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 رسمية لرئيس إسرائيلي ةأول زيارب يقوم هرتسوغ]

 في نهاية الشهر الحالي[مارات إلى دولة اإل

 
 62/1/6266"معاريف"، 

 
سيقوم رئيس الدولة اإلسرائيلية  ،محمد بن زايد بو ظبيأبدعوة من ولي عهد 

 وذلك ،ماراترسمية لرئيس إسرائيلي إلى دولة اإل ةيتسحاق هرتسوغ بأول زيار
 .كانون الثاني/يناير الحالي 31و 32يومي 

 هرتسوغ اإلسرائيلية أمس )الثلثاء( أنوذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الدولة 
خ الشيبو ظبي أفي عهد ال وليّبوسيجتمع خلل الزيارة  ،بو ظبيأسيزور دبي و
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل و ،ماراتيةرئيس الحكومة اإلبو ،محمد بن زايد

وسيفتتح "يوم  ،ن عن الجالية اليهوديةين وممثليماراتيإن يمسؤولبوم، وتمك
 .في دبي 2222سبو إسرائيل" في معرض إك

بإجراء أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل  اان نصنع تاريخأهرتسوغ: "يشرفنا  قالو
فيه الشعب يعمل الوقت الذي في همة تجري ممارات. هذه الزيارة الإلى دولة اإل

 مارات على وضع أسس لمستقبل جديد مشترك".اإلسرائيلي والشعب في اإل

ن هذه الشراكة الجديدة والشجاعة ستؤدي إلى تغيير بأمن ؤوأضاف هرتسوغ: "أنا أ
في المنطقة كلها. نحن  كون بمثابة إلهاموست ،وسطالشرق األ منطقة يجابي فيإ

سنوسع دائرة السلم التاريخي التفاقيات أبراهام  ااوسوي ،شعب يطلب السلم
ة. مقبلجيال الأكثر من أجل األ وآمناا  متسامحاا ،أفضل سنخلق عالمااووتأثيرها، 

 فرصة تاريخية لتعميق علقات الصداقة بين شعبينا". كما أن هذه الزيارة هي

ي ف وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن زيارة رئيس الدولة تأتي
أهداف في العاصمة اإلماراتية في اليمن بقصف الحوثيين  قيامبعد  ،وقت حساس

 .دبيحتمال قصف إكسبو إلى اأبو ظبي وتلميحهم 
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 12كان رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت قام بزيارة إلى اإلمارات يوم و
يع منذ توق ةكانون األول/ديسمبر الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي

 ين بوساطة أميركية فيدولتتطبيع العلقات الرسمية بين الل "اتفاقية أبراهام"
العام وخلل عام ونصف  االتفاقية، هذهتوقيع  وبعد .2222أيلول/سبتمبر 

 ورةصتصاعد حجم التجارة الثنائية والتعاون األمني والعسكري واالستخباراتي ب
وقام وزراء إسرائيليون بعدة زيارات رسمية إلى  ،بين إسرائيل واإلمارات ةكبير

 .الخليج من بوابة اإلمارات

 
 والحاالت الخطرة ياتد الوفاعدفي أارتفاع كبير ]

 في إسرائيل[ كورونافيروس اء مضاعفات جرّ  
 

 62/1/6266"هآرتس"، 
 

 الخطرة جرّاء والحاالت الوفيات أعدادفي  كبيراا سبوعان الماضيان ارتفاعااشهد األ
 . إسرائيل في كورونا فيروس مضاعفات

حالة وفاة يومياا  42وزارة الصحة اإلسرائيلية، هناك لدى ووفقاا آلخر المعطيات 
وال يتم تحديث هذه المعطيات في موقع بيانات  .يام األخيرةفي األ بسبب الفيروس

بل يتم تحديثها بأثر رجعي بعد الحصول على شهادات وفاة  ،وزارة الصحة يومياا 
 .وموافقة على أن سبب الوفاة هو كورونا وليس أي مرض آخر

