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  1982) يناير(كانون الثاين  )1(العدد ثانية عشرةلالسنة ا
January 1982 No. 1   Vol. XII 

  
     :يف هذا العدد

الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    
3  

  3  قانون ضم هضبة اجلوالن إىل إسرائيل 
  3  النص الكامل للقانون حسبما أقره الكنيست 
  3 هذه أسباب سن قانون اجلوالن:بيغن 
  4  يتسحاق رابين–ية النهاية لكامب ديفيدبدا 
  5  افتتاحية–قانون ال لزوم له وحتد لألصدقاء 

  7  السياسة اخلارجية
  7  األميركية بشأن ضم اجلوالن–ردود الفعل اإلسرائيلية 
  7  تسفي زنفر –بيان بيغن الشديد اللهجة إىل األميركيين  
  10  بورات –بن يشعياهو –مقتطفات من مقابلة مع شارون 
  11 موشيه أرنس–صداقة وعقاب 
  14  حاييم هيرتسوغ–العواطف بدل السياسة 
  17 مهمة حبيب 
  17  شموئيل سيغف–"صواريخ حبيب"اجلانب اآلخر لـ 
  19 1948وثائق من عام 
  19  مبادرة السالم املصرية بدأت منذ عهد امللك فاروق 
  20 إفريقيا–إسرائيل 
  20  تيدي برويس–)1(عود إىل الغابةطرزان ي 
  22  تيدي برويس–)2(طرزان يعود إىل الغابة 

  25   شؤون إسرائيل
  25 الوضع العسكري واالستراتيجي 
  25 أريئيل شارون–اخلطاب الذي مل يلق 
  30  تسفي تيمور–...امبراطورية إسرائيل:مبدأ شارون 
  31 تغييرات يف وزارة الدفاع 
  31  إيتان هابر–...ذي يريد شارون حتقيقهما ال 
  33  يورام بيري–دبابات أمام وزارة الدفاع 
  38 الوضع السياسي الداخلي 
  38  أمنون برزيالي –التهديد باالنتخابات كمناورة سياسية  
  41 الوضع االقتصادي 
  41  1981النتائج االقتصادية األوىل لسنة 
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  43  باملقارنة مع الدول الناميةديون إسرائيل كبيرة نسبياً 
املناطق احملتلة 

1967  
  44  

  44 يهودا ليطاين–زعماء بالوكالة 
  47  غابي بارون–اإلدارة الذاتية يف يهودا والسامرة 

  49   وثائق
نصوص وثائق عن التعاون االستراتيجي بين إسرائيل   

 1950والواليات املتحدة عام
  

49  
  53   األحداث يف شهر
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  1982) فبراير(شباط  )2(العدد السنة الثانية عشرة
February 1982 No. 2   Vol. XII 

  
     :يف هذا العدد

  67  السياسة اخلارجية
  67 عام 
  67  شمعون بيرس–سياسة خارجية يهودية 
  71 مصر–إسرائيل 

ئيل أري –املصريون كانوا مرنين إال يف موضوع احلكم الذاتي   
 غيناي

71  

  73 شفايتسر.أ–استصراح أبو الهول 
  75 العامل العربي–إسرائيل 
  75  شلومو غازيت –هل هو حقيقة منتهية–إخالء سيناء 
  82  زئيف شيف–االحتكاك مع السعوديين 

–الصراع العربي

  اإلسرائيلي
  85  

  85 أزمة لبنان 
  85 داين روزوليو–أخطار يف الشمال 

دوريت  –وسوريا . ف. ت. املعراخ من مواضيع لبنان، م موقف  
 غيفن

88  

 املناطق احملتلة
1967  

  90  

  90 احلكم الذاتي 
  90  عوزي بنزيمان–حكم ذاتي على كرسي عجالت 
  93  أبا إيبن–ساعة احلقيقة–احلكم الذاتي 
  96  أريئيل غيناي–ماذا يريد هيغ يف منطقتنا 
  99 الضفة الغربية 
  99  يهودا ليطاين–حاكم يف غيتو الهنود احلمر 

  101   شؤون إسرائيل
  101 الوضع العسكري واالستراتيجي 
  101  زئيف شيف–قرار شارون الكبير–طائرة اليف 
  107 الوضع االقتصادي 

 –األميركية –العنصر الثابت يف العالقات اإلسرائيلية: املساعدة  
 يوسف بريئيل

107  

  110 نزوحالهجرة وال 
  110  عوزي برعام –وجهان لعملة واحدة–هجرة ونزوح 
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  113   وثائق
  113  مقترحات إسرائيل لصالحيات جملس اإلدارة الذاتية 

  116   األحداث يف شهر
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  1982) مارس(آذار  )3(العدد السنة الثانية عشرة
March 1982 No. 3   Vol. XII 

