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* Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της αμερικανικής μεσολαβητικής
προσπάθειας για την συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων
μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής, η Ισραηλινή επικαιρότητα το
τελευταίο χρονικό διάστημα απασχολήθηκε  έντονα από τις πολιτειακές
και νομοθετικές αλλαγές που προώθησε η κυβέρνηση συνασπισμού
υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. 
Οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις που σημειώθηκαν από
το καλοκαίρι του 2013 έως και την άνοιξη του 2014, κατέδειξαν ξεκά-
θαρα όλο το φάσμα των κομματικών διαφορών και των ιδεολογικών
συσχετισμών στο σημερινό Ισραήλ, επικαιροποιώντας και πάλι ποικίλους
προβληματισμούς περί των πολιτειακών κανόνων που διέπουν το πολιτι-
κό σύστημα της χώρας. 
Αφορμή στάθηκαν τρία σημαντικά νομοθετήματα, η διαδικασία ψήφι-
σης των οποίων περαιώθηκε από την Κνέσετ τη δεύτερη εβδομάδα του
Μαρτίου 2014. 
Ο αναθεωρημένος 'Θεμελιώδης Νόμος περί Διακυβέρνησης', ο 'Θεμε-
λιώδης Νόμος περί Δημοψηφίσματος' και ο 'Νόμος περί Στρατεύσεως
των Μαθητών των Εβραϊκών Θρησκευτικών Σχολών' άφησαν έντονα το
στίγμα τους στον Ισραηλινό κοινοβουλευτικό βίο και έγιναν αφορμή να
εκδηλωθούν ποικίλες ιδεολογικές και κομματικές αντεγκλήσεις και
συγκλήσεις  –δίνοντάς μας σαφή εικόνα περί της παρούσας πολιτικής
και κοινωνικής πραγματικότητας στο σημερινό Ισραήλ.   

No 8

Γαβριήλ Χαρίτος*

Ισραήλ : Πολιτειακές αλλαγές εν μέσω οξείας
κομματικής πόλωσης



Η ειρηνευτική
πρωτοβουλία υπό
τον αμερικανό
Υπουργό Εξωτε-
ρικών Τζων Κέρυ
μέχρι σήμερα δεν
απέδωσε καρ-
πούς. 

Η ειρηνευτική πρωτοβουλία υπό τον αμερικανό Υπουρ-

γό Εξωτερικών Τζων Κέρυ μέχρι σήμερα δεν απέδωσε καρ-

πούς. Από την άλλη όμως, η καταλυτική επίδραση των αλλε-

πάλληλων συναντήσεών του με την ισραηλινή πολιτική ηγε-

σία ώθησαν την κυβέρνηση συνασπισμού του Μπενιαμίν

Νετανιάχου το περασμένο καλοκαίρι να προβεί σε γρήγορες

κινήσεις μετασχηματισμού των κανόνων του πολιτικού

συστήματος της χώρας.

Χαρακτηριστική ήταν η βιασύνη με την οποία κατατέθη-

καν δύο σημαντικής πολιτειακής σημασίας νομοθετήματα -

και μάλιστα την 31η Ιουλίου 2013, τελευταία μόλις μέρα της

τακτικής συνόδου του Ισραηλινού Κοινοβουλίου-, που σκοπό

είχαν, όπως επίσημα είχε ανακοινωθεί, να προετοιμασθεί το

ισραηλινό πολιτικό σύστημα να λάβει γενναίες αποφάσεις

περί της εθνικής κυριαρχίας1, ενόψει οριστικών λύσεων τόσο

για το παλαιστινιακό όσο και για τον καθορισμό διεθνώς ανα-

γνωρισμένων συνόρων μεταξύ του Ισραήλ και του μελλοντι-

κού Παλαιστινιακού Κράτους. Στο πνεύμα αυτό εντάσσεται η

δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις 25.07.2013 ότι

"Η ειρήνη με τους γείτονές μας προϋποθέτει ειρήνη μεταξύ

μας και το μέσον για να το καταφέρουμε αυτό είναι το δημο-

ψήφισμα" ενώ την ίδια ημέρα, το Γραφείο του Πρωθυπουρ-

γού, εξηγώντας τα αίτια της ταχείας κοινοβουλευτικής διαδι-

κασίας που επιλέχθηκε, είχε εκδώσει την εξής ανακοίνωση

προς τον Τύπο : "Ενόψει σημαντικών διπλωματικών εξελίξε-

ων που οδηγούν σε απευθείας διαπραγμάτευση με την

Παλαιστινιακή Αρχή, η Κυβέρνηση θεωρεί σημαντικό και

επείγον, εκτός από τις συνομιλίες, να καταθέσει στο Κοινο-

βούλιο προς ψήφιση Θεμελιώδη Νόμο που θα ορίζει την διε-

νέργεια δημοψηφίσματος σε περίπτωση συμφωνίας ή κυβερ-

νητικής απόφασης περί απόσυρσης της νομικής, δικανικής

και διοικητικής κυριαρχίας επί εδαφών του Κράτους του

Ισραήλ".2

Η Ισραηλινή κυβέρνηση συνασπισμού - που προήλθε

μετά από τις εκλογές της 22ας  Ιανουαρίου 2013 και ύστερα

από εξαιρετικά επίπονες διαβουλεύσεις που διήρκησαν δύο

περίπου μήνες μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων που την

συναποτέλεσαν3- αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα

παραπέρα : Να αυξήσει το ποσοστιαίο πλαφόν που απαιτεί-

ται για την είσοδο ενός κόμματος στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο

(Κνέσετ) προκειμένου να καταστεί ευκολότερος ο σχηματι-

σμός όσο το δυνατόν ισχυρότερων κυβερνήσεων – ενόψει

πάντα δραστικών αποφάσεων σε σχέση με την εξέλιξη των

ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Έτσι, εκτός από την πρό-

ταση νόμου για την διενέργεια δημοψηφίσματος, η κυβέρνη-

ση Νετανιάχου κατέθεσε και δεύτερη πρόταση περί θέσπι-

σης νέου 'Θεμελιώδους Νόμου περί Διακυβέρνησης', ο οποί-

ος μεταξύ άλλων προέβλεπε τον διπλασιασμό του εκλογικού

2 www.cem�mi s .edu.gr



Οι κατά κοινή ομολο-
γία βεβιασμένες
πολιτικές κινήσεις
εικαζόταν ότι συνδέο-
νταν με το δεδομένο
ότι οι διαπραγματεύ-
σεις με την Παλαιστι-
νιακή Αρχή θα κατέ-
ληγαν σε ουσιαστικά
αποτελέσματα "το
πολύ εντός 9
μηνών", όπως διεκή-
ρυττε τότε με βεβαιό-
τητα ο Αμερικανός
Υπουργός Εξωτερι-
κών . Η πραγματικό-
τητα όμως, διέψευσε
και συνεχίζει να δια-
ψεύδει την αμερικα-
νική υπεραισιοδοξία. 
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πλαφόν εισόδου – από 2% σε 4%.

