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  1981) يناير(كانون الثاين  )1(العدد عشرة  السنة احلادية
January 1981 No. 1 Vol. XI  

    :يف هذا العدد
  4  مقالة العدد

  10 خمتارات من الصحف اإلسرائيلية
  10 جدعون سامت–.ف.ت.يف الطريق إىل م - 
  13  يديعون أحرونوت–مقابلة خاصة مع مستشار ريغان لألمن القومي - 
  15 زئيف بليتسر–اجلنرال هيغ وإسرائيل - 
  17  تسفي رفيح–جتربة غنية وسياسة هجومية:ألكسندر هيغ - 
  19 يتسحاق بيلي–دفاعاً عن اخليار األردين - 
  22  داين روبنشتاين وماتي غوالن–فلنخلق واقعاً جديداً على الطبيعة - 
  24  سهآرت–مقابلة خاصة مع رابين بخصوص احلكم الذاتي - 
  27 أمنون برزيالي–البرنامج املتراجع حلزب العمل - 
  30  زئيف شطرنهل–اآلفاق الواسعة للحمائم يف حزب العمل - 
  33 يديعون أحرونوت–مقابلة مع شمعون بيريس - 
  34 فقرات من خطاب رابين يف مؤتمر حزب العمل - 
  36  ا بيلدتسيون–1980األفضليات السياسية يف إسرائيل يف أواخر - 
  40 )افتتاحية(هآرتس-إقالة مفتيش الشرطة شفير  - 
  41  شلومو فرنكل –أوضاع إسرائيل باألرقام بحسب الكتاب السنوي لإلحصاء  - 
  46 ديفيد ليفكين–سنة التراجع:االقتصاد - 
  49  يعقوب أرنون–1980صورة كئيبة لالقتصاد خالل سنة - 

  52  وثائق
  52 حلزب العمل اإلسرائيليالبرنامج السياسي - 
  56  النص الكامل القتراح موشيه دايان بخصوص احلكم الذاتي - 

  58  األحداث يف شهر
   قسم النشرة والكتيبات: إعداد
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  1981) فبراير(شباط  )2(العدد عشرة  السنة احلادية
February 1981 No. 2 Vol. XI  

    :يف هذا العدد
  70  مقالة العدد

 70  أحمد خليفة –نقاشات حول انهيار احلكومة وأزمة الصهيونية :ئيل يف شهرإسرا - 

  75 خمتارات من الصحف اإلسرائيلية
  75 السياسة اخلارجية

  75 إلياهةسلبيتر–آبا إيبن يف عصر السالم - 
  77 اإلدارة األميركية

  77 أريئيل  غيناي–ما هو املتوقع اآلن:عهد ريغان - 
  81 زئيف بليتسر–حتوالتهيغ لن يحدث - 
  83  لبنان
  83 أوري دان–نظرة أخرى:جنوب لبنان - 

  85 السياسة الداخلية
  85 دانييل بلوخ–أخطاء بيغن - 
  88 عوزي بنزيمان–حكومة الليكود كحدث عابر - 
  91 أهرون غيفع–ملاذا انهار حكم اللكود - 
  94  وري أفنيريأ-هل احلرب األهلية يف إسرائيل مستحيلة؟ - 

  98 1948املنطقة احملتلة 
  98 دان مرغليت–بموته صنع أبو ربيعة تاريخه - 

  98 الوضع االقتصادي
  98  أليعيزر شيفر–إسرائيل مقابل دول املواجهة:أمن واقتصاد - 

  109 الصهيونية ويهود العامل
  109 أبراموف.ز.ش–مؤتمر قلقين - 
  111  شموئيل شنيتسر–الديمقراطيةدرس يف الصهيونية ودرس يف - 
  114  غرشوم شوكن–جناح أم فشل:نظرة جديدة إىل الصهيونية - 

  123  األحداث يف شهر
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  1981) مارس(آذار  )3(العدد عشرة السنة احلادية
March 1981 No. 3 Vol. XI  

