
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

  1970الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
 

  احملتويات
  

  القسم األول 
  قضية فلسطين على صعيد الشعب الفلسطيني وتنظيماته

  الفصل األول
  

  صفحة    
  3  املنظمات واملقاومة 

  3  منظمة التحرير الفلسطينية :   أوالً 
  3  أ ـ رئاسة املنظمة واللجنة التنفيذية، واللجان املمثلة لها  

  3  لبنان ) 1( 
  6  األردن ) 2( 
  16  مشاريع التسوية ) 3( 
  19  العمل الفلسطيني املوحد ) 4( 
  21  نشاطات عامة ) 5( 

  21  ب ـ اجمللس الوطني الفلسطيني  
  21  ) 4/6/1970 -30/5القاهرة (الدورة السابعة ) 1( 
  24  ) 28/8/1970 - 27عمان ) (السابعة(الدورة االستثنائية ) 2( 

  26  ج ـ جيش التحرير الفلسطيني  
  27  االحتادات واملنظمات املرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية :   ثانياً 

  27  أ ـ االحتاد العام لعمال فلسطين  
  29  ب ـ االحتاد العام لطلبة فلسطين  

  30  الهيئات والتنظيمات الفلسطينية األخرى :   ثالثاً 
  30  " فتح"سطيني أ ـ حركة التحرير الوطني الفل 

  30  املنطلقات السياسية األساسية ) 1( 
  34  املواقف واملمارسات السياسية ) 2( 
  36  مشاريع التسوية ) 3( 

  37  ب ـ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين  
  37  املنطلقات السياسية األساسية ) 1( 
  38  املواقف واملمارسات السياسية ) 2( 
  41  وحد العمل الفلسطيني امل) 3( 
  41  مشاريع التصفية ) 4( 
  41  العمليات ) 5( 

  41  ج ـ اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين  
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  41  املنطلقات السياسية األساسية ) 1( 
  42  حوادث األردن ) 2( 
  43  مشاريع التسوية ) 3( 
  44  العمل الفلسطيني املوحد ) 4( 

  45  ) قوات الصاعقة(د ـ طالئع حرب التحرير الشعبية  
  45  املنطلقات السياسية األساسية ) 1( 
  46  حوادث األردن ) 2( 
  47  مشاريع التسوية ) 3( 
  47  العمل الفلسطيني املوحد ) 4( 

  47  هـ ـ جبهة التحرير العربية  
  47  األنظمة العربية واملقاومة ) 1( 
  48  حوادث األردن ) 2( 
  49  مشاريع التسوية ) 3( 
  50  العمل الفلسطيني املوحد ) 4( 

  50  و ـ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة  
  50  العمل الفلسطيني املوحد ) 1( 
  51  مشاريع التسوية ) 2( 
  51  العمليات اخلارجية والداخلية ) 3( 

  52  ز ـ جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  
  53  ح ـ املنظمات األخرى  

  
  لثاينالفصل ا

  
  56  أوضاع العرب يف األراضي احملتلة  

  56   1967) يونيو(أوضاع العرب يف األراضي احملتلة قبل حرب حزيران :   أوالً 
  56  أ ـ أهداف السياسة اإلسرائيلية  
  61  ب ـ النشاط السياسي والعسكري للعرب  
  64  ج ـ أوضاع التعليم  
  67  د ـ أوضاع اجملالس احمللية  
  70  ضاع العمال العرب هـ ـ أو 

  71   1967) يونيو(أوضاع العرب يف األراضي التي احتلت بعد حرب حزيران :   ثانياً 
  71  أ ـ املوقف اإلسرائيلي من احلدود وضم املناطق  
  73  ب ـ االستيطان  
  76  ج ـ مصادرة األراضي  
  79  د ـ تهجير الالجئين وتصفية أوضاعهم  
  81  الفلسطيني هـ ـ جتاهل وجود الشعب  
  82  و ـ املقاومة املدنية لالحتالل  
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  86  ز ـ إجراءات القمع اإلسرائيلية  
  90  ح ـ تهويد القدس العربية  