Οι συνταγματικής ισχύος Θεμελιώδεις Νόμοι 'περί Δια-

κυβέρνησης' και 'περί Δημοψηφίσματος'  είχαν δύο κύριους

σκοπούς: Αφ' ενός να καταστεί δυνατός ο σχηματισμός στα-

θερών κυβερνήσεων, μειώνοντας τον αριθμό των κομμάτων

στο κοινοβούλιο δια της αύξησης του ποσοστιαίου εκλογικού

πλαφόν εισαγωγής τους στην Κνέσετ4 και αφ' ετέρου ο ορι-

στικός καθορισμός των συνόρων του Ισραήλ με το μελλοντι-

κό Παλαιστινιακό Κράτος να εγκριθεί με δημοψήφισμα, σε

περίπτωση κατά την οποία η ειρηνευτική συμφωνία θα προ-

βλέπει απόσυρση της ισραηλινής κυριαρχίας από εδάφη

πέραν της Δυτικής Όχθης,5 δίνοντας τον τελευταίο λόγο –

αλλά και την τελική ευθύνη- για την οριστική πολιτική λύση

του εθνικού ζητήματος στους ίδιους τους Ισραηλινούς ψηφο-

φόρους6.

Η δριμεία κριτική που ασκήθηκε κυρίως κατά της αύξη-

σης του εκλογικού πλαφόν προήλθε πρωτίστως από τα

μικρά αραβικά κόμματα7, το μεσαίας εκλογικής δυναμικότη-

τας αριστερό κόμμα "Meretz" -το οποίο κατά τις τελευταίες

εκλογές είχε αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά του και έβλεπε

ότι με την νομοθετική αυτή μεταβολή θα έχανε στο μέλλον το

έδαφος που είχε κερδηθεί- αλλά και από τα μικρά εβραϊκά

θρησκευτικά κόμματα των Ασκεναζί-Υπερορθόδοξων Εβραί-

ων , που δεν επιθυμούσαν να τεθούν, άμεσα ή έμμεσα, υπό

τον έλεγχο του μεγαλύτερου σε επιρροή και κυβερνητικό

παρελθόν κόμματος "Shas" των Σαφαραδιτών. Από την άλλη

πλευρά, εντύπωση προκάλεσε η μάλλον απαθής στάση της

αξιωματικής αντιπολίτευσης του Κόμματος των Εργατικών

σε εκείνη την εξαιρετικά τεταμένη συνεδρίαση της Κνέσετ της

31ης Ιουλίου 2013.8

Οι έντονες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που εκτυλίχθηκαν

στο βήμα της Κνέσετ το βράδυ της 31ης Ιουλίου 2013 δεν

απέτρεψαν την επί της αρχής ψήφιση των δύο αυτών νομο-

σχεδίων από τους βουλευτές του κυβερνητικού συνασπι-

σμού. Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση ότι

η εκ νέου συζήτησή τους κατ' άρθρο και η τελική τους υιοθέ-

τηση (ο Κανονισμός της Κνέσετ προβλέπει συνολικά τρεις

ψηφοφορίες για την περαίωση της νομοθετικής λειτουργίας)

θα πραγματοποιείτο τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, δηλαδή

με την έναρξη των εργασιών της αμέσως επόμενης τακτικής

κοινοβουλευτικής συνόδου. Οι κατά κοινή ομολογία βεβια-

σμένες πολιτικές κινήσεις εικαζόταν ότι συνδέονταν με το

δεδομένο ότι οι διαπραγματεύσεις με την Παλαιστινιακή

Αρχή θα κατέληγαν σε ουσιαστικά αποτελέσματα "το πολύ

εντός 9 μηνών", όπως διεκήρυττε τότε με βεβαιότητα ο Αμε-

ρικανός Υπουργός Εξωτερικών9. Η πραγματικότητα όμως,

διέψευσε και συνεχίζει να διαψεύδει την αμερικανική υπεραι-

σιοδοξία. 



Καθ' όλο το δεύτερο
εξάμηνο του 2013 το
ενδεχόμενο κατάρ-
ρευσης της κυβέρνη-
σης συνασπισμού
ήταν περισσότερο
από εμφανές...

Η στασιμότητα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με

τους Παλαιστινίους ως επίσης και τα θέματα που ανέκυψαν

σχετικά με την  προϋπόθεση που θέτουν οι Ισραηλινοί να

δηλωθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή ότι αναγνωρίζει τον

εβραϊκό χαρακτήρα του Κράτους του Ισραήλ10, δεν ώθησαν

την κυβέρνηση Νετανιάχου να βιασθεί και να επανυποβάλει

προς ψήφιση τα νομοσχέδια αυτά τον Νοέμβριο του 2013,

όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό. 

Εν τω μεταξύ όμως, και όσο οι διαρροές πλήθαιναν

αναφορικά στα ζητήματα που είχαν τεθεί προς διαπραγμά-

τευση μεταξύ Ιερουσαλήμ, Ραμάλλα και Ουάσιγκτον, οι

δεξιές τάσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου με επικεφαλής το

κόμμα της θρησκευτικής-εθνικιστικής Δεξιάς "Εβραϊκή Εστία"

υπό τον Ναφτάλι Μπένετ  εκδήλωναν ολοένα και εντονότερα

τις αντιρρήσεις τους εφ' οιασδήποτε εδαφικής παραχώρησης

θα απαιτείτο από τις ΗΠΑ11. Από την άλλη η Υπουργός Δικαι-

οσύνης, Πρόεδρος του κεντροαριστερού κόμματος "Κίνημα"

("Τνουά") και επικεφαλής της ισραηλινής διαπραγματευτικής

ομάδας στις συνομιλίες με τους Παλαιστινίους, Τσίπι Λίβνι,

επανειλημμένα καθιστούσε σαφές ότι πολιτική λύση με τους

Παλαιστινίους χωρίς εδαφικές παραχωρήσεις εκ μέρους του

Ισραήλ δεν είναι νοητή. Η πιο πρόσφατη δήλωσή της στο

αμερικανικό δίκτυο CNN συνοψίζει την πολιτική της θεώρη-

ση : "Η καλύτερη λύση θα είναι να διαιρέσουμε τη χώρα και

να κρατήσουμε το Κράτος του Ισραήλ, μικρότερο ίσως, αλλά

με τις δικές μας αξίες - ένα κράτος εβραϊκό, δημοκρατικό,

που θα ζει ομαλά. Ένα κράτος ασφαλές".12

Ο καταλυτικός παράγοντας της στράτευσης των Υπε-

ρορθοδόξων Εβραίων

Καθ' όλο το δεύτερο εξάμηνο του 2013 το ενδεχόμενο

κατάρρευσης της κυβέρνησης συνασπισμού ήταν περισσό-

τερο από εμφανές, γεγονός το οποίο στην ουσία θα καταδί-

καζε σε αποτυχία την αμερικανική διαμεσολάβηση. 

Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις επί του περιεχομένου της

διαπραγματευτικής ατζέντας με τους Παλαιστινίους οξύνθη-

καν στα τέλη Ιανουαρίου 2014, με τις ξεκάθαρα ευθείες βολές

του Ναφτάλι Μπένετ, υπουργού της κυβέρνησης Νετανιάχου

και αρχηγού του κόμματος της εθνικιστικής θρησκευτικής

δεξιάς "Εβραϊκή Εστία" κατά των κυβερνητικών χειρισμών

των Νετανιάχου και Λίβνι. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπένετ μιλώ-

ντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει το Ισραηλινό

think-tank INSS απέρριψε κάθε ιδέα απόσυρσης του Ισραήλ

από την Δυτική Όχθη και τους εβραϊκούς οικισμούς. "Το ανα-

τολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ, η Ιουδαία, η Σαμάρεια και η

Κοιλάδα του Ιορδάνη ήταν δικά μας πριν από 4.000 χρόνια

και θα συνεχίσουν να είναι δικά μας για τα επόμενα 4.000

4   www . c em �m i s . e d u . g r



Το φαινόμενο της μη-
στράτευσης μεγάλου
ποσοστού μίας σημα-
ντικής αριθμητικά μερί-
δας του εβραϊκού πλη-
θυσμού που αγγίζει το
10%...

