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  1971) أبريل(نيسان  1 )1(العدد   السنة األوىل

April 1, 1971 No. 1  Vol. I  
  

  1  املوقف اإلسرائيلي من التطورات األخيرة  الوضع السياسي
  4  مؤتمر شباب حزب العمل 

  5    تقرير بنك إسرائيل عن اقتصاد املناطق احملتلة  املناطق احملتلة
  7  نسان عن غزةتقرير الرابطة اإلسرائيلية حلقوق اإل 
  8  نسف بيوت يف قرى نابلس 

  9    البرامج التربوية يف املدارس العربية العرب يف إسرائيل
  10 مياه عذبة يف سيناء والنقب شؤون علمية وثقافية

  10  معهد للبحوث يعنى بنتائج حرب حزيران 
شؤون اجتماعية 

  واقتصادية
  11      حتركات الفهود السود

  12  عملألف يوم390ضياع 
  13  حملة إسرائيلية لتهجير العلماء  الهجــــــــــــــــــــــــــــرة

  13 جنسية إسرائيلية لليهود يف اخلارج 
  14 طائرات دون طيارين إلسرائيل  شؤون عسكرية

  14    طيارون إسرائيليون يتدربون على حامالت أميركية 
  15 دليل أسلحة اجليش اإلسرائيلي 

  15  إيالن –منظمتان إرهابيتان يف جامعتي القدس وبار   ةأخبار متفرق
  15  اليهود األميركيون الهاربون من اخلدمة 

    تعريف بالصحافة واإلذاعة يف إسرائيل  امللحــــــــق
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  1971) أبريل(نيسان  16 )2(العدد   السنة األوىل
April 16, 1971 No. 2  Vol. I  

  
  16  قف اإلسرائيلي من القضايا الراهنة املو  الوضع السياسي

  19 حملة إسرائيلية لتهجير اليهود العرب 
  20  أحداث األردن يف التعليقات اإلسرائيلية 
  22  اتهام الفاتيكان بالضغط على إسرائيل 
  22 ال يوجد شعب فلسطيني:بن غوريون 
  23  معركة الكرامة نسفت أسطورة اجليش اإلسرائيلي" 
  24 ينوي فصل إيالتكان ناصر 

  24 حزام أمن للمستوطنات يف غزة  املناطق احملتلة
  25  تغييرات أساسية يف احلكم العسكري يف غزة 
  26  رصد مبالغ كبيرة لشراء األراضي العربية 
  26 هدم قرى عربية 
  26 مطار مدين يف سيناء 
  27 عربيان يف التلفزيون اإلسرائيلي 

  27  الهستدروت يف املناطق العربيةبرنامج العرب يف إسرائيل
  28 البحث يف إنشاء وكالة درزية 
  28  باملائة يف إسرائيل14,4العرب يشكلون 

  28 ديون إسرائيل اخلارجية  اقتصـــــــــاد
  29  بلديتا تل أبيب والقدس تواجهان مشكلة الفقر 
  30  املوازنة العسكرية ال تتأثر بحالة السلم 

  31 ئيل تنتج ما حتتاج ألمنهاإسرا  شؤون عسكرية
  31  يأميركا تشتري براءة اختراع جهاز إسرائيل 

  32 إسرائيليون يتعاطون اخملدرات  شؤون اجتماعية
  32  سنوات10مضاعفة السكان اليهود يف  الهجــــــــــــــرة

  32 ألفاً نزحوا من إسرائيل215 
  33  اليهود املهاجرون من أميركا الالتينية 
  33 مهندس هاجروا إىل إسرائيل1200 

العامل  –إسرائيل 
  الثالث

  33  كلية عسكرية يف الكونغو

  34 مستشارون عسكريون يف احلبشة 
  34  خط جوي إىل أميركا الالتينية مروراً بإفريقيا 

  35 مؤتمر حزب العمل اإلسرائيلي  أحــــــــــــــزاب
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  1971) مايو(أيار  1 )3(العدد   السنة األوىل
May 1, 1971 No. 3  Vol. I  

  
  36  ناة ورحلة روجرز واالحتاد الثالثيفتح الق  الوضع السياسي
  39  نشاط املنظمات الصهيونية ضد املقاطعة املقاطعة العربية
  42 عربي عن القدس3500إجالء  املناطق احملتلة

