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  1980) يناير(كانون الثاين  15 )1(العدد   ةلعاشرالسنة ا
January 15, 1980 No. 1  Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  اجلولة السابعة من مفاوضات احلكم الذاتي السياسة اخلارجية
  3  املصرية–تطور العالقات اإلسرائيلية 
  3  بن أليسار أول سفير إسرائيلي يف مصر 
  4  .ف. ت. يل من املوقف األوروبي جتاه ماستياء إسرائ 
  4  النشاط االستيطاين يف املناطق احملتلة 
  6 موازنات االستيطان 
  8  من أبناء الشريط احلدودي يعملون يف إسرائيل2500 
  8  طرد ضابط نيجيري بتهمة التعاون مع املقاومة 

  8  حكومة بيغن وأزمة تعديل قانون اإلجهاض السياسة الداخلية
  10 شعبية بيغن يف انخفاض 
  10 نقاشات فكرية داخل حزب العمل 
  12  حتركات يف اخلريطة الداخلية لألحزاب 

  13  إجراءات إسرائيلية مضادة للمجالس احمللية العربية العرب حتت االحتالل
  13 مصادرة أراض يف اجلليل 
  14  احلكم العسكري يمنع اجتماعات رؤساء البلديات يف الضفة 

وضع االقتصادي ال
  واالجتماعي

  15  إقرار موازنة إضافية

  15  مليار دوالر13,85ديون إسرائيل بلغت 
  15  الزراعة يف إسرائيل تواجه أزمة حادة 

  16  إسرائيل تنقب عن النفط يف البحر املتوسط  شؤون الطاقة
  17 أزمة مياه حادة يف إسرائيل 

  17 "ةقيادة القوات امليداني"إنشاء  شؤون عسكرية
 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) يناير(كانون الثاين  30 )2(العدد   السنة العاشرة
January 30, 1980 No. 2 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2 مفاوضات احلكم الذاتي السياسة اخلارجية
  3 السادات يف أسوان–لقاء بيغن 
  4  ئيليون يحذرون من تعاون اقتصادي مع مصرخبراء إسرا 
  5  بيغن يتوقع قيام سورية بعمل عسكري 
  5 العالقات اإلسرائيلية األميركية 
  6  شركة إسرائيلية تقيم مصنعًا يف نيجيريا 

  6 تشكيالت حزبية جديدة يف إسرائيل السياسة الداخلية
  7 حسم التنافس داخل حزب العمل 
  7 يل السادسمؤتمر أغودات يسرائ 
  8 مؤتمر املبام الثامن 

اجملالس احمللية العربية تطالب بإقالة  ءاللجنة القطرية لرؤسا  العرب حتت االحتالل
 غيكين

9  

  9  حمكمة بئر السبع تأمر بمصادرة أراض يف النقب 
احلكومة اإلسرائيلية تقرر االستيالء على شركة كهرباء القدس   

 العربية
10  

  13  االستيطانية يف املناطق احملتلةمواصلة األعمال 
الوضع االجتماعي 

  واالقتصادي 
  14  إحصاءات أولية لعدد السكان

  14  1979أرقام إجمالية عن الوضع االقتصادي خالل  
  15 1979ألف مهاجر خالل38 

  16 احتماالت نفطية كبيرة يف إسرائيل  شؤون الطاقة
  17 أزمة الطاقة يف إسرائيل 

  17  تشكيالت يف مناصب رئيسية يف قيادة اجليش اإلسرائيلي  ةشؤون عسكري
 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) يرفبرا(شباط  15  )3(العدد     السنة العاشرة
February 15, 1980 No. 3 Vol. X 

  
      :يف هذا العدد

  2  عها للحكم الذاتيإسرائيل متمسكة بمشرو: بيغن  السياسة اخلارجية
  2  مفاوضات احلكم الذاتي تستأنف يف عواصم عاملية  
  3  وايزمن وتطبيع العالقات مع مصر  
  4  االتفاق على نظام املراقبة يف سيناء  
  4  نصر على عالقات رسمية وعلنية: حنوفرتش  
  4  مصر تزود إسرائيل بالنفط مباشرة  
  4  لشرقيةمسؤولون يتحدثون عن التوتر على اجلبهة ا  
  6  الدولة الفلسطينية ستتحول إىل قاعدة سوفياتية: بيغن  
  6  عدد اإلسرائيليين املصابين يف عمليات فدائية  

  7  حزب العمل يرشح بيريس لرئاسة احلكومة  السياسة الداخلية
  8  انتخاب فيكتور شمطوف سكرتيراً عامًا للمبام  
  8  املعراخ يتقدم الليكود  
  8  تالصراع داخل حيرو  
  9  "شلي"من معسكر " الفهود السود"انسحاب   

  9  فوز اجلبهة الديمقراطية يف قريتي تمرة وكفركنا  العرب حتت االحتالل
  10  "جلنة اإلرشاد الوطني"هآرتس تنشر أسماء أعضاء   
  10  إضراب يف الضفة احتجاجًا على تطبيع العالقات  

  11  تأجيل انتخابات اجملالس البلدية  
  11  يون يطالبون بضم اجلوالنإسرائيل  
  11  شارون يطالب برصد أموال لشراء األراضي يف الضفة  
  12  مستوطنات جديدة 5قرار بإقامة   
  13  ألف متطوع غير يهودي يعملون يف املوشافيم  

االقتصادي الوضع 
  االجتماعي 

  13  تضاعف العجز التجاري خالل العقد األخير

  14  1979يل سنة عدد السياح الذين زاروا إسرائ  
  14  انخفاض عدد املهاجرين اليهود من االحتاد السوفياتي 

  14  رصد ملياري ليرة للتنقيب عن النفط  شؤون الطاقة
  14  بلغت مئة مليون دوالر" علما"األرباح من نفط   

  15  أوغدات من اجليش تقيم يف اخلارج 4  شؤون عسكرية
  15  خفض امليزانية يحد من صفقات التسلح  
  16  "كفير"وايزمن يطلب موافقة أميركا على تصدير طائرة   
 

      قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) فبراير(شباط  29 )4(العدد   السنة العاشرة
February 29, 1980 No. 4 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  جولة أخرى من حمادثات احلكم الذاتي السياسة اخلارجية
  3 اقتراح كوليك لوضع القدس مستقبًال 
  3  ترتيبات املراقبة يف سيناء ال تزال موضع خالف 
  3 بدء حمادثات تطبيع العالقات 
  4 جلان لتطبيع العالقات8تشكيل 
  4  توقيع اتفاق طيران بين مصر وإسرائيل 
  4 حركة التنقل بين مصر وإسرائيل 
  5 تعاون يف تسويق الزهور 
  5 ثات أرنس مع اإلدارة األميركيةحماد 
  5  تسهيالت أميركية للصناعة اجلوية اإلسرائيلية 

إسرائيل عقبة يف طريق عالقات الواليات املتحدة بالعامل   
 اإلسالمي

5  

  6  مبعوثون إسرائيليون يعملون يف دول إفريقية 
  6  بيغن يخشى احتمال قيام دولة فلسطينية 
  6  ون عن األوضاع يف لبنانمسؤولون إسرائيليون يتحدث 

  8  استمرار صعود املعراخ وبروز شعبية وايزمن السياسة الداخلية
  10 تواصل استيطان اجلليل العرب حتت االحتالل

