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 رسمياً  طلباًقدّم شكنازي أوزير اخلارجية اإلسرائيلي غابي  وبموازاة ذلك أعلن أن
  إىل نظيره البحريني الزياين من أجل افتتاح سفارة إسرائيلية يف املنامة. 

ال  االتفاق انه على الرغم من أن هذأ املستوى مصدر سياسي إسرائيلي رفيع وقال
مثل اتفاق السالم مع  ،التفاق سالم رسمي نفسها الصالحية القانونيةبيتمتع 

بعد أن و ،شكل اتفاق سالم فعلي بعد توقيعهيس إالّ إنهاإلمارات العربية املتحدة، 
  العالقات الدبلوماسية بين الدولتين كاملة.تصبح 

إسرائيل والبحرين بين تربط  عالقات غير رسمية أشار هذا املصدر نفسه إىل أنو
وسط خماوف متزايدة يف اخلليج  فائتوتكثفت يف العقد ال اماًع 20منذ أكثر من 

  سياسة إيران العدوانية.من 
  

  لقرار تخفيف القيود وفقاً [بدء العمل يف إسرائيل 
  ]تدريجالاملفروضة على احلياة العامة ب

  
  19/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
لقرار تخفيف القيود  وفقاً صباح أمس (األحد)من  اعتباراًبدأ العمل يف إسرائيل 

، والذي اتخذه اجمللس الوزاري تدريجالاملفروضة على احلياة العامة يف البلد ب
  املصغّر لشؤون كورونا.

دون التقيد من اخلروج من املنزل ب اإلغالق وسُمحبدأ تخفيف  وبموجب القرار،
بمسافة معينة وااللتقاء بآخرين بشرط االلتزام بالقواعد والشروط املنصوص 

  ليها بشأن التجمهر.ع

 ،األطفال أبوابها وكذلك أماكن العمل التي ال تستقبل اجلمهور اتضور كما فتحت
مح للمطاعم بتقديم خدمة شواطئ، وسُالاحملميات الطبيعية واحلدائق العامة وو

  ذاتية للزبائن.
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سيناقش خالل األيام املقبلة  املصغر لشؤون كورونااجمللس الوزاري  وأُفيد بأن
بينها إعادة فتح دور الضيافة واعتماد خطة إلقامة  ،ر تسهيالت إضافيةإقرا

  األعراس يف غضون األسبوعين املقبلين.
  

  اإلمكان إقامة ائتالف حكومي يحظىيف : 13[استطالع قناة التلفزة 
  بتأييد أغلبية يف الكنيست من دون حزب الليكود وأحزاب اليهود احلريديم]

  
  19/10/2020"هآرتس"، 

  
 13أظهر استطالع جديد للرأي العام اإلسرائيلي أجرته قناة التلفزة اإلسرائيلية 

 يمكناآلن  24أمس (األحد) أنه يف حال إجراء االنتخابات العامة للكنيست الـ
من  ،عضواً 61إقامة ائتالف حكومي يحظى بتأييد أغلبية يف الكنيست مؤلفة من 

]. دون حزب الليكود وأحزاب اليهود احلريديم    [املتشددون دينياً

ستتراجع قوة حزب الليكود برئاسة رئيس احلكومة بنيامين  ،ووفقاً لالستطالع
مقعدًا  40مقعداً، يف حين أن قوته وصلت إىل أكثر من  27نتنياهو ويحصل على 

كما أظهر االستطالع  .خالل ذروة املوجة األوىل من تفشي فيروس كورونا
املكونة  ،"يمينا" بزعامة عضو الكنيست نفتايل بينتازدياداً كبيراً يف قوة قائمة 

من حزب اليمين اجلديد برئاسة بينت، وحزب االحتاد القومي برئاسة بتسلئيل 
 مقعدًا. 24 وستحصل على مقاعد،  5سموتريش، واملمثلة يف الكنيست احلايل بـ