  43 إقامة مستوطنات يف شرم الشيخ 
  43 ألف نسمة عن غزة150ترحيل 
  44 ألف عامل عربي يف إسرائيل30 
  44 مصنع إلكتروين يف اجلوالن 

  44 اعتقال أعضاء خلية للجبهة الشعبية العرب يف إسرائيل
  45  معاهدة بين قرى عربية ومدن يهودية 
  45 جملة جديدة باللغة العربية 

  45 مستوطنات النقب تطالب بحزام أمن  قضايا األمن
  46 الهجرة من فرنسا وإيران وروسيا  ــــرةالهجــــــــــــــــــــ
  47  صادرات الصناعة اإللكترونية يف إسرائيل  اقتصاد

  50 تطور القطاع الصناعي اإلسرائيلي 
  48  التفوق التكنولوجي اإلسرائيلي على العرب شؤون علمية وثقافية

  49  مساهمات الدول يف موازنة اجلامعة العبرية 
  49  امعات األميركيةاألساتذة اليهود يف اجل 
  52 صادرات إسرائيل من الكتب 

  50 دبابة متوسطة للقتال يف الصحراء  شؤون عسكرية
  50 جهاز جديد للدفاع اجلوي 

  51  استقالة إيلياف األمين العام حلزب العمل  أحزاب
  52  السوداينيحذف كلمة من البيان السوفيات  شؤون دولية

ثالثة نصوص عن التحركات األميركية : سبة رحلة روجرزملنا  امللحـــــــــــــــــــق
 اإلسرائيلية
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  1971) مايو(أيار  16 )4(العدد   السنة األوىل
May 16, 1971 No. 4  Vol. I  

  
  53  نقاط االتفاق مع روجرز وآراء يف الوضع املصري  الوضع السياسي

األمم  –إسرائيل 
  املتحدة

  55  سرائيلخالف بين األمم املتحدة وإ

  56 حملة إسرائيلية عنيفة على لبنان  لبنان –إسرائيل 
أوروبا  –إسرائيل 
  الغربية

  57  احلزب االشتراكي األملاين يتبنى موقف إسرائيل

  58  نشاط إسرائيل يف اجتماع السوق األوروبية 
  59  إسرائيل يف املؤتمر االشتراكي الدويل 

  61  ين يف عمليات فدائيةقتل وجرح إسرائيلي املقاومة –إسرائيل 
العامل  –إسرائيل 

  الثالث
  62  عالقات إسرائيل بجنوب إفريقيا

  64 ألف طالب تخرجوا من إسرائيل15 
  64 خبراء إسرائيليون لبالد إفريقية 

  65 دارة اإلسرائيلية يف غزةمشاريع اإل  املناطق احملتلة
  66  إبطال التصاريح من الضفة إىل إسرائيل 
  66 سجن نابلسإضراب يف 

  67  الطالب العرب وضغط أجهزة اخملابرات العرب يف إسرائيل
  68 دخل العائلة العربية يف إسرائيل 

  69 1971املهاجرون منذ بداية  الهجـــــــــــــــــــــــــرة
  69 هجرة اليهود األميركيين 

  60  شركة يابانية تنقل مركزها إىل إسرائيل  اقتصاد
  70  سرائيلي ورفع قيمة املاركاالقتصاد اإل 

  70  شركة أميركية تصنع أجنحة امليراج اإلسرائيلية  شؤون عسكرية
  70 صواريخ شرايك إلسرائيل 
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  1971) يونيو( حزيران 1 )5(العدد   السنة األوىل
June 1, 1971 No. 5  Vol. I  

  
  71  ياتيةالتسوية اجلزئية واملعاهدة املصرية السوف  الوضع السياسي
الصراع العربي 

  اإلسرائيلي
  73  ..."اقترحت حترير القدس: "بن غوريون

  74  وايزمن يحلل مرحلة حرب االستنزاف 
  78 قلق سلطات االحتالل يف غزة  املناطق احملتلة

  79 عربياً حوكموا يف غزة5620 
  79  من القدس الشرقية يف الهستدروت6500 
  79 سنبني حيث نريد:كوليك 
  80 مشروع بنبنشتي بشأن القدس 

