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  1986) يناير(كانون الثاين  )1(العدد ة عشرةلثثالالسنة ا
January 1986 No. 1   Vol. XIII 

  
     :يف هذا العدد

الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

تقرير : أزمة الصواريخ واحتماالت احلرب بين سوريا وإسرائيل  
 أعده سمير جبور

  
3  

  11  زئيف شيف-هل سيطلق السوريون النار؟ 
إسرائيل  عالقات

  اخلارجية
    

  14 الواليات املتحدة–إسرائيل 
: إبعاد منطقة التجارة احلرة بين إسرائيل والواليات املتحدة  

 تقرير أعدته يوال بطل
  

14  
  23 إفريقيا–إسرائيل 
  23  شمشون ارليخ - ثروة أم عبء:إفريقيا–عالقات إسرائيل 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  25 واالستراتيجيالوضع العسكري 
  27 آيف بنياهو–احملترفون 
  30  مقابلة مع رئيس شعبة الطاقة البشرية اللواء عاموس يارون 

  34  الوضع االقتصادي
  34 شرغا مكيل –نتائج وتوقعات :1986االقتصاد سنة 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

  37 1967املناطق احملتلة عام 
 –اخللفية وسير التحقيق : لضفة الغربيةسلب األراضي يف ا  

 تقرير أعده خالد عايد
  

37  
    الصهيونية وإسرائيل

ندوة : هل هناك حاجة إىل حركة صهيونية يف دولة إسرائيل؟  
  أليعيزر شفايد ويشعياهو تدمور وشمعون هيرمان:اشترك فيها

  
47  

     وثائق
  59  نص قرار احلكومة اإلسرائيلية بشأن طابا 
  59  جدول زمني للتراضي والتطبيع:اح الليكوداقتر 

  60   األحداث يف شهر
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 ة عشرةلثالثالسنة ا
  1986) فبراير(شباط   )2(العدد 

February 1986 No. 2   Vol. XIII 
  

     :يف هذا العدد
 –الصراع العربي 

  اإلسرائيلي
    

 –" إدارة ذاتية من جانب واحد"مبادرة بيرس تنتهي إىل اقتراح   
 سمير جبور:عدادإ

  
83  

  91  ردود الفعل اخملتلفة:خطف الطائرة الليبية 
عالقات إسرائيل 

  اخلارجية
    

  96 إسبانيا–إسرائيل 
  اإلسرائيلية  –العالقات اإلسبانية   

  من النشاط السري إىل االعتراف العلني
  

96  
شؤون إسرائيل 

  الداخلية
    

  104 الوضع العسكري واالستراتيجي 
  107  زئيف شيف–يتركون اجليش اإلسرائيليإنهم 
  109  فدهتسور رؤوفين–مستقبل غامض لسالح البحرية 
  112  أليكس فيشمان–رذاذ احلرب من امليزاب األعلى 

االقتصادي  عالوض
  واالجتماعي

    
116  

 –مليار شيكل جديد  30: 1986/1987موازنة الدولة لسنة   
 حمرر دافار االقتصادي

  
119  

  120  شرغامكيل–من املوازنة لسداد الديون40% 
  122  تسفي تيمور –موازنة األمن املعلنة أقل من اإلنفاق الفعلي  
  125  )1984-1948(انخفاض الهجرة وازدياد النزوح 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

  130 1967املناطق احملتلة عام 
  131 حغاي أشد–جبل الهيكل يف أيدينا 
  132  من يعرف عامل آثار؟ نداف شرغاي:بل الهيكلج 
  134 1948املناطق احملتلة عام 

بعض جوانب تطور الوضع االقتصادي واالجتماعي   
  خالد عايد:إعداد–للفلسطينيين العرب

  
134  
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     مراجعات
: عوزي بنزيمان، مراجعة: تأليف –سيرة حياة أريئيل شارون   

 إيل شالتئيل
  

139  
     وثائق

نص البيان املشترك عن إقامة عالقات دبلوماسية بين إسبانيا   
 وإسرائيل

141  

تصريح احلكومة اإلسبانية يف شأن إقامة العالقات   
 الدبلوماسية مع إسرائيل

141  

  143   األحداث يف شهر
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  1986) مارس(آذار  )3(العدد ة عشرةلثالسنة الثا

March 1986 No. 3   Vol. XIII 
  

     :يف هذا العدد
 - الصراع العربي 

  اإلسرائيلي
    

  163  سمير جبور: إعداد –ثالث قضايا تثير نقاشات يف إسرائيل  
  174 اجلنوب اللبناين 
  174 طايل زلينغر–غارزين هناكال نزال 
  176  زئيف شيف–الصراع يف املنطقة األمنية 
  177 احلرب العراقية اإليرانية 

