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 ]غانتس: إيران زادت عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة
 ما يعني أننا في سباق مع الزمن لكبح برنامجها النووي[، وهو 06%

 
 7/4/2622"هآرتس"، 

 
إن عمليات تخصيب اليورانيوم في إيران  نال وزير الدفاع االسرائيلي بني غانتس

ما يعني أننا وهو زادت في اآلونة األخير  على نحو ملموس للغاية،  %06بنسبة 
 أصبحنا في سباق مع الزمن لكبح برنامجها النووي.

من السزراء األجانب  06وأضاف غانتس في سياق كلمة ألقاها أمام اجتماع مع 
ن لكن إ، "إننا نريد اتزاناً نووياً جيداً ]مع إيران[ قد أمس )األربعاء(:لدى إسرائيل عُ

لم يكن هناك اتزاق يجب علينا تنزيذ خطة بديلة وممارسة القو  والضغوط 
 االنتصادية والسياسية على طهران".

 ،وأطلع غانتس السزراء األجانب على آخر التطورات األمنية في المناطق ]المحتلة[
من إلى جانب اتخاذ مزيد  ،قو  أمام "اإلرهاب"فأكد أن إسرائيل ستواصل العمل ب

 خطوات بناء الثقة مع السلطة الزلسطينية.

وطالب غانتس المجتمع الدولي باإلسراع في االستثمار في السلطة الزلسطينية 
وأكد أن هذا األمر ستكون له مساهمة في االستقرار  ،ومساعدتها انتصادياً ومدنياً 
 وتعزيز نو  الجهات المعتدلة. 

وأشار غانتس إلى الجهود التي تبذلها إسرائيل في إطار التعاون مع الواليات 
وإلى تعزيز التعاون مع الجيش األميركي في  ،المتحد  كما حدث في "نمة النقب"

عن طريق توثيق العالنات مع القياد  المركزية لهذا الجيش  ،منطقة الشرق األوسط
 ]سنتكوم[.
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ألجانب افقدّم للسزراء  ،جية اإلسرائيلي يائير لبيدوشارك في االجتماع وزير الخار
األمن واالنتصاد.  لمحة عامة عن "نمة النقب" وأهمية التعاون اإلنليمي في مجالي  

 ،معلومات عن المساعدات اإلنسانية التي تقدمها إسرائيل إلى أوكرانيا لهمكما ندم 
النقاب عنها خالل  شفوكرر إدانة إسرائيل للغزو الروسي وجرائم الحرب التي كُ

 .األيام األخير 

لى استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان إشار إلى أن كال الوزيرين لم يتطرنا يُ
 ]"يمينا"[ من االئتالف الحكومي.

 
 ]استطالعات ننوات التلزز  اإلسرائيلية:

 الليكود ما زال محتزظاً بمكانة الحزب األكبر[
 

 7/4/2622"هآرتس"، 
 

 ءمسا للرأي العام أجرتها ننوات التلزز  اإلسرائيلية الثالث أظهرت استطالعات
على خلزية  ،أمس )األربعاء( أنه في حال سقوط الحكومة اإلسرائيلية الحالية

انسحاب رئيسة كتل االئتالف الحكومي عضو الكنيست عيديت سيلمان ]"يمينا"[ 
برئاسة رئيس  ،حزب الليكودفإن  ،منها وإجراء انتخابات إسرائيلية عامة مبكر 

ظل وسي ،خرىسيتزوق على جميع األحزاب األُ ،الحكومة السابق بنيامين نتنياهو
 بمكانة الحزب األكبر. اًحتزظم

وأظهر االستطالع العام الذي أجرته ننا  التلزز  "كان" ]تابعة لهيئة البث الرسمية 
ود تحصل نائمة حزب الليك ، فإنالجديد [ أنه في حال إجراء انتخابات عامة اآلن

 99برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على  ،مقعداً، ونائمة "يوجد مستقبل" 35على 
برئاسة وزير الدفاع بني غانتس،  ،من نائمة "أزرق أبيض" مقعداً، ويحصل كلٌّ

 برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش التي تضم ،ونائمة الصهيونية الدينية
أتباع الحاخام مئير كهانا، ونائمة حزب "عوتسما يهوديت" ]نو  يهودية[ من 

