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  1966العربية لعام  ةالوثائق الفلسطيني
 

  احملتويات
  

                    
  صفحة  

  .بيان السيد صالح الدين البيطار، رئيس الوزراء السوري، إىل الشعب  -1
  )5/1/66البعث ( 4/1/66دمشق 

)33( 

  .خطاب امللك حسين يف قصر بسمان حول مطالب منظمة التحرير الفلسطينية من األردن  -2
  )6/1/66اجلهاد ( 5/1/66عمان 

)34( 

  .قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي الرابع واألربعين  -3
  )منشورات رسمية( 66) كانون الثاين(يناير  8 – 3القاهرة من 

)40( 

  .نص االتفاق التمهيدي بين احلكومة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية  -4
  )11/1/66القدس  –اجلهاد ( 10/1/66القاهرة 

)45( 

توصيات جلنة القضايا القومية والسياسة املتفرعة عن املؤتمر الثالث للعمال العرب حول   -5
  .فلسطين

  )58عدد . جملة احتاد العمال العرب. العمال العرب( 1966) يناير(كانون الثاين 

)46( 

  .مؤتمر امللك فيصل الصحفي الذي عقده يف عمان  -6
  )1/2/66 –جدة  –الد الب( 31/1/66عمان 

)47( 

  .بيان التضامن املشترك الحتاد عمال كوبا واحتاد عمال فلسطين  -7
نشرة االحتاد العام لعمال  –صوت العامل الفلسطيني ( 66 –يناير  –كانون الثاين 

  )1966 –أبريل  –نيسان  10فلسطين يف لبنان 

)48( 

  .يف حفل تكريم رئيس وزراء اجملر. م.ع.جخطاب السيد زكريا حميي الدين، رئيس وزراء الـ   -8
  )2/2/66األهرام ( 1/2/66القاهرة 

)50( 

  .البيان األردين السعودي املشترك حول حمادثات امللك فيصل يف األردن  -9
  )3/2/66 –القدس  –اجلهاد ( 2/2/66 –الرياض  –عمان 

)51( 

املقدمة من  –باتون  كلمات بعض أعضاء جملس النواب األردين حول هدية الدبابات  - 10
  .احلكومة األميركية إلسرائيل ورد رئيس احلكومة األردنية على هذه الكلمات

الدورة العادية  – 5/2/66حمضر اجللسة العاشرة جمللس النواب املعقود يف ( 5/2عمان 
  )10جلد – 10عدد . ملحق اجلريدة الرسمية األردينة. الثالثة جمللس األمة الثامن

)52( 

ية رئيس جملس النواب األردين إىل امللك حسين بمناسبة صدور البيان املشترك اثر برق  - 11
  .زيارة امللك فيصل آل سعود إىل األردن

الدورة العادية  – 5/2/66حمضر اجللسة العاشرة جمللس النواب املعقودة يف ( 5/2
  )10جلد  – 10عدد  –ملحق اجلريدة الرسمية . الثالثة جمللس األمة الثامن

)54( 

  .حديث امللك حسين جمللة جون افريك حول سياسة األردن  - 12
  )7/2/66 –القدس  –اجلهاد ( 6/2/66عمان 

)55( 
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  .بيان من احتاد احملامين العرب حول صفقة الدبابات األمريكية إلسرائيل  - 13
  )منشور( 7/2/66القاهرة 

)56( 

  .1963رمضان  14ة خطاب املشير عبد السالم عارف يف الذكرى الثالثة لثور  - 14
  )8/2/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 7/2/66بغداد 

)57( 

  .البيان املصري اجملري املشترك  - 15
  )9/2/66األهرام ( 8/2/66القاهرة 

)58( 

  .بيان سعودي كويتي مشترك اثر انتهاء زيارة الشيخ صباح السامل الصباح للسعودية  - 16
  )13/2/66 –جدة  –البالد ( 12/2/66جدة 

)59( 

  .خطاب السيد عبد احلميد شرف، وزير اإلعالم األردين، يف مؤتمر اإلعالم العربي الثالث  - 17
  )15/2/66 –القدس  –اجلهاد ( 14/2/66دمشق 

)60( 

  .كلمة الشيخ جابر األحمد اجلابر، رئيس وزارء الكويت، املوجهة إىل طالب الكويت  - 18
  )16/12/66 –الكويت  –الرأي العام ( 15/12/66الكويت 

)61( 

بيان الدكتور جورج حكيم، وزير اخلارجية اللبنانية، أمام اللجنة البرملانية اخلارجية،   - 19
  .حول األحالف

  )16/2/66 –بيروت  –احملرر ( 15/2/66بيروت 

)62( 

قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور االنعقاد العادي الرابع واألربعين على مستوى   - 20
  .م العربوزراء اإلعال

  )منشورات رسمية( 16/2/66

)64( 

  .بيان مؤتمر وزراء اإلعالم العرب الثالث وقراراته  - 21
  )17/2/66 –دمشق  –البعث ( 16/2/66دمشق 

)68( 

  .بيان القيادة السياسية املوحدة بين العراق ومصر  - 22
  )20/2/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 19/2/66القاهرة 

)70( 

ي أدىل بها الرئيس عبد الناصر يف املؤتمر الصحفي الذي عقده للصحفيين التصريحات الت  - 23
  .العراقيين
  )21/2/66 –القاهرة  –األهرام ( 20/2/66القاهرة 

)71( 

  .حديث امللك فيصل ملراسل جريدة الرأي العام الكويتية  - 24
  )21/2/66 –الكويت  –الرأي العام ( 20/2/66جدة 

)73( 

  .اجملري املشترك –البيان الكويتي   - 25
  )21/2/66 –الكويت  –الرأي العام ( 20/2/66

)75( 

  .خطاب الرئيس عبد الناصر بمناسبة الذكرى الثامنة للوحدة بين مصر وسورية  - 26
  )22/2/66 –القاهرة  –األهرام ( 21/2/66القاهرة 

)76( 

  .كومة األردنيةنص املذكرة اإليضاحية التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية إىل احل  - 27
  23/2/66 –بيروت  –احملرر 

)84( 

حديث السيد عبد احلميد شرف، وزير اإلعالم األردين، عن نتائج مؤتمر وزراء اإلعالم العرب   - 28
  .الثالث
  )26/2/66 –القدس  –اجلهاد ( 25/2/66عمان 

)87( 

 )89(  .البيان املشترك للحكومة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية  - 29
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  )2/3/66 –القدس  –اجلهاد ( 1/3/66هرة القا
  .خطاب امللك فيصل يف حفل العشاء الذي أقيم على شرفه يف اخلرطوم  - 30

  )11/3/66 –جدة  –أم القرى ( 4/3/66اخلرطوم 
)92( 

  .مؤتمر صحفي للدكتور يوسف زعين، رئيس جملس الوزراء السوري  - 31
  )6/3/66 –دمشق  –الثورة ( 5/3/66دمشق 

)93( 

  .حديث صحفي للشيخ صباح السامل الصباح اثر زيارته لألردن  - 32
  )10/3/66 –الكويت  –الرأي العام ( 9/3/66الكويت 

)94( 

  .البيان األردين الكويتي املشترك اثر زيارة الشيخ صباح السامل الصباح لألردن  - 33
  )10/3/66 –القدس  –اجلهاد ( 9/3/66عمان 

)95( 

  .التل، رئيس جملس الوزراء األردين، جلريدة الرأي العام الكويتية حديث السيد وصفي  - 34
  )11/3/66 –الكويت  –الرأي العام ( 10/3/66عمان 

)96( 

  .كما قرره اجمللس األعلى لالحتاد العام لعمال فلسطين 66برنامج العمل لعام   - 35
  )منشور( 11/3/66

)98( 

املناضل العربي حممود حجاز الصورية  بيان من احتاد احملامين العرب حول حماكمة  - 36
  .أمام ما يسمى بمحاكم إسرائيل

  )منشور رسمي( 12/3/66القاهرة 

)101( 

  .إىل مؤتمر رؤساء احلكومات العربية) فتح(مذكرة حركة التحرير الفلسطينية   - 37
  )15/3/66البعث ( 12/3/66

)103( 

  .السوداين املشترك –البيان السعودي   - 38
  )14/3/66 –السعودية  –الد الب( 13/3/66

)107( 

  .يف دور اجتماعه الثالث بالقاهرة ةبيان جملس رؤساء احلكومات العربي  - 39
  )منشورات رسمية( 66) آذار(من مارس  17 – 14

)108( 

  .كلمة الرئيس عبد السالم عارف، رئيس اجلمهورية العراقية يف كربالء  - 40
  )23/3/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 17/3/66كربالء 

)109( 

حلادث الصهيوين » إسرائيل«تصريح ناطق بلسان وزارة اخلارجية السورية حول استغالل   - 41
  .»إدوار ليفي«