دد ع أن " أمس )الثلثاء(لمعلومات والمعرفةلقومي لمركز ا"الوذكر تقرير صادر عن 
 ،صابةإ 656سبوعين وبلغ أفي غضون كثيراا قفز بالفيروس صابات الخطرة اإل

صابة جديدة حالتها إ 252 تلجّخير س  سبوع األفي األو .حالتهم حرجة 245بينهم 
إلى  42في سن الـ %13و ،فما فوقعاماا  62في سن الـمنهم  %62أكثر من  ،حرجة
 .عاماا 59
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لذلك يوصى وصابة، على لإلأفي ذروة موجة مع احتمال  إنناضاف التقرير: "أو
 ضروري حتىالضون للخطر وكبار السن االتصال غير بأن يتجنب السكان المعرّ

 قريباا".تنحسر الموجة، وهو أمر متوقع 

تم تشخيص أكثر من الحالية منذ بداية الموجة الخامسة وأشار التقرير إلى أنه 
سبوع من سكان إسرائيل، وفقط في األ %11 بتهأي ما نس بالفيروس، صابةإمليون 

 .صابة جديدةإ 522.222تسجيل خير تم األ

 
 ]نتنياهو يؤكد استمراره في قيادة الليكود وينفي أنه

 وافق على صفقة ادعاء تتضمن وصمة عار[
 

 62/1/6266"يسرائيل هيوم"، 
 

دة حزب قيا أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو استمراره في
الليكود على الرغم من التقارير الواردة مؤخراا بشأن نيته توقيع صفقة ادعاء 

ب دخوله السجن في حال إدانته بالتهم الجنائية ]اتفاق إقرار بالذنب[ لتجنُّ
 الموجهة إليه.

وقال نتنياهو في فيديو مصور نشره في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس 
م أنني عِأشياء ز   بشأنادعاءات خاطئة في وسائل اإلعلم  ثنين(: "كان هناك)اال

ق بي وصمة عار ضمن صفقة مثل االدعاء أنني وافقت على أن تلصَ ،وافقت عليها
ببساطة هذا غير صحيح". وأكد نتنياهو أنه سيستمر في الوقوف على و ،االدعاء

 م المعارضة في الكنيست الحالي.رأس الليكود وتزعُّ
 

 
 
 
 
 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
5 

 طالبة دكتوراه عربية في معهد]اعتقال 
 التخنيون بشبهة التخابر مع عميل أجنبي[

 
 62/1/6266"يديعوت أحرونوت"، 

 

ثنين( بنشر نبأ قيام الشرطة سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية أمس )اال
من  ،كانون الثاني/يناير الحالي باعتقال س مية فلح 11يوم  في اإلسرائيلية

وهي طالبة دكتوراه في معهد العلوم ]منطقة الناصرة[، سكان قرية عرب الهيب 
التطبيقية التخنيون في حيفا بشبهة التخابر مع عميل أجنبي خلل مشاركتها في 

. وفرضت 2221مدريد سنة العاصمة اإلسبانية في ع قد حق العودة  بشأنمؤتمر 
ع محكمة الصلح في حيفا اإلقامة اإلجبارية عليها وأصدرت أمراا يقضي بمن

وسائل  هاوبحظر استخدام ،دخولها إلى مدينة حيفا لمدة شهر ونصف الشهر
 التواصل الرقمية. 

وقال محامي الدفاع عن فلح رسلن محاجنة إن هناك محاولة للمس بها 
علقة  بشأنوأشار إلى أن الشرطة قامت باستجوابها  ،وبنشاطها األكاديمي

العربية. كما أشار إلى أن المؤتمر شخص يدعى خالد بركات يقطن في إحدى الدول ب
وقد تعرفت على الشخص  ،نه مؤتمر محظور قانونيااأن علَ ي شاركت فيه لم ي ذال

المذكور كأحد المشاركين في المؤتمر وتواصلت معه فيما بعد بخصوص قضايا 
 تخصّ الحركات الطلبية فقط.