 –العراقية  –ة اإلسرائيلية يف نتائج احلرب اإليرانية املصلح  
 بمحانيه

177  

  179 عاموس غلبواع–أنعم بها من حرب 
شؤون إسرائيل 

  الداخلية
    

  180 الوضع السياسي الداخلي 
  183  يوسي ميلمان–طلقة واحدة يف سبطانة البندقية 
  185  يورام بك–كالم إىل مسامع حزب العمل 
  187 عسكري واالستراتيجيالوضع ال 
  190  رؤوفين فدهتسور–حتديات البحث والتطوير األمنيين 
  193  ييراح طل–أبحاث الطيران مقصوصة األجنحة 
  196 الوضع االقتصادي 
  196  يائير أهروين –الصناعة كثيفة املهارة العلمية يف إسرائيل  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

  
 

  
  

: إعداد –كيف وملاذا  –مة املسلحة يف فلسطين تصاعد املقاو  
 خالد عايد

207  

  214   األحداث يف شهر
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  1986) أبريل(نيسان  )4(العدد ة عشرةلثالثالسنة ا
April 1986 No. 4   Vol. XIII 

  
     :يف هذا العدد

 - لصراع العربي ا
  اإلسرائيلي

    

جبهات  ى ثالثعل تنسيق الهجوم: الواليات املتحدة –إسرائيل   
 سمير جبور:إعداد–

  
243  

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  253 الوضع السياسي الداخلي 
  253  فيفة يف برنامج احلزبتعديالت ط:تمر الرابع حلزب العملاملؤ 
  258  سمير صراص:إعداد–حيروت على مفارق طرق 
  266 واالستراتيجيالوضع العسكري 
  268  رؤوفين فدهتسور–ةبيع األسلحة كسياسة خمطط 
  270  أليكس فيشمان–نهاية عهد الضربة القاضية 
  272 الوضع االقتصادي واالجتماعي 
  272  يوال البطل: إعداد–أزمة الشركات الكبرى يف إسرائيل 

 –املستهلك اإلسرائيلي ال يستفيد من انخفاض أسعار الوقود   
 عوديد شورير

  
281  

العرب حتت االحتالل 
  سرائيلياإل

    

  287 1967املناطق احملتلة عام 
  287  يهودا تسور –بين املطرقة والسندان:دروز اجلوالن 
  291 1948املناطق احملتلة عام 
  291  إيلي ريخس –نظرة إىل اخللف :عشر سنوات على يوم األرض 
  293  أوريئيل بن عامي–معادالت وحل جمهول 
  295 افتتاحية معاريف–كفر قاسم 

  296   األحداث يف شهر
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  1986) مايو(أيار  )5(العدد ة عشرةلثالسنة الثا
May 1986 No. 5   Vol. XIII 

  
     :يف هذا العدد

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

  323  ى سلمان ورندة شرارةرض:إعداد–احلزام األمني بعد سنة 
  347  اون عسكريقلق من احتماالت تع:زيارة الرئيس األسد عمان 
  349  سمير جبور:إعداد–الهجوم األميركي على ليبيا 
  354 شفايتسر.أ–من الردع إىل التورط 

عالقات إسرائيل 
  اخلارجية

    

  356 الواليات املتحدة–إسرائيل 
  356 جنم جديد يف حرب النجوم 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  359 الوضع العسكري واالستراتيجي 
  361  يف شيفئز–يش اإلسرائيلي يهرماجل 
  363  عاموس غلبواع–ألوية أكثر من اللزوم 
  365  أليكس فيشمان–جمتمع يعيش على حرابه 
  367 يوفال أليتسور–حب الذرّة الفاشل 
  369 الوضع التربوي 
  369  العرب والفلسطينيون يف برامج التعليم اإلسرائيلية 

العرب حتت االحتالل 
  ائيلياإلسر

    

  373 خالد عايد:إعداد–العنصرية اآلن 
  381 1967املناطق احملتلة عام 
  381  بنحاس عنباري–سلب األراضي يف املناطق 
  382 زئيف شيف–"تخريبية"إحصاءات 

     مراجعات
  384  إيلي شالتئيل  -غوريون وعرب أرض إسرائيل–بن 

  387   األحداث يف شهر
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  1986) يونيو(حزيران  )6(العدد ثة عشرةالسنة الثال
June 1986 No. 6   Vol. XIII 

  
     :يف هذا العدد

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

أرنون سوفير وليئور  – دمقاربات خمتلفة من مسألة احلدو  
 ريفين

403  

  423  أليكس فيشمان–معضلة أمام خنادق فارغة 
شؤون إسرائيل 

  الداخلية
    

  425 لسياسي الداخليالوضع ا 
سمير : إعداد –الدورة الثانية للمؤتمر الرابع حلزب العمل   

