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Abstract. Jerusalem has always been a core concept for the three main
Abrahamic religions: Judaism, Christianity, and Islam. Starting from United
States of America’s President Donald Trump’s declaration of officially
recognizing Jerusalem as Israel’s capital, the current paper thoroughly
describes Jerusalem’s historical and religious context. Considering the
current geopolitical dynamics of the Middle East, I seek to present the
perspectives, symbolism, and implications of and for the main actors that
have been identified – state and non-state. While the status of Jerusalem
is a sensitive matter, on the Grand Chessboard of the Middle East, for
some, the ascension of Iran’s influence and power might prove to be the
actual end-game.
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Declaraþia preºedintelui american Donald Trump, din data de 6 decembrie
2017, a surprins Occidentul, a înfuriat statele [arabe ºi] musulmane din regiunea
Orientului Mijlociu ºi a bucurat Israelul, toate în acelaºi timp. Declaraþia, în speþã,
reda faptul cã preºedintele SUA „a considerat cã este timpul sã recunoascã ofi-
cial Ierusalimul ca fiind capitala Israelului.“1 Totodatã preciza cã: „În timp ce
preºedinþii precedenþi au fãcut aceastã promisiune majorã de campanie, aceºtia
au eºuat. Astãzi, eu izbândesc.“2 Mai mult, Trump anunþa cã va muta ambasada
SUA de la Tel Aviv la Ierusalim – chestiune ce avea sã se materializeze, oficial,
în data de 14 mai 2018.

Prezentul material îºi propune a prezenta caracteristica geopoliticã a Ierusa-
limului, precum ºi simbolismul sãu, având ca punct de plecare declaraþia lui
D. Trump din decembrie 2017. Este de menþionat cã evoluþiile actuale au fost cu-
prinse pânã în data de 3 iunie 2018.
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Începuturile miºcãrii sioniste

David Vital, istoric contemporan al sionismului3, menþiona cã „statul Israel a
început dintr-o carte, Der Judenstaat a lui [Theodor] Herzl.“4 Aceastã dorinþã a
evreilor de a a-ºi stabili un stat naþional în jurul Sionului (Ierusalimului) a ge-
nerat o miºcare politicã, ce a devenit ideologia naþionalã a poporului evreu:
sionismul.5

Nu putem discuta despre Israel ºi Palestina fãrã sã discutãm despre Organi-
zaþia Sionistã. Dupã cum consemna unul dintre liderii sãi, Harry Sacher, într-un
articol din The Atlantic, din iulie 1919, miºcarea sionistã dateazã încã din anul
70 e.n. – anul distrugerii templului ºi statului evreu.6

Organizaþia Sionistã îºi face apariþia în 1897, fiind anul Primului Congres
Sionist ºi se defineºte ca fiind instrumentul prin care are sã se înfãptuiascã aspi-
raþiile miºcãrii sioniste – restaurarea vieþii naþionale normale a poporului evreu
– prin stabilirea/crearea unui stat iudaic în Palestina.7

Aferent caracterizãrii iudaismului, Sacher nota: „Iudaismul nu este o religie
în sensul înþeles de cãtre Occident. Iudaismul este experienþa spiritualã precipi-
tatã (agitatã) a poporului evreu. Ideea de iudaism este inseparabilã de ideea de
popor evreu, iar ideea de popor evreu este inseparabilã de ideea [de] pãmânt
evreiesc. Acest lucru se poate vedea în orice formã ºi expresie a vieþii religioase
evreieºti. Rugãciunea individualã, rugãciunea pentru evreul însuºi, este extrem
de rarã. Când un evreu se roagã, nu se roagã pur ºi simplu pentru el însuºi, ci
pentru tot Israelul; iar aceastã concepþie naþionalã pãtrunde în rugãciune inclusiv
în cele mai personale ºi individuale evenimente ale vieþii: naºterea, cãsãtoria ºi
moartea.“8

Exponenþi ai acestei aspiraþii sioniste apar încã din anii 1830, precum Sir
Moses Montefiore, care împreunã cu evreii din Occident au creat un fond în
vederea cultivãrii pãmântului din Palestina de cãtre evrei; sau a intervenþiei în
vederea reconstituirii Palestinei evreieºti a lui Baron Edmond de Rothschild
(membru francez al familiei de bancheri Rothschild)9.

În anii 1860 evreii din Rusia ºi România au început sã cumpere terenuri ºi sã
înceapã colonizarea. În 1916, harta Orientului Mijlociu este retrasatã de cãtre
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Marea Britanie ºi Franþa (cu consimþãmântul Rusiei Imperiale), prin acordul
dintre Mark Sykes ºi François Georges-Picot, în cazul dezmembrãrii Imperiului
Otoman.10 În urma acestui acord, Franþa urma sã administreze Cilicia, coasta si-
rianã ºi libanezã; Marea Britanie urma sã administreze sudul Mesopotamiei,
inclusiv Palestina, iar în cazul celei din urmã, se cere desprinderea ei de la Turcia
ºi supunerea acesteia unui regim special aprobat de Marea Birtanie, Rusia ºi
Franþa – specificându-se cã acest acord este necesar pentru protejarea inte-
reselor aliaþilor în Locurile Sfinte.11

În anul 1917, Arthur Balfour, Secretarul de Stat pentru Afaceri Externe al
Marii Britanii, îi adreseazã o scrisoare Lordului Lionel Walter Rothschild – cu-
noscutã ca Declaraþia Balfour12 – exprimând simpatia guvernului britanic faþã
de aspiraþiile sioniste în vederea stabilirii unui stat pentru poporul evreu în
Palestina13, înþelegându-se cã nu se va întreprinde nimic ce va prejudicia drep-
turile civile ºi religioase ale comunitãþilor non-evreieºti existente din Palestina,
sau drepturile ºi statutul politic de care se bucurã evreii în orice altã þarã.14

În 1917, comunitatea evreiascã din Palestina constituia aproximativ 9% din
populaþia de pe teritoriul palestinian; în 1947 imigraþia masivã ridicase proporþia
undeva la 31%.15 În ceea ce presupune posesiunea de pãmânturi a evreilor, în
anul 1917 deþineau 2,5% din teritoriul total palestinian; iar în 1947 se ajunsese
la 6,2%.

Sacher îºi încheia articolul din The Atlantic fixând clar simbolismul Ierusali-
mului: „Idealul sionist este unul dublu, naþional ºi uman, al rabinilor. Ierusalimul
este oraºul care a creat toþi fraþii Israelului. Ierusalimul este predestinat sã fie
oraºul-matern al tuturor þinuturilor/pãmânturilor.“16

Contextul istoric al Ierusalimului

În data de 15 mai 1945, Adunarea Generalã a ONU a numit o comisie spe-
cialã (UNSCOP) care a avut rolul de a se deplasa în Palestina pentru a analiza
situaþia ºi posibilitatea partajãrii ei.17 În urma anchetei, s-au elaborat douã pla-
nuri, unul majoritar ºi unul minoritar.18
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Cel majoritar – în linii mari – prevedea crearea a douã state distincte, unul
palestinian ºi unul evreu, împãrþirea teritoriului palestinian (56% în cazul sta-
tului evreu ºi 44% celui arab), iar Ierusalimul ºi regiunile adiacente obþineau
statut de zonã internaþionalã sub administraþia ONU.19 În cazul celui minoritar,
se lansa ideea înfiinþãrii unui stat federal palestinian, în interiorul cãruia sã existe
un stat arab ºi unul evreu, complet autonome pe plan local, având douã limbi ofi-
ciale (araba ºi ebraica), cu o singurã naþionalitate (palestinianã) ºi cu capitala la
Ierusalim.20 În 1947, prin votarea Rezoluþiei 181 (II) din 29 noiembrie [1947] a
Adunãrii Generale ONU, se prevedea împãrþirea teritoriilor palestiniene con-
form planului majoritar expus a priori.21

În anul 1948 a luat naºtere statul Israel, care a fost recunoscut, gradual de
jure22, de majoritatea þãrilor; însã, deºi Organizaþia Naþiunilor Unite recunoaºte
Israelul în acelaºi an, permiþându-i sã devinã membru [ONU], în data de 13 de-
cembrie 1949, plaseazã [iarãºi] Ierusalimul, în integralitatea sa, sub control in-
ternaþional – un corpus separatum23.

Totuºi, în ciuda reglementãrilor ONU, Israelul îºi mutã, în aceeaºi perioadã,
majoritatea instituþiilor guvernamentale în Ierusalim.24 Pânã în anul 1967, acest
oraº antic ºi sacru pentru cele 3 religii avraamice a fost împãrþit în douã – Israelul
controlând vestul Ierusalimului, iar haºemiþii iordanieni [i.e. statul iordanian] estul25.

