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  1968الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
 

  احملتويات
  

  القسم األول 
  قضية فلسطين يف اجملال العربي

  الفصل األول
  العمل اجلماعي العربي

  
  صفحة    

  3  مؤتمرات القمة العربية واألجهزة املتفرعة عنها 
  3  فشل املساعي لعقد مؤتمر قمة عربي خامس :   أوالً 

  12  ربية املوحدة والقيادة الشرقية القيادة الع:   ثانياً 
  

  الفصل الثاين
  العمل اجلماعي العربي

  
  16  جامعة الدول العربية  

  16  األمانة العامة جلامعة الدول العربية :   أوالً 
  19  اجتماعات جملس جامعة الدول العربية :   ثانياً 

  19  أ ـ الدورة العادية التاسعة واألربعون  
  24  اخلمسون  ب ـ الدورة العادية 

  29  مؤتمر وزراء السياحة العرب األول :   ثالثاً 
  29  اللجنة الدائمة لإلعالم العربي :   رابعاً 

  33  املؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم العرب :   خامساً 
  35  جملس الوحدة االقتصادية العربية :   سادساً 
  36  اجمللس االقتصادي العربي:   سابعاً 
  40  ؤتمر السادس والعشرون لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل امل:   ثامناً 

  44  مؤتمر املشرفين على شؤون الفلسطينيين يف الدول العربية املضيفة :   تاسعاً 
  47  املؤتمر الرابع لوزراء العمل العرب :   عاشراً 

  47  املؤتمر العربي اإلقليمي حلقوق اإلنسان :   حادي عشر
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  الفصل الثالث
  العمل اجلماعي العربي

  
  53  )  االحتادات العمالية واملهنية والطالبية(الصعيد الشعبي  

  53  االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب :   أوالً 
  54  احتاد الصحفيين العرب :   ثانياً 
  56  احتاد الصيادلة العرب :   ثالثاً 
  57  احتاد احملامين العرب :   رابعاً 

  58  احتاد املعلمين العرب  :   خامساً 
  59  مؤتمر املهندسين الزراعيين العرب :  سادساً 
  59  االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية :   سابعاً 

  
  الفصل الرابع

  
  62  قضية فلسطين على مستوى الشعب الفلسطيني وتنظيماته   

  62  منظمة التحرير الفلسطينية :   أوالً 
  62  أ ـ رئاسة املنظمة واللجنة التنفيذية  
  65  ب ـ اجمللس الوطني الفلسطيني وقضية الوحدة الوطنية  
  71  ج ـ جيش التحرير الفلسطيني  
  74  د ـ قوات التحرير الشعبية 

  75  االحتادات واملنظمات املرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية :   ثانياً 
  75  سطين أ ـ االحتاد العام لطلبة فل 
  76  ب ـ االحتاد العام لعمال فلسطين  
  77  ج ـ االحتاد العام للمرأة الفلسطينية  

  78  الهيئات واملنظمات الفلسطينية األخرى  :   ثالثاً 
  78  "  فتح"أ ـ حركة التحرير الوطني الفلسطيني  

  78  العمليات العسكرية ) 1( 
  83  الدعوة إىل وحدة املنظمات ) 2( 
  85  القاتها باحلكومات العربية ع) 3( 
  88  شؤون داخلية ) 4( 
  89  نشاطات خارجية ) 5( 

  91  ب ـ اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين  
  91  نشاطها العسكري ) 1( 
  95  عالقاتها بالدول العربية ) 2( 
  99  عالقاتها باملنظمات األخرى ) 3( 
  102  تطورات داخلية ) 4( 

  103  جبهة التحرير الشعبية الفلسطينية ـ قوات الصاعقة  ج ـ  كتائب النصر أو 
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  104  د ـ  قوات الصاعقة، التابعة ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية  
  106  هـ ـ جبهة التحرير الوطني الفلسطيني  
  106  و ـ  الهيئة العربية العليا لفلسطين  

  
  الفصل اخلامس

  
  112  الدول العربية وفلسطين  

  112  اململكة األردنية الهاشمية  :  أوالً 
  141  جمهورية السودان :   ثانياً 
  145  اجلمهورية العراقية :   ثالثاً 
  157  اململكة العربية السعودية :   رابعاً 

  161  اجلمهورية العربية السورية :   خامساً 
  176  اجلمهورية العربية املتحدة :   سادساً 
  204  دولة الكويت :   سابعاً 
  208  اجلمهورية اللبنانية :   ثامناً 

  223  اجلمهورية التونسية :   تاسعاً 
  229  اململكة الليبية :   عاشراً 

  233  اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية :   حادي عشر
  238  اململكة املغربية :   ثاين عشر
  241  جمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية :   ثالث عشر
  