χρόνια" , "Οι πρόγονοί μας και οι πρόγονοι των προγόνων

μας ποτέ δεν θα συγχωρήσουν οιονδήποτε Ισραηλινό ηγέτη

που θα εγκαταλείψει την πατρίδα μας και θα διαιρέσει την

πρωτεύουσά μας" ήταν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές

δηλώσεις του. 

Προκειμένου να διασωθεί η κυβερνητική συνοχή, η ηγε-

σία Νετανιάχου κάλεσε δημόσια τον κ. Μπένετ να ζητήσει

δημόσια συγγνώμη για αυτές του τις δηλώσεις, που έθεταν

σε αμφισβήτηση του πατριωτισμού του Ισραηλινού Πρωθυ-

πουργού , ορίζοντάς του τελεσίγραφο εξόδου από την κυβέρ-

νηση σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί. Εν τω μεταξύ

κύκλοι προσκείμενοι στον Πρωθυπουργό διέρρευσαν στον

Τύπο ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι προετοιμασμένος για

το ενδεχόμενο  εξόδου της "Εβραϊκής Εστίας από τον κυβερ-

νητικό συνασπισμό13, εάν η εθνικιστική Δεξιά συνεχίσει να

διαταράσσει τις ενδοκυβερνητικές ισορροπίες.

Παρά την εύσχημη πλην όμως ταπεινωτική 'δήλωση

μετάνοιας'  του Ναφτάλι Μπένετ , η κυβερνητική συνοχή δεν

είχε επιτευχθεί, καθότι ένα μεγάλο τμήμα στελεχών της

παράταξης Νετανιάχου συνέχιζε να μην δείχνει εφησυχασμέ-

νο από τα θέματα που τίθενται υπό διαπραγμάτευση και τις

τυχόν υποχωρήσεις που συζητά η Ισραηλινή διαπραγματευ-

τική ομάδα υπό την Τσίπι Λίβνι τόσο με τους Αμερικανούς

όσο και με την Παλαιστινιακή Αρχή. 

Υπ' αυτό το πρίσμα, στις αρχές του 2014 το κεντροαρι-

στερό κόμμα "Yesh Atid" με επικεφαλής τον Υπουργό Οικο-

νομικών Γιαΐρ Λαπίντ, προφανώς σε συνεννόηση με τον

Πρωθυπουργό Νετανιάχου, αποφεύγοντας εντέχνως να

τοποθετηθεί επί των ειρηνευτικών συνομιλιών, σταμάτησε να

είναι παρατηρητής της διαμάχης Νετανιάχου-Μπένετ και

επανέφερε στον δημόσιο διάλογο την προεκλογική του ατζέ-

ντα : Την άρση των προνομίων που χαίρουν οι Υπερορθόδο-

ξοι Εβραίοι έναντι των υπολοίπων πολιτών της χώρας14- ένα

ζήτημα που ενώνει την Ισραηλινή κοινή γνώμη, ανεξαρτήτως

κομματικής τοποθέτησης, έναντι του πολιτικών εκφραστών

της Υπερορθόδοξης Εβραϊκής κοινότητας. 

Το φαινόμενο της μη-στράτευσης μεγάλου ποσοστού

μίας σημαντικής αριθμητικά μερίδας του εβραϊκού πληθυ-

σμού που αγγίζει το 10%, ήταν ανέκαθεν η αιχμή του δόρα-

τος κατά του ιδιότυπου κοινωνικοπολιτικού status quo που

ισχύει από τη σύσταση του Ισραηλινού κράτους έως και

σήμερα. Βασική προεκλογική δέσμευση του Λαπίντ ήταν η

μεταβολή αυτής της πραγματικότητας και η κατάθεση του

νομοσχεδίου "Περί Ισότητας στην Στρατιωτική Θητεία" που

συνέταξαν σημαίνοντα στελέχη του κόμματός του ("Yesh

Atid") παρουσιάσθηκε ως πραγματοποίηση των προεκλογι-

κών του δεσμεύσεων, που είχαν ιδιαίτερη απήχηση στα

μεγάλα αστικά κέντρα (Τελ Αβίβ και περίχωρα) και σε ευρέα
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στρώματα της μεσαίας τάξης όλης της χώρας, που δεν

τηρούν στην καθημερινότητά τους τις εβραϊκές θρησκευτικές

επιταγές. Αντιθέτως, στην Ιερουσαλήμ και στην ευρύτερη

περιοχή της, τα ποσοστά του αντι-θρησκευτικού Yesh Atid

ήταν εμφανώς μειωμένα.15

Από καθαρά πολιτικής απόψεως, η κατάθεση του

συγκεκριμένου νομοθετήματος με την πρωτοβουλία του κόμ-

ματος "Yesh Atid" την δεδομένη χρονική στιγμή που συνέβη,

είχε ποικίλα αποτελέσματα στη διαμόρφωση των πολιτικών

ισορροπιών της χώρας. Συγκεκριμένα : Απομακρύνθηκε το

ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από την εξέλιξη των ειρηνευ-

τικών διαπραγματεύσεων. Συσπειρώθηκαν οι πολιτικές

δυνάμεις που δεν διάκεινται φιλικά προς την Υπερορθόδοξη

κοινωνική ομάδα. Ενώθηκαν οι φωνές της κοινωνίας που

υφίστανται το βάρος της στρατιωτικής θητείας ενώ δεν απο-

λαμβάνουν τα οικονομικά προνόμια και τις φορολογικές

απαλλαγές των Υπερορθοδόξων Εβραίων. Αποδυναμώθη-

καν ακόμα περισσότερο τα επιχειρήματα του κόμματος

"Εβραϊκή Εστία" εντός και εκτός κυβέρνησης, το οποίο εν

τέλει δεν προχώρησε στην εφαρμογή των απειλών του να

αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Τέλος, ενι-

σχύθηκε εμμέσως πλην σαφώς το Ισραηλινό αίτημα περί

ανάγκης αναγνώρισης και εγγύησης του 'αμιγώς εβραϊκού

χαρακτήρα' του Ισραήλ ως προϋπόθεση για την πρόοδο των

διαπραγματεύσεων, αφού ο νέος νόμος περί στράτευσης

αφορά μόνο τον εβραϊκό πληθυσμό που έως τώρα δεν υπη-

ρετούσε στον στρατό, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την

πολιτική βούληση να συμμετέχουν "όλοι οι Εβραίοι" στον

αμυντικό σχεδιασμό του κράτους. 