  
  الفصل الثالث

  
  94   1967األوضاع االقتصادية يف األراضي العربية التي احتلت يف عام  

  94  السكان والقوة العاملة :   أوالً 
  96  صادية املوارد االقت:   ثانياً 
  99  الزراعة :   ثالثاً 
  101  الصناعة :   رابعاً 

  104  التجارة اخلارجية واملدفوعات :   خامساً 
  107  االستغالل االقتصادي :   سادساً 

  
  القسم الثاين 

  قضية فلسطين يف اجملال العربي
  الفصل األول

  العمل اجلماعي العربي
  

  113  ا مؤتمرات القمة العربية واألجهزة املتفرعة عنه 
  113  تقويم مؤتمر القمة اخلامس :   أوالً 

  114  املؤتمر الثاين لدول املواجهة :   ثانياً 
  115  مؤتمرات القمة الثالثية :   ثالثاً 
  116  جتمع طرابلس :   رابعاً 

  117  مؤتمر القاهرة واألزمة األردنية الفلسطينية :   خامساً 
  119  تشييع عبد الناصر :   سادساً 

  
  ينالفصل الثا

  العمل اجلماعي العربي
  

  121  جامعة الدول العربية  
  121  األمانة العامة جلامعة الدول العربية :   أوالً 

  123  اجتماعات جملس جامعة الدول العربية :   ثانياً 
  123  أ ـ الدورة العادية الثالثة واخلمسون  

  123  دول العربية املضيفة توصيات مؤتمر املشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين يف ال) 1( 
  124  نقل الالجئين الفلسطينيين من قطاع غزة ) 2( 
  124  املمتلكات الثقافية العربية يف األراضي احملتلة ) 3( 
  124  تنسيق التعاون بين ممثلي الدول العربية يف اخلارج ) 4( 
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  124  التغلغل اإلسرائيلي يف مالطة ) 5( 
  125  1969املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل عن النصف األول من عام تقرير املكتب الرئيسي و) 6( 
  125  إقامة ندوة عاملية مسيحية يف بيروت لنصرة فلسطين ) 7( 
  125  تخصيص أسبوع عاملي لفلسطين ) 8( 
  125  توصيات املؤتمر األول لوزراء الصحة العرب ) 9( 

  126  ب ـ الدورة العادية الرابعة واخلمسون  
توصيات مؤتمر املشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين يف الدول العربية املضيفة يف ) 1( 

  دورته السابعة 
  

126  
  127  جملس جامعة الدول العربية واألزمة األردنية ـ الفلسطينية :   ثالثاً 
  128  الشؤون اإلعالمية :   رابعاً 

  128  أ ـ اللجنة الدائمة لإلعالم العربي  
  128  الة اإلعالم العربي رس) 1( 
  128  اإلعالم العربي ) 2( 
  128  هجرة الفلسطينيين إىل البرازيل ) 3( 

  129  ب ـ جملس وزراء اإلعالم العرب  
  129  مواجهة احلرب النفسية ) 1( 
  129  رسالة اإلعالم العربي ) 2( 
  130  االستعانة بالكفاءات الفلسطينية ) 3( 
  130  فريقياالعمل العربي يف إ) 4( 

  130  الشؤون االقتصادية :   خامساً 
  131  أ ـ اجمللس االقتصادي العربي  

  131  العالقات االقتصادية بين إسرائيل وبعض الدول األجنبية ) 1(                  
  131  خط األنابيب اإلسرائيلي ونقل النفط اإليراين بواسطته ) 2( 
  131  الدول األجنبية التي تساند إسرائيل  العالقات االقتصادية العربية مع) 3( 

  131  ب ـ جملس الوحدة االقتصادية العربية  
  132  مؤتمر وزراء العمل العرب :   سادساً 
  132  الشؤون التربوية والتعليمية :   سابعاً 
  133  اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان :   ثامناً 

  
 
 

