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  ال اتفاق على تجميد البناء في المستوطنات: دالوزير بيل
  02/09/2009، 09:25الساعة إذاعة الجيش اإلسرائيلي، 

، "ليس هناك أي اتفاق حول تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات    "قال الوزير يوسي بيلد مساء أمس إنه   
مشاركته في مؤتمر  لد هذه أثناءيجاءت أقوال ب". أنا مصدر مطلع! لقد سمعت هذا بأذني، صدقوني: "وأضاف

". إن القدس رمز لنا، وسوف نعيش فيها أينما أردنـا : "، الذي قال فيه"المحافظة على القدس وهضبة الجوالن"
وأوضح بيلد أنه خالل مرافقته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته إلى ألمانيـا قبـل أيـام، سـمعه     

  ". سيواصل اليهود البناء والعيش في القدس:"يقول
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أما فيما يتعلق بعملية السالم فقال بيلد إن على إسرائيل أن تتحدث مع كل مـن لديـه اسـتعداد لـذلك،       
وذكر بيلد أنه قام بزيارة هضبة الجوالن مـؤخرا برفقـة رئـيس    ". ولكن يجب أال نفقد ممتلكاتنا: "وأضاف

ن هذا رمز مهم السـتمرار بقـاء   مؤكدا على أ ،الوزراء بنيامين نتنياهو وأن االثنين قاما بغرس شجرة هناك
  . إسرائيل في الجوالن إلى األبد

إننا بحاجة إلذن من أجل فـرض  : "وشارك في المؤتمر أيضا رئيس الكنيست، روبي ريفلين، الذي قال  
ـ   . سيادتنا على أرض إسرائيل التي أقمنا عليها دولة إسرائيل  والقد جاء اليهود إلى هـذه األرض كـي يعيش

إن أرض إسرائيل هي أرض الشعب اليهودي، ولسنا بحاجة إلى إذن من . في أوهام واي يعيشبسالم، وليس لك
  ". إنني أتمنى أن نلتقي العام القادم في القدس الكاملة. أحد لفرض سيادتنا عليها

  

  الجيش اإلسرائيلي مستعد لمواجهة مع حزب اهللا
  02/09/2009صباحا،  09:15إذاعة الجيش اإلسرائيلي، الساعة 

قال مسؤول عسكري رفيع المستوى إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إن قـدرات حـزب اهللا العسـكرية قـد       
وأضاف المسؤول أنه على الرغم مـن التقـارير التـي    . تطورت، وإن الجيش اإلسرائيلي مستعد ألي تطور

  . اللبنانية إال أن الوضع على األرض هادئ-تتحدث عن توتر على الحدود اإلسرائيلية
المسؤول العسكري أن الجيش اإلسرائيلي لم يخفض من قواته المتواجدة في المنطقة على الرغم  وأوضح  

أي تطور قد يحدث فجأة دون معلومات استخباراتية مسـبقة، ولكـن ال توجـد    "من الهدوء السائد هناك ألن 
قـال المسـؤول    كمـا ". ليس لحزب اهللا نية إلشعال المنطقة اآلن: "وأضاف المسؤول". معلومات كهذه اآلن

ومع ذلـك  : "العسكري إن هناك استعدادا لمواجهة إمكانية قيام حزب اهللا باختطاف جنود إسرائيليين، وأضاف
فإننا ملتزمون أوالً وقبل كل شيء بحماية مدننا، والحفاظ على سيادة إسرائيل، حتى يستطيع كل مـزارع أن  

  ". يستغل أرضه إلى آخر متر فيها

  

  أنا أشارككم الرأي ولكن يجب أن نتصرف بحكمة: نتنياهو للمستوطنين
  02/09/2009، 07:20القناة العاشرة، الساعة  -التلفزيون اإلسرائيلي

جاءوا لتحذيره من ردة فعل شديدة في  ناجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برؤساء المستوطنات الذي  
وقال رؤساء المستوطنات إن . لضفة الغربيةحال أقدم على أي خطوة من شأنها إضعاف الوجود اليهودي في ا