مقاعد، وتحصل نائمة حزب  0شاس لليهود الحريديم ]المتشددون دينياً[ على 
برئاسة  ،من نائمة "يمينا" مقاعد، ويحصل كلٌّ 7يهدوت هتوراه الحريدي على 
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من  مقاعد، ويحصل كلٌّ 0رئيس الحكومة نزتالي بينت، والقائمة المشتركة على 
برئاسة وزير  المواصالت ميراف ميخائيلي، ونائمة "أمل  ،العملنائمة حزب 

برئاسة وزير الصحة نيتسان  ،برئاسة وزير العدل جدعون ساعر، وميرتس ،جديد"
برئاسة  ،من نائمة حزب "إسرائيل بيتنا" مقاعد، ويحصل كلٌّ 5على هوروفيتس، 

 4على ]القائمة العربية الموحد [ وزير المال أفيغدور ليبرمان، ونائمة راعم 
 مقاعد.

 30 - فأظهر النتائج التالية: الليكود 93ا استطالع ننا  التلزز  اإلسرائيلية أمّ
 -، شاس0 - ، الصهيونية الدينية9 - ، "أزرق أبيض"97 - ، "يوجد مستقبل"مقعداً

، 0 - تركة، القائمة المش0 - ، "إسرائيل بيتنا"7 - ، "يمينا"7 - ، يهدوت هتوراه7
. ولن تتمكن نائمة حزب "أمل جديد" من تجاوز 4 -، راعم 5 - ، ميرتس0 - العمل

 (. %3225نسبة الحسم )

النتائج التالية:  92وأظهر االستطالع الثالث الذي أجرته ننا  التلزز  اإلسرائيلية 
، الصهيونية 0 - ، "أزرق أبيض"97 - "يوجد مستقبل" مقعداً، 35 - الليكود
، 5 - ، "إسرائيل بيتنا"5 - ، "يمينا"7 - ، يهدوت هتوراه9 -، شاس7 -ةالديني

 .4 - . "أمل جديد"5-، راعم 5 - ، ميرتس7 - ، العمل0 - القائمة المشتركة

 
 ]نتنياهو لمتظاهري اليمين: الحكومة اإلسرائيلية الحالية يجب

 وألنها ضعيزة أمام إيران وأمام "اإلرهاب"[ ،ألنها تجمّد االستيطان لأن ترح
 

 7/4/2622"يسرائيل هيوم"، 
 

ألقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو 
كلمة أمام تظاهر  نظمتها أحزاب اليمين اإلسرائيلي في تل أبيب الليلة الماضية، 

 وخطر ، ودعاها إلى الرحيل فوراً.وصف فيها الحكومة الحالية بأنها فاشلة 

وهنأ نتنياهو رئيسة كتل االئتالف الحكومي عضو الكنيست عيديت سيلمان التي 
على خلزية عدم تمرير  ،أعلنت صباح أمس )األربعاء( استقالتها من الحكومة
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ألمر ا ،مشروع نانون تطبيق أنظمة األكل اليهودي الحالل خالل عيد الزصح العبري
بعد أن  هاوية، شزا على بينت نزتالي حكومة ووضع ،مة مدويةأحدث صدالذي 

 خسرت األغلبية في الكنيست.

ون الهوية وخاطب نتنياهو أعضاء الحكومة نائالً: "يجب أن ترحلوا ألنكم تمسّ
ام وألنكم ضعزاء أم ،دون االستيطانوعليكم أن ترحلوا ألنكم تجمّ ،اليهودية للدولة

عهدنا لم يجرؤ أحد على استززازنا. إسرائيل بحاجة . في "اإلرهاب"وأمام  ،إيران
إيران، وفقط  إلى حكومة نوية تحارب اإلرهاب وتحافظ على إرث إسرائيل وتصدّ 

 دولةوطنية يمكنها أن تحمي إرث وأمن  نحن يمكن أن نزعل هذا، فقط حكومة نوية
 وهناك طانات كبير  وضخمة". ،إسرائيل

اء آخرين وصلوا الى الكنيست بأصوات اليمين وأضاف نتنياهو: "أريد أن أدعو أعض
إلى البيت، إلى اليمين، وسوف نستقبلهم بسعة صدر وباحترام كبير. كل  إلى العود 

االحترام لعيديت سيلمان التي اتخذت الخطو  الصحيحة، ونحن نستقبلها بزرحة 
جدًا  وأؤكد لكم أنه نريباً ،يسعدني أن أكون هنا معكم القول إنهعامر . كما أريد 

 سنعيد إسرائيل الى مسار النجاح واالزدهار".