Ceea ce schimbã statu-quo-ul are loc în [5-10] iunie 1967 – Rãzboiul de ºase
zile26, având ca pãrþi beligerante Israelul ºi de partea statelor arabe, Egipt, Siria
ºi Iordania. Victoria decisivã a Israelului din cadrul acestui rãzboi a însemnat
capturarea Peninsulei Sinai, Fâºiei Gaza, Cisiordaniei, Înãlþimilor Golan ºi a
vechiului oraº al Ierusalimului, mai exact, estul Ierusalimului.27

Vorbind despre evenimentele din 1967, Menachem Klein, politolog la Facul-
tatea Bar-Ilan din Israel, preciza cã „au fost douã puncte de cotiturã în 1967: o
mare victorie, inclusiv tranziþia rapidã de la frica de înfrângere [dinaintea rãzbo-
iului] la euforie ºi sentimentul cã totul este posibil, [precum] ºi impactul emo-
þional al ocupãrii Oraºului Vechi Vechiului Oraº.“28

Ierusalimul capãtã astfel un simbolism aparte pentru israelieni, devenind un
„centru sau un concept central al unui devotament cultic ce nu existase înainte“29,
mai mult, Ierusalimul ajunge elementul central al naþionalismului religios in-
transigent ce-ºi face tot mai des apariþia pe scena politicã israelianã – victoria
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partidului de dreapta, Likud, în 1977, sub M. Begin, a accentuat statutul Ieru-
salimului ca fiind intrinsec Israelului.30

Israelul ocupã estul Ierusalimului în 1967 ºi îºi impune legea, jurisdicþia ºi
administraþia asupra pãrþii de est a oraºului31 – acest aspect este considerat ilegal
conform dreptului internaþional, fiind condamnat de multe state de pe mapa-
mond, precum ºi de cãtre Consiliul de Securitate al Organizaþiei Naþiunilor Unite
(numit un act de agresiune).32 Pe atunci, Israelul a prezentat aceastã ocupare nu
ca o anexare, ci mai degrabã ca o mãsurã administrativã, fiind în beneficiul rezi-
denþilor ºi unind astfel serviciile municipale; cea mai importantã atribuþie fiind
aceea de protejare a locurilor sfinte.33

În anul 1980, Knesset-ul34 a adoptat „Legea de bazã: Ierusalim, Capitala
Israelului“35 care afirmã cã „Ierusalimul, complet36 ºi unit, este capitala Israelului“37;
totuºi, abia dupã 2000, când legea este amendatã, se stipuleazã explicit faptul cã
Israelul controleazã exclusiv integralitatea teritoriului – inclusiv Curtea Supremã
[israelianã] afirmã, dupã adoptarea Legii de bazã din 1980, cã estul Ierusalimului
a fost anexat.38 În ceea ce priveºte legea menþionatã a priori, Consiliul de
Securitate ONU ºi Curtea Internaþionalã de Justiþie (organ judiciar al ONU) o con-
damnã ºi o desemneazã ca fiind nulã.39

Deºi doi alþi preºedinþi americani – Bill Clinton ºi George W. Bush – au pro-
mis în timpul campaniei lor cã vor muta ambasada SUA la Ierusalim, amândoi
au suspendat iniþiativa odatã ajunºi în funcþie40 – tocmai din cauza posibilelor
implicaþii pe care le-ar putea avea o asemenea mutare în ceea ce presupune
relaþiile bilaterale cu þãrile arabe ºi musulmane (preponderent maximal empatice
cu cauza palestinianã).

În octombrie 2009, Secretarul General ONU, Ban Ki-moon, avertiza cã:
„Dacã pacea are sã fie realizabilã în Orientul Mijlociu, Ierusalimul trebuie sã fie
capitala a douã state – Israel si Palestina – convieþuind unul lângã celãlalt în pace
ºi prosperitate, având aranjamente pentru locurile sfinte care sã fie acceptabile
pentru toþi.“41 Dar poate fi, într-adevãr, acest oraº antic ºi sacru pentru 3 religii,
capitala a douã state cu un istoric atât de tumultuos?
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Contextul religios al Ierusalimului
– simbolismul religios în cazul islamului

De stabilit totuºi ce determinã aceastã sacralitate a oraºului numit Ierusalim
sau, în limba arabã, Bayt al-Muqaddas ori Al-Quds.42 În cazul islamului, pe
aceastã platformã din interiorul vechiului oraº se aflã Al-Haram al-Sharif (trad.
sanctuarul nobil43), douã importante construcþii musulmane, Cupola Stâncii
(Qubbat al-ªakhrah în arabã) ridicatã în secolul al VII-lea de Califul UmaiadAbd
al-Malik ibn Marwān ºi Moscheea Al-Aqsa, construitã la începutul secolului al
VII-lea; împreunã cu alte construcþii anexe.44

Acesta este al treilea loc ca importanþã dupã Masjid al-Haram (trad. Moscheea
Sfântã) din Mecca, unde se aflã Kabaa (bayt Allah, trad. casa lui Dumnezeu/
Allah) – cel mai sacru loc al Islamului, unde fiecare musulman trebuie sã meargã
ca pelerin [Hajj] mãcar o datã în viaþã – ºi cel de-al doilea, Al Masjid an-Nabawi
(Moscheea Profetului) din Medina, Arabia Sauditã.45

Semnificaþia majorã a acestui loc – Al-Haram al-Sharif – are legãturã cu ceea
ce se numeºte Al-Isra ºi Al-Mi’raj (trad. cãlãtoria din timpul nopþii ºi ascen-
siunea profetului Muhammad), fiind locul unde profetul Muhammad ar fi cãlã-
torit împreunã cu îngerul Jibril (Gabriel) pe un buraq (animal mitologic islamic)
dinspre Mecca, pentru a se înãlþa la [cele 7] ceruri ºi ulterior în paradis; în final,
întorcându-se din aceastã cãlãtorie spiritualã în Makkah [Mecca].46

Simbolismul religios în cazul
iudaismului ºi cel împãrþit cu islamul

Simbolismul pe care îl are Ierusalimul pentru confesiunea iudaicã este într-adevãr
considerabil. Simon Sebag Montefiore, istoric britanic, vorbind despre sintagma
Oraºul Sfânt, nota: „este folositã mereu pentru a descrie veneraþia pe care o suscitã
sanctuarele sale, dar ea semnificã ºi faptul cã Ierusalimul a devenit principalul
loc de pe pãmânt al comunicãrii dintre Dumnezeu ºi oameni“.47

Punctul de plecare este Vechiul Testament – „în urma blestemului lui Noe,
Canaan, fiul lui Ham (implicit poporul sau ºi urmaºii sãi), a purtat ºi poartã
anatema biblicã prin care a fost condamnat sã trãiascã în robia lui Sem ºi a ur-
maºilor sãi.“48
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Pentru evrei, „istoria lor începe cu chemarea luiAvraam, ales de D-zeu pentru
a deveni strãmoºul poporului lui Israel ºi a pune stãpânire pe Canaan.“49 Ulte-
rior, în perioada exodului, Moise devine forma de conducere centralizatã a tribu-
rilor evreieºti, din care creeazã astfel o naþiune – poporul lui Israel – pe care-l
cãlãuzeºte spre Þara Fãgãduinþei.50 Mai mult, Moses Mendelssohn nota cã
„Moisi (Moise) nu numai cã elibereazã ºi genereazã pe Israel decãzut, ci face
încã dintr-însul un popor mare ºi puternic, sãdeºte în inima sa scânteia divinã a
religiei ºi-i dã o legislaþie, care devine mai târziu baza întregii omeniri.“51

În Biblie52 (Cartea a doua a Regilor, Capitolul 5) apare menþionat regele
David, despre care se precizeazã cã a domnit 40 de ani peste Israel – 7 în Hebron
ºi 33 în Ierusalim.53 De altfel, pânã ºi site-ul oficial al Ministerului de Externe
israelian ne precizeazã acest ultim verset, ba chiar mai mult, faptul cã „în toatã
existenþa sa, Ierusalimul nu a fost capitala nici unui alt stat suveran“.54

În Vechiul Testament, apare sintagma de „Pãmântul Fãgãduinþei“, acesta
fiind promis poporului lui Israel, iar elementele importante ale acestui pãmânt
fãgãduit sunt Ierusalimul ºi Muntele Sion, fiind locul unde a fost construit
Templul lui Solomon.55 Nucleul este Ierusalimul ºi în timp ce Pãmântul Fãgãduit
este sfânt pentru evrei, Ierusalimul este „sfânt prin excelenþã... locul cel mai
sacru de pe pãmânt“ – conform dicþionarului enciclopedic de iudaism.56

Cupola Stâncii este sacrã pentru musulmani dar ºi pentru evrei, fiind locul
unde – spune tradiþia iudaicã –Avraam, patriarhul biblic ºi strãmoº al israeliþilor,
s-ar fi pregãtit sã-ºi sacrifice fiul, pe Isaac.

