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MAJORDOMUL LUI MERKEL – Dezvaluire de proportii a celui mai puternic ziar din Israel. Cancelarul
Germaniei, Angela Merkel, i-ar fi cerut presedintelui Klaus Iohannis sa blocheze mutarea ambasadei Romaniei
la Ierusalim. Culmea, imediat dupa discutia invocata de Jerusalem Post, Iohannis a cerut demisia Vioricai
Dancila si l-a acuzat pe Dragnea de intelegeri secrete cu evrei, iar liderul PNL Ludovic Orban a facut plangere
impotriva premierului la DIICOT
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Ar putea deveni realitate ceea ce pana mai ieri circula in spatiul public romanesc ca simple banuieli: si anume
ca presedintele Klaus Iohannis (foto stanga) nu ramane indiferent la interesele Germaniei in Romania. Iar asta
daca se va confirma informatia – deocamdata pe surse – prezentata joi seara, 15 noiembrie 2018, de catre
publicatia Jerusalem Post. Este vorba despre eventuale interventii facute in aprilie 2018 de cancelarul german
Angela Merkel (foto dreapta) la presedintele Iohannis, pentru ca acesta sa blocheze orice demers al Guvernului
Romaniei privind mutarea ambasadei noastre de la Tel Aviv la Ierusalim.

Potrivit unei surse occidentale citate de Jpost.com, Merkel le-ar fi cerut si altor oficiali europeni sa nu-si mute
ambasadele la Ierusalim. Publicatia aminteste ca in aprilie liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la Antena 3 ca
„Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentreu mutarea efectiva a
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ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim”.

Acelasi ziar remarca intoarcerea la 180 de grade de care Angela Merkel a dat dovada in ultimii 10 ani fata de
problema Ierusalimului. Astfel, in 2008 cancelarul declara in Knesset (Parlamentul israelian) ca interesele de
securitate ale Israelului sunt „nenegociabile” si fac parte din ratiunea Germaniei de a exista.
Presedintia Romaniei tace

Interesant este ca informatia legata de presiunile nemtoaicei nu au fost negate nici de Guvernul de la Berlin, nici de
cel de la Bucuresti. MAE roman a refuzat sa comenteze, indemnandu-i pe jurnalisti sa intrebe la Presedintie. In
schimb, Palatul Cotroceni nu s-a grabit cu vreun raspuns nici pana la ora publicarii acestui articol.

De partea cealalta, intr-un mesaj scris adresat site-ului israelian, o purtatoare de cuvant a Executivului federal a
evitat sa comenteze, pretextand ca astfel de discutii sunt confidentiale. La intrebarea daca Ierusalimul este capitala
Israelului, reprezentanta administratiei Merkel a evitat un raspuns frontal: „Statutul Ierusalimului ar trebui
clarificat in cadrul unei intelegeri”. Conflictul israeliano-palestinian isi poate gasi solutia in modelul celor doua
state care sa coexiste, a mai spus purtatoarea de cuvant, adaugand: „Pana la ajungerea la un asemenea acord,
toate partile ar trebui sa evite masuri care sa acutizeze tensiunile existente si sa complice o solutie pasnica
pentru conflict”.

Si ambasada Israelului la Berlin s-a abtinut de la comentarii.

In alta ordine de idei, Jpost.com mentioneaza iesirea contondenta din aprilie a presedintelui Klaus Iohannis, cand
acesta a solicitat demisia premierului Viorica Dancila. Totusi, portalul nu aminteste iesirea necontrolata a sefului de
stat din aceeasi perioada, care a scandalizat comunitatea evreiasca din Romania: „Cine stie ce intelegeri
secrete face Dragnea cu evrei?”

Pe de alta parte, articolul face vorbire despre refuzul din octombrie 2018 adresat de cancelarul Angela Merkel
presedintelui Israelului, Reuven Rivlin. Oficialul israelian ii solicitase celui german sa se alature sanctiunilor
americane impotriva Iranului, considerat de Washington drept cel mai mare sponsor statal al terorismului.
Coincidente uluitoare
Trebuie remarcate cateva evenimente care au avut loc in perioada in care jurnalistii de la Jerusalem Post sustin ca
Merkel i-ar fi cerut lui Iohannis sa blocheze mutarea Ambasadei Romaniei la Israel. Astfel, pe 24 aprilie 2018,
Klaus Iohannis l-a primit la Cotroceni pe fostul presedinte al Germaniei Christian Wulff, care a demisionat in 2012
dupa numai doi ani de mandat, in urma unui imens scandal de coruptie, soldat cu un proces incheiat in 2014 cu o
controversata achitare a politicianului. Au urmat pe 26 aprilie 2018 neinspirata declaratie a lui Iohannis legata de
„intelegerile cu evrei” ale sefului PSD Liviu Dragnea, apoi pe 27 aprilie 2018 solicitarea presedintelui pentru
demisia prim-ministrului Viorica Dancila. Iar in final, pe 17 mai 2018, liderul PNL Ludovic Orban a confirmat
depunerea la DIICOT a unei plangeri penale pe numele premierului in legatura cu intentia de a muta ambasada.
Dancila era acuzata de inalta tradare, uzurparea functiei publice, divulgare de informatii nepublice si prezentarea
cu rea-credinta de date inexacte presedintelui Romaniei in scopul ascunderii savarsirii unor fapte de natura sa
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aduca atingere intereselor statului.
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