ل ارتكاب جريمة إن الحديث يدور حو اإلسرائيلية قال مندوب الشرطة ،في المقابل
وأضاف أنه يجب منح جهاز األمن العام ]"الشاباك"[ والشرطة  .أمنية خطرة

 الفرصة الستكمال التحقيق من دون السماح للمشتبه بها بدخول مدينة حيفا.
 .وقال الناطق بلسان معهد التخنيون إنه ال علم للمعهد بهذه القضية
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 رام، محلل عسكري - طال ليف

 62/1/6266"معاريف"، 
 

 ]إسرائيل قلقة من احتمال غزو روسيا ألوكرانيا
 وإمكان صرف النظر عن إيران وغاياتها[

 
  تشعر عناصر في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية بالقلق من احتمال أن يؤثر

قيام روسيا بغزو أوكرانيا وتفاق م األزمة الدبلوماسية بين الواليات 
سيئة في المصالح اإلسرائيلية في مقابل إيران، المتحدة وروسيا بصورة 

وذلك في كل ما يتعلق باالتفاق النووي بين هذه األخيرة والدول العظمى، 
 وبمواضيع أ خرى.

  ويعود سبب هذا القلق أساساا إلى الخشية من أن يؤدي الغزو الروسي إلى
التأثير فيما يحدث في منطقة الشرق األوسط، وأن يشكل فرصة مؤاتية 

يران تقوم خللها باستغلل حالة صرف األنظار عنها من أجل الدفع إل
 قدماا بغاياتها االستراتيجية.  

  وال بد من أن نشير إلى أن المسؤولين في إسرائيل كانوا في األعوام األخيرة
ينظرون بصورة إيجابية إلى السياسة الروسية التي عارضت البرنامج 

اآلن هي من إمكان أن يغيّر الروس النووي اإليراني بوضوح، والخشية 
سياستهم وتعاونهم مع الدول العظمى األ خرى في هذا الشأن، بما في ذلك 

 الواليات المتحدة.

  في حال قيام روسيا في نهاية األمر بغزو أوكرانيا، فإن اإلنصات
األميركي الذي ال ي عتبر منذ اآلن جيداا للمصالح اإلسرائيلية في كل ما 

كة ضد إيران، وخصوصاا في المواضيع المرتبطة بتموضعها يتعلق بالمعر
 في الشرق األوسط، يمكن أن ينخفض أكثر فأكثر.
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  كذلك فإن األزمة بين الواليات المتحدة وروسيا تنطوي على احتمال كبير
بأن تؤثر في منظومة العلقات بين القدس وموسكو. وفي إسرائيل يأخذون 
في االعتبار احتمال أن يكون اختيار الروس إشهار التحليق المشترك مع 

ن، سلح الجو السوري، والذي أجروه هذا األسبوع في سماء هضبة الجوال
ن طريق ممرتبطاا برسالة يرغب الروس في تمريرها إلى األميركيين 

 .  إسرائيل

 

 عسكري محلل  - هرئيل عاموس

 62/1/6266، "هآرتس"
 

 رسالة تنقل إيران الحوثيين بمساعدة
 النووي االتفاق تناقش التي الكبرى الدول إلى

 

 األعمال جدول أولوية وأوكرانيا روسيا بين الحرب خطر يحتل بينما 

 الممكن من التيو خرى،أ  منطقة في المواجهة حدة تتصاعد العالمي،

 ببعضها مرتبطة األمور .النطاق واسعة دولية تداعيات لها تكون أن ااأيض

 استراتيجية قضايا في أيضاا تؤثر أن ويمكن مباشرة غير بصورة البعض

 .إسرائيل إلى بالنسبة حساسة

 إيران من المدعومونن، اليم في الحوثيون صعّد األخيرة األيام في، 
 شمل منسقاا  هجوماا الماضي األسبوع وشهد ت.اإلمارا على هجماتهم