Pe lângã aceasta, Cupola Stâncii, dar ºi Moscheea Al-Aqsa, se aflã pe acest
platou numit Muntele Templului, situl unde s-a aflat Templul lui Solomon, dar
ºi cel de-al Doilea Templu al Ierusalimului.57 În partea de vest a Muntelui Tem-
plului se aflã Zidul Plângerii (în ebraicã Ha-Kotel Ha-Maºaravi), singura for-
maþiune rãmasã din cel de-al Doilea Templu din Ierusalim ºi principalul loc sa-
cru al iudaismului.58

Elementele identitare evreieºti, religia ºi etnia, au fost exprimate ºi manifes-
tate pânã la sacralitate59, poporul Israelului definindu-se astfel prin religia sa –
de unde ºi magnetismul mesianic al Palestinei.60
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p. 171.
52 Cartea a doua a Regilor, cap. 5, versetele 4 ºi 5, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=67&cap=5
53 Bible Gateway, 1 Kings 2, v. 11, https://www.biblegateway.com/passage/?search=I+Kings+2&version=NIV
54 Jerusalem – the Capital of Israel, http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/jerusalem%20-

%20capital%20of%20israel.aspx
55 L. Sanda, Conflictul israeliano-palestinian – repere istorice ºi dimensiuni internaþionale, Bucureºti,

Editura Universitarã, 2011, p. 99.
56 Ibid., p. 100.
57 Dome of the Rock, Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/Dome-of-the-Rock
58 Western Wall, Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/Western-Wall
59 L. Sanda, Conflictul israeliano-palestinian – repere istorice ºi dimensiuni internaþionale, Bucureºti,

Editura Universitarã, 2011, p. 69, opinie întâlnitã ºi la Imanuel Geiss, Istoria lumii, din preistorie pânã în anul
2000, Editura All Educational, 2003.

60 Ibid., p. 69.



Simbolismul religios al Ierusalimului în cazul creºtinismului

Pentru creºtini, sacralitatea Ierusalimului este evidenþiatã prin Biserica Sfân-
tului Mormânt, fiind locul unde – conform Bibliei61 – s-ar afla mormântul lui
Iisus.62 Prima bisericã a fost construitã de Constantin cel Mare, în jurul anului 336
e.n., arsã de persani în 614, restauratã de patriarhul Modestus (616-626), distrusã
de califul fatimid al-Hakim Bi-Amr Allah în jurul anului 1009 ºi restauratã de îm-
pãratul bizantin Constantin al IX-lea Manomahul; iar în secolul XII fiind re-
construitã majoritar de cãtre cruciaþi.63 Aceastã bisericã reprezintã principalul
loc de pelerinaj pentru confesiunea creºtinã.

Tot Ierusalimul a fost elementul central al Cruciadelor Creºtine [împotriva
musulmanilor], cele douã religii luptându-se pentru controlul þãrii sfinte ºi al
oraºului sfânt.

Pentru religiile avraamice Ierusalimul are un simbolism însemnat, dupã cum
am prezentat mai sus, de unde ºi, necesitatea de a i se pãstra o neutralitate ºi
accesibilitate spiritualã.

Dupã rãzboiul din 1948, Regatul Haºemit Iordanian a pãstrat Waqf64-ul Isla-
mic al Ierusalimului (patronajul/controlul religios) – în partea de est a oraºului
–, unde se aflã edificiile islamice (i.e. Al-Haram al-Sharif) ºi cu toate cã Israelul
captureazã acest teritoriu în Rãzboiul de ºase zile din 1967, permite Iordaniei
sã-ºi pãstreze autoritatea ºi controlul asupra Muntelui Templului65; fãrã Zidul
Plângerii, care trece sub autoritate israelianã.

Elementul central al negocierilor
israeliano-palestiniene – cazul Camp David

A existat un moment, în timpul preºedinþiei lui Bill Clinton, când israelienii au
fost dispuºi sã le ofere palestinienilor Muntele Templului; în anul 2000, la summitul
de la Camp David. Pe atunci, de partea israelianã se afla prim ministrul Ehud
Barak, iar de partea palestinianã liderulAutoritãþii Palestiniene (AP), YasserArafat.

Israelul a fost de acord sã cedeze Muntele Templului palestinienilor cu con-
diþia ca zidul vestic sau Zidul Plângerii sã rãmânã în custodie israelianã. Arafat
ar fi adãugat cã Israelul ar putea sã pãstreze controlul asupra Zidului Plângerii ºi
cartierelor din estul Ierusalimului, însã ar fi insistat sã pãstreze controlul pales-
tinian asupra unui teren de 16 metri, care putea facilita accesul la tunelurile Zi-
dului [Plângerii]. Israelul a refuzat, precizând cã tunelul sau tunelurile ar permite
accesul cãtre ruinele fostelor temple iudaice.66
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De ce a insistat Arafat pe necesitatea de a controla unul sau o serie de tuneluri?
Cu siguranþã facilitarea unui tratat de pace între cele douã entitãþi ar fi fost obiec-
tivul ultim în ceea ce priveºte poporul palestinian. Mediatorul summitului, Bill
Clinton, menþiona cã refuzul Israelului de a nu fi de acord cu cedarea bucãþii de
teren ar fi fost justificatã, cãci „odatã intrat, ai putea, cu siguranþã, sã provoci
pagube ruinelor templelor“.67

Exemplificarea discuþiilor din cadrul summitului

În cadrul summitului, Clinton i-ar fi prezentat lui Arafat un document aprobat
în prealabil de Barak, având ca idei cheie urmãtoarele: (i) crearea unui stat de-
militarizat palestinian pe 92% din Cisiordania ºi totalitatea Fâºiei Gaza, cu unele
compensaþii teritoriale din teritoriile israeliene pre-1967; (ii) demontarea aºe-
zãrilor israeliene ºi mutarea lor în acel 8% ce avea sã fie anexat [de israelieni]
din Cisiordania; (iii) stabilirea Ierusalimului de Est ca fiind capitala statului pa-
lestinian, unde unele cartiere palestiniene ar fi suverane ºi altele s-ar bucura doar
de autonomie funcþionalã; (iv) suveranitate palestinianã asupra a jumãtate din ve-
chiul oraº al Ierusalimului (pãrþii musulmane ºi creºtine) ºi custodia – însã nu
suveranitatea – asupra Muntelui Templului; (v) întoarcerea refugiaþilor palesti-
nieni în presupusul nou stat, însã cu interdicþie de întoarcere în Israel; ºi (vi) or-
ganizarea din partea comunitãþii internaþionale a unui program de asistenþã
pentru reabilitarea refugiaþilor. La toate acestea, Arafat, se pare, ar fi spus nu.68
Ulterior, a pornit cea de-a doua intifadã69, care, din perspectiva Israelului, nu era
aferentã conceputului de rezistenþã împotriva ocupaþiei, aceastã demarare a pro-
ceselor violente era observatã ca o încercare disperatã a conducerii palestiniene
de a recâºtiga simpatia globalã în urma eºecului de la Camp David.70

Consideraþii actuale ºi
Actul Ambasadei din Ierusalim [din 1995]

