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مقدمة:
نقل السفارة األمريكية إىل القدس.. التأجيل سيد املوقف  .................................................... د. صبحي عسيلة

أوال: دراسات عربية
 "عىل احلافة" .. هل انتصار املستوطنات هو هناية الديموقراطية اإلرسائيلية؟  ...................................... تاليا ساسون 

ثانيا: دراسات عربية
ملاذا ال يوجد بديل لناتانياهو ؟ )2-2(. ......................................................................... سعيد عكاشة

ثالثا: ترمجات عربية
افتتاحيات الصحف العربية

ممنوع دخول املعارضني ......................................................................................... هاآرتس. 1
ما هي خالصة القول........................................................................................... هاآرتس. 2
أملانيا: ثقتنا اهتزت يف التزام إرسائيل بحل الدولتني................................................ يديعوت أحرونوت  . 3
وزير إعادة التعليم .............................................................................................. هاآرتس. 4

شئون داخلية
القفز من السفينة الغارقة ................................................................................. يوين بن مناحم. 1
تكرهون العرب؟ انضموا الينا........................................................................   نيتسان هوروبيتس. 2
رشوط طبيعية وأجر طبيعي .................................................................... هيئة حترير موقع هاآرتس. 3
بن كسبيت حول كل ما نرش عن رئيس املوساد: "إهنا إحدى حيل نتنياهو" .................................... بن كاسبيت. 4
جيب أن تبقي تل أبيب مفتوحة ....................................................................... هيئة حترير هاآرتس . 5
  ما هو قانون تنظيم االستيطان، سؤال وجواب ..........................................................  طوفا تسيموكي. 6
7 .  NRG معطيات مقلقة: 40 باملائة من اجلنود اإلرسائيليني يدخنون ............................................... موقع
األنفاق السياسية التي حيفرها بينيت ..........................................................................  آيف بنياهو. 8
أول التامس ملحكمة العدل العليا ضد قانون تقنني االستيطان .................................................. تيلم هيف. 9

 العالقات اإلرسائيلية- الفلسطينية
للمرة األوىل: الفلسطينيون لدهيم ممثليات دبلوماسية أكثر من إرسائيل ........................................ إيتامار آخينر. 1
مسئول بحركة محاس : ميثاق احلركة اجلديد لن حيتوي عىل لغة معادية للسامية.............................. دانييل جورث. 2
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مختارات إسرائيلية 
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عريقات: "سنجهض االعرتاف بإرسائيل" ............................................................ آطيال سومفالفي . 3
كيف تصدت إرسائيل ملؤمتر السالم يف باريس عرب موقع تويرت..............................................   باراك رافيد . 4
ليربمان: "يف املواجهة القادمة لن نتوقف حتى يرفع الطرف اآلخر الراية البيضاء"  ..... ريعوت ريمرمان وتوفا تسيموكي. 5
 70 دولة يف مؤمتر باريس: "نطالب إرسائيل والفلسطينيني بالبدء يف مفاوضات مبارشة"  .................... طال شاليف. 6
محاس تنصاع ملطالب مرص ............................................................................ يوين بن مناحيم. 7

 عالقات إقليمية ودولية
تقرير العداء للسامية: ارتفاع اهلجامت العنيفة حول العامل ................................................   تسفيكا كالين. 1
حتسن يف العالقات: رئيس وزراء اهلند يزور إرسائيل قريبا .................................................. إيتامار آخينر. 2
أدوات "داعش" املتداخلة مناسبة يف سوريا، ومرص منها تعاين ............................................. تسيفي برئيل. 3
نتنياهو: »جيب نقل السفارة األمريكية للقدس«  ........................................................ روعي ينوفسكي. 4
اجلالية اليهودية يف املكسيك تعقيببًا عىل تغريدة نتنياهو: »مرضة«  ....................................... آطيال سومفالفي. 5
ترامب يريد القضاء عىل مشكلة الالجئني برضبة قاصمة ................................................. تسيفي برئيل. 6
ترامب لنتنياهو: “السالم بني االرسائيليني والفلسطينيني يتحقق يف املحادثات املبارشة فقط”  .. طال شلو وعمري نحمياس. 7

- شؤون أمنية وعسكرية
  رئيس الـ  CIA  السابق بإرسائيل: "عىل الواليات املتحدة احلفاظ عىل اخليار العسكري أمام إيران"  ......... يوآف زيتون. 1
صفحة جديدة بالعالقات املرصية األمريكية ............................................................ يوين بن مناحيم. 2
إذاعة اجليش اإلرسائييل خترج من مسؤولية اجليش......................................................... يؤاف زيتون. 3
احلرب عىل داعش يف سيناء: اجليس املرصي يصفي نشطاء ويدمر أنفاقا مع غزة ........................... روعي كايس. 4
الثمن الذي سيدفعه الرئيس املرصي إىل محاس......................................................... يونان بن مناحيم. 5
اهلدوء النسبي منذ كارثة املروحيات يتعلق بالقدرة عىل الردع امام حزب اهلل.............................. عاموس هرئيل. 6

- استطالعات
استطالع رأي: أردان هو املرشح األفضل لناخبي الليكود خلالفة لنتنياهو.........................................  بن كسبيت
63% من العرب : إرسائيل دولة فصل عنرصي ................................................................ أساف جيبور

شخصية العدد: 
عضو الكنيست  "عساف اورن حزان"........................................................ ترمجة وإعداد: أسامة أبو رفاعي
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