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  1971الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
 

  احملتويات
  

  القسم األول 
  قضية فلسطين على صعيد الشعب الفلسطيني وتنظيماته

  الفصل األول
  

  صفحة    
  3  منظمة التحرير الفلسطينية  
    سعيد حمود                      

  3  املنظمة والصدام مع السلطة األردنية :   أوالً 
  13  نية عبر اجملالس الوطنية الوحدة الوطنية الفلسطي:   ثانياً 

  14  ) 5/3/1971 -28/2القاهرة (أ ـ الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني  
  17  ) 12/7/1971 -7القاهرة (ب ـ الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني  

  18  املقاومة الفلسطينية والساحة اللبنانية :   ثالثاً 
  21  ي جيش التحرير الفلسطين:   رابعاً 

  21  أ ـ الوحدة الوطنية  
  22  ب ـ األوضاع الداخلية  
  23  ج ـ العالقة بالنظام األردين  

 
  الفصل الثاين

  
  26  منظمات املقاومة الفلسطينية  
    احلكم دروزة                            
    مها بسطامي                            

  26    مقدمة
  26  " فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني :   أوالً 

  26  املقاومة، واملوقف من الوحدة الوطنية  أ ـ العالقات بباقي منظمات 
  28  ب ـ اقتراح الدولة الفلسطينية  
  29  ج ـ العالقة بالنظام األردين  
  30  د ـ العالقات بالدول العربية  
  31  هـ ـ النشاطات الدولية  

  32  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين :   ثانياً 
  32  وقف من الوحدة الوطنية أ ـ العالقات بباقي منظمات املقاومة، وامل 
  34  ب ـ اقتراح الدولة الفلسطينية  
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  34  ج ـ العالقة بالنظام األردين  
  35  د ـ العالقات بالدول العربية  
  36  هـ ـ النشاطات الدولية  

  36  اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين :   ثالثاً 
  36  قف من الوحدة الوطنية أ ـ العالقات بباقي منظمات املقاومة، واملو 
  38  ب ـ اقتراح الدولة الفلسطينية  
  38  ج ـ العالقة بالنظام األردين  
  39  د ـ العالقات بالدول العربية، والنشاط الدويل  

  40  الصاعقة  -طالئع حرب التحرير الشعبية:   رابعاً 
  40  أ ـ املوقف من الوحدة الوطنية  
  41  ية ب ـ اقتراح الدولة الفلسطين 
  41  ج ـ حمادثات جدة  
  41  د ـ النشاطات الدولية  

  42  القيادة العامة  -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين:   خامساً 
  42  أ ـ العالقات بباقي منظمات املقاومة، واملوقف من الوحدة الوطنية  
  43  ينية، والعالقات بالدول العربية ب ـ اقتراح الدولة الفلسط 
  43  ة بالنظام األردين ج ـ العالق 

  43  جبهة التحرير العربية :   سادساً 
  43  أ ـ املوقف من الوحدة الوطنية  
  44  ب ـ العالقة بالنظام األردين  

  45    منظمة أيلول األسود
  

  الفصل الثالث
  

  48  النشاط العسكري ملنظمات املقاومة والعمليات اإلسرائيلية املضادة  
    الهيثم األيوبي                                                                      

  48  النشاط العسكري ملنظمات املقاومة ـ الوضع العام :   أوالً 
  49  أ ـ العمليات العسكرية  

  50  عمليات القشرة عبر احلدود األردنية ) 1( 
  50  عمليات القشرة عبر احلدود اللبنانية ) 2( 
  54  عمليات اجلوالن ) 3( 
  55   1948عمليات الضفة الغربية، واألرض احملتلة يف سنة ) 4( 
  56  عمليات غزة ) 5( 

  60  ب ـ التحوالت األساسية يف العمل العسكري  
  60  عملية كورال سي واخلنق االستراتيجي ) 1( 
  63  التطور يف العمليات اخلارجية ) 2( 
  66  انضمام قوات ليبية إىل املقاومة ) 3( 
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  67  العمليات اإلسرائيلية املضادة :   ثانياً 
  