 صراص
425  

  428 الوضع العسكري واالستراتيجي 
 –) خمس حلقات(مفهوم األمن القومي يف اختبار الزمن   

 رؤوفين فدهتسور
  

430  
: إعداد –تقرير فالد عن أداء اجليش اإلسرائيلي يف حرب لبنان   

 ورسمير جب
  

442  
  451 االجتماعيالوضع 

 –صورة وضع ومشكلتان جديدتان : اجملتمع اإلسرائيلي  
 ايزنشتات.شموئيل أ

  
451  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

  456 1967املناطق احملتلة عام 
  456 حنه كالدرون–غزة تنفجر 
  459 1948املناطق احملتلة عام 
  459 حاييم هندفركر–املعركة على يافا 

  462   األحداث يف شهر
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  1986) يوليو(تموز  )7(العدد السنة الثالثة عشرة

July 1986 No. 7   Vol. XIII 
  

     :يف هذا العدد
عالقات إسرائيل 

  اخلارجية
    

  483 إفريقيا–إسرائيل 
  483 دوف ألبون–ال لون للمال 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  489 ع السياسي الداخليالوض 
  489  سمير جبور:إعداد–فضيحة اخملابرات العامة 
  497 الوضع العسكري واالستراتيجي 
  500  زئيف شيف –كمثال  قيادة األسلحة امليدانية:القيادة العليا 
  505  عاموس غلبواع–صواريخ نحو تل أبيب:املؤامرة 
  508 الوضع االقتصادي 
  508 يوال البطل:دادإع–تقرير بيسكي 
  521  عوديد  شورير–لنستخرج املياه من احلجر 
  523  إلياهو سلبيتر–واآلن أزمة مياه أيضاً 
  525 الوضع التربوي 
  525  يتسحاق شور–إسرائيل جتني على نفسها 
  528 الهجرة والوضع الديموغرايف 
  528  بكي. ر –األزمة الديموغرافية للشعب اليهودي 

رب حتت االحتالل الع
  اإلسرائيلي

    

  534 1967املناطق احملتلة عام 
  534  أوريئيل بن عامي–اللعب بالنار يف غزة 
  536  فيليتسيا النغر –تأمالت يف أواخر العقد الثاين من االحتالل  
  541 1948املناطق احملتلة عام 
  541  يوسف ميخالسكي–العربي اإلسرائيلي اجلديد 

  543    شهراألحداث يف
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  1986) أغسطس(آب  )8(العدد السنة الثالثة عشرة
August 1986 No. 8   Vol. XIII 

  
     :يف هذا العدد

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

  563 زيارة شمعون بيرس للمغرب 
  575  يارون اليوسف–ويبقى مارشال مع بيرس 
  578 إلياهو سلبيتر–عصر أنابيب النفط 

ات إسرائيل عالق
  اخلارجية

    

  581 الواليات املتحدة–إسرائيل 
  581  يوسف حريف –إسرائيل على أبواب حلف شمال األطلسي  

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  583 الوضع السياسي الداخلي 
   –من صراع الزعامات إىل التجديد واإلصالح  –مؤتمر املفدال   

 سمير صراص:إعداد
  

583  
  586  سمير جبور: إعداد–ملتدينين والعلمانيينالصراع بين ا 
  607 الوضع العسكري واالستراتيجي 
  609  عاموس غلبواع –) حلقتان(–من هو رئيس األركان الناجح 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

  619 1967املناطق احملتلة عام 
  619  أبراهام كاتس عوز –غزة أوالً:اجلهد الفوري 

  625   يف شهر األحداث
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  1986) سبتمبر(أيلول  )9(العدد السنة الثالثة عشرة

September 1986 No. 9   Vol. XIII 
  

     :يف هذا العدد
–الصراع العربي

  اإلسرائيلي
    

   –األهداف والنتائج : قمة بيرس ومبارك يف اإلسكندرية  
 سمير جبور:إعداد

  
643  

  647 يتسرشفا.أ–عندما يتالشى السحر 
  649  يحزقئيل درور–اإلسالم ودولة اليهود 

عالقات إسرائيل 
  اخلارجية

    

  651 الواليات املتحدة–إسرائيل 
  651  يتسحاق ديش–اتفاق مهم وغير مسَتغَل بعد 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  653 الوضع السياسي الداخلي 
ياهو بن يشع –القاهرة  –عمان  –الدراما يف حمور القدس   

 بورات
653  

  656 نفتايل بن موشيه–أجل يجب حلها 
  658 الوضع العسكري واالستراتيجي 

أهارون  –مقابلة مع قائد سالح اجلو اللواء عاموس البيدوت   
 البيدوت

660  

 –مقابلة مع رئيس قسم الصحة النفسية املقدم موشيه كوتلر   
 حانوخ شاينمان

  
663  

  665 اععامس غلبو–إفالس خلقي 
  668 الهجرة والوضع الديموغرايف 
  668  رندة شرارة: إعداد –إسرائيل بين أفول الهجرة وازدياد النزوح  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

