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  1975الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
 

  احملتويات
  

  القسم األول 
  قضية فلسطين على صعيد الشعب الفلسطيني وتنظيماته

  الفصل األول
  

  صفحة    
  3  حركة املقاومة الفلسطينية  
   مها كيايل عرقجي 

  3    مقدمة
  4  موقف التنظيمات الفلسطينية:   أوالً 

  4  "فتح"الفلسطيني أ ـ حركة التحرير الوطني  
  7  ب ـ اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
  9  ج ـ منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية ـ قوات الصاعقة 
  11  د ـ جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية 
  15  اجمللس الوطني الفلسطيني 

  16  مسار التسوية والعالقات بمصر:   ثانياً 
  16  مة التحرير الفلسطينية من فكرة التسوية املرحليةأ ـ موقف منظ 
  19  ب ـ موقف فصائل املقاومة 
  21  ج ـ فشل مهمة كيسنجر 
  22  د ـ عودة التضامن العربي 
  24  هـ ـ فترة ما قبل اتفاقية سيناء 
  27  و ـ اتفاقية سيناء 

  32  أحداث لبنان والعالقات الفلسطينية اللبنانية:   ثالثاً 
  43  العالقات الفلسطينية السورية:   رابعاً 

  46  العالقات الفلسطينية األردنية:   خامساً 
  50  النشاط الفلسطيني على الصعيد الدويل:   سادساً 
  54  جيش التحرير الفلسطيني:   سابعاً 
  55  االحتادات واملنظمات اجلماهيرية الفلسطينية:   ثامناً 

  58  ينية وردات الفعل اإلسرائيليةالعمل العسكري لقوات الثورة الفلسط:   تاسعاً 
  58  أ ـ املدلول السياسي 
  60  ب ـ بيان بالعمليات 

  61  1975) مارس(آذار  6ـ  5عملية سافوي، ) 1( 
  62  1975) يونيو(حزيران  5عملية كفار يوفال، ) 2( 
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  62  1975) يوليو(تموز  18، )ميتوال(عملية املطلة ) 3( 
  63  1975) نوفمبر(تشرين الثاين  10عملية كفار جلعادي، ) 4( 
  63  1975) نوفمبر(تشرين الثاين  20، "رامات جمشيميم"عملية ) 5( 

  64  ج ـ العمليات اإلسرائيلية املضادة 
  

  الفصل الثاين
  
  71  1967أوضاع العرب يف املناطق احملتلة قبل  
   الياس صنبر. د 

  71    مقدمة
  74  التهويد:   أوالً 

  74  رائيلية أ ـ السياسة اإلس 
  78  ب ـ املسار العملي للتهويد 

  78  االستيطان) 1( 
  79  التضييق على القرى العربية) 2( 
  83  ضرائب األرض) 3( 

  85  التصدي :   ثانياً 
  85  أ ـ التحرك اجلماهيري العام 
  87  ب ـ املؤتمر العام للدفاع عن األراضي العربية 
  92  ج ـ انتفاضة كسرى 
  92  الناصرة د ـ انتخابات 
  94  هـ ـ احلركة الطالبية 

  99    ملحق
  

  الفصل الثالث
  

  103   1967أوضاع العرب يف املناطق احملتلة بعد  
   وليد اجلعفري 

  103    مقدمة
  105  االستيطان ومصادرة األراضي العربية :   أوالً 

  105  أ ـ االستيطان 
  106  االستيطان يف الضفة الغربية وغور األردن) 1( 
  109  االستيطان يف اجلوالن) 2( 
  110  االستيطان يف سيناء وقطاع غزة) 3( 

  110  ب ـ مصادرة األراضي العربية 
  111  ج ـ تهويد القدس العربية 

  112  تصفية أوضاع الالجئين:   ثانياً 
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  113  اإلدارة احمللية واالنتخابات القروية والبلدية:   ثالثاً 
  113  )املدنية(أ ـ اإلدارة احمللية  
  115  ب ـ انتخابات اجملالس البلدية والقروية 

