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Савез партија центра "Плаво бело", бившег команданта израелске војске Бенија Ганца,
избио је на прво место са 32 посланичка мандата од укупно 120 у парламенту, Кнесету,
пошто је избројано 91 одсто гласова.

  

  

Нетанјахуов конзервативни "Ликуд" доспео је на друго место са 31 послаником, четири
мање него након избора ове године у априлу.

  

Савез партија израелских Арапа "Заједничка листа" ће са 13 посланика, како се очекује,
бити трећа по величини странка у парламенту.

  

Националистичка партија бившег министра одбране Авигдора Либермана "Израел наш
дом" (Исраел бејтену), која ће играти водећу улогу у одлучивању ко ће формирати
наредну владу, има за сада девет посланика. Ултраортодоксна партија "Уједињена Тора
јудаизам" има исто толико посланичких мандата, а "Шас", партија сефардских верника
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има два мање.

  

Због спора са те две странке око регрутације ултраортодоксних младића Либерман је
одбио да уђе у коалицију коју је после априлских избора покушао да образује Нетанјаху.
Пошто му то није пошло за руком, Нетанјаху је одлучио да се распусти парламент и да се
распишу нови избори, уместо да председник Израела Рувен Ривлин мандат за
формирање владе повери другом кандидату.

  

У нови Кнесет улази још један савез, "Јамина", који чине десничарске партије са осам
посланика, али је одмах након избора објавио да ће се поделити на две странке
"Јеврејски дом" и "Нову десницу".

  

Левичарски савез "Лабуристи-Гешер" има пет посланика, једног више од изборног
цензуса, а "Демократска унија" шест.

  

Централни изборни комитет почеће да броји гласове припадника безбедносних снага,
дипломата, лица с посебних потребама, болничких пацијената и запослених, као и
затвореника у четвртак и коначни резултати биће објављени сутра.

  

У овом тренутку блок који предводи Ганц, а чине га центристичке, левичарске странке и
савез арапских партија има малу предност над Нетанјахуовим десничарско верским
блоком, са 56 према 55 посланика. Између њих је Израел наш дом Авигдора Либермана
који је најавио да ће се залагати за владу националног јединства у којој би били Ликуд,
савез Плаво бело и његова странка.

  

Такви резултати показују да ће се неизвесност настала после избора у априлу
наставити.

  

Ниједан блок нема потребну већину од 61 посланика, тако да је влада националног
јединства и даље навероватнији пут из ћорсокака иако Ганц инсистира да Нетанјаху
мора да оде ако се таква коалиција оформи, а ликудовци за сада неће да га се одрекну.
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Ганц је данас изразио наду да ће бити створена добра влада јединства.

  

Трамп изјавио да није разговарао са Нетанјахуом после избора

  

Председник САД Доналд Трамп је на питање новинара да ли је разговарао са
премијером Израела Бењамином Нетњахуом после јучерашњих парламентарних избора у
тој земљи одговорио да није.

  

"Нисам. Ти резултати пристижу и врло су тесни. Свако је знао да ће бити врло тесно. Ја
кажем, видећемо шта ће се десити", рекао је Трамп, додавши: "Видите наши односи су са
Израелом, видећемо шта ће се десити".

  

Нетанјаху је у својој изборној кампањи истицао блиске везе са Трампом и разговарао је с
њим телефоном о заједничком одбрамбеном пакту, договоривши се да наставе
дискусије, наводе израелски медији.

  

Јучерашњи избори су били други ове године што се још никада није десило у историји
Израела.

  

Пре избора у априлу Трамп је признао суверенитет Израела над окупираном Голанском
висоравни што је био подстицај за Нетанјахуа.

  

Израелском премијеру, међутим, није пошло за руком да образује владајућу коалицију
после тих избора, па је парламент распуштен и расписани су нови избори.

  

После других избора ситуација је поново неизвесна и нема јасног победника.
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Након 95 псто пребројаних гласова предвиђа се да ће Нетанјахуов конзервативни Ликуд
имати 32 посланика у израелском парламенту, а његов главни ривал савез партија
центра Плаво бело, бившег команданта израелске војске Бенија Ганца један више.

  

Ни један од главних блокова у израелском парламенту, Кнесету, неће међутим имати
већину од 61 од укупно 120 посланика.

  

(Бета)
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