  81 سجناء عرب يضربون عن الطعام العرب يف إسرائيل
  82 حول تعيين الزعبي نائب وزير 

أوروبا  –إسرائيل 
  الغربية

  83  وثيقة دول السوق األوروبية املشتركة

  84  مساعي إسرائيل ضد اعتراف السوق األوروبية باملقاطعة املقاطعة العربية
  85 قانون اجلنسية اجلديد يف إسرائيل  ـــــــــــرةالهجــــــــ

  87 ألف دوالر ثمن صاروخ غبرئيل95  شؤون عسكرية
  88 مليون دوالر دخل اجلباية600  اقتصاد

  88 ألف سائح وصلوا إسرائيل200 
  88 نصف مليون ليرة للفقر يف تل أبيب 

  89 حرب الغازاتالوقاية ضد  أخبار متفرقة
  89  تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينيةكتب جديدة4 

    إسرائيل يف مواجهة الفدائيين الفلسطينيين  امللحـــــــــــــــــــق
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  1971) يونيو(حزيران  16 )6(العدد   السنة األوىل
June 16, 1971 No. 6  Vol. I  

  
  90  67قادة إسرائيليون يتحدثون عن حرب  الوضع السياسي

  93 الناقلة كورال سيعملية 
  94 معاهدة دفاعية مع أميركا:رابين 
  94  وزراء إسرائيليون مستعدون لالنسحاب:وايزمن 
  95  جملس شعبي إسرائيلي لتهجير اليهود العرب 
  96  تغيير فكري يف العامل العربي:هرتسوغ 

أوروبا  –إسرائيل 
  الغربية

  97  فشلنا يف مواجهة املقاطعة العربية: معاريف

  98 التصدير عبر اجلسور يفوق االستيراد  املناطق احملتلة
  99  حتريض قرى املثلث ضد اإلرهاب اإلسرائيلي 
  99 مظاهرة نسائية يف غزة 

  99  قادة اجليش اإلسرائيلي يزورون فيتنام  شؤون عسكرية
  100 معدالت النمو يف الصناعة احلربية 
  101 طلبة يهود يف كلية عسكرية أميركية 
  101 زوارق يابانية للبحرية اإلسرائيلية 

  101 ماليين ليرة ملستوطنات الشمال9  قضايا األمن
  102 مستوطنات جبهة يف قطاع غزة 

  102 "عصبة الدفاع اليهودية"نشاط  احلركة الصهيونية
الشؤون العلمية 

  والثقافية
  104  نشر كتابات حاييم وايزمن

  104 دمج المرحاف بدافار  
  105 1970تقرير بنك إسرائيل لسنة  اقتصاد

  106 حركة العبور يف املوانىء اإلسرائيلية  
  107 معرض تكنولوجي يف تل أبيب  
  107  1970اجملموعة اإلحصائية اإلسرائيلية لسنة   
  108   69 – 65أهم املؤشرات االقتصادية اإلسرائيلية  
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  1971) يوليو(تموز  1 )7(العدد   السنة األوىل
July 1, 1971 No. 7  Vol. I  

  
  109 ثروة نفطية يف شرم الشيخ  الوضع السياسي

  109  استغالل إسرائيل للصراع يف الباكستان 
  110 األهمية السياسية لزيارات الصيف 
  112 فشل إعالمي يف قضية كورال سي 

  113 ازدياد نشاط املقاومة املقاومة الفلسطينية
  113 سرائيلي لقطاع غزةمشروع إ  املناطق احملتلة

  114  املقاومةاخملاتير يرفضون اإلعالم عن نشاط 
  115 تشغيل عمال غزة يف التحريج 
  115  عمال عرب يبنون مستوطنة إسرائيلية 
  115  سنوات من احلكم العسكري3تقرير عن 

  117 ألف مهاجر إىل إسرائيل42وصول  الهجـــــــــــــــــرة
  118 لة مدير الطاقة الذريةاستقا  شؤون علمية

  118  حاخام أميركي يتهم اجملتمع اإلسرائيلي  شؤون اجتماعية
  119 1970إضراباً سنة227 
  120 "جمعية الفهود السود"صحيفة 

