
Израел: Распуштен парламент пошто до истека рока није образована коалициона влада, ускоро трећи избори у последњих 11 месеци
четвртак, 12 децембар 2019 11:45

 Израелски парламент, Кнесет, распуштен је прошле ноћи у поноћ, пошто до истека
задатог рока није образована коалициона влада.

  Ни један члан Кнесета није обезбедио подршку 61 од укупно 120 посланика и избори ће
се одржати 2. марта наредне године, наводе израелски медији.   

Предлог закона о распуштању израелског парламента, Кнесета, прошао је пре поноћи
прво читање, а после поноћи друго и треће са 96 гласова "за" и седам против.

  

Премијер Израела Бењамин Нетањаху се појавио у парламенту након што је гласање
окончано данас нешто пре 3.30.

  

Тим гласањем званично су окончани покушаји Нетањахуа и његовог главног политичког
ривала Бенија Ганца да образују коалицију након избора у септембру, других ове
године.

  

Разговори Нетањахуа и Ганца, лидера две највеће странке, о влади јединства нису
уродили плодом за шта криве једна другу.
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У последње три недеље посланици су имали могућност да именују било ког члана
Кнесета да покуша да образује владу ако обезбеди 61 потпис, али такав кандидат није
номинован.

  

Први избори одржани су ове године у априлу и након њих није образована влада, што се
још никад није догодило у историји Израела. У то време мандатару Нетањахуу
недостајао је само један глас за већину.

  

Лидер израелске националистичке странке Израел наш дом (Израел бејтену) Авигдор
Либерман одбио је да му се придружи због неспоразума око регрутације
ултраортодоксних Јевреја који су Нетањахуови политички савезници, што је извало
поновљено гласање на јесен.

  

Након две рунде избора ни Ганц, бивши командант израелске војске, вођа савеза
партија центра Плаво и бело ни Нетањахуов конзервативни Ликуд нису имали довољну
подршку да образују владу један без другог, али нису могли ни да се догворе о условима
за владу јединства.

  

Нетањаху ће сада да води нову изборну кампању под сенком оптужнице у три
корупционшка случаја објављене у новембру.

  

Он је оптужен за мито у једном од тих случајева, а за превару и злоупотребу поверења у
сва три, али пориче да је било шта лоше учинио.

  

Такође се суочава са борбом да остане на челу партије на предстојећим партијским
изборима 26. децембра, где му је ривал посланик, бивши министар Гидеон Сар.

  

Оптужница против Нетањахуа била је камен спотицања у преговорима о коалицији од
септембра и савез Плаво и бело је тврдио да неће да служи под премијером који се
суочава са суђењем, тражећи да Нетањаху јавно изјави да неће тражити парламентарни
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имунитет од судског гоњења што се очекује да учини.

  

Савез Плаво и бело је такође критиковао Нетањахуово инсистирање да преговара у име
блока од 55 посланика, својих савезика из десничарких и верских партија.

  

Две стране нису могле ни да се договоре ко би био први премијер на основу предлога
председника Израела Рувена Ривлина о подели власти.

  

Испитивања јавног мњења показују да ни нови избори неће решити политички застој
који већ дуго траје и да ће Либерман поново бити кључан за образовање коалиције.

  

(Бета)
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