Întorcându-ne la afirmaþia preºedintelui american, câteva chestiuni necesitã
explicaþii amãnunþite. Deºi Donald Trump a declarat cã recunoaºte Ierusalimul
ca fiind capitala Israelului, analiza semanticã lasã totuºi spaþiu de manevrã tocmai
datoritã faptului cã acesta nu a folosit sintagma capitalã nedivizatã. Acest lucru
poate însemna cã SUA nu exclud, încã, posibilitatea ca oraºul sã fie împãrþit
între cele douã entitãþi ºi sã devinã capitala ambelor state – în cazul unei soluþii
bistatale.71
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Oricare ar fi percepþia din exterior, declaraþia lui D. Trump este în conformi-
tate cu Jerusalem Embassy Act of 199572 (trad. Actul Ambasadei din Ierusalim
din 1995), act legislativ adoptat de cãtre Congresul SUA, care stabileºte urmã-
toarele puncte importante: „(1) fiecare naþiune suveranã îºi poate desemna pro-
pria capitalã, conform normelor dreptului internaþional ºi tradiþiei; (2) din 1950,
oraºul Ierusalim a fost capitala statului Israel; (4) oraºul Ierusalim este centrul
spiritual al iudaismului ºi este considerat ca fiind un oraº sfânt ºi de membrii
altor confesiuni religioase; (10) în 1992 [...] Congresul american reafirmã senti-
mentul cã Ierusalimul trebuie sã rãmânã un oraº nedivizat; (13) în martie 1995,
93 de membri ai Senatului SUA au semnat o scrisoare cãtre Secretarul de Stat
W. Christopher încurajând demararea planificãrii mutãrii ambasadei SUA în
oraºul Ierusalim; (14) în iunie 1993, 257 de membri ai Camerei Reprezentanþilor
au semnat o scrisoare cãtre Secretarul de StatW. Christopher precizând cã relocarea
ambasadei SUA în Ierusalim ar trebui sã se înfãptuiascã pânã în anul... 1999.“73
Acelaºi document stabileºte ºi spaþiul temporal al acestei chestiuni: „(1) Ierusalimul
trebuie sã rãmânã un oraº nedivizat, unde drepturile fiecãrui grup etnic ºi religios
sunt respectate; (2) Ierusalimul trebuie recunoscut ca fiind capitala statului Israel;
(3) Ambasada Statelor Unite ale Americii din Israel trebuie stabilitã în Ierusalim
pânã în data de 31 mai 1999.“74

Deºi aceastã lege este adoptatã în 1995, ea poate fi suspendatã timp de 6 luni,
atâta timp cât preºedintele american hotãrãºte ºi raporteazã Congresului în
avans cã suspendarea este necesarã în vederea protejãrii intereselor securitãþii
naþionale a Statelor Unite ale Americii.75 Suspendare care s-a întâmplat, perpetuu,
din 1995 pânã la data declaraþiei actualului preºedinte.

O ipotezã ar putea fi cã aceastã mutare a ambasadei era folositã, preponde-
rent, în campaniile prezidenþiale pentru atragerea voturilor persoanelor/alegã-
torilor de confesiune iudaicã, dar ºi ale creºtinilor evangheliºti, urmând ca ulte-
rior sã se suspende mutarea dintr-un motiv obiectiv – SUA trebuia sã rãmânã un
mediator nepãrtinitor în soluþionarea conflictului dintre cele douã entitãþi ce re-
vendicã acest oraº [ca fiindu-le capitalã].

Ponderea sprijinului creºtinilor evangheliºti
ºi poziþia geostrategicã a Israelului.

Importanþa creºtinilor evangheliºti este imperativã pentru sprijinul de care are
nevoie administraþia Trump, iar o parte majoritarã dintre aceºti creºtini funda-
mentaliºti are o perspectivã foarte clarã despre destinul Israelului – fiind asociat
cu apocalipsa. Aceºtia cred într-o epocã de aur, care are sã vinã când Iisus se
întoarce pentru a doua oarã pe pãmânt, iar evreii trebuie sã aibã în posesiunea
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lor þara sfântã pentru a-i facilita întoarcerea76; acesta are sã învingã rãul sau
antihristul, vor fi dezastre naturale ºi rãzboaie, însã la finele acestei perioade
persoanele de afiliere mozaicã – inclusiv evreii – se vor converti, urmând ca apoi
sã înceapã un mare mileniu.77

Aºadar, din moment ce 81% dintre creºtinii evangheliºti albi au votat cu Donald
Trump78 ºi preºedintele american doreºte sã se bucure de sprijinul necontenit al
liderilor acestora, precum Jerry Falwell Jr. ºi Robert Jefress79, faptul cã acesta
devine primul preºedinte dispus sã demareze procesul prefigurat de actul legis-
lativ din 1995 (specificat mai sus) poate fi observat ca fiind un raþionament poli-
tico-strategic calculat.

Jimmy Morales, Preºedintele Guatemalei ºi creºtin evanghelist (asemenea
vice-preºedintelui american, M. Pence), este de altfel singurul ºef de stat care
ºi-a asumat, luând exemplul SUA mutarea ambasadei Guatemalei din Tel Aviv
în Ierusalim.80

Totodatã, ca ºi Arabia Sauditã, Trump se teme de ascensiunea regionalã, ba
chiar hegemonia regionalã, a Iranului, dorind sã anuleze Tratatul Nuclear, ºi îm-
potriva cãruia vrea sã-ºi pãstreze alianþa cu apropiatul sãu aliat din Orientul Mij-
lociu, statul Israel.

Reacþia lumii islamice – perspective, evoluþii ºi divergenþe

Chiar dacã SUA nu au pãrut cã ar fi abandonat conceptul de neutralitate în
ceea ce priveºte procesul de negociere dintre Israel ºi Autoritatea Palestinianã,
declaraþia a fost perceputã diferit de cãtre palestinieni ºi majoritatea statelor
arabe [sau musulmane] din regiune – state care au criticat vehement decizia.

a) Preºedintele Palestinian ºi liderul Partidului Fatah, Mahmoud Abbas, îm-
preunã cu alþi membri ai partidului, au comparat declaraþia lui Trump cu Decla-
raþia Balfour81, alþii au cerut palestinienilor sã continue, ba chiar sã ºi accentueze
intifada – rebeliunea – împotriva Israelului, prin orice mijloace posibile.82

Conturile afiliate Fatah-ului au luat cu asalt internetul pe platformele de so-
cializare Facebook ºi Twitter, prezentând un conþinut violent ºi ameninþãtor la
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adresa preºedintelui american, inclusiv comparaþia din interiorul unei poze unde
apar el ºi Adolf Hitler, având ca descriere întrebarea: „Eu nu vãd nicio diferenþã,
tu vezi?“83

Saeb Erekat, secretarul-general al Organizaþiei de Eliberare a Palestinei ºi
fost ºef al echipei palestiniene de negociere cu Israelul, a susþinut cã Trump „ºi-a
descalificat þara din posibilitatea de a juca un rol în procesul de pacificare.“84

b) Secretarul general al Hezbollah-ului85 din Liban, Hassan Nasrallah, a fost
mai rezervat în ceea ce priveºte reacþia privind declaraþia preºedintelui ame-
rican. În ziua urmãtoare, acesta declarã cã ar sprijini o nouã intifada palestinianã,
fãcând apel cãtre arabi ºi musulmani sã „nu rãmânã pasivi“ ci mai degrabã sã
„ofere tot sprijinul moral, politic, financiar ºi material, ºi sã ajute inclusiv cu
arme, poporul palestinian“86 – fãrã a promite cã Hezbollah-ul va participa efec-
tiv la aceastã nouã intifadã.87

Poate cel mai surprinzãtor element al reacþiei liderului libanez a fost îndemnul
sãu cãtre totalitatea oamenilor la nivel global sã posteze88 sute de milioane de
mesaje pe Twitter ºi pe alte platforme sociale – activism digital – împotriva mu-
tãrii tocmai fãcute de D. Trump.89 Ulterior, mulþi jurnaliºti libanezi l-au numit
pe Nasrallah un luptãtor digital, spunând cã acesta pare cã ar dori sã elibereze
Ierusalimul prin intermediul Twitter-ului.90

c) Arabia Sauditã a fost dur criticatã de cãtre un numãr apreciabil de palesti-
nieni ºi iordanieni pentru presupusul rol în implicarea regatului saudit într-un
posibil acord israeliano-palestinian având ca intermediar SUA –fiind unul care
ar favoriza Israelul în detrimentul palestinienilor.91

