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  1967الكتاب 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  ) يونيو(العمل اجلماعي العربي عشية حرب حزيران :   أوالً 

  3  وجلسات األجهزة اجلماعية اخملتلفةمؤتمرات  أ ـ
  3  القيادة العربية املوحدة وجملس الدفاع العربي األعلى عشية احلرب ) 1( 
  12  املشروع العربي لتحويل مياه نهر األردن وروافده ) 2( 
  14  مؤتمر الدول العربية املنتجة للنفط ) 3( 
  15  ) يونيو(زيران استمرار أزمة مؤتمرات القمة العربية عشية حرب ح ب ـ

  19  ) يونيو(العمل اجلماعي العربي بعيد حرب حزيران :   ثانياً 
  19  مؤتمر  وزراء اخلارجية العرب  )1(
  31  مؤتمر وزراء املال واالقتصاد والنفط العرب  )2(
  40  مؤتمر القمة العربي الرابع  )3(

  
  الفصل الثاين

  العمل اجلماعي العربي
  

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

  68  املكتب الرئيسي ملقاطعة إسرائيل :   ثانياً 
  71  اللجنة الدائمة لإلعالم العربي :   ثالثاً 
  72  املؤتمر الرابع جمللس وزراء اإلعالم العرب ودورة وزراء اإلعالم الطارئة يف بنزرت :   رابعاً 

  74  االقتصادية العربية  جملس الوحدة:   خامساً 
  74  مؤتمر البترول العربي السادس :   سادساً 
  75  اجتماعات جملس جامعة الدول العربية :   سابعاً 

  75  الدورة العادية السابعة واألربعون   
  76  الدورة العادية الثامنة واألربعون  

  78  ملقاطعة إسرائيل  املؤتمر اخلامس والعشرون لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية:   ثامناً 
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  80  املؤتمر الثالث لوزراء العمل العرب :   تاسعاً 
  

  الفصل الثالث
  العمل اجلماعي العربي

  
  81  )االحتادات العمالية واملهنية والطالبية واجملامع الدينية(الصعيد الشعبي  

  81  املؤتمر السياسي للصحفيين العرب :   أوالً 
  82  ب ندوة االشتراكيين العر:   ثانياً 
  82  االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب  :   ثالثاً 
  85  احتاد احملامين العرب :   رابعاً 

  86  احتاد املهندسين العرب :   خامساً 
  88  الدورة الطارئة جمللس االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية :   سادساً 
  90  الكنائس املسيحية :   سابعاً 

  91  مؤتمر العامل اإلسالمي :   امناً ث
  94  املؤتمر اإلسالمي املسيحي :   تاسعاً 
  95  احتاد املعلمين العرب :   عاشراً 

 
  الفصل الرابع

  
  97  قضية فلسطين على مستوى الشعب الفلسطيني وتنظيماته  

  97  منظمة التحرير الفلسطينية :   أوالً 
  97  رئاسة املنظمة واللجنة التنفيذية  )1(
  114  اجمللس الوطني الفلسطيني  )2(
  115  جيش التحرير الفلسطيني  )3(

  119  االحتادات واملنظمات املرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية :   ثانياً 
  119  االحتاد العام لعمال فلسطين  )1(
  121  االحتاد العام لطلبة فلسطين  )2(

  123  الهيئات واملنظمات الفلسطينية األخرى :   ثالثاً 
  123  ) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني  )1(
  137  منظمة أبطال العودة  )2(
  139  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   )3(
  143  التنظيم الفلسطيني يف حركة القوميين العرب  )4(
  147  الهيئة العربية العليا لفلسطين  )5(
  151  هيئات ومنظمات فلسطينية أخرى  )6(

  151  ة الشهيد عبد اللطيف شرورو ـ فرق 
  151  ـ فرقة الشهيد عز الدين القسام  
  152  ـ فرقة الشهيد عبد القادر احلسيني   
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  152  ـ جبهة حترير فلسطين  
  153  ـ جبهة التحرير الشعبية الفلسطينية  
  153  ـ منظمة شباب الثأر  
  154  ـ منظمة إسماعيل بن إبراهيم 
  154  دة  ـ منظمة طالئع العو 
  154  جبهة االشتراكيين الفلسطينيين األحرار   