  116  دمج املناطق احملتلة يف إسرائيل :   رابعاً 
  117  احملتلة بإسرائيلأ ـ ربط اقتصاد املناطق  

  119  الواردات) 1( 
  120  الصادرات) 2( 

  120  ب ـ مالءمة اقتصاد املناطق احملتلة للحاجات واملصالح اإلسرائيلية 
  121  ج ـ استغالل قوة العمل العربية يف املناطق احملتلة 
  123  سور املفتوحة وزيارات الصيفد ـ اجل 

  124  مقاومة االحتالل:   خامساً 
  127  أشكال القمع اإلسرائيلي:   سادساً 

  127  أ ـ اإلجراءات ضد القرى وهدم املنازل 
  127  ب ـ اإلبعاد واالعتقاالت 
  129  ج ـ االضطهاد الفكري والثقايف يف املناطق احملتلة 

  129  املناهج التعليمية) 1( 
  130  املعلمون) 2( 
  130  املؤسسات التعليمية) 3( 
  131  النشاطات الثقافية) 4( 

  
  القسم الثاين 

  قضية فلسطين يف اجملال العربي
  الفصل األول

  
  137  العمل اجلماعي العربي 
   مها كيايل عرقجي ـ فاطمة املانع 

  137  مؤتمرات القمة العربية واألجهزة املتفرعة عنها :  أوالً 
  137  أ ـ جملس الدفاع العربي املشترك 
  139  جية العربب ـ االجتماع الطارىء جمللس وزراء اخلار 
  141  ج ـ االجتماع الرباعي 
  142  د ـ مؤتمر القمة الثالثي يف الرياض 

  143  جامعة الدول العربية:   ثانياً 
  143  أ ـ اجتماعات جملس اجلامعة 

  143  النعقاد العادي الثالثة والستوندورة ا) 1( 
  145  دورة االنعقاد العادي الرابعة والستون) 2( 

  146  ب ـ الشؤون اإلعالمية 
  146  جملس وزراء اإلعالم العرب 
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  147  ج ـ الشؤون االقتصادية 
  147  اجمللس االقتصادي العربي) 1( 
  149  املقاطعة العربية إلسرائيل) 2( 

  150  لدول العربية املضيفةد ـ مؤتمر املشرفين على شؤون الفلسطينيين يف ا 
  150  الدورة الرابعة عشرة) 1( 
  151  الدورة اخلامسة عشرة) 2( 

  152  العمل اجلماعي الشعبي:   ثالثاً 
  152  اجلبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية  

  152  لتنفيذياملكتب ا) 1( 
  153  األمانة العامة) 2( 

  
  الفصل الثاين

  
  156  الدول العربية  
   فاطمة املانع 

  156  اململكة األردنية الهاشمية:   أوالً 
  156  أ ـ املوقف من املقاومة الفلسطينية 
  160  ب ـ املوقف من التسوية 
  163  ج ـ التقارب األردين السوري 
  165  د ـ اجلبهة الشرقية والتسلح 

  167  دولة اإلمارات العربية املتحدة:   ثانياً 
  168   اجلمهورية التونسية:   ثالثاً 
  170  اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية:   رابعاً 

  173  اململكة العربية السعودية:   خامساً 
  173  أ ـ السياسة السعودية يف بداية السنة 
  176  ب ـ اغتيال امللك فيصل 
  178  األميركية" إعادة التقييم"ج ـ التحرك السعودي يف فترة  
  181  د ـ اتفاقية سيناء 
  184  اث لبنانهـ ـ أحد 

  185  جمهورية السودان الديمقراطية:   سادساً 
  187  اجلمهورية العربية السورية:   سابعاً 

