
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  2765 العدد، 9/1/2018

  وتصريحات  أخبار
عدة اجتماعات  قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة: اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغّر عقد -

 بالغة األهمية يف األيام األخيرة ملناقشة الوضع والتهديدات على طول منطقة احلدود الشمالية
)2(  

  )3( كانون الثاين/يناير احلايل 19األوسط يوم  نائب الرئيس األميركي سيزور الشرق -
ذ هجوم بإيحاء بشبهة التخطيط لتنفي جهاز "الشاباك" يعلن اعتقال فتاتين بدويتين من النقب -

  )4(من "داعش" 
على جني أرباح  حديث مسجل لنجل رئيس احلكومة يقول فيه إن نتنياهو ساعد مليارديراً -

  )5( مليار دوالر من خطة تقاسم عائدات الغاز الطبيعي 20بقيمة 
  

  مقاالت وحتليالت
 احلدود هجومياً يف إسرائيل حتافظ على ضبط النفس يف غزة وتتبنى نهجاً  :عاموس هرئيل -

  )6( الشمالية
 )9( زيارة نتنياهو إىل الهند مهمة لكن ليست تاريخية: يوسي ميلمان - 

  
  

  املؤسسة: متوفرة على موقع
view-studies.org/ar/daily/mukhtarat-http://www.palestine 
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  من املصادر اإلسرائيلية
 أخبار وتصريحات خمتارة

  
 

عدة  اإلسرائيلي املصغّر عقداجمللس الوزاري [قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة: 
منطقة يف األيام األخيرة ملناقشة الوضع والتهديدات على طول بالغة األهمية  تاجتماعا

  ]احلدود الشمالية
  

  https://www.10.tv / ،8/1/2018عن موقع قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة، 
  

اإلسرائيلي اجمللس الوزاري  ذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة أمس (االثنين) أن
يرة ملناقشة ت يف األيام األخاجتماعاعدة  األمنية عقد -املصغّر للشؤون السياسية

  .حدود إسرائيل الشماليةمنطقة الوضع والتهديدات على طول 
بسبب قيود  إنه العاشرة باراك رافيدالتلفزة قناة يف ية السياسوقال مراسل الشؤون 

عن هذه  إعطاء معلومات كاملة هال يمكن ة اإلسرائيليةالعسكري ابةها الرقتفرض
تغطية قيامه ب علىد أكثر من عشر سنوات بع ه يف الوقت عينه أكد أنه، لكناالجتماعات
خالل التي أُجريت النقاشات  يف أن املصغّر يمكنه أن يحكماجمللس الوزاري اجتماعات 

 .اجلبهة الشمالية كانت بالغة األهمية بشأن الفائتةاأليام القليلة 

خرى أُ من بين قضايا تطرقت النقاشات ركزت على اجلبهة الشمالية وهذه وأضاف أن 
االستعدادات لليوم الذي يلي إىل إيران وحزب الله يف سورية ولبنان، وكذلك  نشاطاتإىل 

نهاية احلرب األهلية السورية واستعادة جيش الرئيس السوري بشار األسد السيطرة على 
 .معظم أجزاء البلد

[رئيس أفيغدور ليبرمان اإلسرائيلي رافيد إىل تصريحات أدىل بها وزير الدفاع  وأشار
سورية ولبنان أصبحتا الفائت قال فيها إن  أكتوبر تشرين األول/ يفئيل بيتنا"] "إسرا
 .جديد على اجلبهة الشمالية إسرائيل اإلستعداد لتحدٍّ اً ويتعين علىواحد اًعسكري اًكيان

سيكون سببها حزب الله ونظام ستحدث يف هذه اجلبهة أي تطورات ليبرمان أن وأضاف 
 نظام باإلضافة إىل اجليش اللبناين. ذا الهاألسد وكل من يتعاون مع 
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أن الوضع على اجلبهة الشمالية والوجود اإليراين يف  وأشارت قناة التلفزة العاشرة إىل
بنيامين نتنياهو. اإلسرائيلية  احلكومةسورية ولبنان يشكالن مصدر قلق كبير لرئيس 