  154  قطاع غزة :   رابعاً 
  الفصل اخلامس

  
  157  الدول العربية وفلسطين  

  157  اململكة األردنية الهاشمية :   أوالً 
  190  جمهورية السودان :   ثانياً 
  195  اجلمهورية العراقية :   ثالثاً 
  211  ودية اململكة العربية السع:   رابعاً 

  219  اجلمهورية العربية السورية :   خامساً 
  251  اجلمهورية العربية املتحدة :   سادساً 
  301  دولة الكويت :   سابعاً 
  308  اجلمهورية اللبنانية :   ثامناً 

  316  اجلمهورية التونسية :   تاسعاً 
  323  اململكة الليبية :   عاشراً 

  330  قراطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية الديم:   حادي عشر
  340  اململكة املغربية :   ثاين عشر
  345  جمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية :   ثالث عشر
  

  القسم الثاين 
  الصهيونية العاملية

  
  349   1967النشاط الصهيوين خالل عام  

  349  النشاط الصهيوين :   أوالً 
  358  الهجرة  أ ـ
  371  التنظيم  ب ـ
  376  اجلباية  ج ـ

  380  األزمات الصهيونية :   ثانياً 
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  القسم الثالث 
  الوضع السياسي واالجتماعي يف إسرائيل

  الفصل األول
  

  385  وضع جهاز احلكم يف إسرائيل  
  385  رئاسة الدولة :   أوالً 

  386  احلكومة :   ثانياً 
  386  املشاكل العامة حلكومة إسرائيل  )1(
  394   جمال السياسة اخلارجية النشاط احلكومي اإلسرائيلي يف )2(
  395  أ  ـ  نشاط احلكومة اإلسرائيلية يف مواجهة الدول العربية                   

  432  ب ـ النشاط اإلسرائيلي جتاه الدول الغربية   
  439  ج ـ  النشاط اإلسرائيلي جتاه دول أوروبا الشرقية  
  441  آسيوية د ـ  النشاط اإلسرائيلي جتاه الدول األفرو ـ  

  445  الكنيست :   ثالثاً 
  

  الفصل الثاين
  

  451  وضع األحزاب يف إسرائيل  
  451  األحزاب واحلكومة:   أوالً 

  454  وحدة األحزاب العمالية :   ثانياً 
  469  انشقاق حزب حيروت :   ثالثاً 

  
  الفصل الثالث

  
  475  األوضاع االجتماعية يف إسرائيل  

  475  السكان والهجرة :   أوالً 
  485  التعصب الديني :   ثانياً 
  490  الهستدروت والعمال :   ثالثاً 
  494  التعليم :   رابعاً 

  
  الفصل الرابع

  
  501  أوضاع العرب يف األراضي احملتلة   

  501  ) يونيو(العرب يف األراضي احملتلة قبل حرب حزيران :   أوالً 
  505  ) يونيو(ن العرب يف األراضي التي احتلت بعد حرب حزيرا:   ثانياً 

  506  النزوح عن األراضي احملتلة  )1(
  511  إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلية  )2(
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  523  معاملة املدنيين وأسرى احلرب العرب  )3(
  524  أ ـ  الضفة الغربية وغزة  
  543  ب ـ املناطق احملتلة يف قناة السويس وسيناء  

  544  ل اإلسرائيلي املقاومة العربية املدنية لالحتال )4(
  

  الفصل اخلامس
  

  573  القضايا العسكرية والتسلح يف إسرائيل  
  573  ) يونيو(العمليات العسكرية ونشاط الفدائيين على خطوط الهدنة قبل حرب حزيران :   أوالً 

  597  ) يونيو(العمليات العسكرية يف حرب حزيران :   ثانياً 
  597  مقدمة عامة  
  602  اجلبهة املصرية  
  616  اجلبهة األردنية  
  625  اجلبهة السورية  
  629  خاتمة  
  630  مراجع  