  )20/3/66 –دمشق  –البعث ( 19/3/66دمشق 

)110( 

  .قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي اخلامس واألربعين  - 42
  )منشورات رسمية( 66) آذار(من مارس  21- 17

)112( 

  .املؤتمر الصحفي الذي عقده السيد أحمد الشقيري يف القدس  - 43
  )21/3/66 –القدس  –اجلهاد ( 20/3/66القدس 

)116( 

  .خطاب الرئيس عبد الناصر يف حفل افتتاح املشروعات الصناعية يف السويس  - 44
  )23/3/66 –القاهرة  –األهرام ( 22/3/66السويس 

)118( 

  .ذكرة الهيئة العربية لوزارات اخلارجية العربية حول سياسة وكالة اإلغاثةم  - 45
العددان  –نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين  –فلسطين . 66) مارس(آذار  24بيروت يف 

  66شباط وآذار  61و  60

)121( 

 )123(  .حديث امللك حسين إىل مندوب اإلذاعة البريطانية  - 46
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  )30/3/66 –قدس ال –اجلهاد ( 29/3/66عمان 
  .بيان ناطق عسكري سوري حول عدوان إسرائيلي على األراضي اجملردة من السالح  - 47

  )31/3/66 –دمشق  –البعث ( 30/3/66دمشق 
)125( 

نص املذكرة القانونية التي وضعها مدير مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين يف   - 48
  .جاز يف إسرائيلنيويورك، حول حماكمة املناضل حممود ح

  66شباط وآذار . 61و  60العددان  –نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين  –فلسطين 

)126( 

  .بيان القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي حول املؤتمر القطري االستثنائي  - 49
  )4/4/66 –دمشق  –الثورة ( 1/4/66دمشق 

)134( 

  .فريقيا السوداء يف فرنساالعام لطلبة فلسطين واحتاد طلبة بيان مشترك بين االحتاد ا  - 50
جملة شهرية تصدر عن االحتاد العام لطلبة فلسطين يف  –جبل الزيتون ( 6/4/66باريس 
  )66أكتوبر . القاهرة

)136( 

كلمة الدكتور نور الدين االتاسي، رئيس الدولة السوري، يف الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس   - 51
  .العربي االشتراكيحزب البعث 

  )8/4/66 –دمشق  –البعث ( 7/4/66دمشق 

)138( 

  .بيان اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي عن أعماله  - 52
  )25/4/66 –جدة  –البالد ( 12/4/66 –مكة املكرمة 

)139( 

  .ءللجال خطاب الدكتور نور الدين االتاسي، رئيس الدولة السوري، يف الذكرى احلادية والعشرين  - 53
  )18/4/66 –دمشق  –البعث ( 17/4/66دمشق 

)140( 

  .بيان ناطق عسكري أردين حول اعتداء إسرائيلي على األردن  - 54
  )20/4/66 –القدس  –اجلهاد ( 19/4/66عمان 

)142( 

  .أجوبة امللك حسين على بعض األسئلة التي وجهت إليه يف اجلامعة األردنية  - 55
  )21/4/66 –لقدس ا –اجلهاد ( 20/4/66عمان 

)143( 

  .مذكرة املسيحيين العرب إىل رئيس أساقفة كانتربري  - 56
 – 63و  62نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين، العددان  –فلسطين ( 23/4/66القدس 

  )66نيسان وأيار 

)147( 

  .البيان السوري السوفياتي املشترك  - 57
  )26/4/66 –دمشق  –البعث ( 24/4/66 –موسكو  –دمشق 

)149( 

  .البيان السعودي الباكستاين املشترك حملادثات امللك فيصل يف باكستان  - 58
  )29/4/66 –جدة  –أم القرى ( 24/4/66راولبندي  –جدة 

)150( 

قرارات وتوصيات الدورة الرابعة والعشرين جمللس احتاد غرف التجارة والصناعة والزراعة   - 59
  .للبالد العربية

االقتصادي العربي، االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة  التقرير( 25/4/66
  )58ص  –ونيه ي –حزيران . للبالد العربية

)151( 

  .44بالغ القيادة العامة لقوات العاصفة رقم   - 60
  )26/4/66 –دمشق  –البعث (

)152( 

  .اللبناينالبيان الوزاري حلكومة الدكتور عبدالله اليايف، رئيس جملس الوزراء   - 61
  )28/4/66 –بيروت  –احلياة ( 27/4/66بيروت 

)153( 
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البيان الذي أذاعته الهيئة العربية العليا لفلسطين حول النظام االنتخابي الذي وضعته   - 62
  .»منظمة التحرير الفلسطينية«

  66نيسان وأيار  – 63و  62العددان  –نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين  –فلسطين 

)154( 

  .أيار 15نص القرارات املتخذة يف مهرجان الهيئة العربية العليا لفلسطين بمناسبة ذكرى   - 63
  66نيسان وأيار  – 63و  62العددان  –نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين  –فلسطين 

)156( 

البيان السوري البلغاري املشترك عن حمادثات الدكتور يوسف زعين، رئيس جملس الوزراء   - 64
  .السوري يف بلغاريا

  )1/5/66 –دمشق  –البعث ( 30/4/66 –دمشق 

)157( 

  .بيان ناطق عسكري أردين حول االعتداءات اإلسرائيلية على منطقتي اخلليل واربد  - 65
  )1/5/66 –القدس  –اجلهاد ( 30/4/66 –عمان 

)158( 

الحتادات العمالية يف املوجه إىل ا –فرع لبنان  –نص كتاب االحتاد العام لعمال فلسطين   - 66
  .لبنان من أجل التعاون مع عمال فلسطين

 –مايو  –أيار  1 –صوت العامل الفلسطيني، االحتاد العام لعمال فلسطين، فرع لبنان (
66(  

)159( 

لبنان  –كلمة السيدة وديعة خرطبيل رئيسة االحتاد النسائي العربي الفلسطيني يف بيروت   - 67
  .بي السادس املنعقد يف القاهرةيف املؤتمر النسائي العر

  )النص األصلي( 1/5/66

)160( 

بيان جلنة املمثلين الشخصيين للملوك والرؤساء العرب يف دور اجتماعها الرابع عشر عن   - 68
  .عالقات أملانيا الغربية بإسرائيل

  )منشورات رسمية( 4/5/66

)162( 

  .ربي وقراراتهالبيان العام للمؤتمر السادس لالحتاد النسائي الع  - 69
  )منشور أصلي( 7/5/66-1القاهرة 

)163( 

البيان املصري اليوغساليف املشترك عن حمادثات الرئيسين جمال عبد الناصر وجوزيف   - 70
  .بروز تيتو

  )8/5/66 –األهرام ( 7/5/66 –بلغراد  –القاهرة 

)164( 

  .مؤتمر صحفي للسيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين  - 71
  )8/5/66 –القدس  –اجلهاد ( 7/5/66ن عما

)165( 

  .حديث الرئيس جمال عبد الناصر إىل جريدة بليتز الهندية  - 72
  )9/5/66 –القاهرة  –األهرام (

)167( 

  .بيان ناطق عسكري أردين حول اعتداء إسرائيلي على منطقة اخلليل  - 73
  )11/5/66 –القدس  –اجلهاد ( 10/5/66عمان 

)168( 

لرئيس عبد الناصر يف حفل تكريم السيد أليكسي كوسيجين، رئيس وزراء االحتاد خطاب ا  - 74
  .السوفياتي

  )11/5/66 –األهرام ( 10/5/66القاهرة 

)169( 

  .خطاب اللواء حافظ أسد، وزير الدفاع السوري، يف إحدى القوى اجلوية  - 75
  )13/5/66 –دمشق  –البعث ( 12/5/66

)170( 

 )171(ذية جلبهة التحرير الوطني اجلزائري بمناسبة أسبوع فلسطين يف بيان األمانة التنفي  - 76
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  .اجلزائر
  )22/5/66 –اجلزائرية  –اجملاهد ( 15/5/66

  .1948أيار  15بمناسبة ذكرى » الهيئة العربية العليا لفلسطين«بيان   - 77
و  62دان فلسطين نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين، العد( 66 –مايو  –أيار  15بيروت 

  )66نيسان وأيار  – 63

)172( 

كلمة القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة   - 78
  .الغتصاب فلسطين

  )16/5/66 –دمشق  –البعث ( 15/5/66دمشق 

)174( 

منة عشرة كلمة اللواء عبد الرحمن عارف، رئيس اجلمهورية العراقية، بمناسبة الذكرى الثا  - 79
  .الغتصاب فلسطين

  )16/5/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 15/5/66بغداد 

)178( 

  .رسالة الرئيس عبد الناصر إىل مؤتمر الطلبة العرب يف لندن  - 80
  )16/5/66 –األهرام ( 15/5/66القاهرة 