 
 ]عود : أحزاب المعارضة العربية

 لن تكون حبل نجا  لبينت[
 

 7/4/2622"هآرتس"، 
 

 إن أحزاب ،حداشحزب من  ،نال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عود 
ينت نزتالي بالمعارضة العربية لن تكون حبل نجا  لرئيس الحكومة اإلسرائيلية 

في الونت الذي يواجه االئتالف الحكومي أشد أزمة منذ تشكيله في حزيران/يونيو 
بعد أن أعلنت رئيسة كتل االئتالف عضو الكنيست عيديت سيلمان نيتها ، 2629

والذي يعني أن يكون عدد أعضاء االئتالف المؤيدين  ،االنضمام إلى المعارضة
دون أغلبية من ما يجعلها ، وهو عضواً 926عضو كنيست من أصل  06للحكومة 

 .بسيطة لتمرير نوانين
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وأضاف عود  في تصريحات أدلى بها إلى صحيزة "هآرتس" أمس )األربعاء(: 
حكومة سيئة، وال يمكننا أن نكون ال"يبدو أننا متجهون نحو انتخابات جديد . هذه 

وهي أن بينت ووزير   ،خرى يجب أخذها بعين االعتبارجزءاً منها. وهناك مسألة أُ
 الداخلية أييلت شاكيد وآخرين لن يوافقوا على دعمنا لمثل هذه الحكومة".

ن حزبه لن يوفر شبكة أ ،بلدحزب من  ،كما أكد عضو الكنيست سامي أبو شحاد 
 من بينت أو زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو. أمان أليّ

]الجبهة الديمقراطية  هي حداش ،وتتألف القائمة المشتركة من ثالثة أحزاب
وحزب تعل ]الحركة  ،للسالم والمساوا [، وحزب بلد ]التجمع الوطني الديمقراطي[

 .العربية للتغيير[ بزعامة عضو الكنيست أحمد الطيبي

الكنيست من تعل  فعل عضوي   وما زالت هناك عالمات استزهام تحوم حول رد
ي الماضي عن استعدادهما وكان كالهما أعربا ف ،أحمد الطيبي وأسامة السعدي

 للعمل مع االئتالف الحكومي الحالي.
 

 

      
 

 رام، محلل عسكري - طال ليف
 7/4/2622"معاريف"، 

 

 ]استمرار الحملة التي تقوم بها المؤسسة األمنية في الضزة
 الغربية العتقال "مطلوبين" ومحاولة إحباط أي عمليات[

 
  تقوم بها المؤسسة األمنية اإلسرائيلية استمرت أمس )األربعاء( الحملة التي

في يهودا والسامر  ]الضزة الغربية[ من أجل كبح أي عمليات "إرهابية". 
وتركزت الحملة بصور  خاصة على اعتقال مطلوبين ُيشتبه في أن لديهم 

 نيات لتنزيذ عمليات، وخصوصاً في منطقة جنين.
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  آخر من مخيم جنين وفي هذا اإلطار، عُلم بأنه جرى أمس اعتقال مطلوب
لالجئين الزلسطينيين، بعد أن وصلت معلومات بشأنه من جهاز األمن 
العام ]"الشاباك"[. وتمت عملية اعتقاله بهدوء نسبي، مقارنة بما كانت 
عليه الحال في عمليات اعتقال سابقة داخل هذا المخيم أو في محيطه 

 خالل األيام القليلة الزائتة.  

  كما استمرت الحملة األمنية في مناطق أُخرى من يهودا والسامر . كذلك
أُعلن أمس أن نو  مشتركة من الجيش والشرطة أحبطت عملية كبير  
لتهريب السالح في منطقة الحدود مع األردن. وفي إطار إحباط هذه 

 3مسدساً و 99العملية، تم القبض على مشتبه فيه ُعثر في حيازته على 
ووسائل نتالية  M16طراز كالشينكوف وبندنيتين من طراز  بنادق من

 أُخرى.

