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  1965الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 

  احملتويات
  

  القسم األول 
  قضية فلسطين يف اجملال العربي

  الفصل األول
  املستوى اجلماعي العربي

  مؤتمرات القمة واألجهزة املتفرعة عنها
  

  صفحة    
  3  مؤتمرات وجلسات األجهزة اجلماعية اخملتلفة :   أوالً 

  3  مؤتمر رؤساء احلكومات العربية  )1(
  6  افده هيئة استغالل مياه نهر األردن ورو )2(
  6  جلنة ممثلي امللوك والرؤساء العرب  )3(
  7  جملس إدارة هيئة استغالل نهر األردن وروافده  )4(
  8  مؤتمر وزراء اخلارجية العرب )5(
  9  جلنة ممثلي امللوك والرؤساء العرب  )6(
  10  الدورة الثانية جمللس رؤساء احلكومات العربية  )7(
  12  جملس الدفاع العربي األعلى  )8(
  12  اجتماع وزراء اخلارجية العرب )9(
  14  جملس الدفاع العربي  )10(
  15  جلنة املؤسسة املالية  )11(

  15  مؤتمر القمة العربي الثالث :   ثانياً 
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  الفصل الثاين
  جامعة الدول العربية: العمل اجلماعي العربي

  
  21  األمانة العامة جلامعة الدول العربية :   أوالً 

  24  املؤتمر األول لوزراء العمل العرب :   ثانياً 
  24  جملس الوحدة االقتصادية العربية :   ثالثاً 
  25  مؤتمر البترول العربي اخلامس :   رابعاً 

  26  اجتماعات جملس جامعة الدول العربية :   خامساً 
  26   ) 1965آذار ـ مارس (الدورة الثالثة واألربعون  
  26  توصيات املؤتمر التاسع لرؤساء أجهزة فلسطين  
  27  تعديل نظام أجهزة فلسطين يف الدول األعضاء  
  28  توصيات املؤتمر احلادي والعشرين لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل 
و العالمات املشابهة للعالمات بالنسبة ملوضوع املنتجات األجنبية التي حتمل النجمة السداسية أ 

  اإلسرائيلية
  

28  
الشركات التي حظر التعامل معها يف الدول بالنسبة الستيراد القطع التبديلية لآلالت املنتجة من قبل  

  العربية
  

28  
  29  مع إسرائيلبالنسبة ملوضوع املصارف األجنبية املتعاملة  
بالنسبة ملوضوع اإلجراءات الواجب اتباعها حيال الشركات السينمائية األجنبية التي تنتج أفالماً  

    إسرائيل متضمنة دعاية السرائيل أو طعناً يف العرب، وحيال املمثلين األجانب الضالعين مع
  

30  
  30  بالنسبة ملوضوع انضمام إسرائيل إىل اللجنة االقتصادية آلسيا والشرق األقصى  
  31  بالنسبة للمكاتب اإلقليمية للمقاطعة يف كل من تونس واملغرب واجلزائر  
  31  بالنسبة التفاقية فيينا للعالقات القنصلية  
  31  بالنسبة للعدوان اإلسرائيلي املتكرر على احلدود العربية السورية  
  32  )  املنعقدة على مستوى وزراء اإلعالم العرب(الدورة الثالثة واألربعون  
  32  بالنسبة ملواجهة الدعايات املعادية 
بصورة خاصة " جتارة العبيد"بالنسبة للنشاط السينمائي اإلسرائيلي، الصهيوين وعلى ما استهدفه فيلم  

من وصم الدول العربية أمام الرأي العام العاملي بالتخلف وجتارة الرقيق واإليقاع بينها وبين الدول 
  يقية واإلساءة إىل الدين اإلسالمي اإلفر

  
  

32  
  32  بالنسبة لنشر أنباء القيادة العربية املوحدة ومشروعات استغالل نهر األردن وروافده  
  33  الدورة الرابعة واألربعون 
  33  بالنسبة لتقرير رؤساء الوفود العربية لدى جلان الهدنة املشتركة يف اجتماعهم الثالث  
  33  بالنسبة للمساعدات الطبية للعائدين الفلسطينيين  

  34  اجمللس االقتصادي العربي :   سادساً 
  34  بالنسبة الرتباط إسرائيل بالسوق األوروبية املشتركة  
التغلغل اإلسرائيلي يف األوروجواي ودول أمريكا بالنسبة للتبادل التجاري بين غانا وإسرائيل و 

