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  1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
 

  احملتويات
  

                              
  صفحة                                                                                                                                   

بالدعوة إىل تشكيل جلنة حتضيرية لعقد » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -1
  .مؤتمر فلسطيني

  )منشور( 4/1/1968

)1( 

بية والسفراء العرب برقية الهيئة العربية العليا لفلسطين إىل األمين العام جلامعة الدول العر  -2
  .يف القاهرة حول اختيار ممثلي فلسطين يف اجلامعة

  )5/1/1968احلياة، بيروت، (

)1( 

مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية   -3
  .حول ما تراه اجلبهة يف طبيعة مهمة املنظمة

  )منشور( 6/1/1968

)2( 

كومة اجلمهورية العربية املتحدة املقدمة إىل جملس جامعة الدول العربية بطلب مذكرة ح  -4
  .تأجيل انعقاد مؤتمر القمة العربي اخلامس

  )7/1/1968األهرام، القاهرة، ( 6/1/1968القاهرة، 

)5( 

  .بيان جملس جامعة الدول العربية بإرجاء موعد عقد مؤتمر القمة العربي اخلامس  -5
  )9/1/1968األهرام، القاهرة، ( 8/1/1968القاهرة، 

)5( 

اجللسة (يف دور انعقاده العادي الثامن واألربعين  ةقرار جملس جامعة الدول العربي  -6
  .، باملوافقة على اختيار السيد يحيى حمودة مندوباً لفلسطين لدى اجمللس)العاشرة

  )منشور رسمي( 8/1/1968القاهرة، 

)6( 

ة فلسطين إىل عدد من الهيئات واملنظمات حول اعتقال السيد برقية االحتاد العام لطلب  -7
  .تيسير قبعة، نائب رئيس االحتاد، يف القدس

  )3، ص 8/1/1968، بيروت، 394احلرية، العدد (القاهرة 

)6( 

نداء احتاد شبيبة الثورة يف اجلمهورية العربية السورية إىل منظمات الشبيبة التقدمية يف   -8
  .ح املوقف العربي من العدوان اإلسرائيليالعامل لتسهم يف شر

  )9/1/1968البعث، دمشق، ( 8/1/1968دمشق، 

)7( 

  .بالغ عسكري أردين  -9
  )9/1/1968الدستور، عمان، ( 8/1/1968عمان، 

)8( 

حديث أدىل به الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، لعدد من الصحفيين   - 10
  .األميركيين

  )11/1/1968العمل، تونس، ( 10/1/1968تونس، 

)9( 

رد السيد منيف احلسيني، رئيس ديوان مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين، على رسالة   - 11
وجهها دافيد بن جوريون، رئيس جملس الوزراء اإلسرائيلي السابق، إىل الرئيس شارل 

)9( 
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  .ديجول، رئيس اجلمهورية الفرنسية
  )12/1/1968ت، النهار، بيرو( 11/1/1968بيروت، 

التي صدرت عن القيادة اجلديدة ملنظمة » البوادر«بيان للديوان السياسي التونسي بتأييد   - 12
  .التحرير الفلسطينية

  )13/1/1968العمل، تونس، ( 12/1/1968قرطاج، 

)12( 

مقتطفات من خطاب الدكتور يوسف زعين، رئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية   - 13
  .ية، بمناسبة بدء أسبوع اجليش الشعبيالسور

  )14/1/1968البعث، دمشق، ( 13/1/1968دمشق، 

)13( 

. ت. بيان مصري سوفييتي مشترك صدر بمناسبة زيارة وفد سوفييتي برئاسة السيد ك  - 14
مازوروف، عضو املكتب السياسي للجنة املركزية للحزب الشيوعي ونائب أول لرئيس 

  .العربية املتحدة جملس الوزراء، للجمهورية
  )14/1/1968النداء، بيروت، ( 13/1/1968القاهرة، 

)14( 

  .تصريح للنائب السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول مهمة يارينج  - 15
  )16/1/1968احملرر، بيروت، ( 15/1/1968بيروت، 

)14( 

العرب، يف اجتماع عقده رؤساء  خطاب الدكتور فوزي السيد، األمين العام الحتاد العمال  - 16
  .االحتادات العمالية العربية

 –شباط /يناير –، القاهرة، كانون الثاين 77العمال العرب، العدد ( 15/1/1968القاهرة، 
  )3، ص 1968/فبراير

)15( 

  .بيان سياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول وحدة العمل الوطني الفلسطيني  - 17
  )منشور( 1968) يناير( منتصف كانون الثاين

)15( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3بيان بالعمليات رقم   - 18
  )منشور( 1968) يناير(النصف األول من كانون الثاين 

)17( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 4بيان بالعمليات رقم   - 19
  )منشور( 1968) يناير(النصف األول من كانون الثاين 

)18( 

  .»جبهة الفداء القومي لتحرير فلسطين«بادئ العامة لـ امل  - 20
  )16/1/1968احلياة، بيروت، (

)18( 

بيان سعودي بحريني مشترك صدر بمناسبة زيارة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة،   - 21
  .حاكم البحرين، للمملكة العربية السعودية

، بيروت، 1392رقم نشرة سفارة اململكة العربية السعودية، ( 17/1/1968الرياض، 
17/1/1968(  

)19( 

  .بيان جلبهة التحرير الشعبية الفلسطينية حول ضرورة توحيد القوى الثورية الفلسطينية  - 22
  )19/1/1968البعث، دمشق، ( 18/1/1968

)19( 

ميثاق وقرارات مؤتمر املنظمات الفلسطينية الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني   - 23
  .»فتح«الفلسطيني 

  )منشور( 20/1/1968قاهرة، ال

)20( 

حديث صحفي خاص أدىل به السيد يحيى حمودة، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية   - 24
  .البيروتية» النهار«بالوكالة، ملندوب صحيفة 

)22( 
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  )22/1/1968النهار، بيروت، ( 21/1/1968عمان، 
ة حزب البعث العربي بتأييد دعو –فرع دمشق  –بيان االحتاد العام لطلبة فلسطين   - 25

  .االشتراكي إىل عقد مؤتمر شعبي
  )22/1/1968البعث، دمشق، ( 21/1/1968دمشق، 

)24( 

خطاب امللك فيصل يف مأدبة أقامها تكريما للرئيس جودت صوناي، رئيس اجلمهورية   - 26
  .التركية، بمناسبة ابتداء زيارة الرئيس التركي للمملكة العربية السعودية

  )23/1/1968عكاظ، جدة، ( 22/1/1968الرياض، 

)25( 

كلمة السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، رداً على كلمات النواب يف جلسة   - 27
  .مناقشة املوازنة العامة

  )23/1/1968الدستور، عمان، ( 22/1/1968عمان، 

)25( 

  .»فتح«حديث صحفي ألحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 28
  )22/1/1968، بيروت، 450، العدد »األسبوع العربي«(

)26( 

القوى السياسية «بيان شبيبة الثورة يف اجلمهورية العربية السورية بالدعوة إىل لقاء   - 29
  .يف الوطن العربي» التقدمية واملنظمات الشعبية

  )24/1/1968البعث، دمشق، ( 23/1/1968دمشق، 

)32( 

س إىل ليفي اشكول، رئيس جملس الوزراء اإلسرائيلي، وإىل عريضة رجاالت مدينة القد  - 30
احلاكم العسكري اإلسرائيلي يف الضفة الغربية، استنكاراً العتزام السلطات اإلسرائيلية 

  .مصادرة أراض عربية يف املدينة
  )24/1/1968الدستور، عمان، (

)33( 

ية العربية السورية، يف حفل خطاب الدكتور نور الدين االتاسي، رئيس الدولة يف اجلمهور  - 31
  .تخريج دفعة جديدة من طالب الكلية احلربية

  )26/1/1968البعث، دمشق، ( 25/1/1968حمص، 

)34( 

كلمة الفريق أول حممد فوزي، وزير الدفاع يف اجلمهورية العربية املتحدة، يف األسرى   - 32
  .العائدين من الضباط

  )26/1/1968األهرام، القاهرة، ( 25/1/1968القاهرة، 

)37( 

  .البيان الصادر عن املؤتمر القومي التاسع حلزب البعث العربي االشتراكي  - 33
  )23/2/1968األنوار، بيروت، ( 25/1/1968

)40( 

كلمة الدكتور حبيب حداد، وزير اإلعالم السوري وعضو القيادة القطرية حلزب البعث   - 34
  .العاملي مع الشعب العربي العربي االشتراكي، يف االحتفال بأسبوع التضامن

  )26/1/1968البعث، دمشق، ( 25/1/1968دمشق، 

)42( 

بيان أصدره السيد شفيق احلوت، مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف بيروت، ردًا   - 35
  .البيروتية» احلياة«على مزاعم نشرتها صحيفة 

  )25/1/1968احملرر، بيروت، ( 25/1/1968بيروت، 

)44( 

ن االحتاد الوطني لنقابات العمال واملستخدمين يف لبنان بمناسبة يوم التضامن بيا  - 36
  .العاملي مع الشعوب العربية

  )27/1/1968النداء، بيروت، ( 25/1/1968بيروت، 

)44( 

 )45(  .بالغ عسكري أردين  - 37
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  )26/1/1968الدستور، عمان، ( 25/1/1968عمان، 
  .وزير اخلارجية األردين، حول مهمة يارينج تصريح للسيد عبد املنعم الرفاعي،  - 38

  )27/1/1968احملرر، بيروت، ( 26/1/1968بيروت، 
)45( 

خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف اجللسة االفتتاحية للجنة   - 39
  .املركزية للحزب االشتراكي الدستوري

  )28/1/1968العمل، تونس، ( 27/1/1968قرطاج، 

)46( 

بيان سعودي تركي مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس جودت صوناي، رئيس اجلمهورية   - 40
  .التركية، للمملكة العربية السعودية

، بيروت، 1401نشرة سفارة اململكة العربية السعودية، رقم ( 27/1/1968الرياض، 
27/1/1968(  

)49( 

رة السيد جيرهارد فايس، نائب بيان سوري أملاين ديمقراطي مشترك صدر بمناسبة زيا  - 41
  .رئيس جملس الوزراء األملاين، إىل اجلمهورية العربية السورية

  )28/1/1968البعث، دمشق، ( 27/1/1968دمشق، 

)49( 

عريضة بعض الهيئات األردنية إىل السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين،   - 42
الدويل للنظر يف اإلجراءات اإلسرائيلية يف بشأن تقديم شكوى مستعجلة إىل جملس األمن 

  .القطاع العربي من مدينة القدس
  )31/1/1968الدستور، عمان، ( 30/1/1968عمان، 

)50( 

بيان وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة بإعالن وقف العمل إلخراج السفن   - 43
  .احملتجزة يف قناة السويس

  )31/1/1968القاهرة،  األهرام،( 30/1/1968القاهرة، 

)51( 

رسالة االحتاد العام لطلبة فلسطين واالحتاد العام لعمال فلسطين، فرعي العراق، إىل   - 44
» سلطة جماهيرية عليا«اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول ضرورة قيام 

  .لقيادة النضال الفلسطيني وتوجيهه
  )دراسات الفلسطينيةحمفوظات مؤسسة ال( 30/1/1968بغداد، 

)52( 

  .بالغ عسكري مصري  - 45
  )31/1/1968األهرام، القاهرة، ( 30/1/1968القاهرة، 

)53( 

  .حديث صحفي خاص، أفضى به الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة يف اجلزائر  - 46
  )4/2/1968النهار، بيروت، ( 31/1/1968اجلزائر، 

)53( 

إىل الصحافة » فتح«ي وجهته حركة التحرير الوطني الفلسطيني البيان الصحفي األول الذ  - 47
  .األجنبية

  )كراس( 1968) يناير(كانون الثاين 

)54( 

رد السيد عوين عبد الهادي، األمين العام حلزب االستقالل الفلسطيني سابقاً، على رسالة   - 48
لرئيس شارل وجهها دافيد بن جوريون، رئيس جملس الوزراء اإلسرائيلي السابق، إىل ا

  .ديجول، رئيس اجلمهورية الفرنسية
  )31/1/1968النهار، بيروت، (القاهرة 

)57( 

مقتطفات من وقائع حماكمة العقيد طيار حتسين زكي، قائد قاعدة انشاص اجلوية، أثناء   - 49
  .1967) يونيو(حرب حزيران 

)59( 
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  )1/2/1968األهرام، القاهرة، ( 31/1/1968القاهرة، 
  .دين باكستاين مشترك صدر بمناسبة زيارة امللك حسين للباكستانبيان أر  - 50

  )2/2/1968الدستور، عمان، ( 1/2/1968روالبندي، 
)59( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 5بيان بالعمليات رقم   - 51
  )منشور( 1968) فبراير(أوائل شباط 

)60( 

  .»هن وطبيعة املعركةما يتطلبه الظرف الرا«رأي الشيوعيين األردنيين يف   - 52
  )4/2/1968األخبار، بيروت، (

)60( 

بيان سوري يوجساليف مشترك صدر بمناسبة زيارة وفد اجمللس املركزي الحتاد نقابات   - 53
  .يوجسالفية للجمهورية العربية السورية

  )5/2/1968البعث، دمشق، ( 4/2/1968دمشق، 

)63( 

  .لعربتوصيات املؤتمر األول لوزراء السياحة ا  - 54
، »قرارات جملس جامعة الدول العربية«جامعة الدول العربية، ( 5/2/1968القاهرة، 
  )12، ص 5، مرفق رقم 7/3/1968-4القاهرة، 

)64( 

تقرير شهري عن أحوال النازحين الفلسطينيين يف األردن حتى نهاية شهر كانون الثاين   - 55
  .1968) يناير(

  )اسات الفلسطينيةحمفوظات مؤسسة الدر( 7/2/1968عمان، 

)64( 

خطاب الرئيس عبد الرحمن عارف، رئيس اجلمهورية العراقية، يف مأدبة عشاء أقامها   - 56
  .الرئيس شارل ديجول، رئيس اجلمهورية الفرنسية، تكريمًا له

  )9/2/1968األنوار، بيروت، ( 8/2/1968باريس، 

)66( 

  .بالغ عسكري أردين  - 57
  )9/2/1968ان، الدستور، عم( 8/2/1968عمان، 

)67( 

بيان عراقي فرنسي مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس عبد الرحمن عارف، رئيس   - 58
  .اجلمهورية العراقية، إىل فرنسة

  )11/2/1968األنوار، بيروت، ( 10/2/1968باريس، 

)67( 

  .حديث صحفي خاص للرئيس إسماعيل األزهري، رئيس جملس السيادة السوداين  - 59
  )10/2/1968ألهرام، القاهرة، ملحق خاص، ا(اخلرطوم 

)68( 

رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل املؤتمر الثاين   - 60
  .الحتاد الصحفيين العرب

  )11/2/1968األهرام، القاهرة، ( 10/2/1968القاهرة، 

)68( 

  .صحفيين العربرسالة امللك حسين إىل املؤتمر الثاين الحتاد ال  - 61
  )11/2/1968الدستور، عمان، ( 10/2/1968عمان، 

)68( 

كلمة السيد عبد اخلالق حسونة، األمين العام جلامعة الدول العربية، يف افتتاح املؤتمر   - 62
  .الثاين الحتاد الصحفيين العرب

، القاهرة، 14نشرة أخبار جامعة الدول العربية، العدد ( 10/2/1968القاهرة، 
10/2/1968(  

)69( 

كلمة السيد أحمد بهاء الدين، رئيس مؤتمر احتاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين يف   - 63
  .اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح املؤتمر

)70( 
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  )16/2/1968احملرر، بيروت، ( 10/2/1968القاهرة، 
الصحفيين العرب حول مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل املؤتمر الثاين الحتاد   - 64

  .ستراتيجية الكفاح املسلح يف سبيل حترير فلسطينا
  )منشور( 10/2/1968

)71( 

مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل املؤتمر الثاين الحتاد الصحفيين العرب حول ما   - 65
  .تراه يف مهمات الصحافة العربية يف الظروف الراهنة

  )منشور( 10/2/1968

)74( 

تطفات من وقائع حماكمة اللواء املتقاعد عثمان نصار، قائد الفرقة الثالثة مشاة سابقًا، مق  - 66
  .1967) يونيو(حول بعض األحداث يف اجلبهة املصرية أثناء حرب حزيران 

  )11/2/1968األهرام، القاهرة، ( 10/2/1968القاهرة، 

)77( 

السوري، لرئيس حترير صحيفة حديث خاص أفضى به الدكتور حبيب حداد، وزير اإلعالم   - 67
  .البولونية، حول سياسة حكومته إزاء العدوان اإلسرائيلي» تريبونا لودو«

  )12/2/1968البعث، دمشق، ( 11/2/1968دمشق، 

)79( 

  .بالغ عسكري أردين أول  - 68
  )12/2/1968الدستور، عمان، ( 11/2/1968عمان، 

)81( 

  .بالغ عسكري أردين ثان  - 69
  )12/2/1968الدستور، عمان، ( 11/2/1968عمان، 

)82( 

  .بالغ عسكري أردين ثالث  - 70
  )12/2/1968الدستور، عمان، ( 11/2/1968عمان، 

)82( 

  .بيان املثقفين التقدميين العرب إىل الوفود املشتركة يف مؤتمر هافانة الثقايف  - 71
  )12/2/1968، بيروت، 399احلرية، العدد (هافانة 

)82( 

  .أردينبالغ عسكري   - 72
  )13/2/1968الدستور، عمان، ( 12/2/1968عمان، 

)84( 

املقدس،  تلتهويد مدينة بي«بيان أصدره بعض أهايل الضفة الغربية حول اجلهود املبذولة   - 73
  .»وصدع الكيان األردين

  )13/2/1968الدستور، عمان، (

)84( 

األردنية، حول تهديدات إىل وكالة األنباء » مصدر سياسي أردين كبير«تصريح أدىل به   - 74
  .وجهها ليفي اشكول، رئيس جملس الوزراء اإلسرائيلي، إىل األردن

  )14/2/1968الدستور، عمان، ( 13/2/1968عمان، 

)87( 

  .أقرته اللجنة املهنية املنبثقة عن املؤتمر الثاين الحتاد الصحفيين العرب» عهد شرف«  - 75
  )14/2/1968احلياة، بيروت، ( 13/2/1968القاهرة، 

)87( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، بمناسبة استقباله   - 76
  .ألعضاء وفود الصحفيين العرب

  )16/2/1968األهرام، القاهرة، ( 15/2/1968القاهرة، 

)88( 

سيني، رسالة السيد عبد احلميد البكوش، رئيس جملس الوزراء الليبي، إىل السيد أمين احل  - 77
رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين ورئيس مؤتمر العامل اإلسالمي، بخصوص مسألة 

  .تدويل القدس

)91( 
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  )9، ص 1968 –يونيو  –، بيروت، حزيران 87فلسطين، العدد ( 15/2/1968طرابلس، 
  .بالغ عسكري أردين أول  - 78

  )16/2/1968الدستور، عمان، ( 15/2/1968عمان، 
)92( 

  .عسكري أردين ثان بالغ  - 79
  )16/2/1968الدستور، عمان، ( 15/2/1968عمان، 

)93( 

  .تصريح ناطق عسكري أردين حول اخلسائر األردنية نتيجة للعدوان اإلسرائيلي  - 80
  )16/2/1968الدستور، عمان، ( 15/2/1968عمان، 

)93( 

كل عمل خملص «رسالة وجهها امللك حسين إىل الشعب األردين معلناً ضرورة انطالق   - 81
  .»هادف من خاللنا نحن ويف إطار ما نرسم ونخطط ونعد

  )17/2/1968الدستور، عمان، ( 16/2/1968عمان، 

)93( 

  .البيان الوزاري حلكومة الدكتور عبد الله اليايف، رئيس جملس الوزراء اللبناين اجلديد  - 82
  )17/2/1968النهار، بيروت، ( 16/2/1968بيروت، 

)95( 

السيد حمدي كنعان، رئيس بلدية نابلس، إىل احلاكم العسكري اإلسرائيلي احتجاجًا رسالة   - 83
  .على إذاعة تصريح مشوه له من إذاعة إسرائيل

  )17/2/1968الدستور، عمان، ( 16/2/1968نابلس، 

)95( 

تصريح أدىل به السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، إىل وكالة األنباء   - 84
  .نية حول تمسك األردن بالسياسة العربية املوحدةاألرد

  )20/2/1968الدستور، عمان، ( 19/2/1968عمان، 

)96( 

مقتطفات من وقائع حماكمة العقيد حلمي عبد اخلالق حول بعض املالبسات التي رافقت   - 85
  .1967) يونيو(تطور األحداث قبيل نشوب حرب حزيران 

  )20/2/1968هرة، األهرام، القا( 19/2/1968القاهرة، 

)97( 

حول عزمها على عدم الدخول يف معارك » فتح«بيان حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 86
  .جانبية

  )21/2/1968الهدف، بيروت، ( 20/2/1968

)98( 

بيان أردين أملاين احتادي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد هانس فشنفسكي، وزير   - 87
  .، لألردنالتعاون االقتصادي األملاين

  )21/2/1968الدستور، عمان، ( 20/2/1968عمان، 

)98( 

قرارات املؤتمر الذي عقده عدد من قادة الفكر والسياسة والرأي وممثلي الهيئات الدينية   - 88
والنقابية يف األردن لدراسة مسألة اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إىل تهويد مدينة القدس 

  .العربية
  )25/2/1968الدستور، عمان، ( 21/2/1968عمان، 

)99( 

  .نداء جلنة إنقاذ القدس إىل الرأي العام العاملي  - 89
  )24/2/1968الدستور، عمان، ( 21/2/1968عمان، 

)100( 

  .كلمة امللك فيصل بمناسبة افتتاح حمطة إذاعية يف الرياض  - 90
  )23/2/1968احلياة، بيروت، ( 22/2/1968الرياض، 

)101( 

به الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء  حديث أدىل  - 91
  .الكويتي، حول تمسك الكويت بالتزاماته حيال الصمود العربي

)102( 
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  )22/2/1968األهرام، ملحق خاص عن الكويت، القاهرة، (الكويت 
  .توصيات املؤتمر الثالث لوزراء التربية العرب  - 92

، »قرارات جملس جامعة الدول العربية«عة الدول العربية، جام( 22/2/1968الكويت، 
  )13، ص 3، مرفق رقم 7/3/1968-4القاهرة، 

)102( 

خطاب السيد مالك األمين، عضو القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي، بمناسبة   - 93
  .الذكرى العاشرة للوحدة بين سورية ومصر