    :يف هذا العدد
  134  مقالة العدد

أحمد  –يرات جديدة بخصوص فرص حزب العمل تقد: االنتخابات اإلسرائيلية - 
  خليفة

134 

  139 خمتارات من الصحف اإلسرائيلية
  139 إسرائيل واإلدارة األميركية

  139  يشاي –رون بن  –صفقة السالح األميركية مع السعودية والتعاون مع إسرائيل  - 
  142  اخليار األردين

  142 داليا شحوري–التحدي املاثل يف املستوطنات - 
  144 موشيه دايان–وظهور اجلبال2–ليوبارد –اجلهاد  - 
  145 مردخاي غور–رد شخصي على دايان - 
  146 موشيه دايان–ومع ذلك، ماذا عن ظهور اجلبال - 
  147 يديعوت أحرونوت–مقابلة مع دايان - 
  149  يديعوت أحرونوت –مقابلة مع السكرتير العام حلزب مبام فيكتور شمطوف - 
  151 يتسحاق رابين–اخليار األردين وفرص السالم - 

  152 السياسة الداخلية
  152  بورات –يشعياهو بن –ما هو املتوقع يف حزيران:االستعدادات االنتخابية - 
  156  عوزي بنزيمان–حقيبة املناطق احملتلة–هدف دايان - 

  157 1967املناطق احملتلة 
  157 يهودا ليطاين–ةتمرينات اللحظة األخير - 
  159 يهودا ليطاين–املناطق قد ضمت - 

  162 الوضع االقتصادي
  162  يعقوب أرنون–الفجوة بين الواقع والتوقعات يف املوازنة القومية - 
  164  الفريق االقتصادي يف هآرتس–من نفقات املوازنة%61:لديونمن وااأل - 

  166 الوضع االجتماعي
  166  حنان أنوش –قية يف البنية الطبقية يف اجملتمع اإلسرائيلي الطوائف الشر - 

  188  يهود العامل
  188 نير–دوف بار–الشعب اليهودي يف انحسار - 

  191  األحداث يف شهر
   قسم النشرة والكتيبات: إعداد
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  1981) أبريل(نيسان  )4(العدد عشرة السنة احلادية

April 1981 No. 4 Vol. XI  
    :يف هذا العدد

    تقارير
 –الدور اإلسرائيلي يف االستراتيجية األميركية اجلديدة : زيارة هيغ إىل املنطقة - 

 هاين عبد الله
202 

   السياسة اخلارجية
   الواليات املتحدة –إسرائيل 

  207  زئيف شيف–دور إسرائيل:االستراتيجية األميركية اجلديدة - 
  209 فولص–فياتمن سيصمد يف وجه السو - 
  212 متتياهو بيليد–إسرائيل مل تعد االبنة الوحيدة - 

    مصر –إسرائيل 
  214 إلياهو سلبيتر–ميزان اخملاوف - 

   اإلسرائيلي –الصراع العربي 
   املبادرات السياسية

  217 ليف–حاييم بار–ورغم ذلك حل وسط - 
    أزمة لبنان

  222 إيتان هابر–ون الشرينأه:األزمة احلالية يف لبنان - 
  224 زئيف شيف–التدخل اإلسرائيلي يف لبنان - 
  226 دوف غولدشتاين -مقابلة مع اجلنرال مردخاي غور - 

    اجملال العسكري
  230 إيتان هابر–مقابلة مع مردخاي تسيبوري - 

  157  شؤون إسرائيل
   الوضع السياسي الداخلي

  233 شيفح فايس–ت الكنيستما الذي سيحدث يف انتخابا - 
شلومو  –نهاية سباق التسلح باألسلحة التقليدية  –اجلديد يف مشروع دايان  - 

 أهرونسون
235  

  237 شلومو أهرونسون–وصفة طبية للشفاء االقتصادي - 
   1967املناطق احملتلة 

  240  ينداين روبنشتا –األسلوب اجلديد لالستيالء على األراضي يف الضفة الغربية  - 
    وثائق
  243  دايان يكتب للموسوعة العسكرية اإلسرائيلية عن حرب أكتوبر - 

  254  األحداث يف شهر
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  1981) مايو(أيار  )5(العدد عشرة السنة احلادية
May 1981 No. 5 Vol. XI  
    :يف هذا العدد
    مقالة العدد