تلم" بزعامة عضو الكنيست يائير لبيد على  - وسيحصل حتالف "يوجد مستقبل
حصل كل من قائمة حزب يمقعداً، و 11مقعداً، وحتصل القائمة املشتركة على  21

بزعامة وزير الدفاع ورئيس احلكومة البديل بني غانتس، وقائمة  "أزرق أبيض"
 مقاعد. 8حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 

وقائمة حزب يهدوت مقاعد،  8وحتصل قائمة حزب شاس لليهود احلريديم على 
  مقاعد. 6مقاعد، وقائمة حزب ميرتس على  7هتوراه احلريدي على 
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 ،و"ديرخ إيرتس" ،و"غيشر" ،والبيت اليهودي ،ولن تتمكن قوائم أحزاب العمل
و"عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع احلاخام مئير كهانا من جتاوز نسبة 

  %).3.25احلسم (

و"يوجد  ،من قوائم "يمينا" أنه يف حال تعاون كلّ و االستطالع إىلوأشار معدّ
إمكانها إقامة ائتالف من ، يف و"إسرائيل بيتنا" ،و"أزرق أبيض" ،تلم" - مستقبل

   مقعداً. 61

% من اإلسرائيليين ما زالوا يعتقدون أن 36خرى أظهر االستطالع أن من ناحية أُ 
% منهم إن 25ال نتنياهو هو الشخص األنسب لشغل منصب رئيس احلكومة، وق

% إن غانتس هو 15ما قال بين% إن لبيد هو األنسب، 19بينت هو األنسب، وقال 
  األنسب.

رضت % من املشتركين يف االستطالع عن اعتقادهم أن القيود التي ف64ُوأعرب 
    يف إطار اإلغالق التام ملكافحة فيروس كورونا كانت سياسية.

أمس أنه يف حال إجراء  12اإلسرائيلية وأظهر استطالع آخر أجرته قناة التلفزة 
مقعداً،  27االنتخابات اإلسرائيلية العامة اآلن سيحصل حزب الليكود على 

  مقعداً.  22وحتصل قائمة "يمينا" على 

مقعداً، وحتصل القائمة  17تلم" على  -وسيحصل حتالف "يوجد مستقبل
مقاعد،  10 مقعداً، وحتصل قائمة حزب "أزرق أبيض" على 15املشتركة على 

من قائمة حزب  مقاعد، ويحصل كلّ 9وقائمة حزب شاس لليهود احلريديم على 
مقاعد، وقائمة  7"إسرائيل بيتنا" وقائمة حزب يهدوت هتوراه احلريدي على 

  مقاعد. 6حزب ميرتس على 

 ،و"ديرخ إيرتس" ،و"غيشر" ،والبيت اليهودي ،ولن تتمكن قوائم أحزاب العمل
و"عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع احلاخام مئير كهانا من جتاوز نسبة 

  %).3.25احلسم (
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  يف القدس"هداسا" إىل مستشفى  نقل صائب عريقات[
 ]إثر إصابته بفيروس كورونايف بعد تدهور حالته الصحية 

  
  19/10/2020"معاريف"، 

  
أمس  الفلسطينية صائب عريقاتقل أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير نُ

يف مدينة  "عين كارم - من منزله يف مدينة أريحا إىل مستشفى "هداسا (األحد)
 إثر إصابته بفيروس كورونا.يف القدس بعد تدهور حالته الصحية 

سعاف اإلسرائيلي "جنمة طواقم جهاز اإل أن 12وذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية 
عاماً) إىل  65عريقات ( نقلقامت ب ،وات اجليشوحتت حراسة ق ،داود احلمراء"

وأضافت القناة أن السلطة الفلسطينية كانت  مستشفى "هداسا" بعد تدهور صحته.
 أن إىل مستشفى إسرائيلي للعالج فيه بعد عريقات قدمت طلباً إىل إسرائيل لنقل

 يعاين صعوبة يف التنفس يف الرئتين إىل أنهوأشارت  رفض العالج يف األردن.
  وارتفاع يف درجة احلرارة.