  )23/2/1968الثورة، دمشق، ( 22/2/1968دمشق، 

)105( 

رسالة السيد توفيق حسن وصفي، مدير مكتب جامعة الدول العربية يف القدس، إىل صحيفة   - 94
  .حول اعتقال القناصل العرب يف املدينة» الدستور«

  )23/2/1968الدستور، عمان، ( 22/2/1968القاهرة، 

)105( 

لوزراء األردين، حول تصريح صحفي خاص أدىل به السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس ا  - 95
  .مهمة يارينج وحول نشاط حركة املقاومة العربية

  )24/2/1968النهار، بيروت، ( 23/2/1968عمان، 

)108( 

  .بيان منظمة التحرير الفلسطينية حول أعمال املقاومة الفلسطينية  - 96
  )24/2/1968احلياة، بيروت، ( 23/2/1968دمشق، 

)109( 

زب البعث العربي االشتراكي بمناسبة الذكرى الثانية حلركة الثالث بيان القيادة القومية حل  - 97
  ).فبراير(والعشرين من شباط 

  )24/2/1968الثورة، دمشق، ( 23/2/1968دمشق، 

)109( 

مقتطفات من وقائع حماكمة السيد شمس الدين بدران، وزير احلربية السابق يف اجلمهورية   - 98
ت التي رافقت تطور األحداث قبيل نشوب حرب العربية املتحدة، حول بعض املالبسا

  .1967) يونيو(حزيران 
  )25/2/1968األهرام، القاهرة، ( 24/2/1968القاهرة، 

)109( 

، بمناسبة »املعركة االنتخابية ومهمات القوى الوطنية«بيان الشيوعيين اللبنانيين حول   - 99
  .إجراء االنتخابات النيابية اللبنانية

  )24/2/1968النداء، بيروت، ( 24/2/1968بيروت، 

)113( 

حديث صحفي خاص للشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، وزير اخلارجية الكويتي، حول   -100
  .أزمة الشرق األوسط

  )24/2/1968األهرام، ملحق خاص عن الكويت، القاهرة، (الكويت 

)116( 

الديمقراطي للجمهورية  بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة وفد االحتاد النسائي الدويل  -101
  .العربية السورية

  )27/2/1968البعث، دمشق، ( 26/2/1968دمشق، 

)119( 

بيان وفود املنظمات العمالية العربية التي حضرت مؤتمر نقابات العمال السوفييت يف   -102
  .موسكو

  )16/3/1968الثورة، دمشق، ( 27/2/1968موسكو، 

)119( 

  .سين إىل مندوب إذاعة اللوكسمبورجحديث خاص أدىل به امللك ح  -103
  )29/2/1968العمل، تونس، (عمان 

)120( 

 )120(  .حديث خاص أدىل به الرئيس عبد الرحمن عارف حول وحدة العمل العربي  -104
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  )1/3/1968األنوار، بيروت، ( 29/2/1968بغداد، 
  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 6بيان بالعمليات رقم   -105

  )منشور( 1968) فبراير( من شباط النصف الثاين
)121( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 7بيان بالعمليات رقم   -106
، ص 26/2/1968، بيروت، 401احلرية، العدد ( 1968) فبراير(النصف الثاين من شباط 

2(  

)122( 

  .ئيليةبيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول النشاط الفدائي واالعتداءات اإلسرا  -107
  )3، ص 4/3/1968، بيروت، 402احلرية، العدد ( 1968) فبراير(أواخر شباط 

)122( 

خطاب السيد حممد رباح الطويل، قائد اجليش الشعبي يف اجلمهورية العربية السورية،   -108
  .بمناسبة االحتفال ببدء أسبوع اجليش الشعبي

  )2/3/1968الثورة، دمشق، ( 1/3/1968حلب، 

)123( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية 1البالغ العسكري رقم   -109
  )منشور( 1968) مارس(أوائل آذار 

)125( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 2البالغ العسكري رقم   -110
  )منشور(

)125( 

وحد ووفد حزب البعث بيان مشترك صدر حول حمادثات وفد احلزب االشتراكي األملاين امل  -111
  .العربي االشتراكي

  )2/3/1968الثورة، دمشق، ( 2/3/1968دمشق، 

)126( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف اجتماع دعا إليه   -112
  .االحتاد العام للعمال

  )4/3/1968األهرام، القاهرة، ( 3/3/1968حلوان، 

)126( 

يد سيف الضالعي، وزير خارجية جمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية ورئيس الدورة كلمة الس  -113
  .التاسعة واألربعين جمللس جامعة الدول العربية، يف افتتاح الدورة

، القاهرة، 20نشرة أخبار جامعة الدول العربية، العدد ( 4/3/1968القاهرة، 
4/3/1968(  

)130( 

حول اإلجراءات االنتقامية اإلسرائيلية ضد » فتح«سطيني بيان حركة التحرير الوطني الفل  -114
  .املدنيين العرب

  )منشور( 4/3/1968

)131( 

مذكرة سكان مدينة القدس املقدمة إىل رئيس دائرة تسجيل وتسوية األراضي احتجاجًا   -115
  .على قرار السلطات اإلسرائيلية باالستيالء على أراضي املنطقة الشمالية من القدس

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 4/3/1968 القدس،

)132( 

رسالة وجهها االحتاد الوطني للقوى الشعبية يف املغرب إىل بعض األحزاب العربية   -116
  .بخصوص قيام نشاط دعائي عربي لصالح القضية الفلسطينية

  )14، ص 4/3/1968، بيروت، 402احلرية، العدد (

)133( 

  .الرسمي يف وفود احلجاجخطاب امللك فيصل   -117
  )10، ص 1968 –أبريل  –، بيروت، نيسان 85فلسطين، العدد ( 5/3/1968مكة، 

)134( 

 )135(عريضة رجاالت الضفة الغربية املوجهة إىل احلاكم العسكري اإلسرائيلي للضفة، احتجاجًا   -118
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  .»غير تابعة للعدو«على القرار القاضي باعتبارها 
  )12/3/1968عمان،  الدستور،( 5/3/1968القدس، 

مقررات وتوصيات املؤتمر التنظيمي األول لالحتاد النسائي العام يف اجلمهورية العربية   -119
  .السورية
  )6/3/1968الثورة، دمشق، ( 5/3/1968دمشق، 

)136( 

  .بالغ عسكري أردين  -120
  )6/3/1968الدستور، عمان، ( 5/3/1968عمان، 

)136( 

يوسف زعين، رئيس جملس الوزراء السوري، يف االحتفال ببدء العمل يف سد خطاب الدكتور   -121
  .الفرات

  )7/3/1968الثورة، دمشق، ( 6/3/1968الطبقة، 

)136( 

خطاب الدكتور نور الدين االتاسي، رئيس الدولة واألمين العام حلزب البعث العربي   -122
رى اخلامسة لثورة الثامن من آذار االشتراكي يف اجلمهورية العربية السورية، بمناسبة الذك

  ).مارس(
  )8/3/1968الثورة، دمشق، ( 7/3/1968دمشق، 

)141( 

  .قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي التاسع واألربعين  -123
، »قرارات جملس جامعة الدول العربية«جامعة الدول العربية، ( 7/3/1968القاهرة، 
  )7/3/1968-4القاهرة، 

)144( 

  .البيان الذي وجهته جلنة إنقاذ القدس إىل املسلمين يف العامل بمناسبة عيد األضحى  -124
  )8/3/1968الدستور، عمان، ( 7/3/1968عمان، 

)151( 

  .مقتطفات من رسالة امللك حسين إىل الشعب األردين يف عيد األضحى  -125
  )9/3/1968النهار، بيروت، ( 8/3/1968عمان، 

)152( 

عريضة رجاالت القدس ومدن الضفة الغربية إىل ليفي اشكول، رئيس جملس الوزراء   -126
  .اإلسرائيلي، احتجاجاً على إبعاد السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل الضفة الشرقية

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 8/3/1968القدس، 

)153( 

البعث العربي االشتراكي بمناسبة الذكرى اخلامسة  بيان القيادة القطرية األردنية حلزب  -127
  ).مارس(لثورة الثامن من آذار 

  )8/3/1968الثورة، دمشق، ( 8/3/1968

)154( 

بيان االحتاد الوطني لطلبة سورية بمناسبة الذكرى اخلامسة لثورة الثامن من آذار   -128
  ).مارس(

  )9/3/1968الثورة، دمشق، ( 8/3/1968دمشق، 

)154( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 3البالغ العسكري رقم   -129
  )منشور( 8/3/1968

)155( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 4البالغ العسكري رقم   -130
  )منشور( 9/3/1968

)155( 

  .بالغ عسكري أردين  -131
  )12/3/1968الدستور، عمان، ( 11/3/1968عمان، 

)156( 

 )156(ور إبراهيم ماخوس، وزير اخلارجية السوري، لعدد من حديث صحفي أدىل به الدكت  -132
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  .الصحفيين الذين حضروا احتفاالت بدء العمل بسد الفرات
  )14/3/1968الثورة، دمشق، ( 12/3/1968دمشق، 

كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف موقع إحدى   -133
  .الوحدات العسكرية يف اجلبهة

  )13/3/1968األهرام، القاهرة، (

)160( 

  .كلمة الرئيس جمال عبد الناصر يف موقع مشترك للقوات املصرية والفلسطينية واجلزائرية  -134
  )13/3/1968األهرام، القاهرة، (

)162( 

  .كلمة الرئيس جمال عبد الناصر يف موقع مشترك للقوات املصرية والعراقية والكويتية  -135
  )13/3/1968اهرة، األهرام، الق(

)164( 

حديث صحفي خاص أدىل به السيد يحيى حمودة، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية   -136
  .بالوكالة، حول بعض القضايا الراهنة

  )16/3/1968األنوار، بيروت، ( 15/3/1968بيروت، 

)167( 

  .البيان االنتخابي حلزب الكتلة الوطنية يف لبنان  -137
  )15/3/1968النهار، بيروت، ( 15/3/1968بيروت، 

)168( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 5البالغ العسكري رقم   -138
  )منشور( 15/3/1968

)169( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 8بيان بالعمليات رقم   -139
  )2، ص 11/3/1968، بيروت، 403احلرية، العدد ( 1968) مارس(النصف األول من آذار 

)169( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 9بيان بالعمليات رقم   -140
  )منشور( 1968) مارس(النصف األول من آذار 

)170( 

حديث أفضى به امللك فيصل إىل وفد صحفي تونسي قدم إىل اململكة العربية السعودية   -141
  .بمناسبة موسم احلج

  )16/3/1968العمل، تونس، (

)170( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 6البالغ العسكري رقم   -142
  )منشور( 16/3/1968

)171( 

  .لقوات الصاعقة 7البالغ العسكري رقم   -143
  )16/3/1968األنوار، بيروت، (

)171( 

حديث صحفي أدىل به الدكتور إبراهيم ماخوس، وزير اخلارجية السوري، حول بعض   -144
  .القضايا العربية الراهنة

  )18/3/1968ة، دمشق، الثور( 17/3/1968القاهرة، 

)172( 

بيان مصري تركي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف   -145
  .اجلمهورية العربية املتحدة، لتركية

  )18/3/1968احملرر، بيروت، ( 17/3/1968أنقرة، 

)172( 

، حول إبعاده من حديث صحفي خاص أدىل به السيد روحي اخلطيب، أمين القدس العربية  -146
  .الضفة الغربية

  )18/3/1968األنوار، بيروت، ( 17/3/1968عمان، 

)173( 

 )174(  .1968) مارس(تقرير شهري عن أحوال النازحين الفلسطينيين يف األردن لشهر آذار   -147
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  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 17/3/1968عمان، 
يس اجلمهورية العربية املتحدة، لرئيس حترير جملة حديث الرئيس جمال عبد الناصر، رئ  -148

  .األميركية حول أزمة الشرق األوسط» لوك«
  )61، ص 19/3/1968، نيويورك، 6، الرقم 32اجمللد » لوك«(القاهرة 

)176( 

  .كلمة امللك فيصل بمناسبة استقباله لبعثة احلج اللبنانية  -149
  )21/3/1968عكاظ، جدة، ( 9/3/1968الرياض، 

)181( 

حول احلشود العسكرية اإلسرائيلية جتاه » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -150
الضفة الشرقية من األردن، ومزاعم إسرائيل يف أن الثورة الفلسطينية تنطلق من الدول 

  .العربية
  )10، ص 1968 –إبريل  –، العدد الرابع، نيسان »الثورة الفلسطينية«( 19/3/1968

)182( 

بيان أدىل به السيد روحي اخلطيب، أمين القدس العربية، حول أساليب السلطات اإلسرائيلية   -151
  .يف معاملة السكان العرب

  )20/3/1968احملرر، بيروت، ( 19/3/1968بيروت، 

)183( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 10بيان بالعمليات رقم   -152
  )21/3/1968النهار، بيروت، ( 20/3/1968

)185( 

البالغات العسكرية األردنية عن االعتداء اإلسرائيلي البري على املنطقة اجلنوبية من نهر   -153
  .األردن
  )22/3/1968احلياة، بيروت، ( 21/3/1968عمان، 

)185( 

نداء وجهه امللك حسين إىل امللوك والرؤساء العرب ابان االعتداء اإلسرائيلي، يدعوهم فيه   -154
  .قمةلعقد مؤتمر 

  )22/3/1968األهرام، القاهرة، ( 21/3/1968عمان، 

)187( 

  .رد الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، على نداء امللك حسين  -155
  )22/3/1968األهرام، القاهرة، ( 21/3/1968القاهرة، 

)187( 

  .بيان احلكومة األردنية حول االعتداء اإلسرائيلي  -156
  )22/3/1968احلياة، بيروت، ( 21/3/1968 عمان،

)188( 

  .بيان أصدره جملس الوزراء العراقي على أثر االعتداء اإلسرائيلي على األردن  -157
  )22/3/1968النهار، بيروت، ( 21/3/1968بغداد، 

)188( 

  .ردنتصريح السيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، حول االعتداء اإلسرائيلي على األ  -158
  )22/3/1968األنوار، بيروت، ( 21/3/1968بيروت، 

)189( 

  .تصريح ناطق رسمي سوري حول االعتداء اإلسرائيلي على األردن  -159
  )22/3/1968الثورة، دمشق، ( 21/3/1968دمشق، 

)189( 

حول االعتداء » فتح«تصريح ناطق رسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -160
  .ى األردناإلسرائيلي عل

  )21، ص 1968 –أبريل  –، العدد الرابع، نيسان »الثورة الفلسطينية«( 21/3/1968

)189( 

  .ثر بدء االعتداء اإلسرائيلي على األردنعلى ا» احتاد القوى الفدائية«يان ب  -161
  )22/3/1968النهار، بيروت، ( 21/3/1968عمان، 

)190( 

 )191(  .التحرير الشعبيةلقيادة قوات  7البالغ العسكري رقم   -162
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  )24/3/1968احلياة، بيروت، ( 21/3/1968
  .برقية امللك فيصل إىل امللك حسين، رداً على نداء امللك حسين لعقد مؤتمر قمة عربي  -163

  )23/3/1968احلياة، بيروت، ( 22/3/1968الرياض، 
)192( 

عتداء اإلسرائيلي على بيان سياسي أصدرته اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اال  -164
  .األردن

  )2، ص 25/3/1968، بيروت، 405احلرية، العدد ( 22/3/1968

)192( 

  .الصادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة 106البالغ العسكري رقم   -165
  )منشور( 22/3/1968

)193( 

لكمين حول حادثة ا» فتح«تصريح لناطق رسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -166
  .الذي وقع فيه وزير الدفاع اإلسرائيلي

  )80، ص 1968 –أبريل  –، العدد الرابع، نيسان »الثورة الفلسطينية«( 22/3/1968

)194( 

  .البيان االنتخابي جلبهة النضال الوطني يف لبنان بمناسبة االنتخابات النيابية  -167
  )23/3/1968األنباء، بيروت، ( 22/3/1968بيروت، 

)194( 

حديث امللك حسين يف مؤتمر صحفي عقده على أثر االعتداء اإلسرائيلي يف احلادي   -168
  ).مارس(والعشرين من آذار 

  )24/3/1968الدستور، عمان، ( 23/3/1968عمان، 

)195( 

  .بالغ عسكري أردين  -169
  )24/3/1968الدستور، عمان، ( 23/3/1968عمان، 

)203( 

  .دة قوات التحرير الشعبيةلقيا 8البالغ العسكري رقم   -170
  )منشور( 23/3/1968

)203( 

  .بالغ عسكري أردين  -171
  )25/3/1968الدستور، عمان، ( 24/3/1968عمان، 

)203( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 9البالغ العسكري رقم   -172
  )منشور( 24/3/1968

)204( 

ير الفلسطينية بالوكالة، تعليقًا تصريح أدىل به السيد يحيى حمودة، رئيس منظمة التحر  -173
  .على الرسائل املتبادلة بين الرئيس الفرنسي شارل ديجول ودافيد بين جوريون

  )25/3/1968احملرر، بيروت، (

)204( 

بوانيي، رئيس جمهورية  –بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس فيليكس هوفويه   -174
  .ساحل العاج، لتونس

  )27/3/1968، تونس، العمل( 26/3/1968تونس، 

)206( 

  .لقوات الصاعقة 8البالغ العسكري رقم   -175
  )منشور( 27/3/1968

)206( 

حديث صحفي خاص أدىل به السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، حول   -176
  .األوضاع الراهنة

  )29/3/1968احملرر، بيروت، ( 28/3/1968عمان، 

)207( 

عد الدين العلمي، مفتي القدس، واملطران كيوس، مطران طائفة الروم مذكرة الشيخ س  -177
الكاثوليك، على قناصل الواليات املتحدة األميركية وفرنسة وتركية وبلجيكة واجنلترة 

)208( 
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  .بالقدس
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 28/3/1968القدس، 

ة التونسية، رداً على دعوة امللك حسين رسالة الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهوري  -178
  .لعقد مؤتمر قمة عربي

  )29/3/1968العمل، تونس، (تونس 

)209( 

  .بيان سياسي جلبهة التحرير الوطني الفلسطيني  -179
  )30/3/1968النهار، بيروت، ( 29/3/1968

)209( 

  .يةالبالغات العسكرية األردنية عن اعتداء إسرائيلي على املواقع األردن  -180
  )30/3/1968الدستور، عمان، ( 29/3/1968عمان، 

)210( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 10البالغ العسكري رقم   -181
  )منشور( 29/3/1968

)211( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 11البالغ العسكري رقم   -182
  )منشور( 29/3/1968

)211( 

  .لتحرير الشعبيةلقيادة قوات ا 12البالغ العسكري رقم   -183
  )منشور( 29/3/1968

)212( 

لتحرير «جانب من برنامج الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة،   -184
  .»آمال ما بعد التحرير والنصر«وحتقيق » األرض

، القاهرة، كانون »نشرة الوثائق«مركز الوثائق والبحوث، ( 30/3/1968القاهرة، 
  )29، ص 1968يونيو /حزيران –يناير /الثاين

)212( 

حديث صحفي خاص أدىل به الدكتور مالك دوهان احلسن، وزير الثقافة واإلرشاد العراقي،   -185
  .بمناسبة زيارته للجبهة األردنية

  )31/3/1968الدستور، عمان، ( 30/3/1968عمان، 

)215( 

لنقابات العمال العرب واحتاد بيان مشترك صدر عن االجتماع الذي عقده االحتاد الدويل   -186
  .النقابات العاملي وعدد من النقابات العمالية الوطنية

  )3/4/1968النداء، بيروت، ( 30/3/1968صوفيا، 

)216( 

  .رسالة امللك فيصل إىل امللك حسين رداً على دعوة امللك حسين لعقد مؤتمر قمة عربي  -187
  )1/4/1968الدستور، عمان، ( 31/3/1968الرياض، 

)218( 

  .رسالة امللك حسين إىل امللك فيصل رداً على رسالة امللك فيصل إليه  -188
  )1/4/1968الدستور، عمان، ( 31/3/1968عمان، 

)219( 

حديث خاص أفضى به الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، إىل التلفزيون   -189
  .الفرنسي

  )31/3/1968العمل، تونس، (

)220( 

بيان احتاد املعلمين األردنيين يف الضفة الغربية واللجنة الوطنية للمعلمين واملعلمات   -190
التابعة للجبهة الوطنية املتحدة يف قطاع غزة، حول السياسة التي تنتهجها سلطات 

  .االحتالل لشل التعليم وتخريبه
  )31/3/1968الدفاع، عمان، (

)221( 

 )223(  .شعبية لتحرير فلسطينللجبهة ال 11بيان بالعمليات رقم   -191
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  )منشور( 1968) مارس(النصف الثاين من آذار 
  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 12بيان بالعمليات رقم   -192

  )منشور( 1968) مارس(النصف الثاين من آذار 
)223( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 13بيان بالعمليات رقم   -193
  )منشور( 1968) سمار(النصف الثاين من آذار 

)224( 

  .تصريح للملك فيصل حول ضرورة تسوية اخلالفات العربية لصالح القضية الفلسطينية  -194
  )1/4/1968البالد، جدة، (الرياض 

)225( 

بيان ليبي فرنسي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد عبد احلميد البكوش، رئيس جملس   -195
  .الوزراء الليبي، لفرنسة

  )6/4/1968احلياة، بيروت، ( 5/4/1968باريس، 

)226( 

  .خطة العمل املرحلية للجنة انقاذ القدس  -196
  )10/4/1968الدستور، عمان، ( 7/4/1968عمان، 

)226( 

  .بيان صادر عن الشيوعيين األردنيين حول االعتداءات اإلسرائيلية على األردن  -197
  )7/4/1968األخبار، بيروت، (

)227( 

تب الدائم ملؤتمر املنظمات الفلسطينية إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير مذكرة املك  -198
  .الفلسطينية

  )8/4/1968، بيروت، 407احلرية، العدد (

)228( 

  .بالغات عسكرية أردنية  -199
  )9/4/1968الدستور، عمان، ( 8/4/1968عمان، 

)229( 

ربية املتحدة، لدى استقباله لوفد كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية الع  -200
  .احتاد الصيادلة العرب

  )10/4/1968األهرام، القاهرة، ( 9/4/1968القاهرة، 

)229( 

  .بيان السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين األسبق، حول العمل الفدائي  -201
  )10/4/1968احلياة، بيروت، ( 9/4/1968عمان، 