  679 1967املناطق احملتلة عام 
  679 ران كسليف–أناس على الهضبة 
  682 نداف شرغاي–خمسة بدائل:القدس 
  686 1948عاماملناطق احملتلة 
  686  حاييم مرغليت–لننقل مركز الثقل إىل النقب 
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  689  قاسم زيد–العام الدراسي العربي:واآلن 
  691  زئيف شيف–النهاية:منطقة التدريب 

نيتسا غانوت،  –اإلحصاء األول ملدارس اليهود يف املنفى   الصهيونية وإسرائيل
 داف.سيرجيو دي الفرغوال، إيلي ج

  
693  

  704   األحداث يف شهر
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  1986) أكتوبر(تشرين األول  )10(العدد السنة الثالثة عشرة
October 1986 No. 10  Vol. XIII 

  
     :يف هذا العدد

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

  723  يهو شفاط هركابي–"قرارات مصيرية" 
 مناقشات حول أشكال التدخل: إسرائيل واملسألة اللبنانية  

  سمير جبور:إعداد–وحدوده ونتائجه
  

744  
عالقات إسرائيل 

  اخلارجية
    

مقابلة مع رئيس : النصف األول –حكومة الوحدة الوطنية   
  إيهود أوملرت ودان مرغليت–احلكومة شمعون بيرس

  
752  

مقابلة مع يتسحاق شمير، نائب رئيس احلكومة ووزير   
  شيفح فايس وأبراهام طل–اخلارجية

  
756  

حل سهل للمشكلة الفلسطينية، بل حل : رابين يف حديث شامل  
 حاييم غوري–األمر الواقع

  
760  

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  764 الوضع السياسي الداخلي 
  764  أريئيل شارون –متوسلو السالم،  هادمو اجلدار احلديدي  
  770 الوضع العسكري واالستراتيجي 

  زئيف شيف –فرق طرق اجليش اإلسرائيلي على م  
 حلظة احلقيقة  - أ 

 ماذا يريد اجليش؟  -ب 

 توجيهات رابين  - ج 

  هل اجليش اإلسرائيلي أكبر مما يجب؟  -د 

770  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

  779 1967املناطق احملتلة عام 
ملاذا يوجد يف القدس العربية هذا العدد الكبير من األوالد   

 يتسحاق شور-العاملين؟
  

779  
  782   داث يف شهراألح
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  1986) نوفمبر(تشرين الثاين  )11(العدد السنة الثالثة عشرة
November 1986 No. 11   Vol. XIII 

  
     :يف هذا العدد

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

زئيف  –واشنطن لن تضغط على حكومة شمير بل ستهدد دمشق   
 شيف

803  

  806  جبور سمير:إعداد–1956عاماً على حرب30 
  813  يهوشفاط هركابي–2–قرارات مصيرية 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    
  

  838 الوضع السياسي الداخلي 
  838  سمير صراص: إعداد –توازن ووفاق:حكومة الوحدة الوطنية 
  847  نص مذكرة التفاهم بين شمير وبيرس 
  849 الوضع العسكري واالستراتيجي 
  851 تايل زيلنغر –سنة 13رعت قبلبذور الفاجعة التي زُ 
  855  .م. جمادالت جمعها ل-سراً أم علناً؟–الردع 
  857 الوضع التربوي 
  857  ياعل فيشباين–تراجع زاحف يف التعليم العايل 

  862   األحداث يف شهر
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     :يف هذا العدد

عالقات إسرائيل 
  اخلارجية

    

  883 إفريقيا–إسرائيل 
  –املساعي اإلسرائيلية الستئناف العالقات مع الدول اإلفريقية   

 إعداد سمير جبور
  

883  
  890 جولة هيتسوغ يف بعض بلدان العامل 

  890  تيدي برويس –الرئيس الذي عاد إىل الصقيع   
  

الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

  893  يهوشفاط هركابي–3–قرارات مصيرية 
  904 أريئيل شارون –الواليات املتحدة–إسرائيل–إيران 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  911 الوضع العسكري واالستراتيجي 
  912  عاموس غلبواع–)ندوة(جناح بطويل وبذور للبلية 
  920  دان سغير –) ثالث حلقات(النووي إلسرائيلسياسة الغموض 
  927  بارون رون–تخطيط واقعي وتخطيط متفائل 
  930 الوضع االقتصادي 
  930  يتسحاق أورون–هكذا تم القضاء على التضخم 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

  934 1967املناطق احملتلة عام 
  934 أوري نير–إحباط يف الضفة 
  936  داين روبنشتاين–هاية احلل الوسط اإلقليمين 

  942   األحداث يف شهر
  

 