  187  أ ـ السياسة السورية يف بداية السنة 
  190  ب ـ التحرك السوري يف مواجهة احتمال احلل املرحلي 
  193  ج ـ اتفاقية سيناء 
  195  د ـ التحرك السوري يف مواجهة اتفاقية سيناء 
  197  ث اللبنانيةهـ ـ األحدا 

  200  اجلمهورية العراقية:   ثامناً 
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  205  دولة الكويت:   تاسعاً 
  207  اجلمهورية اللبنانية:   عاشراً ً 

  208  الداخليأ ـ املرحلة األوىل، االعتداءات اإلسرائيلية واحتدام اجلدل  
  208  االعتداءات اإلسرائيلية والتحرك السياسي اللبناين الرسمي) 1( 
  211  بداية اجلدل الداخلي) 2( 

  213  ب ـ املرحلة الثانية، مقتل السيد معروف سعد حتى حادثة عين الرمانة 
  217  ج ـ املرحلة الثالثة، حادثة عين الرمانة ونتائجها 
  220  لعسكريةواحلكومة ا" اجلولة الثانية"د ـ املرحلة الرابعة،  
  224  هـ ـ املرحلة اخلامسة، حكومة السيد رشيد كرامي 
  225  و ـ املرحلة السادسة، اتفاقية سيناء وجتدد القتال 
  227  ز ـ املرحلة السابعة، جملس جامعة الدول العربية وتعثر احلل الداخلي 
  231  ح ـ املرحلة الثامنة، املبادرات الدولية والفشل النهائي 

  235  يبيةاجلمهورية العربية الل:   حادي عشر
  243  جمهورية مصر العربية:   ثاين عشر

  243  أ ـ التحرك نحو التسوية 
  248  ب ـ فشل مهمة كيسنجر 
  250  ج ـ مرحلة الترقب 
  255  د ـ اتفاقية سيناء 
  257  هـ ـ مرحلة ما بعد االتفاقية 
  261  و ـ العالقات املصرية الفلسطينية 
  265  ز ـ املوقف املصري وأحداث لبنان 

  267  اململكة املغربية:   ثالث عشر
  268  اجلمهورية العربية اليمنية:   رابع عشر

  269  جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية:   خامس عشر
  

  القسم الثالث 
  األوضاع السياسية واالقتصادية - إسرائيل 

  الفصل األول
  
  279  احلكومة  
   سمير جبور 

  279  تركيب احلكومة :   أوالً 
  279  قالة ياريف وإلغاء وزارة اإلعالمأ ـ است 
  280  ب ـ انضمام زفولون هامر إىل احلكومة 

  282  املشكالت الداخلية التي واجهتها احلكومة اإلسرائيلية:   ثانياً ً 
  282  أ ـ تقييم أعمال حكومة رابين 
  283  رابين لسلطته ب ـ تثبيت 
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  283  ج ـ اللجنة الوزارية لشؤون األمن 
  284  د ـ احلكومة واملعارضة 
  286  "احتاد وطني"هـ ـ حكومة  

  287  املشكالت اخلارجية:   ثالثاً 
  287  أ ـ االتفاق املرحلي مع مصر 
  293  ب ـ التسوية مع سورية 
  295  دة والقضية الفلسطينيةج ـ إسرائيل واألمم املتح 

  296  اجلمعية العامة) 1( 
  298  .جملس األمن) 2( 

  300  د ـ املقاومة الفلسطينية 
  300  عملية سافوي) 1( 
  302  دان صهيونعملية مي) 2( 
  303  عملية رامات جمشيميم) 3( 

  304  هـ ـ موقف احلكومة اإلسرائيلية من األزمة اللبنانية 
  305  و ـ السوق األوروبية املشتركة 
  

  الفصل الثاين
  
  309  األحزاب السياسية  
   أحمد خليفة 

  310  )التجمع العمايل(املعراخ :   أوالً 
  310  )رايف+ احدوت هعفوداه + ماباي (أ ـ حزب العمل  