)180( 

 16ىل إ 11قرارات وتوصيات املكتب الدائم الحتاد احملامين العرب املنعقد ببغداد من   - 81
  66 –أيار  –مايو 

  )منشور رسمي( 16/5/66

)182( 

خطاب السيد علي صبري، األمين العام لالحتاد االشتراكي العربي، يف املؤتمر الذي نظمه   - 82
  .االحتاد للرئيسين عبد الناصر وأليكسي كوسيجين

  )17/5/66 –األهرام ( 16/5/66القاهرة 

)187( 

س جملس األمة املصري، يف جلسة اجمللس اخلاصة التي كلمة السيد أنور السادات، رئي  - 83
  .حضرها الرئيسان عبد الناصر وأليكسي كوسيغين

  )18/5/66 –األهرام ( 17/5/66القاهرة 

)188( 

  .البيان املصري السوفياتي املشترك ملباحثات الرئيسين عبد الناصر وأليكسي كوسيجين  - 84
  )19/5/66األهرام ( 18/5/66القاهرة 

)189( 

تصريحات الدكتور إبراهيم ماخوس، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية السورية   - 85
  .حول التهديدات اإلسرائيلية

  )20/5/66 –دمشق  –البعث ( 19/5/66دمشق 

)190( 

كلمة اللواء عبد املنعم حسني مندوب سيادة الرئيس جمال عبد الناصر يف جلسة افتتاح   - 86
  .س الوطني الفلسطينيالدورة الثالثة للمجل

الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني  –منظمة التحرير الفلسطينية ( 20/5/66غزة 
  )منشورات رسمية. 1966 مايو –أيار  24 – 20غزة  –

)191( 

  .كلمة السيد أحمد الشقيري يف جلسة افتتاح الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني  - 87
الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني  –لتحرير الفلسطينية منظمة ا( 20/5/66غزة 

  )منشورات رسمية. 66مايو  –أيار  24 – 20غزة  –

)193( 

كلمة السيد حممود جنم نائب رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني يف افتتاح الدورة الثالثة   - 88
  .للمجلس

ة للمجلس الوطني الفلسطيني الدورة الثالث –منظمة التحرير الفلسطينية ( 20/5/66غزة 

)207( 
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  )منشورات رسمية. 66مايو  –أيار  24 – 20غزة  –
خطاب اللواء أحمد سويداين، رئيس األركان العامة السوري يف ضباط وجنود املنطقة   - 89

  .اجلنوبية الغربية
  )23/5/66البعث ( 22/5/66

)209( 

سوري يف ضباط وجنود املنطقة خطاب الدكتور نور الدين االتاسي، رئيس الدولة ال  - 90
  .اجلنوبية الغربية

  )23/5/66البعث ( 22/5/66

)211( 

  .خطاب السيد أحمد الشقيري أمام كتيبة غزة  - 91
الدورة الثالثة للمجلس الوطني  –منظمة التحرير الفلسطينية ( 23/5/66قطاع غزة 
  )منشورات رسمية. 1966 –مايو  – 20/24غزة  –الفلسطيني 

)217( 

  .رسائل تأييد للمجلس الوطني الفلسطيني يف دورته الثالثة  - 92
الدورة الثالثة للمجلس الوطني  –منظمة التحرير الفلسطينية (مايو  –أيار  24 – 20غزة 

  )منشورات رسمية. 1966 –مايو  –أيار  24 – 20غزة  –الفلسطيني 

)219( 

  .قرارت اجمللس الوطني الفلسطيني يف دورته الثالثة  - 93
الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني  –منظمة التحرير الفلسطينية ( 24/5/66ة غز
  )منشورات رسمية. 1966 –مايو  –أيار  24 – 20غزة  –

)223( 

  .إيضاحات رئيس اجمللس الوطني السيد أحمد الشقيري  - 94
لسطيني الدورة الثالثة للمجلس الوطني الف –منظمة التحرير الفلسطينية ( 24/5/66غزة 

  )منشورات رسمية. 1966 –مايو  –أيار  24 – 20غزة  –

)234( 

كلمة رئيس أركان حرب جيش التحرير الفلسطيني العقيد صبحي اجلابي يف ختام الدورة   - 95
  .الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني وجواب السيد أحمد الشقيري

للمجلس الوطني الفلسطيني الدورة الثالثة  –منظمة التحرير الفلسطينية ( 24/5/66غزة 
  )منشورات رسمية. 1966 –مايو  –أيار  24 – 20غزة  –

)239( 

كلمة القائد العام جليش التحرير الفلسطيني اللواء وجيه املدين يف الدورة الثالثة للمجلس   - 96
  .الوطني الفلسطيني

الفلسطيني الدورة الثالثة للمجلس الوطني  –منظمة التحرير الفلسطينية ( 24/5/66غزة 
  )منشورات رسمية. 1966 –مايو  –أيار  24 – 20غزة  –

)242( 

يف جملس األمة حول صفقة األسلحة . م.ع.بيان السيد زكريا حميي الدين، رئيس وزراء ج  - 97
  .األميركية إلسرائيل

  )25/5/66األهرام ( 24/5/66القاهرة 

)243( 

  .يبةخطاب امللك حسين يف افتتاح مشروع سد اخمل  - 98
  )26/5/66 –القدس  –اجلهاد ( 25/5/66

)244( 

  .بيان عراقي تركي مشترك  - 99
  )27/5/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 26/5/66بغداد 

)246( 

نص مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إىل وزارة اخلارجية العربية بمناسبة االتفاقية   -100
  .املعقودة بين أملانيا الغربية وإسرائيل

 – 63و  62فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين، العددان ( 28/5/66بيروت 

)247( 
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  )66نيسان وأيار 
مذكرة الهيئة العربية العليا إىل وزارات اخلارجية العربية بمناسبة تقديم األسلحة   -101

  .األميركية إلسرائيل
 – 63و  62لعددان فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين، ا( 28/5/66بيروت 
  )66وأيار  نيسان

)249( 

بيان االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب بمناسبة زيارة كونراد أديناور مستشار أملانيا   -102
  .السابق إلسرائيل

  )59عدد . جملة احتاد العمال العرب. العمال العرب( 1966 –مايو  –أيار 

)251( 

ارجية اللبنانية، حول صفقة األسلحة األميركية إلسرائيل، بيان السيد فيليب تقال، وزير اخل  -103
  .أمام جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية وبيان اللجنة بهذا الصدد

  )3/6/66 –بيروت  –احلياة ( 2/6/66بيروت 

)253( 

  .يف لبنان حول احللف اإلسالمي» جبهة األحزاب التقدمية والشخصيات الوطنية«بيان   -104
  )4/6/66النهار ( 3/6/66بيروت 

)255( 

لصفقة  بيان جبهة األحزاب والهيئات والشخصيات التقدمية والوطنية يف لبنان استنكاراً  -105
  .األسلحة األميركية إلسرائيل

  )4/6/66احملرر ( 3/6/66بيروت 

)257( 

  .املشترك عن حمادثات أمير دولة الكويت يف بغداد –الكويتي  –البيان العراقي   -106
  )8/6/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 7/6/66 –الكويت  – بغداد

)259( 

  .البيان املصري السوري املشترك حملادثات نائب رئيس الوزراء السوري يف القاهرة  -107
  )15/6/66البعث ( 14/6/66القاهرة 

)260( 

  .خطاب امللك حسين يف عجلون  -108
  )15/6/66 –القدس  –اجلهاد ( 14/6/66عجلون 

)261( 

  .خطاب الرئيس جمال عبد الناصر يف البحيرة  -109
  )16/6/66األهرام ( 15/6/66البحيرة 

)268( 

  .بيان مصري عراقي مشترك عن حمادثات وزير اخلارجية العراقية يف القاهرة  -110
  )17/6/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 16/6/66القاهرة 

)271( 

وحدات العمالية والطالبية الفلسطينية كلمة السيد أحمد الشقيري يف اجتماع رؤساء ال  -111
  .بمناسبة خطاب امللك حسين يف عجلون

  )18/6/66األهرام ( 17/6/66القاهرة 

)272( 

قرارات رؤساء الوحدات الفلسطينية للطلبة والعمال يف اجلمهورية العربية املتحدة بعد   -112
  .يف عجلونعلى خطاب امللك حسين  خطاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية رداً

  )18/6/66األهرام ( 17/6/66القاهرة 

)277( 

  .رسالة السيد أحمد الشقيري إىل امللك حسين  -113
  )20/6/66 –بيروت  –احملرر ( 18/6/66القاهرة 

)278( 

  .أجوبة الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت على أسئلة مراسل جريدة احلياة  -114
  )21/6/66 –بيروت  –احلياة ( 20/6/66الكويت 