  الفصل الرابع
  

  75   1967عرب يف املناطق احملتلة قبل أوضاع ال 
    حمدان بدر                                                                    

  75  السياسة احلكومية العامة :   أوالً 
  79  النشاط السياسي :   ثانياً 
  83  أوضاع القرى العربية :   ثالثاً 
  85  أوضاع العمال العرب :   رابعاً 

  88  أوضاع التعليم  :   خامساً 
  92  قضايا الوقف اإلسالمي :   سادساً 

  
  امسالفصل اخل

  
  97   1967أوضاع العرب يف املناطق احملتلة بعد  
    حممود سويد                                                                 

  98  إدارة املناطق :   أوالً 
  98  انتخابات اجملالس احمللية :   ثانياً 
  99  االستيطان ومصادرة األراضي :   ثالثاً 

  99  أ ـ االستيطان  
  99  الضفة الغربية ) 1( 
  100  غزة وشمايل سيناء ) 2( 
  100   اجلوالن) 3( 
  102  أسماء عبرية ) 4( 

  102  ب ـ مصادرة األراضي  
  102  تهجير الالجئين وتصفية أوضاعهم :   رابعاً 

  103  أ ـ التوطين  
  105  ب ـ التهجير  

  105  املقاومة املدنية لالحتالل :   خامساً 
  107  إجراءات القمع اإلسرائيلية :   سادساً 

  107  أ ـ قطاع غزة  
  108  بية ب ـ الضفة الغر 

  109  اجلسور املفتوحة والدمج االقتصادي :   سابعاً 
  109  أ ـ اجلسور املفتوحة  
  110  ب ـ الدمج االقتصادي  

  112  تهويد القدس العربية :   ثامناً 
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  الفصل السادس

  
  117  أوضاع شعب فلسطين االجتماعية واالقتصادية يف البالد العربية  
    جميل هالل                                                                         

  117    مقدمة
  117  الفلسطينيون يف لبنان :   أوالً 

  117  أ ـ األوضاع االجتماعية  
  117  السكان ) 1( 
  121  التعليم ) 2( 
  123  الوضع الصحي ) 3( 

  123  ب ـ األوضاع االقتصادية  
  125  الوضع القانوين ) 1( 
  125  إجازة العمل ) 2( 
  126  الضمان االجتماعي ) 3( 

  126  ة الفلسطينيون يف سوري:   ثانياً 
  126  أ ـ األوضاع االجتماعية  

  126  السكان ) 1( 
  128  التعليم ) 2( 
  131  الوضع الصحي ) 3( 

  131  ب ـ األوضاع االقتصادية  
  133  ـ الوضع القانوين  

  134  الفلسطينيون يف الكويت :   ثالثاً 
  134  أ ـ األوضاع االجتماعية  

  134   السكان) 1( 
  135  التعليم ) 2( 

  139  ب ـ األوضاع االقتصادية  
  141  ـ العمل واألجور والوضع القانوين  

  142    خاتمة
  

  القسم الثاين 
  قضية فلسطين يف اجملال العربي

  الفصل األول
  العمل اجلماعي العربي

  
  147  مؤتمرات القمة  
    جورج خوري نصر الله                                                            



5 
 

  147  املبادرات إىل عقد مؤتمر قمة :   أوالً 
  150  مر ممثلي امللوك والرؤساء مؤت:   ثانياً 
  151   مؤتمر القمة املصغر:   ثالثاً 
  151  اجتماعات رؤساء دول ميثاق طرابلس :   رابعاً 

  
  الفصل الثاين

  العمل اجلماعي العربي
  

  154  جامعة الدول العربية  
    جورج خوري نصر الله                                                            

  154  اجتماعات جملس جامعة الدول العربية :   أوالً 
  154  العادية اخلامسة واخلمسون  أ ـ الدورة 
  154  ب ـ الدورة العادية السادسة واخلمسون  

  155  اجتماعات وزراء اخلارجية العرب :   ثانياً 
  157  الشؤون اإلعالمية :   ثالثاً 

  157  أ ـ جملس وزراء اإلعالم العرب  
  157  ب ـ اللجنة الدائمة لإلعالم العربي  

  158  الشؤون االقتصادية :   رابعاً 
  158  أ ـ اجمللس االقتصادي العربي  
  159  ب ـ املقاطعة العربية إلسرائيل  

  160  الشؤون العسكرية :   خامساً 
  160  أ ـ جملس الدفاع العربي املشترك  
  161  ب ـ القيادة الشرقية  