احلايل. تشرين األول/أكتوبر  8 يوم إصابته بفيروس كوروناعريقات وأعلن 
والية فرجينيا  أحد مستشفياترئة يف  لزراعة عملية  2017 سنةيف وكان أجرى 

ميركية بعد معاناته على مدار شهور من تلف رئوي ألزمه التنقل بين مكتبه األ
  جين دائم.يكسأونبوب أومنزله برفقة 

  
  احلراكتظاهرات خالل  أشخاص 10كثر من [اعتقال أ

  ]االحتجاجي املناوئ لرئيس احلكومة بنيامين نتنياهو
  

  18/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

يف قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية إن الشرطة اعتقلت 
احلراك تظاهرات متظاهرين خالل  10كثر من أبيب الليلة املاضية أالقدس وتل 

  .االحتجاجي املناوئ لرئيس احلكومة بنيامين نتنياهو
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للقانون يف  مت خالفاًظِّخالل مسيرة نُ  منهم 9وأضاف البيان أنه جرى اعتقال 
العتداء التخطيط لاإلخالل بالنظام العام و لقدس، وستُنسب إليهم تهمتاشوارع ا

  زة أحد احملتجين. ياغاز مسيل للدموع بح ذ عُثر علىإ ،فراد من الشرطةأعلى 

منها يف إسرائيل، ة تعددظاهرات يف أماكن مت أمس (السبت)مت مساء ظِّنُو
قيسارية مام منزل رئيس احلكومة يف أُخرى أبيب وأتظاهرة حاشدة يف تل 

[شمال إسرائيل]، للمطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية اتهامه بارتكاب 
وتخللت حكومته يف معاجلة أزمة فيروس كورونا. خمالفات فساد وفشل 

التظاهرات اعتداءات من مؤيدي رئيس احلكومة على املتظاهرين يف بعض 
   األماكن.

الرسمي لرئيس احلكومة يف  قرقبالة امل مساء أمساحلراك االحتجاجي  كما جتدّد
بعد توقف استمر ثالثة أسابيع بسبب إقرار احلكومة أنظمة  يف القدسشارع بلفور 

  بتقييد حق التظاهر. تقضيطوارئ 
  

  موقعاً إلكترونياً تطلق شركة االحتاد للطيران اإلماراتية [
  مع إسرائيل] التجارة والسياحة لتشجيعباللغة العبرية 

  
  18/10/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
موقعاً إلكترونياً باللغة الفائت ية األسبوع أطلقت شركة االحتاد للطيران اإلمارات

بين  الذي تم توقيعهاتفاق التطبيع  إثرالتجارة والسياحة يف  لتشجيعالعبرية 
  .الفائتالشهر العربية املتحدة إسرائيل واإلمارات 

إىل باللغة العبرية باملستخدمين عند دخولهم  "ظبي من أبو أهالً"وترحب رسالة 
بروتوكوالت السالمة والوجهات  بشأن تعددةأقسام م ضافة إىلباإلاملوقع، 

 .خرى التي تقدمها شركة الطيراناألُ
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 لكن مسؤوالً  ،وكان من املقرر أن تبدأ الرحالت اجلوية املباشرة هذا الشهر
املقبل يناير كانون الثاين/نه سيتم تأجيلها حتى أ رفيع املستوى قال إسرائيلياً

 .بسبب فيروس كورونا

(الليكود) أعلنت يف نهاية ميري ريغف  املواصالت اإلسرائيلية وكانت وزيرة
إسرائيل واإلمارات تعمالن بجد لتحقيق رحالت جوية مباشرة  األسبوع الفائت أن