 منشآت على طيار دون من وطائرات بحرية وصواريخ باليستية صواريخ

 ،وقود شاحنات الهجوم من تضررت ،التقارير وبحسبي، ظب أبو في النفط
 حوترجّ ت، اإلمارا مطار في النيران واشتعلتحى، وجر قتلى وسقط

 ليلة، وكيلومتر 1300 مسافة من طلقتأ  الصواريخ أن التقديرات

 يبدو ما على شمل ثانٍ هجومل اإلمارات رضتتع األربعاء -الثلثاء

 طلقأ  راتوالمسيّ الصواريخ من جزء ،التقارير وبحسب؛ بحرية صواريخ

 .أميركية منظومات بمساعدة

 غلقإ إلى األجنبية الشركات الحوثيين بدعوة األخير الهجوم ترافق 
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 الحرب في فاعلا  وراا أدت د اإلمارات دولة وكانت . الخليج في أعمالها

 ضد اليمنية الحكومة مع وعملت ،السعودية جانب إلى اليمن في األهلية

 منشأة استهدف كبير إيراني هجوم بعد، و2019ي سنة ف . المتمردين

 الحرب في لهاتدخُّ اإلمارات قلصت ،السعودية في أرامكو في النفط

 على رداا  جاء الحالي الحوثي لهجوما ن؛اليم من قواتها معظم وسحبت

 .اليمن على السعودية هجمات

 من يعملون ال نوالحوثيب، الغر في االستخباراتية األجهزة تقدير في 

 الثوري الحرس عناصر وأن ،منها إذن األقل ىعل أو ،إيران من توجيه دون

 من لكن ،خاصة أسباب للحوثيين ن. اليم في القتال في نومتورط

 سحبمن  رغمعلى ال ،اإلمارات على الضغط زيادة هدفيكون  أن المحتمل

 من النطاق واسعة إقليمية رسالة رسال، إعامين من أكثر منذ قواتها

 لحاقإ وتريد اإلمارات، على مباشراا ضغطاا  تمارس أنها يبدو التي ،إيران

 يتحرك الذي اإلقليمي المعسكر ضعافإو السعودية مع بعلقاتها األذى

 .ضدها

 في نووية مفاوضات تدور األحداث هذه خلفية في أن ننسى أالّ يجب 

 مع جديدة تسوية إلى التوصل الكبرى الدول مندوبو يحاول حيث فيينا،

 ج،الخلي في صرارواإل لقوةا إيران ظهار. إالنووي برنامجها لكبح إيران

 خلفية على أيضاا  رسالة ينقلفإنه  ،وكلء خلل من يجري كان لو حتى

 .المحادثات استمرار

 النووية المحادثات على بظللها لقيت   أوكرانيا في األزمة

 غير التأثيرات أيضاا  المقابل وفي ،الخليج في يجري ما إسرائيل تتابع 

 قريب وقت حتى . ةاألوكراني - الروسية الحدود على يجري مالِ المباشرة

 في الروس مع تحقق الذي النسبي بالتنسيق األميركية اإلدارة تباهت

 محادثات في الجيد الشرطي دور روسيا أدت لقد ة. النووي المحادثات

 ال الذين األميركيين المندوبين مع مباشرة صلة على ظلت لكنها فيينا،
  ن.اإليرانيي مع المفاوضات في مباشرة يشاركون

 كثيراا الدولتين بين ر العلقاتتعكّ أوروبا شرق في التوترات ،حالياا، 
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 الروس يهدد عندما ن.إيرا مع المحادثات في أيضاا بينهما التعاون وتهدد

 وعندما والمدرعة، البرية قواتهم وينشرون العسكرية القوة ماباستخد

ا، أوروب شرق إلى مساعدة قوات رسالإ عن المتحدة الواليات تتحدث
 بشأن مواقفهما تنسيق فرصة فإن الناتو، حلفل تابعة أو أميركية

