism.

Casa lui Dumnezeu ºi-a pierdut
adresa precisã, astfel cã, dupã cum se
pare, Zidul Plângerii, la care se
închinã iudeii, nu ar fi chiar ultimul
vestigiu al Templului, ci un zid al
construcþiei care, culmea!, adãpos-
tea garnizoana ocupantului roman
(atât de detestat). Dupã unii,Templul
se gãsea undeva mai jos, dar mulþi-
mea de iudei care se clatinã cu faþa la
Zidul Plângerii, desigur, aduce Tem-
plul mai sus, chiar acolo unde se roa-
gã ei.

Spiritual, imprecizia geograficã este
fertilã, oferind o bogãþie de înþelesuri, în
schimb ea devine catastrofalã pentru
întreaga omenire, în plan politic.

Este clar cã nebuloasa îºi are originea
în folosirea numelui “Eretz Israel” de
cãtre David Ben-Gurion, ºeful executiv

al Organizaþiei Mondiale Sioniste ºi
preºedintele Agenþiei Evreieºti pentru
Palestina, când, la 14 Mai 1948, a decla-
rat “înfiinþarea unui stat evreu în Eretz
Israel, care sã fie cunoscut sub numele
de statul Israel”, un stat independent,
(dupã încetarea mandatului britanic
pentru Palestina, la 15 mai 1948).

Eretz Israel, aºa cum exegeþii iu-
de i au s tabi l i t în t re secole le
XII-XVI, este un alt nume pentru
Univers, cãci “Tora, Dumnezeu ºi
Universul sunt unul ºi acelaºi lucru”,
având drept variantã ca “Tora, Dum-
nezeu ºi Eretz Israel sunt unul ºi ace-
laºi lucru”, chestiuni pe care
Ben-Gurion, cu tot respectul, nu ar fi
trebuit sã le amestece în Declaraþia
de Independenþã.
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Mutarea ambasadei la Ierusalim -
Calendarul declaraþiilor
ü6 decembrie 2017: - Preºedintele SUA, Donald Trump: “Am hotãrât cã

este timpul sã recunoaºtem oficial Ierusalimul drept capitala Israelului”.

ü9 decembrie 2017: - Haaretz: “ Mogherini [Federica Mogherini, Înal-
tul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe ºi politicã
de securitate]: Republica Cehã mi-a promis cã nu mutã Ambasada în
Ierusalim”

ü10 decembrie 2017: - Federica Mogherini: “Noi, europenii, credem
cã Ierusalimul trebuie sã fie capitala a douã state, statul Israel ºi sta-
tul Palestinei. ªi noi credem cã singura modalitate de a atinge acest
obiectiv este prin negocierile directe dintre israelieni ºi palestinieni”.

ü21 decembrie 2017: - AL JAZEERA NEWS: “Adunarea Generalã a
Naþiunilor Unite a votat cu mare majoritate sã declare «nulã ºi nea-
venitã» o recunoaºtere unilateralã a Ierusalimului ca fiind capitala
Israelului. La o sesiune de urgenþã a Adunãrii Generale, joi, 128 de
þãri au votat în favoarea unei rezoluþii care a respins decizia contro-
versatã a preºedintelui SUA, Donald Trump, la 6 decembrie. Nouã
þãri au votat împotrivã, în timp ce 35 s-au abþinut.” [Vezi lista votu-
rilor în pagina 4.]

ü22 decembrie 2017: - Declaraþii de presã susþinute de Liviu Dragnea
la Parlament: “Eu cred cã România ar trebui sã se gândeascã serios
sã mute ambasada României din Israel în Ierusalim”.

ü24 decembrie 2017: - jewishpress.com: “Comunitatea arabã din
România a cerut oficialilor Autoritãþii Palestiniene de la Ramallah sã ia
mãsuri urgente pentru a convinge România sã renunþe la decizia de a
transfera ambasada din Tel Aviv la Ierusalim, a informat Ma’an dumi-
nicã dimineaþa. […]Republica Cehã ºi Filipine ºi-au anunþat intenþia
de a-ºi muta ambasadele în Ierusalim”.

ü11 aprilie 2018: - Camera Deputaþilor, Comunicat de presã: “Domnul
Liviu Dragnea, preºedintele Camerei Deputaþilor, a avut miercuri, 11
aprilie a.c., o întrevedere cu doamna Tzipi Hotovely, ministru adjunct
al Afacerilor Externe al Statului Israel, în care a fost abordat stadiul
proiectelor aflate pe agenda de cooperare bilateralã. Întrevederea a
constituit un excelent prilej pentru a reitera susþinerea stabilirii
Ambasadei României din Israel în oraºul Ierusalim.”

(F.G.)

(continuare în pagina 4)

ISÃRESCU, RÃSPUNZÂND DACÃ
MAI IA UN NOU MANDAT:

“Nu mai pot,
am 70 de ani”

uvernatorul BNR, Mugur
Isãrescu, a anunþat cã nu
mai poate, pentru cã are 70
de ani, rãspunzând întrebã-
rii dacã, din mai anul vii-
tor, când îi expirã manda-
tul, va mai rãmâne la Ban-
ca Naþionalã a României.

“Pãi…nu mai pot, am 70 de ani”, a
fost rãspunsul exact al ºefului Bãncii
Centrale, care a continuat: “Nu este de

actualitate întrebarea. De actualitate
este soliditatea acestei instituþii. (…)
Credibilitatea este instrumentul prin-
cipal cu care lucrãm. (…) Nu e vorba
de o instituþie cu un ºef. În primul rând
cã nu e condusã numai de mine, ci de
un întreg Consiliu de Administraþie.
(…) Nu conteazã numai Guvernatorul
Bãncii Naþionale, conteazã aceastã in-
stituþie. Întrebarea pe care aþi pus-o -
ce fac eu la 70 de ani - aproape cã nu
are valoare. (…) Þin foarte mult la
credibilitatea acestei instituþii”.

Plecarea lui Mugur Isãrescu din
fruntea BNR nu este un subiect nou, ci
o întrebare care circulã în opinia publi-
cã de mai mulþi ani de zile. În tot acest
timp au apãrut diverse informaþii lega-
te de încheierea ultimului mandat al lui
Isãrescu în funcþia de Guvernator al
BNR.

În urmã cu un an, surse din piaþa fi-
nanciar-bancarã, citate de Economi-
ca.net, spuneau cã Mugur Isãrescu a
început deja reorganizarea direcþiilor
din bancã.

EMILIA OLESCU
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MAKE

Stãruinþa lui Liviu Dragnea în intenþia sã mute ambasada noastrã din Tel

Aviv, la Ierusalim, alimenteazã o confuzie generalizatã, mai veche. Mult mai

veche. Politic, Ierusalimul a fost divizat de la prima prezenþã a iudeilor pe

pãmânturile palestinienilor, încã de pe timpul lui Abraham ºi Abimelec. “Ieru-

salimul indivizibil” dorit de Beniamin Netanyahu este o creaþie spiritualã.

Ambasada fãgãduitã la Ierusalim