Η έγκριση του τελικού σχεδίου νόμου "Περί Ισότητας

στην Στρατιωτική Θητεία" στις 20 Φεβρουαρίου 2014 από

την αρμόδια νομοπαρασκευαστική κοινοβουλευτική επιτρο-

πή, είχε ως φυσικό αποτέλεσμα να οξύνει την πολιτική έντα-

ση – αυτή τη φορά αφ'ενός μεταξύ του κυβερνητικού συνα-

σπισμού, του κεντροαριστερού "Yesh Atid" και της Αριστεράς

και αφ' ετέρου τα εβραϊκά θρησκευτικά κόμματα, που ανέβα-

σαν τους πολιτικούς τόνους και κινητοποίησαν περί τους

300.000 Υπερορθόδοξους διαδηλωτές (άλλες πηγές έκαναν

λόγο για 500.000) να διαδηλώσουν επί ώρες στους δρόμους

της Ιερουσαλήμ16 αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπου

κατοικεί συμπαγής θρησκευτικός πληθυσμός. Κύριο επιχεί-

ρημά τους ήταν ότι η στράτευσή τους στην ουσία είχε σκοπό

να καταστρέψει τον ιδιότυπο τρόπο ζωής τους και να τους

επιβάλει την εκκοσμίκευσή τους, και μάλιστα με απειλή ποι-

νικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της φυλάκισης.

Ισχυρίζονταν επίσης ότι το "πεδίο μάχης" της Υπερορθόδο-

ξης εβραϊκής κοινότητας είναι "η διατήρηση της εβραϊκής

θρησκείας και παράδοσης", απειλώντας δια στόματος θρη-
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σκευτικών ηγετών ακόμα και με πολιτική ανυπακοή17. 

Είναι αμφίβολο κατά πόσον τα επιχειρήματα των Υπε-

ρορθόδοξων Εβραίων βρήκαν απήχηση στην πλειοψηφία

της Ισραηλινής κοινής γνώμης. Κατέστη όμως σαφές σε

όλους ότι η πρακτική εφαρμογή του νέου αυτού νόμου δεν θα

ήταν μια εύκολη υπόθεση, όχι τόσο λόγω της σθεναρής πολι-

τικής αντίθεσης από πλευράς των θρησκευτικών κομμάτων

όσο εξ αιτίας της διατύπωσης του υπό ψήφιση νομοθετήμα-

τος. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Κνέσετ18 επί του

περιεχομένου του νομοθετήματος που τελικά υιοθετήθηκε

προκύπτουν τα εξής: 1) Κατά την παρούσα περίοδο και έως

το 2017 οι στρατεύσιμοι μαθητές των εβραϊκών θρησκευτι-

κών σχολών θα έχουν το δικαίωμα είτε να επιλέξουν να κατα-

ταγούν σε ένοπλη ή κοινωνική θητεία είτε να συνεχίσουν τις

σπουδές τους. 2) Όσοι μαθητές κατά την ψήφιση του νόμου

έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους έχουν δικαί-

ωμα να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την ένοπλη θητεία

"για να προσαρμοσθούν στο εργατικό δυναμικό της χώρας".

3) Όσοι μαθητές εβραϊκών θρησκευτικών σχολών κατά το

χρόνο ψήφισης του νόμου είναι 18 έως 22 ετών, έχουν δικαί-

ωμα να ζητήσουν αναβολή στράτευσης έως το 24ο έτος της

ηλικίας τους. 4) Κατά το χρονικό διάστημα έως το έτος 2017

και μετά από αυτό, η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στον τρόπο

στράτευσης των Εβραίων παλιννοστούντων και σε περίπτω-

ση που οι αριθμητικοί στόχοι στράτευσης επιτευχθούν, τότε η

στράτευση των μαθητών "θα συνεχίσει να είναι εθελοντική",

και οι μαθητές των σχολών αυτών θα έχουν το δικαίωμα να

αναβάλουν την στράτευσή τους έως το 26ο έτος της ηλικίας

τους και μετέπειτα να απαλλαγούν. 5) Εάν σε κάποια χρονιά

ο αριθμητικός στόχος των στρατευσίμων δεν επιτευχθεί, τότε

η στράτευση –ένοπλη ή μη- "για όλους τους μαθητές των

εβραϊκών θρησκευτικών σχολών θα καθίσταται υποχρεωτι-

κή" πλην 1.800 μαθητών με εξαιρετικές επιδόσεις, που θα

συνεχίσουν την φοίτησή τους. Στο κείμενο της πρότασης

νόμου που ετέθη προς ψήφιση δεν θίγεται το ζήτημα του ποι-

νικού κολασμού των ανυπότακτων. 

Η περιπτωσιολογία των χρονικών και ηλικιακών προϋ-

ποθέσεων που καθορίζουν την εφαρμογή του νέου νόμου,

προδίδουν τον δισταγμό της παρούσας κυβέρνησης να προ-

χωρήσει σε άμεσα μέτρα που θα υποχρέωναν τους Υπερορ-

θόδοξους Εβραίους να καταταγούν "άμεσα" – όπως δήλω-

ναν με έμφαση στελέχη του Yesh Atid όπως και ο αρχηγός

του και Υπουργός Οικονομικών Γιαΐρ Λαπίντ. Πέραν των

ανωτέρω όμως, το πιθανότερο είναι πως έως το 2017 (έτος

εφαρμογής του νόμου) θα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί βου-

λευτικές εκλογές με ενδεχόμενο να μεταβληθούν έως τότε οι

κομματικοί συσχετισμοί, χωρίς να αποκλείεται και ο έλεγχος

της συνταγματικότητας του νόμου από το Ανώτατο Δικαστή-

Είναι αμφίβολο
κατά πόσον τα
επιχειρήματα των
Υπερορθόδοξων
Εβραίων βρήκαν
απήχηση στην
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νής γνώμης. 



Σε όλες τις ψηφοφο-
ρίας απείχαν όλοι οι
βουλευτές των κομ-
μάτων που δεν συμ-
μετέχουν στον
κυβερνητικό συνα-
σπισμό. 

8 www.cem�mi s .edu.gr

ριο της χώρας19– γεγονός το οποίο ισραηλινοί συνταγματολό-

γοι θεωρούν κάτι παραπάνω από πιθανό20. 

Παρ' όλ' αυτά όμως, η αίσθηση που έχει προκαλέσει

στην ισραηλινή κοινή γνώμη η έγκριση ενός τέτοιου νομοθε-

τήματος είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρακτική του αποτε-

λεσματικότητα. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά στη σύντομη

Ιστορία του Ισραηλινού κράτους θίγεται το status quo που

απάλλασσε από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις το 10% του

εβραϊκού πληθυσμού μιας χώρας αυξημένες αμυντικές ανά-

γκες, ανέβασε κατά πολύ τις "μετοχές" του κόμματος "Yesh

Atid" αφ' ενός και αφ' ετέρου έδωσε ακόμα μεγαλύτερη

πίστωση χρόνου στην πρωθυπουργία Νετανιάχου21, έστω

και αν δεν έχει σημειωθεί κάποια ενθαρρυντική εξέλιξη στις

ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ή στην οικονομική κατάσταση

της μεσαίας τάξης της χώρας –ζήτημα που είχε απασχολήσει

εκτενέστατα την πρόσφατη προεκλογική περίοδο (Δεκέμ-

βριος-Ιανουάριος 2013). 