  121  عدد السكاي هوك والفانتوم يف إسرائيل  شؤون عسكرية
  122 صواريخ وطائرات صنع إسرائيل 

  122 ديد للوكالة اليهوديةالهيكل اجل احلركة الصهيونية
  125  جمعية صهيونية تستميل املفكرين العرب 

  125  متمولون أميركيون يقيمون مشاريع يف إسرائيل  اقتصـــــــــاد
  126  71- 70تقرير عن االقتصاد اإلسرائيلي سنة 

 –حول التسوية اجلزئية واملعاهدة املصرية : نداف سفران  امللحـــــــــــــــــــــــق
 السوفياتية
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  1971) يوليو(تموز  16 )8(العدد   السنة األوىل
July 16, 1971 No. 8  Vol. I  

  
  129  تهجير عرب إسرائيل واملناطق احملتلة  الوضع السياسي
  131 الضغط الصهيوين على شركة يابانية املقاطعة العربية
  132 حااعتقاالت يف نابلس واخلليل وأري  املناطق احملتلة

  132  شروط دخول سكان الضفة إىل إسرائيل 
  133 حزام أمن ملستوطنات القطاع 
  134 ألفًا من غزة70هجرة 

  134 تشكيل احتاد األكاديميين العرب العرب يف إسرائيل
  135 قلق إسرائيل من تنظيم العرب فيها 

  138 االحتاد العاملي للطبلة اليهود ةاحلركة الصهيوني
  141 الصهيوين الثامن والعشروناملؤتمر 

  142 ألف مهاجر سنويًا70احلاجة إىل  الهجــــــــــــــــــــــرة
  143 71ألف مهاجر حتى منتصف18 

  144 أوضاع صناعة النفط يف إسرائيل  اقتصــــــــــاد
  146 تطوير الطيران الداخلي 

    زئيف شيف:اغونكيف يفكرون يف البنت  امللحـــــــــــــــــــــــق
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  1971) أغسطس(آب  1 )9(العدد   السنة األوىل
August 1, 1971 No. 9  Vol. I  

  
  147 حملة لنشر وثائق الشرق األوسط  الوضع السياسي

  148  التزامات الواليات املتحدة إزاء إسرائيل 
  149 عمليات االنتقام ضد الدول العربية 
  151 ستخفاف بالفدائيينالتحذير من اال 

  153  توزيع اخمليمات وتهجير سكانها:غزة  املناطق احملتلة
  155  مناضل فلسطيني أمام حمكمة إسرائيلية 
  155 من اليسار اجلديد14تغريم 
  156 شبان الضفة ضد الزيارات إلسرائيل 
  156 ازدياد عدد سكان املناطق احملتلة 
  156  موقف عدائي من تشغيل عمال املناطق 

  157 حترك إسرائيلي ضد املقاطعة املقاطعة العربية
أوروبا  –إسرائيل 
  الشرقية

  158  العالقات اخلاصة بين رومانيا وإسرائيل

شؤون  –إسرائيل 
  داخلية

  159  آراء رابين تقصيه عن الوزارة

  160 الكنيست يرفض الزواج املدين 
  160 كة حيروتأول سفير من حر 
  161 معهد للدراسات الصهيونية 

  162  الصادرات اإلسرائيلية خالل نصف سنة  اقتصــــــــــــــاد
  162 الصناعة احلربية يف إسرائيل 
  163 ضرائب جديدة ملواجهة التضخم 

  163  صناعة األجهزة اإللكترونية يف إسرائيل  شؤون عسكرية
  165 بندقية إسرائيلية جديدة 
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  1971) أغسطس(آب  16 )10(العدد   السنة األوىل
August 16, 1971 No. 10  Vol. I  

  
  166 أسماء عبرية ملواقع عربية  الوضع السياسي

  167 أبحاث أميركية عن الشرق األوسط 
  169 اجتماع رؤساء بلديات الضفة  املناطق احملتلة

  169 عمال من اجلوالن يف الهستدروت 
  170  مياه غزةألغام يف 

  170 التمييز ضد الدروز العرب العرب يف إسرائيل
  172 حادثة خالل شهرين275  قضايا األمن