  10  االعتداء على املؤسسات املسيحية يف القدس 
  11 يف السجنسجين إداري فقد عقله 
  11 فرض منع التجول على مدينة اخلليل 
  12  يون ليرة لشراء األراضي يف الضفةمل50رصد 
  13 حملة التهويد تستهدف مدينة اخلليل 
  14  مصادرة ألف دونم من أمالك قرية عابود 
  14  "أفرات"وجتديد"كرين شومرون ب"إقامة 
  14  تكثيف االستيطان يف املناطق احملتلة 
  15  تواجه أزمة معيشية"تبواح"مستعمرة 

  15 ياه يف إسرائيلأزمة امل  شؤون الطاقة
  16   مقالة العدد

 

 

  

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) مارس(آذار  15  )5(العدد     السنة العاشرة
March 15, 1980 No. 5 Vol. X 

  
      :يف هذا العدد

  2  اجتماع جلان العمل يف تل أبيب  السياسة اخلارجية
  2  يف الهايحمادثات احلكم الذاتي   
  3  افتتاح السفارة اإلسرائيلية يف القاهرة  
  4  تبادل السفراء بين مصر وإسرائيل  
  5  اتفاقات عسكرية بين مصر وإسرائيل  
  5  مسودة اتفاق اقتصادي بين البلدين  
  6  األميركية –تقويم العالقات اإلسرائيلية   
  6  صرردة الفعل اإلسرائيلية على صفقات األسلحة األميركية مل  
  7  مصرية مشتركة  –أميركية  –مشاريع إسرائيلية   
  7  الصينية –العالقات اإلسرائيلية   
  7  242إسرائيل تعارض تعديل القرار   
  8  إسرائيل تعلق على التحركات السورية األخيرة  

  9  مهرجانات جماهيرية يف ذكرى يوم األرض  العرب حتت االحتالل
  10  جلليلمراكز جديدة للشرطة يف قرى ا  
  10  املناطق احملتلة تتحرك ضد تبادل السفراء  
  11  هبوط عدد عمال املناطق احملتلة العاملين يف إسرائيل  
  11  1979نشاطات املقاومة يف نابلس سنة 

  12  إسرائيل ترفض التحفظات األميركية جتاه االستيطان  
  12  الدعوة إىل تطبيق القانون اإلسرائيلي يف املناطق احملتلة  
  13  إجبار عائلة التوتنجي على إخالء بيتها يف القدس  
  13  شارون يحث على تهويد اخلليل  
  13  "معاليه شومرون"تأسيس مستعمرة   

الوضع االقتصادي 
  االجتماعي 

  14  تفاقم أزمة البطالة يف إسرائيل

  14  ألف عاطل عن العمل 85: الهستدروت  
  15 التحركات الشعبية ضد البطالة 

  16  غاء الليرة واستبدالها بالشيكلإل  
  16  تستغل مياه املناطق احملتلة لري املستعمرات" مكوروت"  شؤون الطاقة

  17  املشروع اإلسرائيلي إلنتاج طائرة الغد  شؤون عسكرية
  18  يف اجليش اإلسرائيلي هبوط نسبة اجملندات  

  18    مقالة العدد
 

  والترجمة قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس: إعداد
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  1980) مارس(آذار  30 )6(العدد   السنة العاشرة
March 30, 1980 No. 6 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  نقاط اخلالف يف حمادثات احلكم الذاتي يف الهاي السياسة اخلارجية
  2  غايل يطالب بن أليسار بتنفيذ التزامات كامب ديفيد 
  3  رائيلتوقيع اتفاق تربوي بين مصر وإس 
  3 تدشين اخلط اجلوي بين البلدين 
  3 توقيع اتفاق سياحي 
  4  مصانع الورق يف اخلضيرة تصدر منتوجاتها إىل مصر 
  4  احلكومة اإلسرائيلية ترفض قرار جملس األمن 
  5 الكنيست يوافق على موقف احلكومة 
  6  ردات الفعل احلزبية على التصويت األميركي 
  7  ادة املعونة إلسرائيلالكونغرس يقترح زي 
  7  .ف. ت. إسرائيل ترد بعنف على موقف فرنسا من م 

  8 تعيين شمير وزيراً للخارجية السياسة الداخلية
  9  انتخاب يتسحاق بيرمان رئيساً للكنيست 
  9  وفاة ألون تطرح احتمال تأجيل مؤتمر حزب العمل 

  10  وقف التدخل يف شؤونهمشيوخ الطائفة الدرزية يطالبون ب العرب حتت االحتالل
  10  بدوياً من أراضيهم يف النقب250طرد 
  11  بدائل إسرائيلية لتسوية وضع القدس8تقرير سري عن 
  12  الشكعة يتهم وايزمن بتهديده بعقوبات جسدية 
  13  سجين أمني يف سجون إسرائيل2800 
  13  إقرار البناء يف حي العمرية يف القدس 
  13  دونمات شمايل القدسمصادرة آالف ال 
  14  مواقف خمتلفة من االستيطان يف اخلليل 
  15  مفهوم وزارة الدفاع لالستيطان يف األراضي احملتلة 
  16  مليارات ليرة لالستيطان3املنظمة الصهيونية ترصد 

  16 اتصاالت أميركية بشأن توزيع املياه  شؤون الطاقة
  18 مشاريع طاقة بديلة 

  19  راقب الدولة يكشف عن تقصيرات يف اجلهاز األمنيم  شؤون عسكرية
  20   مقالة العدد

 

  

  قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) أبريل(نيسان  15 )7(العدد   السنة العاشرة
April 15, 1980 No. 7 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  ت احلكم الذاتياجلولة العاشرة من مفاوضا السياسة اخلارجية
  2 إسرائيل تتهرب من املوعد احملدد إلنهاء املفاوضات 
  3 وفد عسكري إسرائيلي يزور مصر 
  3  اتفاق للتعاون الزراعي بين مصر وإسرائيل 
  3 توقيع اتفاق طيران بين البلدين 
  4  إسرائيلي بشأن النفط–اتفاق مصري 
  4  ن تأشيرة دخولالسماح لسكان قطاع غزة بالسفر إىل مصر دو 
  4  أملانيا الغربية تشتري طائرات تدريب إسرائيلية  
  5  توقيع اتفاق جتاري بين إسرائيل ورومانيا 

استياء يف أوساط يهود الواليات املتحدة من تصريحات   
 شارون

5  

  6  .ف. ت. إسرائيل مستاءة من اعتراف النمسا بـ م 
  6  شرق األوسطبيغن يهاجم املبادرة األوروبية بخصوص ال 

  6  فشل اقتراحين بحجب الثقة عن احلكومة السياسة الداخلية
  7 احتماالت تقديم موعد االنتخابات 
  8  استطالعات الرأي العام تشير إىل هزيمة الليكود 
  9  رئيس جديد لكتلة احلركة الديمقراطية يف الكنيست 
  9  الكنيست يوافق على قانون احلاخامية الرئيسية 

  10 إحياء الذكرى الرابعة ليوم األرض حتت االحتاللالعرب 
  11  سلطات احلكم العسكري تمهد لتصفية خميم اجللزون 
  12  اإلسرائيلية تغلق كلية أبو ديستالسلطا 
  13  احلكم العسكري يمنع الشكعة وملحم من السفر إىل واشنطن 
  13 إبعاد نور الدين اجلعبري إىل األردن 
  13 ب رام اللهباصات قر4إحراق 
  13  احلكومة اإلسرائيلية تقرر توطين اليهود يف اخلليل 
  14  ردود الفعل احلزبية على قرار احلكومة 
  16  ردود الفعل يف الضفة الغربية على القرار 
  16  زعماء الضفة يدعون إىل مواجهة االحتالل 
  17  أكثرية اجلمهور تعارض سياسة احلكومة االستيطانية 
  17  سنقيم مستوطنات يف املناطق:الواليات املتحدةيهود يف 
  17  السلطات اإلسرائيلية تواصل مصادرة األراضي العربية 