أنها  فائتالشهر ال "يسرائير"وأعلنت شركة الطيران اإلسرائيلية  .بين الدولتين
 كما أعلنت أبو ظبي. تقديم رحالت مباشرة من مطار بن غوريون إىلبستبدأ أيضاً 

 .رحالت بين البلدين " قرب تسييرإلعال"شركة 

ت طائرة ركاب تابعة لشركة االحتاد من قام األسبوع الفائتويف وقت سابق من 
فوق إسرائيل ألول بالتحليق طريقها من ميالنو إىل أبو ظبي كانت يف اإلمارات 

 .مرة

ال اجلوي اإلسرائيلي يف وىل التي تعبر اجملالرحلة اجلوية هي األهذه وكانت 
إطار اتفاق طيران تم توقيعه بين إسرائيل واألردن ويسمح لشركات الطيران 

وذلك بهدف  ،ةتعددبالتحليق فوق أراضي البلدين يف طريقها إىل وجهات م
 .الرحالتهذه أوقات  تقليص
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  ظاهرياً، القبول الوطني الفلسطيني بقيام دولة يهودية على كل أراضي
عن البلد هو كل ما صلّت من أجله الصهيونية منذ مقال جابوتنسكي "

يف أن يفرح كثيرون من اإلسرائيليين بهذا  لكن ثمة شكالسور احلديدي". 
كما كان مفروغاً منه بالنسبة إىل  - ليمالتسليم، ألن مغزاه الع

هو جتنيس العرب الفلسطينيين يف الدولة  - جابوتنسكي ومقبوالً منه
  اليهودية.

 يالحقهم كابوس "الدولة الثنائية القومية"  مقتنعون  الذين سرائيليوناإل
احلصول على اجلنسية يف قرارة نفوسهم إىل فلسطينيين يتوقون بأن ال

اإلسرائيلية؛ للحصول على تعويضات الضمان الوطني، وأيضاً بهدف 
تقويض حق الشعب اليهودي يف تقرير مصيره بوسائل ديموغرافية. لكن 
هذه األفكار العبثية مصدرها االستعالء وشيطنة اآلخر، ألنه ال يوجد شعب 

قومية عنصرية، هدفها حصرياً خدمة  –يف دولة إثنية يحلم بالعيش 
حاجات شعب آخر، وهذا ما ينتظر الفلسطينيين إذا نالوا ذات يوم اجلنسية 

  يف دولة قانون القومية اليهودية.
  سجناء يف بنتوستان الضفة وضعهم احلايل، حيث هم بإنما مقارنة

أنه من  الواضحن الغربية ويف الغيتو املكتظ واخلانق يف قطاع غزة، م
األفضل للفلسطينيين أن يكونوا مواطنين درجة ثالثة يف دولة ذات 

إذا جنحوا يف إخراج حركة مدنية من داخلهم،  . على النقيض،سيادة
هدفها احلصول على اجلنسية يف دولة تمتد على طول وعرض وطنهم، 

مساعدة اجلنسية اإلسرائيلية التي فضل نه بفإ - هذا الهدف تحققوإذا 
يف إمكان الفلسطينيين سيكون ستعطيهم احلق يف اخليار الديمقراطي، 

املساهمة يف زعزعة الهيمنة اإلثنية اليهودية على الدولة، وإعادة إنشاء 
  إسرائيل كديمقراطية متعددة القوميات. 

  ه حق تقرير املصير للشعب اليهودي صورتهذا النظام سيُرسي يف
الفلسطيني اإلسرائيلي،  - عب العربياإلسرائيلي، وحق تقرير املصير للش

  وبذلك يحقق الهدف املنشود للمساواة بين الشعبين يف البلد.
  "مثل هذه احلركة إذا نشأت من املتوقع أن تواجه عراقيل كثيرة. "حماس