ادة العامل حذرهم فيها حمادثات هاتفية مع العديد من قأجرى أخيراً نتنياهو  وذكرت أن
ن من يالبلد ينيف هذعسكرية وضعها قواعد  جرّاءإيران  أوجدتهمن الوضع الهش الذين 

 .خالل حزب الله وامليليشيات الشيعية

غادي اجلنرال جليش اإلسرائيلي لعامة يف اركان ااألرئيس هيئة  كما أشارت إىل أن
سرائيل يأتي من منظمة حزب الله يف إلالتهديد األكبر  أكد األسبوع الفائت أنيزنكوت أ

 يف منطقة تمركزتمن طهران و اًخرى تلقى دعمأُلبنان وتأتي بعده جمموعات جهادية 
 .حدود إسرائيل مع سورية

ا يُسمى املدافع عن لبنان ممحتول حزب الله  وأضاف أيزنكوت أنه يف السنوات األخيرة
يف قدرات دفاعية كبيرة وإىل أن لديه وأشار  .والعراق واليمن يةإىل وكيل إيراين يف سور

كما . اًصعب اًما يجعل منه عدووهو مهاجمة اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية،  اًإمكانه أيض
يف لكنه ، بعض النكسات خالل قتاله يف سورية لدعم النظامأشار إىل أن احلزب عانى 

 .غير قليل من اخلبرة اًاكتسب قدر الوقت نفسه

  
  كي سيزور الشرق[نائب الرئيس األمير

  كانون الثاين/يناير احلايل] 19األوسط يوم 
  

  9/1/2018"يسرائيل هيوم"، 
  

أن نائب الرئيس  أمس (االثنين)مساء يف بيان رسمي صادر عنه أعلن البيت األبيض 
جولة شرق أوسطية  كانون الثاين/ يناير احلايل 19يوم كي مايك بينس سيبدأ يراألم

  .لتشمل مصر واألردن وإسرائي
على تعزيز ستركز الدول الثالث هذه مع قادة  وأشار البيان إىل أن حمادثات بينس

نس يأشار إىل أن ب. كما مكافحة اإلرهاب وخصوصاًاجملاالت،  شتىالتعاون األمني يف 
  الشرقية. يف القدس[البراق] سيزور حائط املبكى 



 

4 
 

كي يرنائب الرئيس األمن رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس أعلن أنه لن يلتقي وكا
على اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة  اًخالل جولته يف املنطقة احتجاج

 .إلسرائيل

  [جهاز "الشاباك" يعلن اعتقال فتاتين بدويتين من النقب
  بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم بإيحاء من "داعش"]

  
  9/1/2018"هآرتس"، 

  
أمس (االثنين) بنشر نبأ قيام جهاز األمن سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية 

اإلسرائيلي العام ["الشاباك"] مؤخراً باعتقال فتاتين بدويتين يف التاسعة عشرة من 
العمر من قرية اللقية يف النقب [جنوب إسرائيل] هما رحمة األسد وتسنيم األسد، بشبهة 

  ".داعش"م تنظي امليالدية بإيحاء منالتخطيط لتنفيذ هجوم ليلة رأس السنة 
فتاتين تنسبان الالئحتا اتهام بحق  أمس احملكمة املركزية يف بئر السبع إىلدمت قُو
رهابية يف اسرائيل والتواصل مع عميل أجنبي إليهما تهم التخطيط الرتكاب اعتداءات إ

 .منظمة حمظورةإىل واالنضمام 

) 24كما قُدمت الئحة اتهام ضد الشاب أحمد أبو رميلة ( قدس الشرقية لصلته من ال عاماً
 .بمخطط الفتاتين

بالتواصل مع أعضاء يف تنظيم  وقال بيان صادر عن جهاز "الشاباك" إن الفتاتين قامتا
خالل التحقيقات قالت الفتاتان إن أعضاء من السنة الفائتة. وأضاف البيان أنه  "داعش"

