
Ο ταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, 
Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκήρυξε 
πρόωρες εκλογές για τις 22 Ιανουα-
ρίου, ήξερε πολύ καλά τι έκανε, 
αφού εκτός συνταρακτικού απροό-

πτου, θα παραμείνει στην πρωθυπουργία. Το κόμμα 
του Λικούντ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πολύ 
δύσκολα θα χάσει και επιπλέον αναμένεται να κερ-
δίσει περισσότερες έδρες από όσες έχει στη σημε-
ρινή Κνέσετ. Επιπλέον, περισσότερες έδρες θα έχει 
και το Ίσραελ Μπεϊτένου, του πρώην υπουργού των 
Εξωτερικών, Άβινγκτορ Λίμπερμαν, που συμμετέχει 
στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ιδιαίτερα καλό νέο 
όμως για τον Νετανιάχου είναι και η άνοδος μικρών 
θρησκευτικών και εθνικιστικών κομμάτων, που θα 
αποτελέσουν καλούς συμμάχους μέσα στο Κοινο-
βούλιο.

Έτσι, οι ελπίδες σχηματισμού ενός ενιαίου κε-
ντροαριστερού μετώπου που θα μπορούσε, σύμ-
φωνα με τους δημοσκόπους, να προσελκύσει ανα-
ποφάσιστους και να κλέψει την πρωτιά από τον 
εκλογικό συνασπισμό του Λικούντ Μπεϊτένου, εξα-
νεμίζονται. Επιπλέον, στα (άκρα) δεξιά του Νετα-
νιάχου, ολοένα και ανέρχεται ένας αστέρας ονόμα-
τι Ναφταλί Μπένετ.

Όλα τα σενάρια επικεντρώνονται στο πόσους 
ψήφους θα καταφέρει να εξασφαλίσει το κάθε 
κόμμα και με ποιους συμμάχους θα αποφασίσει να 
προχωρήσει. Ο «μαγικός» αριθμός στην Κνέσετ των 
120 εδρών είναι οι 61 έδρες. Μέχρι στιγμής κανέ-
νας συνδυασμός δεν φαίνεται να φτάνει τόσο ψηλά 
ούτε ακόμη και το Λικούντ Μπεϊτένου. Και για να 
τις φτάσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δεν απο-
κλείεται να συνασπιστεί με αυτόν που του «κλέβει» 
σήμερα ψήφους από δεξιά, τον Ναφταλί Μπένετ. 
Η Εβραϊκή Εστία, όπως ονομάζεται το κόμμα του 

Μπένετ, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 13 έδρες, 
αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά της, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι τώρα κατέχει 3. Επίσης, σύμφωνα 
με τις δημοσκοπήσεις μεταξύ των συμμάχων του 
δεξιού συνασπισμού το υπερορθόδοξο κόμμα Σας 
μπορεί να κερδίσει 10 με 12 έδρες και αυτό του 
Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τορά 5 με 7 έδρες.

Ένας συνασπισμός της Εβραϊκής Εστίας, του 
Λικούντ και του Ίσραελ Μπεϊτένου είναι πιθανός, 
εκτιμά ο δρ Χάνι Ζούμπιντα, βοηθός καθηγητής 
Πολιτικών Επιστημών στο Max Stern Yezreel Valley 
College, που μιλώντας στον «Φιλελεύθερο» εξήγη-
σε πως έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί και η πολυπό-
θητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Πιστεύω πως 
μετά τις εκλογές, θα δούμε αυτό το σενάριο να 
υλοποιείται και τα τρία κόμματα να σχηματίζουν 
κυβέρνηση. Αυτό λένε εξάλλου και στους οπαδούς 
τους τώρα, μπορεί να έχουμε διαφορές μεταξύ μας 
αλλά θα τα βρούμε μετεκλογικά».