Dovada divergenþelor dintre aceºtia a fost observabilã cel mai clar în mo-
mentul în care steagurile Arabiei Saudite ºi cel al SUA au fost arse în timpul unei
demonstraþii în Gaza92, iar în cazul protestelor din Iordania, s-au auzit sloganuri
împotriva prinþului moºtenitor saudit Muhammad bin Salman.93
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Mulþi saudiþi au criticat decizia arderii steagului statului saudit – al cãrui gu-
vern a alocat, doar între lunile august ºi noiembrie 2017, 30,8 milioane $ cãtre
Autoritatea Palestinianã.94 Jasser ‘Abd Al-‘Aziz Al-Jasser, cronicar al cotidia-
nului saudit Al Jazirah, menþiona cã agenda sauditã va menþine cauza palesti-
nianã ca fiind de maximã importanþã ºi cã ea nu va fi afectatã de acþiunile unor
„pitici mercenari“; însã îºi pune întrebarea: „care ar trebui sã fie reacþia noastrã
(a saudiþilor) când vedem steagul monoteismului95, steagul [tuturor] musulma-
nilor ars?“96

d) La scurt timp,Autoritatea Palestinianã s-a grãbit sã medieze situaþia declarând
cã este de apreciat sprijinul Arabiei Saudite faþã de cauza palestinianã; mai mult,
Ministerul Palestinian al Instituþiilor Religioase a emis un comunicat spunând
cã: „Unele voci deviante încearcã sã-i rãneascã pe fraþii noºtri saudiþi ºi sã punã
la îndoialã poziþia acestora. Ministerul condamnã aceste acþiuni ºi menþioneazã
cã, conducerea sauditã a adoptat întotdeauna poziþii onorabile ºi solidare.“97

e) La cel de-al paisprezecelea summit al Organizaþiei de Cooperare Islamicã
(OCI), organizat de cãtre Preºedintele Turciei, R.T. Erdogan, ca reacþie la veºtile
dinspre Casa Albã98, Arabia Sauditã ar fi trimis doar un reprezentant de rang in-
ferior – probabil ca rãspuns la evenimentele din Gaza ºi Amman. În zilele urmã-
toare, M. Abbas avea sã viziteze Qatarul – izolat ( ºi sub embargo) de cãtre sta-
tele din Consiliul de Cooperare din Golf pe motiv cã ar finanþa entitãþi teroriste
regionale.

Comunicatul final al summitului extraordinar al OCI „respinge ºi condamnã
decizia unilateralã a Preºedintelui Statelor Unite aleAmericii de a recunoaºteAl-
Quds ca fiind aºa-numita capitalã a Israelului, puterea ocupantã; o respinge ca
fiind nulã din punct de vedere legal ºi o considerã ca fiind un atac asupra dreptu-
rilor istorice, legale, naturale ºi naþionale ale poporului palestinian, o deliberatã
subminare a tuturor eforturilor de pacificare, un imbold cãtre extremism ºi tero-
rism, precum ºi o ameninþare împotriva pãcii ºi securitãþii internaþionale [...].“99
De altfel, declarã cã estul Ierusalimului este capitala statului Palestina ºi trimite
o invitaþie la nivel global, tuturor þãrilor, sã recunoascã statul palestinian100 ºi a
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sa capitalã ocupatã [Ierusalimul de Est]; de asemenea, îndeamnã cãtre un suport
mai pregnant economic, axat pe dezvoltarea ºi sprijinul Al-Quds-ului precum ºi
al poporului palestinian.101

f) Iordanienii au declarat cã sunt dezamãgiþi de rolul sau posibilul rol al sau-
diþilor din procesul de pacificare. Fayez Al-Fayez, cronicar la cotidianul guver-
namental Al-Rai, publica, cu o zi înainte de raportul din New York Times, un ar-
ticol intitulat „Vor renunþa arabii la Ierusalim?“102

Raportul din New York Times ºi posibila negociere tacitã

Raportul din New York Times apare cu câteva zile înaintea declaraþiei lui
Trump ºi consemneazã o posibilã negociere dintre americani, saudiþi, israelieni
ºi palestinieni – însã una în detrimentul speranþelor sau intereselor palestiniene.
Oficiali palestinieni, arabi ºi europeni menþioneazã cã au auzit versiunea lui M.
Abbas vizavi de conversaþia avutã cu Prinþul Moºtenitor saudit în cadrul consul-
tãrilor bilaterale în vederea procesului de pacificare a conflictului israelo-palesti-
nian (din luna noiembrie 2017) ºi cã rezoluþia ar fi beneficã doar pentru Israel;
plan ce nu ar putea fi acceptat de cãtre niciun lider palestinian, în perspectiva lui
Abbas.103 În perspectiva unor oficiali libanezi informaþi despre acest subiect, M.
Abbas ar avea 2 douã luni sã accepte propunerea sau vor urma presiuni care sã
ducã la demisia sa.104

Palestinienii ar avea propriul stat, însã doar pãrþi din Cisiordania (pe lângã,
probabil, Fâºia Gaza) ºi s-ar bucura de suveranitate limitatã asupra teritoriului
propriu; majoritatea aºezãrilor israeliene ar rãmâne, deºi catalogate ilegale de
cãtre majoritatea statelor de pe glob, Ierusalimul de Est nu ar deveni capitala Pa-
lestinei (ci Abu Dis, o suburbie a Ierusalimului de Est, separatã de oraº printr-un
zid), iar refugiaþii nu ar primi drept de întoarcere pe meleagurile natale.105 SUA
ºi Arabia Sauditã au negat scenariul.106

Exponenþii procesului de pacificare

Cel care a reluat eforturile pacificãrii acestui conflict din mâinile lui John
Kerry este Jared Kushner107, o persoanã cu experienþã în sferele pieþelor imobi-
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liare ºi media, în contrast cu politica externã, relaþiile internaþionale sau alte studii
aferente Orientului Mijlociu.

Ca ºi în cazul lui J. Kushner, nici Prinþul Moºtenitor saudit nu posedã o vastã
experienþã în politica externã, însã cei doi par destul de apropiaþi, observându-se
ca niºte reformatori moderni, care încearcã sã lase în urmã gândirea rigidã a ge-
neraþiilor precedente.108 Cert este cã obiectivul regional imperios alArabiei Saudite
nu mai pare a fi situaþia palestinianã, ci stoparea ascensiunii puterii iraniene în
Orientul Mijlociu – aºadar, cooperarea cu Israelul împotriva acestui inamic co-
mun ar putea fi mutarea de maximã necesitate din perspectiva saudiþilor.109

O viziune inovativã sauditã

Existã ºi voci de sorginte sauditã care sprijinã declaraþia lui Trump ºi recu-
noaºterea capitalei Israelului [ca fiind Ierusalimul]. Cercetãtorul saudit ºi Mana-
gerul General al Centrului din Orientul Mijlociu pentru Studii Strategice ºi Juri-
dice, Abdelhameed Hakeem, este de pãrere cã arabii ar trebui sã admitã cã „Ieru-
salimul este la fel de sfânt pentru evrei precum este Mecca ºi Medina pentru mu-
sulmani“.110

El face un apel cãtre arabi sã se lepede de mentalitatea nasseristã111 de a-i urî
pe evrei ºi de a înþelege cã aceºtia din urmã sunt o parte integralã a istoriei re-
giunii Orientului Mijlociu ºi cã Israelul este produsul dreptului pe care-l au aceºtia,
din punct de vedere istoric, în acest teritoriu.112

Cel mai important detaliu, în opinia lui Hakeem, este trecerea locurilor sfinte
musulmane sub managementul palestinian, chiar dacã Ierusalimul are sã fie ca-
pitala statului israelian, aceasta ar trebui sã fie o victorie majorã pentru lumea
musulmanã.113

Perspectiva persanã

Iranul nu vede chestiunea cu aceiaºi ochi; parlamentul iranian, Majlis-ul, a
votat pe 27 decembrie 2017 recunoaºterea Ierusalimului ca fiind capitala eternã
a Palestinei – cu 207 voturi pro, fãrã niciunul contra sau vreo abþinere.114 Cazul
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ocupaþiei israeliene este de mult în atenþia iranienilor, aceºtia fiind partizani devotaþi
ai cauzei palestiniene, fãcând apel cãtre totalitatea musulmanilor de a se uni împo-
triva Israelului – stat pe care Iranul nu-l recunoaºte.115

În ziua declaraþiei lui Trump, Liderul Suprem al Republici Islamice Iraniene,
Ayatolahul Ali Khamenei, declara cã ceea ce face preºedintele american este din
cauza „incompetenþei ºi a eºecurilor [lor]„ ºi cã „ problematica palestinianã de
astãzi este de maximã importanþã, între problemele politice, pentru musulmani
ºi [cã] toþi sunt obligaþi sã facã demersuri ºi sã se lupte pentru libertatea ºi izbã-
virea poporului palestinian.“116

Preºedintele Iranului, Hassan Rouhani, menþiona: „Quds-ul aparþine isla-
mului, musulmanilor ºi poporului palestinian, nefiind loc pentru un nou aventu-
rism al opresorilor globali“ ºi [cã] „nicio populaþie musulmanã, inclusiv Iran, nu
va tolera violul opresorilor ºi sioniºtilor împotriva locurilor sfinte musul-
mane“.117 Mai mult, Khamenei vede declaraþia de la Washington ca fiind felul
Statelor Unite ale Americii de a spune cã „trebuie sã porneascã un rãzboi în re-
giune pentru a proteja securitatea regimului sionist“ ºi cã „anumiþi conducãtori
din regiune „danseazã pe cântecul Americii“ – referindu-se la saudiþi.118