  . نتنياهو ابتعد عن خط اليمين، وإنهم لن يترددوا في العمل ضده بسبب سياساته المتعلقة بمسألة االستيطان
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وقد عقد االجتماع في مكتب المدير العام لديوان رئيس الحكومة، وشارك فيه مستشار رئيس الـوزراء    
ة االقتصادية في ديوان رئيس الوزراء، باإلضافة إلى رؤساء المسـتوطنات  لشؤون االستيطان ورئيس الشعب

   .مركز الليكودوجميعهم أعضاء 
وقال رؤساء المستوطنات إنهم تعرضوا لإلهانة واالحتقار، إذ تم وعدهم قبل االنتخابـات بالبنـاء فـي      

هناك حالة من : "ساء المستوطناتكما قال أحد رؤ. المستوطنات، أما اليوم فهم ال يرون شيًئا من هذه الوعود
إن كل شيء بيد رئيس الوزراء، ولن نتردد في العمـل  . اإلحباط الشديد في أوساط مستوطني الضفة الغربية

السكان في القرى غير اليهودية يقيمون بنايات غير قانونية . إن البناء في غوش عصيون مجمد تماما، وضده
  ".لقون مذكرات هدم بتشجيع من النيابة العامةوال أحد يسائلهم، أما المستوطنون فيت

كلنا نريد الشيء نفسـه، ولكـن علينـا أن    : "وردا على تهديدات المستوطنين واحتجاجاتهم، قال نتنياهو  
من جهة أخرى من المقرر أن يلتقي المبعوث األمريكي للشرق األوسط، جورج ميتشل، في ". نتصرف بحكمة
كما من المتوقع أن يعـود ميتشـل هـذا    . ق مولخو ومايك هرتسوغاسحل يتم مع ممثلي إسرائينيويورك اليو

  .    الشهر إلى المنطقة إلجراء مفاوضات مع األطراف المختلفة
ليس هناك خالف مع اإلدارة األمريكيـة بشـأن   "وقال دبلوماسي إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه إنه   

وإسرائيل تبديان رغبة في التوصل إلـى تسـوية بهـذا    تجميد البناء في المستوطنات، وأن الواليات المتحدة 
وأضاف الدبلوماسي أن القضايا التي يتم نقاشها اآلن هي مدة تجميد البناء وما سيحدث بعد انتهاء مدة ". الشأن

  . تجميد البناء، موضحا أن إسرائيل ال تناقش مسألة تجميد البناء في القدس على اإلطالق

  

  دماج العرب في المجتمع اإلسرائيلي نتنياهو يعرب عن دعمه الن
  .1/9/2009مساء،  8التلفزيون اإلسرائيلي، القناة العاشرة، 

خالل زيارة قام بها اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتياهو إلحدى المدارس الثانوية في مدينة شفا عمرو 
األقليات برافزمان  العربية يرافقه وزير التربية والتعليم غدعون ساعر والوزير المسؤول عن شؤون

والمسؤولين عن التعليم في المناطق الشمالية هنأ نتنياهو طالب المدرسة على إنجازاتهم غير العادية إذ أن 
  .مما يشكل أعلى معدل في إسرائيل% 80نسبة الحاصلين على شهادة التوجيهي قد وصل إلى 

زراء فيما يتعلق بموضوع السالم تجدر اإلشارة هنا إلى أن الطالب حرصوا على معرفة رأي رئيس الو
: واندماج أبناء الوسط العربي في المجتمع اإلسرائيلي فعلى سبيل المثال توجه إليه الطالب هادي حسون قائالً

نحن كمواطنين نسعى إلى أن نكون جزءاً ال يتجزأ من عملية بناء الدولية نود معرفة ما يمكن أن يساهم به 
س الوزراء في تحقيق هذا الهدف وماهي رؤيته الستمرار عملية السالم في المنطقة والذي نرغب جميعاً رئي

