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Μόλιςλίγες ώρες πριν την προθεσμία της Τετάρτης, ο ηγέτης του κόμματος "Μπλε και Λευκό",
Μπένι Γκαντζ, επέστρεψε στην εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρόεδρο του Ισραήλ,
Ρέουβεν Ρίβλιν. Όπως ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από αυτόν,
έτσι και ο Γκαντζ δεν ήταν σε θέση να σχηματίσει συνασπισμό πλειοψηφίας κατά τη διάρκεια των
28 ημερών που του δόθηκαν για να το πράξει.
Τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία του έθνους, η εντολή πηγαίνει στην Κνεσέτ για μια περίοδο
21 ημερών, κατά την οποία οποιοδήποτε από τα 120 μέλη της Κνεσέτ μπορεί να προσπαθήσει να
συγκεντρώσει 61 υπογραφές υποστήριξης και, στη συνέχεια, να παρουσιαστεί στον πρόεδρο, ως
υποψήφιος για πρωθυπουργός του Ισραήλ.

ΕπίθεσηΓκαντζ και κάλεσμα Νετανιάχου
Σετηλεοπτική του δήλωση, το βράδυ της Τετάρτης, ο Γκαντζ είπε στη χώρα ότι προσπάθησε να
καθιερώσει μια "φιλελεύθερη, κυβέρνηση ενότητας που θα εξυπηρετούσε όλους" και επέρριψε την
ευθύνη στον Νετανιάχου για την αποτυχία του να σχηματίσει κυβέρνηση.
ΟΓκαντζ επιτέθηκε στην επιμονή του Νετανιάχου να εισάγει πάσει θυσία το δεξιό, θρησκευτικό
μπλοκ του, των 55 εδρών, σε κάθε υπό σχηματισμό κυβέρνηση, λέγοντας ότι το μπλοκ έχει
επικεντρωθεί "στο όφελος μόνο ενός ανθρώπου, αντί για το καλό των αρρώστων, που βρίσκονται
σε νοσοκομειακούς διαδρόμους". (Το ιατρικό σύστημα του Ισραήλ βρίσκεται σε κρίση, η οποία δεν
έχει αντιμετωπιστεί, διότι δεν υπάρχει νέα κυβέρνηση και κανένας προϋπολογισμός). Ο Γκαντζ
κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη.
Παράτο τέλος των διαπραγματεύσεων, ο Νετανιάχου απάντησε με δημόσια έκκληση στον Γκαντς
να έρθει και να διαπραγματευτεί μαζί του χωρίς προϋποθέσεις, λέγοντας: "έχουμε ιστορικές
ευκαιρίες και σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας και δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε ένα λεπτό".

Τα"εμπόδια" για τη συνεργασία Γκαντζ-Νετανιάχου
Μέληαπό το "Μπλε και Λευκό" είπαν ότι υπήρχαν δύο βασικά ζητήματα που ήταν υπεύθυνα για

την αποτυχία του Γκαντζ να δημιουργήσει μια κυβέρνηση ενότητας με συμφωνία εναλλαγής στην
πρωθυπουργία μεταξύ του ίδιου και του Νετανιάχου. Το πρώτο αφορά τον ίδιο τον Νετανιάχου. Ο
γενικός εισαγγελέας του Ισραήλ απήγγειλε επίσημες κατηγορίες κατά του πρωθυπουργού, για μια
σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς και το "Μπλε και Λευκό" του Γκαντζ αρνείται να προσχωρήσει σε
κυβέρνηση υπό την ηγεσία ενός πρωθυπουργού ο οποίος είναι κατηγορούμενος.
Τοδεύτερο ζήτημα αφορά το μπλοκ των 55 εδρών του Νετανιάχου, το οποίο περιλαμβάνει
υπερορθόδοξα και δεξιά κόμματα. Οι βουλευτές των κομμάτων αυτών, δεν θα συμφωνούσαν ποτέ
με τη φιλελεύθερη ατζέντα που επιδιώκει να εφαρμόσει το "Μπλε και Λευκό", καθιστώντας
αδύνατο για το κόμμα του Γκαντζ να συνεργαστεί με ολόκληρο το μπλοκ.
ΤοChannel 12 του Ισραήλ ανέφερε την Τετάρτη το βράδυ ότι ο Γκαντζ ήταν πρόθυμος να
συμφωνήσει σε μια εναλλαγή πρωθυπουργίας με τον Νετανιάχου, αλλά ότι άλλοι στο κόμμα του,
συμπεριλαμβανομένου του Νο. 2 του "Μπλε και Λευκό", Γιαΐρ Λαπίντ, δεν του επέτρεψαν να
προχωρήσει.