 .ةضئيل صبحتس النووية المحادثات

 غير طلعات الروسي الجو سلح طائرات ذتنفّ األخيرة األسابيع في 

 هضبة في إسرائيل حدود من وبالقرب ،سورية جنوب في مألوفة

 الجوية الطلعات هذه وجرتط. المتوس األبيض البحر وفوق ،الجوالن

 للقوة استعراضات هو يجري ما أن يبدو ة. السوري الطائرات مع بالتعاون

 شبه احتلل خلفية وعلى ،2215 سنة في و. موسك طرف مقصودة من

 عقوباتل روسيا ضعرّ ما، وهو أوكرانيا شرق من وأجزاء القرم جزيرة

 كان الذي األسد نظام إلى المساعدة يد مدّ بوتين الرئيس قرر غربية،

 .السورية األهلية الحرب في مهزَي  أن وشك على

 الذي اإليراني بالتهديد بايدن إدارة اهتمام حجم من أيضاا  قلقة إسرائيل 

 تحول كلما ة. األهمي حيث من األولى المرتبة في ،إليها بالنسبةي، يأت

 على الصعب من كلما كان أوكرانيا في يحدث ما نحو األميركي االهتمام

 مع المحادثات في الضغطفي  الستمراربا اإلدارة هذه قناعإ إسرائيل

 المسألة في اندفاعها ستخفف واشنطن أن القدس في والتقديرات ن. إيرا

 النوع هذا من وسلوكا. أوكراني في المواجهات تفاقمت إذا النووية

 نيومااليور تخصيب في التقدمفي  واالستمرار بالمماطلة لطهران سيسمح

 .مستقبلا  قنبلة نتاجإ إلى ة"القفز مسافة" وتقصير

 جسّ  وعمليات محادثات األيام هذه في تجري إنه ،بحذر ،القول يمكن 

 ،وإسرائيل واإلمارات والسعودية المتحدة الواليات بينة، رباعي نبض
 أراضي على اليمن من األخيرة الهجمات على الرد كيفية مسألة بشأن

 على األول الهجوم فيها دانت بيانات عدة إسرائيل صدرتأ لقد ت. اإلمارا

 في األحداث هذه تجري ت؛اإلمارا مع تضامنها عن عربت، وأظبي أبو

 على عام من أكثر مرور وبعد الدولتين، بين للعلقات تعزيزاا شهدت فترة

 العلنية والمناسبات الزيارات من العديد وبعد التطبيع، اتفاقات برامإ
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 .الطرفين تعاون على الدالة

 األسبوع في هرتسوغ حاييم الدولة لرئيس مرتقبة زيارة علنإ تم أمس 

 ، فإنللهجمات اإلمارات تتعرض عندما ،ذلك معت، وإلماراإلى ا المقبل

 المحافظة أجل من علناا  لمساعدتها شيئاا  تفعل أن تستطيع إسرائيل ال

 منسوب بارتفاع اإلماراتيينب صلة على التي الدول وتشعر ا.أمنه على

 .ظبي وأبو دبي في الضغط

 والتنظيمات الحوثيون ظهرهاي  التي العملنية القدرة إسرائيل تتابع 

ق. العرا في الشيعية الميليشيات مثل اإليرانيين، من المدعومة خرىاأل 
 في اإلسرائيلية األراضي في إيرانية رةمسيّ سقطتأ  الماضي عامال فيف

 .العراقية األراضي من طلقتأ  أنها والتفسير شان، بيت منطقة

 يصل أن يمكن اليمن في البحرية والصواريخ راتالمسيّ من جزءاا أيض 

 الـ تتعدى مسافة المقصود أن من الرغم على إيلت، منطقة إلى مداه

 اإليرانية الصحف في تهديدات برزت األخيرة األيام فير. كيلومت 2000

 هذا أن في شك ثمة ن،للحوثيي المقبل الهدف هي إسرائيل بأن والعربية

 هذه مثل يأخذون األمنية المؤسسة في لكن قريب، وقت في يحدث قد

    م. حسابه في االحتماالت

 

 عميد في االحتياط - يوسي كوفرفاسر

"N 12 ،"62/1/6266 

 

 من األفضل إلسرائيل أن تفشل
 المحادثات النووية مع إيران

 