)279( 

 )281(كلمة السيد شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، يف املأدبة التي أقيمت على شرف أمير   -115
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  .دولة الكويت
  )22/6/66 –بيروت  –احلياة ( 21/6/66بيروت 

ه خطاب الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت، يف املأدبة التي أقامها على شرف  -116
  .رئيس اجلمهورية اللبنانية

  )22/6/66 –احلياة ( 21/6/66بيروت 

)282( 

  .الكويتي املشترك عن حمادثات أمير دولة الكويت يف لبنان –البيان اللبناين   -117
  )25/6/66 –احلياة ( 24/6/66بيروت 

)283( 

  .خطاب السيد أحمد الشقيري يف ندوة البعوث اإلسالمية يف القاهرة  -118
  )25/6/66األهرام ( 24/6/66رة القاه

)284( 

إىل احلكومة البولونية بخصوص موقفها من » الهيئة العربية العليا لفلسطين«مذكرة   -119
  .إسرائيل

 –، حزيران 64فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين، العدد ( 29/6/66بيروت يف 
  )66 –يونيو 

)288( 

يا لفلسطين للدول العربية حول مشروع صهيوين يستهدف إلغاء مذكرة الهيئة العربية العل  -120
  .وكالة الغوث وامتصاص الالجئين

 –، حزيران 64فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين، العدد ( 29/6/66بيروت يف 
  )66 –يونيو 

)291( 

  .األوسط حديث رئيس الهيئة العربية العليا إىل مراسل الصحافة األملانية بالشرق  -121
  )66 –يونيو  –، حزيران 64فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين، العدد (

)293( 

البيانات والنداءات التي أذيعت من راديو بغداد باسم جملس قيادة الثورة اثر قيام عميد   -122
  .اجلو عارف عبد الرزاق بمحاولة االنقالب الفاشلة

  )1/7/66األهرام ( 30/6/66بغداد 

)296( 

  .من أميركا خطاب امللك فيصل اثر وصوله إىل جدة قادماً  -123
  )8/7/66أم القرى ( 1/7/66جدة 

)297( 

  .بيان مشترك صادر عن االحتاد العام لطلبة فلسطين وكونفدرالية طلبة إيران  -124
جملة شهرية تصدر عن االحتاد العام لطلبة فلسطين يف  –جبل الزيتون ( 2/7/66القاهرة 

  )66لقاهرة أكتوبر ا

)298( 

  .بيان السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين يف مؤتمر صحفي  -125
  )5/7/66 –القدس  –اجلهاد ( 4/7/66عمان 

)300( 

تركي مشترك ملباحثات الدكتور عبد الرحمن البزاز، رئيس وزراء العراق، يف  –بيان عراقي   -126
  .تركيا
  )8/7/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 7/7/66 –أنقره  –بغداد 

)304( 

فريقيين واآلسيويين املنعقد يف سطين والصادر عن مؤتمر الكتاب اإلالقرار اخلاص بفل  -127
  .بكين

  )فريقيين واآلسيويينمنشورات املكتب الدائم للكتاب اإل( 9/7/66بكين 

)305( 

  .توصيات جملس احتاد املعلمين العرب املنعقد يف دمشق  -128
  )12/7/66 –دمشق  –البعث ( 10/7/66دمشق 

)307( 
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  .البيان الصادر عن زيارة وفد اجلمهورية العربية املتحدة لسوريا  -129
  )13/7/66 –سورية  –نشرة األنباء الداخلية ( 13/7/66دمشق 

)310( 

بيان ناطق عسكري سوري حول اعتداء الطائرات اإلسرائيلية على املشروع العربي   -130
  .اه نهر األردن وروافدهالستثمار مي

  )14/7/66 –سورية  –نشرة األنباء الداخلية ( 14/7/66دمشق 

)311( 

  .تعليق اإلذاعة السورية على اعتداء الطائرات اإلسرائيلية على األراضي السورية  -131
  )14/7/66 –سوريا  –نشرة األنباء الداخلية ( 14/7/66دمشق 

)312( 

اجللسة (بية يف دور انعقاده العادي اخلامس واألربعين قرارات جملس اجلامعة العر  -132
  .)الرابعة
  )منشورات رسمية( 16/7/66السبت 

)314( 

نص مذكرة وزارة اخلارجية السورية إىل البعثات الدبلوماسية املعتمدة بدمشق حول   -133
  .العدوان اإلسرائيلي على األراضي السورية

  )17/7/66 –دمشق  –البعث ( 16/7/66دمشق 

)315( 

كلمة السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، يف جملس األمة حول سياسة األردن   -134
  .جتاه منظمة التحرير والكيان الفلسطيني

  )17/7/66 –القدس  –اجلهاد ( 16/7/66عمان 

)318( 

  .قرارات جمللس األمة األردين حول القضية الفلسطينية  -135
  )17/7/66 –لقدس ا –اجلهاد ( 16/7/66عمان 

)320( 

  .خطاب الرئيس عبد الناصر يف العيد الرابع عشر للثورة املصرية  -136
  )23/7/66 –القاهرة  –األهرام ( 22/7/66القاهرة 

)323( 

  .خطاب املشير عبد احلكيم عامر يف العيد الرابع عشر للثورة املصرية  -137
  )24/7/66 –القاهرة  –األهرام ( 23/7/66القاهرة 

)327( 

بيان االحتاد العام للطالب العرب يف اململكة املتحدة وايرلندة بمناسبة زيارة امللك حسين   -138
  .لبريطانيا

جملة شهرية تصدر عن االحتاد العام لطلبة فلسطين يف  –جبل الزيتون ( 23/7/66
  )66أكتوبر  –القاهرة 

)329( 

ول االعتداءات اإلسرائيلية على تصريح مصدر مسؤول يف وزارة اخلارجية السورية ح  -139
  .سورية
  )24/7/66 –دمشق  –البعث ( 23/7/66دمشق 

)331( 

بيان مشترك للجمهورية العربية املتحدة والعراق عن زيارة الدكتور عبد الرحمن البزاز   -140
  .رئيس وزراء العراق، إىل اجلمهورية العربية املتحدة

  )25/7/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 24/7/66بغداد 

)332( 

حديث الدكتور إبراهيم ماخوس، نائب رئيس جملس الوزراء السوري ووزير اخلارجية إىل   -141
  .وفد كوريا الشعبية

  )25/7/66 –دمشق  –البعث ( 24/7/66دمشق 

)333( 

  .بيان القيادة العامة لقوات العاصفة حول مقتل أربعة من فدائييها باألردن  -142
  )25/7/66 –دمشق  –البعث (

)335( 



11 
 

  .خطاب امللك حسين يف جمعية الصحافة األجنبية بلندن  -143
  )26/7/66 –القدس  –اجلهاد ( 25/7/66لندن 

)336( 

مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إىل رئيس جملس األمن بمناسبة مناقشة الشكويين   -144
  .السورية والصهيونية

تموز وآب  – 66و  65بية العليا، العددان فلسطين، نشرة الهيئة العر( 26/7/66نيويورك 
66(  

)337( 

  .خطاب الرئيس عبد الناصر يف اإلسكندرية  -145
  )27/7/66 –القاهرة  –األهرام ( 26/7/66اإلسكندرية 

)340( 

س الوزراء السوري، يف احتفال عمايل يف مقر لعين، رئيس جمخطاب الدكتور يوسف ز  -146
  .االحتاد العام لنقابات العمال

  )27/7/66 –دمشق  –البعث ( 26/7/66دمشق 

)345( 

  .أجوبة امللك حسين على األسئلة التي وجهت إليه يف املعهد امللكي للشؤون الدولية بلندن  -147
  )28/7/66 –القدس  –اجلهاد ( 27/7/66لندن 

)346( 

  .البريطانيةله، وزير اخلارجية  خطاب امللك حسين يف مأدبة العشاء التي أقامها تكريماً  -148
  )28/7/66 –القدس  –اجلهاد ( 27/7/66لندن 

)348( 

البيان املشترك عن لقاء وفدي حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري واالحتاد االشتراكي   -149
  .م.ع.العربي يف ج

  )31/7/66 –اجملاهد ( 27/7/66

)349( 

جملس النواب اللبناين حول  ون اخلارجية يفؤبيان وزير اخلارجية اللبنانية يف جلنة الش  -150
  .تأجيل مؤتمر القمة العربي الرابع وقرار اللجنة يف هذا الصدد

  )30/7/66احلياة ( 29/7/66بيروت 

)350( 

  .رأي الشيوعيين اللبنانيين يف أهم القضايا الراهنة  -151
  )30/7/66 –بيروت  –النداء ( 29/7/66بيروت 

)352( 

مد عيد عشاوي وزير الداخلية السورية يف مهرجان الفتوة اخلطاب الذي ألقاه السيد حم  -152
  .بحلب
  )4/8/66 –دمشق  –البعث ( 3/8/66حلب 