  القسم الثاين 
  لعامليةالصهيونية ا

  
  251    1968النشاط الصهيوين خالل عام  

  252  اخلالفات القديمة أمام التحديات اجلديدة :   أوالً 
  256  أ ـ  الهجرة واالستيطان  
  259  ب ـ  السلطة العليا للهجرة واالستيعاب  
  262  ج ـ والدة احلركة الصهيونية العمالية  
  264  يف مهب اآلراء  د ـ  احلركة الصهيونية والهجرة اليهودية 
  267  هـ ـ  التسويات وبوادر التغيير  

  272  نشاط املنظمات الصهيونية واليهودية :   ثانياً 
  274  أ ـ  املؤتمر اليهودي العاملي  
  275  ب ـ  الصحافة اليهودية يف العامل  
  277  ج ـ النشاط النسائي الصهيوين  

  278  أميركة منظمة الهداسا للنساء الصهيونيات يف) 1( 
  279  احتاد النساء الصهيونيات يف بريطانيا وإيرلندا ) 2( 
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  280  منظمة النساء الرائدات ) 3( 
  281  املؤتمر السنوي ملنظمات النساء الصهيونيات ) 4( 
  281  املنظمة األميركية لنساء املزراحي ) 5( 
  282  جامعة النساء ألجل إسرائيل ) 6( 

  283  يطانية د ـ  الصهيونية يف بر 
  292  هـ ـ نشاطات أخرى على الصعيدين الصهيوين واليهودي  

  292  منظمة الكنديين واألميركيين يف إسرائيل ) 1( 
  293  املقاومة اليهودية يف أوروبا حتت االحتالل النازي ) 2( 
  294  االحتاد العاملي لليهودية التقدمية ) 3( 
  295  لعاملية للصهيونيين العامين املؤتمر العاملي للكونفدرالية ا) 4( 
  296  اليهود األميركيون والصهيونية ) 5( 
  297  احلوار األميركي ـ اإلسرائيلي السادس  ) 6( 

  299  النشاط االقتصادي واملايل الصهيوين :   ثالثاً 
  300  أ ـ  املؤتمر االقتصادي يف القدس  
  302  ب ـ  منجزات املؤتمر وقراراته  
  306  لطوارىء لنجدة إسرائيل ج ـ حملة ا 
  308  د ـ  النواحي االقتصادية للهجرة اليهودية  

  310  تركيبه ومنجزاته وقراراته : املؤتمر الصهيوين السابع والعشرون:   رابعاً 
  310  أ ـ  فترة انعقاد املؤتمر وتركيبه  

  310  موعد انعقاد املؤتمر ) 1( 
  310  عدد املندوبين ) 2( 
  311  ركة الهجرة، والشبيبة، والطلبةوفود ح) 3( 
  311  مندوبو اجلاليات واملنظمات ) 4( 
  311  عدد املشتركين يف املؤتمرات السابقة ) 5( 
  312  توزيع املقاعد حسب الكتل ) 6( 

  312  ب ـ  مشكالت الصهيونية وهمومها  
  316  ج ـ  أهم القضايا التي ناقشها املؤتمر  
  319  لصهيوين د ـ إجنازات املؤتمر ا 
  320  هـ ـ  قرارات املؤتمر الصهيوين  
  323  و ـ  تقييم شامل لنتائج املؤتمر الصهيوين السابع والعشرين  

  
  القسم الثالث 

  الوضع السياسي واالجتماعي يف إسرائيل
  الفصل األول

  
  333  وضع جهاز احلكم يف إسرائيل  

  333  رئاسة الدولة :   أوالً 
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  333  حملة عامة   
  343  احلكومة :   انياً ث

  343  أ ـ    املشاكل العامة حلكومة إسرائيل  
  367  ب ـ  نشاط احلكومة اإلسرائيلية يف جمال السياسة اخلارجية  

  367  نشاط احلكومة اإلسرائيلية يف مواجهة الدول العربية ) 1( 
  377  نشاط احلكومة اإلسرائيلية جتاه الدول الغربية ) 2( 
  386  كومة اإلسرائيلية جتاه دول أوروبا الشرقية  نشاط احل) 3( 
  392  نشاط احلكومة اإلسرائيلية جتاه الدول األفرو ـ آسيوية ) 4( 

  396  الكنيست :   ثالثاً 
  396  أ ـ  النظام االنتخابي يف إسرائيل  
  401  ب ـ  تشكيل الكتل البرملانية وتوزيع املقاعد عليها  
  404  كومة وليس له وسيلة للرقابة على أعمالها  ج ـ الكنيست أداة يف يد احل 
  412   1968د ـ  حصيلة أعمال الكنيست سنة  

  
  الفصل الثاين

  
  416  وضع األحزاب السياسية يف إسرائيل  

  416  حملة عامة   
  421  جمموعة األحزاب الصهيونية العمالية االشتراكية :   أوالً 

  425  ل أ ـ  وحدة األحزاب العمالية ـ حزب العم 
  425  إقامة احلزب ) 1( 
  430  الهيكل التنظيمي ـ مؤسسات احلزب ) 2( 