ستعتبرها خضوعاً مهيناً للمحتل الصهيوين، وزعماء السلطة الفلسطينية 
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رسميات عدم التنازل عن  سواء لرغبتهم يف - ها بقوةمن سيتنصلون
"، أو انطالقاً من شعور باملسؤولية والتخوف من أن يؤدي املقبلة"الدولة 

حل السلطة إىل إحلاق كارثة بالشعب الفلسطيني واملنطقة كلها. من 
الطبيعي أيضاً أن يرفض العديد من اإلسرائيليين فكرة جتنيس 

  ديموغرافية. ألسباب عنصرية و - الفلسطينيين يف الدولة اليهودية
  من ناحية أُخرى، من الواضح أن العنصريين من اليمين واليسار ليسوا هم

فقط الذين سيتحفّظون عن حركة جتنيس الفلسطينيين يف إسرائيل، بل 
سرائيليين أيضاً كثيرون من أنصار املساواة والسالم احلقيقي، من إ

املنطقي ألنه من الواضح أن احلل العادل و ،وفلسطينيين يف آن واحد
الفلسطيني هو تقسيم البلد بين دولتين قوميتين  -للنزاع اإلسرائيلي 

قابلتين للحياة. عندما يتضح نهائياً أن هذا احلل مستقبله أن يبقى حلماً، 
فإن اخليار الوحيد ألنصار السالم واملساواة من الطرفين التخلي عن 

  اً. دل واملنطقي ملصلحة احلل األقل سوءاحللم العا
  رائيل الكاملة سيكون إعطاء الفلسطينيين جنسية إسرائيلية يف دولة إسهل

أكثر من حتقيق اتفاق إسرائيلي بشأن العودة إىل حدود  مهمة واقعية
، والسماح بقيام دولة فلسطينية على أقل من ربع مساحة أرض 1967

الفكرة  تقدمإسرائيل االنتدابية؟ ال يمكن اإلجابة عن السؤال من دون 
عملية. من املمكن البدء بتطبيقها يف القدس الشرقية، ألنه يحق  بصورة

على الرغم من أن  - للفلسطينيين من املقدسيين احلصول على جنسية
، وقالئل جداً قُبلت 1967القليل من الفلسطينيين فعلوا ذلك منذ سنة 

طلباتهم. يف املقابل، مع بداية االستعداد ألجيال من الصراع، يمكن البدء 
تجاج دويل غير عنفي إللغاء األبرتهايد االستعماري يف املناطق باح

إىل  سيكون باإلمكان، بنظرةاحملتلة. إذا أعطى هذا االحتجاج ثماراً، 
القول إن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو أسّسا يف حديقة البيت ، الوراء

  األبيض إسرائيل الثنائية القومية. 
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  حملل عسكري - رون بن يشاي  
  16/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
  ترامب يتقدم على بوتين يف الشرق األوسط

  اجلزء األول
  

  قليالً يف نصف السنة ليس صورة التحديات األمنية إلسرائيل تغيرت
األخيرة. من بين التطورات اإليجابية البارزة يمكن أن نعدد: استعداد  

من الفيتو  الرغمالدول السنية املعتدلة إلقامة عالقات علنية، على 
التباطؤ الواضح يف اجلهود التي توظفها إيران يف الفلسطيني التقليدي؛ 
الردع الذي يحافظ عليه اجليش اإلسرائيلي (وربما التمركز يف سورية؛ 

) يف الساحة اللبنانية. هذا على الرغم من تصريحات نصر الله  عزّزه قليالً
مة معادلة ردع بين حزبه املتغطرسة وجهوده التي فشلت مرتين يف إقا

  وبين إسرائيل يف الساحة السورية أيضاً.
  عدد 25نحو بيف اجلانب اإليجابي أيضاً، زاد اجليش اإلسرائيلي %

عمليات املعركة بين احلروب (لتحييد تعاظُم قوة اخلصم وإحباط النوايا 
الهجومية) مقارنة بالسنة املاضية؛ وما ال يقل أهمية أن اجليش فعل ذلك 