  الالتينية 
  

34  
  35  لإلنشاءات  بالنسبة إلنشاء الشركة العربية املشتركة 
  35  بالنسبة لإلجراءات املتخذة من احلكومة األميركية لعدم تنفيذ أحكام املقاطقة العربية  
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  الفصل الثالث
  ب الفلسطيني وتنظيماتهقضية فلسطين على مستوى الشع

  
  36  منظمة التحرير الفلسطينية :   أوالً 

  36  رئيس املنظمة واللجنة التنفيذية )1(
  47  املؤتمر الوطني الفلسطيني الثاين  )2(
  84  جيش التحرير الفلسطيني )3(

  88  االحتادات واملنظمات املرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية :   ثانياً 
  88  االحتاد العام لعمال فلسطين  )1(
  95  االحتاد العام لطلبة فلسطين )2(
  102  االحتاد العام للمرأة الفلسطينية  )3(

  110  الهيئات واملنظمات الفلسطينية األخرى:   ثالثاً 
  110   العاصفة )1(
  121  الهيئة العربية العليا )2(
  129  قيادة العمل الفلسطيني يف حركة القوميين العرب  )3(
  132  املكتب السياسي للقوى الثورية الفلسطينية  )4(

  135  ) اإلدارة(قطاع غزة :   رابعاً 
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  الفصل الرابع
  الدول العربية وفلسطين

  
  156  اململكة األردنية الهاشمية:   أوالً 

  169  اجلمهورية العراقية:   ثانياً 
  174  اململكة العربية السعودية  :   ثالثاً 
  177  اجلمهورية العربية السورية:   رابعاً 

  192  اجلمهورية العربية املتحدة :   خامساً 
  224  دولة الكويت :   ادساً س

  227  اجلمهورية اللبنانية:   سابعاً 
  236  التونسيةاجلمهورية :   ثامناً 

  242  اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية:   تاسعاً 
  257  اململكة املغربية :   عاشراً 

  
  القسم الثاين 

  الصهيونية العاملية
  

  الفصل األول
  العالقات املسيحية ـ اليهودية

  
  الفصل الثاين

  1965النشاط الصهيوين خالل عام 
  

  279  األزمة العقائدية وأوضاع اليهود يف العامل:   أوالً 
  281  املؤتمر الصهيوين السادس والعشرون يستعرض قضايا الساعة بالنسبة للصهيونية العاملية :   ثانياً 
  287  " االندماج"سياسة التهجير وحماربة :   ثالثاً 
  298  النشاط املؤيد للصهيونية:  رابعاً 

  
  القسم الثالث 

  الوضع السياسي واالجتماعي يف إسرائيل
  

  الفصل األول
  لوضع جهاز احلكم يف إسرائي

  
  305  رئاسة الدولة :   أوالً 

  308  احلكومة :   ثانياً 
  315  تالكنيس:   ثالثاً 

  
  الفصل الثاين
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  وضع األحزاب يف إسرائيل
  

  325  اخلالف بين اشكول وبن غوريون :   أوالً 
  330  املؤتمر العاشر حلزب املاباي :   ثانياً 
  334  التحالف بين املاباي واحدوت هافوداه:   ثالثاً 
  340  " زايف"زب إنشاء ح:   رابعاً 

  345  التحالف بين حيروت واألحرار:   خامساً 
  348  لي انشقاق احلزب الشيوعي اإلسرائي:   سادساً 
  351  حماولة حتالف األحزاب الدينية :   سابعاً 
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  الفصل الثالث
  1965االنتخابات اإلسرائيلية خالل 

  
  354  احلزبي عشية االنتخابات  الوضع:   أوالً 

  357  انتخابات الهستدروت :   ثانياً 
  360  انتخابات الكنيست :   ثالثاً 

  376  ) 3/11/1965املنتخبة يف (ملحق للفصل الثالث ـ أعضاء الكنيست السادسة  
  

  الفصل الرابع
  األوضاع االجتماعية يف إسرائيل

  
  380  الهجرة والسكان :   أوالً 

  387  التمييز العنصري والتعصب الديني:   ثانياً 
  395  الهستدروت والعمال:   ثالثاً 
  400  التعليم :   رابعاً 