)230( 

أول حممد فوزي، وزير احلربية يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول اعادة تصريح الفريق   -202
  .بناء القوات املسلحة

  )10/4/1968األهرام، القاهرة، ( 9/4/1968القاهرة، 

)230( 

  .جانب من قرارات وتوصيات املكتب الدائم الحتاد احملامين العرب  -203
  )منشور( 9/4/1968القاهرة، 

)231( 

  .تمر اقتصاديات الدواء العربي الذي عقده احتاد الصيادلة العربتوصيات مؤ  -204
  )12/4/1968األهرام، القاهرة، ( 9/4/1968القاهرة، 

)236( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، لدى استقباله لوفد   -205
  .املكتب الدائم ملؤتمر احملامين العرب

  )11/4/1968األهرام، القاهرة، ( 10/4/1968القاهرة، 

)237( 

  .بيان كويتي سعودي مشترك صدر بمناسبة زيارة امللك فيصل لدولة الكويت  -206
، بيروت، 1459نشرة سفارة اململكة العربية السعودية، رقم ( 11/4/1968الكويت، 

12/4/1968(  

)241( 
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  .ته إليرانخطاب امللك احلسن الثاين يف مأدبة تكريمية بمناسبة زيار  -207
، بيروت، 4/1968و  3نشرة سفارة اململكة املغربية، رقم ( 12/4/1968طهران، 

18/5/1968(  

)241( 

بيان السيد روحي اخلطيب، أمين القدس العربية، حول خمطط إسرائيل للقضاء على عروبة   -208
  .املدينة
  )14/4/1968الدستور، عمان، ( 13/4/1968عمان، 

)242( 

حداث التفرقة حول حماوالت إسرائيل ال» فتح«يني التحرير الوطني الفلسطبيان حركة   -209
  .الطائفية

  )1968 –مايو  –الثورة الفلسطينية، العدد اخلامس، أيار ( 13/4/1968

)244( 

  .خطاب امللك احلسن الثاين يف جملس الشيوخ والنواب اإليرانيين  -210
، بيروت، 4/1968و  3، رقم نشرة سفارة اململكة املغربية( 14/4/1968طهران، 

18/5/1968(  

)245( 

تقرير أعدته اجلبهة الوطنية املتحدة يف قطاع غزة عن اإلرهاب اإلسرائيلي ضد السكان   -211
  .العرب

  )14/4/1968األنوار، بيروت، (

)245( 

  .»حركة اجلهاد املقدس من أجل فلسطين«حديث للعميد الركن حسن مصطفى حول أهداف   -212
  )14/4/1968ألنوار، بيروت، ا(بغداد 

)249( 

كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، لدى استقباله ألعضاء   -213
  .املكتب املركزي لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب

  )16/4/1968األهرام، القاهرة، ( 15/4/1968القاهرة، 

)250( 

  .بتسمية ناطق رسمي باسمها» فتح«الفلسطيني  قرار حركة التحرير الوطني  -214
  )28، ص 1968 –مايو  –الثورة الفلسطينية، العدد اخلامس، أيار ( 15/4/1968

)252( 

كلمة النائب السيد كميل شمعون، رئيس اجلمهورية اللبنانية األسبق ورئيس حزب الوطنيين   -215
  .األحرار، يف وفد من مؤيديه

  )17/4/1968هار، بيروت، الن( 15/4/1968السعديات، 

)253( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 14بيان بالعمليات رقم   -216
  )8/4/1968، بيروت، 407احلرية، العدد ( 1968) ابريل(النصف األول من نيسان 

)253( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 16بيان بالعمليات رقم   -217
  )15/4/1968، بيروت، 408احلرية، العدد (

)254( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 17بيان بالعمليات رقم   -218
  )15/4/1968، بيروت، 408احلرية، العدد (

)254( 

  .لقوات الصاعقة 9البالغ العسكري رقم   -219
  )15/4/1968األنوار، بيروت، (

)255( 

د الرحمن عارف، مذكرة قدمها فريق من العسكريين العراقيين السابقين إىل الرئيس عب  -220
  .يف األوضاع» تغيير جذري«رئيس اجلمهورية العراقية، مطالبين بإحداث 

  )18/7/1968األنوار، بيروت، ( 16/4/1968بغداد، 

)256( 

 )257(حول معاملة السلطات اإلسرائيلية لألسرى » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -221
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  .من الفدائيين العرب
  )18/4/1968يروت، احلياة، ب( 17/4/1968

  .بالغات عسكرية أردنية  -222
  )18/4/1968الدستور، عمان، ( 17/4/1968عمان، 

)258( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف مدينة املنصورة   -223
  .يف نطاق لقاءاته مع قوى الشعب العاملة

  )19/4/1968اهرة، األهرام، الق( 18/4/1968املنصورة، 

)258( 

عريضة رجاالت مدينة القدس ومدن الضفة الغربية إىل ليفي اشكول، رئيس جملس الوزراء   -224
  .اإلسرائيلي، احتجاجاً على العرض العسكري املزمع إجراؤه يف املدينة

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 18/4/1968القدس، 

)260( 

حتذيراً للذين يحاولون انتحال هوية » فتح«لوطني الفلسطيني بيان حركة التحرير ا  -225
  .مقاتليها

  )18/4/1968احلياة، بيروت، (

)261( 

بيان السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، حول نتائج   -226
  .االنتخابات النيابية األخيرة

  )20/4/1968األنباء، بيروت، ( 18/4/1968بيروت، 

)261( 

  .بالغ عسكري أردين  -227
  )20/4/1968الدستور، عمان، ( 19/4/1968عمان، 

)263( 

كلمة امللك فيصل يف مأدبة أقامها تكريماً للملك احلسن الثاين بمناسبة بدء زيارته للمملكة   -228
  .العربية السعودية

  )21/4/1968البالد، جدة، ( 20/4/1968الرياض، 

)263( 

  .الثاين باملناسبة السابقة نفسها كلمة امللك احلسن  -229
  )21/4/1968البالد، جدة، ( 20/4/1968الرياض، 

)264( 

  .بالغ عسكري أردين  -230
  )21/4/1968الدستور، عمان، ( 20/4/1968عمان، 

)264( 

  .بالغ عسكري أردين  -231
  )22/4/1968الدستور، عمان، ( 21/4/1968عمان، 

)265( 

  .إىل مؤتمر حقوق اإلنسان بطهران» فتح«طني الفلسطيني رسالة حركة التحرير الو  -232
  )30، ص 10/5/1968، اجلزائر، »أحداث ووثائق«وزارة األخبار، ( 22/4/1968

)265( 

  .بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنفي وجود أية عالقة لها بحركة القوميين العرب  -233
  )24/4/1968احلياة، بيروت، ( 22/4/1968

)266( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 18بيان بالعمليات رقم   -234
  )22/4/1968، بيروت، 409احلرية، العدد (

)267( 

  .1968) ابريل(تقرير شهري عن أحوال النازحين الفلسطينيين يف األردن لشهر نيسان   -235
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 23/4/1968عمان، 

)268( 

  .أردين بالغ عسكري  -236
  )25/4/1968الدستور، عمان، ( 24/4/1968عمان، 

)272( 
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خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف جامعة القاهرة   -237
  .يف نطاق لقاءاته مع قوى الشعب العاملة

  )26/4/1968األهرام، القاهرة، ( 25/4/1968القاهرة، 

)272( 

يب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف مأدبة تكريم الرئيس خطاب الرئيس احلب  -238
  .هنريخ لوبكه، رئيس جمهورية أملانية االحتادية

  )26/4/1968العمل، تونس، ( 25/4/1968قرطاج، 

)274( 

حديث أفضى به الرئيس احلبيب بورقيبة لعدد من الصحفيين املرافقين للرئيس هنريخ   -239
  .لوبكه

  )27/4/1968العمل، تونس، ( 26/4/1968قرطاج، 

)275( 

بيان اللجنة العليا للتوجيه الوطني بدعوة جميع سكان القدس العربية اللتزام بيوتهم،   -240
  .استنكاراً إلقامة العرض العسكري اإلسرائيلي بمناسبة ذكرى قيام إسرائيل

  )27/4/1968الدستور، عمان، ( 26/4/1968عمان، 

)275( 

  .األردين نن بمناسبة افتتاح التلفزيوخطاب امللك حسي  -241
  )28/4/1968الدستور، عمان، ( 27/4/1968عمان، 

)276( 

حديث امللك احلسن الثاين يف مؤتمر صحفي عقده بمناسبة زيارته للمملكة العربية   -242
  .السعودية
  )27/4/1968البالد، جدة، ( 27/4/1968الرياض، 

)277( 

بمناسبة زيارة امللك احلسن الثاين للمملكة العربية  بيان سعودي مغربي مشترك صدر  -243
  .السعودية

، بيروت، 1471نشرة سفارة اململكة العربية السعودية، رقم ( 28/4/1968الرياض، 
29/4/1968(  

)278( 

  .بيان تونسي مغربي مشترك صدر بمناسبة زيارة امللك احلسن الثاين لتونس  -244
  )30/4/1968العمل، تونس، ( 28/4/1968قرطاج، 

)279( 

مذكرة لنساء أردنيات إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة، باستنكار العرض   -245
  .العسكري اإلسرائيلي املزمع إجراؤه يف مدينة القدس العربية

  )29/4/1968الدستور، عمان، ( 28/4/1968عمان، 

)279( 

ة العربية املتحدة، يف أحد املعسكرات، خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهوري  -246
  .يف نطاق لقاءاته مع قوى الشعب العاملة

  )30/4/1968األهرام، القاهرة، ( 29/4/1968

)280( 

بيان حركة القوميين العرب يف سورية حول اعتقال بعض العناصر العاملة يف احلقل   -247
  .الفدائي

    )29/4/1968، بيروت، 410احلرية، العدد (

)288( 

عريضة مواطني القدس العربية إىل احلاكم العسكري اإلسرائيلي، احتجاجاً على تصرفات   -248
قوات األمن اإلسرائيلية جتاه النساء اللواتي تظاهرن ضد إجراء العرض العسكري 

  .اإلسرائيلي يف املدينة
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 29/4/1968القدس، 

)288( 

 )289(ملاين احتادي مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس هنريخ لوبكه، رئيس بيان تونسي أ  -249
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  .جمهورية أملانية االحتادية، لتونس
  )1/5/1968العمل، تونس، ( 30/4/1968تونس، 

بيان احتاد املعلمين األردنيين يف الضفة الغربية بإعالن اإلضراب يوم الثاين من أيار   -250
  .رض العسكري اإلسرائيلي يف مدينة القدس العربيةاستنكاراً إلجراء الع) مايو(

  )1/5/1968الدستور، عمان، ( 30/4/1968

)289( 

  .توصية اجمللس الوطني حلزب االستقالل املغربي بشأن فلسطين  -251
  )40، ص 1968 –ابريل  –، بيروت، نيسان 85فلسطين، العدد (

)290( 

  .رير فلسطينللجبهة الشعبية لتح 19بيان بالعمليات رقم   -252
  )منشور( 1968) ابريل(النصف الثاين من نيسان 

)291( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 20بيان بالعمليات رقم   -253
  )29/4/1968، بيروت، 410احلرية، العدد ( 1968) ابريل(النصف الثاين من نيسان 

)291( 

  .بالغ عسكري أردين  -254
  )1/5/1968الدستور، عمان، ( 30/4/1968عمان، 

)292( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف كفر الدوار يف   -255
  .نطاق لقاءاته مع قوى الشعب العاملة

  )2/5/1968األهرام، القاهرة، ( 1/5/1968كفر الدوار، 

)292( 

األمن الدويل بشأن رسالة الرئيس جمال عبد الناصر إىل رؤساء الدول األعضاء يف جملس   -256
  .تنفيذ قرار اجمللس بمنع العرض العسكري اإلسرائيلي املزمع إقامته يف القدس

، القاهرة، كانون »نشرة الوثائق«مركز الوثائق والبحوث، ( 1/5/1968القاهرة، 
  )64، ص 1968يونيو /حزيران –يناير /الثاين

)295( 

السوري، يف االحتفال بتدشين خط خطاب الدكتور يوسف زعين، رئيس جملس الوزراء   -257
  .أنابيب النفط

  )2/5/1968البعث، دمشق، ( 1/5/1968تل عدس، 

)295( 

بيان السيد بشير الصباغ، وزير التربية والتعليم األردين، بتعليق الدراسة يوم الثاين من أيار   -258
ن العرض يف األردن، جتاوباً مع موقف الهيئات التعليمية يف الضفة الغربية م) مايو(

  .العسكري اإلسرائيلي يف القدس
  )2/5/1968الدستور، عمان، ( 1/5/1968عمان، 

)300( 

كلمة الدكتور عبد الله اليايف، رئيس جملس الوزراء اللبناين، يف التظاهرات التي نظمت يف   -259
  .بيروت استنكاراً للعرض العسكري اإلسرائيلي يف مدينة القدس

  )3/5/1968بيروت، النهار، ( 2/5/1968بيروت، 

)300( 

» جتنيد كل الطاقات القتالية والنضالية«بيان التجمع الوطني يف األردن حول ضرورة   -260
  .ملواجهة االحتالل اإلسرائيلي

  )2/5/1968الدستور، عمان، ( 2/5/1968عمان، 

)301( 

حول نتائج بيان السيد شعراوي جمعة، وزير الداخلية يف اجلمهورية العربية املتحدة،   -261
  ).مارس(االستفتاء على برنامج الثالثين من آذار 

  )4/5/1968األهرام، القاهرة، ( 3/5/1968القاهرة، 

)302( 

 )303(  .بالغ عسكري أردين  -262
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  )4/5/1968الدستور، عمان، ( 3/5/1968عمان، 
  .األردينحديث السيد عبد احلميد البكوش، رئيس جملس الوزراء الليبي، إىل التلفزيون   -263

  )6/5/1968الدستور، عمان، ( 5/5/1968عمان، 
)303( 

  .بيان أردين ليبي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد عبد احلميد البكوش لألردن  -264
  )6/5/1968الدستور، عمان، ( 5/5/1968عمان، 

)304( 

ية بأن قوات بنفي ادعاء السلطات اإلسرائيل» فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -265
  .العاصفة تستخدم احلدود اللبنانية منطلقاً لعملياتها

  )6/5/1968النهار، بيروت، ( 5/5/1968

)304( 

  .بالغ عسكري أردين  -266
  )6/5/1968الدستور، عمان، ( 5/5/1968عمان، 

)305( 

حديث صحفي للسيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، حول موقف حكومته   -267
  .ال فشل مهمة املبعوث الدويل، السيد جونار يارينجح

  )9/5/1968األنوار، بيروت، ( 6/5/1968بغداد، 

)306( 

  .حديث صحفي للملك فيصل حول بعض املواضيع ذات الصلة بأزمة الشرق األوسط  -268
  )11/5/1968عكاظ، جدة، ( 7/5/1968الرياض، 

)307( 

زيارة السيد عبد احلميد البكوش، رئيس جملس  بيان سعودي ليبي مشترك صدر بمناسبة  -269
  .الوزراء الليبي، للمملكة العربية السعودية

، بيروت، 1477نشرة سفارة اململكة العربية السعودية، رقم ( 7/5/1968الرياض، 
8/5/1968(  

)308( 

حديث أفضى به الدكتور إبراهيم ماخوس، وزير اخلارجية السوري، إىل أعضاء الوفود   -270
  .حفية التي شهدت االحتفال بتدشين خط أنابيب النفطالص

  )7/5/1968البعث، دمشق، (دمشق 

)308( 

بيان صحفي مصري سوري مشترك صدر بمناسبة زيارة الدكتور نور الدين األتاسي،   -271
  .رئيس الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، للجمهورية العربية املتحدة

  )9/5/1968مشق، البعث، د( 8/5/1968القاهرة، 

)311( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 14البالغ العسكري رقم   -272
  )منشور( 8/5/1968

)311( 

خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف مأدبة عشاء أقامها تكريمًا   -273
  .له احلاكم العام يف كندة

  )10/5/1968العمل، تونس، ( 9/5/1968أوتاوة، 

)312( 

بيان كويتي ليبي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد عبد احلميد البكوش، رئيس جملس   -274
  .الوزراء الليبي، للكويت

  )10/5/1968الرأي العام، الكويت، ( 9/5/1968الكويت، 

)312( 

رسالة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الدكتور   -275
ار يارينج، املبعوث الدويل للشرق األوسط، حول استعداد حكومته لتنفيذ قرار جملس جون

  .األمن بشأن النزاع العربي اإلسرائيلي
 –يناير /، كانون الثاين»نشرة الوثائق«مركز الوثائق والبحوث، ( 9/5/1968القاهرة، 

)313( 
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  )142، ص 1968يونيو /حزيران
  .حول مهمة الدكتور جونار يارينج تصريح صحفي للسيد حممود رياض  -276

  )12/5/1968النداء، بيروت، ( 9/5/1968القاهرة، 
)313( 

حديث الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف ندوة صحفية عقدها يف   -277
  .نادي الصحافة الوطني الكندي

  )11/5/1968العمل، تونس، ( 10/5/1968أوتاوة، 

)315( 

رئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة يف اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية رسالة ال  -278
  .»تشجيع املقاومة الفلسطينية«الشعبية، إىل امللك حسين، حول ضرورة 

  )13، ص 10/5/1968، اجلزائر، »أحداث ووثائق«وزارة األخبار، (

)317( 

حلميد البكوش، رئيس جملس بيان عراقي ليبي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد عبد ا  -279
  .الوزراء الليبي، للعراق

  )12/5/1968النهار، بيروت، ( 11/5/1968بغداد، 

)318( 

تصريح للسيد عبد احلميد البكوش حول التزامات ليبية املالية جتاه البلدان العربية التي   -280
  .تعرضت للعدوان اإلسرائيلي

  )12/5/1968األنوار، بيروت، ( 11/5/1968بيروت، 

)319( 

بيان تونسي كندي مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية   -281
  .التونسية، لكندة

  )14/5/1968العمل، تونس، ( 12/5/1968أوتاوة، 

)319( 

حديث صحفي للسيد أمين احلسيني، رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين، بمناسبة ذكرى   -282
  .احتالل فلسطين

  )12/5/1968النهار، امللحق، بيروت، (بيروت 

)319( 

  .بالغ عسكري لبناين  -283
  )13/5/1968النهار، بيروت، ( 12/5/1968بيروت، 

)321( 

  .منهاج اجلبهة اإلسالمية يف األردن  -284
  )14/5/1968الدستور، عمان، ( 13/5/1968عمان، 

)322( 

هورية التونسية، يف مأدبة أقامها تكريماً له خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلم  -285
  .الرئيس ليندون جونسون، رئيس الواليات املتحدة األميركية

  )17/5/1968العمل، تونس، ( 15/5/1968واشنطن، 

)322( 

خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة يف السفراء العرب املعتمدين يف واشنطن لدى استقباله لهم   -286
  .ت املتحدة األميركيةبمناسبة زيارته للواليا

  )18/5/1968العمل، تونس، ( 15/5/1968واشنطن، 

)324( 

  .كلمة السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين  -287
  )16/5/1968الدستور، عمان، ( 15/5/1968عمان، 

)326( 

راء اللبناين، يف مظاهرة قامت يف بيروت كلمة الدكتور عبد الله اليايف، رئيس جملس الوز  -288
  .بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين

  )16/5/1968النهار، بيروت، ( 15/5/1968بيروت، 

)327( 

 )327(كلمة السيد حممد أحمد حمجوب، رئيس جملس الوزراء السوداين، يف مظاهرة قامت يف   -289
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  .اخلرطوم بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين
  )21/5/1968وار، بيروت، األن( 15/5/1968اخلرطوم، 

  .كلمة السيد كامل عريقات، رئيس جملس النواب األردين، بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين  -290
  )18/5/1968الدستور، عمان، ( 15/5/1968عمان، 

)328( 

  .بيان حول موقف أهايل الضفة الغربية من سياسة الدول العربية حيال القضية الفلسطينية  -291
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 15/5/1968

)329( 

  .بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين» فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -292
  )24، ص 10/6/1968، اجلزائر، »أحداث ووثائق«وزارة األخبار، ( 15/5/1968

)330( 

بمناسبة ذكرى احتالل » فتح«بيان التنظيم الطالبي حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -293
  .فلسطين

  )1968 –مايو  –، النصف الثاين من أيار 6الثورة الفلسطينية، العدد ( 15/5/1968

)331( 

  .بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين  -294
  )20/5/1968، بيروت، 413احلرية، العدد ( 15/5/1968

)332( 

حل «الوطني اجلزائري يف ذكرى احتالل فلسطين عن موقف احلزب من بيان حزب التحرير   -295
  .»املشكل الفلسطيني

  )7، ص 10/6/1968، اجلزائر، »أحداث ووثائق«وزارة األخبار، ( 15/5/1968اجلزائر، 

)333( 

  .بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين  -296
  )15/5/1968روت، الهدف، بي( 15/5/1968بيروت، 

)335( 

كتاب وجهه أصحاب املدارس األرمنية اخلاصة يف اجلمهورية العربية السورية إىل السيد   -297
سليمان اخلش، وزير التربية، حول بعض املواد التربوية التي تلقتها مدارسهم من منظمة 

  .اليونسكو والتي اتصفت بطابع دعائي إلسرائيل
  )16/5/1968شق، البعث، دم( 15/5/1968دمشق، 

)336( 

كلمة السيد سليمان اخلش يف املؤتمر الصحفي الذي عقده أصحاب املدارس األرمنية   -298
اخلاصة يف اجلمهورية العربية السورية بخصوص املواد التربوية التي تلقوها من منظمة 

  .اليونسكو
  )16/5/1968البعث، دمشق، ( 15/5/1968دمشق، 

)337( 

دارس األرمنية اخلاصة يف اجلمهورية العربية السورية حول موقفهم من بيان أصحاب امل  -299
  .القضية الفلسطينية

  )16/5/1968البعث، دمشق، ( 15/5/1968دمشق، 

)338( 

بيان االحتاد الوطني لنقابات العمال واملستخدمين يف لبنان حول العدوان اإلسرائيلي على   -300
  .قرية حوال اللبنانية

  )15/5/1968النداء، بيروت، ( 15/5/1968بيروت، 

)339( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 21بيان بالعمليات رقم   -301
  )منشور( 1968) مايو(النصف األول من أيار 

)340( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 22بيان بالعمليات رقم   -302
  )منشور( 1968) مايو(النصف األول من أيار 