Perspectiva organizaþiilor jihadiste

Indiscutabil, au existat reacþii la declaraþia lui Trump ºi din partea organizaþi-
ilor fundamentalist-religioase musulmane119 (sau jihadiste120) precum Daesh121
(cunoscut ºi ca Statul Islamic în Irak ºi Siria [SIIS]), Al-Qaeda (filialele afganã,
maghrebianã ºi somalezã) ºi grupul jihadist [din Caºmir] Ansar Ghazwatul Hind;
precum ºi altele.

a) Cotidianul Al-Naba, aparþinând Daesh-ului (SIIS), în ediþia cu numãrul
109122 din data de 9 decembrie 2017, criticã dur surprinzãtorul protest public la
adresa declaraþiei lui Trump, întrebându-se de ce unii indivizi sunt tocmai acum
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consternaþi de cele întâmplate, având în vedere cã de 60 de ani Ierusalimul este
sub control evreiesc.123

Publicaþia continuã sã precizeze cã „încã nu este clar dacã acest protest public
al unora are ca motivaþie locaþia teritorialã a ceea ce a fost odatã o qibla (trad.
direcþie) pentru musulmani sau este aferentã cauzei palestiniene, unde majori-
tatea a devenit obiºnuitã sã se plângã de fiecare datã când este menþionatã
[aceastã cauzã]; sau este o oportunitate nouã pentru unii licitanþi sau reclamanþi
sã vocifereze, cerând atenþie cãtre aceastã cauzã orfanã, asupra cãreia fiecare
tiran ºi grup de necredincioºi ºi apostaþi din regiune au vrut sã patroneze.“124
Daesh îºi declarã scepticismul referitor la guvernele din regiune ºi la senti-

mentul lor de îngrijorare proiectat în sfera media, spunând cã acestea s-au obiº-
nuit sã se foloseascã de astfel de acþiuni ºi slogane pentru a-ºi promova propriile
interese ºi pentru a constitui o diversiune, îndepãrtând atenþia de la propriile lor
delicte.125

Organizaþia [teroristã] se declarã a fi adevãratul gardian/custode al Ierusali-
mului, moscheii Al-Aqsa ºi al musulmanilor din acel teritoriu; irelevant cã este
vorba de Ierusalim sau alt teritoriu, scopul jihad-ului lor este de a stabili sharia
lui Allah pe pãmânt ºi fiecare pas pe care-l fac (Daesh) cu jihadul lor îi aduce
mai aproape de promisiunea lui Allah de a lupta [cu] ºi de a-i omorî pe evrei în
Ierusalim.126

b) Pe 7 decembrie 2017, conducereaAl-Qaeda (AQ) publica un comunicat de
presã via Al-Sahab (ramura sa media propagandisticã), în arabã ºi englezã, ca
reacþie împotriva declaraþiei de la Casa Albã; fãcând apel cãtre totalitatea mu-
sulmanilor de pe glob sã demareze [un] jihad împotriva Americii, „þintind inte-
resele vitale ale acestora [americanilor], precum ºi cele ale aliaþilor acestora, sio-
niºti ºi cruciaþi, de peste tot,“ ºi sã „declare rãzboi neîntârziat împotriva na-
þiunilor necredincioase.“127

c) Filiala Al-Qaeda din Peninsula Arabicã (AQPA), de asemenea, a criticat
declaraþia americanã128, afirmând cã þara sfântã nu este proprietatea lor, pentru
a o putea vinde evreilor.

Grupul a fãgãduit sã îi sprijine pe palestinieni în orice mod ºi a îndemnat ca
musulmanii sã fie solidari ºi sã susþinã grupãrile jihadiste financiar ºi cu arma-
ment.129

d) Al-Qaeda din Maghrebul Islamic (AQMI) publicã un comunicat de presã
în care blameazã declaraþia lui Trump privind Ierusalimul130, criticând liderii
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arabi cã ar fi împuternicit/sprijinit aceastã mutare ºi îndemnând, astfel, ca toþi
musulmanii sã-i sprijine pe palestinieni.131

e) Harakat al-Shabaab al-Mujahideen132, cunoscutã prescurtat ca Al-
Shabaab – grupare fundamentalistã jihadistã somalezã, afiliatãAl-Qaeda –, a de-
clarat chiar în aceeaºi zi133, imediat dupã comunicatul lui Trump aferent Ierusa-
limului, prin intermediul purtãtorului lor de cuvânt, Ali Dhiri (pe platforma
media a organizaþiei Shahada News), cã face apel cãtre musulmani sã ridice ar-
mele ºi sã cucereascã Ierusalimul cu forþa.134

f) Acelaºi mesaj (publicat pe canalele aplicaþiei Telegram135) a fost afirmat ºi
de Hay’at Tahrir Al-Sham136 – numitã înainte Jabhat al-Nusra (Frontul Al-
Nusra), grupare salafistã jihadistã, care era filiala Al-Qaeda în Siria pânã în iulie
2016 –, aceasta precizând cã statele musulmane trebuie sã priceapã cã „ceea ce
a fost luat cu forþa, poate fi luat înapoi doar cu forþa.“137

g) Ansar Ghazwatul Hind (AGH), grupare jihadistã din Caºmir, prin inter-
mediul platformei lor media Al-Hurr138, în limba englezã ºi urdu, declara cã mu-
sulmanii de pe întreg mapamondul ar trebui „sã atace ºi sã prejudicieze am-
basadele SUA ºi Israelului, companiile, precum ºi interesele comerciale ºi finan-
ciare [ale acestora],“ adãugând cã, „onoarea lui Bayt Al-Maqdis (trad. Casa
Sfântã/Oraºul Sfânt, termen arãbesc pentru Ierusalim) va fi restauratã vãrsând
sângele americanilor ºi al israelienilor [...] þara sfântã trebuie sã fie un cimitir
pentru evrei.“139

h) Organizaþia afganã a talibanilor a afirmat cã: „În sfârºit, America ºi-a expus
faþa ei colonialistã ºi a declarat ostilitate împotriva islamului ºi sprijin pentru o
politicã de ocupaþie ºi colonizare a teritoriilor musulmane. Emiratul Islamic [i.e.
talibanii] condamnã dur recunoaºterea primei qiblamusulmane – Bayt al-Maqdis –
drept capitalã a ocupantului Israel de cãtre preºedintele SUA ºi o considerã [ca
fiind] bigotism anti-musulman ºi un pas nesãbuit.“140

i) În cotidianul Haftroza Al-Qalam, scris în limba urdu, Maulana141 Masood
Azhar – emirul organizaþiei jihadiste deobandi142 pakistaneze [din Caºmir]
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Jaish-e-Muhammad (JeM; trad. Armata lui Muhammad) – susþinea143 cã anunþul
fãcut de D. Trump este o oportunitate pentru musulmani sã se uneascã ºi sã ac-
þioneze jihadist pentru a elibera Ierusalimul.144

j) Cea mai uimitoare declaraþie a fost cea a emirului organizaþiei Jamaat-ud-
Dawa (JuD; din Azad Caºmir, Pakistan)145, Maulana Abdul Aziz Alvi, îndem-
nând la pornirea unui jihad împotriva Israelului pentru eliberarea Ierusalimului,
acesta ameninþa sã foloseascã bomba atomicã a Pakistanului.146

k) Abu Jamal, purtãtorul de cuvânt al Brigãzilor Martirului Ali Mustafa, ra-
mura militarã a Frontului Popular de Eliberare a Palestinei (FPEP)147, a amenin-
þat cã în urma declaraþiei lui Trump, cetãþenii SUA din Israel vor deveni þinte.148

Reacþia organizaþiilor islamice indiene

Þara unde s-au observat cele mai numeroase proteste a fost India, unde în
data de 22 decembrie [2017], imediat dupã rugãciunea de vineri149, organizaþiile
islamice de pe întreg teritoriul indian s-au unit în spirit protestatar împotriva lui
Donald Trump ºi a deciziei acestuia privind Al-Quds-ul. Ziarul Roznama Inquilab
a publicat printre titlurile sale: „Protest împotriva Americii în mai mult de o mie
de oraºe din naþiune(a) [indianã].“150

