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  1988) يناير(كانون الثاين  )1(العدد ة عشرةخلامسالسنة ا
January 1987 No. 1   Vol. XV 

  
     :يف هذا العدد

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   االنتفاضة 
خالد : إعداد –اخللفية واخلصائص : انتفاضة فلسطين احملتلة  

 عايد
3  

 –العام اإلسرائيلي االنتفاضة الشعبية وعوامل التأثير يف الرأي   
 سمير جبور:إعداد

  
13  

  31 زئيف شيف–قنبلة بشرية موقتة 
  33  سيفر بلوتسكر–تبعية مطلقة إلسرائيل 
  37  يسرائيل الندرس –السالح الذي سيهزم اجليش اإلسرائيلي  
  39 آيف بنياهو–القطاع أفلت من عقاله 
  42 أفيفا شايف-حجارة يف بالطة 
  46 يوسي ميلمان–أسوأبين سيىء و 
  49 تسفي بارئيل–سياسة مستحيلة 

    الصهيونية وإسرائيل
خالفات تعطل ملء : املؤتمر الصهيوين احلادي والثالثون  

  .ج. س: إعداد–املراكز وإقرار مشاريع القرارات
  

51  
  62   األحداث يف شهر

 

  

  

  

  

  

  

  



2 
 

  
  1988) فبراير(شباط  )2(العدد ة عشرةامسخلالسنة ا

February 1988 No. 2   Vol. XV 
  

     :يف هذا العدد
     مقالة العدد

  82  أحمد خليفة-تقويم مرحلي:إجنازات االنتفاضة 
العرب حتت االحتالل 

  اإلسرائيلي
    

   االنتفاضة 
  –التطورات والدروس األولية : االنتفاضة يف شهرها الثالث  

 خالد عايد:إعداد
  

87  
ة يف املناطق احملتلة والتفاعالت داخل االنتفاضة الشعبي  

 سمير جبور:إعداد–إسرائيل
  

94  
  110  موشيه شيمش –االضطرابات يف املناطق كمنعطف تصعيدي  
  113  إيهود يعري–ثمة خطة، ثمة قيادة، ثمة شريك 
  115 تايل زلينغر–رجةالسياسة املتدح 
  118  ركوسيوئيل ما –اليوم الذي سيبدأون فيه إطالق النار 
  121 غابي كسلر –كيف يمكن أن يستقيم احلال من دونهم  

يشعياهو  - جميع املبادرات تقود إىل مقايضة السالم بمناطق  
 بورات–بن

122  

  126 تيودور ألنوف–كتاب مفتوح 
شؤون إسرائيل 

  الداخلية
    

   الوضع العسكري واالستراتيجي 
  128  يحزقئيل درور –) اتأربع حلق(استراتيجية قومية إلسرائيل 

  137   األحداث يف شهر
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  1988) مارس(آذار  )3(العدد ة عشرةامسالسنة اخل

March 1988 No. 3   Vol. XV 
  

     :يف هذا العدد
عالقات إسرائيل 

  اخلارجية
    

   الواليات املتحدة 
  –املوقف عشية سفر يتسحاق شمير إىل الواليات املتحدة   

 بورسمير ج:إعداد
  

163  
العرب حتت االحتالل 

  اإلسرائيلي
    

   1967املناطق احملتلة عام 
   الضفة والقطاع 
  174 أليشع أفرات–جغرافيا العصيان 
  176  رون بن يشاي–هذه حرب عصابات بأسلوب جديد 
  178 جادي ياتسيف–جيل االنتفاضة 
  180 أوري نير–مناطق حمررة 
   اجلوالن 
  181  يهودا تسور–ار نفدي اجلوالنبالدم والن 
   1948املناطق احملتلة عام 

: إعداد–إنها اخلطر األكبر على إسرائيل : 1948يقظة عرب   
 رضى سلمان

183  

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   الوضع السياسي الداخلي 
مقابلة مع موشيه : لنبدأ باحلديث عن إقامة كيان فلسطيني  

 سيسرائيل الندر–ماعوز
  

190  
  193  أريئيل شارون–علينا أال نغذي األوهام 
  194  أبراهام كاتس عوز–رسالة قاطعة، حل وسط حاسم 
  195  رعنان فايتس–صيغة حلل وسط سياسي 
  197  حاييم تسادوك–على طاولة املباحثات ومن حتتها 
   الوضع العسكري واالستراتيجي 

" عبية غير مسلحةحرب عصابات ش"االنتفاضة تتحول إىل   
كمال : إعداد –" يتطرف نحو اليمين"واجليش اإلسرائيلي 

 ابراهيم

  
201  
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  207  يورام بيري–ثالثة شهور على احلرب السابعة 
  215 رونيت متلون–الغرب املضطرب 