Μέσα σε αυτό το περίπλοκα πολωμένο πολιτικό κλίμα,

η κυβέρνηση Νετανιάχου, θεωρώντας ότι έχει συσπειρώσει

τις μη-θρησκευτικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας αποφάσι-

σε να προωθήσει ταυτόχρονα, καθ' όλη την δεύτερη εβδομά-

δα του Μαρτίου 2014, τη διαδικασία τελικής ψήφισης των

τριών σημαντικών αυτών νομοθετημάτων. 

Στις 11 Μαρτίου 2014 η Κνέσετ ψήφισε τον ανώτερης

τυπικής ισχύος "Θεμελιώδη Νόμο περί Διακυβέρνησης" ,

που μεταξύ άλλων αύξησε το πλαφόν εισαγωγής των πολιτι-

κών κομμάτων στο Κοινοβούλιο από 2% που ίσχυε έως

σήμερα σε 3,25% (και όχι σε 4%, όπως είχε αρχικά προτα-

θεί). 

Στις 13 Μαρτίου 2014 ψηφίσθηκε ο "Θεμελιώδης Νόμος

περί Δημοψηφίσματος", σύμφωνα με τον οποίο θα κληθεί να

αποφασίσει το ισραηλινό εκλογικό σώμα περί της αποχώρη-

σης ή μη από εδάφη της χώρας, ενόψει τελικής ειρηνευτικής

λύσης (σύμφωνα με ειδική διάταξη που εισήχθη την ημέρα

της ψηφοφορίας, δεν θα απαιτηθεί η διενέργεια δημοψηφί-

σματος 80 και πλέον από τους συνολικά 120 βουλευτές της

Κνέσετ ψηφίσουν υπέρ της ειρηνευτικής συμφωνίας).

Τέλος, στις 12 Μαρτίου 2014 ψηφίσθηκε ο καταλυτικής

πολιτικής σημασίας "Νόμος περί Στρατεύσεως Μαθητών

Εβραϊκών Θεολογικών Σχολών" - η εφαρμογή του οποίου

όμως μετατίθεται χρονικά για το έτος 2017, με προϋποθέσεις

που ουσιαστικά άλλαξαν κατά πολύ το περιεχόμενο της αρχι-

κής πρότασης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.  

Σε όλες τις ψηφοφορίας απείχαν όλοι οι βουλευτές των

κομμάτων που δεν συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπι-

σμό. 
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Αποτίμηση

Η απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να προβεί σε

σημαντικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, στην πολιτική

διαδικασία επικύρωσης της τελικής διευθέτησης του εθνικού

ζητήματος, ως επίσης και στη μεταβολή των κανόνων στρά-

τευσης μίας σημαντικής αριθμητικά μερίδας του εβραϊκού

πληθυσμού,  όπως ήταν αναμενόμενο πυροδότησε σημαντι-

κές εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας, οι

οποίες μπορούν να συνοψισθούν ως εξής : 

1. Η ισραηλινή αντιπολίτευση συσπειρώθηκε, σχηματί-

ζοντας μια πολιτικά ιδιότυπη και εξαιρετικά ανομοιογενή

πολιτική συμμαχία. Η κεντροαριστερά που εκφράζεται από

το Κόμμα των Εργατικών με επικεφαλής των χαμηλών τόνων

Ιτσχάκ Χέρτσογκ και το αριστερό κόμμα "Meretz" υπό την

Ζεχάβα Γκαλόν –γνωστή για τις θέσεις της υπέρ της άμεσης

αποχώρησης του Ισραήλ από όλη Δυτική Όχθη και τους

εβραϊκούς εποικισμούς βρέθηκαν να συστρατεύονται με τα

δεξιά θρησκευτικά κόμματα "Shas" και "Εβραϊσμός της

Βίβλου" ("Yahadut ha'Torah") με αφορμή την ψήφιση των

νομοθετημάτων που ψηφίσθηκαν από την Κνέσετ τον Μάρ-

τιο του 2014. Σε μία κοινή συνέντευξη τύπου δήλωσαν ότι

δεν πρόκειται  να συμμετάσχουν σε καμία από τις κοινοβου-

λευτικές ψηφοφορίες για τους τρεις αυτούς καινούργιους

νόμους22. Από κοινού μάλιστα ανακοίνωσαν ότι κατά την ώρα

της ψηφοφορίας στην Κνέσετ, η πολυσυλλεκτική αυτή αντι-

πολίτευση θα πραγματοποιήσει δική της ξεχωριστή συνε-

δρίαση σε άλλη αίθουσα του Ισραηλινού Κοινοβουλίου, κατα-

δεικνύοντας κατά τρόπο εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα τοπικά

πολιτικά ήθη την αντίθεσή τους στις πολιτειακές αλλαγές που

προχώρησε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και οι πολιτικοί

του εταίροι. 

Η αντιπολιτευτική αυτή συσπείρωση εκτιμάται ως προ-

σωρινή, πλην όμως αναδεικνύει τη ρευστότητα που επικρα-

τεί στο ισραηλινό πολιτικό σύστημα.

2. Εκτιμάται πως οι συγκεκριμένες αλλαγές των κανό-

νων του πολιτικού συστήματος, και ιδιαίτερα η αύξηση του

εκλογικού πλαφόν εισαγωγής ενός πολιτικού κόμματος στην

Κνέσετ πρόκειται να επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις στον

χώρο των μικρών πολιτικών κομμάτων. Ιδιαίτερα όμως οι

αλλαγές αυτές θα γίνουν αισθητές στα μικρά αραβικά πολιτι-

κά κόμματα, τα οποία πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να επι-

τύχουν την είσοδό τους στην Κνέσετ στις επόμενες βουλευτι-

κές εκλογές εάν δεν βρουν τρόπο αφ' ενός να συσπειρωθούν

σε ένα ενιαίο αραβικό κόμμα23, το οποίο, αν ληφθεί υπ'όψιν η

πληθυσμιακή αναλογία των Αράβων Ισραηλινών πολιτών,

θα μπορούσε να φτάσει να κατέχει μία διόλου ευκαταφρόνη-

τη για τα Ισραηλινά κοινοβουλευτικά δεδομένα δύναμη της
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τάξεως έως και 15 εδρών24. Έτσι, τα κόμματα αυτά θα κλη-

θούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση να τεθούν όλα υπό

μία και μοναδική αραβική πολιτική ηγεσία, να πείσουν τους

ψηφοφόρους τους να πάψουν να απέχουν από τις δημοκρα-

τικές διαδικασίες στα πλαίσια της Ισραηλινής έννομης τάξης25

και να μην επιστρέψουν οι αραβικές ψήφοι στα εβραϊκά/σιω-

νιστικά κόμματα εξουσίας, όπως συνέβαινε πριν από δύο

δεκαετίες26.