  
  الفصل اخلامس

  وضع األقلية العربية يف إسرائيل
  

  الفصل السادس
  لقضايا العسكرية والتسلح يف إسرائيلا

  
  412  العمليات العسكرية على احلدود  :   أوالً 

  428  التسلح والتدريب:   ثانياً 
  435  األبحاث الذرية :   ثالثاً 

  القسم الرابع
  قضية فلسطين يف اجملاالت الدولية 

  
  الفصل األول

  السياسة اخلارجية اإلسرائيلية
  

  447  ملانية الغربيةالعالقات اإلسرائيلية األ:   أوالً 
  462  أزمة العلماء األملان يف اجلمهورية العربية املتحدة  )1(
  463  تمديد مهلة مالحقة النازيين  )2(
  465  التعويضات املادية لضحايا النازية  )3(
  472  قضية الدكتور توروك  )4(

  474  العالقات اإلسرائيلية البريطانية:   ثانياً 
  488  تصدير النسيج اإلسرائيلي  )1(
  482  سلحة البريطانية للمملكة السعوديةصفقة األ )2(
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  483  العالقات اإلسرائيلية الفرنسية :   ثالثاً 
  490  العالقات اإلسرائيلية األميركية :   رابعاً 

  492  "الدبلوماسية الهادئة"مرحلة  )1(
  501  " التورط املباشر"مرحلة  )2(
  510  مشروع حتلية املياه اإلسرائيلي  )3(
  512  املقاطعة العربية إلسرائيل  )4(
  514  أزمة تعيين غولدبرغ  )5(

  
  الفصل الثاين

  عالقات إسرائيل بدول الكتلة الشرقية
  

  517  العالقات اإلسرائيلية السوفياتية  :   أوالً 
  517  الصعيد السوفياتي ـ العربي ـ اإلسرائيلي  )1(
  523  الصعيد السوفياتي ـ اإلسرائيلي ـ الصهيوين   )2(

  540  قات اإلسرائيلية ـ البولندية العال:   ثانياً 
  542  العالقات اإلسرائيلية ـ اجملرية :   ثالثاً 
  544  ية ـ الرومانية العالقات اإلسرائيل:   رابعاً 

  546  العالقات اإلسرائيلية التشيكوسلوفاكية :   خامساً 
  546  شعبية العالقات اإلسرائيلية ـ الصينية ال:   سادساً 

  
  الفصل الثالث

  عالقات إسرائيل بدول أميركا الالتينية
  

  559  العالقات اإلسرائيلية األرجنتينية  :   أوالً 
  560  نشاط اإلسرائيلي والصهيوين ال )1(
  562  االندماج" خماطر"يهود األرجنتين و  )2(
  564  يف األرجنتين " الالسامية"احلركات  )3(

  567  البرازيلية -العالقات اإلسرائيلية :   ثانياً 
  568  " ومنظمة الدول األميركية"النشاط اإلسرائيلي  )1(
  568  النشاط اليهودي والصهيوين  )2(
  571  احلركات املناوئة للصهيونية )3(

  571  عالقات إسرائيل واألراغواي :   ثالثاً 
  572  عالقات إسرائيل واإلكوادور :  رابعاً 

  573  ليفيا عالقات إسرائيل وبو:   خامساً 
  573  العالقات اإلسرائيلية الشيلية :   سادساً 
  574  عالقات إسرائيل وكوستاريكا :   سابعاً 
  575  عالقات إسرائيل واملكسيك :   ثامناً 
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  الفصل الرابع
  إسرائيل وقضية فلسطين يف اجملالين اإلفريقي واآلسيوي

  
  576  املواقف اجلماعية يف املؤتمرات األفرو ـ آسيوية  :   أوالً 

  580  املواقف الفردية للدول األفرو ـ آسيوية :   ثانياً 
  584  قات اإلسرائيلية األفرو ـ آسيوية العال:   ثالثاً 

  586  إفريقيا )1(
  593  آسيا )2(

  
  القسم اخلامس

  قضية فلسطين يف األمم املتحدة 
  

  599  عرض القضية وتمثيل فلسطين :   أوالً 
  608  ثة تقرير وكالة اإلغا:   ثانياً 
  617  املناقشة العامة :   ثالثاً 
  624  مشاريع القرارات والتصويت عليها:   رابعاً 

  
  القسم السادس

  1965االقتصاد اإلسرائيلي خالل سنة  
  

  645  أهم املؤشرات االقتصادية :   أوالً 
  648  السكان :  ثانياً 
  652  الزراعة واملياه :   ثالثاً 
  658  الصناعة :   رابعاً 

  661  التجارة اخلارجية :   خامساً 
  673  ميزان املدفوعات :   سادساً 
  677  املالية العامة :   سابعاً 

  
  
  

 


