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  1987) يناير(كانون الثاين  )1(العدد ة عشرةرابعلالسنة ا
January 1987 No. 1   Vol. XIV 

  
     :يف هذا العدد

الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

  3  نكديمون روغيل –] 1[األهداف اإلقليمية للحركة الصهيونية 
شؤون إسرائيل 

  الداخلية
    

  21 الوضع االستراتيجي 
اللواء أمنون  – 2000ألوسط على عتبة سنة إسرائيل والشرق ا  

 شاحك
22  

  31 الوضع االقتصادي 
توقعات أولية للدائرة االقتصادية يف مصرف العمال لسنة   

؛ توازن يف %7؛ خفض قيمة الصرف %20تضخم : 1987
  تسفي تيمور –العملة الصعبة؛ استقرار يف األجور واألشغال 

  
  

34  
اجلدال الدائر حول : 1987ل لعام امليزانية العسكرية يف إسرائي  

  سمير جبور:إعداد–زيادة امليزانية أو تقليصها
  

41  
العرب حتت االحتالل 

  اإلسرائيلي
    

  49 1967املناطق احملتلة عام 
  49 أوري نير-احلل بعيد:املناطق 
  51 داين روبنشتاين–شبكة سرية دائمة 
  53 1948املناطق احملتلة عام 
  53  درية أبو النمل:إعداد–بناء غير القانوينمشكلة ال 

    الصهيونية وإسرائيل
  62  ياكير تسور –شعب آخذ يف االنكماش :الديموغرافيا اليهودية 

  65   األحداث يف شهر
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  1987) فبراير(شباط  )2(العدد ة عشرةلرابعالسنة ا
February 1987 No. 2   Vol. XIV 

  
     :يف هذا العدد

 –راع العربي الص
  اإلسرائيلي

    

  83  نكديمون روغيل –] 2[األهداف اإلقليمية للحركة الصهيونية 
  98 لبنان 

يف لبنان " املنطقة األمنية"زئيف شيف يستطلع مستقبل   
 اجلنوبي

98  

عالقات إسرائيل 
  اخلارجية

    

  103 أوروبا الغربية–إسرائيل 
  103  مجولة بيرس األوروبية وحديث مؤتمر السال 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  109 السياسي الداخليالوضع 
 –دافيد ليفي ضد كل الباقين ": حيروت"تهدد " اليهود"حرب   

 يهوشواع بيتسور
111  

  113  ليفي موراف–احلركة والشعب والدولة 
  115  يهوشفاط هركابي–باملئة مفكرون90 
  118 الوضع العسكري واالستراتيجي 
  120 يوسف روم–ألمن الذريوهم ا 
  123 زئيف شيف–احلفلة التي انتهت 
  126  رؤوفين فدهتسور–رابين يف ورطة طائرة اليف 
  128  رون بن يشاي–القائد الذي مل يخشَ إثارة السخط 
  130 الوضع االقتصادي 

 – 1987اخلطة االقتصادية اجلديدة ومشروع امليزانية العامة   
 رسمير جبو:إعداد

130  

  142   األحداث يف شهر
 

 

  
 

  



3 
 

  
  1987) مارس(آذار  )3(العدد ة عشرةرابعالسنة ال

March 1987 No. 3   Vol. XIV 
  

     :يف هذا العدد
 - الصراع العربي 

  اإلسرائيلي
    

  163  نكديمون روغيل –] 3[األهداف اإلقليمية للحركة الصهيونية 
  170 لبنان 
  170  القوات السورية بيروت الغربيةاإلسرائيليون يقوّمون دخول 

عالقات إسرائيل 
  اخلارجية

  176  

  176 مصر–الواليات املتحدة–إسرائيل 
مع  توثيق التعاون االستراتيجي: التحركات اإلسرائيلية  

 –الواليات املتحدة، واستمرار اجلدال حول املؤتمر الدويل 
 سمير جبور:إعداد

  
176  

  191 أمنون لين–ةلزوم املبادرة السياسي 
  194 جنوب إفريقيا–إسرائيل 

سمير : إعداد –واالرتباط املصيري " خفض احلضور"بين   
 صراص

194  

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

  201 الوضع العسكري واالستراتيجي 
زئيف –) أربع حلقات(اجليش اإلسرائيلي يف يهودا والسامرة   

