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 1967- وثائق مقاومة الضفة الغربية لألردن لالحتالل اإلسرائيلي
 

  
  احملتويات

  
 

  صفحةال                        رقم الوثيقة
مذكرة جملس أمانة القدس إىل مساعد احلاكم اإلداري للمدينة حول ضم القدس   -1

  لألراضي احملتلة
  67-7- 22القدس 
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القدس لألراضي احملتلة  مذكرة زعماء الضفة الغربية املسلمين حول ضم  -2
  واالعتداء على املقدسات

  67-7- 24القدس 
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رسائل مدير التربية والتعليم يف رام الله إىل الهيئات التعليمية يف عمان حول   -3
  الضغوط التي تتعرض لها الهيئات التعليمية يف الضفة الغربية

  67-7-25رام الله 
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لة الضفة الغربية إىل الشيخ عبد احلميد مذكرة أطباء وحمامي ومهندسي وصياد  -4
السائح، رئيس اجمللس اإلسالمي وقاضي القضاة بالوكالة يف الضفة الغربية، 

  حول إجراءات ضم القدس إىل األراضي احملتلة
  67-7- 28القدس 
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  بيان املهندسين يف الضفة الغربية حول ضم القدس لألراضي احملتلة  -5
  67-7- 28القدس 
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رة املرأة يف الضفة الغربية حول ضم القدس لألراضي احملتلة ووحدة مذك  -6
  الضفتين

  67-7- 28القدس 
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مذكرة سيدات رام الله والبيرة إىل احلاكم العسكري للواء رام الله حول ضم القدس   -7
  لألراضي احملتلة ووحدة الضفتين

  67-7-28رام الله 
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نها إىل الشيخ عبد احلميد السائح حول ضم مذكرة علماء املسلمين يف نابلس وسكا  -8
  القدس لألراضي احملتلة

  67-7-29نابلس 
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مذكرة علماء املسلمين يف نابلس إىل احلاكم العسكري للضفة الغربية حول ضم   -9
  القدس لألراضي احملتلة

  67-7-29نابلس 
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ية حول ضم مذكرة رجال القانون يف نابلس إىل احلاكم العسكري للضفة الغرب  - 10
  القدس للمنطقة احملتلة

  67-7-29نابلس 

  
35 

مذكرة أهايل جنين إىل احلاكم العسكري للضفة الغربية تأييداً ملذكرة أهايل القدس   - 11
  ونابلس حول ضم القدس لألراضي احملتلة ووحدة الضفتين

  67-7- 29جنين 
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حول صمود أبناء رسالة روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل السلطات األردنية   - 12
  الضفة الغربية

  67-7- 31القدس 
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عريضة نقابيي القدس إىل الشيخ عبد احلميد السائح حول ضم القدس لألراضي   - 13
  احملتلة ووحدة الضفتين

  67-8-1القدس 
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للضفة الغربية حول ربية بالقدس إىل احلاكم العسكري مذكرة الغرفة التجارية الع  - 14
  تلة ووحدة الضفتينضم القدس لألراضي احمل

  67-8-5الدستور  –القدس 

  
49 

عريضة رجاالت حمافظة اخلليل إىل امللك حسين حول ضم القدس لألراضي   - 15
  احملتلة ووحدة الضفتين

  67-8-6الدستور  –اخلليل 
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عريضة أهايل قضاء بيت حلم للملك حسين حول ضم القدس لألراضي احملتلة   - 16
  ووحدة الضفتين

  67-8- 7 بيت حلم
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بيان وجوه قضاء طولكرم إىل احلاكم العسكري للضفة الغربية تأييداً ملذكرة   - 17
  الشيخ عبد احلميد السائح

  67-8-8طولكرم 
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مذكرة نقابات العمال العرب يف حمافظة اخلليل إىل األمين العام الحتاد نقابات   - 18
  العمال يف األردن

  67-8-9الدستور  –اخلليل 
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مذكرة شخصيات بيت حلم إىل يوثانت السكرتير العام لألمم املتحدة حول   - 19
  االستفزازات اإلسرائيلية

  67-8- 9بيت حلم 
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  مذكرة سكان مدينتي رام الله والبيرة إىل الشيخ عبد احلميد السائح  - 20
  67-8-10) األردنية(الدفاع 
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العسكري للضفة الغربية حول  بيان رجال التعليم يف حمافظة القدس إىل احلاكم  - 21
  رفضهم تغيير مناهج التعليم العربية األردنية

  67-8- 12) األردنية(الدستور  –القدس 
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  ؤسسات التعليم يف الضفة الغربية حول تغيير مناهج التعليمبيان م  - 22
13 -8-67  
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اطنين بيان زعماء الضفة الغربية يف حمافظات القدس ونابلس واخلليل إىل املو  - 23
يف الضفة الغربية حول ضم القدس لألراضي احملتلة ووحدة الضفتين واإلجراءات 

  التعسفية اإلسرائيلية
  67-8-16الدستور  –القدس 

  
73 

  بيان زعماء حمافظة نابلس إىل املواطنين يف الضفة الغربية يدعونهم إىل الصمود  - 24
  67-8-18الدستور  –نابلس 
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يف الضفة الغربية إىل احلاكم العسكرية للضفة الغربية مكذبة مذكرة أسرة التعليم   - 25
  ادعاءات السلطات اإلسرائيلية حول تعاون املعلمين مع هذه السلطات

  67-8-19الدستور  –القدس 
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بيان املنظمات والهيئات النسائية يف الضفة الغربية واالحتاد العام للمرأة   - 26
  لسائحالفلسطينية إىل الشيخ عبد احلميد ا

  67-8-21الدستور  –القدس 
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فتوى علماء املسلمين يف الضفة الغربية حول حقوق املسلمين يف املسجد األقصى   - 27
  املبارك واحلرم اإلبراهيمي الشريف

  67-8- 22القدس 
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بالقدس، مكذباً ما أوردته جريدة  ة العربيةفائق بركات، مدير الغرفة التجاريبيان   - 28
  رائيلية على لسانهاإلس" اليوم"

  67-8-25الدستور  –قدس ال
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  بيان الهيئات التدريسية يف الضفة الغربية حول تغيير املناهج املدرسية  - 29
  67-9-2دستور ال
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يان سكان القدس إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية حول إبعاد الشيخ عبد الله ب  - 30
  السائح

  67-9- 25قدس ال
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  عن القيادة العامة لقوات العاصفة بالغ عسكري صادر  - 31
 67-10-16) بيروت(رية احل
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  صادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة) 79(بالغ عسكري رقم   - 32
21 -10-67  
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  حول تدنيس املقدسات" صوت من جوار املسجد األقصى"بيان بتوقيع   - 33
  67-11- 12القدس 
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  ل الضفة الغربية لألردن وقطاع غزةحول احتال" جلنة إنقاذ القدس"بيان   - 34
  67-11-1القدس 
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  صادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة) 80(بالغ عسكري رقم   - 35
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