 266 الياس شوفاين.د–"اخليار اللبناين"بيغن و - 

   اخلارجية السياسة
   الواليات املتحدة –إسرائيل 

  272 آرييه تسيموكي–"أشعر وكأنني يف بيتي: "هيغ - 
  275 يتسحاق رابين–الزيارة التي فشلت:ألكسندر هيغ - 

   اإلسرائيلي –الصراع العربي 
    أزمة لبنان

  277 حغاي أشد–مصالح إسرائيل املشروعة يف لبنان - 
  279 رباً ضد األسدإريك شارون يقترح ح - 
  281 يشعياهو بن بورات–مقابلة مع بيغن - 
  282  يعقوب ارز–كيف اشتعلت احلرب يف لبنان وكيف يمكن إنهاؤها - 
  285 مردخاي غور–حرية التحليق يف لبنان - 
  287 زئيف شيف–)1(حرب يف لبنان - 
  290 زئيف شيف–)2(حرب يف لبنان - 
يسرائيل  –التسوية املطلوبة يف لبنان : ليف –اييم بار مقابلة مع اجلنرال ح - 

  الندرس
293  

  295 دانييل بلوخ–يف لبنان"الالعبون بالنار" - 
   والستراتيجي اجملال العسكري

حوار مع اجلنرال مردخاي غور واألستاذ شلومو : العنصر النووي يف رزمة األمن - 
 أهرونسون يسرائيل الندرس

296  

  303 زئيف شيف–ليف–اييم بارمقابلة مع ح - 
   اجملال االقتصادي

  308  يسرائيل تومار–إشارة البدء ستعطى بعد شهرين:قناة البحرين - 
   1967املناطق احملتلة 

  310 يهودا اليطاين–جولة يف مستوطنات السامرة -
    شؤون إسرائيل

   الوضع السياسي الداخلي
  314 يورام بري–1981اجلنراالت يف السياسة سنة - 
  317  شيفح فايس–ماذا تكشف نتائج انتخابات الهستدروت - 

 321  األحداث يف شهر
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  1981) يونيو(حزيران  )6(العدد عشرة السنة احلادية
June 1981 No. 6 Vol. XI  

    :يف هذا العدد
  330  مقالة العدد

 330  الياس شوفاين.د–"أمن إسرائيل القومي"املفاعل النووي العراقي و - 

  336 السياسة اخلارجية
  336 االحتاد السوفياتي –إسرائيل 

  336  دوف إيفل–التصريحات ضد السوفيات تزيد من عزلة إسرائيل - 
  336 اإلسرائيلي –الصراع العربي 

  338  أزمة لبنان
  338 يوئيل ماركوس–احلكيم والذكي والصواريخ - 
  341 هيرتسوغحاييم–كالعميان يف لبنان - 
  345 موشيه دايان–أصل البالء - 
  347 دانييل بلوخ–بعد الكآبة ارتفاع املعنويات - 
  348 دوف إيفل–سيادة للقيام بأعما سخيفة - 
  350 الياهو سلبيتر–املزاج والتروي - 
  352 من خطاب مناحم بيغن يف جلسة الكنيست - 
  354 رد شمعون بيرس على بيغن - 
  355 إيتان هبر–ضرورة لها حرب ال - 
  357 زئيف شيف–األهداف االستراتيجية يف لبنان - 
  360 شلومو أهرونسون–أرضية حلل وسط - 
  362  رومان بريستر–مقابلة مع نائب وزير الدفاع مردخاي تسيبوري - 
  366 جدعون سامت–اجلولة الثانية لفيليب حبيب - 
  368 زئيف شيف–يلياجلانب اإلسرائ:أزمة الصواريخ - 

  372  شؤون إسرائيل
  372 الوضع السياسي الداخلي

  372 شموئيل شنيتسر–بيع املعراخ - 
  375 موشيه كرمل–غداة االنتخابات - 
  378 يورام بيري–صعود القوائم الطائفية وسقوطها - 

  382  األحداث يف شهر
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  1981) يوليو(تموز  )7(العدد عشرة السنة احلادية
July 1981 No. 7 Vol. XI  
    :يف هذا العدد
  394  مقالة العدد