)341( 

 )341(  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 23لعمليات رقم بيان با  -303
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  )منشور( 1968) مايو(النصف األول من أيار 
حديث الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف نادي الصحافة الوطني   -304

  .األميركي
  )17/5/1968العمل، تونس، ( 16/5/1968واشنطن، 

)342( 

مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس احلبيب بورقيبة إىل الواليات بيان تونسي أميركي   -305
  .املتحدة األميركية

  )18/5/1968العمل، تونس، ( 16/5/1968واشنطن، 

)344( 

املنبثقة عن اجمللس االقتصادي ) شؤون البترول واملقاطعة(توصيات اللجنة الثالثة   -306
  .العربي يف دور انعقاده العادي الثالث عشر

- 13، القاهرة، »اجمللس االقتصادي«جامعة الدول العربية، ( 16/5/1968ة، القاهر
  )1023، ص 18/5/1968

)345( 

  .توصيات جملس احتاد املعلمين العرب املتخذة يف دورة انعقاده الثانية  -307
  )22/5/1968البعث، دمشق، ( 16/5/1968القاهرة، 

)347( 

ية يف لبنان إىل الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية برقية علماء الطائفة اإلسالمية الشيع  -308
  .اللبنانية، ورئيسي جملسي النواب والوزراء، حول العدوان اإلسرائيلي على قرية حوال

  )18/5/1968النداء، بيروت، ( 16/5/1968

)349( 

  .بيان حركة السلم يف لبنان حول العدوان اإلسرائيلي على قرية حوال  -309
  )16/5/1968النداء، بيروت، ( 16/5/1968بيروت، 

)350( 

  .قرارات وتوصيات اجمللس االقتصادي العربي يف دور انعقاده العادي الثالث عشر  -310
 – 13، القاهرة، »اجمللس االقتصادي«جامعة الدول العربية، ( 18/5/1968القاهرة، 

  )1052، ص 18/5/1968

)350( 

  .حماذير احللول السياسية ألزمة الشرق األوسطبيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول   -311
  )منشور( 18/5/1968

)353( 

للتلفزة . س. ب. حديث الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، لشبكة ن  -312
  .األميركية حول النزاع العربي اإلسرائيلي

  )21/5/1968العمل، تونس، ( 19/5/1968واشنطن، 

)355( 

تونسية مأذونة حول تصريحات الرئيس احلبيب بورقيبة بخصوص  توضيح ألوساط  -313
  .القضية الفلسطينية

  )19/5/1968العمل، تونس، ( 19/5/1968تونس، 

)357( 

  .قرارات وتوصيات جملس الوحدة االقتصادية العربية يف دورته العادية الثانية عشرة  -314
اعة والزراعة للبالد العربية، االحتاد العام لغرف التجارة والصن( 19/5/1968القاهرة، 

  )136، ص 1968 –ديسمبر  –، بيروت، كانون األول »التقرير االقتصادي العربي«

)359( 

  .امليثاق الوطني جلبهة القوى والعناصر الوطنية والتقدمية يف سورية  -315
  )27/5/1968و  20، بيروت، 414و  413احلرية، العددان (

)360( 

بية العليا لفلسطين إىل امللوك والرؤساء العرب، بمناسبة إجراء العرض مذكرة الهيئة العر  -316
العسكري اإلسرائيلي يف القدس، حول ضرورة رفض قرار جملس األمن لتسوية أزمة الشرق 

  .األوسط

)366( 
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  )7، ص 1968 –يوليو  –، بيروت، تموز 88فلسطين، العدد ( 21/5/1968بيروت، 
ة اخلارجية الكويتية حول استمرار التزام الكويت بقرارات تصريح مصدر مسؤول يف وزار  -317

  .مؤتمر القمة العربي يف اخلرطوم
  )23/5/1968الدستور، عمان، ( 22/5/1968الكويت، 

)366( 

عريضة أهايل القدس العربية إىل احلاكم العسكري اإلسرائيلي احتجاجاً على تطبيق   -318
  .األنظمة والقوانين الضرائبية اإلسرائيلية

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 22/5/1968القدس، 

)367( 

كلمة الدكتور فوزي السيد، األمين العام لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب، يف افتتاح   -319
  .مؤتمر االحتادات العمالية العربية

  )1968 –يونيو  –، القاهرة، حزيران 81العمال العرب، العدد ( 22/5/1968القاهرة، 

)368( 

نداء االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب واحتاد النقابات العاملي إىل العمال والنقابات   -320
  .يف العامل لدعم نضال الشعب العربي

  )1968 –يونيو  –، القاهرة، حزيران 81العمال العرب، العدد ( 22/5/1968القاهرة، 

)369( 

  .بالغ عسكري أردين  -321
  )23/5/1968الدستور، عمان، ( 22/5/1968عمان، 

)370( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 16البالغ العسكري رقم   -322
  )منشور( 23/5/1968

)370( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 17البالغ العسكري رقم   -323
  )منشور( 24/5/1968

)371( 

ونسية، بمناسبة زيارته حديث صحفي للرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية الت  -324
  .الرسمية إلسبانية

  )26/5/1968العمل، تونس، ( 25/5/1968مدريد، 

)371( 

حديث السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول الوضع   -325
  .الراهن يف الشرق األوسط

اهرة، كانون ، الق»نشرة الوثائق«مركز الوثائق والبحوث، ( 25/5/1968القاهرة، 
  )144، ص 1968يونيو /حزيران –يناير /الثاين

)372( 

  .قرارات مؤتمر االحتادات العمالية العربية  -326
  )1968 –يونيو  –، القاهرة، حزيران 81العمال العرب، العدد ( 25/5/1968القاهرة، 

)376( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 18البالغ العسكري رقم   -327
  )منشور( 25/5/1968

)377( 

  .بالغ عسكري أردين  -328
  )26/5/1968الدستور، عمان، ( 25/5/1968عمان، 

)377( 

  .بالغ عسكري أردين  -329
  )27/5/1968الدستور، عمان، ( 26/5/1968عمان، 

)378( 

مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل اللجنة التحضيرية للوحدة الوطنية الفلسطينية   -330
  .من اللقاء الوطني الفلسطيني حول الهدف

  )10/6/1968، بيروت، 416احلرية، العدد ( 27/5/1968عمان، 

)378( 
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حديث خاص أدىل به السيد حممد حمجوب، املفوض العام ملكاتب مقاطعة إسرائيل، حول   -331
  .بعض املسائل املتعلقة باملقاطعة

  )28/5/1968اجلريدة، بيروت، ( 27/5/1968بيروت، 

)379( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 19البالغ العسكري رقم   -332
  )11، ص 1/6/1968صوت فلسطين، العدد األول، دمشق، ( 27/5/1968

)380( 

  .بالغ عسكري أردين  -333
  )28/5/1968الدستور، عمان، ( 27/5/1968عمان، 

)381( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 20البالغ العسكري رقم   -334
  )11، ص 1/6/1968صوت فلسطين، العدد األول، دمشق، ( 28/5/1968

)381( 

  .البيان الوزاري حلكومة الدكتور عبدالله اليايف، رئيس جملس الوزراء اللبناين  -335
  )30/5/1968األنوار، بيروت، ( 29/5/1968بيروت، 

)381( 

ريطانية، إىل صحيفة رسالة السيد أحمد حسن الفقي، سفير اجلمهورية العربية املتحدة يف ب  -336
  .اللندنية، حول تنفيذ قرار جملس األمن بخصوص أزمة الشرق األوسط» التايمز«

  )31/5/1968احلياة، بيروت، ( 29/5/1968لندن، 

)382( 

حول احملاوالت املبذولة لضرب الثورة » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -337
  .الفلسطينية

 –يونيو  –طينية، العدد السابع، النصف األول من حزيران الثورة الفلس( 29/5/1968
  )18، ص 1968

)383( 

بيان املنظمات الفدائية الفلسطينية بنفي وجود أية عالقة لها بحادث مقر مديرية شرطة   -338
  .عمان

  )30/5/1968الدستور، عمان، ( 29/5/1968

)383( 

جود أية عالقة لها بحادث مقر مديرية بيان جبهة الفداء القومي لتحرير فلسطين بنفي و  -339
  .ة عمانطشر
  )30/5/1968الدستور، عمان، ( 29/5/1968

)384( 

  .لقوات الصاعقة 15البالغ العسكري رقم   -340
  )30/5/1968البعث، دمشق، ( 29/5/1968

)384( 

  .بالغ عسكري أردين  -341
  )30/5/1968الدستور، عمان، ( 29/5/1968عمان، 

)384( 

حول عدد من املسائل » فتح«من حديث ألحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني  جانب  -342
  .ذات الصلة بأهدافها

  )30/5/1968األنوار، بيروت، (

)385( 

  ).يونيو(بيان اجلبهة اإلسالمية يف ذكرى اخلامس من حزيران   -343
  )31/5/1968الدستور، عمان، ( 31/5/1968عمان، 

)387( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 24يات رقم بيان بالعمل  -344
  )منشور( 1968) مايو(النصف الثاين من أيار 

)387( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 21البالغ العسكري رقم   -345
  )16، ص 1/6/1968صوت فلسطين، العدد األول، دمشق، ( 31/5/1968

)388( 
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  .بالغ عسكري أردين  -346
  )1/6/1968ر، عمان، الدستو( 31/5/1968عمان، 

)388( 

بيان السيد روحي اخلطيب، أمين القدس العربية، حول إجراءات إسرائيل ملصادرة األمالك   -347
  .العربية يف املدينة

  )2/6/1968الدستور، عمان، ( 1/6/1968عمان، 

)389( 

خلامس من بيان اللجنة العليا للتوجيه الوطني يف الضفة الغربية بالدعوة لإلضراب يوم ا  -348
  ).يونيو(حزيران 

  )2/6/1968الدستور، عمان، ( 1/6/1968

)390( 

  ).يونيو(بيان احلزب الشيوعي األردين يف ذكرى اخلامس من حزيران   -349
  )9/6/1968األخبار، بيروت، ( 1968) يونيو(أوائل حزيران 

)391( 

  .)يونيو(بيان احلزب الشيوعي السوري يف ذكرى اخلامس من حزيران   -350
  )16/6/1968األخبار، بيروت، ( 1968) يونيو(أوائل حزيران 

)395( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 22البالغ العسكري رقم   -351
  )منشور( 1/6/1968

)399( 

  .رأي اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف الوضع الراهن للقضية الفلسطينية  -352
  )2/6/1968ملحق األنوار األسبوعي، بيروت، (

)400( 

  .رأي القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف الوضع الراهن للقضية الفلسطينية  -353
  )2/6/1968ملحق األنوار األسبوعي، بيروت، (

)401( 

حديث صحفي للسيد نقوال شاوي، األمين العام للحزب الشيوعي اللبناين، يف ذكرى   -354
  ).يونيو(اخلامس من حزيران 

  )2/6/1968األخبار، بيروت، ( 2/6/1968بيروت، 

)403( 

أمر يومي وجهه الفريق أول حممد فوزي، وزير احلربية يف اجلمهورية العربية املتحدة، إىل   -355
  ).يونيو(القوات املسلحة يف ذكرى اخلامس من حزيران 

  )3/6/1968األهرام، القاهرة، ( 2/6/1968القاهرة، 

)405( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 23 البالغ العسكري رقم  -356
  )منشور( 2/6/1968

)406( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 25بيان بالعمليات رقم   -357
  )3/6/1968، بيروت، 415احلرية، العدد (

)407( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 26بيان بالعمليات رقم   -358
  )3/6/1968، بيروت، 415احلرية، العدد (

)408( 

خطاب الفريق طاهر يحيى، رئيس جملس الوزراء العراقي، يف ذكرى اخلامس من حزيران   -359
  ).يونيو(

  )8/6/1968األنوار، بيروت، ( 4/6/1968بغداد، 

)408( 

كلمة الشيخ سعد الدين العلمي، مفتي القدس، يف مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اإلسالمية يف   -360
  .قارات التي استملكتها السلطات اإلسرائيليةقاعة احملكمة الشرعية حول الع

  )18/6/1968االحتاد، حيفا، ( 4/6/1968القدس، 

)410( 

 )411(  .بالغات عسكرية أردنية  -361
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  )5/6/1968الدستور، عمان، ( 4/6/1968عمان، 
خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف ذكرى اخلامس   -362

  ).يونيو(ن من حزيرا
  )6/6/1968األهرام، القاهرة، ( 5/6/1968القاهرة، 

)412( 

  ).يونيو(رسالة امللك حسين إىل الشعب يف ذكرى اخلامس من حزيران   -363
  )6/6/1968الدستور، عمان، ( 5/6/1968عمان، 

)413( 

  ).يونيو(بيان منظمة التحرير الفلسطينية يف ذكرى اخلامس من حزيران   -364
  )5/6/1968الدستور، عمان، ( 5/6/1968عمان، 

)416( 

  ).يونيو(بيان القيادة العامة لقوات الصاعقة يف ذكرى اخلامس من حزيران   -365
  )6/6/1968البعث، دمشق، ( 5/6/1968

)417( 

بيان الوفد العربي التابع للهيئة العربية العليا لفلسطين يف نيويورك يف ذكرى اخلامس من   -366
  .)يونيو(حزيران 

  )18، ص 1968 –أغسطس  –، بيروت، آب 89فلسطين، العدد ( 5/6/1968نيويورك، 

)419( 

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف ذكرى اخلامس من حزيران   -367
  ).يونيو(

  )6/6/1968البعث، دمشق، ( 5/6/1968دمشق، 

)419( 

بعث العربي االشتراكي يف ذكرى اخلامس من بيان القيادة القطرية الفلسطينية حلزب ال  -368
  ).يونيو(حزيران 

  )6/6/1968البعث، دمشق، ( 5/6/1968

)422( 

  ).يونيو(بيان حركة القوميين العرب يف لبنان يف ذكرى اخلامس من حزيران   -369
  )10/6/1968، بيروت، 416احلرية، العدد ( 5/6/1968بيروت، 

)423( 

  ).يونيو(يف األردن يف ذكرى اخلامس من حزيران بيان اجلبهة اإلسالمية   -370
  )5/6/1968الدستور، عمان، ( 5/6/1968عمان، 

)424( 

برقية السيد حممد الصياح، مدير احلزب االشتراكي الدستوري يف تونس، إىل قادة الكفاح   -371
  ).يونيو(الفلسطيني وإىل جلنة إنقاذ القدس يف عمان، يف ذكرى اخلامس من حزيران 

  )6/6/1968العمل، تونس، ( 5/6/1968، تونس

)426( 

برقية االحتاد العام التونسي للشغل إىل الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية   -372
التونسية، وإىل االحتاد العام لعمال فلسطين واالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب، يف 

  ).يونيو(ذكرى اخلامس من حزيران 
  )6/6/1968مل، تونس، الع( 5/6/1968تونس، 

)427( 

  ).يونيو(بيان احتاد الشباب التونسي يف ذكرى اخلامس من حزيران   -373
  )6/6/1968العمل، تونس، ( 5/6/1968تونس، 

)427( 

مذكرة اللجنة املنبثقة عن املسيرة الشعبية ألهايل قرى احلدود إىل الرئيس شارل حلو،   -374
  .رئيس اجلمهورية اللبنانية

  )6/6/1968النداء، بيروت، ( 5/6/1968صيدا، 

)428( 

  .لقوات الصاعقة 17البالغ العسكري رقم   -375
  )5/6/1968البعث، دمشق، (

)429( 
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  .لقوات الصاعقة 18البالغ العسكري رقم   -376
  )5/6/1968البعث، دمشق، (

)429( 

  .لقوات الصاعقة 21البالغ العسكري رقم   -377
  )5/6/1968البعث، دمشق، (

)430( 

حديث السيد حممد حمجوب، املفوض العام ملكاتب مقاطعة إسرائيل، حول أعمال املؤتمر   -378
  .السادس والعشرين لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل

  )7/6/1968الهدف، بيروت، ( 6/6/1968بيروت، 

)430( 

ئر حول اغتيال السيد روبرت يف اجلزا» فتح«بيان مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -379
  .كنيدي، عضو جملس الشيوخ املرشح لرئاسة اجلمهورية يف الواليات املتحدة األميركية

  )9/6/1968اجملاهد، اجلزائر، ( 6/6/1968اجلزائر، 

)431( 

حديث السيد حمدي كنعان، رئيس بلدية نابلس، حول اإلضراب الذي أعلن يف ذكرى   -380
  ).ويوني(اخلامس من حزيران 

  )14/6/1968االحتاد، حيفا، ( 6/6/1968نابلس، 

)432( 

  .خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، بمناسبة عيد املولد النبوي  -381
  )8/6/1968العمل، تونس، ( 7/6/1968

)433( 

لقوى ودور ا) يونيو(حلرب حزيران » اإلطار التاريخي«رأي الشيوعيين اللبنانيين يف   -382
  .التقدمية يف مواجهة نتائجها

  )16/6/1968األخبار، بيروت، ( 7/6/1968بيروت، 

)433( 

حديث صحفي للسيد إسماعيل خيرالله، وزير اخلارجية العراقي بالوكالة، حول مرحلة   -383
  .العمل القادمة

  )10/6/1968األهرام، القاهرة، ( 9/6/1968القاهرة، 

)437( 

بد الرحمن العتيقي، وزير املالية والنفط الكويتي، حول مساهمة حديث صحفي للسيد ع  -384
  .دولة الكويت باجملهود احلربي العربي

  )9/6/1968األنوار، بيروت، (الكويت 

)438( 

بيان تونسي ليبي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد عبد احلميد البكوش، رئيس جملس   -385
  .الوزراء الليبي، لتونس

  )12/6/1968العمل، تونس، ( 11/6/1968تونس، 

)440( 

  .بيان منظمة التحرير الفلسطينية حول تشكيل اجمللس الوطني الفلسطيني  -386
  )13/6/1968الدستور، عمان، ( 12/6/1968عمان، 

)440( 

  .»أسبوع الالجئين العرب«بيان الشباب العربي االشتراكي يف بريطانية حول   -387
  )1/7/1968، بيروت، 419احلرية، العدد ( 12/6/1968لندن، 

)441( 

  .1968) مايو(تقرير شهري عن أحوال النازحين الفلسطينيين يف األردن لشهر أيار   -388
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 13/6/1968عمان، 

)442( 

  .»أسبوع الالجئين العرب«بيان االحتاد العام للطالب العرب يف بريطانية حول   -389
  )1/7/1968، بيروت، 419احلرية، العدد ( 13/6/1968لندن، 

)444( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 24البالغ العسكري رقم   -390
  )منشور( 14/6/1968

)445( 
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مذكرة السيدين إميل الغوري وحميي الدين احلسيني، نائبي مدينة القدس العربية يف   -391
العام لألمم املتحدة، حول مسؤولية جملس النواب األردين، إىل السيد يوثانت، األمين 

  .املنظمة الدولية حيال إجراءات إسرائيل لتهويد املدينة ومعاملتها للسكان العرب
  )15/6/1968الدستور، عمان، (

)446( 

إحصاء لعدد الفلسطينيين الالجئين والنازحين يف الدول العربية وسائر أنحاء العامل حتى   -392
  .للسنة احلالية) يونيو( تاريخ اخلامس عشر من حزيران

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 15/6/1968عمان، 

)447( 

القبرصي وممثلي حزب البعث العربي » آخيل«بيان مشترك صدر حول حمادثات وفد حزب   -393
  .االشتراكي

  )18/6/1968البعث، دمشق، ( 15/6/1968دمشق، 

)448( 

  .بالغ عسكري لبناين  -394
  )16/6/1968النهار، بيروت، ( 15/6/1968بيروت، 

)449( 

بيان عراقي كويتي مشترك صدر بمناسبة زيارة الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة   -395
  .الكويت، للجمهورية العراقية

، 1174نشرة يومية صادرة عن وزارة اإلرشاد واألنباء، العدد ( 16/6/1968بغداد، 
  )17/6/1968الكويت، 

)449( 

  .صريح صحفي خاص للسيد يحيى حمودة، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالوكالةت  -396
  )18/6/1968اجلريدة، بيروت، ( 17/6/1968عمان، 

)449( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 28بيان بالعمليات رقم   -397
  )17/6/1968، بيروت، 417احلرية، العدد (

)451( 

  .هة الشعبية لتحرير فلسطينللجب 29بيان بالعمليات رقم   -398
  )17/6/1968، بيروت، 417احلرية، العدد (

)451( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 25البالغ العسكري رقم   -399
  )منشور( 17/6/1968

)452( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 26البالغ العسكري رقم   -400
  )منشور( 17/6/1968

)452( 

  .بالغ عسكري أردين  -401
  )18/6/1968الدستور، عمان، ( 17/6/1968عمان، 

)452( 

تصريح للفريق طاهر يحيى، رئيس جملس الوزراء العراقي، حول دور العراق يف اجلبهة   -402
  .الشرقية

  )18/6/1968األنوار، بيروت، (بغداد 

)453( 

  .اسمهابالغ جبهة التحرير الشعبية الفلسطينية بتعيين قائد عام لها ومتحدث رسمي ب  -403
  )18/6/1968النهار، بيروت، (

)453( 

القبرصي وممثلي احلزب الشيوعي يف » آخيل«بيان مشترك صدر حول حمادثات وفد حزب   -404
  .لبنان

  )5/7/1968النداء، بيروت، ( 18/6/1968بيروت، 

)454( 

 )454(  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 27البالغ العسكري رقم   -405
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  )منشور( 18/6/1968
خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة يف اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية   -406

  ).يونيو(الشعبية، يمناسبة الذكرى الثالثة حلركة التاسع عشر من حزيران 
، اجلزائر، 47، العدد »أحداث ووثائق«وزارة األخبار، ( 19/6/1968اجلزائر، 

  )1، ص 10/7/1968

)454( 

  .لقوات الصاعقة 22غ العسكري رقم البال  -407
  )19/6/1968البعث، دمشق، (

)457( 

  .حديث صحفي للسيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، حول الوضع الراهن  -408
  )21/6/1968األنوار، بيروت، ( 20/6/1968عمان، 

)457( 

ي، رئيس جملس الوزراء بيان سوري يمني مشترك صدر بمناسبة زيارة الفريق حسن العمر  -409
  .يف اجلمهورية العربية اليمنية، للجمهورية العربية السورية

  )22/6/1968الثورة، دمشق، ( 21/6/1968دمشق، 

)459( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 28البالغ العسكري رقم   -410
  )منشور( 21/6/1968