  18 املصادقة على املوازنة العامةالوضع االقتصادي
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  واالجتماعي 
  19 املصادقة على ميزانية الهستدروت 
  19 ديون إسرائيل بالعملة الصعبة 
  19  رة واالستيعابإنشاء هيئة مشتركة للهج 
  20  التساقط بين يهود االحتاد السوفياتي يسجل رقماً قياسياً 

استهجان إسرائيلي لقرار منح مهاجري االحتاد السوفياتي   
 تسهيالت يف الواليات املتحدة

21  

  21  وزير الطاقة يطالب بزيادة أسعار الوقود  شؤون الطاقة
  22  ج طائرة املستقبل حملياًأضواء على قرار إسرائيل بإنتا  مقالة العدد

 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) أبريل(نيسان  30 )8(العدد   السنة العاشرة
April 30, 1980 No. 8 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  بورغ يطالب بتوضيح ماهية احلكم الذاتي السياسة اخلارجية
  2 استئناف حمادثات احلكم الذاتي 
  2  كارتر يف واشنطن–حمادثات السادات 
  3 بيغن يف واشنطن–حمادثات كارتر 
  5  وجود إسرائيل يف مناطق احلكم الذاتي حيوي ألمنها:شمير 
  5  إسرائيل ترد على قرار جملس الشعب املصري بشأن القدس 

إىل وزير وايزمن يحيل معاجلة شؤون تطبيع العالقات   
 اخلارجية

5  

  6  اخلالفات بين مصر وإسرائيل حول احلكم الذاتي 
سكان قطاع غزة والضفة الغربية يزورون مصر بدون تأشيرة   

 دخول
6  

  6  مليون دونم يف مصر3تخطط لزراعة"تاهال"شركة 
  6 إلغاء السفر بحراً بين مصر وإسرائيل 
  7  صرتوقيع اتفاقية املواصالت بين إسرائيل وم 
  7  الواليات املتحدة تزيد املعونة إلسرائيل 
  7 أملانيا الغربية–عالقات إسرائيل 
  7 رومانيا–عالقات إسرائيل 
  8 املكسيك–عالقات إسرائيل 
  8  انتقادات وعالمات استفهام يف إسرائيل:عملية مسغاف عام 

 عملية مسغاف عام تبرز خالفاً بين العسكريين والسياسيين يف  
 إسرائيل

9  

  10 خبراء أمنيون يطالبون برد متطور 
  10  قوة من اجليس اإلسرائيلي تتغلغل يف جنوب لبنان 

  11 تشكيل حلقة جديدة يف املفدال السياسة الداخلية
  11 تقسيم السيادة على القدس:شلي 
  11  تطرح مشروعًا بديالً للحكم الذاتي"شاي"حركة 
  12  نهجه للسالمبيريس يطرح تصورات حزبه و 

  13  سلطات احلكم العسكري تقمع تظاهرات يف نابلس واخلليل العرب حتت االحتالل
  14  اعتقال مئات من سكان خميم اجللزون 

تبرئة رئيسي بلديتي رام الله والبيرة من تهمة االعتداء على   
 شرطي

14  

  14 اعتصام يف مبنى كلية أبو ديس 
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  14  ألمن يف رام اللهاصطدامات بين الطالب وقوات ا 
  14  "ممر أريحا"إسرائيل تشرع ببناء مستوطنات ستؤدي إىل إغالق  
  15  رئيس األركان يدعو إىل االستيطان املكثف 
  15  احلكم العسكري يكثف حملة مصادرة األراضي 
  15  تصاعد النشاط التحريضي لضم املناطق إىل إسرائيل 

  17  اإلسرائيلي اجلنرال رفائيل إيتانمقابلة مع رئيس األركان  مقالة العدد
 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) مايو(أيار  15 )9(العدد   السنة العاشرة
May 15, 1980 No. 9 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

تخابات اجمللس اإلداري للحكم استمرار اخلالفات حول إجراء ان  السياسة اخلارجية
 الذاتي

2  

  2  اجتماع جمموعات العمل يف مفاوضات احلكم الذاتي 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي يتحدث عن تشكيل ومهام اللجنة   

 الدائمة
3  

  3  اتفاق ينظم جممل العالقات التجارية بين مصر وإسرائيل 
  4  هاقوات أكثر من املسموح ب"أ"مصر أدخلت إىل املنطقة 
  4  إنشاء كرسي أستاذية لتاريخ مصر وإسرائيل 
  4 حمادثات بيغن يف واشنطن 
  4 ...إسرائيلالقدس عاصمة:بيغن 
  5  بيغن يوصي بإعطاء قواعد للواليات املتحدة 
  5 بيريس يجتمع بكارتر 
  6  242األوروبي بشأن تعديل القرار إسرائيل تهاجم قرار اجمللس 
  6  .ف. ت. ندا بسحب اعترافها بـ مإسرائيل تطالب إيرل 
  7  تعويضات إضافية من أملانيا الغربية لضحايا النازية اليهود 
  7  تطور العالقات التجارية بين إسرائيل وجنوب إفريقيا 

خيبة أمل يف القدس إزاء إدانة جملس األمن العملية اإلسرائيلية   
 يف جنوب لبنان

  
7  

  7  عن عملية الصرفندرئيس األركان اإلسرائيلي يتحدث 
املسؤولون اإلسرائيليون يتنصلون من مسؤولية تصفية   

 اجلنديين اإليرلنديين
8  

  8 ...وايزمن يهدد باالستقالة السياسة الداخلية
  10  كارتر–ردود الفعل على لقاء بيريس 
  10  عميت وغولومب يعودان إىل حزب العمل 
  10  راضي يف املناطقاملفدال يطالب بسن قانون لتسوية وضع األ 
  11 انتخابات داخلية يف حزب األحرار 
  12  احلركة الديمقراطية تقرر البقاء يف احلكومة 
  12  يقر مبدأ التناوب يف الكنيست"شلي"جملس 
  13  تعقد مؤتمرها التأسيسي"إسرائيل الواحدة" 
  13 رابين األكثر شعبية 

  13 عمل األردينإسرائيل تغير قانون ال العرب حتت االحتالل
  14  إضراب عام يف الضفة الغربية يف يوم السجين 
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  14  املستوطنون اإلسرائيليون يعتدون على السكان العرب 
  15  تزويد املستوطنات اليهودية بسالح ثقيل 
  15  التماس إىل احملكمة العليا ضد مصادرة أراضي بيت أمّر 
  16  االستيطانيةمنظمة يهودية أميركية تعد وثيقة ضد السياسة  

الوضع االقتصادي 
  واالجتماعي

  16  موجة غالء جديدة بسبب رفع أسعار الوقود

  16 ازدياد دخل إسرائيل من السياحة 
  17 انخفاض الهجرة إىل إسرائيل 

  17  الصادرات العسكرية ستصل إىل مليار دوالر  شؤون عسكرية
  18 ترفيع ضابطين يف اجليش 