Conducerea organizatoricã în cadrul protestelor a deþinut-o organizaþia sunnitã
Jamiat Ulema-e-Hind (trad. Ansamblul de Învãþaþi Musulmani Indieni)151, prin
secretarul-general Maulana Mehmood Madani, care a precizat cã structura lor
ar fi fost implicatã în proteste în 433 de locuri aparþinând statului indianAndhara
Pardesh, în 265 de oraºe ºi sate din statul Maharashatra, 145 de locuri în Ben-
galul de Vest, 47 în Uttar Pradesh, 35 în Assam, 3 în Tripura, 1 în Manipur, 5
oraºe din Madhya Pradesh, 10 din Karnataka, 2 din Tamil Nadu, 5 din Odisha,
14 din Dehli, 4 în Uttarakhand, 16 în ambele Haryana ºi Punjab, 15 în Rajasthan,
10 în Bihar ºi 5 în Jharkhand.152

Celelalte organizaþii care au participat sunt: Majlis Ulema-e-Hind (erudiþi
ºiiþi), All India Sunni Jamiat Ulema, Academia Raza, All India Sunni Jamiatul
Islam, Jamaat-e-Islami Hind, Trustul Consiliului Musulman, Comitetul Ittehad
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sunnit ºi mulþi alþii. Diferenþa a fost cã ºiiþii au marcat ziua ca fiind Ziua Al-Quds,
iar sunniþii ca o zi de rugãciune.153

Majoritatea declaraþiilor au fost de criticare a deciziei lui Trump, punându-se
accentul pe aroganþa SUA ºi pe lipsa sa de jurisdicþie în cazul Ierusalimului; o
declaraþie extremã i-a fost atribuitã preºedintelui organizaþiei Jamiat Ulema-e-
Hind din Uttar Pradesh, Maulana Mohammad Mateenul Haq Osama Qasmi:
„Pacea din întreaga lume, cât ºi cea din Orientul Mijlociu, este pusã în pericol de
cãtre decizia lui Trump. Aceastã trãsnaie de decizie a lui Trump poate fi vesti-
torul rãzboiului internaþional. Fiecare copil din lume este gata sã-ºi sacrifice
viaþa în apãrarea moscheii Al-Aqsa [...]; Israelul mereu a cãlcat în picioare rezo-
luþiile internaþionale cu privire la Ierusalim.“154

Alþi lideri musulmani indieni au cerut ca persoanele ce-ºi au apartenenþa în
aceeaºi confesiune religioasã sã boicoteze produsele israeliene ºi americane.155

ªedinþa de urgenþã a ONU privind Ierusalimul

La nivel internaþional, discuþiile definitorii pentru asemenea situaþii se poartã
în interiorul Organizaþiei Naþiunilor Unite. Aºadar, în data de 21 decembrie
2017, s-a convocat o întâlnire de urgenþã a Adunãrii Generale ONU în vederea
adoptãrii unei rezoluþii prin care se cere naþiunilor membre sã nu-ºi mute locaþia
misiunilor diplomatice în Ierusalim.

Adunarea Generalã ONU a adoptat rezoluþia intitulatã Statutul Ierusalimului,
prin care a declarat nulitatea oricãrei acþiuni ce are ca scop alterarea caracterului,
statutului sau compoziþiei demografice a Ierusalimului. Tot aceasta a îndemnat
ca toate statele sã se abþinã ºi sã nu-ºi stabileascã ambasade în oraºul sfânt; mai
mult, face un apel cãtre aceºtia de a se conforma rezoluþiilor relevante ale Consi-
liului de Securitate ONU pentru a inversa tendinþele negative care creeazã impe-
dimente în facilitarea pacificãrii conflictului israeliano-palestinian.156 Voturile
au fost în numãr de 128 pro, 9 contra (Guatemala, Honduras, Israel, Insulele
Marshall, Statele Federate ale Microneziei, Nauru, Palau, Togo ºi Statele Unite
ale Americii) ºi 35 de abþineri.

Vizita în Orientul Mijlociu a lui Michael R. Pence

Vice-preºedintele SUA, Mike Pence, a vizitat la finalul lunii ianuarie [2018]
Egiptul, Iordania ºi Israelul, în speranþa de a reafirma sprijinul american pentru
aliaþii sãi ºi angajamentul faþã de situaþia Ierusalimului.
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Prima vizitã a fost la Cairo, unde Pence ºi Abdel Fattah el-Sisi au convenit în
ceea ce priveºte stabilirea unui front comun împotriva terorismului din regiune
ºi sporirea legãturilor economice ºi cooperãrii din zona securitãþii.157

Regele Iordanian, Abdullah II bin Al-Hussein, l-a primit pe Mike Pence în
palatul regal adresându-i cã se aºteaptã ca Washingtonul sã continue drumul
înspre soluþia bistatalã a Israelului ºi ca decizia administraþiei Trump sã nu fie re-
zultatul generat de un acord comprehensiv în cazul conflictului israeliano-pa-
lestinian.158 Regele a enunþat ºi cã Ierusalimul de Est ar trebui sã fie capitala vi-
itorului stat palestinian.159 Pence nu a fost de acord cu perspectiva Regelui Haºemit
asupra impactului mutãrii lui Trump, însã, a precizat ca SUA vor sprijini o so-
luþie bistatalã pentru israelieni ºi palestinieni dacã ambele pãrþi sunt de acord.160

Ajungând în Israel, Pence a þinut un discurs în faþa Knesset-ul israelian161, în
care clarifica: „Sunt aici pentru a reda un mesaj simplu din inima poporului ame-
rican: America sprijinã/este alãturi de Israel. Suntem alãturi de Israel deoarece
cauza voastrã este cauza noastrã, valorile voastre sunt valorile noastre ºi lupta
voastrã este lupta noastrã. Suntem alãturi de Israel deoarece credem în ce e
corect faþã de ce e greºit, în ce e bun în contrast cu ce e rãu ºi în libertate faþã
de tiranie. Suntem alãturi de Israel deoarece pentru cã asta este ceea ce ameri-
canii au fãcut dintotdeauna ºi aºa a fost încã de la începuturile þãrii mele.“162

Tot Pence adãuga: „conexiunea evreilor cu acest oraº sacru este incasabilã ºi
dateazã de mai bine de trei mii de ani; în acest loc, în Ierusalim, pe Muntele
Moriah, Avraam a fost gata sã-ºi sacrifice fiul, pe Isaac [...]“.163

Chemi Shalev, din partea publicaþiei Haaretz, cataloga declaraþia vicepre-
ºedintelui american ca fiind „una dintre cele mai sioniste declaraþii“ care au avut
loc în Knesset-ul Isrealului – în cazul evreilor mesianici ºi creºtinilor evan-
gheliºti (precum Pence), discursul vine ca o confirmare cã trãim într-o perioadã
simbolicã.164

Poziþia lui M. Pence în medierea sau soluþionarea conflictului israeliano-
palestinian nu poate produce garanþii cã ar putea avea un caracter obiectiv. În
2006, fiind intervievat în legãturã cu Israelul, M. Pence cita din Biblie (Cartea
Facerii): „O sã-i binecuvântez pe cei ce îi binecuvânteazã pe evrei ºi o sã-i bles-
tem pe cei ce îi blesteamã [pe evrei].“165
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Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a întâmpinat pe M. Pence
urându-i bun venit în capitala Israelului ºi a declarat cã a fost prima oarã când
ambii oficiali pot spune aceste cuvinte. Netanyahu a descris relaþia dintre Israel
ºi SUA ca fiind una remarcabilã ºi mai puternicã decât oricând.“166

M. Abbas a refuzat sã se întâlneascã cu M. Pence în timpul vizitei sale în
Israel, purtãtorul de cuvânt afiliat Autoritãþii Palestiniene precizând cã palesti-
nienii nu se vor întâlni cu administraþia SUA pânã când aceºtia din urmã nu îºi
retrag decizia de a declara Ierusalimul drept capitala Israelului.167

Ultimele evoluþii

În data de 14 mai 2018, Statele Unite ale Americii au deschis în mod oficial
ambasada din Ierusalim – în incinta consulatului sãu, din cartierul Arnona, loc în
care îºi vor desfãºura activitatea ambasadorul ºi staff-ul acestuia într-un numãr
redus.168 În perioada ce va urma, se va deschide o nouã ambasadã în Ierusalim
– în acelaºi loc – , ce va avea ca anexã clãdirea curentã, urmând ca pânã la sfâr-
ºitul anului sã se identifice o locaþie permanentã a ambasadei SUA – proiect ºi
construcþie care se vor materializa într-un timp mai îndelungat.