 220    األحداث يف شهر
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  1988) أبريل(نيسان  )4(العدد ة عشرةامسخلالسنة ا
April 1988 No. 4   Vol. XV 

  
     :يف هذا العدد

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967املناطق احملتلة عام 
  243  زئيف شيف–مرحلة جديدة يف االنتفاضة 
  245 أوري نير–املعركة على طول النفس 
  248 زئيف شيف–سنة الهراوة 
  253  أوري نير –املستوطنون يف مواجهة االضطرابات 
  255 عنباريبنحاس–نقةيقرِّبون املش 
   1948املناطق احملتلة عام 
  257  يوسف ميخاليسكي–درس يوم األرض 
  259  عطا الله منصور –قسائم يوم األرض ال تزال أمام القضاء  
  260  أليشع أفرات –لعرب إسرائيل"املناطق احملتفظ بها" 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   الوضع االقتصادي 
سمير : إعداد –االنتفاضة على االقتصاد اإلسرائيلي  انعكاسات  

 جبور
263  

 - الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

   التسوية 
  274  .ج. س:إعداد–حمادثات شمير يف واشنطن 

عض على األصابع أم : السعودية –صفقة الصواريخ الصينية   
  كمال إبراهيم:إعداد-اصبع على الزناد؟

  
280  

    ائيلالصهيونية وإسر
مواقف اليهود يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية من القمع   

  شرارةرندة : إعداد–اإلسرائيلي يف املناطق  احملتلة
  

287  
  296   األحداث يف شهر
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  1988) مايو(أيار  )5(العدد ة عشرةامسالسنة اخل

May 1988 No. 5   Vol. XV 
  

     :يف هذا العدد
 –الصراع العربي 

  اإلسرائيلي
    

   .ف.ت.م 
  323  خالد عايد: إعداد -اغتيال أبو جهاد يف الصحافة اإلسرائيلية 
   لبنان 
  329  أوري هوروفيتس–هذا ما كان ينبغي أن يكون 
  331  شفايتزر.أ–حمطة على طريق معروف 
   1948حرب 
  334  درور شربيط:إعداد–مدافع بدالً من اجلوارب 

يل شؤون إسرائ
  الداخلية

    

   الوضع السياسي الداخلي 
  341  .ج. س: إعداد–الذكرى األربعين لقيام إسرائيل 
  348  سمير صراص: إعداد –برنامج صقري وقيادة متطرفة :املفدال 
   الوضع االقتصادي 
  352  سمير جبور: إعداد –مليار شيكل جديد 52,1امليزانية العامة 

العرب حتت االحتالل 
  رائيلياإلس

    

   1967املناطق احملتلة عام 
   االنتفاضة 
  362  فولص–تعادل يف الصراع على السيطرة 
  364  داين روبنشتاين–بصل يف مساكب االنتفاضة 
  365  هوروفيتس –حانا إيش –القانون خاضع لالحتالل 
  368  ليفي موراف–الكلفة احلقيقية:االنتفاضة 
   االقتصاد 
  371  دان سغير –) ثالث حلقات(اقتصاد املناطقإسرائيل و 

     وثائق
  381  الفصل السياسي من برنامج حزب مبام 

  382   األحداث يف شهر
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  1988) يونيو(حزيران  )6(العدد ة عشرةامسالسنة اخل

June 1988 No. 6   Vol. XV 
  

     :يف هذا العدد
 –الصراع العربي 

  اإلسرائيلي
    

   لبنان 
  403  زئيف شيف –يف مفهوم إسرائيل األمني جتاه لبنان تغيير 
   التسوية 
  413  سمير جبور: إعداد–قمة موسكو كما يراها اإلسرائيليون 
  420  افتتاحية هآرتس–قرارات اجلزائر تشجيع لالنتفاضة 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   الوضع السياسي الداخلي 
  422  سمير صراص:إعداد-هجمة عسكرية على السالم؟ 
  429  أولك نيتسر –الثقافة السياسية إلسرائيل يف اختبار قرية بيتا  
   الوضع العسكري 

  –يستهلكون اخملزون وال يجددونه : تقرير مراقب الدولة  
 حانا إيش هوروفيتس

  
431  

  435 أرنون غفني–لألمن ال أكثر10% 
   الوضع االقتصادي 

 1987ازات االقتصادية يف عام اإلجن: تقرير مصرف إسرائيل  
–  

 .ج.س:إعداد

  
439  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967املناطق احملتلة عام 
   االنتفاضة 
  444 موشيه شيمش–على مفرق طرق 
  447 يوسف لبيد–حمصلة موقتة 
  448  بنحاس عنباري–جبهة نائمة:املستوطنون 
   االقتصاد 
  453  دان سغير –) ست حلقات(اد املناطقإسرائيل واقتص 