 شيف
203  

  210  فالتريوسف–جيش صغير، رأس كبير 
العرب حتت االحتالل 

  اإلسرائيلي
  

 
  

  
  213 1967املناطق احملتلة عام 
  213  شلومو غازيت –الفتيل يقتصر ويقترب من نقطة االنفجار  
  218  يوسف فالتر –اجليش اإلسرائيلي يسير بحذر :عنف يف الضفة 

فراغ يف إعداد التقارير عن مدى القمع يف : مركز اإلعالم البديل  
 مراسل معاريف–املناطق

221  

  224   األحداث يف شهر
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  1987) أبريل(نيسان  )4(العدد ة عشرةلرابعالسنة ا

April 1987 No. 4   Vol. XIV 
  

     :يف هذا العدد
عالقات إسرائيل 

  اخلارجية
    

   الواليات املتحدة–إسرائيل 
فضيحة اجلاسوس بوالرد تثير أسئلة عن نشاط األجهزة   

والرقابة السياسية وعالقات التحالف مع الواليات املتحدة 
  سمير جبور :إعداد–والوالء املزدوج ليهود العامل

  
  

243  
   آسيا–إسرائيل 
  253 آرييه هيس–التحدي اآلسيوي 
   أميركا الالتينية–إسرائيل 
  255  إيدي كوفمان–أصدقاؤنا الالتينيون 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

  266  

   الوضع السياسي الداخلي 
: إعداد –حرب املعسكرات وحرب األجهزة : مؤتمر حركة حيروت  

 سيمر صراص
  

259  
   الوضع العسكري واالستراتيجي 

يوسف  –) ندوة(استخالص الدروس : اجليش اإلسرائيلي  
 أرغمان

267  

   الوضع االقتصادي 
  280 موريا افنيميلخ–سنصدِّر وسنعيش 
   يموغرايفالوضع الد 

 –] 1[ 1983-1961: الهجرة إىل اجلليل ومنه ويف داخله  
 غبرائيل ليبشتس

  
284  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1948املناطق احملتلة عام 
رعنان  –" القائمة التقدمية"صراع بين راكح و: يوم األرض  

 كوهين
299  

  301   األحداث يف شهر
 

 



5 
 

  
  1987) مايو(أيار  )5(عددال ة عشرةرابعالسنة ال

May 1987 No. 5   Vol. XIV 
  

     :يف هذا العدد
 

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

   لبنان 
: إعداد –تصاعد عمليات املقاومة واحتماالت الرد اإلسرائيلي   

 رضى سلمان
  

323  
   إيران–العراق 

ف يوس –دروس عسكرية إلسرائيل : العراقية –احلرب اإليرانية   
 أَلْفر

327  

   .ف.ت.م 
: إعداد –اجمللس الوطني الفلسطيني يف الصحافة اإلسرائيلية   

 خالد عايد
334  

عالقات إسرائيل 
  اخلارجية

    

   الواليات املتحدة–إسرائيل 
  338  سمير جبور: إعداد –قضية بوالرد أمام استحقاقات جديدة 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   اخليالسياسي الدالوضع 
  343  جاد يعقوبي –ستكون ثمة حاجة إىل تسويات مرحلية  
  344  مردخاي ليبمان وآرييه هيس–املؤتمر وفكرة الكونفدرالية 
  346  يعقوب تسور–لنعمل على تقديم موعد االنتخابات 
  348  مئير بارئيلي–ليس الوقت وقت انتخابات 
   عسكري واالستراتيجيالوضع ال 
  352  إلياهو سلبيتر–املقبلةسمات احلرب 
  354  رؤوفين فدهتسور–التركة التي يخلفها ليفي لشومرون 
   الوضع الديموغرايف 

  –] 2[ 1983-1961الهجرة إىل اجلليل ومنه ويف داخله   
 غبرائيل ليبشتس

  
357  
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العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

   1967املناطق احملتلة عام 
  373  سيفر.ف–الروتينفشل التطرف وانتصار 
  378 يتسحاق رابين–عرفات ليس شريكاً 

 381    األحداث يف شهر
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  1987) يونيو(حزيران  )6(العدد ة عشرةرابعالسنة ال
June 1987 No. 6   Vol. XIV 