)459( 

  .لقوات الصاعقة 25البالغ العسكري رقم   -411
  )21/6/1968، دمشق، البعث(

)459( 

بيان األمانة العامة لالحتاد العام للكتاب الفلسطينيين حول تشكيل اجمللس الوطني   -412
  .الفلسطيني

  )6/7/1968احملرر، بيروت، ( 22/6/1968القاهرة، 

)460( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 30البالغ العسكري رقم   -413
  )منشور( 22/6/1968

)460( 

حديث صحفي للسيد ياسر عرفات، الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -414
  .، حول العمل الفدائي الفلسطيني»فتح«
  )23/6/1968األنوار، بيروت، (

)461( 

  .بالغ عسكري مصري  -415
  )24/6/1968األهرام، القاهرة، ( 23/6/1968القاهرة، 

)462( 

  .جبهة الشعبية لتحرير فلسطينلل 30بيان بالعمليات رقم   -416
  )24/6/1968، 418احلرية، بيروت، العدد (

)463( 

  .لقوات الصاعقة 26بالغ عسكري رقم   -417
  )25/6/1968البعث، دمشق، ( 24/6/1968

)463( 

  .لقوات الصاعقة 27البالغ العسكري رقم   -418
  )25/6/1968البعث، دمشق، ( 24/6/1968

)464( 

  .د بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، أمام جلنة الشؤون اخلارجية النيابيةبيان السيد فؤا  -419
  )26/6/1968النهار، بيروت، ( 25/6/1968بيروت، 

)464( 

حديث صحفي للدكتور حممد الفرا، مندوب األردن يف األمم املتحدة، حول أزمة الشرق   -420
  .األوسط

  )27/6/1968األهرام، القاهرة، ( 26/6/1968القاهرة، 

)467( 
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سؤال نيابي وجهه النائب السيد ريمون إده، رئيس حزب الكتلة الوطنية يف لبنان، إىل   -421
  .احلكومة عن الوضع على احلدود اللبنانية املتاخمة إلسرائيل

  )28/6/1968النهار، بيروت، ( 27/6/1968بيروت، 

)469( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 31البالغ العسكري رقم   -422
  )منشور( 27/6/1968

)470( 

  .لقوات الصاعقة 28البالغ العسكري رقم   -423
  )28/6/1968البعث، دمشق، ( 27/6/1968

)470( 

قوات الصاعقة حول وجود جنود مرتزقة مع القوات  –بيان طالئع حرب التحرير الشعبية   -424
  .اإلسرائيلية

  )30/6/1968البعث، دمشق، ( 29/6/1968بيروت، 

)470( 

بيان جزائري يمني مشترك صدر بمناسبة زيارة الفريق حسن العمري، رئيس جملس   -425
  .الوزراء يف اجلمهورية العربية اليمنية، للجمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

  )7/7/1968اجملاهد، اجلزائر، ( 30/6/1968اجلزائر، 

)471( 

ألردين، بمناسبة توقيع اتفاقية الترانزيت كلمة السيد حاتم الزعبي، وزير االقتصاد الوطني ا  -426
  .والنقل بين األردن وتركية

  )1/7/1968الدستور، عمان، ( 30/6/1968عمان، 

)471( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 32البالغ العسكري رقم   -427
 –يوليو  –صوت فلسطين، العدد الرابع، دمشق، النصف الثاين من تموز ( 30/6/1968

  )24، ص 1968

)472( 

  .نداء أهايل القدس العربية إىل احلكومات والشعوب العربية  -428
  )2/7/1968الدستور، عمان، ( 1/7/1968عمان، 

)473( 

بيان احلزب التقدمي االشتراكي حول اقتراح بوضع قوة من البوليس الدويل على حدود   -429
  .لبنان مع إسرائيل

  )3/7/1968األنوار، بيروت، ( 1/7/1968بيروت، 

)475( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 33البالغ العسكري رقم   -430
 –يوليو  –صوت فلسطين، العدد الرابع، دمشق، النصف الثاين من تموز ( 2/7/1968

  )25، ص 1968

)476( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 34البالغ العسكري رقم   -431
 –يوليو  –لنصف الثاين من تموز صوت فلسطين، العدد الرابع، دمشق، ا( 2/7/1968

  )25، ص 1968

)476( 

خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف مأدبة أقيمت تكريماً له   -432
  .بمناسبة بدء زيارته الرسمية لبلغارية

  )4/7/1968العمل، تونس، ( 3/7/1968صوفيا، 

)477( 

، وزير اخلارجية األردين، حول بعض القضايا حديث صحفي للسيد عبد املنعم الرفاعي  -433
  .الراهنة
  )4/7/1968الدستور، عمان، ( 3/7/1968عمان، 

)477( 

 )478(حديث صحفي للسيد حممد عوض القوين، رئيس وفد اجلمهورية العربية املتحدة يف األمم   -434
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  .املتحدة، حول تطورات أزمة الشرق األوسط داخل املنظمة الدولية
  )3/7/1968، القاهرة، األهرام(القاهرة 

  .بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين حول ضرورة وضع ميثاق وطني  -435
  )31، ص 1968 –أغسطس  –، بيروت، آب 89فلسطين، العدد ( 3/7/1968بيروت، 

)483( 

 –بيان سوري سوفييتي مشترك صدر بمناسبة زيارة وفد جلنة التضامن اآلسيوي   -436
  .مهورية العربية السورية لالحتاد السوفييتيفريقي يف اجلاال

  )12/7/1968البعث، دمشق، ( 3/7/1968موسكو، 

)484( 

بيان السيد صدقي سليمان، رئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول   -437
  .1969-1968امليزانية لعام 

  )5/7/1968األهرام، القاهرة، ( 4/7/1968القاهرة، 

)484( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 35البالغ العسكري رقم   -438
 –يوليو  –صوت فلسطين، العدد الرابع، دمشق، النصف الثاين من تموز ( 4/7/1968

  )25، ص 1968

)485( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف مأدبة أقيمت   -439
  .اد السوفييتيتكريماً له بمناسبة زيارته لالحت

  )6/7/1968األهرام، القاهرة، ( 5/7/1968موسكو، 

)486( 

بيان السيد إبراهيم بكر، أمين سر اللجنة التحضيرية، حول تشكيل اجمللس الوطني   -440
  .الفلسطيني

  )6/7/1968الهدف، بيروت، ( 5/7/1968عمان، 

)488( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 36البالغ العسكري رقم   -441
 –يوليو  –صوت فلسطين، العدد الرابع، دمشق، النصف الثاين من تموز ( 6/7/1968

  )26، ص 1968

)489( 

بيان تونسي بلغاري مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس   -442
  .اجلمهورية التونسية، لبلغارية

  )10/7/1968العمل، تونس، ( 8/7/1968صوفيا، 

)489( 

  .حديث صحفي للرئيس احلبيب بورقيبة  -443
  )10/7/1968العمل، تونس، ( 8/7/1968صوفيا، 

)490( 

بيان النائب السيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار ورئيس اجلمهورية   -444
  .يا الراهنةاللبنانية األسبق، يف مؤتمر صحفي حتدث فيه عن بعض القضا

  )9/7/1968النهار، بيروت، ( 8/7/1968

)491( 

  .بالغ عسكري مصري  -445
  )9/7/1968األهرام، القاهرة، ( 8/7/1968القاهرة، 

)493( 

  .بالغ عسكري للقيادة العامة لرجال املقاومة العرب املتحدة  -446
  )8/7/1968األنوار، بيروت، (

)493( 

ار التلفزة يف اجلمهورية العربية املتحدة حول القضايا حديث امللك حسين إىل بعثة د  -447
  .الراهنة
  )10/7/1968الدستور، عمان، ( 9/7/1968عمان، 

)494( 
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خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف مأدبة أقيمت تكريماً له   -448
  .بمناسبة بدء زيارته الرسمية لرومانية

  )10/7/1968تونس،  العمل،( 9/7/1968بوخارست، 

)501( 

سؤال نيابي وجهه النائب السيد ريمون إده، رئيس حزب الكتلة الوطنية، إىل احلكومة   -449
  .اللبنانية بصدد موقفها من وضع بوليس دويل على حدود لبنان اجلنوبية

  )10/7/1968احلياة، بيروت، ( 9/7/1968بيروت، 

)502( 

  .قوات التحرير الشعبيةلقيادة  37البالغ العسكري رقم   -450
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد اخلامس، دمشق، النصف األول من آب ( 9/7/1968

  )43، ص 1968

)503( 

بيان مصري سوفييتي مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس   -451
  .اجلمهورية العربية املتحدة، لالحتاد السوفييتي

  )11/7/1968ام، القاهرة، األهر( 10/7/1968موسكو، 

)503( 

  .مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل اجمللس الوطني الفلسطيني الرابع  -452
  )6، ص 22/7/1968احلرية، بيروت، ( 10/7/1968

)505( 

  .بيان جزائري كوبي مشترك صدر بمناسبة زيارة وفد احلزب الشيوعي الكوبي للجزائر  -453
، اجلزائر، 48، العدد »أحداث ووثائق«وزارة األخبار، ( 10/7/1968اجلزائر، 

  )22، ص 25/7/1968

)511( 

خلق التنظيم «بيان قوات الصاعقة، التابعة لطالئع حرب التحرير الشعبية، حول ضرورة   -454
  .ملعركة التحرير» ستراتيجية واضحةاوضع «و » املوحد

  )12/7/1968البعث، دمشق، ( 10/7/1968

)511( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 38الغ العسكري رقم الب  -455
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد اخلامس، دمشق، النصف األول من آب ( 10/7/1968

  )43، ص 1968

)513( 

حديث صحفي خاص للسيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة،   -456
  .زيارته لبعض بلدان شمال أوروبة حول ما أشيع عن تصريحات أدىل بها أثناء

  )12/7/1968األهرام، القاهرة، ( 11/7/1968بريوين، 

)513( 

رسالة الشيخ حلمي احملتسب، رئيس الهيئة اإلسالمية يف القدس، إىل ليفي أشكول، رئيس   -457
جملس الوزراء اإلسرائيلي، حول احلفريات التي جتريها السلطات اإلسرائيلية خلف جداري 

  .الشريف احلرم
  )16/7/1968الدستور، عمان، ( 11/7/1968القدس، 

)514( 

بيان مصري يوجساليف مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس   -458
  .اجلمهورية العربية املتحدة، ليوجسالفية

  )13/7/1968األهرام، القاهرة، ( 12/7/1968بريوين، 

)515( 

  .بالغ عسكري أردين  -459
  )13/7/1968الدستور، عمان، ( 12/7/1968ان، عم

)515( 

كلمة الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، يف افتتاح املؤتمر العاملي الثالث   -460
  .للجامعة اللبنانية يف العامل

)516( 
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  )15/7/1968نشرة الوكالة الوطنية لألنباء، بيروت، ( 15/7/1968بيروت، 
ين مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس بيان تونسي روما  -461

  .اجلمهورية التونسية، لرومانية
  )16/7/1968العمل، تونس، ( 15/7/1968بوخارست، 

)516( 

  .بيان احلركة االشتراكية العربية يف العراق يف ختام مؤتمرها القطري األول  -462
  )12، ص 26/8/1968بيروت، ، 427احلرية، العدد ( 1968) يوليو(أواسط تموز 

)516( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 34بيان بالعمليات رقم   -463
  )2، ص 15/7/1968، بيروت، 421احلرية، العدد (

)517( 

  .لقوات الصاعقة 31البالغ العسكري رقم   -464
  )15/7/1968البعث، دمشق، (

)518( 

  .لقوات الصاعقة 32البالغ العسكري رقم   -465
  )15/7/1968لبعث، دمشق، ا(

)518( 

  .لقوات الصاعقة 33البالغ العسكري رقم   -466
  )15/7/1968البعث، دمشق، (

)519( 

بيان اللجنة العليا للتوجيه الوطني يف مدينة القدس بدعوة املواطنين إىل االمتناع عن دفع   -467
  .الضرائب وإىل التمسك بأمالكهم

  )16/7/1968الدستور، عمان، (القدس 

)519( 

  .امليثاق الوطني الفلسطيني  -468
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 17/7/1968القاهرة، 

)520( 

  .مقررات اجمللس الوطني الفلسطيني الرابع  -469
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 17/7/1968القاهرة، 

)523( 

  .يف العراق) يوليو( البيان األول لقادة انقالب السابع عشر من تموز  -470
  )18/7/1968األهرام، القاهرة، ( 17/7/1968بغداد، 

)533( 

  .ميثاق عمل اللجنة األهلية لدعم العمل الفدائي املوحد يف الكويت  -471
  )4، ص 17/7/1968الطليعة، الكويت، (

)533( 

لشعب حول كلمة السيد عبد الرزاق النايف، رئيس جملس الوزراء العراقي اجلديد، إىل ا  -472
  .سياسة حكومته

  )19/7/1968الدستور، عمان، ( 18/7/1968بغداد، 

)535( 

مذكرة سفارة اجلمهورية العراقية يف عمان حول استالم جملس الثورة اجلديد مقاليد احلكم   -473
  .يف العراق

  )19/7/1968الدستور، عمان، ( 18/7/1968عمان، 

)535( 

سبة زيارة وفد احلزب الشيوعي الكوبي للجمهورية بيان سوري كوبي مشترك صدر بمنا  -474
  .العربية السورية

  )19/7/1968الثورة، دمشق، ( 18/7/1968دمشق، 

)535( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 40البالغ العسكري رقم   -475
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد اخلامس، دمشق، النصف األول من آب ( 19/7/1968

  )44، ص 1968

)536( 
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حديث للدكتور ناصر احلاين وزير اخلارجية العراقي، أفضى به يف مؤتمر حضره بعض   -476
  .الصحفيين اللبنانيين

  )22/7/1968األنوار، بيروت، ( 20/7/1968بغداد، 

)536( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف مناسبة افتتاح   -477
لالحتاد االشتراكي العربي وذكرى ثورة الثالث والعشرين من تموز  املؤتمر القومي األول

  ).يوليو(
  )24/7/1968األهرام، القاهرة، ( 23/7/1968القاهرة، 

)537( 

  .حديث السيد صالح أبو زيد، وزير الثقافة واإلعالم األردين، حول إجنازات اإلعالم العربي  -478
  )23/7/1968الدستور، عمان، (القاهرة 

)542( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول حادث االستيالء على إحدى طائرات شركة   -479
  .اإلسرائيلية للطيران» العال«

  )24/7/1968النهار، بيروت، ( 23/7/1968بيروت، 

)544( 

  .»العال«بيان ناطق باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الصبغة العسكرية لشركة   -480
  )24/7/1968لنهار، بيروت، ا( 23/7/1968

)545( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 41البالغ العسكري رقم   -481
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد اخلامس، دمشق، النصف األول من آب ( 24/7/1968

  )44، ص 1968

)545( 

  .هنةخطاب الدكتور يوسف زعين، رئيس جملس الوزراء السوري، حول عدد من القضايا الرا  -482
  )28/7/1968البعث، دمشق، ( 27/7/1968طرطوس، 

)546( 

» العال«بيان منظمة التحرير الفلسطينية حول حادث االستيالء على الطائرة التابعة لشركة   -483
  .اإلسرائيلية للطيران

  )29/7/1968الدستور، عمان، ( 28/7/1968عمان، 

)548( 

العراق، إىل الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس برقية االحتاد العام لطلبة فلسطين، فرع   -484
الثورة يف اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية، حول حادث االستيالء على الطائرة 

  .اإلسرائيلية
  )منشور( 28/7/1968بغداد، 

)549( 

تصريح صحفي للفريق الركن إبراهيم الداوود، وزير الدفاع العراقي، بمناسبة قدومه إىل   -485
  .ألردن يف زيارة للقطعات العراقية املرابطة فيها

  )30/7/1968الدستور، عمان، ( 29/7/1968عمان، 

)550( 

  .خطاب السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، يف افتتاح املؤتمر األول ملنظمة املدن العربية  -486
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 29/7/1968بيروت، 

)550( 

بهة الشعبية لتحرير فلسطين حول حادث االستيالء على الطائرة التابعة لشركة بيان للج  -487
  .اإلسرائيلية للطيران» العال«

  )30/7/1968األنوار، بيروت، ( 29/7/1968

)553( 

مؤتمر صحفي عقده ناطق بلسان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول حادث االستيالء   -488
  .على الطائرة اإلسرائيلية

  )30/7/1968األنوار، بيروت، ( 29/7/1968 بيروت،

)555( 
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حديث السيد عالل الفاسي، رئيس حزب االستقالل املغربي، حول بعض نواحي القضية   -489
  .الفلسطينية

  )30/7/1968احلياة، بيروت، ( 29/7/1968الرباط، 

)555( 

الوضع الذي «من ) جناح عامر عبدالله –اللجنة املركزية (موقف احلزب الشيوعي العراقي   -490
  .»تعيشه األمة العربية يف ظروف االحتالل الصهيوين

  )15، ص 2/9/1968، بيروت، 428احلرية، العدد ( 29/7/1968

)557( 

  .بالغ عسكري أردين  -491
  )30/7/1968الدستور، عمان، ( 29/7/1968عمان، 

)558( 

  .بالغ عسكري أردين  -492
  )30/7/1968الدستور، عمان، ( 29/7/1968عمان، 

)558( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 35بيان بالعمليات رقم   -493
  )2، ص 29/7/1968، بيروت، 423احلرية، العدد (

)558( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 36بيان بالعمليات رقم   -494
  )3، ص 29/7/1968، بيروت، 423احلرية، العدد (

)559( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 47البالغ العسكري رقم   -495
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد السادس، دمشق، النصف الثاين من آب ( 29/7/1968

  )20، ص 1968

)560( 

  .الصادر عن جملس قيادة الثورة يف اجلمهورية العراقية 27البيان رقم   -496
  )6، ص 4/8/1968، الكويت، 336الرسالة، العدد ( 30/7/1968بغداد، 

)560( 

أمام حركة » املهمات امللحة«بيان األحزاب الشيوعية والعمالية يف البلدان العربية حول   -497
  .التحرر الوطني العربية إلزالة آثار العدوان اإلسرائيلي اإلمبريايل

  )4/8/1968األخبار، بيروت، ( 1968) يوليو(تموز 

)560( 

من قضية العدوان ) جناح عزيز احلاج –القيادة املركزية (موقف احلزب الشيوعي العراقي   -498
  .اإلسرائيلي

  )14، ص 2/9/1968، بيروت، 428احلرية، العدد ( 31/7/1968

)571( 

بيان القيادة العامة جليش التحرير الفلسطيني إىل الشعب العربي الفلسطيني حول ضرورة   -499
لس الوطني قيام اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ قرارات اجمل

  .الفلسطيني
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد اخلامس، دمشق، النصف األول من آب ( 1/8/1968

  )1، ص 1968

)571( 

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل أهايل قطاع غزة حول مقاومتهم   -500
  .لسياسة التهجير اإلسرائيلية

  )1/8/1968الدستور، عمان، (عمان 

)572( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 48البالغ العسكري رقم   -501
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد السادس، دمشق، النصف الثاين من آب ( 1/8/1968

  )21، ص 1968

)573( 

 )573(حديث صحفي للسيد ياسر عرفات، الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -502
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  .»فتح«
  )2/8/1968، األنوار، بيروت(

حديث صحفي لألمير فهد بن عبد العزيز، النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء ووزير   -503
  .الداخلية السعودي

  )4/8/1968البالد، جدة، ( 3/8/1968جدة، 

)575( 

وتموز ) يونيو(تقرير شهري عن أحوال النازحين الفلسطينيين يف األردن لشهري حزيران   -504
  .1968) يوليو(

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 3/8/1968عمان، 

)576( 

  .حديث صحفي لثالثة وزراء أردنيين حول أزمة الشرق األوسط  -505
  )4/8/1968األنوار، بيروت، (عمان 

)579( 

  .تصريح ناطق عسكري أردين حول االعتداء اإلسرائيلي على منطقة السلط  -506
  )5/8/1968ن، الدستور، عما( 3/8/1968عمان، 

)584( 

حديث الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول القضية الفلسطينية   -507
  .واألوضاع العربية

  )21/12/1968العمل، تونس، ( 5/8/1968تونس، 

)585( 

كلمة السيد حسني صالح، األمين العام لالحتاد العام لعمال فلسطين، يف افتتاح ندوة   -508
  .العمالية العاملية الصحافة
، ص 1968 –أغسطس  –، القاهرة، آب 83العمال العرب، العدد ( 5/8/1968القاهرة، 

18(  

)594( 

  ).يونيو(وجهة نظر حركة القوميين العرب يف األبعاد احلقيقية ألحداث حزيران   -509
  )12، ص 5/8/1968، بيروت، 424احلرية، العدد (

)595( 

ترك صدر بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي السوفييتي بيان سوري سوفييتي مش  -510
  .للجمهورية العربية السورية

  )7/8/1968الثورة، دمشق، ( 6/8/1968دمشق، 

)597( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 50البالغ العسكري رقم   -511
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد السادس، دمشق، النصف الثاين من آب ( 6/8/1968

  )21، ص 1968

)598( 

رسالة السيد حممد عبد السالم الزيات، أمين عام االحتاد البرملاين العربي، إىل السكرتير   -512
العام لالحتاد البرملاين الدويل، حول موضوع التحقيق يف أوضاع سكان املناطق العربية 

  .احملتلة
  )7/8/1968الدستور، عمان، (

)598( 

  .الشيخلي، وزير اخلارجية العراقي، حول سياسة حكومته اخلارجية بيان السيد عبد الكريم  -513
    )9/8/1968اجلمهورية، بغداد، ( 8/8/1968بغداد، 

)599( 

  .بيان الندوة القومية للطلبة الدستوريين يف تونس  -514
  )9/8/1968العمل، تونس، ( 8/8/1968املنستير، 

)599( 

  .بالغات عسكرية أردنية  -515
  )9/8/1968الدستور، عمان، ( 8/8/1968عمان، 

)600( 
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حديث صحفي للدكتور غائب مولود خملص، وزير البلديات العراقي، حول موقف احلكم   -516
  .اجلديد يف العراق من القضية الفلسطينية

  )10/8/1968األنوار، بيروت، ( 9/8/1968بيروت، 

)600( 

ول التغييرات التي أجرتها مؤخراً يف بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ح  -517
  .قيادة جيش التحرير الفلسطيني