)353( 

  .بيان رسمي عن موقف األردن من تأجيل مؤتمر القمة  -153
  )4/8/66 –القدس  –اجلهاد ( 3/8/66عمان 

)355( 

  سوفياتي مشترك –بيان عراقي   -154
  )4/8/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 3/8/66بغداد 

)356( 

تصريح السيد وصفي التل، رئيس الوزارة األردنية، يف مؤتمره الصحفي حول ضرورة   -155
  .انعقاد مؤتمر القمة العربي الرابع يف حينه

  )7/8/66 –القدس  –اجلهاد ( 6/8/66عمان 

)357( 

  .صومايل مشترك –بيان سعودي   -156
  )10/8/66 –جدة  –البالد ( 9/8/66جدة 

)362( 

تاسي، رئيس الدولة السورية، بمناسبة افتتاح اخلطاب الذي ألقاه الدكتور نور الدين األ  -157
  .سوق اإلنتاج الصناعي الزراعي

)363( 
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  )21/8/66 –دمشق  –الثورة ( 20/8/66حلب 
تاسي، رئيس الدولة السورية، بمناسبة افتتاح معرض دمشق خطاب الدكتور نور الدين األ  -158

  . الثالث عشرالدويل
  )26/8/66 –دمشق  –الثورة ( 25/8/66دمشق 

)367( 

  .يف لبنان» للجبهة الديمقراطية البرملانية«املبادئ األساسية   -159
  )26/8/66 –بيروت  –اجلريدة ( 25/8/66بيروت 

)371( 

ة وفد األجوبة التي أدىل بها السيد جميل شيا، وزير اإلعالم والثقافة واإلرشاد، على أسئل  -160
  .منظمة الشباب يف احلزب الديمقراطي املسيحي األملاين

  )26/8/66 –دمشق  –الثورة ( 25/8/66دمشق 

)372( 

البيان املشترك الذي صدر عن االحتاد العام للفالحين يف اجلمهورية العربية السورية   -161
  .نقابة العمال الزراعيين السوفيات –واللجنة املركزية 

  )28/8/66 –دمشق  –بعث ال( 25/8/66موسكو 

)375( 

البيان املشترك الصادر عن حمادثات احتادي نقابات العمال يف اجلمهورية العربية   -162
  .املتحدة واجلمهورية العربية السورية

  )27/8/66 –دمشق  –الثورة ( 26/8/66دمشق 

)376( 

  .توصيات املؤتمر العاشر للمهندسين العرب املنعقد يف القدس  -163
  )27/8/66 –القدس  –اجلهاد ( 26/8/66س القد

)377( 

  .خطاب امللك فيصل يف تركيا رداً على اخلطاب الذي ألقاه رئيسها ترحيباً به  -164
  )30/8/66 –جدة  –البالد ( 29/8/66أنقره 

)378( 

  .بيان مشترك بين االحتاد العام لطلبة فلسطين واحتاد الطلبة اجلامعيين يف كوبا  -165
جملة شهرية تصدر عن االحتاد العام لطلبة . جبل الزيتون( 66أغسطس  –هافانا آب 

  )66أكتوبر  –فلسطين يف القاهرة 

)379( 

  .كتاب مفتوح من احتاد عمال فلسطين إىل العمال والفالحين يف تونس  -166
  )62عدد . جملة احتاد العمال العرب. العمال العرب( 66 –أغسطس  –آب 

)381( 

ترك عن حمادثات وفد جبهة التحرير الوطني اجلزائرية وحزب البعث العربي البيان املش  -167
  .االشتراكي

  )4/9/66 –دمشق  –الثورة ( 3/9/66دمشق 

)382( 

  .أجوبة امللك فيصل يف مؤتمر صحفي عقده يف تركيا  -168
  )5/9/66 –جدة  –البالد ( 3/9/66أنقره 

)383( 

  .سعودي مشترك –بيان تركي   -169
  )5/9/66 –جدة  –البالد ( 4/9/66 –لرياض ا –أنقره 

)384( 

مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إىل الدول العربية حول جتربة منظمة التحرير يف   -170
  .األعوام الثالثة املاضية

تشرين أول  67العدد . فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين( 6/9/66بيروت يف 
  )66أكتوبر  –

)385( 

املؤتمر الصحفي الذي عقده السيد صالح بوبنيدر عضو جملس الثورة واألمانة التنفيذية   -171
  .حلزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري بعد عودته من سوريا

)389( 
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  )11/9/66 –اجلزائرية  –اجملاهد ( 7/9/66
ية لالستيالء عن تفاصيل املؤامرة الصهيونية األميرك) مع املرفقات(بيان أمين القدس   -172

  .على هداسا واجلامعة العبرية تمهيداً لتدويل القدس
  )12/9/66 –املقدسية  –املنار ( 11/9/66القدس 

)390( 

  .حديث صحفي للملك فيصل يف املغرب  -173
  )12/9/66 –جدة  –البالد ( 11/9/66أفران 

)394( 

  .مشترك –مغربي  –بيان سعودي   -174
  )13/9/66 –ة جد –البالد ( 12/9/66الرياض 

)395( 

  .قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي السادس واألربعين  -175
  )منشورات رسمية( 66لعام ) أيلول(سبتمبر  13-10القاهرة 

)396( 

  .مشترك –بيان سعودي غيني   -176
  )16/9/66 –جدة  –البالد ( 15/9/66 –الرياض  –كوناكري 

)410( 

  .مشترك –مايل  –سعودي بيان   -177
  )19/9/66 –جدة  –البالد ( 18/9/66باماكو 

)411( 

  .قرارات وتوصيات املكتب الدائم الحتاد احملامين العرب املنعقد يف حلب  -178
  )منشور رسمي( 19/9/66- 15حلب 

)412( 

  .لقدسمذكرة الهيئة العربية العليا للدول العربية بمناسبة افتتاح الكنيست اليهودي با  -179
 –تشرين أول  67فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين، العدد ( 21/9/66بيروت 
  )66 –أكتوبر 

)413( 

  .مشترك –تونسي  –بيان سعودي   -180
  )25/9/66 –جدة  –البالد ( 24/9/66 –الرياض  –تونس 

)415( 

  .ة وكالة الغوث التعليميةمذكرة من االحتاد العام لطلبة فلسطين، فرع لبنان، حول سياس  -181
  )منشور( 26/9/66

)416( 

  .عن عمليات قوات العاصفة داخل األرض احملتلة 52نص البالغ العسكري رقم   -182
  )28/9/66 –دمشق  –البعث ( 27/9/66

)423( 

  .نص مذكرة احتاد احملامين العرب للمنظمات القانونية الدولية دفاعاً عن حممود حجازي  -183
  )66 –سبتمبر  –أيلول  29احملرر (

)424( 

بيان االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب استنكاراً ملوقف سلطات أملانيا االحتادية من   -184
  .عمال فلسطين

  )63جملة احتاد العمال العرب عدد . العمال العرب( 66) سبتمبر(أيلول 

)430( 

جريدة ذي كرستشن ساينس نص احلديث الصحفي الذي أدىل به امللك حسين ملراسل   -185
  .مونيتور

  )9/10/66 –القدس  –اجلهاد ( 5/10/66عمان 

)431( 

رسالة وفد الهيئة العربية بنيويورك إىل رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة رداً على   -186
  .افتراءات ابا ايبان

تشرين  – 68العدد  –فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين ( 7/10/66نيويورك 
  )66الثاين 

)433( 
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نص البيان الذي أصدرته القيادة القطرية حول أعمال املؤتمر القطري الثالث حلزب البعث   -187
  .العربي االشتراكي

  )9/10/66 –دمشق  –البعث ( 8/10/66دمشق 

)437( 

  .خطاب امللك فيصل يف مدينة الرياض بعد عودته من اخلارج  -188
  )9/10/66 –جدة  –البالد ( 8/10/66الرياض 

)438( 

  .الذي أصدرته القيادة العامة لقوات العاصفة 53نص البالغ العسكري رقم   -189
  )9/10/66 –دمشق  –البعث ( 8/10/66

)439( 

نص احلديث الذي أدىل به الدكتور يوسف زعين ملندوب اإلذاعة يف اجلمهورية العربية   -190
  .السورية
  )11/10/66 –دمشق  –البعث ( 10/10/66دمشق 

)440( 

  .حديث صحفي للملك فيصل مع مندوب جريدة احلياة البيروتية  -191
  )11/10/66 –بيروت  –احلياة ( 10/10/66

)441( 

ثيوبي املشترك الذي صدر بمناسبة انتهاء زيارة اإلمبراطور هيالسيالسي البالغ اللبناين اال  -192
  .للبنان