Αντίθετα, όσο εύκολο φαίνεται το πάρε-δώσε 
μεταξύ των κομμάτων της Δεξιάς τόσο δύσκολο 
είναι για τα κόμματα του Κέντρου και της Αριστε-
ράς. Ο καθηγητής Ζούμπιντα πάντως έχει έναν εν-
δοιασμό κατά πόσο στο Ισραήλ υπάρχουν κόμματα 
της Αριστεράς και υποστηρίζει πως τα περισσότερα 

από αυτά ιδεολογικά ανήκουν στον χώρο του Κέ-
ντρου. Όπως και να έχει το θέμα, πάντως, το Κέντρο 
και η Αριστερά είναι πιο διασπασμένα από ποτέ και 
συνεπώς και πιο αδύναμα. Εργατι-
κοί, Χατνουάχ και Γες Ατίντ δεν συ-
γκεντρώνουν περισσότερες από 32 
έδρες. Το πάλαι ποτέ ισχυρό Εργα-
τικό Κόμμα ακόμη και με τη νέα 
ηγεσία του, την πρώην δημοσιογρά-
φο Σέλι Γιασίμοβιτς, μοιάζει να κι-
νείται στο περιθώριο των εξελίξε-
ων, ανίκανο να τις επηρεάσει.

Αυτό που θα δώσει τη νίκη στον Μπενιαμίν Νε-
τανιάχου, είναι μάλλον η ικανότητά του να ελίσσε-
ται. Οι Ισραηλινοί φαίνονται να εμπιστεύονται τις 
πολιτικές του και να πείθονται από τα επιχειρήματά 

του. «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καταφέρνει να 
αντλεί ψήφους και από τα αριστερά και από τα 
δεξιά, οι πολίτες μοιάζουν να τον εμπιστεύονται 

και αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για 
τον πρωθυπουργό», υποστηρίζει ο δρ 
Χάνι Ζούμπιντα. Πάντως ακόμη και 
αυτοί που δεν προτίθενται να τον ψη-
φίσουν, θεωρούν βέβαιη την παρα-
μονή του στην πρωθυπουργία.

Τα προβλήματα που έχει αυτή τη 
στιγμή το Ισραήλ, είναι λίγο πολύ 
γνωστά. Η οικονομία της χώρας βρί-

σκεται σε άσχημα επίπεδα, η ανεργία αυξάνεται, η 
ακρίβεια απειλεί την καθημερινότητα των Ισραηλι-
νών, οι συνομιλίες με τους Παλαιστινίους είναι σε 
τέλμα, το Ιράν επιμένει στο πυρηνικό του πρόγραμ-

μα, η κρίση στη Συρία μοιάζει με βόμβα έτοιμη να 
εκραγεί. Θα περίμενε κανείς μια έντονη προεκλο-
γική περίοδο. 

Όμως, όπως ανέφερε ο δρ Χάνι Ζούμπιντα, στα 
περισσότερα από αυτά τα θέματα στη διάρκεια της 
προεκλογικής εκστρατείας υπήρχε μια σιωπή. «Τί-
ποτα, κανένας δεν μιλά για την ασφάλεια και την 
οικονομία, τα δυο θέματα που αφορούν τους πε-
ρισσότερους. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο που κινείται 
άδειο. Ελάχιστες συζητήσεις έγιναν γύρω από αυτά 
τα θέματα, το κυριότερο όμως είναι πως δεν βγήκε 
τίποτα καινούργιο.

Επαναλήφθησαν κάποιες θέσεις, κάποια πράγ-
ματα που ήταν ήδη γνωστά. Όμως τίποτα καινούργιο 
δεν λέχθηκε και δεν συζητήθηκε», τόνισε ο Ισραη-
λινός καθηγητής.

