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AieGuardian
ΤΑ ΝΕΑ

Το Ισραήλ αξίζει
κάπ καλυιερο

Καθώς
το Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα τις πέμπτες

κατά σειρά εκλογές του από την άνοιξη
του 2019 είναι ευρέως διαδεδομένη η ανησυχία

πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί την
επανεκλογή που διεκδικεί ως έναν τρόπο να βραχυκυκλώσει

την ποινική δίωξη για διαφθορά την οποία
αντιμετωπίζει και πως το εκλογικό σώμα ίσως τον
αφήσει να το κάνει

Οι επικές μάχες ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον
εκλιπόντα Σιμόν Πέρες τον διάδοχο του Γιτζάκ Ρά
μπιν που δολοφονήθηκε το 1995 ή τον Αριέλ Σαρόν
και τον Εχούντ Μπαράκ δύο παρασημοφορημένους
στρατηγούς παραμένουν ζωντανές στη μνήμη αλλά
ανήκουν στο παρελθόν Η ειρηνευτική διαδικασία
ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους δεν έχει

πια σφυγμό και κανείς εντός του ισραηλινού

κατεστημένου δεν ζητεί φωναχτά
την αναβίωσή της

Οι συμφωνίες του Οσλο κατέρρευσαν
υπό το βάρος της δεύτερης Ιντιφάντα
Τις δεκαετίες που μεσολάβησαν το Ισραήλ

έχει εξελιχθεί σε κόμβο της υψηλής
τεχνολογίας και ο στρατός που διαθέτει
δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε καν με
όλες τις δυνάμεις των γειτόνων του μαζί

Στο μεταξύ οι πρόσφατες συμφωνίες
του Αβραάμ έχουν οδηγήσει σε

εκτεταμένους οικονομικούς δεσμούς
εμπόριο και επενδύσεις ανάμεσα στο
Ισραήλ από τη μία πλευρά και τα ΗΑΕ
το Μπαχρέιν το Μαρόκο και το Σουδάν
Απέναντι στην απειλή που εκπροσωπεί

το Ιράν ένα είδος αντάντ δένει την Ιερουσαλήμ και το
Ντουμπάι Το να είσαι εχθρός του εχθρού μου μπορεί
να σε κάνει φίλο Μπορεί επίσης να είναι επικερδές

Οι συμφωνίες ωστόσο δεν έχουν ανοσία στις εντάσεις

της ισραηλινής πολιτικής Η ανάδυση της ισραηλινής

υπεροχής ως συνθήματος συσπείρωσης της
ισραηλινής Ακροδεξιάς και το ενδεχόμενο εισόδου
των ηγετών της σε μία κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου
τρομάζουν τον κόσμο Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios
ο σείχης Αμπντάλα μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν υπουργός
Εξωτερικών των ΗΑΕ μετέφερε στον Νετανιάχου τις
ανησυχίες του για τους ηγέτες του κόμματος Θρησκευτικός

Σιωνισμός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ
Σμότριτς

Οι δυο τους παρουσιάζονται ως ένα ασφαλιστήριο
συμβόλαιο ενάντια στον νεωτερισμό που δεν σέβεται
τίποτα τους Αραβες και τους ομοφυλόφιλους Και οι
δύο κηρύσσουν την εβραϊκή υπεροχή Ο Νετανιάχου
αρνείται να φωτογραφιστεί μαζί τους Ο Σμότριτς
πρόσφατα τον χαρακτήρισε εκ γενετής ψεύτη Τους
δένει όμως η περιφρόνησή τους για την Αριστερά

TOY LLOYD
GREEN

Ακόμα
πιο προβληματικό είναι το γεγονός ότι το

ζεύγος αξιώνει υψηλά υπουργικά χαρτοφυλάκια
Θα υποχωρήσει άραγε κάτω από την πίεση ο

Νετανιάχου Εχει καλούς λόγους να λειτουργήσει ως ο
Δούρειος Ιππος τους προς την ευυποληψία Ανταλλάσσοντας

μαζί τους υπουργικά πόστα και σχηματίζοντας
κυβέρνηση ίσως να εξασφαλίσει τη δική του ασυλία

Αν επικρατήσει μπορεί να επιλέξει να προμηθεύσει
με πυραυλικά αμυντικά συστήματα την Ουκρανία ζητώντας

ως αντάλλαγμα από την κυβέρνηση Μπάιντεν
να τον αφήσει ήσυχο αν επιλέξει να εντάξει τον Μπεν
Γκβιρ και τον Σμότριτς στην κυβέρνησή του Γνωρίζει
πως η Ουκρανία είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης
Μπάιντεν