  .بتحقيقه
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إن الحل للسؤال الذي وجه إلي إزاء كيفية رؤيتي لعملية اندماج أبناء األقليات في : هذا ورد نتنياهو قائالً
خالل نظام وجهاز التعليم واندماج المواطنين  المجتمع اإلسرائيلي هو أن األمر سيتم بالدرجة األولى من

العرب في المجتمع واالقتصاد والحكم وفي كافة المجاالت فنحن راغبون بذلك وأنا شخصياً أرغب به كما أننا 
  .باإلضافة إلى رغبتنا في مساعدتكم من أجل التقدم على كافة األصعدة ،نُقدر ذلك

حرب ذات مرة وفقد أعزاء له في ميدان القتال يعلم جيداً من جهة أخرى أكد نتنياهو أن من شارك في ال
كم أن السالم عزيز وثمين والسالم مع جيراننا أمر هام إالَّ أن الذي ال يقل عنه أهمية هو السالم في داخلنا 

  .وأوساطنا بين الطوائف المختلفة وبين الجميع من اليهود وغير اليهود

  

  لمشاريع هناك ليبرمان الى أفريقيا لتدشين عدد من ا
  .1/9/2009مساء،  8.20التلفزيون اإلسرائيلي، القناة الثانية، 

من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان جولة له في عدد من الدول األفريقية يرافقه فيها وفد 
عمال في شخصاً، وذلك بهدف تعزيز العالقات االقتصادية واأل 20من كبار المسؤولين االقتصاديين يضم 

نيجيريا وأوغندا حيث  ،غانا ،غينا ،تجدر اإلشارة إلى أن الزيارة سوف تشمل  كالً من أثيوبيا .القارة السوداء
 ،المياه ،الزراعة ،من المقرر أن يقوم الوفد بمناقشة سلسة من المشاريع في هذه الدول في مجاالت الطاقة

ال الحماية، فعلى سبيل المثال سيقوم الوزير ليبرمان الكيماويات والسفن، االتصاالت ومج ،والبنى التحتية
بتدشين مشروع زراعي في أثيوبيا وفي كينيا سيوقع الوزير ليبرمان بحضور أمين عام األمم المتحدة على 

وفي نيجيريا سيوقع الوزير ليبرمان على اتفاق تجارة وتعاون مع منظمة دول غرب  ،إنشاء مشروع آخر
يشارك في مراسم إحياء ذكرى ضحايا عملية إنقاذ رهائن الطائرة الفرنسية في  أفريقيا وفي أوغندا سوف

  .عنيتبه
من جانبه أكد الوزير ليبرمان أنه ليس هناك سبيل لتحقيق األهداف السياسية واالقتصادية إالَّ باللقاءات 

إذا أردنا أن نحسن وأضاف أنه ينبغي على دولة إسرائيل فتح آفاق جديدة على كافة األصعدة وأنه  ،الشخصية
من مكانتنا في هذه الدول فأننا بحاجة إلى إجراء حوار معها وعقد لقاءات شخصية معرباً عن أمله في تحقيق 

ليبرمان بعد عودته إلى إسرائيل سوف ينضم إلى رئيس الوزراء نتنياهو  ويشار هنا إلى أن .النتائج السريعة
  .الجمعية العامة ألمم المتحدةفي زيارته إلى نيويورك للمشاركة في مناقشات 
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  االحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهجرة العلماء الروس إلى إسرائيل 
  .2/9/2009، بتاريخ 7.30إذاعة الجيش اإلسرائيلي، 

عقد المركز الجامعي أرييل ندوة خاصة بمناسبة الذكرى السنوية العشرين الستيعاب علماء من دول 
ي المجاالت األكاديمية اإلسرائيلية حيث سيقوم الباحثون باستعراض نتائج الدراسة االتحاد السوفيتي سابقاً ف

من جهة أخرى أكدت إحدى المشاركات في الندوة على المساهمة الكبرى التي  .التي قاموا بها في هذا المجال
الدولة في العديد قدمها العلماء الذين هاجروا من االتحاد السوفيتي إلى إسرائيل على الصعيد األكاديمي في 