26 / ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 20 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2013

>Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ετοιμάζεται για μια νέα εκλογική θητεία μετά την αναμέτρηση της προσεχούς Τρίτης

Ακόμη πιο δεξιά το Ισραήλ μετά τις εκλογές

Απαραίτητες 
οι συμμαχίες

ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ οι εκλογές διεξάγονται με λίστα. Ο 
συνασπισμός που κερδίζει το μεγαλύτερο ποσο-
στό, παίρνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. 
Μέχρι τώρα κανένα κόμμα δεν κατάφερε να κερ-
δίσει τις εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία και όπως 
φαίνεται, οι συμμαχίες θα είναι απαραίτητες και 
στις επικείμενες εκλογές. Ο πρόεδρος του Ισραήλ 
δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον βου-
λευτή που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να 
συγκροτήσει μια βιώσιμη κυβέρνηση συνασπισμού 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο 
αρχηγός του κόμματος λαμβάνει την εντολή και 
έχει 28 ημέρες να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ με 
απόφαση του Προέδρου μπορούν να δοθούν επι-
πλέον 14 ημέρες.

Μετέωρες 
οι συνομιλίες
Ο μεγάλος χαμένος των εκλογών, 
εκτιμούν αρκετοί αναλυτές, θα εί-
ναι ενδεχομένως η ειρηνευτική δι-
αδικασία με τους Παλαιστινίους, 
λόγω ενδεχόμενης κυριαρχίας 
στην πολιτική σκηνή δεξιών αντι-
λήψεων. Άλλωστε, το προεκλογικό 
πρόγραμμα του Λικούντ δεν κάνει 
καμιά αναφορά στην αναγνώριση 
παλαιστινιακού κράτους και πολλά 
στελέχη του απορρίπτουν το ενδε-
χόμενο αυτό, ενώ το Ίσραελ Μπεϊ-
τένου δεν το συζητά καν. Ο δρ Χάνι 
Ζούμπιντα, πάντως, θεωρεί πως το 
μέλλον των συνομιλιών με τους 
Παλαιστινίους, εξαρτάται σε μεγά-
λο βαθμό από τη σύνθεση της νέας 
κυβέρνησης. 
Οι μελλοντικοί σύμμαχοι του Μπε-
νιαμίν Νετανιάχου ίσως θέσουν 
όρους, που θα σχετίζονται με τη 
στάση που θα κρατήσει η κυβέρνη-
ση έναντι των Παλαιστινίων. Επι-
πλέον, η πορεία της ειρηνευτικής 
διαδικασίας εξαρτάται και από τους 
ίδιους τους Παλαιστινίους. «Για 
χρόνια οι Παλαιστίνιοι λένε, δεν θα 
διαπραγματευτούμε με μια δεξιά 
κυβέρνηση. Η επόμενη κυβέρνηση 
όμως του Ισραήλ πολύ δύσκολα θα 
είναι αριστερή ή κεντρώα, θα είναι 
δεξιά. Οι Παλαιστίνιοι θα έχουν 
απέναντί τους μια δεξιά κυβέρνη-
ση με την οποία θα πρέπει να δια-
πραγματευτούν», επισημαίνει ο Ισ-
ραηλινός καθηγητής. 
Επιπλέον, η αμερικανική κυβέρ-
νηση φαίνεται ότι πιέζει για να μη 
βαλτώσει η ειρηνευτική διαδικα-
σία. «Ας μην ξεχνούμε και την οι-
κονομική κρίση που υπάρχει αυτή 
τη στιγμή. Αν τα πράγματα παρα-
μείνουν τα ίδια ή χειροτερέψουν, 
πιστεύω οι ΗΠΑ θα εντείνουν τις 
πιέσεις τους προς το Ισραήλ να 
εργαστεί πιο σκληρά για την ειρη-
νευτική διαδικασία», κατέληξε ο 
δρ Χάνι Ζούμπιντα. 
Πάντως, ο Γιάακοβ Πέρι, ο οποίος 
κατεβαίνει στις εκλογές με το κε-
ντρώο κόμμα Γες Ατίντ, ισχυρίζε-
ται ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέ-
πει να κάνει τις ειρηνευτικές συ-
νομιλίες με τους Παλαιστινίους 
την προτεραιότητα της εξωτερι-
κής πολιτικής της. «Το Ισραήλ 
πρέπει να κάνει τα πάντα για να 
επανέλθει στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων και να βρει μια 
συμβιβαστική λύση», τόνισε επι-
κρίνοντας παράλληλα άλλους 
ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα 
για υποβάθμιση του θέματος. Ο 
Γιάακοβ Πέρι προειδοποίησε ότι, 
αν δεν υπάρξει ειρηνευτική πρω-
τοβουλία, φονταμενταλιστικές 
ισλαμιστικές ομάδες εχθρικές 
προς το Ισραήλ θα αδράξουν την 
ευκαιρία τονίζοντας ότι μια νέα 
παλαιστινιακή εξέγερση δεν χρει-
άζεται να είναι βίαιη αλλά θα μπο-
ρούσε να εξελιχθεί σ’ ένα μαζικό 
κίνημα διαμαρτυρίας.