Ακόμα κι έτσι ωστόσο ο Νετανιάχου έχει έναν τρόπο
να ενοχλεί αν όχι να εκνευρίζει τις κυβερνήσεις των
ΗΠΑ Ο Τζέιμς Μπέικερ Γ ο υπουργός Εξωτερικών του
Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου τον είχε αποκλείσει
από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ Και το 1 996 ο Μπιλ Κλίντον
φέρεται ότι αναφώνησε Ποιος στον διάολο νομίζει
ότι είναι

Ο Λόιντ Γκριν υπηρέτησε στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνηε από
το 1 990 éo)s το 1 992 και είναι toktikôs αρθρογράφοε ms Guardian

OiKdXircs
στο Ισραήλ και

οι σχέσε
με Ελλάδα Κύπρο
Τι πρέπει να περιμένουν Αθήνα και Λευκωσία

NEWS ANALYSIS
ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΙΤΟΥ

Από
τον σχηματισμό της νέας

κυβέρνησης τον περσινό
Ιούνιο οπότε και ανέλαβε

καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών ο
Γιαΐρ Λαπίντ η πολιτική που εφαρμόστηκε

στις διεθνείς σχέσεις της
χώρας επέφερε βαθιές τομές Η ισραηλινή

διπλωματία αναπροσάρμοσε
τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ

ως προς το Παλαιστινιακό και το
Ιρανικό Επικαιροποίησε τον συντονισμό

με τη Ρωσία ως προς τον
περιορισμό της ιρανικής διείσδυσης
στη Συρία Τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας

ενισχύοντας τους δεσμούς
με το NATO αλλά και τηρώντας τα
προσχήματα μεταξύ Μόσχας και
Κιέβου Εμβάθυνε τις Συμφωνίες
του Αβραάμ Βελτίωσε το κλίμα με
την Ιορδανία Προσεταιρίστηκε την
Ινδία με τη στήριξη της Ουάσιγκτον
Και τέλος εξομάλυνε τις σχέσεις
με την Τουρκία Ενώ συνέβαιναν
όλα αυτά η αντιπολίτευση υπό τον
Νετανιάχου δεν αντέδρασε ούτε

αντέτεινε εναλλακτικές Μοναδική
ηχηρή εξαίρεση αποτέλεσαν οι

επικρίσεις κατά συγκεκριμένων
όρων της συμφωνίας θαλάσσιας
οριοθέτησης με τον Λίβανο Ο προεκλογικός

τους χαρακτήρας όμως
υπερκάλυψε την ουσία του περιεχομένου

τους
Με βάση αυτά τα δεδομένα λοιπόν

είτε ο Νετανιάχου σχηματίσει
κυβέρνηση την επομένη των εκλογών

είτε σχηματιστεί κυβέρνηση
ευρείας συνεργασίας αργότερα είτε
η παρούσα υπηρεσιακή κυβέρνηση
θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις
διεθνείς σχέσεις της χώρας έως
ότου γίνουν οι έκτες κατά σειρά
εκλογές τα πάντα είναι πιθανά
δύσκολα αναιρούνται όσα πολλά
συνέβησαν στην ισραηλινή εξωτερική

πολιτική τους τελευταίους 16
μήνες της διακυβέρνησης Μπένετ
Λαπίντ
Καμία διπλωματική κρίση δεν διαρκεί

επ άπειρον και αυτό είναι

wann

γνωστό σε Αθήνα και Λευκωσία
Κατά τη διακυβέρνηση Μπένετ
Λαπίντ οι σχέσεις Ισραήλ Ελλάδας

Κύπρου διατηρήθηκαν στενές σε
στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο
Η ισραηλινή πλευρά συνεχίζει να
συμπίπτει με την ελληνική αντίληψη
περί θαλασσίων ζωνών Ως προς το
Κυπριακό ο υπουργός Εξωτερικών
Γιαΐρ Λαπίντ καταδίκασε τις τουρκικές

αυθαιρεσίες στη νεκρή ζώνη της
Αμμοχώστου Από την άλλη όμως
μετά την επαναπροσέγγιση με την
Τουρκία αναμένεται από το Ισραήλ
να σεβαστεί τις δεσμεύσεις του
φανερές και μη προκειμένου να
διατηρηθεί η καλή ποιότητα του
ελληνοϊσραηλινού περιφερειακού
τριγώνου που διαμορφώθηκε μόλις
μία δεκαετία πριν

Είναι γεγονός ότι ο τουρκικός
παράγοντας είναι σε θέση να επηρεάζει

ζητήματα καίρια για την
ισραηλινή ασφάλεια Από την εναλλαγή

ισορροπιών στη Συρία μέχρι

Πένιε εκλογή αναμετρήσει μέσα σε
TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πέντε
φορές στις κάλπες μέσα