3. Παρά το γεγονός ότι ο νόμος που ορίζει την στράτευ-

ση των μαθητών των εβραϊκών θρησκευτικών σχολών διαφέ-

ρει σε πολλά σημεία από την 'αυστηρότερη' πρόταση της

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, της οποίας ηγούντο στε-

λέχη του κόμματος "Yesh Atid", θίγει ένα ζήτημα που μέχρι

τώρα το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν ήθελε ή δεν τολ-

μούσε να αγγίξει : την θέση των Υπερορθόδοξων Εβραίων

στην σύγχρονη Ισραηλινή κοινωνία. Οι αυξημένες απαιτή-

σεις του κράτους έναντι των στρατεύσιμων πολιτών σε

συνάρτηση με την ολοένα αυξανόμενη οικονομική πίεση που

νιώθει η μεσαία τάξη της χώρας απαιτούσαν την λήψη

μέτρων που θα ικανοποιούσαν –έστω και μερικώς- τα αιτή-

ματα περί 'Κοινωνικής ισότητας' και θα αφαιρούσαν κοινωνι-

κά και οικονομικά προνόμια που το Ισραηλινό κράτος διαφύ-

λαττε με γνώμονα τον τρόπο εκδήλωσης της θρησκευτικής

πίστης μίας μερίδας πολιτών του. Ωστόσο, παρά τις αυτάρε-

σκες δηλώσεις των στελεχών του κόμματος "Yesh Atid" που

διακηρύττουν ότι η πρόσφατη νομοθετική αλλαγή έθεσε τους

Υπερορθόδοξους Εβραίους προ των υποχρεώσεών τους

έναντι του Κράτους, εκτιμάται ότι θα μεσολαβήσουν πολλές

ακόμα νομοθετικές και πολιτικές ανακατατάξεις έως ότου

γίνει συνείδηση στην Ισραηλινή κοινωνία ότι οι Υπερορθόδο-

ξοι Εβραίοι θα πρέπει να είναι και εκείνοι ίσοι ενώπιον της

κρατικής νομοθεσίας. 

4. Αναμφίβολα, η υιοθέτηση από την Ισραηλινή έννομη

τάξη των σημαντικών αυτών πολιτειακών αλλαγών θέτει σε

νέα βάση τις πολιτικές ισορροπίες της χώρας. Από την άλλη

πλευρά όμως, η αποσπασματικότητα των ζητημάτων που

ρυθμίζονται σε συνδυασμό με την διαδικασία θεσπίσεως

νομοθετημάτων συνταγματικής ισχύος –ελλείψει ενός

συνταγματικού κειμένου που θα έθετε σταθερούς πολιτεια-

κούς κανόνες- καθιστούν αυτές τις αλλαγές εξαιρετικά επι-

σφαλείς, κρίνοντάς τις μακροπρόθεσμα. Δεδομένης της

επερχόμενης αλλαγής της κοινοβουλευτικής σύνθεσης

(μικρότερος αριθμός κομμάτων, σταθερές κυβερνήσεις και

τονισμός της αρχής της κομματικής πειθαρχίας) η επίτευξη

της οριακής  πλειοψηφίας των 61 εδρών (από τις συνολικά

120) που απαιτούνται για την θέσπιση Θεμελιωδών Νόμων

συνταγματικής ισχύος, καθίσταται ευκολότερη απ' ό,τι στο

παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες λειτουργίας του πολι-
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τεύματος θα είναι δυνατόν να μεταβάλλονται ευκολότερα

στην πράξη- καθιστώντας το πολιτειακό περιβάλλον της

χώρας εξαιρετικά ευμετάβλητο, ανάλογα με τις περιστασια-

κές πολιτικές και κομματικές συμμαχίες. Με αυτό το δεδομέ-

νο, ο  δικαστής Elyahu Matsa, διατελέσας Αντιπρόεδρος του

Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ, δικαιολογημένα υποστη-

ρίζει ότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη η Ισραηλινή έννομη τάξη

σήμερα είναι το νομοθέτημα εκείνο που θα ορίζει αυστηρότε-

ρες κοινοβουλευτικές προϋποθέσεις έγκρισης αλλαγών πολι-

τειακού χαρακτήρα27– γνώμη που συνάδει απόλυτα με το

μόνιμο αίτημα σημαντικής μερίδας συνταγματολόγων της

χώρας : Να θεσπισθεί Σύνταγμα που θα καθορίζει μακρο-

πρόθεσμα τους κανόνες της πολιτειακής πραγματικότητας

της ισραηλινής έννομης τάξης28. 

5. Τέλος, αποτιμώντας τη διαδικασία αλλά και το περιε-

χόμενο των τριών αυτών σημαντικών νομοθετημάτων σε

συνδυασμό με την πολιτική επικαιρότητα, η παρούσα έντονη

ιδεολογική πόλωση και οι κομματικές σκοπιμότητες εν τέλει

δεν επέτρεψαν έναν ουσιαστικό και γόνιμο δημόσιο πολιτικό

διάλογο μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Τα όσα

πρωτοφανή για τα τοπικά δεδομένα διαδραματίσθηκαν στην

Ισραηλινή πολιτική πραγματικότητα εντός και εκτός κοινο-

βουλίου εύκολα οδηγούν στο συμπέρασμα, πως ελλοχεύει ο

κίνδυνος ολοένα και εντονότερης δημαγωγικής εκμετάλλευ-

σης των μόνιμων αιτημάτων της ισραηλινής κοινής γνώμης

για εθνική ασφάλεια, κοινωνική ισορροπία και οικονομική

ευημερία – ενόσω καθυστερεί η επίλυση των ζωτικών εθνι-

κών ζητημάτων της χώρας.
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Lis,�Jonathan,�"Bill�requiring�referendum�on�ceding�land�passes�first�Knesset�reading",�Ha'Aretz

(01.08.2013)��http://bit.ly/Oco01r�

Jerusalem�Post,�"Netanyahu�to�bring�referendum�bill�to�vote�after�Bennett�Ultimatum"�(25.07.2013)

http://bit.ly/1fwUl8U

Η�τελική�συμφωνία�για�σχηματισμό�κυβέρνησης�συνασπισμού�ανακοινώθηκε�στις�14.03.2013�μεταξύ

των�κομμάτων�Likud-Beytenu�(Μπενιαμίν�Νετανιάχου)�,�Yesh�Atid�(Γιαΐρ�Λαπίντ),�Ha'Bayt�Ha'Yehudi

(Ναφτάλι�Μπένετ)�και�Tnua�(Τσίπι�Λίβνι).�Ο�κυβερνητικός�συνασπισμός�ελέγχει�τις�68�από�τις�συνολικά

120�έδρες�της�Κνέσετ.�

Lis,�Jonathan,�"Bill�to�raise�Knesset's�electoral�threshold�passes�first�reading",�Ha'Aretz�(31.07.2013)

http://bit.ly/1gj6vCl�

Συγκεκριμένα,�το�δημοψήφισμα�που�καθορίζεται�από�τον�εν�λόγω�Θεμελιώδη�Νόμο�θα�αφορά�την

απόσυρση�ή�μη�της�ισραηλινής�κυριαρχίας�1)�από�τα�εδάφη�που�τελούν�υπό�ισραηλινό�πολιτικό�έλεγ-

χο�προ�του�Πολέμου�του�Ιουνίου�1967,�2)�από�τα�Υψώματα�του�Γκολάν�-�επί�των�οποίων,�σύμφωνα�με

νόμο�της�Κνέσετ�που�ψηφίσθηκε�στις�14.12.1981,�ισχύει�πλήρως�η�κρατική�Ισραηλινή�κυριαρχία�–�και

3)�από�περιοχές�του�διευρυμένου�Δήμου�της�Ιερουσαλήμ,�όπως�αυτός�διαμορφώθηκε�εδαφικά�τον

Ιούνιο�του�1967�και�εντεύθεν.�Τα�εδάφη�της�Δυτικής�Όχθης�που�καταλήφθηκαν�από�το�Ισραήλ�στον

Πόλεμο�του�1967�δεν�προσαρτήθηκαν�ποτέ�στο�Κράτος�του�Ισραήλ.��

Χαρίτος,�Γαβριήλ,�"Η�Ειρήνη�του�'Ναι'�και�του�"'Οχι",�Foreign�Affairs�–Hellenic�Edition�(11.08.2013)

http://bit.ly/1gqBLnp�

Sheizaf,�Noam,�"Knesset�raises�threshold�to�four�seats,�putting�Arab�parties�at�risk�of�not�entering

parliament",�972mag.com�(11.03.2014)�http://bit.ly/1i9VdVs�

Πρωτοφανείς�για�τα�δεδομένα�της�πολιτικής�ζωής�της�χώρας�υπήρξαν�οι�εκδηλώσεις�διαμαρτυρίας

επί�του�βήματος�της�Κνέσετ�κατά�την�συνεδρίαση�της�Ολομέλειας�της�31.07.2013.�Η�Πρόεδρος�του

αριστερού�κόμματος�"Meretz",�Zehava�Gal-On,�ξέσπασε�σε�λυγμούς�κατά�τη�διάρκεια�της�ομιλίας�της.