  نةسحياء االتفاق النووي العائد إلى إتتواصل المحادثات في فيينا بشأن 
. كل االحتماالت المطروحة على طاولة المحادثات هي سيئة 2215

بالنسبة إلى إسرائيل. التوصل إلى اتفاق "جيد" يغلق فعلا الطريق أمام 
لم يعد مطروحاا على جدول  ،نتاج سلح نوويإيران للحصول على قدرة إل

األعمال. الموقف األميركي هو الحاجة إلى العودة إلى االتفاق القديم من 
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د الطريق أمام إيران للحصول دون تغييرات. وهذا احتمال خطر ألنه يعبّ
نتاج كميات كبيرة من القنابل من خلل تخصيب أقل. وذلك على قدرة إل

من دون فرض قيود على مساعيها و ،ة على نشاطاتهايمن دون رقابة حقيق
ستخدم في حمل قنابل نووية، ومن دون الحاجة الحالية ت   خلتطوير صواري

مكانية أن تقوم إسرائيل والواليات المتحدة إهي ، شكاليةإي عتبة تخطّإلى 
 نتاج قنبلة واحدة.إفشال مساعيها للحصول على قدرة إب

 ع في متناولها موارد رفع العقوبات عن إيران سيض ،... علوة على ذلك
اقتصادية هائلة تسمح لها بتوسيع نطاق جهودها لترسيخ هيمنتها على 

 ريةأجزاء واسعة من الشرق األوسط. العودة إلى االتفاق القديم ستضر بح 
عمل إسرائيل من أجل عرقلة التقدم اإليراني نحو سلح نووي. ولقد 

طرفاا فيه، لكن  تكن لمأوضحت إسرائيل أنها ليست ملزمة باالتفاق الذي 
 شبكة علقاتها مع الواليات المتحدة ستجبرها على كبح عملياتها.

 خرى المطروحة على النقاش في فيينا هي العودة إلى االتفاق مكانات األ اإل
نسحاب من االتفاق د الواليات المتحدة بعدم اال)تعهُّ وفق الشروط اإليرانية

رضت على إيران عند توقيع ورفع كل العقوبات التي ف  ،في المستقبل
ة مقابل تجميد وتيرفي رفع بواسطته العقوبات تفاق(، أو اتفاق موقت ت اال

نيوم راف إيران عن تكديس كميات جديدة من اليوالبرنامج النووي، وتوقُّ 
المخصب. هذه االحتماالت هي أكثر خطراا بالنسبة إلى إسرائيل من 

بالنسبة  يضااأهو  ااخطر يشكل االحتمال المفضل للواليات المتحدة الذي
 إسرائيل والعرب والمعسكر البراغماتي في المنطقة.إلى 

 الخيار المفضل بالنسبة إلى إسرائيل هو فشل  ،في ظل هذا الواقع
في  معناه استمرار العقوبات على إيران... صحيح أن إيران، والمحادثات

نتاج قدرة إلمها نحو الحصول على مثل هذا الوضع ستحاول مواصلة تقدُّ
عدد قليل من القنابل النووية، لكن هذا سيجري تحت التهديد بعملية 
عسكرية إسرائيلية أو أميركية، وتحت ضغط اقتصادي يمكن أن يفاقم حالة 

 عدم االستقرار الداخلي في إيران.

 ج نتا... المطلوب اتفاق مختلف تماماا يضمن عدم حصول إيران على قدرة إل
يتعين على الواليات المتحدة زيادة الضغط  ،تحقيقهسلح نووي. من أجل 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر

 
12 

على إيران كي تكشف التقدم الذي حققته في برنامجها النووي العسكري 
غير  نيومراكميات اليوبو ،ف عنهاكشَي وتقديم معلومات تتعلق بمنشآت لم 

نتاج سلح نووي هو إالمعروفة. فقط اتفاق يضمن عدم قدرة طهران على 
 يتضمن مواعيد النتهاء القيود مثل هذا االتفاق يجب أالّ اتفاق له أهمية. 