στα τελευταία τέσσερα
χρόνια και κυβερνήσεις οι

οποίες αλλάζουν κυριολεκτικά σαν
τα πουκάμισα Ενα πολιτικό σκηνικό
κατακερματισμένο με κυρίαρχο σε
αυτό τον ρόλο των σιωνιστικών και
ακροδεξιών κομμάτων Οσο για τον
Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος με
15 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση
1996-1999 και 2009-2021 είναι ο

μακροβιότερος πρωθυπουργός στην
ιστορία του Ισραήλ αρνείται να πεθάνει

πολιτικά και ετοιμάζεται για
τη ρεβάνς και τη μεγάλη επιστροφή

Και αυτό παρά το γεγονός ότι
έχει διωχθεί και δικαστεί για τρεις

Με φόντο ένα
κατακερματισμένο πολιτικό
σκηνικό στήνονται σήμερα
πρόωρεβ κάλπεε
Για τη μεγάλη επιστροφή
φαίνεται πωβ ετοιμάζεται
ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
ο μακροΒιότεροε
πρωθυπουργόβ στην
ιστορία του Ισραήλ

υποθέσεις που αφορούν διαφθορά
κατάχρηση δημόσιου χρήματος και
δωροδοκία ελπίζοντας ότι η ανάληψη

της πρωθυπουργίας θα παγώσει
και τις δικαστικές διώξεις

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές και
εν συντομία η εικόνα στο Ισραήλ
όπου σήμερα διεξάγονται και πάλι
πρόωρες γενικές εκλογές Με τις δημοσκοπήσεις

να συμφωνούν ότι στην
περίπτωση που προκύψει τελικώς
κοινοβουλευτική πλειοψηφία αυτή
αφενός θα είναι οριακή και αφετέρου

θα ανήκει στον ακρο)δεξιό
συνασπισμό του οποίου ηγούνται
ο εφτάψυχος Νετανιάχου και το
Λικούντ Πράγματι σύμφωνα με τα
τελευταία προγνωστικά το συγκεκριμένο

μπλοκ διασφαλίζει 60 από τις
120 έδρες της Κνεσέτ και χρειάζεται
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Λικούντ Νετανιάχου

τους διαύλους επικοινωνίας που
διατηρεί η Αγκυρα με τη Μόσχα
Από τη δραστηριότητα της αντιπροσωπείας

της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη

μέχρι την επιρροή
της τουρκικής ισλαμιστικής ρητορικής

που είναι σε θέση να δράσει
αποσταθεροποιητικά σε Γάζα και
Δυτική Οχθη

Υπό
τις παρούσες συνθήκες

βασικό ζητούμενο σε Αθήνα
και Λευκωσία πρέπει να είναι

αφενός η δυνατότητα πρόβλεψης
δυσάρεστων εκπλήξεων στις σχέσεις

τους με το Ισραήλ και αφετέρου
η αποτελεσματική αντιμετώπιση
κρίσεων εν τη γενέσει τους

Πρωτότυπες λύσεις δεν χρειάζονται

Αρκεί να επισημανθεί ότι
κατά την επίσκεψη του ισραηλινού
προέδρου Χέρτσογκ στην Αγκυρα
τον περασμένο Μάρτιο η σημαντικότερη

απόφαση που υιοθετήθηκε
ήταν η δημιουργία ενός μηχανι

Μπορεί ο Νετανιάχου
να σχηματίσει κυβέρνηση
την επομένη των εκλογών
δύσκολα όμωβ αναιρούνται
όσα συνέβησαν στην ισραηλινή
εξωτερική πολιτική tous
τελευταίουβ 16 μήνεε ins
διακυβέρνησηβ Μπένετ Λαπίντ

Κατά τη διακυβέρνηση
Μπένετ Λαπίντ οι σχέσειε
Ισραήλ Ελλάδαε Κύπρου
διατηρήθηκαν στενέβ
σε στρατιωτικό και πολιτικό
επίπεδο Η ισραηλινή
πλευρά συνεχίζει
να συμπίπτει με
την ελληνική αντίληψη
περί θαλασσίων ζωνών

θρησκευτικόβ Σιωνισμόβ
Ακροδεξιά

14
Εθνική Ενότητα Γκαντζ

11

las Ακροδεξιά
ΗΗΒ8
UTJ Ακροδεξιά

7
Εργατικοί

6

Ισραήλ Το Σπίτι pas
Ακροδεξιά Λίμπερμαν
HR6
Μέρετζ Αριστερά

5

Hadash-Ta'al ΑραΒεβ
4

σμού αποτροπής κρίσεων που θα
αποτελείται από επιτελείς των δύο
χωρών καλούς γνώστες των κριτηρίων