  الفصل الثالث
  

  135  احلكومات العربية  
  135  اململكة األردنية الهاشمية :   أوالً 

  135  أ ـ على صعيد العالقات مع منظمات املقاومة الفلسطينية  
  151  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  
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  153  اجلمهورية العراقية :   ثانياً 
  153  أ ـ على الصعيد الفلسطيني  
  156  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  

  160  مهورية العربية السورية اجل:   ثالثاً 
  160  أ ـ على الصعيدين احمللي والفلسطيني  
  163  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  

  165  اجلمهورية اللبنانية :   رابعاً 
  165  أ ـ على صعيد العالقات مع منظمات املقاومة الفلسطينية  
  172  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  

  175  لكة العربية السعودية  املم:   خامساً 
  175  أ ـ على الصعيد الفلسطيني  
  176  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  

  178  دولة الكويت :   سادساً 
  178  أ ـ على الصعيد الفلسطيني  
  180  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  

  182  اجلمهورية العربية اليمنية :   سابعاً 
  184  ليمن اجلنوبية الشعبية جمهورية ا:   ثامناً 

  185  اجلمهورية العربية املتحدة :   تاسعاً 
  185  أ ـ على الصعيد احمللي  
  189  ب ـ على الصعيد الفلسطيني  
  192  ج ـ  على الصعيدين العربي والدويل  

  198  جمهورية السودان الديمقراطية :   عاشراً 
  198  أ ـ على الصعيد الفلسطيني  
  199  صعيدين العربي والدويل ب ـ على ال 

  201  اجلمهورية العربية الليبية :   حادي عشر
  201  أ ـ على الصعيد الفلسطيني  
  204  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  

  207  اجلمهورية التونسية :   ثاين عشر
  207  أ ـ على الصعيد الفلسطيني  
  208  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  

  211  اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية :   رثالث عش
  211  أ ـ على الصعيد الفلسطيني  
  213  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  

  218  اململكة املغربية :   رابع عشر
  218  أ ـ على الصعيد الفلسطيني  
  218  ب ـ على الصعيدين العربي والدويل  
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  الفصل الرابع
  

  229  ) .االحتادات املهنية والعمالية والطالبية واألحزاب(ئات الشعبية العربية املنظمات والهي 
  229  احتاد احملامين العرب :   أوالً 

  231  االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب:   ثانياً 
  233  احتادات املعلمين :   ثالثاً 
  234  االحتادات الطالبية :   رابعاً 

  235  ية احتاد اإلذاعات العرب:   خامساً 
  235  احتادات الطيارين العرب :   سادساً 
  236  مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية :   سابعاً 
  237  احتاد املهندسين العرب :   ثامناً 

  237  احتاد الصيادلة العرب :   تاسعاً 
  237  األحزاب :   عاشراً 

  237  أ ـ مشروع روجرز  
  240  ب ـ أحداث األردن  
  241  ج ـ الوجود الفدائي يف لبنان  

  
  القسم الثالث 

  األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية: إسرائيل
  الفصل األول

  
  247  املؤسسات السياسية الرسمية  

  247  احلكومة اإلسرائيلية :   أوالً 
  247  أ ـ تركيب احلكومة  

  247  تالف شروط األحزاب لالنضمام إىل االئ) 1(                  
  249  االتفاق االئتاليف بين األحزاب ) 2(  
  250  تشكيل حكومة تكتل وطني موسعة ) 3( 
  251  انضمام مابام إىل االئتالف ) 4( 
  252  انسحاب جاحال من احلكومة ) 5( 

  253  ب ـ اخلطوط األساسية لبرنامج احلكومة  
  256  ج ـ املشكالت العامة التي واجهتها احلكومة  

  258  املشكالت الداخلية ) 1(                  
  261  املشكالت السياسية اخلارجية ) 2(  

  283  الكنيست :   ثانياً 
  283  أ ـ حتليل انتخابات الكنيست السابع  
  291   1970ب ـ القضايا واملساجالت الكبرى يف الكنيست عام  

  292  حة فرنسية أخطار تسليح ليبيا والعرب بأسل) 1(                  
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  294  من هو اليهودي؟ ) 2(  
  296  مناقشات حول الكيان الفلسطيني ) 3(                  