  )12/10/66 –بيروت  –ألنباء نشرة الوكالة الوطنية ل( 12/10/66بيروت 

)442( 

مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين للدول العربية حول أخطار شق قناة يهودية منافسة   -193
  .لقناة السويس

تشرين  – 68العدد  –فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين ( 12/10/66بيروت 
  )66الثاين 

)443( 

  .صدر حول مباحثات امللك حسين واإلمبراطور هيالسيالسيالبيان املشترك الذي   -194
  )16/10/66 –القدس  –اجلهاد ( 15/10/66عمان 

)445( 

  .البالغ املشترك الصادر عن زيارة الرئيس اجلزائري هواري بومدين ليوغوسالفيا  -195
  )16/10/66 –اجلزائرية  –اجملاهد (

)446( 

العمال يف القطر السوري واالحتاد العام لعمال بيان مشترك لالحتاد العام لنقابات   -196
  .فلسطين

  )منشور) (17/10/66القاهرة (

)447( 

  .بيان مشترك بين احتاد نقابات عمال السودان واالحتاد العام لعمال فلسطين  -197
  )منشور( 17/10/66القاهرة 

)449( 

  .سورية اجلديدةالتصريح الذي أدىل به الدكتور يوسف زعين حول مهام الوزارة ال  -198
  )18/10/66 –دمشق  –البعث ( 17/10/66دمشق 

)450( 

  .خطاب السيد صبري حماده بمناسبة انتخابه رئيساً جمللس النواب اللبناين  -199
  )19/10/66 –بيروت  –اجلريدة ( 18/10/66بيروت 

)451( 

  .م.ع.ثيوبي مشترك عن زيارة اإلمبراطور هيالسيالسي إىل جا –بيان مصري   -200
  )19/10/66 –القاهرة  –األهرام ( 18/10/66القاهرة 

)452( 

مانيال «حديث صحفي للشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت، مع مندوبة جريدة   -201
  .الفيليبينية» تايمز

  )19/10/66 –الكويت  –الرأي العام ( 18/10/66الكويت 

)453( 
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عشاوي وزير الداخلية السورية يف اجتماع جلان الكلمة التي ألقاها السيد حممد عيد   -202
  .احملافظات للتعبئة العامة

  )20/10/66 –دمشق  –البعث ( 18/10/66دمشق 

)454( 

مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إىل وزراء خارجية الدول العربية بمناسبة االعتداء   -203
  .على مكاتب الوفد السوري يف األمم املتحدة

 68العدد  –نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين  –فلسطين ( 19/10/66بيروت يف 
  )66تشرين الثاين 

)456( 

احلديث الذي أفضى به السيد الصادق املهدي رئيس احلكومة السودانية إىل مراسل جريدة   -204
  .البيروتية» النهار«

  )23/10/66 –بيروت  –النهار ( 21/10/66اخلرطوم 

)458( 

لرئيس اجلزائري هواري بومدين إىل رئيس الدولة السورية بمناسبة االعتداءات برقية ا  -205
  .اإلسرائيلية على سوريا

  )23/10/66اجملاهد (

)459( 

أبعاد «خطاب الدكتور إبراهيم ماخوس نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية السورية حول   -206
  .»معركتنا املصيرية مع االستعمار والصهيونية والرجعية

  )24/10/66 –دمشق  –البعث ( 23/10/66دمشق 

)460( 

  .حديث صحفي للشيخ جابر األحمد، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء  -207
  )25/10/66 –الكويت  –الرأي العام ( 24/10/66الكويت 

)466( 

كلمة الدكتور سيد نوفل يف افتتاح اجتماعات الدورة احلادية والعشرين جمللس إدارة هيئة   -208
  .ستثمار مياه نهر األردن وروافدها

  )25/10/66 –بيروت  –احملرر ( 24/10/66بيروت 

)467( 

  .يف نيودلهي» االجتماع الثالثي«بيان عن   -209
  )25/10/66 –القاهرة  –األهرام ( 24/10/66

)469( 

  .كلمة الشيخ صباح األحمد، وزير خارجية الكويت يف االحتفال بيوم األمم املتحدة  -210
  )25/10/66 –الكويت  –الرأي العام ( 24/10/66ويت الك

)470( 

  .مقررات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية  -211
  )26/10/66 –بيروت  –احملرر ( 25/10/66القاهرة 

)471( 

  .بيان من االحتاد العام لعمال فلسطين حول العمل الفدائي  -212
  )28/10/66احملرر ( 27/10/66بيروت 

)474( 

  .اخلطاب األميري يف افتتاح الدور العادي اخلامس جمللس األمة الكويتي األول  -213
  )30/10/66 –الكويت  –الرأي العام ( 29/10/66الكويت 

)476( 

نص بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي عن أعمال املؤتمر القومي   -214
  .التاسع
  )1/11/66 –دمشق  –البعث ( 31/10/66دمشق 

)478( 

  .الصادر عن القيادة العامة ملنظمة أبطال العودة – 1 –البالغ رقم   -215
  )3/11/66 – 1011العدد  –حملق احملرر  –فلسطين (تشرين أول 

)487( 

 )489(  .وصية الفدائي الشهيد رفيق عساف  -216
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  )3/11/66 – 1011العدد  –ملحق احملرر  –فلسطين (
  .حممد الزعبي، وزير اإلعالم، جلريدة الثورة حول قضية فلسطين نص حديث السيد  -217

  )2/11/66 –دمشق  –الثورة ( 1/11/66دمشق 
)490( 

  .لوعد بلفور 49بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين بمناسبة الذكرى الـ   -218
 – 69العدد  –نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين  –فلسطين ( 2/11/66بيروت يف 

  )66نون األول كا

)493( 

  .بيان من احتاد احملامين العرب بمناسبة وعد بلفور  -219
  )منشور رسمي( 2/11/66

)495( 

نص خطاب الدكتور نور الدين االتاسي يف املسيرة الشعبية بدمشق بمناسبة ذكرى وعد   -220
  .بلفور

  )3/11/66 –دمشق  –البعث ( 2/11/66دمشق 

)496( 

تقال، وزير اخلارجية اللبنانية أمام جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية  بيان السيد فيليب  -221
  .حول سياسة لبنان اخلارجية

  )3/11/66 –بيروت  –النهار ( 2/11/66بيروت 

)502( 

  .نص خطاب امللك حسين يف ذكرى وعد بلفور  -222
  )3/11/66 –القدس  –اجلهاد ( 2/11/66عمان 

)505( 

  .وسوريا. م.ع.ترك بين جاتفاقية الدفاع املش  -223
  )66يناير  –القاهرة  –السياسة الدولية ( 4/11/66

)507( 

  .بيان املثقفين الثوريين يف جامعات لبنان حول قضية فلسطين يف كتاب التربية املدنية  -224
  )5/11/66األنباء (

)509( 

  .افريقي يف أديس أبابمذكرة األستاذ أحمد الشقيري إىل مؤتمر القمة اال  -225
  )منشور( 5/11/66

)510( 

  .خطاب امللك فيصل يف حفل احلرس الوطني على طريق خريص  -226
  )7/11/66 –جدة  –البالد ( 6/11/66

)516( 

  .وسوريا يف القاهرة. م.ع.بيان مشترك عن احملادثات التي جرت بين ج  -227
  )8/11/66 –القاهرة  –األهرام ( 7/11/66

)518( 

دريد الدملوجي، وزير الثقافة واإلرشاد العراقي، حول اتفاقية الدفاع  بيان أصدره السيد  -228
  .وسوريا. م.ع.املشترك التي عقدت بين ج

  )8/11/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 7/11/66بغداد 

)519( 

بيان مشترك عن كتلة النقابات املنفردة اللبنانية واالحتاد العام لنقابات العمال يف   -229
  .سوريا

  )19/11/66النهار ( 10/11/66

)520( 

  .حديث صحفي للواء الركن شاكر حممود شكري، وزير الدفاع العراقي  -230
  )12/11/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 11/11/66بغداد 

)521( 

  .قرارات الدورة الثامنة للمجلس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي  -231
  )20/11/66 –جدة  –البالد ( 12/11/66مكة املكرمة 

)523( 

 )526(تشيكي مشترك عن حمادثات السيد انطونين نوفوتني، رئيس جمهورية  –بيان مصري   -232
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  .تشيكوسلوفاكيا، مع الرئيس عبد الناصر يف القاهرة
  )15/11/66 –القاهرة  –األهرام ( 14/11/66

رائيلي على نص الرسالة التي وجهها السيد أحمد الشقيري إىل امللك حسين اثر االعتداء اإلس  -233
  .قرية السموع

  )17/11/66 –األهرام ( 16/11/66القاهرة 

)527( 

جزائري عن حمادثات السيد بوتفليكه، وزير خارجية اجلزائر مع املسؤولين  –بيان عراقي   -234
  .العراقيين