  ونالت مصادر مسؤولة في نياد  الجيش وحرس الحدود إنها ستُبقي حالة
التأهب في حدودها القصوى حتى إشعار آخر، وذلك على خلزية الزتر  
الحساسة الحالية المتزامنة مع حلول شهر رمضان وانتراب عيد الزصح 

لك على خلزية العمليات التي ونعت في مدن إسرائيلية وأسزرت العبري، وكذ
 إسرائيلياً خالل أسبوع واحد. 99عن مقتل 

 
 مراسلة سياسية -ل دفنا ليئي

 N12" 0/4/2622"مونع 
 

 ؟ ديت سيلمانيما وراء خطو  ع
 

  صباح أمس ، 92الدراما السياسية التي بدأت مع الكشف في ننا  األخبار
األربعاء، عن انسحاب رئيسة االئتالف الحكومي عيديت سيلمان، في 

كتبت سيلمان، ويبدو أن الدائر  المقربة  ،ذروتها. "ال أستطيع االستمرار"
منها تحاول تصوير هذه الخطو  على أنها تعود ألسباب أيديولوجية. لكن، 

هناك الكثير يبدو واضحاً أن فإنه وعلى الرغم من محاوالت المقربين، 
ليس أيديولوجيًا  - خلف الكواليس، وسبب خطو  سيلمان دثيح
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 بالضرور .
  إذاً، ما وراء هذه الخطو ؟ المصلحة السياسية في هذه الحالة واضحة: لقد

فهمت سيلمان منذ ونت طويل أنه لن يكون لديها مستقبل سياسي كبير في 
وإما بسبب مكانتها  ،"يمينا"، إما بسبب حال الحزب في استطالعات الرأي

كموضوع  ،الداخلية في الحزب التي تضعضعت بسبب عد  أحداث
مهاجمتها في محطة الونود، على سبيل المثال. هذا باإلضافة إلى 

 وجدتسريبات أشارت إلى أن سيلمان بحثت إمكانية انضمامها إلى حزب "ي
على  ناهها ترالحكومة الحالية. ويبدو أن تشكيل" في اليوم التالي لمستقبل

في حزب "الليكود"، باإلضافة إلى وظيزة  اًمحجوز اًخطو  تضمن لها مكان
 وزير  الصحة. 

  التونيت الذي حددته سيلمان ال يقل أهمية. لقد فهمت أن أول شخص يقوم
ستقبل على بساط أحمر بالخطو  سيحصل على أعلى رنم من األرباح، ويُ 

أنل  حزاو بستقبل عدها سيُفي "الليكود". وفي الحقيقة، فإن من سيأتي ب
مثل  ،في اليمين. وفي هذا المجال، سبقت سيلمان سياسيين أكثر خبر  منها

 وليس كقائد.  كتابعر ن سيخطو خلزها سيصوَّت شاكيد. اآلن، مَيأييل
 الحكومة، وأنه يجب تزعيل  أليفضعف منذ تاألحلقة التم تحديد سيلمان ك

ضغوط عليها  مورست، ويتنته عليها. وتحملت هجمات ال يضغوط ال تنته
على جبهتين: في الكنيست من خالل المعارضة، وفي وسائل التواصل 

ذكر السمها في وسائل التواصل االجتماعي أدى إلى  االجتماعي أيضاً. كلُّ
 ترسل. أُطوفان من الردود الحاد ، وتم الهجوم عليها بكلمات ناسية جداً

الونت. وفي اآلونة  والط اسيةنرسائل خاصة مع انتقادات حاد  و إليها
 ."اإلرهاب"موضوع موجة  بشأنزياد  الضغط عليها  تاألخير ، تم

  وباإلضافة إلى الضغط في وسائل التواصل االجتماعي، وجدت سيلمان
أعضاء المعارضة الذين نللوا من شأنها في  معرضة للهجوم من طرفها أن

تمت مقاطعتها  ،في الكنيست. وفي مرحلة معينة ىجركل اجتماع أو نقاش 
أعضاء المعارضة. عضو الكنيست يوآف كيش مثالً، الذي يدير  من جانب

 الحوار مع االئتالف حول كل ما يخص التقليصات، رفض التعاون معها. 
 ن سيلمان إ ، ومزادهاالمقربون منها هذا الصباح تبدو الرواية التي يبثها
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غير مقنعة لسبب إضافي. فسيلمان، التي  ،لوجيةاستقالت ألسباب أيديو
قضايا "الدين والدولة". بل ب هتمامهاكانت رئيسة لجنة الصحة، نللت من ا

كد أن أهدافها ؤكانت تعود وت ،فتر  والية الحكومةوال ط - على العكس
قضايا الصحة، كقانون توحيد مراكز اإلنقاذ، الذي ب على الدفع ندماًتتركز 