  173 عودة الهاربين من بيسان 
  173 إلغاء تدابير أمنية يف الشمال 

  174 صاروخ النس األميركي  شؤون عسكرية
  174 إنتاج الكتيوشا يف إسرائيل 
  175 كريةإنتاج طائرات عربة العس 
  176  تخفيض املوازنة العسكرية اإلسرائيلية 

  176 الفهود السود يلحقون ضررًا بالهجرة  الهجــــــــــــــــــــــــــــرة
  176 تطور الصناعة يف الكيبوتسات  اقتصــــــــــــــــــاد

  178 مصنع جديد إلنتاج طائرات مدنية 
  178  ئيليةالعالقات االقتصادية األميركية اإلسرا 

    مشاريع التهجير والتوطين:قطاع غزة  امللحـــــــــــــــــــق
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  1971) سبتمبر(أيلول  1 )11(العدد   السنة األوىل
September 1, 1971 No. 11  Vol. I  

  
  181  لفرض السلم اإلسرائيلي"حقائق جديدة"خلق  الوضع السياسي

  182  ...وط مصرلن نقبل شر:كاتب إسرائيلي 
حلف  –إسرائيل 
  األطلسي

  183  عالقة إسرائيل بحلف األطلسي

  187 أغراض دورات التدريب املهني  املناطق احملتلة
  187 ألف زائر عربي100 
  188 مطار جديد يف سيناء 

  188  استمرار حمالت التحريض والتمييز ضد العرب العرب يف إسرائيل
  191 هركيوليسمعلومات عن طائرة  شؤون عسكرية

  192 حزب العمل: اجتاهات جديدة يف األحزاب اإلسرائيلية  أحـــــــــــــــزاب
  195  1971ألف مهاجر يف النصف األول من21  الهجـــــــــــــــــــــــــرة

  195  السفن اإلسرائيلية ترفع األعالم األجنبية املقاطعة العربية
  196 ة احلكوميةمعاهد األبحاث واألجهز  شؤون علمية

  199  أثر تخفيض الليرة على الوضع االجتماعي  اقتصاد
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  1971) سبتمبر(أيلول  16 )12(العدد   السنة األوىل
September 16, 1971 No. 12  Vol. I  

  
  201 األمم املتحدة والتسوية اجلزئية  الوضع السياسي

  204 ممتلكات اليهود يف البالد العربية 
  207  إجناز املرحلة األوىل من خطة االقتالع والنفي يف غزة  املناطق احملتلة

  208 مل يستسلم أي فدائي يف غزة 
  208  الصندوق القومي اليهودي يشتري أراض بالقدس 
  209  آراء الفاروقي وشحاده ونسيبه يف السلم واحلرب 

  212 سالح النقل اجلوي يف إسرائيل  شؤون عسكرية
  214  مبام والديني القومي: اجتاهات جديدة يف األحزاب اإلسرائيلية  ــــــــــــزابأحـــــ

  216  مكتب وسكرتيرية جديدان حلزب العمل 
  217  كتاب إسرائيلي يكشف عالقة وايزمن بموسوليني احلركة الصهيونية
  218  معاجلة اإلضرابات بالتحكيم اإللزامي الوضع االجتماعي

جدول بجميع القرارات املتعلقة بالقضية الفلسطينية التي   ــــــــــقامللحـــــــــــــ
  1967صوتت عليها أجهزة األمم املتحدة منذ حرب 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  



13 
 

  1971) أكتوبر(األول  تشرين 1 )13(العدد   السنة األوىل
October 1, 1971 No. 13  Vol. I  

  
  219  اجلبهة املصرية. يات املتحدةالعالقات مع الوال.القدس  الوضع السياسي
  221  املشاريع اإلسرائيلية الستيطان اجلوالن  املناطق احملتلة

  222 ألف طالب يف الضفة الغربية153 
  238  فتح البنوك وإجراء انتخابات حملية يف املناطق احملتلة 

  222  حملة جديدة الستيعاب األقلية العربية العرب يف إسرائيل
  224  ويل على أراضي الوقف اإلسالميإسرائيل تست 
  237  تعيين جبر معدي نائباً لوزير املواصالت 