  311  كلة القيادةمش) 1( 
  315  وضع الكتل) 2( 
  316  الوضع الفكري) 3( 
  316  استقالة الياف) 4( 

  317  ) حزب العمال املوحد(ب ـ حزب مابام  
  318  )التكتل(ليكود :   اً ثاني

  318  أ ـ استقالة بنيامين هليفي 
  319  ب ـ مؤتمر حيروت 
  322  "لعام"ج ـ انشقاق املركز احلر وتشكيل  
  324  د ـ مؤتمر حزب األحرار 

  325  األحزاب الدينية:   ثالثاً 
  325  )احلزب الديني القومي(أ ـ املفدال  

  327  ب ـ اجلبهة الدينية التوراتية      
  327  أحزاب الوسط:   رابعاً 

  328  حقوق املواطنأ ـ االتصاالت بين شينوي وحركة  
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  328  ب ـ ياعد      
  330  ج ـ األحرار املستقلون      

  330  أحزاب وتنظيمات أخرى:   خامساً 
  330  أ ـ موكيد 

  331  ب ـ الفهود السود      
  332  ج ـ جملس السالم اإلسرائيلي ـ الفلسطيني 
  

  الفصل الثالث
  

  334  األوضاع االقتصادية  
   حسين أبو النمل 

  334    مقدمة
  336  السكان والعمالة:   أوالً 

  336  أ ـ السكان 
  338  ب ـ الطاقة العاملة      
  340  السياسة املالية والتضخم:   ثانياً 
  345  التجارة اخلارجية:   ثالثاً 

  345  أ ـ امليزان التجاري 
  346  ب ـ الصادرات      

  350  ج ـ الواردات 
  352  االتفاقيات االقتصادية:  رابعاً 

  352  أ ـ االتفاقية مع السوق األوروبية املشتركة 
  353  ب ـ االتفاقية االقتصادية بين الواليات املتحدة وإسرائيل       

  
  القسم الرابع

  إسرائيل ـ الشؤون العسكرية 
  الفصل األول

  
  359  املؤسسة والعقيدة العسكرية 
   رياض األشقر 

  359  املؤسسة العسكرية:   أوالً 
  359  اأ ـ تقرير جلنة اجرانات، والضجة التي أثاره 
  363  ب ـ  التغييرات يف املناصب العسكرية 
  365  ج ـ  التغييرات يف وزارة الدفاع 
  367  د ـ  تعيينات على الصعيد احلكومي، وهيئات وقوانين جديدة 
  371  هـ ـ  أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية 
  372  ـ وضعها الداخلي العام وعالقتها بوزارة الدفاعو ـ  قيادة اجليش اإلسرائيلي  
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  374  ز ـ  النفقات العسكرية 
  376  العقيدة اإلسرائيلية:   ثانياً 

  377  أ ـ  احلرب الوقائية والضربة األوىل 
  378  ب ـ  قدرة اإلنذار املبكر 
  379  ج ـ  اخلطوط احملصنة واألساليب الدفاعية 
  381  د ـ القوة الرادعة 
  382  يدانهـ ـ دور األسلحة اخملتلفة يف امل 
  385  و ـ  االهتمام بمنطقة البحر األحمر، واحلصار البحري 
  387  ز ـ التشديد على التفوق النوعي 
  389  ح ـ ميزان رعب ذري للمستقبل 

  
  الفصل الثاين

  
  399  األوضاع على اجلبهات 
   رياض األشقر 

  399  املصرية واتفاقية سيناء الثانية اجلبهة:   أوالً 
  411  )سورية، األردن، لبنان(اجلبهة الشرقية :   ثانياً 