  631  ) يونيو(العمليات العسكرية ونشاط الفدائيين بعد حرب حزيران :   ثالثاً 
  673  التسلح والتدريب العسكري :   رابعاً 

  684  النشاط الذري :   خامساً 
  

  القسم الرابع
  ليةقضية فلسطين يف اجملاالت الدو

  مقدمة
  عالقات إسرائيل الدولية

  الفصل األول
  

  691  عالقات إسرائيل بالدول الغربية  
  691  العالقات اإلسرائيلية ـ األميركية :   أوالً 

  706  مع االحتاد السوفييتي " التفاهم"أ ـ   املساعي األميركية على صعيد  
  707  ب ـ املساعي األميركية عبر األمم املتحدة  
  709  ساعي األميركية ضمن إطار دول البيان الثالثي ج ـ  امل 
  711  د ـ  األزمة على الصعيد األميركي العربي اإلسرائيلي املباشر  

  728  حملة املفاوضات املباشرة ) 1( 
  738  قضية تسليح إسرائيل ) 2( 

  749  هـ ـ  العالقات األميركية ـ اإلسرائيلية االقتصادية  
  751  ميركية ـ اإلسرائيلية العلمية والفنية و ـ   العالقات األ 

  751  مشروع حتلية املياه ) 1( 
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  752  مدينة علمية يف إسرائيل ) 2( 
  753  ز ـ   الشوائب املصغرة بين أميركة وإسرائيل  

  755  العالقات اإلسرائيلية ـ األملانية الغربية :   ثانياً 
  769  العالقات اإلسرائيلية ـ البريطانية :   ثالثاً 

  769  أ ـ   العالقات السياسية  
  782  ـ التخوف البريطاين على املصالح االقتصادية 1 
  784  ـ زوال التخوف على مصير إسرائيل 2 

  798  ب ـ   العالقات العسكرية  
  802  العالقات اإلسرائيلية ـ الفرنسية :   رابعاً 

  817  أ ـ   اليسار الفرنسي  
  821  ب ـ  الوسط واليمين  
  821  ج ـ   اليهود والصهيونيون  
  823  د ـ  الرئيس ديجول والديجوليون  

  
  الفصل الثاين

  
  849  عالقات إسرائيل بدول الكتلة الشرقية  

  849  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية مع االحتاد السوفييتي :   أوالً 
  850  أ ـ   العالقات السوفييتية ـ العربية ـ اإلسرائيلية  

  860  ض احلل الرباعي رف )1(
  861  اجتاه احلل الشامل للمشاكل الدولية  )2(
  862  " التهدئة"اجتاه  )3(

  869  الدبلوماسية السوفييتية على الصعيد الدويل ) أ (  
  872  الدبلوماسية السوفييتية على صعيد الكتلة الشرقية )  ب( 
  876  ييتية ـ اإلسرائيلية املباشرة الدبلوماسية السوفييتية على صعيد العالقات السوف)  ج( 
  882  الدبلوماسية السوفييتية على الصعيد السوفييتي العربي املباشر  )  د( 
  892  ب ـ   العالقات السوفييتية ـ الصهيونية اإلسرائيلية  

  907  عالقات الصهيونية العاملية وإسرائيل بدول الكتلة الشرقية األخرى :   ثانياً 
  908  أ ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ الرومانية  
  920  ب ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ التشيكية  
  926  ج ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ البولندية  
  934  د ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ اليوجسالفية  
  940  ة ـ األملانية الشرقية هـ ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلي 
  943  و ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ البلغارية  
  944  ز ـ  العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ الصينية الشعبية  
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  الفصل الثالث
  

  955  عالقات إسرائيل بدول أميركا الالتينية  
  955  دوافعه وأسبابه: موقف أميركة الالتينية من قضية فلسطين:   أوالً 

  956  أ ـ  النزعة احلقوقية  
  957  إلسرائيلي ب ـ  النشاط الصهيوين وا 
  964  ج ـ  نفوذ الواليات املتحدة  