  
     :يف هذا العدد

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

   لبنان 
  404 زئيف شيف–شرك يف جزين 
  406  نصل إىل حالة عدم التدخل التامربما لن 
  407 الفخ اللبناين 
  408 إيهود دور–بالون األمل الذي انفجر 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   الوضع السياسي الداخلي 
  413 يورام بيري–نهج يف فخ 
   الوضع العسكري واالستراتيجي 

مع  مقابلة(سياسة إسرائيل األمنية بعد حرب األيام الستة   
 )يتسحاق رابين

  
418  

   الوضع االقتصادي 
أعباء تقليدية ورغبة يف بلوغ االستقالل : امليزانية العامة  

 سمير جبور:إعداد–االقتصادي
  

425  
ارتفاع األجور والفوائد : 1986تقرير مصرف إسرائيل لسنة   

  على الديون، وانخفاض عبء األمن واملدخرات العامة
  

436  
   عيالوضع االجتما 

تغييرات يف اجتاهات : حرب األيام الستة وحرب يوم الغفران  
 أليعيزر شفايد–اجملتمع اإلسرائيلي

  
442  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967املناطق احملتلة عام 
 –سياسة احلكم العسكري يف يهودا والسامرة وقطاع غزة   

 مناحم ميلسون
  

447  
  464   األحداث يف شهر
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  1987) يوليو(تموز  )7(العدد ة عشرةرابعالسنة ال
July 1987 No. 7   Vol. XIV 

  
     :يف هذا العدد

 - الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

   إسرائيل-سوريا 
  483  زئيف شيف -خطر جديد؟ –مشروع اليرموك السوري 
   لبنان 
  486  مناحم هوروفيتس–مساعدة إسرائيلية جلنوب لبنان 
   .ف.ت.م 
  488  دان شيفتان–على أعتاب مرحلة جديدة.ف.ت.م 
   اإليرانية–احلرب العراقية 
  492 العقيد يغآل –سبع سنوات من احلرب :إيران–العراق 

عالقات إسرائيل 
  اخلارجية

    

   إفريقيا–إسرائيل 
  494 بيني موريس–العودة إىل إفريقيا 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   سياسي الداخليالوضع ال 
كيف تتخذ القرارات يف القيادة العليا : قرارات خطرة يف القيادة  

 يشاي–رون بن–يف دولة إسرائيل
  

498  
   الوضع العسكري واالستراتيجي 

-1948السياسة النووية إلسرائيل : إسرائيل والردع النووي  
 يوفال نئمان–1986

  
505  

  510  عمانوئيل فالد–لعنة األدوات املعطلة 
انتهاك القوانين وخرق ): الشَبَاك(ممارسات جهاز األمن العام   

 "الديمقراطية"
  

517  
   الوضع االقتصادي 

اخلطة االقتصادية يف ميزان النجاح والفشل بعد عامين على   
 سمير جبور:إعداد–إقرارها

  
525  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967عاماملناطق احملتلة 
  533 حغاي إشد–أكثر من عمل شائن 
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   1948املناطق احملتلة عام 
" السابقة اخلطرة"بين : قضية إعادة مهجري إقرت وكفر برعم  

 خالد عايد:إعداد–"حلف األقليات"و
  

536  
  542   األحداث يف شهر
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 1987) غسطسأ(آب  )8(العدد عشرة رابعةالسنة ال

August 1987 No. 8   Vol. XIV 
  

     :يف هذا العدد
عالقات إسرائيل 

  اخلارجية
    

   الواليات املتحدة–إسرائيل 
  563 يوسف أرغمان–كان هناك بوالرد 
   االحتاد السوفياتي–إسرائيل 
  569  حغاي اشد–ساعة روسية، ساعة إسرائيلية 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   ضع العسكري واالستراتيجيالو 
  572  سمير صراص: إعداد –طائرة اليف ومعضلة القرار اإلسرائيلي  
   االقتصادي واالجتماعيالوضع 