اليهود يف من خارج إسرائيل طلبوا منهما تنفيذ هجمات إرهابية ضد  "داعش"تنظيم 
، بما جتهيز قبل الهجوم ماتدمت لهما تعليمات لتنفيذ مهقُ. وأشار البيان إىل أنه إسرائيل

يف بئر السبع لتحديد ما إذا كان من املمكن  "جامعة بن غوريون"زيارة حرم يف ذلك 
بنشر كما أشار إىل أنهما قامتا إدخال حقيبة مليئة باملتفجرات لتنفيذ هجوم هناك. 

حمتوى حتريضي يدعو إىل وشاركتا يف على شبكة اإلنترنت  "داعش"ظيم نشرات لتن
ىل التنظيم إخططتا ملغادرة البلد واالنضمام وتنفيذ هجمات ضد اليهود وإسرائيل 

 رهابي.اإل
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  ساعد مليارديراً  احلكومة يقول فيه إن نتنياهوحديث مسجل لنجل رئيس [
  ]اسم عائدات الغاز الطبيعيمليار دوالر من خطة تق 20بقيمة على جني أرباح 

  
  9/1/2018"يديعوت أحرونوت"، 

  
] الليلة املاضيةالقناة الثانية [ نشرت قناة التلفزة اإلسرائيلية "حداشوت"  اًحديث سابقاً

مع صديقه جنل امللياردير  احلكومة بنيامين نتنياهوليائير نتنياهو جنل رئيس  مسجالً
بقيمة ساعد والده على جني أرباح احلكومة]  [رئيسإن والده فيه كوبي ميمون يقول له 

   .مليار دوالر ضمن خطة تقاسم عائدات الغاز الطبيعي يف إسرائيل 20
 من نادٍ  2015سنة صدقائه أبن واحملادثة لدى خروج نتنياهو اإل جرى تسجيل هذهو

، وجاءت هذه الدولة طرفمن موظف برفقة حارس أمن تُقدم فيه عروض تعرّ  ليلي
 400بعد أن جادل جنل امللياردير جنل رئيس احلكومة بشأن صرف مبلغ احملادثة 

  شيكل للذهاب إىل إحدى املومسات.
ن إبكوبي ميمون و له عالقةال  إن رئيس احلكومةقالت عائلة نتنياهو تعقيباً على ذلك و

  يائير نتنياهو مل يكن له أي ضلع يف خطة تقاسم عائدات الغاز. 
  بحكومة الليكود برئاسة نتنياهو. اسل يهدف إىل املسوأضافت أن نشر هذا التسجي

طالبت أوساط من املعارضة اإلسرائيلية بفتح حتقيق لتقصّي وقائع إقرار خطة تقاسم و
ع يف وقّ  احلكومةأن رئيس عائدات الغاز الطبيعي يف ضوء هذه احملادثة. وأشارت إىل 

طريق  لتسهيلفحة االحتكار مكاسلطة ض فوّ جتاوز مُ بنداً يتيح إمكان 2015 سنةنهاية 
[رئيس رييه درعي أكما قام نتنياهو باستبدال وزير االقتصاد  وافقة على خطة الغاز.امل

لغت احملكمة العليا خطة الغاز األولية صادقت احلكومة أن أوبعد  ،لتسهيل العمليةشاس] 
  .السنة الفائتةعلى خطة معدلة 

وقد أثار الدولة وسيارة وسائق دائم.  طرفن يائير نتنياهو لدية حراسة دائمة م يُذكر أن
عليها  نتنياهوب وعقّ بعض وسائل اإلعالم ضجة حول هذه املسألة األسبوع الفائت، 

جميع  انريق جلنة وزارية وجلنة جماهيرية تدرسعن ط يتم هذا اإلجراء قائالً إن
ائلة رئيس أفراد عحراسة  وجوب وهما من قررتااحلالة األمنية  الناجمة عنالتهديدات 

  احلكومة.
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 اإلسرائيليةمن الصحافة 