  
     :يف هذا العدد

  131  يةالسياسة اخلارج
  131 إسرائيل 

مقتطفات من خطابي بيغن وبيرس يف الكنيست بمناسبة زيارة   
 ماتي غوالن–ميتران

  
131  

  132  عوزي بنزيمان–الرافعة التي بيدي ميتران 
  134  عوزي بنزيمان –إشارة مرور يف الطريق إىل املنعطف 
  136 مصر–إسرائيل 
  136  مردخاي بركائي –ما الذي يعوض حقاً عن اخلسارة العسكرية  
  139 شموئيل شنيتسر–الورقة األخيرة 

 –الصراع العربي
  إلسرائيلي

    

  142 أزمة لبنان 
  142  دان مرغليت–بدون إجماع يف الشمال 
  144  زئيف شيف–احلدود الشمالية، فجوة الثقة 
  147  زئيف شيف–احلرب يف الشمال، غير مستبعدة 
  150 فولص–الشمال مصدر تخوفات 
  153 موشيه زاك–مؤشرات من لبنان 
  154 األسلحة األميركية لألردن 
  154  زئيف شيف–خطوط حمراء يف األردن 

املناطق احملتلة 
1967  

  157  

  157 عام 
  157 عاموس إيلون–ضم راكض 
  159 قطاع غزة 
  159  داين تسدقوين–قطاع غزة، معطيات وأرقام 

  165   شؤون إسرائيل
  165 الوضع السياسي الداخلي 
  165  دانييل بلوخ–كيف ترهب شريكاً صغيراً 
  166 الوضع االقتصادي 
  166  تمار غوزانسكي–التبعية للواليات املتحدة 
  175  يوفال اليتسور–ميزانية وزارة الدفاع غير امللحوظة 

  178   األحداث يف شهر
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  1982) أبريل(نيسان  )4(العدد السنة الثانية عشرة

April 1982 No. 4   Vol. XII 
  

     :يف هذا العدد
    السياسة اخلارجية

   االنسحاب من سيناء 
أهرون  –ماذا بعد االنسحاب من سيناء ): أبريل(نيسان  26  

ياريف، شلومو أفنيري، إلياهو بن أليسار، تسفي رفياح، حاييم 
وغ، يوفال نئمان، شلومو غازيت، دان لنر، أمنون سيلع، هيرتس

 تسفي لنير

  
  

192  

املناطق احملتلة 
1967  

    

   الضفة الغربية وقطاع غزة 
  211 أوري أفنيري–األستاذ ميلسون 
  220  أمنون كابليوك–1982صيغة"الدم والنار"بـ 
  222  شيفح فايس –ضد دولة إسرائيل"إسرائيل-أرض" 

مقابلة مع اللواء  –ف نبلور قيادة فلسطينية معتدلة كي  
 –بنيامين بن ) احتياط(رفائيل فاردي، والعميد ) احتياط(

 أليعيزر

  
224  

  227  نير–دوف بار–إسرائيل الكولونيالية 
  229 عاموس إيلون–شعب الكتاب 
   اجلوالن 
  231  افتتاحية –احلصار يف اجلوالن ومضاعفاته على إسرائيل  
  232 زئيف شيف–ثمن قانون اجلوالن 

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

   أزمة لبنان 
  236  ماتي غوالن–شارون يف املأزق اللبناين 
  238 عوزي بنزيمان–جولة حبيب 

  242   األحداث يف شهر
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  1982) مايو(أيار  )5(العدد السنة الثانية عشرة
May 1982 No. 5   Vol. XII 

  
     :يف هذا العدد

  259  السياسة اخلارجية
  259 االنسحاب من سيناء 

مقابالت مع (دوريت غيفن  –ماذا بعد االنسحاب من سيناء   
يهوشواع بورات، إلياهو بن أليسار، أهرون ياريف، مردخاي 

 )غور

  
259  

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    
264  

  264 اجملال العسكري 
  264  شموئيل طوليدانو–باجلرأةليتحل املتشائمون 
  266  يتسحاق رابين –الصمود العسكري واملوقف السياسي 
  270 احلرب يف جنوبي لبنان 
  270  سيناريو آخر ت زئيف شيف:حرب يف الشمال 
  273  يوئيل ماركوس–سياسة يف ساحات املدينة 
  275  زئيف شيف–لعبة حول برميل من البارود 

  278  1967 املناطق احملتلة
  278 حاييم هيرتسوغ–ضالل الطريق 
  282  رفائيل فاردي –السياسة يف املناطق ماضياً وحاضراً 

داين  –شارون يحاول تصفية املؤسسة االجتماعية يف الضفة   
 روبنشتاين

  
285  

  287 شفايتسر.أ–ال مستقبل يف الضفة 
  289  أمنون.ك–جمنون سياسي على جبل البيت 

  291  يونية وإسرائيلالصه
ندوة اشترك فيها حاييم (يوسف شفيط  –ماذا جرى للدولة   

  )غفاتي، دافيد هكوهين، اليميلخ ريملط، ابراهام شخطرمان
  

291  
  295 جاد يعقوبي–املفترق القومي 

  300   األحداث يف شهر
  

 