  
  الفصل الثالث

  
  415  الصناعة العسكرية وتطوير األسلحة 
   رياض األشقر 

  415  دعم الصناعة العسكرية:   أوالً 
  416  نشاطات الصناعة العسكرية:   اً ثاني

  417  نشاطات صناعة الطائرات اإلسرائيلية:   ثالثاً ً 
  419  ات خمتلفةأ ـ  مشاريع إنتاج ونشاط 
  420  ب ـ  صواريخ جبريئيل 
  421  ج ـ  طائرات عرافا 
  422  د ـ  طائرات وستويند 
  422  هـ ـ  طائرات كفير 
  

  الرابعالفصل 
  

  427  سباق التسلح 
   رياض األشقر 

  427  مصر:   أوالً 
  431  سورية :  ثانياً 
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  431  العراق:   ثالثاً 
  432  األردن :   رابعاً 
خام

  ساً 
  434  لبنان:

ساد
  ساً 

  434  ليبيا: 

  435  اململكة العربية السعودية:   سابعاً 
  439  إسرائيل :   ثامناً 

  
  القسم اخلامس 

  قضية فلسطين يف اجملال الدويل وعالقات إسرائيل اخلارجية
  الفصل األول

  
  455  الواليات املتحدة األميركية  

   مروان بحيري. د 
  455    مقدمة

  457  التهديد باالستيالء على النفط العربي عسكرياً :   أوالً 
  457  أ ـ  إدارة الرئيس فورد والتهديد بالتدخل 
  459  "قضية التدخل األميركي: النفط"ب ـ  مقال روبرت تاكر،  
  461  ج ـ النقاش بشأن االستيالء يف الصحافة والكوجنرس 

  465  )مارس(ـ آذار ) يناير(كانون الثاين : املفاوضات فيما يتعلق باتفاقية مرحلية ثانية يف سيناء:   ثانياً 
  465  )يناير(أ ـ مواقف األطراف يف كانون الثاين  
  467  )فبراير(ب ـ كيسنجر يجس النبض الدبلوماسي يف شباط  
  468  املكوكية) مارس(ج ـ فشل رحالت آذار  

  472  إىل أية درجة كانت حقيقية؟ :إعادة التقييم:   ثالثاً 
  479  اتفاقية سيناء الثانية:   رابعاً 

  484  ة سيناء الثانيةتقييم كيسنجر وفولبرايت التفاقي:   خامساً 
  488  وثيقة سوندرز: إدارة الرئيس فورد ومنظمة التحرير الفلسطينية:   سادساً 

  
  الفصل الثاين

  
  496  دول أوروبا الغربية  

   رجينا شريف. د 
  497  إسرائيل وأوروبا:   أوالً 

  499  احلوار العربي األوروبي:   ثانياً 
  502  جمهورية أملانيا االحتادية:   ثالثاً 
  506  فرنسا:   رابعاً 
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  508  بريطانيا:   خامساً 
  512  الدول األخرى:   سادساً 

  512  أ ـ هولندا 
  513  ب ـ إسبانيا 
  514  ج ـ إيطاليا 
  515  د ـ البرتغال 
  

  الفصل الثالث
  

  517  االحتاد السوفييتي  
   رشيد اخلالدي. د 

  517    مقدمة
  517  1975أ ـ  ركائز السياسة السوفييتية سنة  

  519  1975ب ـ تطور السياسة السوفييتية سنة                   
  519  )مارس(من إلغاء زيارة بريجنيف ملصر حتى فشل كيسنجر يف آذار :   أوالً 

  519  أ ـ  العالقات بمصر 
  523  ب ـ العالقات بسورية وبمنظمة التحرير الفلسطينية                  

  526  ، الفترة ما بين رحالت كيسنجر)أغسطس(حتى آب ) أبريل(من نيسان :   ياً ثان
  526  أ ـ  مبادرة السوفييت الدبلوماسية 

  528  ب ـ جتدد اخلالف مع مصر                  
  532  ج ـ التوطئة التفاقية سيناء  
  534  د ـ النقد السوفييتي التفاقية سيناء  

