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Els resultats de les eleccions a Israel dibuixen el pitjor panorama possible: 

confusió i fragmentació, ascens de l'extrema dreta xenòfoba i un llarg 

procés de tortuoses transaccions per a la formació del nou Govern, de 

manera que la ministra d'Exteriors, Tzipi Livni, al capdavant del Kadima, 

obté un avantatge tan exigu que pot ser considerat una victòria pírrica. 

El cap del Likud (dreta nacionalista), Benjamin Netanyahu, es queda a un 

sol escó, però amb la frustració de no haver aconseguit el triomf que 

vaticinaven les enquestes. La novetat radica en el fet que el tercer partit 

més votat, Israel Betenu (Israel, Casa Nostra), dirigit pel populista rus 

Avigdor Lieberman, amb una estratègia tan antipalestina com 

provocadora, es converteix en la peça imprescindible de qualsevol 

coalició i desplaça el Partit Laborista, que pateix un daltabaix sense 

precedents per la seva incapacitat per forjar una alternativa a 

l'hegemonia de la dreta i els partits religiosos des del 1977. 

 

El sistema electoral, que afavoreix la dispersió del vot, accentua les 

tendències negatives d'una societat que cada dia és menys laica, que 

està més tribalitzada i militaritzada, i que passa per una perillosa crisi 

d'identitat. Obsessionada per la seva seguretat, és incapaç de superar 

les seqüeles de dues guerres en tres anys (Líban i Gaza) ni el malestar 

profund de la colonització. L'apatia, les sospites generalitzades de 

corrupció i l'ansietat davant els desafiaments d'un futur incert expliquen 

els èxits d'un populisme que només es proposa castigar els àrabs. La 

degradació de la classe política aprofundeix el pessimisme, alimentat per 

una creixent paranoia, i coarta el debat sobre la necessitat vital d'acabar 

amb les colònies i arribar a la pau amb els palestins. 



 

Els resultats consagren un gir cap a la dreta radical i auguren un nou 

període de més guerra i tensions internacionals, en la línia de sempre, 

encara que el president Obama estigui disposat a corregir l'arriscada 

passivitat del seu antecessor. Només un Govern del Kadima amb el Likud 

i el Partit Laborista podria impedir l'arribada de Lieberman al poder i 

frenar l'avanç de la xenofòbia. Però els líders d'aquests tres partits 

haurien de superar no només les seves divergències sobre la negociació 

amb els palestins, sinó també la malvolença personal, per treure el país 

del marasme i reanimar, sota l'ègida de Washington, un procés de pau 

que està moribund. 

 