  435  " جتمع العمل ـ املابام"ب ـ  التحالف بين حزب العمل واملابام، وإقامة  
  437  ج ـ  مؤتمر حزب املابام  
  447  د ـ  وضع حزب العمل بعد إقامة التجمع مع املابام  

  454  لشيوعية جمموعة األحزاب ا:   ثانياً 
  456  )ماكي(أ ـ  املؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي اإلسرائيلي  
  458  ) راكح(ب ـ  حزب قائمة الشيوعيين اجلدد  

  459  جمموعة األحزاب اليمينية املتطرفة :   ثالثاً 
  461  أ ـ  مؤتمر حركة حيروت  
  463  ) الليبراليون(ب ـ  مؤتمر حزب األحرار  
  466  ب األحرار املستقلين ج ـ  مؤتمر حز 
  470  د ـ  حركة إسرائيل املتكاملة  
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  الفصل الثالث
  

  474  األوضاع االجتماعية يف إسرائيل  
  474  نظرة عامة :   أوالً 

  476  الهجرة واالستيعاب :   ثانياً 
  485  التعصب الديني :   ثالثاً 
  488  العمال والهستدروت :   رابعاً 

  494  يمي والعلمي النشاط التعل:   خامساً 
  

  الفصل الرابع
  

  502  أوضاع العرب يف األراضي احملتلة  
  502  ) يونيو(العرب يف األراضي احملتلة قبل حرب حزيران :   أوالً 

  513  ) يونيو(العرب يف األراضي التي احتلت بعد حرب حزيران :   ثانياً 
  517  أ ـ  تهويد مدينة القدس  
  523   ب ـ  إبعاد املواطنين العرب 
  523  ج ـ  نسف منازل العرب  
  526  د ـ  االعتقاالت والتعذيب واإلرهاب  

  529  التعذيب النفسي وحرب األعصاب ) 1( 
  530  التعذيب اجلسدي ) 2( 

  536  هـ ـ  إجبار العرب على النزوح  
  539  و ـ  حركة االستيطان وإقامة املستعمرات  

  543  لالحتالل اإلسرائيلي املقاومة العربية املدنية :   ثالثاً 
  

  الفصل اخلامس
  

  562  القضايا العسكرية والتسلح يف إسرائيل  
  562  الوضع العسكري العام :   أوالً 

  568  النفقات العسكرية :   ثانياً 
  574  السالح والتسلح :   ثالثاً 
  592  الصناعة احلربية اإلسرائيلية :   رابعاً 

  594  حوادث احلدود والعمل الفدائي يف األراضي احملتلة :   خامساً 
  682  النشاط النووي :   سادساً 

  682  أ ـ  املنشآت الذرية  
  682  مفاعل ناحال سوريك ) 1( 
  684  مفاعل ديمونة ) 2( 
  685  منشآت أخرى ) 3( 
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  687   1968ب ـ  التطورات الرئيسية خالل  
  688  إسرائيل ومعاهدة حظر انتشار األسلحة النووية ) 1( 
  695  مشاريع حتلية مياه البحر ) 2( 

  
  القسم الرابع

  ت الدوليةقضية فلسطين يف اجملاال
  الفصل األول

  
  703  عالقات إسرائيل بالدول الغربية  

  703  العالقات اإلسرائيلية ـ األميركية :   أوالً 
  703  القات الرسمية أ ـ  الع 
  773  ب ـ  قضايا أميركية ـ إسرائيلية خمتلفة  

  773  ذيول الباخرة ليبرتي ) 1( 
  774  دعم إسرائيل يف برامج مرشحي الرئاسة األميركية ) 2( 
  778  اغتيال روبرت كنيدي واالستغالل الصهيوين للحادث ) 3( 
  779  قضية دافيد نيس ) 4( 

  780  األملانية االحتادية -العالقات اإلسرائيلية :   ثانياً 
  785  البريطانية -العالقات اإلسرائيلية :   ثالثاً 

  785  أ ـ  مقدمة  
  786  لبريطانية ب ـ  العالقات اإلسرائيلية ـ ا 

  803  الفرنسية -العالقات اإلسرائيلية :   رابعاً 
  803  أ ـ  مقدمة  
  805  ب ـ  املوقف الفرنسي من الشرق األوسط  

  
  الفصل الثاين

  
  841  عالقات إسرائيل بدول الكتلة الشرقية  

  841  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ السوفييتية  :   أوالً 
  841  أ ـ  مقدمة  
  842  يلية ـ السوفييتية ـ العربية ب ـ  العالقات اإلسرائ 