Data a coincis cu recunoaºterea independenþei statului israelian de cãtre Sta-
tele Unite ale Americii (14.05.1948) – în ajunul zilei de Nakba169 pentru palesti-
nieni ºi al sãrbãtorii Ramadanului – ºi a avut ca delegaþi prezidenþiali, Ambasa-
dorul SUA în Israel, D. Friedman, secretarul de stat Steven T. Manuchin, J.
Kushner, Ivanka Trump ºi Jason D. Greenblatt.170

La recepþia – organizatã de cãtre ministrul israelian de Externe – de duminicã,
ce a precedat ceremonia deschiderii ambasadei de luni, au participat diplomaþi ai
României (Ovidiu Ierulescu171), Ungariei, Cehiei, Austriei, dar ºi oficiali ame-
ricani; totuºi, majoritatea ambasadorilor statelor UE au refuzat sã participe.172

Preºedintele SUA, D. Trump, nu a participat în persoanã la deschiderea am-
basadei însã a facilitat o înregistrare care a fost derulatã în cadrul ceremoniei
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unde menþiona cã deschiderea ambasadei este „un testament al spiritului inca-
sabil al poporului evreiesc.“173

În acelaºi timp, la graniþa Israelului cu Fâºia Gaza, au avut loc proteste vio-
lente unde cel puþin 58 de palestinieni ºi-au pierdut viaþa – printre ei, Ranzan An
Najjar, voluntarã SAMP (Societatea de Asistenþã Medicalã Palestinianã), în vâr-
stã de 21 de ani – ºi alþi 3353 au fost rãniþi.174

O altã chestiune ce meritã menþionatã este faptul cã în acest moment am-
basada SUA se aflã pe o suprafaþã de teren care rãmãsese intitulatã ca Þara
Nimãnui, fiind zona dintre cele douã linii trasate în urma armistiþiului din 1948-
49, teritoriu revendicat ºi de iordanieni pe de-o parte, dar ºi de israelieni.175
Aceastã zonã trecut sub controlul Israelului dupã rãzboiul din 1967, însã ONU ºi
majoritatea statelor o considerã ca teritoriu sub ocupaþie.176

Concluzii

Simbolismul Ierusalimului pe tabla de ºah a geopoliticii Orientului Mijlociu
este unul captivant – iar aceastã afirmaþie poate fi fãcutã datoritã multiplelor
scenarii posibile în cazul acestuia ºi mai ales în cazul actorilor implicaþi. Oricare
ar fi însemnãtatea religioasã a acestui oraº, sfânt pentru trei religii monoteiste,
adevãratul joc se poartã în arealul geopolitic.

Declaraþia Preºedintelui SUA, Donald J. Trump, apare la finele unui an în
care prima sa vizitã oficialã a fost în Arabia Sauditã; moment în care semneazã
un contract în valoare de 109,7 miliarde de dolari americani (preconizat ca fiind
o investiþie sauditã de 380 miliarde de dolari în urmãtorii 10 ani).177 Cea de-a
doua vizitã are loc în Israel, iar a treia în Teritoriile Palestiniene.

Încã din campania sa prezidenþialã, D. Trump, prin retorica sa, a criticat o
bunã parte din deciziile ºi acþiunile predecesorului sãu, însã cel mai vehement
blamat a fost Tratatul Nuclear din 2015 dintre Iran, P5+1 ºi Uniunea Europeanã
– pe care acesta l-a numit ca fiind cea mai slabã înþelegere/afacere fãcutã
vreodatã – tratat din care SUA, prin anunþ prezidenþial, s-a retras ca parte sem-
natarã în data de 8 mai 2018178.

Ascensiunea puterii regionale a Iranului, mai ales din punct de vedere militar,
a fost observabilã, cel mai uºor, în conflictul sirian. Unul din partenerii sãi, Rusia,
a facilitat menþinerea lui Bashar Al-Assad la frâiele conducerii. Importanþa
Irakului ºi a Siriei, este foarte clarã – de câþiva ani buni – aceste douã þãri filo-
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iraniene sunt drumul de acces cãtre Liban ºi mai important, cãtre Hezbollah. De
unde importanþa Libanului sau a Hezbollahului? De la elementul geopolitic: po-
ziþionarea geostrategicã lângã Israel.

Este de precizat cã dimensiunea religioasã este ºi ea de o anume importanþã.
Irakul este majoritar ºiit, Siria era preponderent sunnitã, însã condusã de alawiþi
(ramurã/confesiune sectantã ºiitã), iar Libanul are o majoritate musulmanã, dar
în acea majoritate existã echivalenþã între cele douã facþiuni [sunni/shia; 27% în
cazul fiecãreia179].

Tot Iranul sprijinã ºi miºcarea Houthi din Yemen care se luptã cu coaliþia
arabã – un rãzboi proxy între cei doi exponenþi regionali, Iranul ºi coaliþia arabã
condusã de cãtreArabia Sauditã. Qatarul, pus sub embargo de cãtre anteriorii sãi
fraþi arabi din Consiliul de Cooperare al Golfului, încã din iunie 2017, sperând
sã-l îndepãrteze cât mai mult de Iran, a produs un efect invers.

În conflictul sirian, un actor important din punct de vedere militar îl repre-
zintã kurzii (facþiunilemilitareYPG ºiYPJ din nordul Siriei, dar ºi trupele Peshmerga
din Kurdistanul irakian), care, de altfel, au luptat fiind sprijinite de cãtre SUA. În
acelaºi timp, la graniþa Siriei cu Turcia, Republica Turcã executa ºi încã executã
misiuni ºi operaþiuni militare împotriva kurzilor, pe care îi vede ca fiind par-
tizani ai PKK-ului (partid/organizaþie catalogatã de cãtre Turcia ca fiind o enti-
tate teroristã).

Kurzii sunt în momentul de faþã cea mai numeroasã etnie fãrã stat, iar acest
lucru este intercalat cu strategiile de securitate ale Turciei, Iranului, Irakului ºi
Siriei. Populaþia kurdã are autonomie în nordul Irakului, însã, la fel cum a arãtat-o
ºi referendumul pentru independenþã din septembrie 2017, aceºtia îºi doresc cu
ardoare un stat suveran. Improbabil, din moment ce acest lucru ar genera im-
plicaþii majore demografice pentru statele vecine enumerate mai sus – fiind
aproximativ 20 de milioane de kurzi în Turcia, 12 milioane în Iran, 8,5 milioane
în Irak ºi 3,6 milioane în Siria.180 O mare pondere dintre aceºtia s-ar alãtura
exodului cãtre un stat kurd suveran.

Aºadar, un stat precum Turcia, membru ºi a doua armatã ca mãrime [din]
NATO, luptã în regiune împotriva unui aliat ºi element solidar al SUA. Tot
Turcia condamnã decizia administraþiei Trump [ºi mutarea ambasadei SUA din
mai 2018], convoacã un summit islamic extraordinar ºi încã de la eºecul ultimei
lovituri de stat pare a nu fi tocmai mulþumitã de partenerii americani, care nu vor
sã renunþe la Fethullah Gülen; însã în relaþii tot mai bune cu Putin, Erdogan de-
clarã recent cã: „în privinþa Ierusalimului, am observat cã avem perspective
similare cu domnul Putin ºi ne-am înþeles cã ne vom pãstra hotãrârea în aceastã
chestiune.“181 Sã fie în curând posibilã o reaºezare de alianþe în regiune?
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Într-un Orient Mijlociu care tinde a avea un caracter variabil, unul în care
actori precum Rusia ºi Iranul ºi-au arãtat clar capabilitãþile ºi aspiraþiile, sã fie
aceste mutãri ale administraþiei Trump – strãmutarea ambasadei SUA, retra-
gerea pãrþii americane din Tratatul Nuclear iranian ºi decizia de a restabili sanc-
þiunile împotriva Iranului – unele ce au sã reafirme sprijinul faþã de Israel, dar ºi
faþã de necesitatea Arabiei Saudite de a-i þine piept Iranului?

O nouã strategie pentru pacificarea conflictului dintre Israel ºi Palestinieni
este preconizatã a apãrea anul viitor, însã în ceea ce priveºte þãrile aliate SUA,
atenþia lor pare a fi îndreptatã într-o direcþie diferitã, cãtre Iran.

ANEXE

Fig. 1.
Palestina ºi Siria în 1915 (diviziunile administrative otomane)182
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Fig. 2.
Acordul Sykes-Picot din 16 mai 1916183

Fig. 3.
Palestina revendicatã de cãtre Organizaþia Mondialã Sionistã, 1919184
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Fig. 4.
Teritoriile palestiniene ºi ascensiunea teritorialã a statului Israel

între anii menþionaþi185

Fig. 5.
Israel ºi teritoriile palestiniene în anul 2001186
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