Της Ξένιας Τούρκη

Η αδυναμία της 
Κεντροαριστεράς να τα 
βρει, ενισχύει τα ποσο-
στά της Κεντροδεξιάς

Αρχή για δημοκρατία η Αραβική Άνοιξη ή η ταφόπλακά της;
ΑΝΑΜΕΣΑ στις πολλές εκλογικές αναμετρήσεις που θα 
λάβουν χώρα αυτή τη χρονιά, ξεχωρίζουν μερικές που 
θα είναι πιο καθοριστικές στις παγκόσμιες εξελίξεις από 
άλλες. Ειδικά, οι εκλογές που θα γίνουν σε ορισμένες 
χώρες στον αραβικό κόσμο, θα κρίνουν κατά πόσο η 
Αραβική Άνοιξη είναι μια ιδέα που μπορεί να φέρει τη 
δημοκρατία ή θα μπει οριστικά η ταφόπλακά της. Δύο 
χώρες που είχαν πρωτοστατήσει στην Αραβική Άνοιξη, 
η Αίγυπτος και η Τυνησία, θα στήσουν κάλπες μέσα στο 
2013, ενώ δύο άλλες, η Ιορδανία και ο Λίβανος, έχουν 
υποσχεθεί ότι θα προχωρήσουν και θα εφαρμόσουν 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, οι Αιγύπτιοι 
θα κληθούν να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο 
Κοινοβούλιο. Στις τελευταίες εκλογές, που έγιναν στο 
διάστημα Νοέμβρης 2010 και Ιανουάριος 2011, οι Αδελ-
φοί Μουσουλμάνοι μαζί με τους σκληροπυρηνικούς 
Σαλαφιστές κέρδισαν το 70%. Το ποσοστό αυτό τους 
έδωσε μια παντοδυναμία, αφού θα μπορούσαν να περ-
νούν οποιονδήποτε νόμο χωρίς να υπάρχει κανένα πρό-
βλημα. Το Κοινοβούλιο όμως αυτό διαλύθηκε, ως αντι-
συνταγματικό, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου.

Οι εκλογές είναι σημαντικές, αφού εκτός από τη 
σύνθεση της νέας Βουλής αποτελούν και ένα δημοψή-
φισμα για την απήχηση που έχουν τα ισλαμικά κόμματα 
μέσα στην αιγυπτιακή κοινωνία. Ιδιαίτερα σημαντικό 
είναι πάντως το μάθημα που φαίνεται ότι έχει πάρει η 
αντιπολίτευση. Αφού κατάλαβε πως διαιρεμένη δεν 
μπορεί να τα βάλει με τους ισλαμιστές, στις εκλογές θα 
κατεβεί ενωμένη με το συνδυασμό Εθνικό Μέτωπο Σω-
τηρίας. Ο συνασπισμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους 
ισλαμιστές και όποιος νικήσει, θα έχει και τον έλεγχο της 
Βουλής. Η ηγεσία του Μετώπου περιλαμβάνει κάποιες 

από τις εμβληματικές μορφές της αντιπολίτευσης όπως 
ο Αμρ Μούσα, ο πρώην γενικός γραμματέας του Αραβι-
κού Συνδέσμου, ο Χαμντίν Σαμπανί, υποψήφιος στις 
προεδρικές εκλογές, και ο Μοχάμεντ ελ Μπαραντέι, 
πρώην επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής 
Ενέργειας, γεγονός που αυξάνει τις ελπίδες για 
επιτυχία.