  855  حمادثات يارينج يف موسكو) 1( 
  856  اقتراح حظر شحن األسلحة للشرق األوسط  ) 2( 
  857  زيارة الرئيس عبد الناصر ملوسكو  ) 3( 

  871  ج ـ  العالقات الصهيونية ـ السوفييتية  
  876  ملية وإسرائيل بدول الكتلة الشرقية األخرى  عالقات الصهيونية العا:   ثانياً 

  876  أ ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ الرومانية  
  882  ب ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ البولندية  
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  896  ج ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ التشيكوسلوفاكية  
  914  د ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ اليوجسالفية  
  918  هـ ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ الصينية الشعبية  

  
  الفصل الثالث

  
  925  عالقات إسرائيل بدول أميركا الالتينية 

  925  يف أميركا الالتينية  التنظيم الصهيوين ونشاطاته:   أوالً 
  935   1968إسرائيل وأميركا الالتينية يف عام :   ثانياً 

  936  أ ـ  التطورات السياسية  
  942  ب ـ  العالقات االقتصادية  
  944  ج ـ  برامج التعاون الفني  
  948  يف أميركا الالتينية " الالسامية"د ـ   

  الفصل الرابع
  

  952  إسرائيل وقضية فلسطين يف اجملالين اإلفريقي واآلسيوي  
  955  ية النشاطات السياس:   أوالً 

  957  املساعدات اإلسرائيلية :   ثانياً 
  959  أ ـ  اإلنماء الزراعي  
  960  ب ـ  املعونات التقنية والعلمية واملهنية والنقابية  
  960  ج ـ  املساعدات العسكرية  
  961  د ـ  املشاريع التجارية الثنائية  

  
  القسم اخلامس

  قضية فلسطين يف األمم املتحدة
  

  967  مهمة املبعوث الدويل اخلاص الدكتور جونار يارينج :   أوالً 
  968   242أ ـ  القرار رقم  

  969  يف مدى إلزام هذا القرار ) 1( 
  969  اب القوات املسلحة اإلسرائيلية يف انسح) 2( 
  971  يف حتقيق التسوية العادلة ملشكلة الالجئين  ) 3( 
  972  يف إنهاء حالة احلرب وحدود آمنة إلسرائيل ) 4( 
  973  يف ضمان حرية املالحة ) 5( 
  973  فيما إذا كان القرار يستوجب املفاوضة املباشرة  ) 6( 

  974  ول إلعادة تقسيم ما تبقى من فلسطين ب ـ  قرار جملس األمن حما 
  975  الشكاوى التي قدمتها الدول العربية جمللس األمن ضد االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة   :  ثانياً 

  975  أ ـ  جملس األمن يشجب االعتداء اإلسرائيلي على األردن  
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  978   248القرار رقم ) 1( 
  979  ب ـ  قضية القدس  

  980   250قم القرار ر) 1( 
  980   251القرار رقم ) 2( 
  982   252القرار رقم ) 3( 

  982  ج ـ  االعتداء اإلسرائيلي على السلط يف األردن  
  984   256القرار رقم ) 1( 

  العربية املتحدة وإسرائيلد ـ اجلمهورية  
  258القرار رقم ) 1(     

984  
985  

  986  هـ ـ  االعتداء اإلسرائيلي على مطار بيروت  
  988   262القرار رقم ) 1( 

  989  الوجه اإلنساين من القضية الفلسطينية يف األمم املتحدة :     ثالثاً 
  990  أ ـ  مهمة جوسينج اإلنسانية األوىل  
  991  ب ـ  املهمة اإلنسانية الثانية  

  992  والظروف التي رافقت والدته  )1967( 237احلقائق املتصلة بالقرار رقم ) 1( 
  994  الناحية القانونية ) 2( 
  998   259انعقاد جملس األمن والقرار رقم ) 3( 

  1001  ـ  وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين  ج 
  1003  الدورة الثالثة والعشرون  2452القرار رقم ) 1( 

  
  القسم السادس

  1968االقتصاد اإلسرائيلي خالل عام 
  

  1009  أهم املؤشرات االقتصادية :   أوالً 
  1011  السكان والدخل :   ثانياً 
  1018  اه الزراعة واملي:   ثالثاً 
  1020  الصناعة :   رابعاً 

  1023  التجارة اخلارجية :   خامساً 
  1028  ميزان املدفوعات :   سادساً 
  1032  املالية العامة :   سابعاً 

  
  املالحق

  
  1040  ) 1967( 237ـ  القرار رقم   )1(امللحق 
  1040  ) 1967( 237ـ حتليل قانون للقرار رقم   )2(امللحق 
  1042   1968) مايو(أيار  7ـ قرار مؤتمر طهران بتاريخ   )3(امللحق 
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  الفهارس
  

  1045    فهرست املصادر املثبتة
  1048    فهرست اجلداول

  1049    فهرست عام
  

 