تصعيد خطِر.  فعالية العمليات حتى مل يتسبب بدون التسبب بحرب، و من
ضمن إطار معركة بين احلروب يف كل القطاعات (بما يف ذلك غزة)  زادت 

  قليالً.
  تقدُّم إيران يف مشروع من بين التطورات السلبية كان األكثر خطورة

درجة  السالح النووي. جتميع كميات كبيرة من اليورانيوم اخملصّب (على
منخفضة) وتطوير نماذج جديدة سريعة وأكثر فعالية من أجهزة الطرد 
املركزي وتخصيب اليورانيوم، كل ذلك يقصّر عدة أشهر املدة الزمنية التي 
يحتاج إليها آيات الله إلحداث اختراق إىل السالح النووي نفسه، واالجتاه 

ل على إحباط مستمر. سيجبرنا هذا مع حلفائنا، أو من دونهم، على العم
  التهديد يف وقت أسرع مما توقعنا.
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  ُّر سلبي سُجّل أيضاً يف الساحة الفلسطينية، التي تصبح أكثر قابلية تطو
  لالنفجار يوماً بعد يوم، يف األساس يف غزة، لكن الضفة أيضاً تغلي.

 سعي أردوغان احلثيث والعنيف أحياناً ملنح بلده  وثير قلقاً هتطور سلبي ي
مهيمنة. السلطان أردوغان، كما يسميه حمبّوه  – وضع قوة إقليمية عظمى

وكارهوه على حد سواء، يعمل انطالقاً من مزيج قوي التأثير، من دوافع 
وطنية. لذلك عثماين إىل كرامة وعظمة  - دينية وتطلُّع نيوو ،اقتصادية

القوة التي يقوم بها يف سورية ويف البحر املتوسط  استعراضاتفإن 
  تنطوي على احتمال تفجير، وقد تقود إىل مواجهة مباشرة مع إسرائيل.  

  تطوُّر سلبي يجب إعطاؤه اهتماماً خاصاً هو التآكل الذي طرأ على صورة
، هذا التآكل مل يضر بعد بالردع املناعة الوطنية التي تُظهرها إسرائيل...

جتماعية الداخلية؛ األداء واالستراتيجي. لكن التصدعات اال العسكري
تردد والفوضى اللذان يظهران يف إدارة احلكومة ألزمة الكورونا؛ امل السيئ

تفضيل االعتبارات السياسية يف اتخاذ القرارات على اعتبارات مصلحة 
خلقت  - الدولة واملواطنين؛ التعبير عن عدم الثقة باحلكومة ونتنياهو

  رائيل صورة دولة فاشلة تقريباً.إلس
  أن هذه الظواهر قد تعيد إحياء األمل وسط متخّذي  ة هوروخطِما هو أكثر

القرارات يف إيران ومَن يدور يف فلكهم، ووسط الفلسطينيين، بأن اجملتمع 
فإن ضغطاً ، وبالتايل اإلسرائيلي سيبدأ بعد وقت قليل بالتفكك داخلياً

وهجمات إرهابية، وربما بواسطة تهديد نووي خارجياً، بواسطة صواريخ، 
على اجلبهة الداخلية، سيقوض نهائياً الكيان اليهودي املستقل، وسيمحوه 

  من خريطة الشرق األوسط.

  ترامب حوّل املنطقة إىل مكان أكثر أمناً 
  خمسة عوامل تغيير مهمة أثّرت يف صورة الوضع اإلقليمي: 

 الكورونا. -1

 العقوبات األميركية على إيران.  -2

قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري قاسم ل األميركييناغتيال  -3
: أدى االغتيال إىل انخفاض دراماتيكي يف حجم وفعالية سليماين



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
14 

األنشطة التآمرية العنيفة التي تديرها إيران بواسطة وكالئها لزعزعة 
والعراق واليمن  االستقرار، وفرض إرادتها على سورية ولبنان

 والبحرين، ولترسيخ جبهة إضافية ضدنا.