  نمقتطفات من حتليالت املعلقين السياسيين والعسكريي
 

  عاموس هرئيل، حملل عسكري
  8/1/2018"هآرتس"، 

  
  إسرائيل حتافظ على ضبط النفس يف غزة وتتبنى نهجاً 

  هجومياً يف احلدود الشمالية
  

 ًللحؤول دون نشوب اشتباك  تبذل إسرائيل يف األيام األخيرة جهداً واضحا
عسكري يف قطاع غزة. واألسباب واضحة: عدم وجود بديل واضح من سلطة 
"حماس"، والرغبة يف مواصلة بناء العائق ضد األنفاق، لكن يضاف إىل ذلك 
اعتبارات إضافية. االعتبار املركزي بينها يتعلق بالساحة الشمالية وتأثير إيران 

  حالياً يف رأس سلم أولويات إسرائيل االستراتيجية. هناك، وهو القضية املطروحة 
  باألمس (يوم األحد) أمر وزير الطاقة يوفال شتاينيتس بأن تعيد إسرائيل تزويد

أشهر. يف الوقت عينه عقد  4قبل  عليهقطاع غزة بالكهرباء إىل الوضع الذي كان 
جلت يف القدس عا مطوّلةاألمني جلسة  -اجمللس الوزاري املصغر السياسي

الوضع على حدود لبنان وسورية. واحلدثان مترابطان. على خلفية عدم االستقرار 
على احلدود، يتعين على إسرائيل أن تدير طوال الوقت أزمات، ويف املقابل أن 

  تدرس الطريقة التي تنعكس فيها تطورات إحدى الساحتين على الساحة األُخرى. 
 ويد القطاع بالكهرباء، بعد أن قررت يف حزيران/يونيو األخير قلصت إسرائيل تز

السلطة الفلسطينية تخفيض املبالغ الشهرية التي تدفعها من أجل تمويل الكهرباء 
مليون شيكل يف الشهر. مل يتحمس املستوى  25مليون شيكل إىل  40من 

السياسي واملؤسسة األمنية للخطوة التي اتخذتها السلطة، لكنهما قررا الوقوف 
، حممود عباس. والضغط غير املباشر الذي مارسه عباس على مع رئيس السلطة

"حماس" أعطى ثماره: تخفيض تزويد القطاع بالكهرباء إىل ساعات حمدودة فقط 
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يف اليوم فاقم الضائقة اإلنسانية هناك. وكان هذا أحد أسباب استعداد "حماس" 
لى نقل لالستجابة القتراح املصاحلة الذي قدمته مصر، واملوافقة مبدئياً ع

الصالحيات املدنية يف قطاع غزة إىل السلطة. لكن يف األشهر األخيرة وصلت 
مسدود. فعباس غير مقتنع بأن املصاحلة ستفيده  طريقحمادثات املصاحلة إىل 

ويرفض املضي قُدُماً يف حتمل الصالحيات ما دامت "حماس" ال تطلب من 
قرار ال يبدو أن احلركة ناشطيها املسلحين االنضواء حتت لواء السلطة، وهو 

مستعدة لاللتزام به. يف هذه األثناء يتواصل تدهور البنى التحتية للمياه 
بعد والصرف الصحي، وازداد االعتماد على التزود بالكهرباء مع جميء الشتاء. 

كانون األول/ديسمبر بشأن القدس عاصمة إلسرائيل، بدأ  6تصريح ترامب يف 
انضمت إليها حركة وتنظيمات سلفية صغيرة  قبل ائف على النقب منإطالق القذ

  اجلهاد اإلسالمي أيضاَ. 
  بدأت مصر، التي تتخوف من خسارة السيطرة الكاملة على الوضع، يف الضغط

زادت إسرائيل، التي تريد حتييد  وباألمسعلى جميع األطراف إلبداء مرونة. 
ساعات التزويد بالكهرباء. لتي يمكن أن تشعل مواجهة عسكرية، األطراف ا

هنا" أمس عن أن إسرائيل تدرس تقديم تسهيالت كان/وحتدث املوقع اإلخباري "
إضافية، بينها زيادة انتقال البضائع إىل القطاع ( انخفض عدد الشاحنات التي 

رائية يف غزة)، تعبر معبر كرم سامل  إىل قرابة النصف، بسبب انخفاض القوة الش
  وإقرار مشروع يف جمال البنى التحتية تموله دول اخلليج.