  966    1967إسرائيل وأميركة الالتينية يف سنة :   ثانياً 
  966  أ ـ  االتصاالت السياسية  
  969  ب ـ  العالقات االقتصادية والثقافية  
  970  يف أميركا الالتينية " الالسامية"ج ـ   
  973  د ـ   العالقات الصهيونية اإلسرائيلية ـ األرجنتينية  
  977  رائيلية ـ البرازيلية هـ ـ  العالقات الصهيونية اإلس 

  
  الفصل الرابع

  
  983  إسرائيل وقضية فلسطين يف اجملالين اإلفريقي واآلسيوي  

  
 

  القسم اخلامس
  قضية فلسطين يف األمم املتحدة

  
  1011  أعمالها يف جلنة املراقبة السورية ـ اإلسرائيلية   إسرائيل تستأنف  
  1012  انسحاب قوات الطوارىء الدولية من األراضي املصرية وقطاع غزة    

  1015  مناقشات جملس األمن  ـ
  1018  العدوان اإلسرائيلي يف جملس األمن   
  1023  الدورة الطارئة للجمعية العامة   

  1024  أ ـ  مشروع قرار االحتاد السوفييتي  
  1024  ب ـ مشروع قرار الواليات املتحدة األميركية                   

  1025  ج ـ مشروع قرار البانية   
  1026  د ـ مشروع القرار اليوجساليف اإلفريقي اآلسيوي 
  1027  تينيةهـ ـ مشروع قرار دول أميركة الال 

  1027  و ـ  مشروع قرار الدول الست والعشرين                    
  1028  ز ـ  مشروع قرار الباكستان    

  1032  التصويت على مشاريع القرارات   
  1032  أ ـ  مشروع قرار االحتاد السوفييتي  
  1032  ب ـ مشروع قرار الواليات املتحدة األميركية  
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  1032  ج ـ  مشروع قرار البانية  
  1033  اآلسيوي د ـ مشروع القرار اليوجساليف اإلفريقي 

  1034  هـ ـ مشروع قرار دول أميركة الالتينية                  
  1035  و ـ  مشروع قرار الدول الست والعشرين   
  1035  ز ـ  مشروع قرار الباكستان  

  1035  األمين العام يرفع تقريره عن القدس إىل اجلمعية العامة   
  1040  اجلمعية العامة ترفع جلسات دورتها الطارئة مؤقتاً   
  1046  عودة إىل جملس األمن   

  1046  ) يوليو(تموز  9و  8أ ـ  اجتماع اجمللس يف  
  1049  ) أكتوبر(تشرين األول  25و  24ب ـ  اجتماع اجمللس يف  
  1053  )  نوفمبر(تشرين الثاين  9ج ـ  اجتماع اجمللس يف  

  1053  مشروع القرار الهندي ـ املايل ـ النيجيري ) 1( 
  1054  مشروع قرار الواليات املتحدة األميركية ) 2( 
  1055  فييتي مشروع القرار األول لالحتاد السو) 3( 
  1055  مشروع القرار الثاين لالحتاد السوفييتي ) 4( 
  1056 مشروع القرار البريطاين ) 5( 

  1057  مقارنة وحتليل   
  1058  أ ـ  مشروع القرار الهندي ـ املايل ـ النيجيري  
  1059   ب ـ  مشروع قرار االحتاد السوفييتي 
  1060  ج ـ  مشروع قرار الواليات املتحدة األميركية  
  1061  د ـ   مشروع القرار البريطاين  

  1063  تقرير األمين العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   
  

  القسم السادس
  1967االقتصاد اإلسرائيلي خالل عام  

  
  1069  أهم املؤشرات االقتصادية :   أوالً 

  1074  السكان والدخل :   ثانياً 
  1078  الزراعة واملياه :   ثالثاً 
  1082  الصناعة :   رابعاً 

  1089  التجارة اخلارجية :   خامساً 
  1095  ميزان املدفوعات :   سادساً 
  1098  املالية العامة :   سابعاً 
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  فهـــارس
  

  1107  فهرست املصادر املثبتة   
  1111  فهرست اخلرائط واجلداول   
  1113  م فهرست عا  

  
  
  

 