  299  مشروعات السالم األميركية ووقف إطالق النار ) 4(  
  303   1970ج ـ التشريعات الرئيسية التي أصدرها الكنيست يف عام   

  303  صادية تشريعات مالية واقت) 1(                  
  304  تشريعات ذات عالقة بالدفاع واحلرب ) 2(  

  
  الفصل الثاين

  
  308  األحزاب السياسية  

  308  جمموعة األحزاب الصهيونية العمالية :   أوالً 
  308  أ ـ حزب العمل  

  309  انتخاب األمين العام للحزب ) 1(                  
  311  التكتالت داخل احلزب ) 2(  

  315  النقاش السياسي فيه ) 3(                  
  318  انتخابات املؤتمر ) 4(  

  319  نتائج االنتخابات ) 5(                  
  321  ب ـ حزب مابام  

  322  النقاش السياسي داخله ) 1(                  
  322  " مشروع السالم"نص ) 2(  

  324  واملعدل بين املشروع األصلي ) 3(                  
  327  " وحركة السالم واألمن"مابام ) 4(  

  328  ) املعراخ(التجمع العمايل بين حزب العمل ومابام ) 5(                  
  331  كتلة األحزاب اليمينية :   ثانياً 

  331  )  حيروت ـ األحرار(أ ـ جاحال  
  331  العالقات بين جناحي جاحال ) 1(                  

  332  انسحابه من احلكومة ) 2(  
  333  ) تاهل" (حركة معارضة االنسحاب"إنشاء ) 3(                  

  334  املؤتمر القطري العاشر حلركة حيروت ) 4(  
  336  ب ـ حزب األحرار املستقلين  

  337  ـ مواقفه السياسية      
  338  ج ـ حزب املركز احلر  
  

  الفصل الثالث
  

  342  األوضاع االقتصادية  
  342  أهم املؤشرات االقتصادية :   أوالً 
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  345  املوارد البشرية واالقتصادية :   ثانياً 
  350  الزراعة :   ثالثاً 
  353  الصناعة :   رابعاً 

  359  التجارة اخلارجية :   خامساً 
  365  ميزان املدفوعات :   سادساً 
  370  املالية العامة :   سابعاً 

  
  بعالفصل الرا

  
  378  األوضاع االجتماعية  

  378  اخلصائص الديمغرافية :   أوالً 
  381  الهجرة واالستيعاب :   ثانياً 
  391  التعصب الديني :   ثالثاً 
  396  األوضاع العمالية :   رابعاً 

  398  األوضاع التعليمية  :   خامساً 
  399  أ ـ اجلامعة العبرية  
  401  ب ـ معهد التخنيون بحيفا  
  402  امعة بار ـ إيالن ج ـ ج 
  403  د ـ معهد وايزمان للعلوم  
  403  هـ ـ جامعة حيفا  
  404  و ـ جامعة النقب  
  404  ز ـ جامعة تل أبيب  

  406  شؤون اجتماعية أخرى :   سادساً 
  

  القسم الرابع
  الشؤون العسكرية 

  الفصل األول
  

  411  حرب االستنزاف  
  413  مراحل حرب االستنزاف :   أوالً 

  413   1969) مارس(آذار  8حتى  1968من صيف : أ ـ   املرحلة األوىل 
  414   1969) يوليو(تموز  20حتى  1969) مارس(آذار  8من : ب ـ املرحلة الثانية 
  419   1970) يناير(كانون الثاين  7حتى  1969) يوليو(تموز  20من : ج ـ  املرحلة الثالثة 
  425   1970) أبريل(نيسان  13حتى  1970) يناير(نون الثاين كا 7من : د ـ  املرحلة الرابعة 
  435   1970) أغسطس(آب  7حتى  1970) أبريل(نيسان  13من : هـ ـ  املرحلة اخلامسة 
  450   1970) ديسمبر(كانون األول  31حتى  1970) أغسطس(آب  7من : و ـ  املرحلة السادسة 