اجتاه االنخفاض املستمر يف أسعار النفط يف السوق العاملية، تضاؤل  -4
املداخيل من النفط والغاز أحدث تغيراً يف التصورات االقتصادية 
واالستراتيجية لدى كبار منتجي الطاقة، وساهم بصورة غير مباشرة 

 لعالقات مع إسرائيل. طبيع اتأيضاً يف استعدادهم ل

االنتخابات املنتظَرة للرئاسة األميركية يف بداية الشهر املقبل. يف  -5
هذا السياق من املهم اإلشارة إىل أن الرئيس ترامب والواليات املتحدة 
أثّرا يف سلوك الشرق األوسط أكثر من أي شخصية أو عنصر قوة آخر. 

يف الشرق األوسط يف أيام  الواليات املتحدةتأثير تراجُع  نعىمَن 
تّزن والعنيف، ترامب، من املفيد أن يعيد تقييمه من جديد. بوتين امل

ناجح، أثّر فقط يف سورية عندما ة استراتيجي الذي أنشأ لنفسه صور
أنقذ نظام األسد؛ يف مقابله ترامب، الشخص غير املتوقع، لعب يف كل 

  املالعب وسجّل عدداً من اإلجنازات ملصلحته.
 اهم ترامب يف إحداث انعطافة يف عالقة الدول العربية املعتدلة س

بل  -بإسرائيل (ليس بسبب مؤهالت صهره جاريد كوشنير الدبلوماسية 
نية على زعماء اخلليج عندما الحظوا  أكثر بسبب اخلوف الذي سيطر

تقليص تدخُّلها العسكري إىل احلد األدنى يف املستمرة الواليات املتحدة 
والتركيز على املواجهة االستراتيجية الكبيرة مع الصين يف شرق املنطقة 

  .1:3 يف الشرق األوسط النتيجة بين ترامب وبوتينعلى أية حال،  آسيا.

  السؤال الكبير: الرئيس املقبل وإيران
  السؤال الكبير الذي يثير اخملاوف يف إسرائيل هو كيف سيتصرف الرئيس

للرئاسة يكرهان بصورة متساوية فكرة املقبل إزاء إيران. املرشحان 
يف حرب. السؤال هو إىل أي حد سيكونان مستعدَّيْن للتنازل  اتوريط بلدهم

لدى البدء بمفاوضات من جديد مع طهران، وإىل أي حد سيكونان 
  صارمَيْن على طاولة النقاشات؟
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  افتتاحية
  الياس خوري ........................................................ التطبيع والتتبيع

  مداخل
   قرن: سرقة الفلسطينيين من ماضيهمسرقة ال

 إيالن بابِهْ....................................................................  ومستقبلهم   

 )ملف (حتية إىل بيروت
 سمير قصير...........................................................  بيروت يا بيروت

  جاد تابت..............................  تراجيديا بيروت: دمار يؤسس دماراً
  روجيه عساف................................  صعود مدينة بيروت وسقوطها

  زياد ماجد.....................  انفجار بيروت: احتضار بلد نهشه الفساد
 فيصل سلطان............................  جحيم املنصات الفنية يف بيروت

  أحمد قعبور ......................... عن يعقوب وحممد وأمي وفقش املوج
  فؤاد فؤاد ..................................... عن حلب وبيروت وحلم مدينتَين

  معين الطاهر ...................................................... بيروت الفلسطينية
  ليانة بدر ........................  ملاذا ال يقبلون أن تكون بيروت بيروت؟

  غسان زقطان.......................................  شخص واحد يف ثالث مدن
 حممد برّادة....................................  بيروت التي ال تكُفّ عن اجمليء

 أنيس حمسن ............... بيروت التي أبهرتني طفالً واحتوتني رجالً 
 الياس خوري ............................................................. مدينة الغرباء
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