  465   األحداث يف شهر
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  1988) يوليو(تموز  )7(العدد ة عشرةامسالسنة اخل
July 1988 No. 7   Vol. XV 

  
     :يف هذا العدد

 - الصراع العربي
  إلسرائيليا

    

آراء عدد من الشخصيات اإلسرائيلية يف االنسحاب من املناطق   
 احملتلة من جانب واحد

  
483  

  490  شلومو غازيت–يف غياب التطلع إىل السالم 
  497  شفايتسر.أ–مفاوضات يف مقابل الغاية 
  499  أهرون ليبرن –مناطق يف عصر الصاروخ الباليستي 
  501 زئيف شيف–الصيغة العقيمة 
  504 حغاي اشد–الردع الوحدي 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   الوضع السياسي الداخلي 
  506  دان مرغليت–جراحة أساسية لشد جتاعيد الوجه 
  508  افتتاحية هآرتس–صورة جديدة حلزب العمل 
  509  يوئيل ماركوس–حليروت الشكر والثناء 
  511  هآرتسافتتاحية –املواجهة يف انتخابات السبعة 
   الوضع العسكري واالستراتيجي 
  513  رؤوفين غال –ميزات القيادة يف اجليش اإلسرائيلي 
   الوضع االقتصادي 
  523  تقرير وزير االقتصاد عن نشاط وزارته 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967املناطق احملتلة عام 
أمنية ال يجوز  هل املناطق احملتلة ثروة: جنراالت يناقشون  

 إيال ارليخ-التنازل عنها؟
  

527  
   االنتفاضة 
  534  رون بن يشاي–االنتفاضة على مفرق طرق 
  539 زئيف شيف–حممة تتقد يف القطاع 

اجليش اإلسرائيلي مشغول يف املناطق، وهو ليس مستعداً   
 رؤوفين فدهتسور–للحرائق

  
541  

   االستيطان 
  543  ران  كسليف–عتسيونكتلة مستعمرات غوش 

  546   األحداث يف شهر
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 1988) أغسطس(آب  )8(العدد عشرة ةامسالسنة اخل

August 1988 No. 8   Vol. XV 
  

     :يف هذا العدد
 –الصراع العربي 

  اإلسرائيلي
    

إسرائيليون يقوّمون النتائج : اإليرانية –توقف احلرب العراقية   
 .ج.س:إعداد–

  
563  

   –دات الفعل اإلسرائيلية على وثيقة بسام أبو شريف ر  
 سمير صراص:إعداد

  
575  

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   الهجرة والوضع الديموغرايف 
  580  أرنون سوفير –نهاية احللم الصهيوين :الشيطان الديموغرايف 
  587  سمير جبور: إعداد –من إسرائيل)النزوح(الهجرة املضادة 

ت االحتالل العرب حت
  اإلسرائيلي

    

   1967املناطق احملتلة عام 
القديم يف املواقف اإلسرائيلية من اإلجراءات األردنية / اجلديد   

 خالد عايد:إعداد–األخيرة
  

604  
   االنتفاضة 
  608  تسوررؤوفين فده–خطأ يف تعريف العدو 
  610 زئيف شيف -هدوء موقت فقط 
   االستيطان 
  613  ران كسليف –املواد املتفجرة اخلفية:نوناملستوط 
   1948املناطق احملتلة عام 
  617  يورام همزراحي"مسببي املشكالت"يسمونهم 

     وثائق
  619 خطة هتحيا ضد االنتفاضة 

  622   األحداث يف شهر
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  1988) سبتمبر(أيلول  )9(العدد ة عشرةامسالسنة اخل
September 1988 No. 9   Vol. XV 

  
     :يف هذا العدد

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

آيف   –" 1988-1987امليزان العسكري يف الشرق األوسط "  
 بنياهو

643  

  648  أريئيل شارون–لنجنِّب األجيال كارثة 
شؤون إسرائيل 

  الداخلية
    

   الوضع السياسي الداخلي 
  651  راصسمير ص: إعداد–حزب العمل يستعد لالنتخابات 
  655  يورام بيري.د–عشية انتخابات الكنيست 
   الوضع العسكري واالستراتيجي 
  662  إعداد سمير جبور–ملف الفساد يف اجليش اإلسرائيلي 
   الوضع االجتماعي 
  668  سيمون –دانييل بن –االحتالل على أريكة العامل النفساين 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967اطق احملتلة عاماملن 
  672  )ندوة(شروط االنسحاب من مناطق يف الضفة والقطاع  
  683  أمنون روبنشتاين–من اخليال إىل الواقع:الترانسفير 
  685 أوري نير–دولة الفلسطينيين 
   االنتفاضة 
  688  رون بن يشاي–.ف.ت.االنتفاضة يف انتظار م 