  ،يف الشمال يواصل نظام األسد استعادة سيطرته على مناطق واسعة من سورية
على الرغم من الهجمات املضادة التي يشنها املتمردون السنّة (وأبرزها يف 

ات روسية على شمال غربي سورية حيث جنح املتمردون يف تدمير عدة طائر
األرض يف قاعدة حميميم اجلوية). وتدور معارك ضارية يف منطقة إدلب يف 
شمال سورية، لكن يف املقابل يستعد النظام أيضاَ إلعادة انتشاره يف مناطق تقع 
يف جنوبي سورية، بالقرب من احلدود مع إسرائيل. يف بداية كانون الثاين/يناير 

ردين من اجليب سالم وانسحاب املتمجرى التوصل إىل تسوية تقضي باست
  كيلومتراً شرقي احلدود يف اجلوالن. 11ن إىل نحو املوجود حول بيت ج

  ،انتصار معسكر األسد،  من جني املكاسبإيران  تبدأوحتت غطاء تقدم النظام
فالشاحنات من إيران تنقل البضائع، وربما أيضاً السالح، من طريق "املمر البري" 
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ران من جديد يف أراضي العراق وسورية وصوالً إىل دمشق. كما الذي انشأته طه
يُجري اإليرانيون اتصاالت مع األسد من أجل استئجار قاعدة جوية ومرفأ بحري، 
وإقامة قواعد للميليشيات الشيعية، وبشأن أماكن تمركز امليليشيات الشيعية يف 

كثر حساسية من وعلى أي مسافة من حدود إسرائيل. بيد أن السؤال األ، اجلنوب
  وجهة النظر اإلسرائيلية هو املتعلق بتصنيع السالح اإليراين.

  أعرب مسؤولون كبار يف إسرائيل، بينهم رئيس احلكومة نتنياهو ووزير الدفاع
ليبرمان عن قلقهم حيال أمرين: إعادة بناء الترسانة الصاروخية للنظام 

إقامة مصانع وحيال ن، يف احلرب ضد املتمردي فرغت تقريباً[السوري] التي 
سالح إيرانية يف سورية ولبنان، يمكن بواسطتها حتسين قدرة دقة اإلصابة 
للصواريخ التي يملكها حزب الله. على املدى البعيد، تستطيع إيران أن تهدد بهذه 

انطالقاً من ثالث  - السكان املدنيين - الصواريخ نقاط الضعف يف إسرائيل
حيث تتلقى حركة اجلهاد اإلسالمي، وبصورة أقل ساحات: لبنان سورية وغزة، 

  الذراع العسكرية لـ"حماس" مساعدة اقتصادية من طهران.
  لقد أملوا يف إسرائيل بأن تؤدي موجة االحتجاج التي اندلعت يف نهاية كانون

األول/ديسمبر إىل تركيز النقاش على املساعدة االقتصادية الضخمة التي 
أن النظام لإلرهاب على حساب املواطنين. لكن يبدو احلكومة اإليرانية  تقدمها
  يف هذه األثناء يف كبح تمدد االضطرابات، على األقل املوجة احلالية.ينجح 

  يف األشهر األخيرة بذل الرئيس ترامب جهوداً من أجل إقناع املستوى السياسي
ة الواليات املتحد كأنيف إسرائيل بعدم صحة التخوف الذي عبّرت عنه القدس، 

تنسحب من الشرق األوسط بعد هزيمة تنظيم داعش، وتترك الساحة مفتوحة أمام 
جندي أميركي  2000قرر البنتاغون إبقاء نحو لقد الهيمنة الروسية واإليرانية. 