Ο"διαιτητής" Λίμπερμαν και τα πυρά του
Παράτα εμπόδια αυτά, υπάρχει κάποια ελπίδα ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση
με τη συμμετοχή του κόμματος Yisrael Beiteinu του Άβιγκντορ Λίμπερμαν και των οκτώ εδρών
του. Ο Λίμπερμαν θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στο μπλοκ του Νετανιάχου, ώστε να
σχηματιστεί μια κυβέρνηση με 63 έδρες, ή θα μπορούσε να συστρατευθεί με τον Γκαντζ για να
δημιουργήσει μια μειονοτική κυβέρνηση με την υποστήριξη της Κοινής Αραβικής Λίστας, τον
συνασπισμό των αραβόφωνων κομμάτων του Ισραήλ.
Αλλάκαι οι δύο αυτές επιλογές απομακρύνθηκαν από το τραπέζι κατά τη διάρκεια μιας δραματικής
συνέντευξης Τύπου, την Τετάρτη, στην οποία ο Λίμπερμαν καταδίκασε έντονα τα υπερορθόδοξα
κόμματα, που ανήκουν στο 55μελές μπλοκ του Νετανιάχου -εξαπολύοντας πυρά για
τον "εξτρεμισμό" τους και αποκαλώντας τους "αντι-σιωνιστές", κλείνοντας την πόρτα στην όποια
πιθανότητα υπήρχε να συνεργαστούν σε μια κυβέρνηση. Επίσης, επιτέθηκε στην Κοινή Αραβική
Λίστα, την οποία αποκάλεσε "πέμπτη φάλαγγα" και είπε ότι ποτέ δεν θα συνεργαστεί μαζί τους,
καταλήγοντας έτσι, να έχει πιθανότητες συνεργασίας μόνο με τον Γκαντζ.

Οιαντιδράσεις από υπερορθόδοξους και αραβόφωνους
ΟΛίμπερμαν δέχτηκε επιθέσεις από όλες τις πλευρές. Ο Μοσέ Γκάφνι του Ενωμένου Τορά
Ιουδαϊσμού (υπερ-ορθόδοξου συνασπισμού δύο φανατικά θρησκευτικών κομμάτων), αποκάλεσε
τις δηλώσεις του "αντισημιτικές". Ο Αριέχ Ντέρι, επικεφαλής του υπερορθόδοξου κόμματος "Σας",
συνέκρινε τον Λίμπερμαν με μια γάτα που νιαουρίζει όταν θέλει προσοχή.
Οιεπιθέσεις εναντίον του Λίμπερμαν δεν περιορίστηκαν σε αυτούς τους οποίους είχε στοχεύσει.
ΟΣταβ Σαφίρ της αριστερής και κοσμικής Δημοκρατικής Ένωσης, δήλωσε ότι "ο Λίμπερμαν

μποϊκοτάρει τους υπερορθόδοξους και τους Άραβες. Έριξε λάδι στο εύφλεκτο και δηλητηριώδες
ανακάτεμα του Νετανιάχου. Είναι αδέλφια στην ανακάτεμα. Η απάντησή μας πρέπει να είναι να
συνεργαστούμε με όλη μας τη δύναμη για τη διαμόρφωση μιας διορθωτικής κυβέρνησης από
κοσμικούς, θρησκευτικούς, υπερορθόδοξους και αραβόφωνους Ισραηλινούς. Πρέπει να
διαμορφώσουμε μια κυβέρνηση που να αφήνει τα αδέλφια της ανακατωσούρας έξω".
ΟΜότι Γιόγκεβ από το δεξιό και θρησκευτικό κόμμα "Ιουδαϊκός Οίκος", δήλωσε ότι ο Λίμπερμαν
φταίει για την "παράλογη κατάσταση, στην οποία λείπουν πολλές απαραίτητες υπηρεσίες από το
Ισραήλ", λόγω της έλλειψης νέας κυβέρνησης. "Το έθνος του Ισραήλ θέλει και χρειάζεται μια
κυβέρνηση", είπε, "με ή χωρίς Λίμπερμαν".
ΟΝετανιάχου ζήτησε από την Κεντρική Επιτροπή του Λικούντ να προετοιμαστεί για νέες εκλογές,
ζητώντας ψηφοφορία ώστε να φύγει από πάνω του το βάρος από τη συνήθη απαίτηση προς τους
αρχηγούς να καθορίσουν τη λίστα των κομμάτων και αντ' αυτού να διατηρήσει την τρέχουσα λίστα.

Τρίτεςεκλογές, λύση με Λίμπερμαν, ή κάτι άλλο;
Μεμια ιστορικώς άνευ προηγουμένου, τρίτη εκλογική αναμέτρηση να διαγράφεται στον ορίζοντα,
πολυάριθμες εκκλήσεις επανεμφανίστηκαν σε όλη την πολιτική αρένα, για την εκλογική
μεταρρύθμιση και τις αλλαγές στο σύστημα, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη αυτού του
αδιεξόδου.
ΟΛίμπερμαν δήλωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως οι εκλογές θα μπορούσαν να
αποφευχθούν και ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση ενότητας. Ωστόσο, δεδομένης
της άρνησης του "Μπλε και Λευκό" να συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Νετανιάχου,
η άρνηση του Νετανιάχου να διαλύσει το μπλοκ των 55 εδρών και η άρνηση του Λίμπερμαν να
συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση, που θα περιλαμβάνει υπερορθόδοξους ή ενός υποψηφίου
υποστηριζόμενου από τα αραβικά κόμματα, πιθανότατα θα κατευθύνουν την πολιτική σκηνή του
Ισραήλ στις τρίτες εκλογές του σε ένα χρόνο, που, προς το παρόν, έχουν προγραμματιστεί για τον
Μάρτιο του 2020.
Τομόνο που υπάρχει πιθανότητα (μικρή μεν αλλά υπαρκτή) να αλλάξει αυτή την υπάρχουσα
αδιέξοδη κατάσταση είναι οι κατηγορίες για διαφθορά, που απαγγέλθηκαν στον Νετανιάχου,
καθώς το γεγονός ότι πλέον είναι κατηγορούμενος, επίσημα, θα μπορούσε να ωθήσει κάποιες
από τις 55 έδρες του δικού του μπλοκ σε χέρια άλλου.
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