λήψεως αποφάσεων σε Ισραήλ
και Τουρκία Ηδη διακρίνονται τα
αποτελέσματα αυτής της επιλογής

Ως εκ τούτου ένας αντίστοιχος
ταυτόσημος μηχανισμός αποτροπής

κρίσεων και δυσάρεστων
εκπλήξεων κρίνεται τώρα αναγκαίος

όσο ποτέ και για το τρίγωνο
Αθιίνας Λευκωσίας Ιερουσαλήμ
Οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις δεν
δοκιμάστηκαν στον χρόνο Είναι
καινούργιες Και αποτελεί ευτύχημα
ότι οι παρούσες συγκυρίες μπορούν
ακόμη να διαψεύσουν μια δυσάρεστη

προϊστορία δεκαετιών γεμάτη
σκιές και αναπάντητα ερωτήματα

Ο δρ Γαβριήλ Xapiros είναι ερευνητήε του
ΕΛΙΑΜΕΠ και του ιαραηλινού Ινστιτούτου
Μπεν-Γκουριόν Διδάσκει Ιστορία των
Πολιτικών Σχέσεων Ελλάδαε Ισραήλ
Κύπρου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το
Πανεπιστήμιο Μπεν-Γκουριόν του Ισραήλ

ΐέσσερα χρονιά
μία ακόμα για να καταφέρει να σχηματίσει

κυβέρνηση κάτι που σημαίνει
ότι και η τελευταία ψήφος μπορεί
να αποδειχθεί καθοριστική Οσο
για τον απερχόμενο συνασπισμό
συγκεντρώνει 56 έδρες ενώ αρκετά
από τα κόμματα που τον απαρτίζουν
εμφανίζουν εικόνα διάλυσης Κυρίως
δε το Yamina του μέχρι πρόσφατα
πρωθυπουργού Ναφταλι Μπένετ ο
οποίος δεν συμμετέχει καν στη σημερινή

αναμέτρηση αποφασίζοντας
προφανώς ότι δεν έχει να κερδίσει
άλλα πράγματα από την πολιτική Από
την πλευρά του ο νυν πρωθυπουργός
στο πλαίσιο της εναλλαγής με τον

Μπένετ Γιάρ Λαπίντ φιλοδοξεί το
κόμμα του να έρθει καθαρά δεύτερο
ενώ ελπίδες για μια καλή επίδοση
έχει και ο νυν υπουργός Αμυνας

Μπένι Γκαντζ με το νέο σχήμα που
συγκρότησε την Εθνική Ενότητα το
οποίο περιλαμβάνει και τον πρώην
σύμμαχο του Μπένετ Γκίντεον Σάαρ

Πανίσχυρη η Ακροδεξιά
Την ίδια στιγμή το θρησκευτικό Σιωνιστικό

Κόμμα του οποίου ηγούνται
οι Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ
Μπεν Γκβιρ θα συγκεντρώσει πιθανότατα

τις περισσότερες έδρες
που έχει λάβει ποτέ ένας ακροδεξιός
συνασπισμός διεκδικώντας σχεδόν
ισότιμο ρόλο με τον Νετανιάχου στην
περίπτωση που αυτός καταφέρει να
γίνει πρωθυπουργός

Με βάση όλα τα παραπάνω αρκετοί

θεωρούν ότι οι πιθανότητες
να προκύψει ένα νέο αδιέξοδο το
οποίο με τη σειρά του να οδηγήσει

για έβδομη φορά στις κάλπες κάθε
άλλο παρά μπορεί να αποκλειστεί
Κάτι που πάντως δεν θα ήθελε να
συμβεί η Μόσχα καθώς είναι γνωστή
η πολύ καλή σχέση του Νετανιάχου
με τον Βλαντίμιρ Ποΰτιν

Σημειώνεται ότι για την είσοδο
ενός κόμματος στην Κνεσέτ απαιτείται

να συγκεντρώσει τουλάχιστον
3,25 όριο που έχει τεθεί προκειμένου

να αποτραπεί η εκπροσώπηση
πολύ μικρών κομμάτων ευνοώντας
έτσι τη συγκρότηση ευρύτερων συνασπισμών

Στο παρελθόν δε το Ισραήλ
δοκίμασε και την απευθείας εκλογή

πρωθυπουργού κατά το πρότυπο των
προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών
και της Γαλλίας όμως το μοντέλο
αυτό δεν λειτούργησε και εγκαταλείφθηκε
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