يف شرق سورية، من أجل احلد من حرية احلركة اإليرانية يف املمر البري. وينتهج 
متشدداً معادياً إليران يف اإلدارة وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس، خطاً 

األميركية، لكن حتى اآلن يدعمه الرئيس بالتصريحات أكثر مما يدعمه باألفعال. 
من جهة أُخرى، حتت حكم ترامب، بخالف أوباما، من الصعب رؤية واشنطن 

 ما قررتتدخل من أجل  فرض قيود على حتركات إسرائيلية يف الشمال، إذا 
 هذه التحركات مطلوبة. نتنياهو أن هذه مثل 
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  يوسي ميلمان، حملل عسكري
  8/1/2018"معاريف"، 

  
  زيارة نتنياهو إىل الهند مهمة لكن ليست تاريخية

  
  مع كل األهمية للزيارة التي سيقوم بها يف األسبوع املقبل رئيس احلكومة

بنيامين نتنياهو إىل الهند، فإنها ليست زيارة تاريخية. منذ إقامة العالقات 
زار الهند وزير اخلارجية شمعون بيرس  1993دبلوماسية بين الدولتين يف سنة ال
)، 2003)، ورئيس احلكومة أريئيل شارون (1996)، والرئيس وايزمان (1993(

  سلسلة زيارات. يفوكثير من الوزراء. لذا فاملقصود هنا زيارة أُخرى 
 ف سنة عندما كان إذا كنا نريد التحدث عن زيارة تاريخية، فإنها حدثت قبل نص

القومي الهندي ناريندرا مودي أول رئيس حكومة هندي تطأ قدماه األرض 
  املقدسة والبحر املتوسط، ويأخذ  صورة مشتركة مع نتنياهو.  

  البارز بصورة خاصة يف زيارة نتنياهو القريبة هو احلجم الكبير جداً لوفد رجال
ألن رؤساء احلكومات يف الغرب  ليس غريباً أيضاًهذا األعمال ومدراء الشركات. و

دأبوا على اصطحاب مثل هذه الوفود يف زياراتهم إىل دول أجنبية على أمل  أن 
يساعدوا يف تشجيع جتارة دولهم مع الهند، التي تُعتبر هي والصين من الدول 

  مليار نسمة). 1.3األكثر كثافة سكانية يف العامل (نحو 
 نضمون إىل الزيارة من الصناعات األمنية يأتي العديد من رجال األعمال الذي ي

فخالل العقد ونصف العقد  .الكبرى، واملتوسطة، والصغيرة، وهذا ليس صدفة
األخيرين حتولت إسرائيل إىل الدولة الثانية املزودة الهند بالسالح من حيث 

فالكون،  اإلنذار اجلويأهميتها بعد روسيا. وقد باعت إسرائيل الهند طائرات 
حربية، وطائرات من دون طيار،  اًن أنواع متعددة، ورادارات، وسفنوصواريخ م

ومدافع، وتكنولوجيا سيبرانية واستخباراتية وغيرها. وقامت وحدات خاصة من 
اجليش اإلسرائيلي ومن الشرطة بالتدرب والتدريب والتعاون مع نظرائها الهنود، 

  ومؤخراً جرى تعاون بين سالحي اجلو يف الدولتين.
 ون بين إسرائيل والهند عسكرياً فقط، بل أيضاً هناك تعاون يف الفضاء ليس التعا

ويف جمال االستخبارات، وكما حتدثت عنه مؤخراً صحف هندية، يف اجملال 
االت هو النووي أيضاً. وعلى ما يبدو فإن سبب العالقة الوثيقة يف هذه اجمل

ك الهند)، والتي تصدّر باكستان، الدولة املسلمة التي تملك سالحاً نووياً (كما تمل
من أراضيها إرهاباً إسالمياً متشدداً. وبحسب تقدير حذر، فطوال تلك الفترة (العقد 
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مليار  15-10ونصف العقد األخيرين) تترواح قيمة املشتريات من إسرائيل بين 
  دوالر.