  18   مقالة العدد
 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) مايو(أيار  30 )10(العدد   السنة العاشرة
May 30, 1980 No. 10 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  املفاوضات املراثونية حول احلكم الذاتي السياسة اخلارجية
  3  فاقاختتام احملادثات دون التوصل إىل ات 
  4  رد الفعل اإلسرائيلي على قرار السادات بتأجيل احملادثات 
  4 توقيع اتفاقات تطبيع العالقات 
  5  زوارق صواريخ إسرائيلية تزور ميناء االسكندرية 
  5 أول لقاء رياضي بين مصر وإسرائيل 
  5  ضغوط مصرية على املصريين الراغبين بزيارة إسرائيل 
  5 كية إلسرائيلزيادة املعونة األمير 
  6  شتراوس يطالب بضمان إسرائيل أمنياً 
  6  أملانيا الغربية تطور مفاعالً ذرياً إلسرائيل 
  6 شمير يزور بريطانيا رسميًا 
  7  تعاون علمي وجتاري بين فرنسا وإسرائيل 
  7 الصين الشعبية–عالقات إسرائيل 
  7  فلسطينييندايان على استعداد للمساعدة يف إقامة حكم ذاتي لل 
  8  عملية الكوماندو البحرية اإلسرائيلية يف جنوب لبنان 

  8 املؤتمر اخلامس حلزب األحرار السياسة الداخلية
  10  للعملية الفدائية يف اخلليلردود فعل حزبية 

  11 عملية فدائية جريئة يف اخلليل العرب حتت االحتالل
  12 ردود فعل املسؤولين اإلسرائيليين 
  13  ءات القمع ورد فعل املواطنين العربإجرا 
  14 ردود فعل املستوطنين اليهود 
  15 السكان العرب يواجهون االحتالل باحلجارة والقنابل 
  16  أحكام بالسجن على مناضلين فلسطينيين 
  16  تصعيد حملة االستيطان يف املناطق احملتلة 
  17 يجب إنهاء هيكلة االستيطان:شارون 
  18  ألف دونم يف الضفة20صادرةالتخطيط مل 
  18  غالبية اجلمهور اإلسرائيلي تعارض االستيطان 

شؤون اقتصادية 
  واجتماعية

  19  ألف يوم عمل 535االقتصاد اإلسرائيلي يخسر 

  19  الديون اخلارجية لالقتصاد اإلسرائيلي 
  19 التقرير الثالثون ملراقب الدولة 
  20  اليهود األشكناز والشرقيينازدياد الفوارق االقتصادية بين 
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  21  تقرير مراقب الدولة عن التقصيرات العسكرية  شؤون عسكرية
  23 دوامة العنف يف الضفة الغربية  مقالة العدد

 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) ويوني(حزيران  15 )11(العدد   السنة العاشرة
June 15, 1980 No. 11 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

إسرائيل لن تقبل بقرار من جانب واحد الستئناف : بيغن  السياسة اخلارجية
 املفاوضات

2  

  2  مفاوضات احلكم الذاتي مل تصل إىل طريق مسدود:شمير 
  3  القاهرة قدمت مقترحات الستئناف املفاوضات 
  3  استئناف احملادثاتل على قربال توجد دالئ 
  3  من األفضل االستمرار يف املفاوضات:بورغ 
  3  إعداد مشروع موسع للحكم الذاتي يف قطاع غزة 
  4  العالقات التجارية بين مصر وإسرائيل تتوسع  
  4 تأسيس شركة للشحن إىل مصر 
  4  افتتاح خط تلغرايف مباشر بين مطاري بن غوريون والقاهرة 
  4  العهد السعودي لزيارة القدسبيغن يدعو ويل 
  5 كارتر يحذر من مبادرة دولية 
  5  اإلدارة األميركية تدرس أهمية الضفة الغربية أمنياً 

إسرائيل لن تستطيع احلصول على أملاس من االحتياطي   
 األميركي

5  

  6  املبادرة األوروبية ستنسف مفاوضات احلكم الذاتي:شمير 
  6  صانع يف إفريقيا اجلنوبيةشركات إسرائيلية تقيم م 
  6  إسرائيل تستخدم أساليب جديدة يف عملياتها ضد لبنان 

مقدماتها ودوافعها وردود : استقالة وزير الدفاع عيزر وايزمن  السياسة الداخلية
 الفعل عليها

7  

  10  حملة فاشية ضد الطالب العرب يف اجلامعات  العرب حتت االحتالل
  12  العربية يف إسرائيلإضراب شامل يف املدارس 
  12 استمرار املواجهة مع السلطات 
  13  أيار 15إضراب شامل يف الضفة الغربية يف ذكرى  

نائبا رئيسي بلديتي حلحول واخلليل يرفضان تعيينهما رئيسي   
 بلدية

13  

ميزان هجرة سلبي يف الضفة : املكتب املركزي لإلحصاء  
 الغربية

14  

  14  يف الضفة الغربيةمستعمرة59خطة إلقامة 
  15  يف اجلوالن"معاليه غمال"تثبيت مستعمر 
  15  "أريئيل"مصادرة ألف دونم وضمها إىل مستعمرة  
  15 سجن جديد يف صحراء النقب 
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قيق دمج فعال بين العمل املقاومة الفلسطينية جنحت يف حت  
  والسياسي يف املناطق احملتلةالعسكري

  
16  

شؤون اقتصادية 
  عيةواجتما

  17  1979تقرير مصرف إسرائيلة لسنة 

  18  تزايد أعداد الهجرة املضادة من إسرائيل 
  18  مطالبة أميركا بتنفيذ تعهداتها النفطية  شؤون الطاقة

  19  العميد سمحوين مساعداً لرئيس شعبة األركان العامة  شؤون عسكرية
  19  طائرات العال تزود بأجهزة مضادة للصواريخ 
  20  "فالغستاف"لم زورقين من نوعإسرائيل تتس 

  20 العنف الصهيوين يف الضفة الغربية  مقالة العدد
 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) يونيو(حزيران  30 )12(العدد   السنة العاشرة
June 30, 1980 No. 12 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  القدس ستبقى موحدة وعاصمة إلسرائيل:بيغن لسياسة اخلارجيةا
لن ننسحب من سيناء نهائياً قبل االتفاق على قوة : بيغن  

 املراقبة
2  

  3  احلكومة اإلسرائيلية تصادق على ثالثة اتفاقات مع مصر 
  3  مليون دوالر2توقيع صفقات مع مصر بمبلغ 
  4  ةالقاهر–تسيير خط باص بين الناصرة 
  4  مليار دوالر2,185:املعونات األميركية إلسرائيل 
  4  تعاون إسرائيلي أميركي يف جمال األبحاث والتطوير 

مستثمرون من الواليات املتحدة يؤسسون شركة لتشجيع   
 تصدير املنتوجات اإلسرائيلية

  
4  

جملس األمن يدين حماولة اغتيال رؤساء البلديات يف الضفة   
 الغربية

4  

  5  سرائيل تنشط لعرقلة املبادرة األوروبيةإ 
  6 التعويضات األملانية لليهود 
  7  زيادة عدد السياح من الدول االسكندنافية 

هدف العمليات اإلسرائيلية ضد الفدائيين يف لبنان : إيتان  
 إرباك خمططاتهم

  
7  

  7 بيغن يفشل يف تعديل وزارته السياسة الداخلية
  8  ن بحجب الثقة عن احلكومةالكنيست يرفض اقتراحي 
  9 رابين يدعو للحوار مع امللك حسين 
  9  انتصار للمعراخ يف انتخابات منظمة مستخدمي الدولة 
  10  املعراخ يحافظ على األكثرية يف انتخابات منظمة املعلمين 

جملس اجليل الشاب يف مبام يدعو لالستعداد لصراعات   
 سياسية

10  

  11 يبوتسيةإقرار وحدة احلركة الك 
  11  منع توزيع صحيفتي الشعب والفجر يف الضفة الغربية العرب حتت االحتالل

  11  إصابة الشكعة وخلف يف حماولة اغتيال 
  12 ردود الفعل اإلسرائيلية 
  13  ردود الفعل العربية يف املناطق احملتلة 
  14  مهاجمة دوريات حلرس احلدود يف القدس الشرقية 