  537  السياسة السوفييتية يف الفترة التي تلت اتفاقية سيناء:   ثالثاً 
  537  أ ـ الهجوم املصري املعاكس والرد السوفييتي  

  537  مبادرة الرئيس السادات إىل الهجوم) 1( 
  539  رد االحتاد السوفييتي) 2( 
  541  لتحرير الفلسطينية واحلرب يف لبنانب ـ السياسة السوفييتية جتاه سورية ومنظمة ا  

  541  سورية) 1( 
  542  منظمة التحرير الفلسطينية) 2( 
  544  احلرب يف لبنان) 3( 
  545  )نوفمبر وديسمبر(ج ـ التحركات الدبلوماسية السوفييتية يف تشرين الثاين وكانون األول   

  545  السياسة السوفييتية جتاه مصر) 1( 
  547  املبادرة الدبلوماسية السوفييتية) 2( 
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  الفصل الرابع
  

  554  الدول اآلسيوية  
   أنور احلق أحدي 

  554  الدول الرئيسية:   أوالً 
  554  أ ـ اليابان                  
  557  ب ـ الصين                  
  559  ج ـ الهند                  
  560  د ـ إيران                  

  562  الدول ذات الدور الثانوي:  ثانياً 
  562  أ ـ الدول اإلسالمية                  
  565  ب ـ الدول التي تعطف نوعاً ما على إسرائيل                  

  567  ج ـ الدول اآلسيوية الثورية                  
  

  الفصل اخلامس
  

  571  الدول اإلفريقية  
   سامي مسلم. د 

  571    مقدمة
  571  العمل اجلماعي اإلفريقي:   أوالً 

  575  ول اإلفريقيةمواقف الد:   ثانياً 
  575  أ ـ  دول غربي إفريقيا 
  576  ب ـ زائير 
  576  ج ـ  إثيوبيا 
  577  د ـ أوجندا 
  578  هـ ـ السنجال 

  578  الدولة الفلسطينية) 1( 
  579  مؤتمر جنيف وحمادثات السالم) 2( 
  579  الصهيونية) 3( 
  580  التضامن اإلفريقي العربي) 4( 

  580  إسرائيل وجنوب إفريقيا:   ثالثاً 
  581  التعاون اإلفريقي الفلسطيني:   رابعاً 
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  الفصل السادس
  

  584  دول أميركا الالتينية  
   رجينا شريف. د 

  584    حملة عامة
  587  أميركا الالتينية وصراع الشرق األوسط يف األمم املتحدة:   أوالً 

  590  العالقات الثنائية، أميركا الالتينية وإسرائيل والعامل العربي:   ثانياً 
  590  أ ـ  املكسيك 
  592  ب ـ البرازيل 
  594  ج ـ األرجنتين 
  595  د ـ تشيلي 
  596  هـ ـ فنزويال 
  597  و ـ بوليفيا 
  597  ز ـ بيرو 
  598  ح ـ كوبا 
  599  أميركا الوسطى 

  
  الفصل السابع

  
  602  احلركة الصهيونية العاملية  

   زياد الترك 
  602    مقدمة

  602  التنظيم الصهيوين:   أوالً 
  603  أ ـ  املنظمة الصهيونية العاملية 
  604  ب ـ الوكالة اليهودية والنشاط املايل 
  605  مر اليهودي العامليج ـ  املؤت 

  606  النقاشات األيديولوجية) 1( 
  608  رئاسة املؤتمر) 2( 
  609  التغييرات التنظيمية) 3( 

  609  د ـ وفاة بنحاس سابير 
  611  الصهيونية يف مواجهة األحداث:   ثانياً 

  611  أ ـ  املقاطعة العربية إلسرائيل 
  613  ب ـ اتفاقية سيناء 
  614  "انبعاث النازية؟"ج ـ  
  615  د ـ الصهيونية ـ عنصرية 
  617  هـ ـ  الفضائح املالية 