 ،في أي مكان وأي وقت على البرنامج النووي اإليراني، وأن يسمح بالرقابة
بما في ذلك مراقبة عمل العلماء اإليرانيين، ويفرض تفكيك منشأة فوردو 

المخصصة ألغراض عسكرية، وكبح تطوير إيران ، والنووية تحت األرض
 للصواريخ.

 رهاب في شتى تواصل حكومة إيران التهديد بتدمير إسرائيل وتمويل اإل
أنحاء الشرق األوسط، وهي بذلك تنتهك ميثاق األمم المتحدة بصورة 
صارخة. ليس هناك أي مبرر لرفع العقوبات وفتح الطريق أمامها للحصول 

نتاج ترسانة من السلح النووي. منع إيران من الحصول على إعلى قدرات 
ثبت أن االتفاق النووي الذي  ،لألسف الشديد رة نووية أمر ممكن وحاسم.قد

المضي قدماا في بجرى التوصل إليه سابقاا يسمح للنظام اإليراني 
 البرنامج النووي وتوسيع نطاق نفوذها اإلقليمي بدالا من كبحه.

 وأن توضح  ،يتعين على إسرائيل مواصلة جهودها ،في ضوء هذا كله
مع إيران وقبول  ئحدة أنه ليس عليها التمسك باتفاق سيللواليات المت

نها من مها نحو الحصول على قدرة تمكّبينما تواصل تقدُّ األخيرة،طلة امم
إيران نفسها جعلت العودة إلى  ،نتاج عدد من القنابل النووية. وفي الواقعإ

نتاج إومن أجل منع إيران من  ،االتفاق األصلي غير ممكنة. الوقت ينفذ
يتعين على الواليات المتحدة زيادة الضغط على نظام المللي  ،ح نوويسل

على  ،. في المقابلاا بهتهديد بعملية عسكرية موثوق بما في ذلك، المتشدد
نها من تحييد البرنامج تها لتطوير قدرات ت مكّاإسرائيل تسريع استعداد

 اإليراني ومواجهة الردود المنتظرة على مثل هذه العملية.  
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 صدر حديثا  

 161العدد  مجلة الدراسات الفلسطينية
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 افتتاحية

 هيئة التحرير........................................  فلسطين: البحث عن عنوان

 مداخل

 الياس خوري.............................................................  نفٌق للثقافة

 زياد ماجد...............   لبنان والعراق في بعض مفاصل تاريخهما الحديث

 قشقرجلبير األ... ..... السودان بين استكمال الثورة وانتصار الثورة المضادة

 مقابلة

 قناص عملية "وادي الحرامية" ثائر حّماد: بندقيتي العتيقة أذلّت 

 ثائر حّماد ................................. االحتالل وأثبتت أن هزيمته ممكنة   

 مقاالت

 قدّورة فارس .................................. نفق الحرية والمنظومة اإلعالمية

 األكاديميون الفلسطينيون خريجو االتحاد السوفياتي: تحوالت 

 خالد عرار..................  ومساهمات في المجتمع الفلسطيني في الداخل   

 المواطنة الفلسطينية: ماضياً وحاضراً 

 جوني عاصي ،فالديسالف تولستيخ................................  ومستقبالً    
 

 دراسات

 أحمد هيكل ....... عقلية الجدار اليهودية: الجذور الدينية والتطور التاريخي

 حسني مليطات ................... تمثيل المجتمع في الفن التشكيلي الفلسطيني

 رنا عناني.........................................................  تاريخ فّن بال فنّ 

 تحقيق

 نسيم زهدي قشاهين.......  الحرمان من الزيارة أداة تعذيب لألسرى وذويهم

 مناقشات

 قراءة في العدد األخير من "مجلة الدراسات الفلسطينية": فائض 

 رائف زريق ............................................... العدالة وفائض القوة   

 خالد علي زواوي ............................................... األسير فاعل واع  

 قراءة خاصة

 لماذا غابت الدولة في مشروع الحداثة
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