  )18/11/66 –بغداد   –اجلمهورية ( 16/11/66

)530( 

ناسبة الذكرى الثالثة لثورة الثامن عشر من كلمة الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف بم  -235
  .تشرين الثاين

  )18/11/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 17/11/66

)531( 

  .الباكستاين املشترك الصادر عن زيارة الرئيس حممد أيوب خان لألردن –البيان األردين   -236
  )18/11/66 –القدس  –فلسطين ( 17/11/66عمان 

)532( 

  .واحتاد طالب جامعة بيروت العربية» فرع لبنان«د العام لطلبة فلسطين بيان من االحتا  -237
  )منشور( 18/11/66اجلمعة 

)533( 

الذي » الظرف الدقيق«نص الرسالة التي وجهها امللك حسين إىل السيد وصفي التل حول   -238
  .يجتازه األردن

  )20/11/66 –القدس  –اجلهاد ( 19/11/66عمان 

)534( 

  .إىل السكرتير العام لألمم املتحدة) فتح(كة التحرير الوطني الفلسطيني مذكرة حر  -239
  )منشور( 20/11/66

)536( 

  .بيان مشترك عن حمادثات امللك فيصل والرئيس ديوري هاماين، رئيس جمهورية النيجر  -240
  )21/11/66 –جدة  –البالد ( 20/11/66الرياض 

)538( 

  .ت األملانية احلر واالحتاد العام لعمال فلسطينالبيان املشترك الحتاد النقابا  -241
  )15/12/66 – 1046العدد  –ملحق احملرر  –فلسطين ( 20/11/66

)539( 

  .نص الرسالة التي وجهها الرئيس شارل حلو إىل اللبنانيين بمناسبة عيد االستقالل  -242
  )22/11/66 –بيروت  –اجلريدة ( 21/11/66بيروت 

)541( 

ي أدىل به السيد وصفي التل يف مؤتمر صحفي عقده بعمان حول االعتداء احلديث الذ  -243
  .اإلسرائيلي األخير على األردن

  )22/11/66 –القدس  –اجلهاد ( 21/11/66عمان 

)542( 

اثر االعتداء اإلسرائيلي على قرية » الوطنيون ورجاالت مدينة نابلس«البيان الذي أصدره   -244
  .السموع األردنية

  )23/11/66 –دمشق  –الثورة ( 22/11/66نابلس 

)546( 

  .نص الرسالة الثانية التي وجهها السيد أحمد الشقيري إىل امللك حسين  -245
  )23/11/66 –بيروت  –احملرر ( 22/11/66القاهرة 

)547( 

  .البيان اخلتامي عن أعمال مقررات اجمللس املركزي لالحتاد الدويل للعمال العرب  -246
  )23/11/66 –دمشق  –البعث ( 22/11/66دمشق 

)550( 

 )551(نص رسالة الفريق عبد املنعم رياض القائد العام للقيادة العربية املوحدة بالنيابة، إىل   -247
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  .السيد عبد اخلالق حسونه، األمين العام جلامعة الدول العربية
  )25/11/66 –ملحق أسبوعي، القاهرة  –األهرام ( 22/11/66القاهرة 

البيان الذي أصدرته القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي يف األردن حول نص   -248
  .االضطرابات التي تلت االعتداء اإلسرائيلي على قرية السموع األردنية

  )25/11/66 –دمشق  –البعث ( 24/11/66عمان 

)555( 

  .املنعقد يف القاهرة بيان اللجنة الدائمة لإلعالم العربي يف دور انعقادها احلادي عشر  -249
  )25/11/66 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 24/11/66القاهرة 

)557( 

  .خطاب الرئيس جمال عبد الناصر يف جملس األمة بمناسبة افتتاح دورته الرابعة  -250
  )25/11/66األهرام ( 24/11/66القاهرة 

)558( 

بمناسبة أحداث األردن ) فتح(طني الفلسطيني منشورات العاصفة صوت حركة التحرير الو  -251
  .)نوفمبر(خالل تشرين الثاين 

منشور ( 25/11عمان ) 4(، 24/11نابلس ) 3(، 23/11اخلليل ) 2(، 22/11القدس ) 1(
  )رسمي

)562( 

  .بيان مشترك عن حمادثات الرئيس عبد الناصر والرئيس الروماين كيفوستويكا يف القاهرة  -252
  )26/11/66 –القاهرة  –ام األهر( 25/11/66

)565( 

خطاب امللك فيصل يف حفل أقامه على شرف الرئيس إسماعيل األزهري، رئيس جملس   -253
  .السيادة السوداين

  )27/11/66 –جدة  –البالد ( 26/11/66الرياض 

)566( 

ه خطاب السيد إسماعيل األزهري، رئيس جملس السيادة السوداين، يف حفل أقامه على شرف  -254
  .امللك فيصل

  )27/11/66 –جدة  –البالد ( 26/11/66الرياض 

)567( 

نص البيان الذي صدر عن البالط امللكي الهاشمي يف عمان حول نشر نص رسالتين كان   -255
  .قد وجههما امللك حسين للرئيس جمال عبد الناصر، مع نص الرسالتين

  )27/11/66 –القدس  –اجلهاد ( 26/11/66عمان 

)568( 

نص املذكرة التي بعثت بها القيادة العامة للجيش األردين إىل السيد عبد اخلالق حسونة رداً   -256
  .على رسالة الفريق عبد املنعم رياض

  )27/11/66 –القدس  –اجلهاد ( 26/11/66عمان 

)578( 

  .»حول احلوادث األخيرة«بيان السيد عبد الوهاب اجملايل، وزير الداخلية األردين،   -257
  )27/11/66 –القدس  –اجلهاد ( 26/11/66ان عم

)583( 

  .مقررات مهرجان منظمة التحرير الفلسطينية يف بيروت بمناسبة ذكرى التقسيم  -258
  )منشور( 27/11/66بيروت 

)585( 

  .قانون اخلدمة الوطنية اإلجبارية يف األردن  -259
  )66 اجلريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية العدد( 27/11/66

)586( 

البيان الصادر عن املؤتمر الرابع والعشرين لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة   -260
  .إسرائيل
  )30/11/66 –دمشق  –الثورة ( 27/11/66الكويت 

)588( 

 )590(نص اإليضاحات التي أدىل بها السيد حممد حمجوب، املفوض العام ملكاتب مقاطعة   -261
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التي وردت بالبيان الصادر عن املؤتمر الرابع والعشرين إسرائيل، حول بعض النقاط 
  .لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية

  )30/11/66 –دمشق  –الثورة ( 27/11/66
  .بيان من احتاد احملامين العرب حول األحداث اجلارية يف األردن  -262

  )منشور( 28/11/66
)592( 

قامه للرئيس هواري بومدين رئيس اجلمهورية كلمة الرئيس عبد الناصر يف حفل عشاء أ  -263
  .اجلزائرية

  )29/11/66 –القاهرة  –األهرام ( 28/11/66

)593( 

كلمة الرئيس اجلزائري هواري بومدين يف حفل العشاء الذي أقامه له الرئيس عبد الناصر   -264
  .اثر وصوله إىل القاهرة

  )29/11/66 –القاهرة  –األهرام ( 28/11/66

)594( 

بيان حركة القوميين العرب حول أحداث األردن التي تلت الهجوم اإلسرائيلي على قرية   -265
  .السموع
  )29/11/66 –بيروت  –احملرر ( 28/11/66بيروت 

)595( 

  .فرع لبنان يف ذكرى التقسيم –بيان من االحتاد العام لطلبة فلسطين   -266
  )منشور( 29/11/66

)597( 

  .لقرارات التقسيم والتدويل 19 العليا لفلسطين بمناسبة الذكرىبيان الهيئة العربية   -267
 – 69العدد  –نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين  –فلسطين ( 29/11/66بيروت يف 

  )66كانون األول 

)598( 

يف » حول االنتفاضة الشعبية«نص بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي   -268
  .األردن
  )30/11/66 –دمشق  –البعث ( 29/11/66دمشق 

)600( 

حديث امللك حسين يف املؤتمر الصحفي الذي عقده حول االعتداء اإلسرائيلي على قرية   -269
  .السموع

  )30/11/66 –القدس  –اجلهاد ( 29/11/66عمان 

)604( 

  .نظام بتقييد السفر خلارج األردن  -270
  )68نية الهاشمية العدد اجلريدة الرسمية للمملكة األرد( 30/11/66

)607( 

  .بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين بمناسبة العدوان الصهيوين على منطقة اخلليل  -271
  )66 –كانون األول  – 69العدد  –نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين  –فلسطين (

)608( 

  . القاهرةخطاب الرئيس اجلزائري السيد هواري بومدين يف جملس األمة يف  -272
  )1/12/66 –القاهرة  –األهرام ( 30/11/66