  )10/8/1968احملرر، بيروت، ( 9/8/1968

)601( 

  .تصريح للسيد إسماعيل احملادين، عضو جلنة إنقاذ القدس، حول الغاية من تأسيس اللجنة  -518
  )9/8/1968الدستور، عمان، (

)602( 

ي الفلسطيني إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة، برقية االحتاد العام النسائ  -519
  .بمناشدته العمل على إيقاف تهجير سكان خميم جبالية يف قطاع غزة

  )9/8/1968احلياة، بيروت، (

)603( 

عريضة فريق من السيدات يف نابلس إىل احلاكم العسكري اإلسرائيلي استنكاراً للمعاملة   -520
  .على يد سلطات االحتالل، وملصادرة األراضي العربية التي يلقاها األهايل

  )9/8/1968الثورة، دمشق، (

)603( 

  .بالغ عسكري أردين  -521
  )10/8/1968الدستور، عمان، ( 9/8/1968عمان، 

)604( 

أجوبة الدكتور نور الدين االتاسي، رئيس الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، على أسئلة   -522
  .عضاء وفود الندوة الصحفية العمالية العامليةوجهها إليه أ

  )11/8/1968الثورة، دمشق، ( 10/8/1968دمشق، 

)604( 

مقتطفات من خطاب السيد عبد احلميد البكوش، رئيس جملس الوزراء الليبي، يف االحتفال   -523
  .بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس اجليش

  )11/8/1968احلياة، بيروت، ( 10/8/1968البيضاء، 

)605( 

حول نشر أنباء » فتح«بيان الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -524
  .مدسوسة لإليقاع بين احلركة وبعض الدول التي تساند الثورة الفلسطينية

  )12/8/1968الثورة، بيروت، ( 11/8/1968

)606( 

تي أحدثتها اللجنة التنفيذية ملنظمة بيان قيادة قوات التحرير الشعبية حول التغييرات ال  -525
  .التحرير الفلسطينية يف القيادة العامة جليش التحرير الفلسطيني

 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد السادس، دمشق، النصف الثاين من آب ( 11/8/1968
  )1، ص 1968

)606( 

اإلسرائيلي،  عريضة لنساء مدينة القدس العربية إىل ليفي أشكول، رئيس جملس الوزراء  -526
  .احتجاجاً على انتشار دور اللهو يف املدينة

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 11/8/1968القدس، 

)608( 

تصريح ناطق عسكري سوري حول هبوط طائرتين عسكريتين سوريتين يف مطار   -527
  .إسرائيلي

  )13/8/1968الثورة، دمشق، ( 12/8/1968دمشق، 

)609( 

جنة الشعبية لدعم حركة املقاومة الفلسطينية حول حادث االستيالء على طائرة بيان الل  -528
  .اإلسرائيلية للطيران» العال«شركة 

)609( 
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  )12/8/1968الثورة، دمشق، (
  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 38بيان بالعمليات رقم   -529

  )2، ص 12/8/1968، بيروت، 425احلرية، العدد (
)610( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 39العمليات رقم بيان ب  -530
  )3، ص 12/8/1968، بيروت، 425احلرية، العدد (

)610( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 40بيان بالعمليات رقم   -531
  )3، ص 12/8/1968، بيروت، 425احلرية، العدد (

)611( 

  .ةلقيادة قوات التحرير الشعبي 51البالغ العسكري رقم   -532
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد السادس، دمشق، النصف الثاين من آب ( 13/8/1968

  )21، ص 1968

)611( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 52البالغ العسكري رقم   -533
 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد السادس، دمشق، النصف الثاين من آب ( 13/8/1968

  )22، ص 1968

)612( 

أركان القوات اجلوية والدفاع اجلوي السوري يف مؤتمر صحفي حول حديث رئيس   -534
  .مالبسات هبوط طائرتين عسكريتين سوريتين يف مطار إسرائيلي

  )15/8/1968الثورة، دمشق، ( 14/8/1968دمشق، 

)612( 

حول إرسال قوة طوارئ دولية إىل خطوط » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -535
  .وقف القتال

  )15/8/1968اجلمهورية، بغداد، ( 14/8/1968

)613( 

بيان االحتاد العام لعمال فلسطين، فرع قطاع غزة، حول خمططات إسرائيل لتهجير سكان   -536
  .القطاع

  )14/8/1968الدستور، عمان، (

)614( 

نداء وجهه مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف بغداد إىل العمال العرب للتضامن مع   -537
  .اإلسرائيلية للطيران» العال«وقف احلكومة اجلزائرية من مسألة طائرة شركة م

  )15/8/1968اجلمهورية، بغداد، ( 14/8/1968بغداد، 

)615( 

برقية االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب إىل الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس   -538
، وإىل احتاد عمال اجلزائر حول قرار الثورة يف اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
  .االحتاد الدويل للطيارين بمقاطعة املطارات اجلزائرية

  )منشور( 14/8/1968القاهرة، 

)616( 

برقية االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب إىل االحتاد الدويل لعمال النقل، واحتاد   -539
ل قرار االحتاد الدويل للطيارين الطيارين الفرنسيين، واالحتاد العام لعمال فرنسة حو

  .بمقاطعة املطارات اجلزائرية
  )منشور( 14/8/1968القاهرة، 

)616( 

برقية نقابة الطيارين اللبنانيين إىل االحتاد الدويل للطيارين حول قرار االحتاد بمقاطعة   -540
  .املطارات اجلزائرية

  )15/8/1968احملرر، بيروت، ( 14/8/1968بيروت، 

)617( 

 )617(  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 43بيان بالعمليات رقم   -541
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  )14/8/1968اجلمهورية، بغداد، (
  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 53البالغ العسكري رقم   -542

 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد السادس، دمشق، النصف الثاين من آب ( 14/8/1968
  )22، ص 1968

)618( 

لقضاء والقانون يف الضفة الغربية إىل ليفي أشكول، رئيس جملس الوزراء عريضة رجال ا  -543
  1968 اإلسرائيلي، احتجاجاً على مشروع قانون اإلجراءات اإلدارية لعام

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 15/8/1968

)618( 

ية أية تصريح ناطق رسمي يف اجلمهورية العربية السورية حول رفض احلكومة السور  -544
حماولة للربط بين الطائرتين السوريتين اللتين هبطتا يف إسرائيل وبين الطائرة 

  .اإلسرائيلية احملتجزة باجلزائر 
  )16/8/1968الثورة، دمشق، ( 15/8/1968دمشق، 

)619( 

برقية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، إىل السيد عبد اخلالق حسونة،   -545
ين العام جلامعة الدول العربية، ووزراء اخلارجية العرب حول تطورات قضية الطائرة األم

  .اإلسرائيلية
  )16/8/1968النهار، بيروت، ( 15/8/1968اجلزائر، 

)620( 

برقية السيد عبد اخلالق حسونة إىل السيد عبد العزيز بوتفليقة، رداً على برقيته حول   -546
  .ليةتطورات قضية الطائرة اإلسرائي

  )16/8/1968النهار، بيروت، ( 15/8/1968القاهرة، 

)620( 

قرار نقابة الطيارين اللبنانيين ونقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران يف لبنان ونقابة   -547
مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق األوسط اللبنانية بمقاطعة طائرات شركات الطيران 

  .التي تقاطع املطارات اجلزائرية
  )16/8/1968اجلريدة، بيروت، ( 15/8/1968وت، بير

)621( 

  .بيان صحفي عن أعمال ندوة الصحافة العمالية العاملية  -548
  )منشور( 15/8/1968القاهرة، 

)621( 

مذكرة وضعها السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين األسبق، وضمنها ملخصًا   -549
  .إسرائيل جتاه األردن وطرق جمابهتها حلديث أجراه مع امللك حسين حول نوايا

  )16، ص 16/8/1968، بيروت، 109اجلديد، العدد (عمان 

)623( 

بيان اجمللس األعلى لالحتادات النقابية العمالية يف لبنان بشجب قرار االحتاد الدويل   -550
  .للطيارين بمقاطعة املطارات اجلزائرية

  )17/8/1968اجلريدة، بيروت، ( 16/8/1968بيروت، 

)627( 

بيان رابطة نقابات النقل يف لبنان بشأن موقفها من قرار االحتاد الدويل للطيارين   -551
  .بمقاطعة املطارات اجلزائرية

  )17/8/1968اجلريدة، بيروت، ( 16/8/1968بيروت، 

)628( 

مقررات احتاد نقابات مستخدمي وعمال البترول يف لبنان بشأن موقفه من قرار االحتاد   -552
  .الدويل للطيارين بمقاطعة املطارات اجلزائرية

  )17/8/1968اجلريدة، بيروت، ( 16/8/1968بيروت، 

)628( 

 )629(  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 54البالغ العسكري رقم   -553
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 –أغسطس  –صوت فلسطين، العدد السادس، دمشق، النصف الثاين من آب ( 16/8/1968
  )23، ص 1968

  .لقوات الصاعقة 37لعسكري رقم البالغ ا  -554
  )18/8/1968الثورة، دمشق، (

)629( 

بيان الهيئة اإلسالمية يف القدس حول القضاء الشرعي والوقف اإلسالمي واألماكن   -555
  .اإلسالمية املقدسة

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 19/8/1968القدس، 

)630( 

دة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول مسيرة العمل حوار صحفي مع قائدين اثنين من قا  -556
  .الفدائي

  )11، ص 19/8/1968، بيروت، 426احلرية، العدد (

)631( 

  .تصريح للدكتور أحمد العراقي، وزير اخلارجية املغربي، حول القضية الفلسطينية  -557
  )21/8/1968احلياة، بيروت، ( 20/8/1968الرباط، 

)637( 

التجارية العربية يف القدس إىل احلاكم العسكري اإلسرائيلي يف املدينة حول  مذكرة الغرفة  -558
  .االعتداء على السكان العرب وعلى املمتلكات واحملالت التجارية

  )22/8/1968الدستور، عمان، ( 21/8/1968القدس، 

)637( 

اً على التعذيب برقية اجمللس البلدي يف نابلس إىل السلطات العسكرية اإلسرائيلية احتجاج  -559
  .الذي يلقاه املعتقلون العرب يف السجون

  )21/8/1968الدستور، عمان، (نابلس 

)638( 

  .بالغ عسكري أردين  -560
  )23/8/1968الدستور، عمان، ( 21/8/1968عمان، 

)638( 

  .بالغ عسكري أردين  -561
  )23/8/1968الدستور، عمان، ( 22/8/1968عمان، 

)638( 

رئيس إسماعيل األزهري، رئيس جملس السيادة السوداين، حول املوقف حديث صحفي لل  -562
  .الراهن يف الشرق األوسط

  )23/8/1968األنوار، بيروت، (اخلرطوم 

)639( 

عريضة رجال الدين وممثلي الهيئات الدينية يف مدن الضفة الغربية إىل احلاكم العسكري   -563
  .رائيلية للمعتقلين العرباإلسرائيلي احتجاجاً على معاملة السلطات اإلس

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 24/8/1968

)639( 

  .بالغات عسكرية أردنية  -564
  )25/8/1968الدستور، عمان، ( 24/8/1968عمان، 

)640( 

  .توصيات اللجنة الدائمة لإلعالم العربي يف دور انعقادها العادي الرابع عشر  -565
  )رمنشو( 25/8/1968القاهرة، 

)641( 

عريضة أهايل قرى عمواس ويالو وبيت نوبا إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة،   -566
  .بخصوص تشريدهم من قراهم وهدم هذه القرى على يد اجليش اإلسرائيلي

 )9، ص »مأساة قرى اللطرون الثالث«منظمة التحرير الفلسطينية، ( 25/8/1968رام الله، 

)641( 

قرارات الصادرة عن الهيئات النسائية يف األردن حول معاملة السلطات اإلسرائيلية ال  -567
  .للسكان يف الضفة الغربية

)643( 
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  )25/8/1968الدستور، عمان، (عمان 
عريضة ممثالت وأعضاء الهيئات واملؤسسات النسائية يف مدن الضفة الغربية إىل احلاكم   -568

جاجاً على سوء معاملة السلطات اإلسرائيلية للنساء العسكري اإلسرائيلي يف الضفة، احت
  .العربيات املعتقالت

  )13/9/1968الدستور، عمان، ( 25/8/1968

)644( 

البالغات العسكرية األردنية حول االشتباكات الواسعة عبر خطوط وقف إطالق النار بين   -569
  .القوات األردنية والقوات اإلسرائيلية

  )26/8/1968ر، عمان، الدستو( 25/8/1968عمان، 

)645( 

رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل املؤتمر السنوي   -570
  .السابع عشر للطلبة العرب يف الواليات املتحدة األميركية

  )29/8/1968األهرام، القاهرة، ( 26/8/1968القاهرة، 

)646( 

  .ة قوات التحرير الشعبيةلقياد 56البالغ العسكري رقم   -571
  )42صوت فلسطين، العدد السابع والثامن، دمشق، ص ( 26/8/1968

)647( 

برقية رجال الدين املسيحيين إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة، احتجاجاً على   -572
  .انتشار النوادي الليلية يف مدينة القدس

  )ات الفلسطينيةحمفوظات مؤسسة الدراس( 27/8/1968القدس، 

)648( 

  .بيان القيادة العامة لقوات العاصفة إىل الشعب حول ضرورة الصمود  -573
  )27/8/1968اجلمهورية، بغداد، (

)648( 

بيان مؤتمر احتاد املعلمين العرب اخلامس حول السياسة التربوية لوكالة غوث الالجئين   -574
  .الفلسطينيين

  )30/8/1968الثورة، دمشق، ( 29/8/1968دمشق، 

)649( 

  .جانب من ميثاق العمل القومي الحتاد املعلمين العرب  -575
  )30/8/1968الثورة، دمشق، ( 29/8/1968دمشق، 

)651( 

مذكرة جلنة إنقاذ القدس إىل السيد عبد اخلالق حسونة، األمين العام جلامعة الدول العربية،   -576
  .عروبة املدينةحول ضرورة تبني الدول العربية قضية الدفاع عن 

  )30/8/1968الدستور، عمان، (عمان 

)652( 

  .التقرير السياسي األساسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -577
  )1968 –أغسطس  –كراس رسمي، آب ( 1968) أغسطس(آب 

)653( 

مذكرة رؤساء البلديات وممثلي الهيئات الشعبية يف الضفة الغربية إىل السلطات   -578
  .احتجاجاً على استمرار االحتالل اإلسرائيلية

  )11/9/1968الدستور، عمان، ( 1968) أغسطس(آب 

)671( 

بيان حكومة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية حول إطالق سراح مالحي وركاب   -579
  .الطائرة اإلسرائيلية احملتجزة يف اجلزائر

  )1/9/1968النهار، بيروت، ( 31/8/1968اجلزائر، 

)672( 

كلمة السيد عبد املنعم الرفاعي، وزير اخلارجية األردين ورئيس دور انعقاد جملس جامعة   -580
  .الدول العربية العادي اخلمسين، يف جلسة االفتتاح

  )2/9/1968الدستور، عمان، ( 1/9/1968القاهرة، 

)672( 
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  .اخلمسين بيان الوفد التونسي يف دور انعقاد جملس جامعة الدول العربية العادي  -581
  )3/9/1968العمل، تونس، ( 2/9/1968القاهرة، 

)674( 

مذكرة وزارة اخلارجية األردنية إىل األمانة العامة جلامعة الدول العربية حول تسهيل تنقل   -582
  .النازحين من قطاع غزة يف الدول العربية

  )2/9/1968الدستور، عمان، (عمان 

)676( 

  .لدول العربية يف دور انعقاده العادي اخلمسينبيان وقرارات جملس جامعة ا  -583
بيان وقرارات جملس جامعة الدول العربية «جامعة الدول العربية، ( 3/9/1968القاهرة، 

  )1968 –سبتمبر  –أيلول  3 – 1، القاهرة، »يف دور انعقاده العادي اخلمسين

)677( 

  .بالغان عسكريان سوريان  -584
  )4/9/1968، الثورة، دمشق( 3/9/1968دمشق، 

)689( 

خطاب الدكتور نور الدين االتاسي، رئيس الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، يف افتتاح   -585
  .املؤتمر العاشر الحتاد احملامين العرب

  )5/9/1968الثورة، دمشق، ( 4/9/1968دمشق، 

)689( 

  .ر الحتاد احملامين العربرسالة من احملامين العرب يف الضفة الغربية إىل املؤتمر العاش  -586
  )8/9/1968الثورة، دمشق، ( 4/9/1968

)692( 

تصريح ناطق رسمي باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول قرار إعفاء   -587
  .العميد صبحي اجلابي من منصبه كرئيس ألركان جيش التحرير الفلسطيني

  )4/9/1968الدستور، عمان، (عمان 

)694( 

مذكرة القيادة العامة جليش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية املوجهة إىل   -588
  .املؤتمر العاشر الحتاد احملامين العرب

  )1صوت فلسطين، العدد السابع والثامن، دمشق، ص ( 4/9/1968دمشق، 

)694( 

  .ل أبيببيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول االنفجارات التي أحدثتها يف ت  -589
  )3، ص 9/9/1968، بيروت، 429احلرية، العدد ( 4/9/1968

)697( 

تصريح ناطق رسمي باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول االنفجارات   -590
  .يف تل أبيب

  )5/9/1968الدستور، عمان، ( 4/9/1968عمان، 

)698( 

لشعبي يف اجلمهورية العربية السورية، يف كلمة السيد حممد رباح الطويل، قائد اجليش ا  -591
  .ختام مسيرة قامت بها عناصر من اجليش الشعبي

  )6/9/1968الثورة، دمشق، ( 5/9/1968دمشق، 

)698( 

حديث الدكتور حازم نسيبة، وزير اإلنشاء والتعمير األردين، حول اجتماعات املؤسسات   -592
  .التي تعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين

  )6/9/1968الدستور، عمان، (عمان 

)699( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 59البالغ العسكري رقم   -593
  )43صوت فلسطين، العدد السابع والثامن، دمشق، ص ( 6/9/1968

)700( 

  .بالغ عسكري مصري  -594
  )9/9/1968األهرام، القاهرة، ( 8/9/1968القاهرة، 

)701( 

 )701(ة لتحرير فلسطين بمناسبة رفع احلجز عن الطائرة اإلسرائيلية بيان سياسي للجبهة الشعبي  -595
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  .التي اختطفها فدائيو اجلبهة إىل اجلزائر
  )5، ص 9/9/1968، بيروت، 429احلرية، العدد (

تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي العام لالحتاد االشتراكي العربي يف اجلمهورية   -596
  .ة انعقاد دورته العادية األوىلالعربية املتحدة، بمناسب

  )11/9/1968األهرام، القاهرة، ( 10/9/1968القاهرة، 

)703( 

  .رسالة امللك حسين إىل طلبة األردن بضفتيه بمناسبة بدء العام الدراسي  -597
  )12/9/1968الدستور، عمان، ( 11/9/1968عمان، 

)707( 

وشي دايان، وزير الدفاع اإلسرائيلي، مذكرة فريق من النساء يف حمافظة نابلس إىل م  -598
  .احتجاجاً على إبعاد شخصيات عربية إىل الضفة الشرقية

  )11/9/1968الدستور، عمان، (نابلس 

)708( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 62البالغ العسكري رقم   -599
  )44، ص 1968 –أكتوبر  –صوت فلسطين، العدد التاسع، دمشق، تشرين األول (

)708( 

بيان وزارة التربية والتعليم األردنية إىل املعلمين العرب يف مدينة القدس، حول وجوب   -600
  .االمتناع عن التدريس يف املدارس التي تطبق املناهج اإلسرائيلية

  )12/9/1968الدستور، عمان، (عمان 

)709( 

نيكسون وهيوبرت بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين حول تصريحات السيدين ريتشارد   -601
  .همفري، املرشحين لرئاسة اجلمهورية يف الواليات املتحدة األميركية، بتأييد إسرائيل

، ص 1968 –أكتوبر  –، بيروت، تشرين األول 91فلسطين، العدد ( 12/9/1968بيروت، 
14(  

)710( 

ل قضايا رسالة امللك حسين إىل السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، حو  -602
  .الساعة وخصائص املوقف الراهن

  )14/9/1968الدستور، عمان، ( 13/9/1968عمان، 

)711( 

نفياً ملا أشيع حول » فتح«بيان الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -603
  .اعتقال بعض عناصرها يف اجلمهورية العربية السورية

  )14/9/1968الثورة، دمشق، ( 13/9/1968

)719( 

حول اندماجها الكلي بحركة التحرير .) ف. ت. ج(بيان جبهة التحرير الوطني الفلسطينية   -604
  .»فتح«الوطني الفلسطيني 

  )11، ص 29/9/1968، الكويت، 344الرسالة، العدد ( 13/9/1968

)719( 

ورة كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح د  -605
  .االنعقاد األوىل للمؤتمر القومي لالحتاد االشتراكي العربي

  )15/9/1968األهرام، القاهرة، ( 14/9/1968القاهرة، 

)720( 

  .رسالة السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، رداً على رسالة امللك حسين له  -606
  )15/9/1968الدستور، عمان، ( 14/9/1968عمان، 

)721( 

حول اندماج جبهة التحرير الوطني » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -607
  .فيها.) ف. ت. ج(الفلسطينية 

  )11، ص 29/9/1968، الكويت، 344الرسالة، العدد ( 14/9/1968

)722( 

 )723(  .نداء االحتاد العام لعمال فلسطين إىل أهايل غزة والضفة الغربية للثبات يف أرضهم  -608
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  )منشور( 14/9/1968رة، القاه
  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 65البالغ العسكري رقم   -609

، ص 1968 –أكتوبر  –صوت فلسطين، العدد التاسع، دمشق، تشرين األول ( 14/9/1968
44(  

)723( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 66البالغ العسكري رقم   -610
، ص 1968 –أكتوبر  –لتاسع، دمشق، تشرين األول صوت فلسطين، العدد ا( 14/9/1968
45(  

)723( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 67البالغ العسكري رقم   -611
، ص 1968 –أكتوبر  –صوت فلسطين، العدد التاسع، دمشق، تشرين األول ( 14/9/1968
45(  

)724( 

البلدي، وأعضاء  عريضة أهايل نابلس بمناشدة السيد حمدي كنعان، رئيس اجمللس  -612
  .اجمللس، بالعدول عن استقالتهم

  )16/9/1968الدستور، عمان، ( 15/9/1968نابلس، 

)724( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 68البالغ العسكري رقم   -613
، ص 1968 –أكتوبر  –صوت فلسطين، العدد التاسع، دمشق، تشرين األول ( 16/9/1968
46(  