أوروبا  –إسرائيل 
  الغربية

  225  "لصالح العرب"تشكيالت يف اخلارجية الفرنسية 

العامل  –إسرائيل 
  الثالث

  226  حجم العالقات االقتصادية بين إسرائيل وإفريقيا

  226  وإسرائيل، والواليات املتحدةاملصالح املشتركة بين أثيوبيا، 
غاحل، هاعوالم : اجتاهات جديدة يف األحزاب اإلسرائيلية  أحزاب

 هازيه، ماكي
229  

  233 يف تل أبيب"الفهود"منظمة 
  234  الهجرة من الواليات املتحدة.انخفاض عدد املهاجرين  الهجـــــــــــــــــــــــرة

  236 "ايكشر"معلومات عن صاروخ  شؤون عسكرية
  237  حجم اإلنتاج احمللي حلساب اجليش اإلسرائيلي 
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  1971) أكتوبر(األول  تشرين 16 )14(العدد   السنة األوىل
October 16, 1971 No. 14  Vol. I  

  
  239 إسرائيل تتمسك بموقفها من التسوية  الوضع السياسي

  239 حملة لتهجير اليهود السوريين 
  240  خطة عسكرية جديدة ضد املقاومة يف غزة  طق احملتلةاملنا

  241  تشغيل عرب يف صيانة األسلحة اإلسرائيلية 
  241 مصادرة أراض عربية يف اخلليل 
  241 بيريس يسعى لتصفية وكالة الغوث 

العامل  –إسرائيل 
  الثالث

  242  العالقات بين إسرائيل وأوغندا

  244 اسة احلكومةالصراع على رئ النظام اإلسرائيلي
  245  دور العالقات الشخصية يف النظام اإلسرائيلي 

  249  رسالة تكشف مساوىء احلياة يف إسرائيل  الهجــــــــــــــــــرة
  251 التغييرات يف الوكالة اليهودية احلركة الصهيونية

  254 بن غوريون يف مذكرات وايزمن 
  255 ميزان القوى يف جبهة السويس  شؤون عسكرية

  259 أول كتاب يصدر يف الضفة  كــتـــب
  259  كتاب إسرائيلي عن نشوء احلركة القومية العربية 
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  1971) برنوفم( ثاينال تشرين 1 )15(العدد   السنة األوىل
November 1, 1971 No. 15  Vol. I  

  
  260  "الكيان الفلسطيني"اهتمام بارز بموضوع  الوضع السياسي

  263  إسرائيل تقوي إذاعتها املوجهة للعرب 
  263 ازدياد النشاط الفدائي 

الصين  –إسرائيل 
  الشعبية

  264  قلق إسرائيل من سابقة طرد فورموزا

العامل  –إسرائيل 
  الثالث

  265  فريقيينمهمة وفد الرؤساء اإل

  267  استمرار أعمال النفي والتشريد يف غزة  املناطق احملتلة
  267  ستيطان اإلسرائيلي يف غزةمشاريع اال 
  268 رسالة مثيرة من قطاع غزة 
  269 نشرات حتض الطالب على الثورة 
  269 ملاذا تمرد السجناء يف عسقالن 

  271  تعليقات إسرائيلية على إسناد مناصب عالية لعرب إسرائيل العرب يف إسرائيل
  273 مفاعالت ذرية3إسرائيل تبني  شؤون علمية

  273  حوث العسكرية على الصناعة املدنيةأثر الب 
  275  مليون دوالر سنوياً لألبحاث العلمية150 
  276 كيبوتساً تقيم صناعة إلكترونية12 
  276  مصنع جديد للطيران بأموال التبرعات 

  277  اجلباية اليهودية يف الواليات املتحدة احلركة الصهيونية
ــــــــــــــــق    ئيلإسرا  امللحــــــــ

    بقلم أمنون روبنشتاين–"ء بجزر بركانية خفيةسطح ملي" 
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  1971) نوفمبر(الثاين  تشرين 16 )16(العدد   السنة األوىل
November 16, 1971 No. 16  Vol. I  

  
  280  آراء إسرائيلية يف احلرب، والصين، والوفد اإلفريقي  الوضع السياسي

  282  يين عن العامل العربيتقديرات باحثين إسرائيل 
  284  إقامة دعوى بشأن وثائق الشرق األوسط 