-1967(إسرائيل بعد حرب األيام الستة : سياسة الرخاء  
 يسرائيل كاتس–)1987

  
585  

الوضع الطائفي وتأثيره يف وعي اليهود الشرقيين ونمط   
 حنان بيرسيو–سلوكهم

  
594  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

  601 يورام نمرود–سنة نقل20 
  606 حغاي اشد–النقل احلقيقي 
  608 تسفي شيلواح–النقل وحركة العمل 

هل توجد مشكلة ديموغرافية؟ انظروا أية امبراطورية كانت   
 أرنون سوفير–للبريطانيين

  
610  

يدة أعدها الوزير جاد يعقوبي لتهويد وثيقة جد(لليهود فقط   
 نظير جمّلي–)اجلليل واجلوالن

  
603  

   1967املناطق احملتلة عام 
  609  حورين–يتسحاق بن–نازحون يف الهضبة 

     مراجعات
  623  هيدا بوشاس–مناحم بيغن بطل وشهيد 

  626   األحداث يف شهر
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  1987) مبرسبت(أيلول  )9(العدد ة عشرةرابعالسنة ال
September 1987 No. 9   Vol. XIV 

  
     :يف هذا العدد

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

   لبنان 
   – 1982 –رواية شارون عن االجتياح اإلسرائيلي للبنان   

 سمير جبور:إعداد
  

643  
   التسوية 

املوقف اإلسرائيلي من املؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط   
 )تقرير(

664  

إسرائيل  شؤون
  يةداخلال

    
  

   الوضع العسكري واالستراتيجي 
  زئيف شيف –صدوع يف املفهوم األمني   

 أمن من دون أهداف  - أ 

 خشية من جمود يف ميدان املعركة  -ب 

 ثالثة بدائل استراتيجية  -ج 

683  
683  
684  
686  

الوضع االستراتيجي يميل إىل مصلحة إسرائيل : أهروف ياريف  
 عمانوئيل روزين–

  
689  

أجراها عكيفا  –مقابلة مع إيل شفايمر : وسقوطها" اليف"صعود   
 ألدار ورؤوفين فدهتسور

  
691  

  695  اليت –عوفرا يشوعا  –وعود اإلدارة األميركية يف قيد االختبار  
  697  رسالة جورج شولتس إىل موشيه نسيم 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967املناطق احملتلة عام 
  698  سامي سموحا–أربعة نماذج وواحد آخر 

إنها . حادثة خرق للنظام يف السنة 3150: تقرير بنفينستي  
 يتسحاق رفيحيا–حلرب أهلية

  
705  

  707   األحداث يف شهر
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 1987) أكتوبر(تشرين األول  )10(العدد ة عشرةلرابعالسنة ا

October 1987 No. 10  Vol. XIV 
  

     :يف هذا العدد
 –الصراع العربي 

  اإلسرائيلي
    

اجلنرال مردخاي  –تأمالت بعد عشرين سنة : حرب األيام الستة  
 غور

733  

  733  ميخائيل يزهار–تقويم عقد النفط العربي 
إسرائيل  شؤون

  ةداخليال
    

   الوضع السياسي الداخلي 
مصير الكيان هو الهم : يف الذكرى األربعين لتأسيس إسرائيل  

 سمير صراص:إعداد–األول
  

740  
   الوضع العسكري واالستراتيجي 

  زئيف شيف –صدوع يف املفهوم األمني   
  ردود اجليش اإلسرائيلي   -د

  ما هو ميدان القتال املستقبلي -هـ 
  استراتيجية القلة أمام الكثرة-و

747  

  753  يشاي–رون بن–وإال، ستندم إسرائيل كلها 
   الوضع االقتصادي 
  757  يائير أهروين –اهات يف تطور الصادرات الصناعية اجت 
   الوضع االجتماعي 
  766  ياعل فيشباين –مل تمت املساواة فقط بل الوهم أيضاً 
  771  اليشع أفرات–واحدة، اثنتان أم ثالث:القدس 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967املناطق احملتلة عام 
ومشروع تسوية؟ . ف. ت. ت سرية مع ماتصاال: قضية عميراف  

 خالد عايد:إعداد-
  

773  
   1948املناطق احملتلة عام 
  779  ران كسليف –) حلقتان(العرب يف إسرائيل:هم ونحن 

  786   األحداث يف شهر
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  1987) نوفمبر(تشرين الثاين  )11(العدد ة عشرةرابعالسنة ال