)725( 

  .صل يف احلفل السنوي ملؤسسة النقد العربي السعوديكلمة امللك في  -614
  )18/9/1968البالد، جدة، ( 17/9/1968جدة، 

)725( 

حول اغتيال » فتح«تصريح الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -615
  .سلطات االحتالل اإلسرائيلي ألحد القضاة العرب

  )18/9/1968الدستور، عمان، (

)726( 

  .حديث صحفي لألمين العام املساعد لالحتاد العام لعمال فلسطين  -616
  )19/9/1968الثورة، دمشق، (دمشق 

)727( 

بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، يف جلسة افتتاح مؤتمر احلزب   -617
  .السنوي احلادي عشر

  )21/9/1968العمل، بيروت، ( 20/9/1968شتورة، 

)728( 

  .صريح السيد بيار اجلميل حول نظرة احلزب إىل القضية الفلسطينيةت  -618
  )21/9/1968العمل، بيروت، ( 20/9/1968شتورة، 

)729( 

بيان وتوصيات املؤتمر القومي لالحتاد االشتراكي العربي يف اجلمهورية العربية املتحدة   -619
  .يف ختام دورته العادية األوىل

  )22/9/1968القاهرة،  األهرام،( 21/9/1968القاهرة، 

)730( 

مذكرة رجاالت مدينة اخلليل إىل ليفي أشكول، رئيس جملس الوزراء اإلسرائيلي، احتجاجًا   -620
  .على قيام نفر من اليهود بأداء الشعائر الدينية يف احلرم اإلبراهيمي

  )30/9/1968الدستور، عمان، ( 23/9/1968اخلليل، 

)733( 

  .فدي، رئيس املؤتمر األول الحتاد الصيادلة العرب، يف افتتاح املؤتمركلمة السيد نزار الص  -621
  )24/9/1968الثورة، دمشق، ( 23/9/1968دمشق، 

)734( 

 )735(  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 76البالغ العسكري رقم   -622
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، 1968 –نوفمبر  –صوت فلسطين، العدد العاشر، دمشق، تشرين الثاين ( 23/9/1968
  )46ص 

كلمة الشيخ سعد العبدالله الصباح، رئيس جملس الوزراء الكويتي بالوكالة، يف افتتاح   -623
  .املؤتمر الثالث لالحتاد الوطني لطلبة الكويت

  )25/9/1968الرأي العام، الكويت، ( 24/9/1968الكويت، 

)735( 

رية العربية توصيات املؤتمر اخلامس عشر لالحتاد العام لنقابات العمال يف اجلمهو  -624
  .السورية
  )25/9/1968الثورة، دمشق، ( 24/9/1968دمشق، 

)736( 

قانون التنظيمات «حديث السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، يف مؤتمر صحفي حول   -625
  .اإلسرائيلي» 1968القانونية واإلدارية لسنة 

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 25/9/1968عمان، 

)737( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 51ن بالعمليات رقم بيا  -626
  )25/9/1968الدستور، عمان، (

)741( 

  .حديث صحفي للرئيس إسماعيل األزهري، رئيس جملس السيادة السوداين  -627
  )26/9/1968األهرام، القاهرة، (القاهرة 

)742( 

من الوضع العربي بيان جملس اجلمهورية يف اجلمهورية التونسية حول موقف تونس   -628
  .الراهن

  )27/9/1968العمل، تونس، ( 26/9/1968القصبة، 

)743( 

برقية فريق من قضاة الشرع ورجال الدين املسلمين يف القدس وسائر مدن الضفة الغربية   -629
إىل موشي دايان، وزير الدفاع اإلسرائيلي، احتجاجاً على ممارسة الشعائر الدينية اليهودية 

  .براهيمييف املسجد اإل
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 26/9/1968القدس، 

)744( 

مذكرة رجاالت القدس إىل ليفي أشكول، رئيس جملس الوزراء اإلسرائيلي، احتجاجاً على   -630
  .بعاد بعض الشخصيات العربية عن الضفة الغربيةا

  )26/9/1968الدستور، عمان، (القدس 

)745( 

  .ك حسين حول مصير احلل السلميحديث صحفي للمل  -631
  )27/9/1968احلياة، بيروت، (جدة 

)745( 

  .إىل مؤتمر العلماء املسلمين» فتح«رسالة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -632
  )19، ص 28/10/1968الثورة الفلسطينية، العدد الثالث عشر، ( 28/9/1968

)746( 

ائيلية احتجاجاً على إقامة الشعائر الدينية اليهودية مذكرة أهايل اخلليل إىل السلطات اإلسر  -633
  .يف احلرم اإلبراهيمي

، ص 1968 –نوفمبر  –، بيروت، تشرين الثاين 92فلسطين، العدد ( 28/9/1968اخلليل، 
24(  

)748( 

  .مقررات وتوصيات املؤتمر األول الحتاد الصيادلة العرب  -634
  )29/9/1968الثورة، دمشق، ( 28/9/1968دمشق، 

)749( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 84البالغ العسكري رقم   -635
، 1968 –نوفمبر  –صوت فلسطين، العدد العاشر، دمشق، تشرين الثاين ( 28/9/1968

)750( 
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  )47ص 
بعض القضايا األساسية املتعلقة بتعزيز صمود «بيان احلزب الشيوعي األردين حول   -636

  .»الشعب األردين يف الضفتين
  )13/10/1968األخبار، بيروت، ( 1968) سبتمبر(أواخر أيلول 

)750( 

نداء جلنة التوجيه الوطني يف القدس إىل املواطنين حول ضرورة مواصلة الصمود يف وجه   -637
  .اإلجراءات اإلرهابية اإلسرائيلية

 –نوفمبر  –، بيروت، تشرين الثاين 92فلسطين، العدد ( 1968) سبتمبر(القدس، أيلول 
  )13، ص 1968

)756( 

  .قرارات وتوصيات املؤتمر الثالث لالحتاد الوطني لطلبة الكويت  -638
  )3، ص 6/10/1968، الكويت، 345الرسالة، العدد ( 30/9/1968الكويت، 

)757( 

  .جلبهة ثوار فلسطين 37البالغ العسكري رقم   -639
  )30/9/1968الدستور، عمان، (

)758( 

  .تاح الدورة العادية الثانية جمللس األمة األردين التاسعخطاب العرش يف افت  -640
  )2/10/1968الدستور، عمان، ( 1/10/1968عمان، 

)758( 

عريضة اجلمعيات اخليرية يف الضفة الغربية إىل احلاكم العسكري العام يف الضفة   -641
عن سائر احتجاجاً على إجراءات السلطات اإلسرائيلية لفصل اجلمعيات اخليرية يف القدس 

  .اجلمعيات يف هذه الضفة
  )1/10/1968الدستور، عمان، (

)761( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 87البالغ العسكري رقم   -642
، 1968 –نوفمبر  –صوت فلسطين، العدد العاشر، دمشق، تشرين الثاين ( 1/10/1968

  )47ص 

)761( 

فلسطين حول عدم وجود أية عالقة ما تصريح لناطق رسمي باسم اجلبهة الشعبية لتحرير   -643
  .بين املنظمات التابعة للجبهة وحركة القوميين العرب

  )2/10/1968النهار، بيروت، (

)762( 

  .ملنظمة رجال املقاومة العرب املتحدة لتحرير فلسطين 75البالغ العسكري رقم   -644
  )2/10/1968الدستور، عمان، (

)762( 

، أمين القدس، إىل السيد صالح أبو زيد، وزير اإلعالم والثقافة رسالة السيد روحي اخلطيب  -645
  .األردين، حول االعتداءات اإلسرائيلية على اآلثار العربية واإلسالمية يف املدينة

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 3/10/1968عمان، 

)763( 

  .لقوات الصاعقة 39البالغ العسكري رقم   -646
  )3/10/1968البعث، دمشق، (

)766( 

  .لقوات الصاعقة 41البالغ العسكري رقم   -647
  )4/10/1968البعث، دمشق، ( 3/10/1968

)766( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول بيان صدر باسمها ونفى عالقتها بحركة   -648
  .القوميين العرب

  )2، ص 7/10/1968، بيروت، 433احلرية، العدد ( 4/10/1968

)766( 

 )767(، ومنظمة »فتح«مقابلة صحفية مع ممثلين لكل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -649
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  .التحرير الفلسطينية، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين
  )6/10/1968امللحق، بيروت،  –النهار (عمان 

  .القرارات الصادرة عن االجتماع األول للمنظمات اإلسالمية العاملية  -650
  )5، ص 1968 –نوفمبر  –، بيروت، تشرين الثاين 92فلسطين، العدد ( 6/10/1968مكة، 

)770( 

  .بالغ عسكري سوري  -651
  )7/10/1968البعث، دمشق، ( 6/10/1968دمشق، 

)771( 

  .رد جملس األعيان األردين على خطاب العرش  -652
  )8/10/1968الدستور، عمان، ( 7/10/1968عمان، 

)771( 

  .األردين على خطاب العرشرد جملس النواب   -653
  )8/10/1968الدستور، عمان، ( 7/10/1968عمان، 

)772( 

  .بيان احتاد النقابات العمالية الفلسطينية يف قطاع غزة حول أعمال املقاومة  -654
  )7/10/1968الدستور، عمان، (

)773( 

ود املبذولة حديث صحفي للسيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، حول اجله  -655
  .إلنهاء أزمة الشرق األوسط

  )8/10/1968األنوار، بيروت، (عمان 

)774( 

برقية رؤساء الطوائف املسيحية يف اجلمهورية العربية السورية إىل السيد يوثانت، األمين   -656
العام لألمم املتحدة، احتجاجاً على معاملة السلطات اإلسرائيلية للمواطنين العرب يف 

  .تلةاألراضي احمل
  )14/10/1968البعث، دمشق، ( 9/10/1968دمشق، 

)776( 

بيان القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول إخراج منظمة شباب الثأر من   -657
  .اجلبهة

  )11/10/1968احلياة، بيروت، ( 10/10/1968

)776( 

السورية حول اعتزام تصريح ناطق رسمي باسم وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية   -658
  .»فانتوم«الواليات املتحدة األميركية تزويد إسرائيل بطائرات من نوع 

  )11/10/1968البعث، دمشق، ( 10/10/1968دمشق، 

)778( 

بيان احتاد النقابات العمالية الفلسطينية بقطاع غزة حول إجراءات السلطات اإلسرائيلية   -659
  .ضد املواطنين العرب

  )10/10/1968عمان، الدستور، (غزة 

)779( 

فريقية واآلسيوية يف اجلمهورية العربية السورية إىل برقية منظمة تضامن الشعوب اال  -660
األمين العام لألمم املتحدة ورئيس جملس األمن الدويل استنكاراً ملعاملة السلطات 

  .اإلسرائيلية للمواطنين العرب يف األراضي احملتلة
  )11/10/1968، دمشق، البعث( 10/10/1968دمشق، 

)780( 

قوات الصاعقة حول استبدالها  –بيان القيادة العامة جلبهة التحرير الشعبية الفلسطينية   -661
  .»نصر –كتائب النصر الفلسطينية «باسم » الصاعقة«اسم 
  )11/10/1968األنوار، بيروت، ( 10/10/1968

)780( 

حول ما أشيع عن خمطط لتحويل » لجرافصنداي ت«رسالة امللك حسين إىل صحيفة الـ   -662
  .األردن إىل دولة حماربة

)781( 
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  )13/10/1968صنداي تلجراف، لندن، (لندن 
مذكرة فريق من رجال الدين املسلمين يف القدس واخلليل إىل وزير الدفاع اإلسرائيلي   -663

  .يميواحلكام العسكريين اإلسرائيليين استنكاراً ألعمال الهدم يف احلرم اإلبراه
  )17/10/1968الدستور، عمان، ( 13/10/1968اخلليل، 

)782( 

  .لقوات الصاعقة 44البالغ العسكري رقم   -664
  )13/10/1968البعث، دمشق، (

)782( 

بيان املنظمات الفدائية الفلسطينية بتأكيد رفضها لقرار جملس األمن لتسوية أزمة الشرق   -665
  .األوسط وسائر احللول السياسية األخرى

  )16/10/1968النهار، بيروت، ( 15/10/1968عمان، 

)783( 

  .»ما يدبر يف اخلفاء والعلن لضرب الثورة الفلسطينية«بيان حول   -666
  )3، ص 20/10/1968، الكويت، 347الرسالة، العدد ( 15/10/1968

)784( 

طين بفصل بيان منظمة أبطال العودة حول تفرد أحد أطراف اجلبهة الشعبية لتحرير فلس  -667
  .طرف آخر من اجلبهة

  )2، ص 21/10/1968، بيروت، 435احلرية، العدد ( 15/10/1968

)785( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 88البالغ العسكري رقم   -668
، 1968 –نوفمبر  –صوت فلسطين، العدد العاشر، دمشق، تشرين الثاين ( 15/10/1968

  )48ص 

)786( 

  .لقوات الصاعقة 46 البالغ العسكري رقم  -669
  )15/10/1968البعث، دمشق، (

)786( 

بيان تونسي تركي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد إحسان صبري كاغلياجنيل، وزير   -670
  .اخلارجية التركي، للجمهورية التونسية

  )17/10/1968العمل، تونس، ( 16/10/1968تونس، 

)787( 

  .بالغان عسكريان أردنيان  -671
  )18/10/1968الدستور، عمان، ( 17/10/1968عمان، 

)787( 

نداء اللجنة الشعبية لرعاية أسر جماهدي وشهداء فلسطين يف اململكة العربية السعودية   -672
  .للتبرع باملال

  )18/10/1968احلياة، بيروت، (جدة 

)788( 

  .سراء واملعراجكلمة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف ذكرى ليلة اإل  -673
  )20/10/1968اجلمهورية، بغداد، ( 19/10/1968بغداد، 

)789( 

رسالة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الدكتور   -674
جونار يارينج، املبعوث الدويل إىل الشرق األوسط، حول موقف اجلمهورية العربية املتحدة 

  .ألزمة الشرق األوسط من التسوية السلمية
  )8/11/1968األهرام، القاهرة، ( 19/10/1968القاهرة، 

)790( 

مؤامرة «حول أهداف الثورة الفلسطينية و » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -675
  .»احلل السلمي

، بيان سياسي صادر »فتح«حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 19/10/1968بيروت، 
تشرين  19، »حول مؤامرة احلل السلمي«، »فتح«التحرير الوطني الفلسطيني عن حركة 

)791( 
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  )1968 –أكتوبر  –األول 
بيان منظمة التحرير الفلسطينية حول تشكيل جملس للتنسيق العسكري بين قوات   -676

  .املنظمات الفدائية
  )21/10/1968الدستور، عمان، ( 20/10/1968عمان، 

)794( 

  .»إجهاض العمل الفدائي من الداخل«بهة الشعبية لتحرير فلسطين حول حماوالت بيان اجل  -677
  )2، ص 28/10/1968، بيروت، 436احلرية، العدد ( 20/10/1968

)794( 

  .بيان االحتاد العام لطلبة األردن بتأييد العمل الفدائي الفلسطيني  -678
  )21/10/1968البعث، دمشق، ( 20/10/1968عمان، 

)796( 

، )يونيو(بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول املواقف العربية بعد حرب حزيران   -679
  .لقضية فلسطين» التصفية الكاملة«وضرورة اختيار طريق الكفاح املسلح للحيلولة دون 

  )5، ص 21/10/1968، بيروت، 435احلرية، العدد (

)796( 

يش التحرير الفلسطيني، إىل اللجنة كتاب العميد الركن صبحي اجلابي، رئيس أركان ج  -680
  .التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية باستعداده لتنفيذ قرار اللجنة بإعفائه من منصبه

  )6/11/1968الثورة، دمشق، ( 21/10/1968دمشق، 

)799( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 56بيان بالعمليات رقم   -681
  )2، ص 21/10/1968، بيروت، 435احلرية، العدد (

)799( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 97البالغ العسكري رقم   -682
  )23/10/1968الدستور، عمان، ( 22/10/1968

)800( 

كلمة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف مأدبة تكريم املارشال   -683
شعبية، بمناسبة ابتداء ماريان سبيخالسكي، رئيس جملس الدولة جلمهورية بولونية ال

  .زيارته الرسمية للعراق
  )24/10/1968اجلمهورية، بغداد، ( 23/10/1968بغداد، 

)801( 

كلمة الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل اللبنانيين يف الذكرى الثالثة   -684
  .والعشرين لتأسيس منظمة األمم املتحدة

  )23/10/1968الوطنية لألنباء، بيروت، نشرة الوكالة ( 23/10/1968بيروت، 

)801( 

تصريح ناطق رسمي باسم وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية السورية بخصوص   -685
إطالع البعثات الدبلوماسية العربية يف دمشق على موقف حكومته من االتصاالت اجلارية 

  .بشأن القضية الفلسطينية
  )24/10/1968البعث، دمشق، ( 23/10/1968دمشق، 

)802( 

  .قرارات الندوة السياسية اإلسالمية يف عمان  -686
  )24/10/1968الدستور، عمان، ( 23/10/1968عمان، 

)802( 

  .بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول انتحال حركة القوميين العرب السم اجلبهة  -687
  )9، ص 8/12/1968، الكويت، 354الرسالة، العدد ( 23/10/1968

)804( 

  .بالغان عسكريان مصريان  -688
  )24/10/1968األهرام، القاهرة، ( 23/10/1968القاهرة، 

)804( 

  .بالغ عسكري أردين  -689
  )24/10/1968الدستور، عمان، ( 23/10/1968عمان، 

)805( 
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  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 101البالغ العسكري رقم   -690
، 1968 –نوفمبر  –اشر، دمشق، تشرين الثاين صوت فلسطين، العدد الع( 24/10/1968

  )48ص 

)805( 

بيان عراقي بولوين مشترك صدر بمناسبة زيارة املارشال ماريان سبيخالسكي، رئيس   -691
  .جملس الدولة جلمهورية بولونية الشعبية، للعراق

  )27/10/1968اجلمهورية، بغداد، ( 25/10/1968بغداد، 

)805( 

اجلبهة «حزب البعث العربي االشتراكي احلاكم يف العراق إلقامة  مشروع ميثاق وضعه  -692
  .»الوطنية التقدمية

  )25/10/1968األنوار، بيروت، (بغداد 

)806( 

  .بالغ عسكري أردين  -693
  )26/10/1968الدستور، عمان، ( 25/10/1968عمان، 

)807( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 102البالغ العسكري رقم   -694
، 1968 –نوفمبر  –صوت فلسطين، العدد العاشر، دمشق، تشرين الثاين ( 25/10/1968

  )33ص 

)808( 

  .ملنظمة رجال املقاومة العرب املتحدة لتحرير فلسطين 77البالغ العسكري رقم   -695
  )25/10/1968الدستور، عمان، (

)808( 

، حول األزمة مع حديث صحفي للسيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين  -696
منظمات املقاومة العربية، وحول مهمة الدكتور جونار يارينج، مبعوث األمم املتحدة إىل 

  .الشرق األوسط
  )26/10/1968األهرام، القاهرة، (عمان 

)809( 

مذكرة وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية السورية إىل األمانة العامة جلامعة الدول   -697
  .»ما يسمى بأزمة الشرق األوسط«هة نظرها يف جمرى تطورات العربية حول وج

  )27/10/1968البعث، دمشق، ( 26/10/1968دمشق، 

)811( 

  .بالغات عسكرية مصرية  -698
  )27/10/1968األهرام، القاهرة، ( 26/10/1968القاهرة، 

)812( 

باخلسائر الناجمة عن  بيان القيادة العامة للقوات املسلحة يف اجلمهورية العربية املتحدة  -699
  .االشتباك مع القوات اإلسرائيلية

  )27/10/1968األهرام، القاهرة، ( 26/10/1968القاهرة، 

)813( 

  .بالغ عسكري أردين  -700
  )28/10/1968الدستور، عمان، ( 27/10/1968عمان، 

)813( 

  .بالغ عسكري لبناين  -701
  )28/10/1968النهار، بيروت، ( 27/10/1968بيروت، 

)814( 

  .بالغ عسكري لبناين  -702
  )29/10/1968النهار، بيروت، ( 28/10/1968بيروت، 

)814( 

  .جانب من اخلطاب األميري يف افتتاح الدورة العادية جمللس األمة الكويتي  -703
  )كراس رسمي( 29/10/1968الكويت، 

)814( 

 )815(ة، حول الوجود حديث صحفي للرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقي  -704
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  .الصهيوين واملشكلة الفلسطينية
  )29/10/1968اجلمهورية، بغداد، (بغداد 

  .حول اصطدام دورية من رجال اجليش اللبناين بجماعة من املسلحين بالغ عسكري لبناين  -705
  )30/10/1968النهار، بيروت، ( 29/10/1968بيروت، 

)816( 

  .ضايا الراهنةحديث امللك حسين حول بعض الق  -706
  )1/11/1968الدستور، عمان، ( 31/10/1968عمان، 

)817( 

  .البيان الوزاري حلكومة الدكتور عبد الله اليايف، رئيس جملس الوزراء اللبناين اجلديد  -707
  )1/11/1968النهار، بيروت، ( 31/10/1968بيروت، 

)820( 

  .»النشاط الفدائي«و » االحتاللالنضال العام ضد «موقف احلزب الشيوعي األردين من   -708
  )14/4/1969، بيروت، 459احلرية، العدد ( 1968) أكتوبر(تشرين األول 

)821( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 59بيان بالعمليات رقم   -709
  )31/10/1968الدستور، عمان، (

)827( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 112البالغ العسكري رقم   -710
 –ديسمبر  –صوت فلسطين، العدد احلادي عشر، دمشق، كانون األول ( 31/10/1968

  )44، ص 1968

)828( 

  .بالغ عسكري أردين  -711
  )1/11/1968الدستور، عمان، ( 31/10/1968عمان، 

)828( 

  .بالغ عسكري مصري حول الغارة اإلسرائيلية على منطقة جنع حمادي  -712
  )2/11/1968هرة، األهرام، القا( 1/11/1968القاهرة، 

)829( 

  .بيان احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان بمناسبة ذكرى وعد بلفور  -713
  )1/11/1968احملرر، بيروت، (بيروت 

)829( 

حديث الدكتور عبد الله اليايف، رئيس جملس الوزراء اللبناين، إىل وفد من الطالب حول   -714
  .موقف حكومته من العمل الفدائي الفلسطيني