  454  ت حرب االستنزاف ـ نتائج واستنتاجا:   ثانياً 
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  454  أ ـ   اخلسائر البشرية  
  454  إسرائيل ) 1( 
  458  اجلانب العربي ) 2( 

  459  ب ـ  اخلسائر املادية واستنزاف اآللة احلربية عند الطرفين  
  460  خسائر إسرائيل يف الطائرات ) 1( 
  465  اخلسائر العربية يف الطائرات ) 2( 

  468   ج ـ  التأثير املعنوي حلرب االستنزاف 
  468  إسرائيل ) 1( 
  472  اجلانب العربي ) 2( 

  474  من ربح حرب االستنزاف؟ :   ثالثاً 
  

  الفصل الثاين
  

  487  نشاط التسلح اإلسرائيلي  
  487  الظروف العسكرية والسياسية ومصادر السالح  

  488  سالح اجلو :   أوالً 
  488   1970أ ـ   التسلح اجلوي عام  

  488   طائرات جديدة) 1( 
  491  تعديل الطائرات ) 2( 
  493  جهاز دفاع جوي ) 3( 
  494  طائرات بدون طيارين ) 4( 
  494  قنابل وصواريخ ) 5( 
  494  أجهزة إلكترونية ) 6( 

  495   1970ب ـ حتليل التسلح اجلوي عام  
  495  الطائرات اجلديدة ) 1( 
  497  التعديل على الطائرات ) 2( 
  499  اجلوي جهاز الدفاع ) 3( 
  499  الطائرات بدون طيارين ) 4( 
  501  القنابل والصواريخ ) 5( 
  501  األجهزة اإللكترونية ) 6( 

  502  القوات البرية :   ثانياً 
  502   1970أ ـ  تسلح القوات البرية عام  

  502  دبابات ) 1( 
  503  مدفعية ) 2( 
  505  شحنات أميركية ) 3( 

  505    1970ت البرية اإلسرائيلية عام ب ـ  حتليل تسلح القوا 
  505  الدبابات ) 1( 
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  506  املدفعية ) 2( 
  508  الشحنات األميركية ) 3( 

  508  البحرية :   ثالثاً 
  508   1970أ ـ  تسلح البحرية عام  

  508  زوارق صواريخ ) 1( 
  509  صواريخ جبريئيل ) 2( 
  510  زوارق يابانية ) 3( 
  510  رية تسليح سفن جتا) 4( 

  510   1970ب ـ  حتليل تسلح البحرية عام  
  510  .زوارق ساعار وصواريخ جبريئيل ) 1( 
  512  الزوارق اليابانية ) 2( 
  512  تسليح السفن التجارية ) 3( 

  
  ملحق

  
  513  الصناعة اجلوية يف إسرائيل  

  513  مؤسسة صناعة الطائرات اإلسرائيلية  
  517  مصانع بيت شيمش للمحركات  
  518  ميزان القوى العسكرية بين إسرائيل ومصر وسورية واألردن  

  
  الفصل الثالث

  
  528  النشاط النووي اإلسرائيلي  

  528  أ ـ  موجز عن حالة البرنامج النووي  
  529   1970ب ـ  التطورات املهمة خالل عام  

  
  القسم اخلامس 

  القضية الفلسطينية وإسرائيل يف اجملال الدويل
  الفصل األول

  
  543  الدول الغربية  

  543  الواليات املتحدة األميركية :   أوالً 
  544  أ ـ  إحباط مبادرة روجرز  

  545  ب ـ احملادثات الرباعية والثنائية                   
  546  ج ـ الدعم األميركي وحرب االستنزاف   
  552  ركية د ـ  تقرير الرئيس نيكسون عن السياسة اخلارجية األمي 
  554  هـ ـ مضاعفات طلب إسرائيل لطائرات الفانتوم والسكايهوك  
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  561  و ـ  زيارة سيسكو وفشل الضغط األميركي                   
  564  ز ـ  املوقف األميركي جتاه ازدياد الدعم السوفييتي العسكري   
  575  ح ـ  املبادرة األميركية لوقف القتال  
  590  يركي وتهرب إسرائيل من حمادثات يارينج ط ـ املوقف األم 