November 1987 No. 11   Vol. XIV 
  

     : هذا العدديف
 –الصراع العربي

  إلسرائيلي
    

مسؤولون ومعلقون إسرائيليون يقوِّمون نتائج مؤتمر القمة   
  احملرر السياسي:إعداد–العربي يف عمان

  
803  

  807  يشعياهو بن بورات–2000إسرائيل يف سنة 
سمير : إعداد – 1973) أكتوبر(سنة على حرب تشرين األول  14  

 جبور
814  

إسرائيل  القاتع
  يةارجاخل

    

   أميركا–إسرائيل 
ثمن املوافقة على املؤتمر الدويل : زيارة شولتس األخيرة  

 )تقرير(
829  

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

" إسرائيلي"ملاذا االسم : من املهد إىل اللحد وحتى األبد  
  شوالميت ألوين-يستثيرهم إىل هذا احلد

  
834  

  838 ان هوروفيتسد–ارتباط غير كامل 
  843  جدعون ألون–تفاؤل جلنة الندوي املفرط 
   عسكري واالستراتيجيالوضع ال 

 –الصناعات األمنية قد تنهار : توقعات قاسية لوزير الدفاع  
 داين ساديه

845  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967املناطق احملتلة عام 
  849 أوري نير–مبادرون حمليون 
  851 عوزي حمنايمي–جهاد اآلن 
  853  ميخل سيلع–إرهاب إسالمي، رعاية إسرائيلية 
   1948املناطق احملتلة عام 

  –مبادىء لسياسة احلكومة جتاه قطاع األقليات يف إسرائيل   
 رؤوفين فدهتسور

  
858  
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 الصهيونية وإسرائيل
  861  ياكير تسور–حماولة انقالب:أكثر من أزمة 

     قوثائ
نص القرار الذي اتخذ : ال سالم من دون حل املشكلة الفلسطينية  

 يف جلسة مركز حزب مبام
  

863  
 867    األحداث يف شهر
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  1987) ديسمبر(كانون األول  )12(العدد ة عشرةرابعالسنة ال
December 1987 No. 12   Vol. XIV 

  
     :يف هذا العدد

 - الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

ست دقائق تختصر أربعين عاماً من األمن : ة الشراعياتعملي  
 رضى سلمان:إعداد–املوعود

  
883  

احملرر : إعداد –الستكمال الصورة ... عودة إىل قمة عمان  
 السياسي

890  

بيغن يخرج عن صمته : بعد عشر سنوات على زيارة القدس  
  .ج.س: إعداد –ويكشف خفايا زيارة السادات وتطوراتها 

  
894  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    
  

   1967املناطق احملتلة عام 
انتفاضة الضفة الغربية وقطاع غزة تربك القيادة السياسية   

 اإلسرائيلية
909  

  913  )افتتاحية(عال همشمار–على عتبة عصيان 
  914  داين روبنشتاين–ضعف القبضة القوية 
  916 يوئيل ماركوس–اضرب وفاوض 
   ستيطاناال 

مقابلة  –عن االستيطان واألمن قبل حرب األيام الستة وبعدها   
 مع يتسحاق رابين

  
918  

   هضبة اجلوالن 
  921  آيف غانؤور –)أ(قرية استجمام كحفرة من دون قعر 
  923  آيف غانؤور –)ب(مستعمرات اجلوالن تنتظر تسوية 

عالقات إسرائيل 
  اخلارجية

    

   اليونان–إسرائيل 
دافار  –حتسن العالقات وسط فجوة يف املواقف : اليونان  

 )افتتاحية(
926  

    الصهيونية وإسرائيل
بروز الصراع بين القيادة : املؤتمر الصهيوين الواحد والثالثون  

   –اإلسرائيلية والزعامة اليهودية والصهيونية يف اخلارج 
 إعداد سمير جبور

  
  

927  
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شؤون إسرائيل 
  الداخلية

   األحزاب السياسية 
  940  سمير صراص: إعداد–انشقاق حركة هتحيا وانعكاساته 
   الوضع العسكري واالستراتيجي 
  944  دان أركين –صاروخ أكثر سرعة وأكبر دقة ومدى –حيتس 

  946   األحداث يف شهر
  

 