  162  مؤتمرات املشرفين على شؤون الفلسطينيين يف الدول العربية املضيفة :   سادساً 
  162  املؤتمر الثامن  أ ـ 
  163  ب ـ املؤتمر التاسع  

  163  املؤتمر األول لوزراء الشؤون االجتماعية العرب :   سابعاً 
  

  الفصل الثالث
  

  165  احلكومات العربية  
    باسم سرحان                                                                   

  165  اململكة األردنية الهاشمية :   أوالً 
  165  أ ـ اخلالف مع حركة املقاومة الفلسطينية  
  170  قف من احلل السلمي ب ـ املو 
  174  ج ـ قضية الدولة الفلسطينية وتمثيل الشعب الفلسطيني  

  176  اجلمهورية اللبنانية :   ثانياً 
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  176  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  176  ب ـ املوقف من احلل السلمي  

  178  اجلمهورية العربية السورية :   ثالثاً 
  178   أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية 
  180  ب ـ املوقف من احلل السلمي  
  183  ج ـ املوقف من اقتراح الدولة الفلسطينية  

  183  اجلمهورية العراقية :   رابعاً 
  183  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  184  ب ـ املوقف من احلل السلمي  

  186  اململكة العربية السعودية  :   خامساً 
  186  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  187  ب ـ املوقف من احلل السلمي  

  189  دولة الكويت :   سادساً 
  189  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  190  ب ـ املوقف من احلل السلمي  

  191  دولة اإلمارات العربية املتحدة:   سابعاً 
  192  اجلمهورية العربية اليمنية :   ثامناً 

  193  جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  :   تاسعاً 
  193  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  193  ب ـ املوقف من احلل السلمي  

  194  اجلمهورية العربية املتحدة :   عاشراً 
  194  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  196  السلمي  ب ـ املوقف من احلل 
  207  ج ـ قضية الدولة الفلسطينية وتمثيل الشعب الفلسطيني  

  207  جمهورية السودان الديمقراطية :   حادي عشر
  207  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  208  ب ـ املوقف من احلل السلمي  

  209  اجلمهورية العربية الليبية :   ثاين عشر
  209  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  210  ب ـ املوقف من احلل السلمي  
  212  ج ـ قضية الدولة الفلسطينية وتمثيل الشعب الفلسطيني  

  212  اجلمهورية التونسية :   ثالث عشر
  212  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  214  ب ـ املوقف من احلل السلمي  

  216  جلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية ا:   رابع عشر
  216  أ ـ املوقف من اخلالف بين النظام األردين وحركة املقاومة الفلسطينية  
  218  ب ـ املوقف من احلل السلمي  



7 
 

  219  ج ـ قضية الدولة الفلسطينية وتمثيل الشعب الفلسطيني  
  220  اململكة املغربية :   خامس عشر

  
  الفصل الرابع

  
  227  املنظمات والهيئات الشعبية العربية  
    باسم سرحان                                                                      

  227  االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب :   أوالً 
  227  االحتاد العام للعمال العرب :   ثانياً 
  228  االحتاد العربي لعمال النقل :   ثالثاً 
  228  املؤتمر العمايل العربي لدعم الثورة الفلسطينية :   رابعاً 

  228  احتاد عمال الزراعة العرب :   خامساً 
  228  الحتادات الطالبية العربية ا:   سادساً 
  230  احتاد احملامين العرب :   سابعاً 
  231  ب احتاد الصحافيين العر:   ثامناً 

  232  مؤتمر األدباء العرب الثامن :   تاسعاً 
  232  احتاد املعلمين العرب :   عاشراً 

  232  احتاد اجلامعات العربية :   حادي عشر
  233  احتاد األطباء العرب :   ثاين عشر
  233  احتاد اإلذاعات العربية :   ثالث عشر
  233  احتاد االقتصاديين العرب :   رابع عشر

  233  االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية :   خامس عشر
  233  جملس الطيران العربي :   سادس عشر