  285 تّم تنفيذ مشروع آلون  املناطق احملتلة
  287 مشاريع تهجير العرب 
  287  طالباً من الضفة يف اجلامعة العبرية45 
  288  جمموعة من شبان الضفة تنشط سياسياً  
  288 سجين معظمهم من الفدائيين5100 
  288 ذاكر هوية مميزة لسكان غزةت 
  289 توزيع جمالت عربية يف إسرائيل؟ 

  289 إسرائيل تعيد كتابة تاريخ فلسطين العرب يف إسرائيل
  التمييز العنصري

  ضد العرب
  290  مصادرة أراضي اليهود الذين يؤجرونها لعرب

  290 ضد تشغيل العربةتدابير عنصري 
  291 االعتداء على مواطنين عرب 
  291  إسرائيل ال تصادق على معاهدة دولية ضد التمييز 

  292 املناقشات حول موازنة وزارة الدفاع  شؤون عسكرية
  296  أليعازر رئيس األركان اإلسرائيلي املقبل 

  297  ازدياد إقبال العسكريين على العمل السياسي  أحــــــزاب
  299  أوضاع األحزاب الصغيرة يف إسرائيل 

  301 خطة االستيالء على إيالت  ــــــــــقوثــائـــــ
العامل  –إسرائيل 

  الثالث
  301  إسرائيلي نائب حاكم بنك زامبيا
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  1971) ديسمبر(كانون األول  1 )17(العدد   السنة األوىل
December 1, 1971 No. 17  Vol. I  

  
  302 مناقشة احتمال جتدد القتال  الوضع السياسي

  303 ل من زيارات الصيفدخل إسرائي 
  304  دور مبام يف التحضير ملؤتمر بولونيا 

  305  نشرة إحصائية إسرائيلية عن املناطق احملتلة  املناطق احملتلة
  310  انتخابات اجملالس البلدية يف الضفة الغربية 

  311 مكافحة عودة العرب إىل أراضيهم العرب يف إسرائيل
  311  فدائيعرب إسرائيليون متهمون بنشاط 

العامل  –إسرائيل 
  الثالث

  312  العالقات اإليرانية اإلسرائيلية

  315  عن إفريقيا" مراقبة"الصحف اإلسرائيلية تنشر معلومات 
  316 مؤتمر املليونيرية اليهود احلركة الصهيونية

  317 رفع نسبة تبرعات اليهود األميركيين 
ينتقد املنظمة رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية يستقيل و  

 الصهيونية
317  

  318  قرار مبام حول حق تقرير املصير لعرب الضفة  أحــــــــــــــــــــــــزاب
  319  توقف أعمال التنقيب يف سيناء"مدبار"  شؤون النفط
ـــــــــــــــــق     بقلم البروفسور عزرا زوهر "اجتاهات ديموغرافية يف إسرائيل"  امللحــــــــــ
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  1971) ديسمبر(كانون األول  16 )18(العدد   السنة األوىل
December 16, 1971 No. 18  Vol. I  

  
تعليقات إسرائيلية على املرحلة الراهنة من الصراع العربي   الوضع السياسي

 اإلسرائيلي
  

320  
  322 تسويق خضروات الضفة يف إسرائيل  املناطق احملتلة

  322 ي يف قطاع غزةاالستيطان اليهود 
  323 نشاط الهستدروت يف القدس العربية 
  324 االستيطان اليهودي يف اجلوالن 

  325 تشكيالت يف اخلارجية اإلسرائيلية احلكومة اإلسرائيلية
  326  اإلعالم اإلسرائيلي يف الواليات املتحدة اإلعالم اإلسرائيلي

  328  هودالعلماء الي"الصطياد"خطط إسرائيل  شؤون علمية
  330  تدرس اجملتمع العربي"مؤسسة فان لير" 

ملاذا ينزح املهاجرون القادمون من االحتاد السوفياتي   الهجـــــــــــــــــــــــــرة
 والواليات املتحدة

331  

  335 صاروخ إسرائيلي جديد  شؤون عسكرية
  335 بناء شبكة دفاع جوي 

أوروبا  –إسرائيل 
  الغربية

  336  بكل من الدول العربية وإسرائيل عالقات فرنسا

  340 جملس مبام يقر االجتاه اليميني  أحــــــــــــــزاب
  

  
 