  .وأمور أخرى كثيرة ،االختراعات ،من المجاالت وعلى رأسها األبحاث والدراسات التي جلبوها معهم

  

  مصادر في االتحاد األوروبي تقول إن إسرائيل مسؤولة عن اختطاف سفينة روسية 
  .2/9/2009صباحاً،  6.30إذاعة الجيش اإلسرائيلي، 

بي عن موضوع القرصنة والقائد السابق للقوات المسلحة في أستونيا أعرب المسؤول في االتحاد األورو
األدميرال تيرموكوتس عن اعتقاده بأن إسرائيل هي من تقف وراء عملية اختطاف إحدى السفن الروسية 
وذلك اعتقاداً منها أنها تحمل شحنة أسلحة ربما صواريخ ومتجهة إلى منطقة الشرق األوسط وأن هذا هو 

من جانبه أعرب رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة لكنيست  .قول لحادث اختطاف السفينةالتفسير المع
النائب تساحي هنغفي عن استغرابه من هذه الشائعات مؤكداً أن إسرائيل لم تقم بعملية من هذا النوع وأن ما 

راء الموساد والشاباك تجدر اإلشارة إلى أن كالً من ديوان رئيس الوز .قيل بهذا الشان هو من وحي الخيال
  .رفضوا التعقيب على هذه األنباء

  

  في نيويورك  ينميتشيل يلتقي مسؤولين إسرائيلي
  .2/9/2009صباحاً،  7اإلذاعة اإلسرائيلي الثانية، 

شيل سوف يلتقي في ذكرت مصادر سياسية أن المبعوث األميركي الخاص إلى المنطقة جورج ميت
تجدر اإلشارة هنا إلى أن الدبلوماسيين  .حاق مولخو ومايك هرتسوغيتسئيليين المندوبين اإلسرانيويورك اليوم 

في واشنطن قد خففوا من وتيرة التوقعات عشية هذا اللقاء مؤكدين أن ميتشيل قد يعود إلى المنطقة لعقد 
دارة من جانبه أكد دبلوماسي إسرائيلي أنه ليس هناك خالف بين إسرائيل واإل. سلسلة من اللقاءات األخرى

األميركية فيما يتعلق بتجميد أعمال البناء في المستوطنات وأن كالً من إسرائيل والواليات المتحدة ترغبان في 
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التوصل إلى تفاهم حول هذه القضية وأضاف المصدر أنه خالل المباحثات تتم مناقشة مدة تجميد أعمال البناء 
  .سرائيل ال تناقش أمر تجميد البناء في القدسوما الذي سيحدث بعد انتهاء مدة التجميد مؤكداً أن إ

  

  أنباء تتحدث عن تدخل الحاخام يوسف لرفع راتب صهره
  .2/9/2009صباحاً،  7.25اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية، 

ذكرت األنباء أن الواعظة الدينية رفكا شيبوتاي قد توجهت إلى والدها الحاخام عوفاريا يوسف طالبة منه 
 ،ى وزراء حركة شاس في الحكومة لتطوير وزيادة راتب زوجها الحاخام يعقوف شيبوتايالتدخل والعمل لد

وأضافت مصادر عليمة أن رفكا قد اتهمت وزيراً من حركة شاس أثناء حديثها مع والدها أنه ال يعمل على 
ذ يصل زيادة راتب زوجها كي يتساوى مع رواتب  حاخامات آخرين في مدينة مودعين حيث يعلمون جميعاً إ

  .راتب الحاخام الواحد إلى ثالثين ألف شيكل في الشهر
هذا وتم استدعاء الوزيرين من حزب شاس الى منزل الحاخام عوفاديا يوسف حيث أعرب لهما عن 

لكن الوزير يشاي أوضح للحاخام عوفاديا  .استيائه وغضبه الشديد من عدم ترتيب هذا األمر حتى اآلن
  .زارتي الداخلية واألديان وبالتالي ال يمكنه التدخل في هذا الموضوعيوسف أن األمر يخضع لسلطة و

  

  

 אא