  234  األحزاب العربية :   عشر سابع
  234  .) م. ع. ج(أ ـ االحتاد االشتراكي العربي  
  235  قدمية يف لبنان ب ـ جتمع األحزاب والقوى الوطنية والت 
  236  ) لبنان(ج ـ احلزب التقدمي االشتراكي  
  237  د ـ احلزب السوري القومي االجتماعي  
  238  هـ ـ احلزب الشيوعي اللبناين  
  239  و ـ حزب الكتائب اللبنانية  
  239  ربي ز ـ حزب االستقالل املغ 
  240  ) سورية(ح ـ حزب البعث العربي االشتراكي  
  241  ) العراق(ط ـ حزب البعث العربي االشتراكي  
  243  ي ـ حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري  
  243  ك ـ احلزب الشيوعي األردين  
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  القسم الثالث 
  األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية - رائيل إس

  الفصل األول
  

  249  احلكومة  
    سمير جبور                                                                   

  249  تركيب احلكومة :   أوالً 
  250  الصراع على رئاسة احلكومة :   ثانياً ً 
  252  احلكومة والرأي العام :   ثالثاً 
  254  ـ من يحكم إسرائيل؟  1971املؤسسة احلاكمة يف إسرائيل سنة :   رابعاً 

  255  املشكالت الداخلية التي واجهتها احلكومة :   خامساً 
  255  أ ـ تفجر التناقضات االجتماعية يف ظل وقف القتال  
  259  ب ـ حكومة ضعيفة يف الداخل وقوية يف اخلارج  

  261  املشكالت اخلارجية التي واجهتها احلكومة :   سادساً 
  261  سياسة إسرائيل اخلارجية " مبادىء"أ ـ  
  264  ب ـ املوقف من حمادثات يارينج  

  266  ج ـ املوقف من التسوية اجلزئية لفتح قناة السويس   
  

  الفصل الثاين
  

  270  األحزاب السياسية  
    أحمد خليفة                                                      

  271  جمموعة األحزاب العمالية :   أوالً 
  271  ) التجمع العمايل بين حزب العمل ومابام(أ ـ املعراخ  
  273  ) وداههعف(ب ـ حزب العمل اإلسرائيلي  
  280  ) حزب العمال املوحد(ج ـ حزب مابام  

  283  جمموعة األحزاب الدينية :   ثانياً 
  283  )  احلزب الديني القومي(أ ـ املفدال  
  285  ) عمال جمعية إسرائيل(وبوعايل أجودات يسرائيل ) جمعية إسرائيل(ب ـ أجودات يسرائيل  

  286  ة األحزاب اليمينية جمموع:   ثالثاً 
  286  ) حيروت ـ األحرار(أ ـ كتلة جاحال  
  291  ب ـ األحرار املستقلون  
  291  ج ـ املركز احلر  
  292  د ـ القائمة الرسمية  

  292  جمموعة األحزاب الشيوعية :   رابعاً 
  292  ) احلزب الشيوعي اإلسرائيلي(أ ـ ماكي  

  293  ) ائمة الشيوعية اجلديدةالق(ب ـ راكح       
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  293  أحزاب وحركات أخرى :   خامساً 
  293  ) هذا العامل(أ ـ هاعوالم هازيه  
  294  " الفهود السود"ب ـ منظمة  

  
  الفصل الثالث

  
  297  األوضاع االقتصادية  
    الياس غنطوس                                                                     

  297  أهم املؤشرات االقتصادية :   أوالً 
  299  املوارد البشرية واالقتصادية :   ثانياً 
  301  الزراعة :   ثالثاً 
  302  الصناعة :   رابعاً 

  307  التجارة اخلارجية :   خامساً 
  313  .ميزان املدفوعات:   سادساً 

  315  املالية العامة :   اً سابع
  

  القسم الرابع
  إسرائيل ـ الشؤون العسكرية

  الفصل األول
  

  321  العقيدة واملؤسسة العسكرية  
    أحمد اخلالدي                                                         
    رياض األشقر                                                         

  321  العقيدة العسكرية :   أوالً 
  323  ) بالنسبة إىل الطرف العربي(أ ـ   شكل احلرب املقبلة  
  325  ) بالنسبة إىل الطرف اإلسرائيلي(ب ـ  شكل احلرب املقبلة  
  328  ج ـ  سعي إسرائيل لتطوير عقيدة عسكرية تالئم شكل احلرب املقبلة  
  331  العقيدة العسكرية د ـ  تأثير حرب االستنزاف يف  