  602  ي ـ  املوقف األميركي وحوادث األردن                   
  605  ك ـ  عودة التفاهم األميركي اإلسرائيلي   
  611  ل ـ  شروط إسرائيل للعودة إىل حمادثات يارينج   

  620  فرنسا :   ثانياً 
  620  أ ـ  أزمة خطف الزوارق من شربورج  
  623  ب ـ احلملة الدعائية اإلسرائيلية ضد فرنسا حول بيع أسلحة للدول العربية  
  637  ج ـ  االتصاالت السوفييتية الفرنسية حول أزمة الشرق األوسط  
  639  د ـ  زيارة بومبيدو للواليات املتحدة واحلملة الصهيونية  

  647  ية ـ اإلسرائيلية هـ ـ حماولة حتسين العالقات الفرنس                  
  649  و ـ  موقف فرنسا من االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان   
  649  ز ـ  موقف فرنسا من احملادثات الرباعية  
  650  ح ـ  موقف فرنسا من حوادث األردن  

  652  بريطانيا :   ثالثاً 
  652  أ ـ  االنتخابات والرأي العام يف بريطانيا  
  653  يا من بيع األسلحة للدول العربية وإسرائيل ب ـ موقف بريطان 
  655  ج ـ  الضغط اإلسرائيلي على احلكومة البريطانية  
  657  د ـ  تغير املوقف البريطاين  

  662  أملانيا الغربية :   رابعاً 
  

  الفصل الثاين
  

  671  الكتلة االشتراكية  
  671  االحتاد السوفييتي :   أوالً 

  671  تي من حل مشكلة النزاع العربي ـ اإلسرائيلي أ ـ  املوقف السوفيي 
  674  ب ـ زيارة عرفات ملوسكو                   

  676  ج ـ املوقف السوفييتي من حرب االستنزاف   
  679  د ـ  احلملة الدعائية السوفييتية ضد الصهيونية  
  682  هـ ـ الدعم العسكري السوفييتي ملصر  

  690  املوقف السوفييتي من املبادرة األميركية لوقف إطالق النار و ـ                    
  700  ز ـ  اتهامات إسرائيل بخرق وقف إطالق النار   
  705  ح ـ  املوقف السوفييتي من حوادث األردن  
  708  ط ـ املوقف السوفييتي من تهرب إسرائيل من حمادثات يارينج  

  717  أوروبا الشرقية :   ثانياً 
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  717  لعالقات األملانية الديمقراطية ـ اإلسرائيلية أ ـ ا 
  718  ب ـ العالقات البولندية ـ اإلسرائيلية  
  719  ج ـ العالقات التشيكوسلوفاكية ـ اإلسرائيلية  
  720  د ـ العالقات اليوجسالفية ـ اإلسرائيلية  

  
  الفصل الثالث

  
  724  أميركا الالتينية  

  724  ة دور أميركا الالتيني:   أوالً 
  726  اجلو السياسي املتغير يف أميركا الالتينية :   ثانياً 
  730  العالقات السياسية العامة، والروابط االقتصادية، وبرامج التعاون :   ثالثاً 

  730  أ ـ  العالقات السياسية  
  732  ب ـ يف األمم املتحدة                   

  734  ادية ج ـ برامج العون الدويل والروابط االقتص  
  737  العالقات اإلسرائيلية ـ األرجنتينية :   رابعاً 

  739  العالقات اإلسرائيلية ـ البرازيلية :   خامساً 
  740  العالقات اإلسرائيلية ـ التشيلية:   سادساً 

  
 
 

  الفصل الرابع
  

  743  الدول اآلسيوية اإلفريقية  
  746   1970إسرائيل والدول األفرو ـ آسيوية خالل عام :   أوالً 

  746  أ ـ  إسرائيل والدول اإلفريقية  
  750  ب ـ إسرائيل وآسيا                   

  753  نظرة عامة : 1970إسرائيل وجمموعة الدول األفرو ـ آسيوية خالل عام :   ثانياً 
  الفصل اخلامس