Οι�Άραβες�βουλευτές�αφού�ανέβηκαν�στο�βήμα�τήρησαν�τριών�λεπτών�σιγή�–�όσος�και�ο�χρόνος�ομι-

λίας�που�τους�αναλογούσε�σύμφωνα�με�τον�Κανονισμό�της�Κνέσετ.�Τριών�λεπτών�σιγή�τήρησαν�επί-

σης�και�οι�βουλευτές�Moshe�Gafni�και�Yisrael�Eichler��του��εβραϊκού�θρησκευτικού�κόμματος�"Εβραϊ-

σμός�της�Βίβλου"�("Yahadut�ha'Torah"),�δηλώνοντας�προηγουμένως�ότι�με�τον�τρόπο�αυτό�εκδήλωναν

την�αλληλεγγύη�τους�υπέρ�των�Αράβων�συναδέλφων�τους–�γεγονός�πρωτοφανές�για�τα�πολιτικά

πράγματα�της�χώρας,�που�τιμά�όχι�μόνο�τον�Ισραηλινό�κοινοβουλευτισμό�αλλά�και�την�εν�γένει�ραβινι-

κή�ιδιότητα�των�συγκεκριμένων�βουλευτών.�

Από�την�άλλη,�η�βουλευτής�Adi�Kohl�(του�κόμματος�που�συμμετέχει�στον�κυβερνητικό�συνασπισμό

Yesh�Atid),�η�οποία�καταψήφισε�την�πρόταση�του�Θεμελιώδους�Νόμου�περί�Διακυβέρνησης�εκφράζο-

ντας�την�αντίθεσή�της�στην�αύξηση�του�εκλογικού�πλαφόν,�απεπέμφθη�από�την�κοινοβουλευτική

ομάδα�του�κόμματός�της�λόγω�μη�τήρησης�της�κομματικής�γραμμής�–�γεγονός�το�οποίο�ωστόσο�σπα-

νίως�συμβαίνει�τις�τελευταίες�δεκαετίες�στην�ισραηλινή�πολιτική�ζωή,�προκαλώντας�πολλές�επικρίσεις

εκ�μέρους�των�Ισραηλινών�ΜΜΕ�κατά�του�αρχηγού�του�κόμματος�και�Υπουργού�Οικονομικών,�Γιαΐρ

Λαπίντ,�που�έδειξε�να�εισαγάγει�παλαιοκομματικά�ήθη�σε�αντίθεση�με�το�ανανεωτικό�του�πολιτικό

προφίλ.����

Ορ.�Ynet.com,�"Gal-On:�Governance�bill�aims�to�silence�ideological�parties"�(08.01.2013)

http://bit.ly/1m5bG0W������

Wilner,�Michael�–�Lavaroff,�Tovah,�"Kerry:�Talks�aim�to�reach�final-status�agreement�in�9�months",

Jerusalem�Post�(30.07.2013)�http://bit.ly/NfsaEq�

Οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι προσπελάσθηκαν 19 Μαρτίου, 2014
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Στις�14�Μαρτίου�2014�ο�Αμερικανός�Υπουργός�Εξωτερικών�John�Kerry�δήλωσε�στην�Επιτροπή�Εξωτε-

ρικών�Υποθέσεων�της�Αμερικανικής�Γερουσίας,�εξηγώντας�την�στασιμότητα�των�ειρηνευτικών�συνο-

μιλιών�Ισραήλ-Παλαιστινίων,�ότι�"η�επιμονή�του�Ισραήλ�να�αναγνωρίσουν�οι�Παλαιστίνιοι�το�Ισραήλ�ως

Εβραϊκό�Κράτος�είναι�λάθος",�προσθέτοντας�ότι�αυτό�το�θέμα�δεν�θα�πρέπει�να�αποτελεί�κριτικής

σημασίας�για�την�επιτυχία�ή�μη�των�συνομιλιών".�Πρόσθεσε�ότι�"στο�κείμενο�της�απόφασης�των�Ηνω-

μένων�Εθνών�υπ'αρ.181�του�1947�ο�όρος�'Εβραϊκό�Κράτος'�αναφέρεται�πάνω�από�30-40�φορές�και

ότι�ο�τότε�Παλαιστίνιος�ηγέτης�Γιασέρ�Αραφάτ�είχε�διαβεβαιώσει�και�συμφωνήσει�ότι�το�Ισραήλ�θα

είναι�'Εβραϊκό�Κράτος'�το�1988�και�το�2004",�επικρίνοντας�με�αυτόν�τον�τρόπο�τους�χειρισμούς�του

Ισραηλινού�Πρωθυπουργού�Μπενιαμίν�Νετανιάχου�και�επιρρίπτοντάς�του�την�ευθύνη�για�την�στασιμό-

τητα�των�αμερικανικών�μεσολαβητικών�προσπαθειών.

Times�of�Israel,�"Kerry:�'Jewish�state'�demand�a�mistake"�(14.03.2014)�http://bit.ly/1d5Kbw5

Μόλις�έγιναν�γνωστές�στο�Ισραήλ�οι�ως�άνω�δηλώσεις,�ο�αρχηγός�του�κόμματος�"Yesh�Atid"�και

Υπουργός�Οικονομικών�της�κυβέρνησης�Νετανιάχου�προέβη�σε�δηλώσεις�στα�Ισραηλινά�ΜΜΕ,�επα-

ναλαμβάνοντας�πρότερη�δήλωσή�του�στα�Ισραηλινά�ΜΜΕ,�λέγοντας�χαρακτηριστικά�ότι�"Δεν�θεωρώ

ότι�έχουμε�ανάγκη�από�τους�Παλαιστινίους�να�αναγνωρίσουν�το�Ισραήλ�ως�'Εβραϊκό�Κράτος'.�Ο�πατέ-

ρας�μου�δεν�ήρθε�στη�Χάιφα�από�το�γκέτο�της�Βουδαπέστης�προκειμένου�να�λάβει�αναγνώριση�από

τον�Αμπάς".�Σε�ανάλογου�περιεχόμενου�δηλώσεις�είχαν�προβεί�εκτός�από�τα�κόμματα�της�αριστερής

αντιπολίτευσης�και�ο�Πρόεδρος�του�Ισραήλ�Σιμόν�Πέρες�κατά�τη�διάρκεια�της�παρουσίας�του�στο�Διε-

θνές�Οικονομικό�Φόρουμ�που�πραγματοποιήθηκε�τον�Ιανουάριο�2014�στο�Νταβός�της�Ελβετίας.