ططات إلقامة مستوطنات جديدة يف قطاع خمشارون يعلن عن   
 غزة

14  
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  14  سنقيم عشر مستوطنات جديدة يف الضفة:بيغن 
  15  منظمة اجلدناع تدرب ألفي شاب يف املستوطنات الشمالية 

شؤون اقتصادية 
  واجتماعية

  16  األزمة االقتصادية والنزاع بين اجليش ووزير املال

  17  %60االستثمارات الصناعية تشهد انخفاضاً بنسبة  
  17  ازدياد الصادرات العسكرية بمقدار الثلث 
  18  الكنيست يشكل جلنة حكومية ملعاجلة ظاهرة الهجرة املضادة 

  19  تنظيمات سرية مسلحة للمستوطنين اإلسرائيليين  مقالة العدد
  22 ال غالب وال مغلوب:ميزانية الدفاع 
 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة :إعداد
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  1980) يوليو(تموز  30 )14-13(املزدوجالعدد   السنة العاشرة
July 30, 1980 No. 13-14 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  3  استئناف مفاوضات احلكم الذاتيمصر وإسرائيل تقرران السياسة اخلارجية
ومة اإلسرائيلية حتدد خريطة انتشار اجليش اإلسرائيلي يف احلك  

 الضفة الغربية
  
4  

  4  حقوق الفلسطينيين يف إطار احلكم الذاتي فقط:بيغن 
  4  إسرائيل تستأنف العالقات مع القيادة العسكرية املصرية 
  5  اإلسرائيلية–اجتماع اجلنة العسكرية املصرية 
  5  ؤون الطاقةمصري حول ش–اتصال إسرائيلي 

البنك الدويل يبحث إمكانية إشراك إسرائيليين يف تنفيذ   
 مشروعات يف مصر

  
5  

  5  شحنة جتريبية من السخانات الشمسية ملصر 
  6  جتار مصريون يشترون فوالذاً ومواد بناء من إسرائيل 
  6 رحالت منظمة بالباصات إىل مصر 
  6  أميركية للتزود بالنفط–حمادثات إسرائيلية 
  7  أميركيون يستثمرون نحو مليار ليرة يف إسرائيل 

بيغن يشجب نية الواليات املتحدة تزويد السعودية واألردن   
 باألسلحة

7  

  8  قرار شديد اللهجة جمللس األمن بخصوص القدس 
  8 إسرائيل ترفض بيان البندقية 
  9 اتفاق سياحي بين إسرائيل واليونان 
  9  لة مستوردة من إسرائيلأملانيا الغربية ثاين دو 
  9  العفو عن الضابط السنغايل كبادرة حسن نية 
  9  اجلوايل اليهودية يف أوروبا تهاجم بيان البندقية 

قعون عريضة تنتقد السياسة اإلسرائيلية يف وزعماء يهود ي  
 املناطق احملتلة

  
10  

زعماء يهود يف الواليات املتحدة يعربون عن استيائهم من   
 اإلسرائيليةالسياسة

  
10  

  11  توقع انخفاض تبرعات يهود الواليات املتحدة 
  11 عدد يهود الواليات املتحدة يتناقص 
  11 ألف يهودي غادروا إيران35–30 
  12  إسرائيل تواصل اعتداءاتها على األراضي اللبنانية 

  13 املعارضة تفشل يف حل الكنيست السياسة الداخلية
  13  إلسرائيلي تؤيد ذهاب احلكومةغالبية اجلمهور ا 
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  13  تصريحات بيريس بشأن التسوية السلمية 
  14  قائمة املعراخ ستضم عرباً ودروزاً :بيريس 
  15  كامب ديفيد هو أساس سياسة كل حكومة يف املستقبل:رابين 
  15  نقاط اللقاء بين الليكود واملعراخ تفوق نقاط اخلالف:دايان 
 

     والكتيبات وقسم التدريس والترجمةقسم النشرة: إعداد
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  1980) أغسطس(آب  15 )15(العدد   السنة العاشرة
August 15, 1980 No. 15  Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  3  استئناف حمادثات احلكم الذاتي ضمن خالفات عميقة بين األطراف املعنية  السياسة اخلارجية
  5  لتوصل إىل اتفاق بشأن احلكم الذاتي خالل ساعاتيمكن ا:بيغن 
  5 شمير ينتقد موقف القاهرة 
  5  حمادثات يف اإلسكندرية لتنمية التبادل التجاري مع إسرائيل 
  6  أول سفينة إسرائيلية جتارية تفرغ شحنتها يف اإلسكندرية 
  6  وحدة كوماندو  احلدود ملراقبة التهريب من مصر إىل إسرائيل 
  6  غن ألغى اتفاقاً وقع بين وفد عسكري إسرائيلي ووفد عسكري مصريبي 
  6  جتميد تصدير صفقة ورق إىل مصر 
  7  شركة أركيع تسير رحالت إىل القاهرة 

الدورة الطارئة للجمعية العمومية لألمم املتحدة تتخذ قراراً يدعو إسرائيل   
  إىل االنسحاب من جميع املناطق احملتلة

  
7  

  8  هاجم فالدهايم يف أعقاب تأييده إقامة دولة فلسطينيةإسرائيل ت 
  8  مصنع إسرائيلي لأللعاب يف هولندا 
  8  فنزويال تنقل سفارتها إىل تل أبيب احتجاجاً على قانون القدس 
  8  شركات إسرائيلية تقيم مشروعات صناعية يف املكسيك 
  9  اتفاقات جتارية بين األرجنتين وإسرائيل 
  9  وذكسيون من الواليات املتحدة يحذرون من أخطار تنتظر إسرائيلحاخامون أرث 

  9 الكنيست يصادق على قانون القدس بأغلبية كبيرة السياسة الداخلية
  10  .ف. ت. ويصادق على قانون بمعاقبة املتعاطفين مع م... 
  11  جلنة الداخلية التابعة للكنيست تقر مشروع ملنح دروز اجلوالن جنسية إسرائيلية 
  12  أزمة يف املفدال بسبب فضائح مالية يف وزارة األديان 
  12  الصقور يف حزب األحرار يعززون سيطرتهم على احلزب 
  13  رابين على قائمة املرشحين لرئاسة احلكومة:استفتاء الرأي العام 
  13  أبراهام أدان حلزب العمل)احتياط(انضمام اللواء 
  14  ستدروت لتقديم موعد االنتخابات فيهدورة استثنائية ملؤتمر اله 

  14  املستوطنون اليهود يغادرون مدن التطوير يف اجلليل العرب حتت االحتالل
  15  حمكمة العدل العليا ترد شكوى بدو اللقية  

  
  قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) أغسطس(آب  30 )16(العدد   السنة العاشرة
August 30, 1980 No. 16  Vol. X 

  
      :يف هذا العدد

  3  تبادل الرسائل بين السادات وبيغن  السياسة اخلارجية
  3  تعليق حمادثات احلكم الذاتي إىل ما بعد االنتخابات األميركية: القدس  
  4  دعوة يتسحاق نافون لزيارة مصر  
  4  خيبة أمل إسرائيلية من تطبيع العالقات مع مصر  
  4  ماليين بيضة إىل مصر 10 تصدير  
  4  تسير رحالت مؤجرة إىل القاهرة" أركيع"شركة   
  4  خط مالحي إىل مصربتسيير تقوم " تسيم"شركة   
  5  الدعوة للجهاد تثبت أن موقف السعودية مل يتغير: إسرائيل  
  5  تركيا تستدعي ممثلها يف تل أبيب  
  5  معظم دول العامل تقاطع القدس دبلوماسياً   
  5  يارة غاستون تورن إلسرائيلز  
  6  .ف. ت. أوروبا تضغط إلجراء حوار بين إسرائيل وم: شمير  
  6  اتفاقات اقتصادية بين إسرائيل واألرجنتين  