  
  760  النشاط الصهيوين  

  760  الصهيونية العاملية :   أوالً 
  760  أ ـ  أمن إسرائيل  
  762  ب ـ اليهود السوفييت  
  762  ج ـ اليهودية والشباب اليهود  
  763  د ـ الهجرة  
  765  هـ ـ جمع املال  

  766  الصهيونية العاملية واالحتاد السوفييتي :   ثانياً 
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  القسم السادس

  النزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف األمم املتحدة ومؤسساتها
  

  781  انت ومهمة يارينج مواقف األمين العام يوث:   أوالً 
  781  أ ـ  تدهور الوضع على قناة السويس  
  782  ب ـ مهمة الدول الكبرى يف إيجاد حل ملشكلة الشرق األوسط  
  783  ج ـ مهمة يارينج  
  785  د ـ حماوالت حظر السالح إىل املنطقة  
  786  هـ ـ حوادث األردن  

  787  ـ اإلسرائيلي يف جملس األمن القضية الفلسطينية والنزاع العربي :   ثانياً 
  787  أ ـ  األردن وإسرائيل  

  787  الهجمات اإلسرائيلية على املدن والقرى األردنية  ) 1( 
  791  إجراءات السلطات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة ) 2( 

  794  ب ـ  لبنان وإسرائيل  
  795  )  مايو(أيار  12االشتباكات اإلسرائيلية ـ اللبنانية حتى ) 1( 
  797  احتالل جنوبي لبنان وإدانة جملس األمن إلسرائيل ) 2( 

  808  ج ـ  سورية وإسرائيل  
  808  معاملة األسرى العرب يف إسرائيل  ) 1( 
  809  االشتباكات السورية ـ اإلسرائيلية ) 2( 
  810  اإلجراءات اإلسرائيلية يف األراضي السورية احملتلة ) 3( 

  814  ورية العربية املتحدة وإسرائيل د ـ  اجلمه 
  814  " شدوان"قصف الباخرة ) 1( 
  814  قصف مصنع احلديد والصلب ) 2( 
  815  قصف مدرسة بحر البقر ) 3( 
  816  الدعم العسكري السوفييتي ملصر ) 4( 

  817  هـ ـ  التدخل يف النقل اجلوي املدين  
  817   أملانيا الغربية التعرض لطائرة إسرائيلية يف مطار ريم يف) 1( 
  817  تدخل إسرائيل يف النقل اجلوي املدين ) 2( 
  818  ) سبتمبر(حوادث خطف الطائرات يف شهر أيلول ) 3( 

  820  القضية الفلسطينية والنزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف اجلمعية العامة :   ثالثاً 
  820  أ ـ  املناقشات العامة  

  820  وقف إطالق النار ) 1( 
  820  ) 1967( 242التسوية السلمية وقرار جملس األمن رقم ) 2( 
  821  خطف الطائرات ) 3( 
  821  الالجئون الفلسطينيون ) 4( 
  822  حوادث األردن ) 5( 
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  822  وضع القدس ) 6( 
  824  ب ـ  اللجنة اخلاصة بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة  
  827  جئين الفلسطينيين واألونروا ج ـ  أوضاع الال 

  830  القضية الفلسطينية والنزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف اجملال االقتصادي واالجتماعي :   رابعاً 
  830  أ ـ  فريق العمل اخلاص للتحقيق يف انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة  
اية النساء واألطفال يف حالة الطوارىء أو زمن ب ـ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي حلم 

  احلرب
833  

  833  تعاون األونروا مع الهيئات املرتبطة باألمم املتحدة :   خامساً 
  833  أ ـ  تعاون األونروا مع األونيسكو  
  834  ب ـ  تعاون األونروا مع منظمة الصحة العاملية  

  
  الفهـــارس

  
  837  فهرست املصادر املثبتة   
  841  رست اجلداول فه  
  843  فهرست عام   

  
  

 