Παρόμοιο είναι και το σκηνικό στην Τυνησία, όπου 
μετά τις βουλευτικές εκλογές, την πλειοψηφία κέρδισε 
το ισλαμικό κόμμα Ενχαντά, δείχνοντας έτσι και την κα-
τεύθυνση στην οποία κινείται η χώρα. Φέτος οι Τυνήσιοι 
έχουν την ευκαιρία είτε να ενισχύσουν τις εξουσίες του 
Ενχαντά είτε να στραφούν προς άλλη κατεύθυνση. Πα-

ράλληλα, τον ερχόμενο Ιούνιο θα γίνουν και οι προεδρι-
κές εκλογές. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η Τυνησία βρίσκεται 
σε ένα μεταβατικό στάδιο τόσο σε πολιτικό όσο και σε 
κοινωνικό επίπεδο. Τα βασικά αιτήματα της επανάστα-
σης ήταν αξιοπρέπεια, εργασία και ελευθερία. Και αν η 
ελευθερία είναι μια πραγματικότητα σήμερα για τους 
Τυνήσιους καθώς μπορούν να συζητούν και να εκφρά-
ζονται ελεύθερα σε σχέση με το παρελθόν, δεν μπορεί 
να πει κανείς το ίδιο για την εργασία και την αξιοπρέπεια. 
Αυτό θα κρίνει την έκβαση των εκλογών και μαζί τους το 
μέλλον της Τυνησίας.

Η Ιορδανία από την άλλη, από τη στιγμή που ξέσπασε 
η Αραβική Άνοιξη, ακροβατεί μεταξύ σποραδικών δια-
δηλώσεων και των υποσχέσεων του βασιλιά Αμπντάλα 
για μεταρρυθμίσεις. Οι Ιορδανοί στις 23 Ιανουαρίου θα 
ψηφίσουν το νέο τους Κοινοβούλιο. Η Ιορδανία κατάφε-
ρε να απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τους κραδασμούς 
από την Αραβική Άνοιξη, που οδήγησαν στην αλλαγή 
καθεστώτος σε Αίγυπτο, Τυνησία και Λιβύη, με παράλ-
ληλες εκλογές σε Μαρόκο, την ίδια στιγμή που στη Συρία 
ακόμα οι επιπτώσεις της παραμένουν εμφανείς. Ο βασι-
λιάς προτίμησε τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, δίνο-
ντας υποσχέσεις για μεγαλύτερη εκχώρηση ατομικών 
ελευθεριών, κατευνάζοντας σε ένα βαθμό τις αντιδρά-
σεις. Αν δεν υλοποιήσει τις υποσχέσεις του, όλη η οργή 
θα στραφεί εναντίον του με απρόσμενες συνέπειες.

Τέλος, ο Λίβανος ζει υπό τη σκιά της κρίσης στη Συ-
ρία. Οι εξελίξεις στη Δαμασκό θα επηρεάσουν τον Λίβα-
νο. Αν για παράδειγμα καταρρεύσει το καθεστώς Αλ 
Άσαντ, η Χεζμπολάχ θα έχει χάσει ένα σημαντικό σύμ-
μαχο, κάτι που θα ωφελήσει την αντιπολίτευση και κυρί-
ως τον συνασπισμό του πρώην πρωθυπουργού Σαάντ 
Χαρίρι. Ο Λίβανος ακροβατεί αυτή τη στιγμή και η ειρήνη 
δυστυχώς δεν είναι εξασφαλισμένη.

Το 2013 σε μια σειρά από αναμετρήσεις θα 
κριθεί αν έχει μέλλον ή θα σβήσει για πάντα

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ

Χάνι 
Ζούμπιντα: 
Τίποτα 
καινούργιο 
για τα 
προβλήματα 
της χώρας 
δεν ειπώθηκε 
προεκλογικά