 –أفينوعام بار  –العمل السري اللجان احمللية انتقلت إىل   
 يوسف

691  

  693  ميخل سيلع–دولة بيت ساحور املستقلة 
   1948املناطق احملتلة عام 
  695  خالد عايد –وانتفاضة املناطق احملتلة 48فلسطينيو الـ 

  701   األحداث يف شهر
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  1988) أكتوبر(تشرين األول  )10(العدد ة عشرةامسخلالسنة ا
October 1988 No. 10  Vol. XV 

  
     :يف هذا العدد

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

   عام 
  723 يوسي ميلمان–احلرب املقبلة 
  733  يتسحاق رابين–أهداف للجيش اإلسرائيلي 
   لبنان 
  735  شمعون فايس–إرساء النظام يف اجلنوب 

عالقات إسرائيل 
  اخلارجية

    

   مصر 
  738 شموئيل سيغف–ئقمصر توجد حقا 

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   سياسي الداخليالوضع ال 
  740  دافار –برنامج حزب العمل النتخابات الكنيست  
  745  يوآف بيليد. د–من هم املقترعون لليمين املتطرف 
   الوضع االقتصادي 
  748 .ج.س:إعداد–انهيار شركات كبرى 
   يالوضع العلمي والتكنولوج 

   –" 1أوفيك "القمر الصناعي : برامج الفضاء اإلسرائيلية  
 سمير جبور:إعداد

  
757  

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   1967املناطق احملتلة عام 
  769  أوري نير –هدوء حتى نهاية موسم قطاف الزيتون  
  774  بنحاس عنباري–ميليشيات يف املناطق 
   1948املناطق احملتلة عام 
  778 عوزي بنزيمان–زحف االنتفاضة 

  781   األحداث يف شهر
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  1988) نوفمبر(تشرين الثاين  )11(العدد ة عشرةخلامسالسنة ا
November 1988 No. 11   Vol. XV 

  
     :يف هذا العدد

شؤون إسرائيل 
  الداخلية

    

   الوضه السياسي الداخلي 
  803  ةأحمد خليف–نتائج انتخابات الكنيست 
  809  سمير جبور –تأليف احلكومة اإلسرائيلية أمام البدائل  
  822 يورام بيري–88انقالب 
  824 روبيك روزنتال–االنقالب الثاين 
  826  يوسف ميخالسكي–املسيرة الطائفية مل تنته 
  828 ياعل فيبشتاين–حمائمية حرادية 
  832  راوسنفتايل ك–احلاخام وحده قادر:مليوبافيتش 
  834  مردخاي ألكن–لواء الليتوانيين:احلاخام شاخ 
  837  يوسف حاريف –رئيس الثورة الهادئة:احلاخام يوسف 
   عسكري واالستراتيجيالوضع ال 

 –الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

   لبنان 
  840  رؤوفين فدهتسور–املطلوب مبادرة إحباط 
  843 موشيه زاك–اجلدار الطيب 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

  851  

   1967املناطق احملتلة عام 
  846 داين روبنشتاين–ثورة وانضباط 
  848  يوسف –أفينوعام بار –يف رام الله اشتروا ألعاباً نارية 
  850 روين شيكد–خيبة أمل يف املناطق 
  852  روين شيكد –هكذا يخطط الليكود للقضاء على االنتفاضة  
   1948املناطق احملتلة عام 
  853  خالد عايد –الصوت العربي يف انتخابات الكنيست 

  858   األحداث يف شهر
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     :يف هذا العدد

 - الصراع العربي 
  اإلسرائيلي

    

   .ف.ت.م 
رضى سلمان : إعداد –رائيل يف مأزق املبادرة الفلسطينية إس  

 شرارةورندة
  

883  
شؤون إسرائيل 

  الداخلية
    

   الوضع السياسي الداخلي 
  893  سمير صراص: إعداد –حزب العمل يف العهد اإلسرائيلي اجلديد  
  897  بوعاز شابيرا–يف الطريق إىل اختراق الطريق 
   اديالوضع االجتماعي واالقتص 
  901 تسفي غورين–بين تشاؤم وتشاؤم 

     يهود العامل
  906  سمير جبور: إعداد –تقسم يهود العامل "من هو اليهودي"قضية 

العرب حتت االحتالل 
  اإلسرائيلي

    

   االنتفاضة 
  916  افرايم سنيه .د–ميزان سنة:االنتفاضة 
  918 داين تسدقوين–بين العصا والبندقية 
  920 عوزي بنزيمان–وراء اخلطوطما 
  924 ليلي غاليلي–زمن املثقفين 

     وثائق
  927  االتفاقية االئتالفية بين الليكود واملعراخ 
  930  بيان يتسحاق شمير يف الكنيست لتقديم حكومته اجلديدة 
  933  اخلطوط األساسية للحكومة اإلسرائيلية اجلديدة 

  936   األحداث يف شهر
  

 