  6  استقالة وزير العدل  السياسة الداخلية
  7  تعيين موشيع نسيم وزيراً للعدل  
  7  هليفي يؤكد روايته عن استقالة رئيس الشين بيت  
  8  لكنيست سعاديا مرتسيانو ينسحق من شليعضو ا  
  8  1981االنتخابات يف ربيع : التقدير السائد  

  8  تكاليف املراصد يف اجلليل تصل إىل أكثر من مليار ليرة  العرب حتت االحتالل
  9  مؤتمر قطري للطالب العرب يف الناصرة  
  9  اليهود يحاولون الدخول إىل املسجد األقصى  
  10  اجلبرية ضد شخصيات يف الضفةأوامر باإلقامة   
  10  أحكام جماعية بالسجن وتشكيل جلان من املتطوعين اليهود  
  11  السجناء الفلسطينيون يواصلوا اإلضراب عن الطعام  
  11  موشاف يونتان يتحول إىل مستوطنة دائمة  
  12  مناطق الضفة الغربية تشهد هجمة استيطانية كثيفة  
  12  مستوطنة 11قامة احتاد املزارعين يخطط إل  
  13  اللجنة الوزارية لالستيطان تقر املزيد من  املستوطنات  
  13  معسكرات اجليش تتحول إىل أماكن إقامة للمستوطنين  
  13  حمكمة العدل العليا ترفض التماساً ألصحاب األراضي  
      

      قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) سبتمبر(أيلول  15 )17(عددال   السنة العاشرة
September 15, 1980 No. 17  Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

يف  1967مل ننسحب إىل حدود ما قبل : بيغن يف رده على رسالة السادات  السياسة اخلارجية
 اجلبهة اجلنوبية

  
3  

  3  شمير يحمل مصر مسؤولية توقف حمادثات احلكم الذاتي 
  4  وضات مع مصر حول ترتيبات املراقبة يف سيناءال تقدم يف املفا 
  4  بخصوص سيناء رية املصرية تتفق على جملة قضايااللجنة العسك 
  4  مليون دوالر 1,5:حجم التبادل التجاري املباشر بين مصر وإسرائيل 
  4  "لقانون القدس"إسرائيل ترفض إدانة جملس األمن 
  5  مليار دوالر 2,98بقيمة  1982إسرائيل تطلب مساعدة أميركية لسنة  
  6  هولندا تقرر نقل سفارتها من القدس 
  6 تركيا تغلق قنصليتها يف القدس 
  6  دول أميركا الالتينية تنقل سفاراتها إىل تل أبيب 
  7  عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد املقاومة الفلسطينية يف لبنان 
  8 إسرائيلي–ي سورياشتباك جو 

  8  الشبهات حتوم حول الوزير أبو حتسيرا:فضيحة وزارة األديان خليةالسياسة الدا
  10  هوروفيتس يهدد بخوض االنتخابات يف الئحة منفصلة 
  10 شينوي تطالب بوقف االستيطان 

  10  إنشاء مستوطنة ومرصد استيطاين يف اجلليل العرب حتت االحتالل
  11 إجالء البدو املقيمين يف حولون 
  11  العربي قذر وبدائي وعنيف: للرأي العام اإلسرائيلييف استقصاء 
  11  احملكمة العليا ترفض استئناف املطرودين الثالثة من جبل اخلليل 
  11 إغالق مدرسة ثانوية يف بير زيت 
  12  افتتاح السنة الدراسية اجلديدة يف الضفة الغربية 
  12  إحكام خمففة ضد اخملططين لنسف املسجد األقصى 
  12  ة عمليات للمقاومة داخل إسرائيل واملناطق احملتلةموج 
  13  انتهاء إضراب سجناء نفحة والرملة 
  13  املرحلة األوىل من مشروع شارون االستيطاين على وشك االكتمال 
  14  احلكم العسكري يستويل على أراضي جديدة يف الضفة الغربية 
  14  الغربيةتدشين أول حي سكني يف مستوطنة إفرات يف الضفة  

  14  أكثرية اجلمهور يف إسرائيل تعارض إقامة مستوطنات جديدة  
  

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) سبتمبر(أيلول  30 )18(العدد   السنة العاشرة
September 30, 1980 No. 18  Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  ن استئناف مفاوضات احلكم الذاتياإلعالن ع السياسة اخلارجية
  3  وثيقة أميركية تقترح حالً للقضايا اخملتلف عليها 
  4  السادات وعد بإيقاف هجوم مصر على إسرائيل يف الساحة الدولية:شمير 
  4  إسرائيل تتهم مصر بانحرافات عن االتفاق العسكري يف سيناء 
  5  االنسحاب من سيناءإسرائيل ترفض تقديم موعد املرحلة الثانية من  
  5  مصر تزود إسرائيل بالنفط بصورة منتظمة 
  5  "احلوار االستراتيجي"الواليات املتحدة تؤجل اجتماع 
  5  مليارات دوالر10إدارة كارتر قدمت إلسرائيل 

  6  تطورات التحقيق يف قضية وزارة األديان وأبعادها السياسة الداخلية
  7 ميشل يفوز بترشيح حزب العمل 
  7  إسرائيل لن تنسحب من اجلوالن:بيريس 

يعارضان تطبيق القانون اإلسرائيلي " السالم اآلن"الكيبوتس القطري وحركة   
 على اجلوالن

7  

  8  تطالب باملزيد من املستوطنات"هتحياه"كتلة 
  8  "امليثاق الوطني"يصادق على مسودة "مؤتمر اجلماهير العربية" العرب حتت االحتالل

  9 دود الفعل اإلسرائيلية عليهر 
  9  هدم بيتين عربيين يف قرية مصمص 
  10  إقامة نقطة ارتكاز للناحل يف اجلليل األعلى 
  10  إىل الضفة. ف. ت. احلكم العسكري يتشدد يف منع وصول أموال م 
  10  وحدة سكنية يف القدس2000املصادقة على إقامة 
  10 حكم خمفف ضد كهانا 
  10 أحكام بالسجناعتقاالت و 

 –شؤون اقتصادية 
  اجتماعية

  11  نسمة 3885000عدد سكان إسرائيل 

  11  1980جمموع املهاجرين إىل إسرائيل سنة  
    ينبغي إيجاد صيغة من التعايش بين إسرائيل وسكان املناطق: موشيه ماعوز  مقالة العدد

12  
  19  دائرة احلرب الواليات املتحدة هي الضمانة خلروج مصر من:موشيه دايان 

  22  معاهدة السالم مع مصر أدت إىل زيادة األعباء األمنية: أرنون غفني  
  

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) أكتوبر(تشرين األول  15 )19(العدد   السنة العاشرة
October 15, 1980 No. 19 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  3  مفاوضات احلكم الذاتي تتجدد يف منتصف تشرين األول اخلارجيةالسياسة 
االتفاق على فتح مراكز حدودية يف سيناء لعبور األفراد   