ير من جهودها. صحيح أن موضوع إدخال الخمير  إلى ركزت فيه الكث
المستشزيات خالل عيد الزصح حاز على اهتمامها في األيام األخير ، لكن 
هذا االهتمام جاء في ونت كان وزير الصحة نشر حكم المحكمة العليا في 

 الموضوع، ولم يكن هناك ما يمكن القيام به. 
  و كأنها تعتمد على ما تقوم به ، كانت سيلمان تبد"اإلرهاب"وخالل موجة

ن الحكومة. هذا على الرغم من أنه في الدائر  المقربة منها، كان هناك مَ 
بأمن  يعتقد أن مجرد وجود حزب إسالمي في الحكومة هو خطأ يضرّ

الل خ للكنيست لهيئة العامةل عقد جلسةالدولة. ومن هنا، جاء طلب سيلمان 
 هامن . يبدو أن العائلة المقربة"اإلرهاب"المقرر ، لبحث موجة  هفرصتفتر  

أكثر من اللزوم، وبدأوا  من حولها وصلت إلى استنتاج مزاده أن الضغوط
بتحضير األجواء للخطو  المقبلة. زوجها شموليك سيلمان نال نبل يومين 
في راديو "غالي يسرائيل": أعضاء حزب يمينا كذبوا على الناخبين، وعليهم 

 االعتذار. 
 

 محلل سياسي -ري جاكي خو
 0/4/2622"هآرتس"، 

 
 أعضاء القائمة المشتركة لن يسمحوا ألنزسهم بتأييد الحكومة،

 لكنه ليس نرارهم وحدهم 
 

  استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان من االئتالف أحدثت خضة في
بينت أمام تهديد وجودي.  الساحة السياسية، ووضعت حكومة نزتالي

أعضاء االئتالف، الذين يشعرون بالسيف على رنابهم، مستعدون لبذل كل 
شيء من أجل إنقاذ الحكومة. إحدى هذه الوسائل هي الحصول على شبكة 
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أمان من أعضاء القائمة المشتركة بالتصويت مع االئتالف. والهدف 
ن نتنياهو، تضم واضح: منع نيام حكومة يمينية ضيقة برئاسة بنيامي

 رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غزير.
  مؤيدو هذه الزكر ، وفي األساس أعضاء الكنيست من حزب يوجد مستقبل

التي  -ومن حركة ميرتس، يأملون بأن هذا األمر سيسمح ببقاء الحكومة 
 ر إلى عضوييكزيها تأييد بعض أفراد القائمة المشتركة. وتتوجه األنظا

الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي وأسامة السعدي، اللذين كعادتهما في 
ثنان باهتمام وسائل ، ال يكثران من الكالم. ويحظى االمثل هذه األحوال

 اإلعالم وينتظران تواصُل جهات سياسية معهما.
  الصور  واضحة لدى سائر مكونات القائمة المشتركة، بلد ]حزب التجمع

ني الديمقراطي[، وحداش ]الجبهة الديمقراطية للسالم والمساوا [. فقد الوط
أوضح رئيس بلد أسامة أبو شحاد ، وهو أيضاً رئيس كتلة القائمة 
المشتركة في الكنيست، في مقابلة مع إذاعة الشمس، أن حزبه لن يمنح 

وبالتأكيد ال لحكومة برئاسة بنيامين  - شبكة أمان للحكومة الحالية
و. وهذا ما ناله أيضاً رئيس القائمة أيمن عود : "نطعنا شوطاً طوياًل نتنياه

الوسط  -من أجل التغيير مع مقترحات غانتس، لكن معسكر اليسار 
الصهيوني كان دائماً خائزاً. واآلن يتونعون منا تأييد حكومة مع بينت 

 وشاكيد، على خلزية ما يجري حولها، هذا لن يحدث".
 لمشتركة منح الحكومة شبكة أمان فيه عنصر رفضُ رئيس القائمة ا

انتقامي أيضًا. لقد غامر عود  بمستقبله السياسي عندما انترح اسم رئيس 
حزب أزرق أبيض بني غانتس مرتين لتأليف الحكومة، لكن هذا األخير 
رفض انضمام القائمة المشتركة إلى ائتالف برئاسته، أو االعتماد على 

أن يكون طوق نجا  لمن أدار له ظهره. تأييدها. اآلن، يرفض عود  
باإلضافة إلى ذلك، فقد أحبطت الحكومة الحالية أيّ مبادر  تقدمت بها 
القائمة المشتركة، وعظّمت أيّ إنجاز للقائمة العربية الموحد  )راعام(، إذ 