Times�of�Israel,�"Peres:�Palestinian�recognition�of�Jewish�state�'unnecessary'"�http://bit.ly/1fIX43U����

Από�την�άλλη�πλευρά,�η�θέση�του�Πρωθυπουργού�Μπενιαμίν�Νετανιάχου,�του�Υπουργού�Εξωτερικών

Αβίγκντορ�Λίμπερμαν�και�σημαινόντων�στελεχών�του�κόμματος�Λικούντ-Μπεϊτένου�θεωρούν�ότι�η

αναγνώριση�του�Ισραήλ�ως�"κοιτίδα�του�Εβραϊκού�λαού"�εκ�μέρους�της�Παλαιστινιακής�Αρχής�θα

λύσει�και�το�χρόνιο�πρόβλημα�που�απασχολεί�το�Ισραήλ�όσον�αφορά�το�"δικαίωμα�επιστροφής"�των

απογόνων�των�Παλαιστινίων�προσφύγων�του�1948�εντός�της�Ισραηλινής�επικράτειας.�Από�την�ίδρυση

του�Ισραήλ�έως�και�σήμερα,�όλες�οι�Ισραηλινές�κυβερνήσεις�ανησυχούν�για�την�πιθανότητα�επιστρο-

φής�των�απογόνων�των�Παλαιστινίων�προσφύγων�του�1948�,�γεγονός�το�οποίο�θα�έχει�ως�αποτέλε-

σμα�την�δραστική�αλλαγή�της�πληθυσμιακής�αναλογίας�της�χώρας�με�κίνδυνο�το�εβραϊκό�στοιχείο

εντός�του�ίδιου�του�Ισραήλ�να�συρρικνωθεί�σημαντικά.�Ως�εκ�τούτου,�η�Ισραηλινή�εμμονή�στην�ανα-

γνώριση�του�Ισραήλ�ως�"κοιτίδα�του�εβραϊκού�λαού"�δεν�αποτελεί�απλό�σχήμα�λόγου,�αλλά�μέσο�απο-

φυγής�δημιουργίας�δύο�κρατών,�όπου�το�μεν�πρώτο�(Παλαιστίνη)�θα�κατοικείται�από�ομοιογενή�Αρα-

βικό�πληθυσμό,�στο�δε�δεύτερο�(Ισραήλ)�θα�υπάρχει�αραβική�μειονότητα,�η�οποία�αφού�ενισχυθεί

αριθμητικά�με�την�έλευση�των�απογόνων�των�Παλαιστινίων�προσφύγων�του�1948,�θα�καταστεί�πλειο-

ψηφία�με�την�πάροδο�λίγων�δεκαετιών�και�ο�εβραϊκός�πληθυσμός�θα�αποτελεί�την�μειοψηφία.�����������

Πρβλ.�Δηλώσεις�του�βουλευτή�Tsakhi�Hanegbi�(κόμμα�Λικούντ-Μπεϊτένου)�στο�Ισραηλινό

κρατικό�ραδιόφωνο�[Ισραηλινή�Κρατική�Ραδιοφωνία�(Kol�Israel),�Μεσημβρινή�Ραδιοεφημερίδα,

17.03.2014.�Ηχητικό�αρχείο�:�http://bit.ly/1ouuOUI�]��

Jerusalem�Post,�"Bennett:�Jews�under�PA�rule�would�be�killed",�(28.01.2014)�http://bit.ly/1jHSXY2��

"The�best�choice�is�to�divide�the�land�and�to�keep�the�state�of�Israel�–maybe�smaller-�but�with�our

values�as�a�Jewish,�democratic�state�living�in�harmony�–�a�secured�state".��

CNN,�"Israel�would�preserve�'Jewish,�democratic'�values�with�Palestinian�deal,�Tzipi�Livni�tells

Amanpour"�(04.03.2014)�http://cnn.it/1i7uqId��

Επί�των�δηλώσεων�του�Ναφτάλι�Μπένετ�στο�συνέδριο�του�Ισραηλινού�think-tank�INSS�της�28.01.2014

(ό.π.)�,�πηγές�του�Γραφείο�του�Πρωθυπουργού�δήλωσαν�στα�ΜΜΕ�ότι�"κανένας�δεν�είναι�σε�θέση�να

διδάξει�στον�Νετανιάχου�τι�σημαίνει�αγάπη�προς�την�Γη�του�Ισραήλ"�χαρακτηρίζοντας�την�συμπεριφο-

ρά�του�Μπένετ�'αναιδή'.�"Εάν�ο�Μπένετ�δεν�ζητήσει�συγγνώμη,�ρισκάρει�την�παραμονή�του�στην

κυβέρνηση.�Ο�Νετανιάχου�έχει�αρκετές�άλλες�εναλλακτικές".�Το�ενδεχόμενο�οριστικού�ρήγματος

μεταξύ�της�πλειοψηφίας�του�κυβερνητικού�συνασπισμού�και�της�"Εβραϊκής�Εστίας"�απεφεύχθη�με�την

ταπεινωτική�δήλωση�εκ�μέρους�του�Ναφτάλι�Μπένετ�:�"Λυπάμαι�εάν�ο�Πρωθυπουργός�εθίγη�προσωπι-

κά".�

Πρβλ�:�α)�Arutz�Sheva,�"Netanyahu's�Ultimatum:�Bennett�must�apologize�or�quit"�(29.01.2014)

http://bit.ly/1fz8x1k�και�β)�Ravid,�Barak,�"Bennett�clarifies:�I�did�not�apologize�to�Netanyahu",

Ha'Aretz�(29.01.2014)�http://bit.ly/1e3MJhL����
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Yesh�Atid,�"Our�Agenda"�–�Οι�προεκλογικές�δεσμεύσεις�του�κόμματος�Yesh�Atid�ενόψει�των�βουλευ-

τικών�εκλογών�της�22.01.2013�:��http://en.yeshatid.org.il/Our-Agenda�

Maltz,�Judy,�"Israel's�two�big�cities�had�vastly�different�voting�patterns"�Ha'Aretz�(23.01.2013)

http://bit.ly/1ias38B��

Πρβλ.�:�1)�Ynet.com,�"300.000�flock�to�haredi�anti-IDF�draft�rally"�(03.02.2014)�

http://bit.ly/1iOkm7f��2)�Ettinger,�Yair,�"Jerusalem�completely�cut�off�as�half�a�million�ultra-Orthodox

rally�against�draft",�Ha'Aretz�(03.03.2014)��http://bit.ly/1mYm34B�

Ο�ραβίνος�David�Zichermann�κάλεσε�σε�'πολιτική�ανυπακοή'�και�'διακοπή�πληρωμής�φόρων'.�"Η

κυβέρνηση�μας�σπρώχνει�στη�γωνία.�Θα�αρχίσουμε�πόλεμο�με�το�Κράτος�του�Ισραήλ.�[…]�Εμείς,�οι

επιζήσαντες�το�Ολοκαύτωμα,�έχουμε�να�αντιμετωπίσουμε�τώρα�ένα�πνευματικό�Ολοκαύτωμα.�Δεν�θα
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