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رئيس قائمة " كحول لفان " بيني غانتس في النقب " :نتنياهو منشغل بحماية نفسه "
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
عقد حزب كحول لفان  ،في األيام األخيرة  ،اجتماعا انتخابيا
في مدينة رهط  .شارك في االجتماع مرشح احلزب لرئاسة
احلكومة بيني غانتس ومرشحون في قائمة
احل��زب  ،وع��دد كبير من املواطنني من رهط
والنقب .
وقد هاجم غانتس في كلمته رئيس احلكومة
ب�ن�ي��ام�ين نتنياهو  ،وات �ه �م��ه ان ��ه " منشغل
بحماية نفسه اثر تورطه مبلفات التحقيقات".
وتعهد غانتس " بالعمل على حتقيق املساواة
احلقيقية بني مركبات املجتمع االسرائيلي،
مبا في ذلك املجتمع العربي ".
وقال غانتس في كلمته  ":سمعنا عن حتالف
اض��اف��ي لنتنياهو .ال�ت�ح��ال��ف ه��ذه امل ��رة مع
فيغلني .نحن نرى ان هنالك قاسما مشتركا
وهو احلرية الشخصية .فيغلني يتحدث عن
احلرية الشخصية من جهة ونتنياهو يتحدث
عن حريته الشخصية لنفسه .نحن نرى بهذا
التحالف انه حتالف متطرفني .نرى التحالف
م��ع سموتريتش وفيغلني ونتنياهو ال��ذي
حت�ي��ط ب��ه ل��وائ��ح االت �ه��ام .ف��ي ال��وق��ت ال��ذي

نواجه فيه الكثير من املشاكل ،لدينا مشاكل امنية ومشاكل
في التعليم والتطوير والبنى التحتية ،بينما نحن مشغولون
في التصدي لفضائح الفساد ،الرشوة والغواصات وقضايا
خطيرة اخرى".
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" مساواة حقيقية "

وت��اب��ع غ��ان�ت��س ":ان��ا اتعهد بالعمل م��ن اجلكم جميعا .ال
اري��د ط��ائ��رة وال ق�ص��را ،امن��ا اري��د مجتمعا
م��وح��دا وم�ت�س��اوي��ا ب�ك��ل اف � ��راده .لالسف
الشديد هنالك وزراء في احلكومة يواجهون
لوائح اتهام ،ولدينا رئيس حكومة مشغول
ب �ق �ض��اي��اه ال�ش�خ�ص�ي��ة ،ل �ك��ن ل��دي �ن��ا تسعة
ماليني ان�س��ان يجب االه�ت�م��ام بشؤونهم.
نتنياهو مشغول بنفسه فقط .على رئيس
احلكومة االه�ت�م��ام ب�ش��ؤون ك��ل املواطنني
وليس قسما منهم فقط .نحن ضد الفساد
وضد التمييز ،ولدينا سيكون قانون متساو
للجميع.
ع��دد س�ك��ان اس��رائ �ي��ل ن�ح��و تسعة ماليني
نسمة ،وعدد املواطنني العرب اقل قليال من
ثالثة ماليني .كلهم يجب ان يكونوا جزءا
من املجتمع االسرائيلي .مفتاح النجاح هو
التعليم ،وان تتوفر بنى حتتية متطورة .
ال�ي��وم ول��د ف��ي س��وروك��ا اطفال م��ن رهط
وبئر السبع وكسيفة وكريات غ��ات .كلهم
متساوون .كلنا ولدنا معا ويجب ان نكبر

متساويني  .يهمنا ان نصل الى البلدات العربية  ،ليس فقط
م��ن اج��ل احل�ص��ول على االص ��وات ،امن��ا لنصغي ونسمع
اجلمهور العربي".
ك�م��ا ق��ال غ��ان�ت��س  ":اس��رائ �ي��ل ه��ي دول ��ة ي�ه��ودي��ة لكنها
دمي�ق��راط�ي��ة وس��اح��رص ان ت�ك��ون دول ��ة ك��ل مواطنيها.
سنعمل على تشريع ق��وان�ين اس ��اس وتصحيح قانون
ال�ق��وم�ي��ة  ،مب��ا يتماشى م��ع وث�ي�ق��ة االس �ت �ق�لال وق��ان��ون
احل ��ري ��ات ،وك�ل�ه��ا ستشكل م�ع��ا ص���ورة امل� �س ��اواة لكل
املواطنني .يجب تنظيم البناء بالتعاون والتفاهم ،وليس
عن طريق الهدم .ال ميكن ان يبني كل شخص اينما يريد،
بل يجب تنظيم البناء بشكل قانوني .يجب ضمان حياة
الوالدنا افضل من حياتنا .انتم لستم اقل من غيركم .يجب
ان تفخروا بأنفسكم وبقدراتكم ".
واضاف غانتس ":انا اعرف انه ال ميكن حل كل املشاكل
خ�لال ارب��ع س�ن��وات  ،وان�ن��ي بعد ارب��ع س�ن��وات ساكون
م�ل��زم��ا ب�ت�ق��دمي ك�ش��ف ح�س��اب ل�ك��م ،لكنني اع��دك��م ببذل
قصارى جهودنا من اجل تقليص الفجوات" .
وخلص غانتس للقول  ":اناشدكم لالنضمام لنشطاء
ح ��زب ك �ح��ول ل �ف��ان ف��ي ال��وس��ط ال� �ب ��دوي .ال ي�ك�ف��ي ان
تخرجوا للتصويت في ي��وم االنتخابات  ،لدينا حتى ال
 17من الشهر احلالي لنقنع االخرين للتصويت لنا .انتم
ال تصوتون امنا تصنعون مستقبلكم".