 394  الياس شوفاين.د–االنتخابات اإلسرائيلية العامة للكنيست العاشر - 

  401 اإلسرائيلي –الصراع العربي 
  401 املفاعل النووي العراقي

  401 مقابلة صحافية مع يوفال نئمان - 
  402 متتياهو بيلد–مغامرة يف بغداد - 
  404 مقابلة صحافية مع آبا إيبن - 
  406 أمنون.ك–مقابلة مع العامل دانييل عميت - 
  410 فولص–الساعة املالئمة حلملة السالم - 
  413 شلومو أهرونسون–سابقة ومغزاها - 

  416  شؤون إسرائيل
  416 الوضع السياسي الداخلي

  416 ؟ إيلي تابورأيها الناخب اإلسرائيلي من أنت - 
  419 شيفح فايس–ماذا تقول النتائج:81انتخابات  - 
  424 شيفح فايس–هكذا سيكون الكنيست العاشر - 
  428 شلومو غينوسار–ضد حكومة جتمع وطني - 
  431 زئيف شيف–حول حقيبة الدفاع" معركة" - 
  433 إيلي تابور–انتخابات يف ظل استقطاب طائفي - 
  439 جدعون سامت– املربع األولعودة إىل - 
  441 عطا الله منصور–االنقالب العربي - 
  443 يوفال أليتسور–الهستدروت يف مواجهة احلكومة - 
  445 دان مرغليت–نحو االستقطاب - 
  447  شيفح فايس–ملاذا اشتد تأييد اجليل الشاب لليكود وهتحياه - 

  449  األحداث يف شهر
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  1981) أغسطس(آب  )8(العدد عشرة حلاديةالسنة ا
August 1981 No. 8 Vol. XI  

    :يف هذا العدد
  459 اإلسرائيلية–احلرب الفلسطينية

كيف يمكن إسكات مصادر النار من األراضي اللبنانية : مشكلة اجليش اإلسرائيلي - 
 إيتان هابر –

  
459 

  460  رفائيل بشان–مع نائب وزير الدفاع مردخاي تسيبوريمقابلة  - 
  465 حاييم هيرتسوغ–إىل داخل مصيدة عرفات - 
  468  زئيف شيف–إسرائيل خسرت نقاطاً:امليزان العسكري يف الشمال - 
  472  زئيف شيف –عالمات استفهام مدفعية:امليزان العسكري يف الشمال - 
  474 يورام بيري–حرب خمتلفة - 
  478 ركوسيوئيل ما–ضربة سريعة وتورطنا - 
  480 عوزي بنزيمان–لهيب يف بالد األرز - 
  483  يئير عميكام–سكان نهاريا بدأوا يعتادون على روتين الكاتيوشا - 
  485 ميخائيل غراتي–ال أبطال يف كريات شمونه - 
  488 شفايتسر.أ–من امللصق إىل الواقع - 
  490  إيتان هابر–مقابالت صحافية مع غور ونئمان وأرنس - 

  496 احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة
  496 اخلطوط األساسية لسياسة احلكومة - 
  498 موشيه دايان–غد جديد  - 
  500 ألون هارأبين–عودة إىل قيادة هرمية من األبطال - 
  504 عوزي بنزيمان–رؤية مكدرة للروح الليكودية - 

  506  تقارير
  506  58صوتاً ضد61ةحكومة بيغن تنال ثقة الكنيست بأكثري - 

  509  األحداث يف شهر
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  1981) سبتمبر(أيلول  )9(العدد عشرة السنة احلادية
September 1981 No. 9 Vol. XI  

    :يف هذا العدد
  523 اإلسرائيلي –الصراع العربي 

 523 أضواء على سياسات اللواء شارون - 

  523 زئيف شيف–ألغام يف طريق شارون - 
  526 إيتان هابر–حرب إريك شارون السادسة - 
  529 شلومو أهرونسون–معضالت شارون األمنية - 
  531  شالوم روزنفيلد–القفازات احلريرية والقبضة احلديدية - 
  534 زئيف شيف–انتصار اخلط املتصلب - 
  537 آبا إيبن-أحقاً هناك تغيير يف املناطق؟ - 
  539 يهودا ليطاين–ال يتنازلون عن كرامتهم - 

