
Бењамин Нетанијаху позвао свог ривала Бењамина Ганца да формирају владу националног јединства
четвртак, 19 септембар 2019 11:16

 Јерусалим -- Премијер Израела Бењамин Нетањаху апеловао је на свог ривала
Бењамина Ганца да образују владу националног јединства.

  

  Нетањаху је Ганца позвао у четвртак, два дана након парламентарних избора на
којима није било победника.   

"Немамо друге шансе већ да образујемо широку владу јединства, широку колико год је
могуће коју чине сви елементи који се брину за државу Израел", рекао је Нетањаху у
видео поруци.

  

Он је признао да је обећао десничарску владу током изборне кампање али да су "на
несрећу резултати избора показали да то није могуће и да се јавност није одлучила
између два блока".

  

Израелски лидер је позвао Ганца да се састану што пре да започну процес формирања
коалиције заједно, преносе израелски медији.

  

"Нација очекује од нас, обојице, да покажемо одговорност и да сарађујемо. Не можемо и
немамо разлога да идемо у треће изборе. Ја се томе противим. Широка влада јединства
је оно што се данас тражи", рекао је Нетањаху.

  

Два дана након избора још нема коначних резултата али на основу 96,5 одсто
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пребројаних гласова очекује се да ће Нетањахуов конзервативни Ликуд имати 31
посланички мандат у парламенту, Кнесету, а Ганцов савез партија центра Плаво бело
33.

  

"Зато те зовем данас Бени, хајде да се састанемо данас било када и покренемо процес
који је релевантнији него икад", рекао је Нетањаху.

  

То за њега представља изненадну промену, констатује Франс прес.

  

У среду увече израелски премијер је тврдио да земља има две могућности, или
десничарску владу коју он предводи, или опасну владу засновану на арапским партијама.

  

То је представљало директан напад на Ганца који је обећао отворене дискусије са
арапским странкама које су склопиле савез и биће, како се очекује, треће по снази у
парламенту са 12 посланика.

  

(Бета)
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