  لكن يف السنوات األخيرة تشهد الهند حتت حكم مودي تغييراً يمس ويمكن أن
املستقبل مكانة الهند كسوق كبيرة ومهمة للمنتوجات األمنية  يمس أكثر يف

اإلسرائيلية. تطالب الهند أن ينتقل تصنيع منظومات السالح  إىل أراضيها كي 
توفر فرص عمل للسوق احمللية. ويف الواقع فقد أقامت صناعات كبيرة يف 

بيت، يف إسرائيل مثل رفائيل، والصناعة اجلوية، والصناعة العسكرية وشركة أل
  السنوات األخيرة فروعاً كبيرة واشتروا مصانع أو تشاركوا مع شركاء حمليين.

  لكن حتى هذا ال يبدو أنه كاف. قبل نحو أسبوع أعلنت وزارة الدفاع الهندية
إلغاءها صفقة ضخمة تقدر بنصف مليار دوالر لشراء صواريخ مضادة للدبابات 

يفسرون  اإللغاء بأنه صراع قوى  من طراز سبايك من صنع رفائيل. يف إسرائيل
داخل حكومة مودي، لكن من احملتمل أن تبدأ الهند باالنفصال عن صناعة 
السالح اإلسرائيلية. هذا ال يعني أنها لن تواصل شراء كل ما جتده ضرورياً أو 
متقدماً، لكن من األجدى أن حتاول احلكومة التفكير يف مسار جتاري جديد، وأن 

ن األفضل االستثمار يف تسويق تكنولوجيا ومنتوجات مدنية يف تفهم أنه ربما م
  السوق الهندية الهائلة وللطبقة الوسطى النامية هناك. 
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  صدر حديثاً 

 

  ) من جملة الدراسات الفلسطينية2018(شتاء  113العدد 
  
   

من "جملة الدراسات الفلسطينية" وفيه افتتاحية الياس خوري  113حديثاً العدد  صدر
املضادة"، التي تتناول خصوصًا  الثورة زمن يف بعنوان: "القدس

قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن القدس، والبيئة احمللية 
  واإلقليمية التي رافقت القرار.

ات، األمين العام للجبهة يف باب مداخل، خص أحمد سعدو
الشعبية لتحرير فلسطين، األسير يف معتقالت االحتالل مقالة 

شامل" يختمها بخارطة  وطني برنامج إطار يف بعنوان: "املصاحلة
طريق يرى أنها ضرورية إلرساء مصاحلة مستدامة. وعن املصاحلة 
 أيضاً، يكتب معين الطاهر، يف باب مداخل، حتت عنوان: "مصاحلة

"حتديات نظام عاملي متحول" يكتب  طويل"، وعن وانقسام ثرةمتع
 إنكار ومشهد البيئي ناصيف حتّي، يف باب دراسات، اثنتين: "لظلم

 اجلِيبات مواجهة يف الفلسطيني"، لسري مقدسي، و"حُفاة الوجود
القرى" حلسين البرغوثي، وهي نص  يف األوىل االنتفاضة :العسكرية

  له عبد الرحيم الشيخ.باالنكليزية، ترجمه وقدم 
يتضمن شهادتين: لكمال بُالطة ولدالل البزري. يف العدد أيضاً رد عادل مّناع  113العدد 

وذلك يف باب مناقشات. وثالثة تقارير هي:  "وبقاء نكبة"على النقد الذي وجّه بني موريس إىل كتابه 
لعبد الرؤوف أرناؤوط، التهويد"  ومساعي للمقاومة وموقع القدس أبواب أجمل: العمود "باب

 تراها كما' الكبرى القدس"'واآلفاق" ملهند عبد احلميد، و الظروف": حماس"و" فتح" و"مصاحلة
اخليانة" لرائف زريق،  وسؤال عوز إسرائيل" خلليل التفكجي. وأيضاً قرائتين خاصتين: "عاموس

 السنونو" لنسرين مغربي.  وجماز النعمان شقائق"و
  

  هنات العدد الكامل اضغط لالطالع على حمتويا
 