 والبضائع
3  

  4  مساعد وزير الدفاع األميركي يزور إسرائيل 
  5  وبيغن يوصي باملوافقة على معاهدة دفاع مشتركة... 
  5  وداً خمتلفة داخل إسرائيلاإليرانية تثير رد–احلرب العراقية 
  7  تدفق النفط ليس رهنًا بحل النزاع الشرق أوسطي:شمير 
  7  إحباط حماولة عربية لطرد إسرائيل من األونيسكو 
  7  إسرائيل تواصل هجماتها على جنوب لبنان 
  7  "إصبع اجلليل"أضرار جسيمة يف مستوطنات 
  8  جملس اجلليل يقرر تبني قرى جنوب لبنان 
  8  الشرطة تقرر استدعاء وزير األديان للتحقيق لسياسة الداخليةا
  9  مبام يفتتح املعركة االنتخابية بالدعوة إلسقاط احلكومة 
  9  مبام يطالب بتغييرات جوهرية يف برنامج املعراخ 
  10  املعراخ يتقدم على الليكود يف استفتاءات الرأي العام 
  10  نتخابات مع املعراخحزب األحرار املستقلين يرفض خوض اال 
  11  كتلة برملانية جديدة يف الكنيست–"احفا" 
  11  يتسحاقي يهدد باالنسحاب من االئتالف 
  11  تنسحب من كتلة الليكود يف الهستدروت"رايف" 

حزب العمل وحركة حقوق املواطن ينتقدان تصريحات رئيس   
 األركان بشأن املناطق

11  

  12  فات يثير ردود فعل عنيفةبيطون مع عر–لقاء طوبي 
  13 أوامر ضد عرب إسرائيليين بمنع دخولهم إىل املناطق العرب حتت االحتالل

  13  الدروز يصعدون نشاطهم ضد التجنيد اإلجباري 
  13  ألف من العرب أعضاء يف حزب العمل13 
  13  رفض املصادقة على إقامة جامعة عربية يف الناصرة 
  13  للبدو يف راهطإقامة أول جملس حملي 
  14 اعتقال رئيس بلدية قلقيلية 
  14  وقف مشاريع منظمة خيرية أميركية يف املناطق 
  14  ارتفاع الناجت القومي العام يف الضفة الغربية 
  14  إيتان يتحدث عن األهمية العسكرية للمستوطنات 
  15  قانون جديد يف إسرائيل يمنع بيع األراضي لغير اإلسرائيليين 
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  15  مستوطنة جديدة يف الضفة70قسم االستيطان يعد إلقامة 
السلطات العسكرية جتد صعوبة متزايدة يف اكتشاف رجال   

 املقاومة
16  

 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) أكتوبر(تشرين األول  30 )20(العدد   السنة العاشرة
October 30, 1980 No. 20 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  رسميون إسرائيليون يقاطعون االحتفال بيوم اجليش املصري السياسة اخلارجية
املصريون أغلقوا سانتا كارينا أمام الرحالت اجلوية التي تنقل   

 سياحاً من إسرائيل
  
2  

  2  تفتح فرعاً لها يف مصر"اغركسكو"شركة 
يل ومصر تتبادالن التقديرات حول احلرب بين العراق إسرائ  

 وإيران
2  

  2  اإلسرائيلي–احلوار االستراتيجي األميركي 
  3  موداعي يتحدث عن اتفاق الطوارىء للتزود بالنفط 

إسرائيل والواليات املتحدة تعمالن على توسيع التعاون فيما   
 بينهما

4  

  4  كاتفاق لتعاون طبي بين إسرائيل ونيويور 
تأييد إسرائيل مصلحة : النقابات املهنية يف الواليات املتحدة  

 قومية عليا
4  

  4  تطور العالقات االقتصادية بين إسرائيل وبريطانيا 
  5  وزير خارجية هولندا يقوم العالقات مع إسرائيل 

تصريح البابا بشأن وطن للفلسطينيين يثير صخباً داخل   
 إسرائيل

5  

  5  منع إعادة فتح سفارة إسرائيلكوريا اجلنوبية ت 
  5  الروسية –رد الفعل اإلسرائيلي على معاهدة الصداقة السورية  

إسرائيل حتذر امللك حسين من التدخل يف احلرب بين العراق   
 وإيران

6  

التقارب بين حسين والعراق يساهم يف تأزيم الوضع : تسيبوري  
 االستراتيجي

6  

  6  ع األردنبيريس يدعو للبدء باتصاالت م 
استقصاءات الرأي العام تظهر مزيداً من التصلب بين   السياسة الداخلية

 اإلسرائيليين
7  

  8 املطالبة بضم اجلوالن 
  8  رابين يقرر خوص املنافسة ضد بيريس 
  9  األردن سيدخل املفاوضات بتغطية عراقية:سريد 

  9 عمليات املقاومة داخل إسرائيل العرب حتت االحتالل
 ن اقتصاديةشؤو

  اجتماعية
  10  انخفاض شامل يف الهجرة إىل إسرائيل
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 –اليمين املتطرف يهاجم مؤسسات يهودية يف فرنسا   
  والصهيونية تستغل احلادث ملهاجمة احلكومة الفرنسية

  
10  

  12  املصري والسالم اإلسرائيلي البديل–السالم األميركي  مقالة العدد
  17 ياجتاهات الرأي العام اإلسرائيل 

  21  أهداف وأساليب: سياسة الليكود االستيطانية  
  

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) نوفمبر(تشرين الثاين  15 )21(العدد   السنة العاشرة
November 15, 1980 No. 21 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  ستأنف يف واشنطنحمادثات احلكم الذاتي ت السياسة اخلارجية
  3 زيارة يتسحاق نافون ملصر 
  4  انسحاب إسرائيل من سيناء واتفاق الرقابة  
  5  تأشيرة 8500القنصلية املصرية يف تل أبيب تصدر 
  5  توقيع اتفاق النفط بين إسرائيل والواليات املتحدة 
  6  إسرائيل تطلب تقديم موعد املعونة األميركية 
  6  املتحدة توقعان اتفاقية عملإسرائيل والواليات 
  6  بنك النقابات املهنية يف أملانيا الغربية يستثمر يف إسرائيل 
  6  إسرائيل حتاول جتنيد ضباط اتصال يف الدول اإلفريقية 
  7  اليونسكو تدين سياسة إسرائيل بالنسبة للقدس 
  7  إسرائيل تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان 
  7 ل جلنة الهدنةوترفض جتديد عم... 

  8  املعراخ يتفوق على الليكود:استقصاء للرأي العام السياسة الداخلية
  8  بيريس ورابين يحددان مواقفهما السياسية 
  9  خالف بين احلمائم والصقور يف حزب العمل 

  10  منع االجتماعات السياسية للطالب العرب يف جامعة حيفا العرب حتت االحتالل
  10  وقون على راكح يف قرية شعباملعتدلون يتف 
  10  قواسمة وملحم يتوجهان ثانية إىل احملكمة العليا 
  11  نشاطات املنظمات اخليرية األميركية يف املناطق احملتلة 
  11  اعتقال طبيب عربي بتهمة التجسس للسوفييت 
  11  نقاط استيطانية جديدة يف خمتلف أنحاء املناطق 
  12  ة لدعم االستيطانإسرائيل تنفق مبالغ باهظ 
  12  املناطق احملتلة تشهد موجة من القنابل 

  13  من تقصير إىل تسوية–سياسة إسرائيل يف املناطق  مقالة العدد
 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) نوفمبر(تشرين الثاين  30 )22(العدد   السنة العاشرة
November 30, 1980 No. 22 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  زيارة نافون ملصر كانت ناجحة جداً : بيغن السياسة اخلارجية
  2  وصول وفد زراعي مصري إىل إسرائيل 
  2  طاقم من التلفزيون املصري يزور إسرائيل  
  2  نقطة مرور البضائع بين مصر وإسرائيل تفتح يف الشهر القادم 