  617  الهجرة:   ثالثاً 



13 
 

  617  أ ـ  إحصاءات الهجرة والنزوح 
  619  ب ـ الهجرة من االحتاد السوفييتي 
  620  ج ـ الهجرة من إثيوبيا 

  
  القسم السادس

  النزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة
  

  627  النزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة  
   جورج رضوان. د 

  627  اجلمعية العامة :   والً أ
  627  )9البند (أ ـ  املناقشة العامة  
  628  )27البند (ب ـ قضية فلسطين  
  635  )124البند (ج ـ الوضع يف الشرق األوسط  
  637  )54و  53و  52البنود (د ـ  اللجنة السياسية اخلاصة  

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان ) 1( 
  ) 52البند (لسكان املناطق احملتلة 

  
637  

إدانة التعاون بين النظام العنصري ): 53البند (العنصري  تقرير اللجنة اخلاصة ضد التمييز) 2( 
  يف جنوب إفريقيا وبين إسرائيل 

  
644  

البند ) (األونروا(وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى ) 3( 
54(  

  
645  

  647  )46البند (إنشاء منطقة جمردة من السالح النووي يف منطقة الشرق األوسط : هـ ـ اللجنة األوىل 
  648  )12البند (مية يف املناطق العربية احملتلة السيادة الدائمة على الثروات القو: و ـ اللجنة الثانية 
  648  ز ـ اللجنة الثالثة 

  648  ) 68البند (الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري ) 1( 
  650  ) 77البند (إدانة احلكومات التي ال تعترف بحق تقرير املصير لشعب فلسطين ) 2( 

  650  جملس األمن :   ثانياً 
  650  1975) أبريل(نيسان  17بعة لألمم املتحدة، أ ـ  تمديد صالحية قوة الطوارىء التا 
  652  1975) مايو(أيار  28ب ـ تمديد صالحية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك،  
  652  1975) يوليو(تموز  24ج ـ  تمديد صالحية قوة الطوارىء التابعة لألمم املتحدة،  
  654  د ـ  تقارير األمين العام املرفوعة إىل جملس األمن عن اتفافية سيناء بين مصر وإسرائيل 
  654  1975) أكتوبر(تشرين األول  23هـ ـ تمديد صالحية قوة الطوارىء التابعة لألمم املتحدة،  
  655  1975) نوفمبر(تشرين الثاين  30راقبة فض االشتباك، و ـ  تمديد صالحية قوة األمم املتحدة مل 
  656  1975) ديسمبر(كانون األول  3ز ـ  الشكوى اللبنانية املصرية،  

  659  اجمللس االقتصادي واالجتماعي:   ثالثاً 
  659  أ ـ  جلنة حقوق اإلنسان 

  659  قضية خرق حقوق اإلنسان يف املناطق احملتلة نتيجة النزاع يف الشرق األوسط ) 1( 
  660  فلسطينية صفة املراقبمنح منظمة التحرير ال) 2( 
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  660  ب ـ  املؤتمر العاملي للسنة الدولية للمرأة 
  661  راقب الدائممنح منظمة التحرير الفلسطينية صفة امل: ج ـ  اللجنة االقتصادية لغربي آسيا 

  661  الوكاالت املتخصصة:   رابعاً 
  661  أ ـ  منظمة الصحة العاملية 

  661  اجمللس التنفيذي) 1( 
  662  جمعية الصحة العاملية) 2( 

  662  ـ اجمللس التنفيذي) ليونسكوا(ب ـ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
  663  ج ـ منظمة العمل الدولية ـ مؤتمر العمل الدويل 

  
  الفهـــارس

  
   زياد الترك: إعداد 

  671  جدول األحداث  
  677  فهرست املصادر املثبتة   
  681  فهرست اخلرائط واجلداول  
  683  فهرست عام  

  
  

 