 ذكرت اسم رئيسها في كل بيان محتمل. 
 لى الحكومة هو ترى أوساط في القائمة المشتركة أن تقديم شبكة أمان إ

بمثابة انتحار سياسي. ومَن هاجم رئيس راعام منصور عباس واتهمه 
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بالخيانة بسبب انضمامه إلى حكومة بينت، ال يستطيع أن يسمح لنزسه 
بتأييد االئتالف الذي شكّله. "هذا سيكون بمثابة إفالس سياسي وإطالق 

شتركة. إذا النار على الرأس"، يقول مصدر رفيع المستوى في القائمة الم
سقطت الحكومة في ونت نريب، فستكون راعام والقائمة المشتركة في 
الوضع عينه في االنتخابات المقبلة. لكن انضمام القائمة المشتركة إلى 

 االئتالف يضع راعام في مونع متزوق، وعود  ليس مستعداً لهذا األمر.
 شتركة، ألنه ال تتعلق فقط برغبة أعضاء القائمة الم مع ذلك، فإن األمور

ليس هناك أي دليل على أن سائر مكونات االئتالف سيتوافق على الحصول 
على طوق نجا . حكومة تضم بينت وأييليت شاكيد ونير أورباخ، وأعضاء 
حزب أمل جديد، وإسرائيل بيتنا، وتضم القائمة المشتركة، تبدو حالياً مثل 

 رؤيا يوم القيامة.
 ن نرار سيلمان باالستقالة من االئتالف في كل هذه القصة يجب أن نتذكر أ

ال عالنة له بالمواجهة مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، بعد سماحه 
بتطبيق نرار المحكمة العليا وإدخال طعام يحتوي على خمير  إلى 
المستشزيات، خالل عيد الزصح. ويمكن أن نزهم ذلك من خالل الجملة 

بينت، والتي جاء فيها: "حان الونت  األخير  في الرسالة التي بعثت بها إلى
للتزكير في مسار جديد وتأليف حكومة نومية يهودية صهيونية". ووفق 

 سيلمان ورفانها، دولة إسرائيل ال تتحمل حكومة فيها أعضاء عرب.
  إذا فحصنا األمور في العمق، فنجد أنه لم يحدث أيّ شيء جوهري يستوجب

واب، وليس هناك حرب لبنان ثالثة، إسقاط الحكومة. أوسلو ج ليس على األب
و"حماس" ال تهدد على السياج، والمواطنون العرب منشغلون برمضان، 
والوباء الذي شكّل تهديداً للصحة واالنتصاد يتراجع. هناك سبب واحد 
يمكن أن تسقط الحكومة من أجله: دولة إسرائيل اليهودية اليمينية لم تنضج 

 الحكومة الحالية.بعد للتغيير السياسي الذي ميّز 
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 صدر حديثاً 

 
 مجلة الدراسات الزلسطينية
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 افتتاحية

الياس ...... .................................................. من الطنطور  إلى آخره
 خوري
 مدخل

 إيالن بابِه   ....... .......................................... الطنطور : الماضي والحاضر
 مقاالت

 جمال زحالقة ....... ....... التطبيع العربي والطريق إلى "كانوسا" تل أبيب

 فيصل درّاج... ................................ الطريق العربي إلى العبودية الطوعية

 معين الطاهر........... .............................. جذور التطبيع: تاريخه ومراميه

 رازي نابلسي .......................................... التطبيع": تأبيد وجود إسرائيل"

 السينما بصزتها هوية: الحالة الزلسطينية في العقدين 
 سليم البيك ............................................................................... األخيرين   

أنيس  .......................................... نراء  في الدولة العربية الزاشلة
 محسن

 المكان واإلنسان في السير  الذاتية الروائية الزلسطينية: 
 وتد عايد  فحماوي ....... "أم الزينات" نموذجاً لكتابة التاريخ الشزوي   

 في الذاكر 

 رحيل النحاتة منى السعودي: التجريد بين لغة الشرق 
 فيصل سلطان ................................................................ وهندسة الروح   

أيهم  ........................................... المواجهة عبر الجغرافيا الرنمية
 السهلي

 نراءات خاصة

  سليم تماري .......................... عارف العارف وبدايات دولة شرق األردن
 نراءات 

 بحث في  :BDS سعد الدين، عمرو. "حركة مقاطعة إسرائيل
 ساري حنزي. ................................... الطرق والقيم والتأثير" )بالعربية(   
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