  542  أزمة لبنان
  542 حغاي اشد–يف لبنان سيقع احلسم - 
  543  افتتاحية معاريف–املسيحيون يديرون ظهورهم إلسرائيل - 
  544 موشيه زاك–يف لبنان دون مفاجآت" القطع" - 
  545  افتتاحية هآرتس–مستقبل املسيحيين يف شمايل لبنان - 
  546 افتتاحية دافار–ينالعالقة مع املسيحي - 
  547 يورام همزراحي–نغمات جديدة: لبنان - 
  549  مردخاي غور–األمر ليس بهذه اخلطورة:املسيحيون يف لبنان - 

  551 زيارة بيغن للقاهرة
  551 داليا شحوري–مناحم صديقي، أنور صديقي - 

  553 مبادرات التسوية
  553 يوئيل ماركوس:نتعلم كيف نرد يجب أن - 

  555 السياسة اخلارجية
  555 عوزي بنزيمان–حماولة الربح من كافة اجلوانب - 

  558  الشؤون الداخلية
  558 إلياهو سلبيتر–مدينة داوود يف دولة الشريعة - 
  560 إيلي تابور–)أ(تمرد الطوائف الشرقية - 

  570  األحداث يف شهر
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  1981) أكتوبر(األول تشرين  )10(العدد عشرة  السنة احلادية
October 1981 No. 10 Vol. XI  

    :يف هذا العدد
    مقالة العدد

 588 الياس شوفاين.د–"غوريون–حلم بن"بيغن يحقق - 

   السياسة اخلارجية
  593 التعاون الستراتيجي بين إسرائيل والواليات املتحدة

  593 جدعون سامت–أمل أم مصيدة - 
  595 سمحا دنيتس–متفاهم وسوء تفاه - 
  598 موشيه دايان–التعاون الستراتيجي وماهية إسرائيل - 
  600 فولص–حماسة قبل أوانها - 
  603 شلومو نكديمون–بعد حمادثات واشنطن - 
  606 دان مرغليت -عهد امليعاد - 
  608 متتياهو بيليد–فقاقيع استراتيجية - 
  610 اليرمياهو يوف–بيغن يطارد األواكس - 
  613 دوف غولدشتاين–مقابلة صحافية مع شمعون بيرس - 
  617  حاييم هيرتسوغ–الثغرة السوفياتية والتعاون الستراتيجي - 
  619 يتسحاق رابين–دروس الزيادة - 
  621 ماتي غوالن–األحالف التي كانت وتلك التي مل تكن - 

  625  الشؤون الداخلية
  625 يالوضع االقتصادي واالجتماع

  625 اعان شوفالز–السير نحو املنحدر - 
  628 إيلي تابور–)ب(تمرد الطوائف الشرقية - 
  633 إيلي تابور–)ج(تمرد الطوائف الشرقية - 

    األحداث يف شهر
   :السياسة اخلارجية -1

  638 التعاون الستراتيجي:الواليات املتحدة–إسرائيل  - 
  640 األمم املتحدة - 
  640 أوروبا الغربية–ائيل إسر - 
  640 املعسكر االشتراكي–إسرائيل  - 
  641 جنوب إفريقيا–إسرائيل  - 
  641 أميركا اجلنوبية–إسرائيل  - 
  641 مصر–إسرائيل  - 
  643 العامل العربي-إسرائيل  - 

   :اإلسرائيلي–الصراع العربي -2
  643 املبادرات السياسية - 
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  643 اجملال العسكري - 
   :1967املناطق احملتلة -3

  644 مستقبل املناطق - 
  646 االستيطان اليهودي ومقاومته - 
  646 الضفة الغربية - 
  647 قطاع غزة - 
  647  اجلوالن - 

  648 .:ف.ت. م –إسرائيل  -4
  648 املقاومة الفلسطينية املسلحة -6
   :شؤون إسرائيل -7

  648 الوضع السياسي الداخلي - 
  648 العسكري والستراتيجي الوضع - 
  649 الوضع االقتصادي واالجتماعي - 
  649 الهجرة والوضع الديمغرايف - 
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  1981) نوفمبر(تشرين الثاين  )11(العدد عشرة السنة احلادية