  336  املؤسسة العسكرية :   ثانياً 
  336  أ ـ   التعيينات  
  337  ب ـ  خط بار ـ ليف  
  338  ج ـ  التدريبات واملناورات  
  339  د ـ ميزانية الدفاع  
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  الفصل الثاين
  

  342  الصناعة العسكرية وتطوير األسلحة  
    رياض األشقر                                                                     

  342  سياستها :   أوالً 
  343  تطورها :   ثانياً 
  344  ة والتجارية أوضاعها املالي:   ثالثاً 
  345  تنظيمها وطاقتها البشرية :   رابعاً 

  345  قدراتها العلمية :   خامساً 
  346  اإلنتاج :   سادساً 
  347  توقعات مستقبلية :   سابعاً 

 
  الفصل الثالث

  
  349  سباق التسلح  
    حسين سريه 

  349    مقدمة
  350  أهداف األطراف املعنية :   أوالً 

  351  ستراتيجيات األطراف املعنية يف سباق التسلح وصفقات األسلحة الرئيسية :   ثانياً 
  351  أ ـ   االحتاد السوفييتي ومصر وسورية  
  353  ب ـ  الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل واألردن  

  358  سباق التسلح واالستقرار العسكري :   ثاً ثال
  

  الفصل الرابع
  

  361  النشاط النووي  
    فؤاد جابر                                                

  361  الوضع الراهن :   مقدمة
  362   1971التطورات الرئيسية خالل سنة :   أوالً 

  369  املستوى الدويل ضبط السالح النووي على :   ثانياً 
  

  القسم اخلامس 
  قضية فلسطين يف اجملال الدويل وعالقات إسرائيل اخلارجية

  الفصل األول
  

  375  الواليات املتحدة األميركية  
    حممد زهير دياب                                   
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  375  املوقف األميركي العام :   أوالً 
  377  املوقف من حمادثات يارينج واحملادثات الرباعية :   ثانياً 
  382  تبني االقتراح املصري لفتح قناة السويس :   ثالثاً 
  389  موقف الواليات املتحدة من الوجود السوفييتي يف مصر وتسليح إسرائيل :   رابعاً 

  393  دعم الكوجنرس إلسرائيل :   اً خامس
  398    خاتمة

  
  الفصل الثاين

  
  402  ا الغربية دول أوروب 

    إبراهيم صوص                                     
  402    مقدمة

  403  العامة لدول أوروبا الغربية املواقف السياسية :   أوالً 
  410  السوق األوروبية املشتركة :   ثانياً 
  415  الدول السكندنافية :   ثالثاً 
  416  اجمللس االستشاري األوروبي :   رابعاً 

  417  ية العالقات االقتصادية بين إسرائيل ودول أوروبا الغرب:   خامساً 
  419  العالقات العربية ـ األوروبية :   سادساً 
  421  موقف الهيئات واملنظمات الشعبية األوروبية الغربية :   سابعاً 

  
  الفصل الثالث

  
  429  االحتاد السوفييتي وأوروبا الشرقية  

    حممد زهير دياب                                  
  429  االحتاد السوفييتي :   أوالً 

  429  أ ـ  املوقف السوفييتي من احلل السلمي واملبادرات األميركية  
  440  ب ـ املوقف السوفييتي من املقاومة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني                   

  442  ج ـ الوجود السوفييتي يف مصر واملعاهدة السوفييتية ـ املصرية   
  444  د ـ هجرة اليهود السوفييت   

  446    خاتمة
  446  أوروبا الشرقية :   ثانياً 

  446  أ ـ يوجسالفيا                   
  448  ب ـ هنجاريا   
  449  ج ـ تشيكوسلوفاكيا   
  449  د ـ أملانيا الديمقراطية   
  450  هـ ـ بولونيا   
  450  و ـ بلجاريا   
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  451  ز ـ رومانيا   
  

  الفصل الرابع
  

  457  الدول اآلسيوية  
    حسين سريه                                          

  457    مقدمة
  458  نظرة عامة : عربي ـ اإلسرائيليموقف الدول اآلسيوية من القضية الفلسطينية والنزاع ال:   أوالً 

  459  نظرة عامة : عالقات إسرائيل بالدول اآلسيوية:   ثانياً 
  461  العالقات الثنائية : إسرائيل والدول اآلسيوية:   ثالثاً 