)610( 

  .القرارات السياسية والثقافية ملؤتمر الكتاب الفلسطينيين العرب األول  -273
  )منشور( 1/12/66

)611( 

خطاب العرش الذي القاه امللك حسين بمناسبة افتتاح الدورة العادية الرابعة جمللس األمة   -274
  .األردين

  )2/12/66 –القدس  – فلسطين(

)616( 

 )619(  .»حول ما يجري اليوم يف األردن«بيان احلرس القومي السوري   -275
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  )2/12/66 –دمشق  –البعث ( 1/12/66دمشق 
  .نظام احتاد الكتاب الفلسطينيين العرب  -276

  )منشور( 2/12/66
)622( 

  .ردنيةالكلمة التي وجهها امللك حسين إىل الشعب عبر اإلذاعة األ  -277
  )3/12/66 –القدس  –اجلهاد ( 2/12/66عمان 

)627( 

  .نص النداء الذي وجهه احتاد الكتاب الفلسطينيين العرب إىل كتاب العامل  -278
  )منشور( 3/12/66

)633( 

  .يف جملس األمة. م.ع.بيان احلكومة الذي ألقاه السيد صدقي سليمان، رئيس الوزراء، ج  -279
  )4/12/66 –القاهرة  –رام األه( 3/12/66القاهرة 

)635( 

رد السيد الشاذيل القليبي، وزير الثقافة التونسي على سؤال يتصل بقضية فلسطين يف   -280
  .املؤتمر الصحفي الذي عقده يف جدة

  )4/12/66 –جدة  –البالد ( 3/12/66 –جدة 

)636( 

  .فيصل سعودي مشترك عن حمادثات الرئيس األزهري وامللك –بيان سوداين   -281
  )4/12/66 –جدة  –أم القرى ( 3/12/66

)637( 

  .م.ع.عربي مشترك عن زيارة الرئيس هواري بومدين لـ ج –بيان جزائري   -282
  )6/12/66 –القاهرة  –األهرام ( 5/12/66

)638( 

  .بيان من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي يف القدس  -283
  )7/12/66احملرر ( 5/12/66

)639( 

  .كويتي عن زيارة الرئيس عبد الرحمن عارف إىل الكويت –يان عراقي ب  -284
  )7/12/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 6/12/66

)641( 

  .نص رد جملس األعيان األردين على خطاب العرش  -285
الدورة العادية الرابعة  – 7/12/66حمضر اجللسة الثانية املعقودة يف ( 7/12/66

  )11جلد  – 2عدد . ريدة الرسمية األردنيةملحق اجل. جمللس األمة الثامن

)642( 

كلمة السيد حممود رياض، وزير خارجية اجلمهورية العربية املتحدة، يف اجتماع جملس   -286
  .الدفاع العربي

  )8/12/66 –القاهرة  –األهرام ( 7/12/66القاهرة 

)644( 

» ثورة األردن«مشق حول خطاب الدكتور نور الدين االتاسي يف املسيرة الشعبية يف د  -287
  .والقضية الفلسطينية

  )8/12/66 –دمشق  –البعث ( 7/12/66دمشق 

)646( 

قرارات وتوصيات املكتب الدائم الحتاد احملامين العرب املنعقد يف القاهرة يف الفترة من   -288
  .66) كانون أول(ديسمبر ) 5-8(
  )منشور(

)651( 

حول األحداث الدامية التي » فتح«ي الفلسطيني حلركة التحرير الوطن» بيان سياسي«  -289
  .شهدتها املنطقة العربية داخل األرض احملتلة وخارجها

  )منشور( 66) ديسمبر(كانون األول  10

)653( 

  .»األهرام«القرارات الصادرة عن اجتماعات جملس الدفاع العربي طبقاً لرواية   -290
  )11/12/66 –القاهرة  –األهرام ( 10/12/66القاهرة 

)657( 
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  .حول موقف األردن يف اجتماعات جملس الدفاع العربي املشترك» مصدر مسؤول«تصريح   -291
  )11/12/66 –القدس  –اجلهاد ( 10/12/66عمان 

)658( 

اخلطة العامة ملنظمة التحرير الفلسطينية كما قدمها السيد أحمد الشقيري جمللس الدفاع   -292
  .»لألهرام«العربي املشترك طبقاً 

  )11/12/66 –القاهرة  –األهرام ( 10/12/66القاهرة 

)662( 

  .حول بيان احلكومة. م.ع.تقرير اللجنة اخلاصة جمللس األمة يف ج  -293
  )11/12/66 –القاهرة  –األهرام ( 10/12/66القاهرة 

)663( 

ة حول بيان السيد الصادق املهدي، رئيس جملس الوزراء السوداين، يف اجلمعية التأسيسي  -294
  .األوضاع العامة

  )13/12/66 –اخلرطوم  –النشرة الرسمية ( 12/12/66اخلرطوم 

)665( 

تصريح السيد أكرم زعيتر، وزير اخلارجية يف األردن، حول اجتماعات جملس الدفاع   -295
  .العربي
  )13/12/66 –القدس  –اجلهاد ( 12/12/66عمان 

)666( 

اجمللس االقتصادي العربي يف دور انعقاده العادي القرارات والتوصيات التي اتخذها   -296
  .الثاين عشر

  )منشور رسمي( 1966» كانون أول«ديسمبر  13: القاهرة

)668( 

  .حديث صحفي للواء الركن شاكر حممود شكري، وزير الدفاع العراقي  -297
  )15/12/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 14/12/66 –بغداد 

)671( 

  .جمللس الدفاع العربي »فتح«مذكرة منظمة   -298
  )16/12/66 –األنوار (

)673( 

البالغ املشترك الصادر عن احملادثات بين وفد حزب البعث العربي االشتراكي ووفد حزب   -299
  .جبهات التحرير الوطني اجلزائرية

  )17/12/66 –دمشق  –الثورة ( 16/12/66اجلزائر 

)675( 

  .عباس آرام، وزير خارجية إيران، إىل العراق عراقي عن زيارة السيد –بيان إيراين   -300
  )20/12/66 –بغداد  –اجلمهورية ( 19/12/66

)676( 

البيان املشترك الصادر عن حمادثات وفد التحالف االشتراكي لقوى الشعب العامل يف   -301
  .يوغوسالفيا وحزب البعث العربي االشتراكي

  )21/12/66 –دمشق  –البعث ( 19/12/66دمشق 

)677( 

  .بيان من الشباب الثوري بمنظمة التحرير الفلسطينية حول الوضع الداخلي يف املنظمة  -302
  )منشور( 20/12/66

)678( 

  .البيان الوزاري حلكومة السيد رشيد كرامي  -303
  )21/12/66 –النهار ( 20/12/66

)680( 

  .رد جملس األمة الكويتي على اخلطاب األميري  -304
  )21/12/66 –الكويت  –رأي العام ال( 20/12/66الكويت 

)681( 

  .الصادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة) 54(البالغ العسكري رقم   -305
  )منشور( 23/12/66

)682( 

 )684(  .للجمهورية اللبنانية كلمة سماحة الشيخ حسن خالد بمناسبة تنصيبه مفتياً  -306
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  )25/12/66 –بيروت  –اجلريدة ( 24/12/66بيروت 
نص مذكرة اخلارجية األردنية إىل األمين العام جلامعة الدول العربية حول تصريحات   -307

  .منسوبة إىل األمين العام املساعد الدكتور سيد نوفل
  )27/12/66 –القدس  –اجلهاد ( 26/12/66عمان 

)685( 

حول نص مذكرة الدكتور سيد نوفل، األمين العام املساعد جلامعة الدول العربية،   -308
  .التصريحات املنسوبة إليه ومذكرة اخلارجية األردنية بهذا اخلصوص

  )28/12/66 –األهرام ( 27/12/66القاهرة 

)686( 

بيان السيد أحمد الشقيري اخلاص بتشكيل جملس الثورة الفلسطيني التابع ملنظمة التحرير   -309
  .الفلسطينية

  )28/12/66 –احملرر ( 27/12/66القاهرة 

)687( 

  .بطال العودةأصادر عن القيادة العامة ملنظمة  – 2 –بالغ رقم   -310
  )منشور( 66) ديسمبر(كانون األول 

)690( 

  .بيان املؤتمر الثاين لالحتاد العربي لعمال البترول  -311
  )66عدد  – 1966ديسمبر . جملة احتاد العمال العرب –العمال العرب (

)692( 

ء السلك الديبلوماسي يف لبنان بمناسبة حلول العام خطاب الرئيس شارل حلو ألعضا  -312
  .اجلديد

  )1/1/67 –النهار ( 31/12/66بيروت يف 

)693( 

 )695(  65ملحق الوثائق العربية الفلسطينية لعام   
  

 