 اخلليج الفارسي للتدخل عند نتابع ما يجري يف: شمير  
 الضرورة

2  

  2  رد الفعل اإلسرائيلي على انتخاب ريغان 
  3  أملانيا الغربية تساعد إسرائيل يف تأهيل املهنيين 
  3 اتفاق تعاون بين إسرائيل وفنزويال 
  4 وصول وفد سوفييتي إىل إسرائيل 
  4  استمرار القصف اإلسرائيلي جلنوب لبنان 
  4 إىل مسغاف عامحماولة تسلل 
  4  األكثرية يف إسرائيل تؤيد عمليات اجليش اإلسرائيلي يف لبنان 

  5  املعراخ ما زال يحافظ على تأييد أكثرية الناخبين السياسة الداخلية
  6 زيارة وفد حزب العمل إىل مصر 

  7 إقامة مرصد جديد يف اجلليل العرب حتت االحتالل
  7  املناطق احملتلةيف"اليد القوية"مواصلة سياسة 
  8  باملئة يؤيدون قانون ضم اجلوالن68 
  8  مستوطنة يهودية يف الضفة الغربية حتى اآلن68 
  8  إقامة مستوطنتين جديدتين يف الضفة الغربية 
  8 املناطق احملتلة تواصل املقاومة 

  9  القومي القائممن الناجت%35نفقات األمن بلغت شؤون اقتصادية
  9  الناجت القومي القائم يف النصف األول من هذه السنةانخفاض 
  10 مليار دوالر20,1الديون اخلارجية 
  10  ستنخفض االستثمارات احلقيقية يف الصناعة 
  10  يف عدد املهاجرين هذه السنة%48انخفاض 

  11  التعاون النووي بين إسرائيل وجنوب إفريقيا  شؤون عسكرية
  11  إسرائيل بقنابل انزالقيةالواليات املتحدة تزود 
  11  "اليف"البحث عن شريك إلنتاج طائرة 
  11  الواليات املتحدة تسمح إلسرائيل بيع طائرات للمكسيك 
  12  دبابة يف إحدى ورش سالح املدرعات140تخريب 
  12 إجراءات ملواجهة سرقة السالح 
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  12  تعيين رفائيل فاردي مراقباً جلهاز األمن 
  12 توقعات أولية–إدارة ريغان  ددمقالة الع

  15  الصوت اليهودي يف االنتخابات األميركية 
  16  مستقبل العالقات االقتصادية ببين مصر وإسرائيل 
  17  يف إسرائيل" العمل األسود"قطاع غزة احملتل مصدر 
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  1980) ديسمبر(كانون األول  15 )23(العدد   السنة العاشرة
December 15, 1980 No. 23 Vol. X 

  
     :يف هذا العدد

  2  حمادثات  احلكم الذاتي تراوح يف مكانها السياسة اخلارجية
  2  املصرية املشتركة جتتمع يف تل أبيب–اللجنة اإلسرائيلية 
  2 ئيل يتوجهون إىل مصرمديرو شركات الوقود يف إسرا 
  3 طن من املوز إىل مصر1500تصدير 
  3  اتفاق مبدئي على إقامة مزرعة يف مصر 
  3  إسرائيلي بتمويل أميركي–بحث مصري 
  3 زيارة بيغن للواليات املتحدة 
  4  إسرائيل ال يمكنها االنسحاب من اجلوالن:بيغن 

إلسرائيل تشبه  شروط القرض يف املعونة العسكرية األميركية  
 شرط املنحة

  
4  

  4  مؤتمر الدولية االشتراكية تبني اخليار األردين 
" بيت شيمش"تبحث يف التعاون مع مصنع " رولز رويس"شركة   

 للمحركات
5  

  5  شمير يزور أملانيا الغربية والنروج وهولندا 
  6  توقيع اتفاق للتعاون الزراعي بين إسرائيل وتايالند 
  6  للدول العربيةقطع غيار للسياراتإسرائيل تصدر 
  6  إسرائيل تتابع التحركات السورية على احلدود األردنية 

األمم املتحدة تطالب إسرائيل بإعادة رئيسي بلديتي اخلليل   
 وحلحول

6  

  7  التأييد حلكومة بيغن يتضاءل داخل الكنيست السياسة الداخلية
  7  حركة حيروت تطرد وايزمن من صفوفها 
  8 نتخابات حزب العملا 

  9  األقلية اليهودية يف اجلليل تستمر يف التقليص العرب حتت االحتالل
إغالق جامعة بير زيت يؤدي إىل مواجهة بين الطالب واحلكم   

 العسكري
9  

  10  ردود الفعل على سياسة القمع اإلسرائيلية 
  10  معدالت األجور والبطالة يف املناطق احملتلة 
  11  د مبالغ ضخمة لتوسيع املستوطنات واستكمالهاإسرائيل ترص 
  11  قطاع غزة يشهد سلسلة من االغتياالت 

  12 العامل الذري يف الشرق األوسط  مقالة العدد
 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
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  1980) ديسمبر(كانون األول  30 )24(العدد   السنة العاشرة

December 30, 1980 No. 24 Vol. X 
  

     :يف هذا العدد
  2  حمادثات احلكم الذاتي تنتظر إدارة ريغان السياسة اخلارجية

إسرائيل مستعدة ألن تضحي بالكثير من أجل احلكم : بيغن  
 الذاتي

2  

  2 تصدير فائض الزبدة إىل مصر 
  2  تعزيز العالقات الزراعية بين مصر وإسرائيل 
  2  ؤتمراً يف القاهرةطبيب إسرائيلي يحضر م 
  2 السياحة بين مصر وإسرائيل 
  3  استئناف احلوار االستراتيجي بين إسرائيل والواليات املتحدة 
  3  موشيع أرنس بحث يف معاهدة دفاعية مع الواليات املتحدة 
  4  .ف.ت.ال نؤيد دولة م:مستشار ريغان 
  4 زيارة يتسحاق شمير لفرنسا 
  4  بية حول الشرق األوسطبنود الوثيقة األورو 

حماولة إقناع اليونان برفع تمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل   
 إىل درجة سفارة

  
5  

  5  تركيا تخفض تمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل 
  5  تزايد النشاط اإلسرائيلي مع الدول اإلفريقية 
  5  وزير مالية جنوب إفريقيا يزور إسرائيل 
  6  رائيل واليابانالتبادل التجاري بين إس 
  6  بيروت –هجوم إسرائيلي جديد على طريق صيدا  

  7  استقالة موداعي من وزارة املواصالت السياسة الداخلية
  7  استطالع للرأي العام عن مدى التأييد لليكود 
  8  املصادقة على البرنامج السياسي حلزب العمل 

  9  ة يف الناصرةحظر عقد مؤتمر اجلماهير العربي العرب حتت االحتالل
  9 وردود الفعل على قرار املنع... 
  10  مراصد جديدة3الكيرن كاييمت يقيم 
  11  حمكمة العدل العليا ترد استئناف القواسمة وملحم 
  11  استمرار املواجهة لسياسة القمع يف املناطق احملتلة 
  12 أموال طائلة تتدفق على املستوطنات 
  13  راضي وإقامة املستوطناتإسرائيل تواصل مصادرة األ 
  14  إنشاء حي يهودي جديد يف املنطقة املصادرة من القدس 
  14  استمرار املقاومة لالحتالل اإلسرائيلي 
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 –شؤون اقتصادية 
  اجتماعية

  14  ألف نازح 38ألف عاطل عن العمل،  72

  15  إسرائيل تقيم مفاعالً نووياً لتوليد الكهرباء  الطاقةشؤون 
  16 العامل الذري يف الشرق األوسط  ددمقالة الع

 

     قسم النشرة والكتيبات وقسم التدريس والترجمة: إعداد
  

 