November 1981 No. 11 Vol. XI  
    :يف هذا العدد

  653 السياسة اخلارجية
  653 د الساداتمستقبل التسوية بع

  653 خطابا بيغن وبيرس يف افتتاح دورة الكنيست - 
  655 يعقوب أرز–مقابلة مع اجلنرال رفائيل إيتان - 
  658 يتسحاق رابين–قمة ثالثية يف جميع األحوال - 
  660 موشيه دايان–الورثة والتركة - 
  661 حاييم تسادوك–لنعط فرصة للسالم - 
  664  سمحا دنيتس–يل يف أعقاب اغتيال الساداتدالئل مقلقة إلسرائ - 
  667 فمن لن يستيقظ؟ يوفال نئمان–السادات قتل - 

  669 إخالء منطقة يميت
  669 دان مرغليت–نحو اإلخالء - 
  671 متتياهو غوالن–اخلطأ يعيد نفسه - 

  674 التعاون االستراتيجي مع الواليات املتحدة
  674 ندوة–اطر وفرصخم:التعاون االستراتيجي - 
  682 زئيف شيف–اخلطر الروسي - 

  685 اإلسرائيلية–العالقات العسكرية األميركية
  685  يوسف بريئيل–العالقة مع املؤسسة العسكرية األميركية -

  688  املناطق احملتلة
  688 يهودا ليطاين–حرم جامعي وحكم عسكري -
  691 ودا ليطاينيه–احلكم املدين للعقيد ميلسون -
  694 شمعون فايس–التطرف وسببه:الدروز يف اجلوالن -

  697  الشؤون الداخلية
  697 إيلي تابور–)د(تمرد الطوائف الشرقية -

  703  األحداث يف شهر
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  1981) ديسمبر(كانون األول  )12(العدد عشرة السنة احلادية
December 1981 No. 12 Vol. XI  

    :العدديف هذا 
  717  وثائق
  717  نص مذكرة التفاهم االستراتيجي بين إسرائيل والواليات املتحدة - 

  719 السياسة اخلارجية
  719 التعاون االستراتيجي بين إسرائيل والواليات املتحدة - 
  719 كلمات وزير الدفاع شارون وزعماء الكتل يف الكنيست - 
  722 يتسحاق رابين–تغيير دون مقابل، وتوريط ال لزوم له - 
  725  بورات–يشعياهو بن–ما رغبت فيه احلكومة وما حققته - 

  728 اإلسرائيلي –الصراع العربي 
  728 سياسته وأسلوب عمله:أريئيل شارون - 
  728  زئيف شيف –، خطوط شارون احلمراء )أ(أيام شارون املائة يف وزارة الدفاع - 
  732   زئيف شيف –، ركلة جلرة احلليب )ب(الدفاعأيام شارون املائة يف وزارة - 
  735  زئيف شيف –، يف دغل االستراتيجية )جـ(أيام شارون املائة يف وزارة الدفاع - 

  738 مشروع األمير فهد
  738 موشيه شمير–إىل داخل املصيدة اجلديدة -
  740 الياهو سلبيتر–حتت ضغط البترودوالر -

  743 ي لبنانالشريط احلدودي يف جنوب
  743 أمنون لين–بعد استقالة حداد -
  745 شمعون فايس–اخلاسر األساسي:الرائد حداد -

  747  املناطق احملتلة
  747  أمنون.ك–سياسة قديمة"صفحة جديدة" -
  748 حغاي أشد–احلكم الذاتي بحسب شارون -
  751 أمنون.ك–بين غزة والضفة -
  753 داين روبنشتاين–يف الضفةسياسة اليد القوية -
  754 داين روبنشتاين–)1(ثمن املستوطنات -
  758 داين روبنشتاين–، قوانين أخرى)2(ثمن املستوطنات -
  760  داين روبنشتاين–، مواطنون ذوو امتيازات)3(ثمن املستوطنات -

  762 الوضع االقتصادي واالجتماعي
  762 1981الكتاب السنوي اإلحصائي لعام -
  766 عاموس عيران–ميزان قومي خطر -
  767 موشيه كول–أزمة قومية -

  768  األحداث يف شهر
  

 