  461  أ ـ إسرائيل والصين الشعبية                   
  464  ب ـ إسرائيل والهند وباكستان   
  465  ج ـ إسرائيل واليابان   
  465  د ـ إسرائيل وإيران   
  466  هـ ـ إسرائيل والدول اآلسيوية األخرى   

  
  الفصل اخلامس

  
  469  الدول اإلفريقية  

    حسين سريه                                                        
  469  نظرة عامة: إفريقيا والنزاع العربي ـ اإلسرائيلي:   أوالً 

  477  العالقات الثنائية : إسرائيل والدول اإلفريقية:   ثانياً 
  477  أ ـ  إسرائيل وجنوب إفريقيا  
  479  ب ـ إسرائيل وإثيوبيا  
  480  ج ـ إسرائيل وأوجندا  
  482  والدول اإلفريقية األخرى د ـ إسرائيل  

  
  الفصل السادس

  
  485  دول أميركا الالتينية  

    حسين سريه                                                  
  485  نظرة عامة :  أميركا الالتينيةنشاط وأهداف إسرائيل يف:   أوالً 

  487  مواقف دول أميركا الالتينية من النزاع العربي ـ اإلسرائيلي وعالقاتها بإسرائيل :   ثانياً 
  487  أ ـ  العالقات السياسية  
  490  ب ـ العالقات التجارية  
  492  ج ـ العالقات الثقافية والتقنية  
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  الفصل السابع
  

  495  احلركة الصهيونية العاملية  
    زملي خليل زاد                                        

  495  أوضاع املنظمات الصهيونية :   مقدمة
  496  الوعي اليهودي :   أوالً 

  498  أمن إسرائيل :   ثانياً 
  499  يهود االحتاد السوفييتي :   ثالثاً 
  501  الهجرة :   رابعاً 

  504  ية املوارد املال:   خامساً 
  

  القسم السادس
  النزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة

  
  509  النزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة  

    جورج رضوان. د                                                                         
  509  اجلمعية العامة :   أوالً 

  509  ) 22البند (وضع يف الشرق األوسط أ ـ  ال 
  516  ب ـ اللجنة السياسية اخلاصة  

  516  )  38البند (تقرير املفوض العام لألونروا ) 1( 
  تحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بال) 2( 

  ) 40البند (لسكان األراضي احملتلة      
  

520  
  525  جملس األمن :   ثانياً 

  525  أ ـ  مهمة املبعوث اخلاص، السفير يارينج  
  528  الشكوى األردنية : ب ـ  مناقشات قضية القدس يف جملس األمن 
  ولبنان إىل رئيس جملس األمن، املتضمنة شكاوى ضد ج ـ  رسائل مندوبي سورية ومصر واألردن  

  إسرائيل، وردود مندوب إسرائيل عليها      
  

533  
  534  الرسائل املتعلقة بوضع مدينة القدس واألراضي العربية األخرى احملتلة ) 1( 
  536  سائل املتعلقة باجلرائم ضد السكان املدنيين يف املناطق العربية احملتلة الر) 2( 
  538  الرسائل املتعلقة بخرق اتفاقيات الهدنة ) 3( 
  538  رسائل ذات موضوعات خمتلفة ) 4( 

  539  الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة  :   ثالثاً 
  539  أ ـ  اليونسكو  
  539  ب ـ  منظمة الصحة العاملية  

  539  1971قرارات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة لسنة :   رابعاً 
  539  ) 26(ألمم املتحدة يف دورتها رقم أ ـ  قرارات اجلمعية العامة ل 
  540  ب ـ  قرارات جملس األمن  
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  540  ج ـ  قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
  540  ) 50الدورة (اجمللس االقتصادي واالجتماعي ) 1( 
  541  ) 27الدورة (جلنة حقوق اإلنسان ) 2( 

  541  د ـ  قرارات الوكاالت املتخصصة  
  541  ـ اجمللس التنفيذي) اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ) 1( 

  541  جمعية الصحة العاملية: منظمة الصحة العاملية )2(
     

  الفهـــارس
  

  547  فهرست املصادر املثبتة   
  553  فهرست اجلداول   
  555  ست عام فهر  

  
  
  

 