  )3/11/1968النهار، بيروت، ( 1/11/1968يروت، ب

)830( 

  .إىل شعب لبنان حول حادث احلدود» فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -715
  )2/11/1968احملرر، بيروت، (

)830( 

كلمة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية يف املهرجان الذي أقيم يف دمشق بمناسبة   -716
  .ذكرى وعد بلفور

  )3/11/1968الثورة، دمشق، ( 2/11/1968دمشق، 

)831( 

  .بيان اجمللس املذهبي الدرزي يف لبنان بمناسبة ذكرى وعد بلفور  -717
  )4/11/1968احملرر، بيروت، ( 2/11/1968بيروت، 

)833( 

إىل املهرجان الشعبي الذي أقيم يف بيروت » فتح«رسالة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -718
  .سبة ذكرى وعد بلفوربمنا

  )4/11/1968احملرر، بيروت، ( 3/11/1968بيروت، 

)834( 

بيان اللجنة الشعبية العليا لدعم املقاومة الفلسطينية يف اجلمهورية العربية السورية حول   -719
  .ضرورة تقديم العون املايل والعيني للمنظمات الفدائية

  )4/11/1968الثورة، دمشق، ( 3/11/1968دمشق، 

)835( 
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  .بالغ عسكري مصري  -720
  )4/11/1968األهرام، القاهرة، ( 3/11/1968القاهرة، 

)835( 

  .بيان وزارة الداخلية األردنية حول حوادث الشغب يف عمان  -721
  )5/11/1968الدستور، عمان، ( 4/11/1968عمان، 

)836( 

  .رسالة امللك حسين إىل الشعب األردين حول حوادث الشغب يف عمان  -722
  )5/11/1968الدستور، عمان، ( 4/11/1968عمان، 

)837( 

بيان السيد ضيف الله احلمود، وزير الداخلية األردين، حول اعتقال بعض املطلوبين على أثر   -723
  .حوادث الشغب يف عمان

  )5/11/1968الدستور، عمان، ( 4/11/1968عمان، 

)838( 

  .األردنبيان بإعالن حظر التظاهرات والتجمعات يف   -724
  )5/11/1968الدستور، عمان، ( 4/11/1968عمان، 

)838( 

  .بيان املنظمات الفدائية والتجمعات الوطنية إىل الشعب يف األردن  -725
  )5/11/1968الدستور، عمان، ( 4/11/1968عمان، 

)838( 

  .بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول احلوادث الداخلية يف األردن  -726
  )4، ص 11/11/1968، بيروت، 438احلرية، العدد ( 4/11/1968

)839( 

  .»توفير احلرية للعمل الفدائي«بيان االحتاد العام لعمال فلسطين حول ضرورة   -727
 –ديسمبر  –، القاهرة، كانون األول 87العمال العرب، العدد ( 4/11/1968القاهرة، 

  )30، ص 1968

)840( 

  .»طاهر دبالن«صاعقة بنفي وجود أية عالقة لها بـ بيان القيادة العامة لقوات ال  -728
  )6/11/1968البعث، دمشق، ( 4/11/1968

)840( 

  .لقوات الصاعقة 50البالغ العسكري رقم   -729
  )5/11/1968الثورة، دمشق، ( 4/11/1968

)841( 

حول رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل امللك حسين   -730
  .األزمة الناشبة بين احلكومة األردنية ومنظمات املقاومة العربية

  )7/11/1968األهرام، القاهرة، ( 5/11/1968القاهرة، 

)841( 

نص مشروع قانون أحالته احلكومة اللبنانية إىل اللجنة النيابية للدفاع الوطني إلنشاء   -731
  .وحدات تسهم يف الدفاع عن البالد

  )6/11/1968اجلريدة، بيروت، ( 5/11/1968بيروت، 

)841( 

  .بيان التنظيمات الشعبية الفلسطينية حول حماوالت تصفية العمل الفدائي  -732
  )منشور( 5/11/1968القاهرة، 

)843( 

  .لقوات الصاعقة 51البالغ العسكري رقم   -733
  )6/11/1968البعث، دمشق، ( 5/11/1968

)844( 

يس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، رداً رسالة امللك حسين إىل الرئ  -734
  .على رسالة الرئيس عبد الناصر إليه

  )7/11/1968األهرام، القاهرة، ( 6/11/1968عمان، 

)844( 

  .كلمة امللك حسين حول مالبسات حوادث الشغب يف األردن  -735
  )7/11/1968الدستور، عمان، ( 6/11/1968عمان، 

)845( 
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  .ديث امللك حسين يف املؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة األحداث األخيرة يف األردنح  -736
  )7/11/1968الدستور، عمان، ( 6/11/1968عمان، 

)849( 

بيان السيد ضيف الله احلمود، وزير الداخلية األردين، إىل املواطنين حول األحداث الداخلية   -737
  .األخيرة
  )7/11/1968ان، الدستور، عم( 6/11/1968عمان، 

)855( 

  .بيان املنظمات الفدائية والتجمعات الوطنية إىل الشعب حول األحداث األخيرة يف األردن  -738
  )7/11/1968الدستور، عمان، ( 6/11/1968عمان، 

)857( 

  .»املؤامرة الكبيرة على العمل الفدائي«بيان االحتاد الوطني لطلبة سورية حول   -739
  )7/11/1968لثورة، دمشق، ا( 6/11/1968دمشق، 

)857( 

  .لقوات الصاعقة 53البالغ العسكري رقم   -740
  )7/11/1968البعث، دمشق، (

)859( 

برقية الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، بتهنئة السيد ريتشارد   -741
  .نيكسون بمناسبة انتخابه رئيساً للواليات املتحدة األميركية

  )8/11/1968األهرام، القاهرة، (رة القاه

)859( 

تصريح السيد بيار اجلميل، وزير الداخلية اللبناين ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول   -742
  .حوادث الشغب التي وقعت يف بيروت أثناء مظاهرة طالبية تأييداً للعمل الفدائي

  )9/11/1968العمل، بيروت، ( 8/11/1968بيروت، 

)860( 

  .الغ عسكري أردينب  -743
  )9/11/1968الدستور، عمان، ( 8/11/1968عمان، 

)860( 

  .»سير األزمة وتطورها يف األردن«عن » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -744
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 9/11/1968

)861( 

العام لألمم املتحدة، باستنكار  عريضة سكان الضفة الغربية إىل السيد يو ثانت، األمين  -745
  .أعمال القمع اإلسرائيلية واستمرار االحتالل

  )10/11/1968الدستور، عمان، (

)864( 

مذكرة وفد فلسطين إىل مؤتمر االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد   -746
  .العربية

  )5، ص 17/11/1968، الكويت، 351الرسالة، العدد ( 10/11/1968الكويت، 

)864( 

  .بيان احلزب الشيوعي األردين حول األحداث الداخلية يف البالد  -747
  )21/11/1968النداء، بيروت، ( 10/11/1968

)865( 

بيان االحتاد العام لطلبة فلسطين ورابطة الطلبة األردنيين يف لبنان حول األحداث   -748
  .الطالبية يف البالد

  )11/11/1968بيروت،  احملرر،( 10/11/1968بيروت، 

)867( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن قيام عناصرها باختطاف الدكتور جورج حبش   -749
  .من معتقله يف سورية

  )2، ص 11/11/1968، بيروت، 438احلرية، العدد (

)868( 

  .سلحرسالة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل اجلمعية املغربية ملساندة الكفاح امل  -750
  )15، ص 11/11/1968، بيروت، 438احلرية، العدد (

)868( 
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حملاربة قوى الثورة «بيان القيادة العامة لقوات الصاعقة حول احملاوالت املبذولة   -751
  .»والتحرر

  )12/11/1968البعث، دمشق، ( 11/11/1968

)869( 

  .بالغان عسكريان أردنيان  -752
  )12/11/1968الدستور، عمان، ( 11/11/1968عمان، 

)870( 

مقتطفات من حديث للسيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة،   -753
  .حول نوايا إسرائيل التوسعية

  )14/11/1968األنوار، بيروت، ( 12/11/1968القاهرة، 

)870( 

ض املطالب عريضة فريق من وجهاء مدينة القدس والضفة الغربية إىل امللك حسين ببع  -754
  .التي تقتضيها املعركة مع إسرائيل

  )12/11/1968النهار، بيروت، (القدس 

)872( 

بيان ممثلي عدد من الكتل النيابية يف جملس النواب اللبناين حول األحداث الداخلية   -755
  .الراهنة

  )13/11/1968األنوار، بيروت، ( 12/11/1968بيروت، 

)873( 

يل، وزير الداخلية اللبناين ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول تصريح للسيد بيار اجلم  -756
  .الوضع الداخلي يف لبنان

  )13/11/1968النهار، بيروت، ( 12/11/1968بيروت، 

)873( 

  .بالغ عسكري أردين  -757
  )13/11/1968الدستور، عمان، ( 12/11/1968عمان، 

)874( 

ارة الرئيس خمتار ولد داده، رئيس بيان سوري موريتاين مشترك صدر بمناسبة زي  -758
  .اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، للجمهورية العربية السورية

  )13/11/1968الثورة، دمشق، ( 13/11/1968دمشق، 

)874( 

  .بالغان عسكريان أردنيان  -759
  )14/11/1968الدستور، عمان، ( 13/11/1968عمان، 

)875( 

  .، رئيس جملس الوزراء اللبناين، يف تظاهرة طالبيةكلمة الدكتور عبد الله اليايف  -760
  )15/11/1968األنوار، بيروت، ( 14/11/1968بيروت، 

)875( 

بيان السيد حسين العويني، وزير اخلارجية اللبناين، أمام اللجنة النيابية للشؤون اخلارجية   -761
  .حول مهمة يارينج وأطماع إسرائيل التوسعية

  )15/11/1968ريدة، بيروت، اجل( 14/11/1968بيروت، 

)876( 

كلمة السيد حسين العويني رداً على سؤال حول اإلجراءات املتخذة حتسباً ملطامع إسرائيل   -762
  .التوسعية
  )15/11/1968اجلريدة، بيروت، ( 14/11/1968بيروت، 

)878( 

ل مع سائر الدول قرار اللجنة النيابية للشؤون اخلارجية اللبنانية حول ضرورة تنسيق العم  -763
  .العربية ملواجهة اخلطر الصهيوين التوسعي

  )15/11/1968اجلريدة، بيروت، ( 14/11/1968بيروت، 

)879( 

قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة ملؤتمر االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة   -764
  .والزراعة للبالد العربية

)879( 
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التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية،  االحتاد العام لغرف( 14/11/1968الكويت، 
  )80، ص 1968 –ديسمبر  –، بيروت، كانون األول »التقرير االقتصادي العربي«

  .خطاب العرش يف جلسة افتتاح دور االنعقاد اخلامس جمللس األمة الليبي  -765
  )20/11/1968األهرام، القاهرة، ( 17/11/1968طرابلس الغرب، 

)881( 

حديث صحفي للسيد ياسر عرفات، الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -766
  .، حول األزمة التي نشبت بين احلكومة األردنية ومنظمات املقاومة الفلسطينية»فتح«
  )17/11/1968األهرام، القاهرة، (

)881( 

  .يف العراقمشروع ميثاق احلزب الشيوعي العراقي لتعاون القوى الوطنية   -767
  )17/11/1968األخبار، بيروت، (

)883( 

تقرير قدمته نقابة عمال اخلياطة يف عمان إىل احتاد نقابات العمال باألردن حول معاملة   -768
  .السلطات اإلسرائيلية للنقابات العمالية العربية

  )17/11/1968الدستور، عمان، (عمان 

)883( 

  .بالغ عسكري أردين  -769
  )18/11/1968الدستور، عمان، ( 17/11/1968عمان، 

)884( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 115البالغ العسكري رقم   -770
، ص 1968 –ديسمبر  –، دمشق، كانون األول 11صوت فلسطين، العدد ( 17/11/1968
44(  

)885( 

، »فتح«حديث للسيد ياسر عرفات، الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -771
  .حول بعض القضايا الراهنة

  )19/11/1968احملرر، بيروت، ( 18/11/1968

)885( 

  .بيان حزب البعث العربي االشتراكي يف لبنان حول األحداث الداخلية  -772
  )18/11/1968الثورة، دمشق، (بيروت 

)889( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 64بيان بالعمليات رقم   -773
  )2، ص 18/11/1968، بيروت، 439د احلرية، العد(

)890( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 65بيان بالعمليات رقم   -774
  )3، ص 18/11/1968، بيروت، 439احلرية، العدد (

)890( 

نص اقتراح باستنكار اعتزام حكومة الواليات املتحدة األميركية بيع طائرات عسكرية من   -775
  .ه جملس النواب اللبناين باإلجماعإلسرائيل أقر» فانتوم«نوع 

  )20/11/1968األنوار، بيروت، ( 19/11/1968بيروت، 

)891( 

  .بيان الهيئة التأسيسية جلبهة التجمع الوطني يف لبنان  -776
  )21/11/1968احملرر، بيروت، ( 20/11/1968بيروت، 

)891( 

للبنانيين بمناسبة ذكرى رسالة الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل ا  -777
  .االستقالل

  )22/11/1968النهار، بيروت، ( 21/11/1968بيروت، 

)892( 

  .بالغ عسكري أردين  -778
  )22/11/1968الدستور، عمان، ( 21/11/1968عمان، 

)893( 

 )893(  .بالغ عسكري أردين  -779
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  )23/11/1968الدستور، عمان، ( 22/11/1968عمان، 
  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 121رقم  البالغ العسكري  -780

، ص 1968 –ديسمبر  –، دمشق، كانون األول 11صوت فلسطين، العدد ( 22/11/1968
45(  

)893( 

  .حديث صحفي للرئيس إسماعيل األزهري، رئيس جملس السيادة السوداين  -781
  )23/11/1968األهرام، ملحق، القاهرة، (اخلرطوم 

)894( 

رئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة يف اجلمهورية اجلزائرية حديث صحفي لل  -782
  .الديمقراطية الشعبية

، اجلزائر 57، العدد »أحداث ووثائق«وزارة األخبار، ( 23/11/1968اجلزائر، 
  )3، ص 10/12/1968

)894( 

حديث صحفي للسيد حممد شريف مسعدية، رئيس وفد حزب جبهة التحرير الوطني   -783
  .حول وجوب دعم العمل الفدائياجلزائري، 

  )25/11/1968الثورة، دمشق، ( 25/11/1968دمشق، 

)896( 

بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة وفد يمثل االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب   -784
  .جلمهورية تشيلي

 –ديسمبر  –، القاهرة، كانون األول 87العمال العرب، العدد ( 25/11/1968سنتياجو، 
  )15ص  ،1968

)897( 

  .بالغان عسكريان أردنيان  -785
  )29/11/1968الدستور، عمان، ( 28/11/1968عمان، 

)897( 

برقية جتار نابلس إىل موشي دايان، وزير الدفاع اإلسرائيلي، احتجاجاً على إجراءات   -786
 .السلطات اإلسرائيلية بخصوص استيراد البضائع وتنقل السيارات

  )30/11/1968لدستور، عمان، ا( 29/11/1968نابلس، 

)897( 

  .بيان قوات الصاعقة بمناسبة ذكرى تقسيم فلسطين  -787
  )30/11/1968الثورة، دمشق، ( 29/11/1968

)898( 

  .بيان عن اجتماعات اللجنة التنفيذية لالحتاد العام لعمال فلسطين  -788
  )1/12/1968اجلمهورية، بغداد، ( 29/11/1968بغداد، 

)898( 

لمة الدكتور نور الدين االتاسي، رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية ك  -789
  .العربية السورية، يف مسيرة شعبية بمناسبة ذكرى تقسيم فلسطين وسلخ لواء االسكندرون

  )1/12/1968الثورة، دمشق، ( 30/11/1968دمشق، 

)899( 

  .حديث صحفي للسيد حمدي كنعان، رئيس بلدية نابلس  -790
  )1/12/1968النهار، بيروت، ( 30/11/1968بيروت، 

)900( 

  .بالغ عسكري أردين  -791
  )2/12/1968الدستور، عمان، ( 2/12/1968 – 1عمان، 

)901( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف جلسة افتتاح   -792
  .ي العربيالدورة الطارئة للمؤتمر القومي لالحتاد االشتراك

الدورة الطارئة للمؤتمر القومي لالحتاد «وزارة اإلرشاد القومي، ( 2/12/1968القاهرة، 
  )3، ص 1968 –ديسمبر  –كانون األول  4 – 2، القاهرة، »االشتراكي العربي

)902( 
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يف احتفال أقامته جلنة أنصار » فتح«كلمة مندوب حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -793
  .لواء الديوانية يف العراق العاصفة يف

  )4/12/1968اجلمهورية، بغداد، ( 2/12/1968الديوانية، 

)906( 

  .بالغان عسكريان أردنيان  -794
  )3/12/1968الدستور، عمان، ( 2/12/1968عمان، 

)907( 

  .بالغات عسكرية أردنية  -795
  )4/12/1968الدستور، عمان، ( 3/12/1968عمان، 

)907( 

س جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف اختتام الدورة خطاب الرئي  -796
  .الطارئة للمؤتمر القومي لالحتاد االشتراكي العربي

  )5/12/1968األهرام، القاهرة، ( 4/12/1968القاهرة، 

)908( 

ورته بيان املؤتمر القومي لالحتاد االشتراكي العربي يف اجلمهورية العربية املتحدة يف د  -797
  .الطارئة

  )5/12/1968األهرام، القاهرة، ( 4/12/1968القاهرة، 

)910( 

  .بالغان عسكريان أردنيان  -798
  )5/12/1968الدستور، عمان، ( 4/12/1968عمان، 

)912( 

  .بالغان عسكريان عراقيان  -799
  )5/12/1968الدستور، عمان، ( 4/12/1968بغداد، 

)912( 

  .لبكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف مسيرة شعبية يف بغدادكلمة الرئيس أحمد حسن ا  -800
  )23، ص 8/12/1968، الكويت، 354الرسالة، العدد ( 5/12/1968بغداد، 

)913( 

مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إىل امللوك والرؤساء العرب حول حتيز الواليات   -801
  .املتحدة األميركية يف سياستها إىل إسرائيل

، ص 1969 –يناير  –، بيروت، كانون الثاين 94فلسطين، العدد ( 5/12/1968وت، بير
14(  

)914( 

  .لقوات الصاعقة 65البالغ العسكري رقم   -802
  )5/12/1968البعث، دمشق، (

)915( 

إيضاح من مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف بيروت ينفي أن تكون املنظمة قد فوضت   -803
  .تصال باملبعوث األميركي إىل الشرق األوسطأي شخص فلسطيني باال

  )7/12/1968النهار، بيروت، ( 6/12/1968بيروت، 

)915( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 125البالغ العسكري رقم   -804
 )40، ص 1968 –يناير  –، دمشق، كانون الثاين 12صوت فلسطين، العدد ( 6/12/1968

)916( 

هوين، رئيس جملس الوزراء األردين، حول سياسة األردن يف الفترة بيان السيد بهجت التل  -805
  .األخيرة
  )8/12/1968الدستور، عمان، ( 7/12/1968عمان، 

)916( 

حديث صحفي للسيد عبد املنعم الرفاعي، وزير اخلارجية األردين، حول احلل السلمي ألزمة   -806
  .الشرق األوسط

  )8/12/1968النهار، بيروت، ( 7/12/1968عمان، 

)921( 

 )922(بيان الشخصيات الفلسطينية الثالث رداً على بيان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية حول   -807
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  .اجتماعهم باملبعوث األميركي للشرق األوسط
  )8/12/1968النهار، بيروت، ( 7/12/1968بيروت، 

ؤتمر القطري الرابع بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي عن أعمال امل  -808
  .واملؤتمر القومي العاشر

  )9/12/1968الثورة، دمشق، ( 8/12/1968دمشق، 

)923( 

رسالة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الدكتور   -809
لس جونار يارينج، املبعوث الدويل إىل الشرق األوسط، حول املوقف اإلسرائيلي من قرار جم

  .األمن
  )13/12/1968األهرام، القاهرة، ( 8/12/1968القاهرة، 

)930( 

  .بيان سوري يمني مشترك صدر بمناسبة زيارة وفد يمني للجمهورية العربية السورية  -810
  )9/12/1968الثورة، دمشق، ( 8/12/1968دمشق، 

)933( 

العراقية، إىل املواطنين  الدعوة التي وجهها الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية  -811
  .لدعم املواجهة العربية مع إسرائيل

  )10/12/1968اجلمهورية، بغداد، ( 9/12/1968بغداد، 

)933( 

  .نداء من اللجنة العليا جلمع التبرعات للعمل الفدائي يف العراق إىل املواطنين  -812
  )10/12/1968اجلمهورية، بغداد، ( 9/12/1968بغداد، 

)934( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 69ان بالعمليات رقم بي  -813
  )3، ص 9/12/1968، بيروت، 442احلرية، العدد (

)934( 

  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 70بيان بالعمليات رقم   -814
  )3، ص 9/12/1968، بيروت، 442احلرية، العدد (

)935( 

  .لقوات الصاعقة 66البالغ العسكري رقم   -815
  )9/12/1968، دمشق، الثورة(

)936( 

  .قرارات املؤتمر العربي اإلقليمي حلقوق اإلنسان  -816
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 10/12/1968بيروت، 

)936( 

  .اخلطة اإلعالمية التي أقرها املؤتمر العربي اإلقليمي حلقوق اإلنسان  -817
  )طينيةحمفوظات مؤسسة الدراسات الفلس( 10/12/1968بيروت، 

)939( 

  .إعالن صادر عن املؤتمر العربي اإلقليمي حلقوق اإلنسان  -818
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 10/12/1968بيروت، 

)939( 

  .بالغ عسكري أردين  -819
  )11/12/1968الدستور، عمان، ( 10/12/1968عمان، 

)941( 

  .بالغ عسكري عراقي  -820
  )11/12/1968، بيروت، النهار( 10/12/1968بغداد، 

)941( 

كلمة الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت، يف مأدبة أقامها تكريماً له الرئيس   -821
  .لندون جونسون، رئيس الواليات املتحدة األميركية، بمناسبة بدء زيارته للواليات املتحدة

، 30/12/1968نطن، ، واش1540نشرة وزارة اخلارجية، العدد ( 11/12/1968واشنطن، 
  )693ص 

)941( 

 )942(بيان كويتي أميركي مشترك صدر بمناسبة زيارة الشيخ صباح السامل الصباح للواليات   -822
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  .املتحدة األميركية
، 30/12/1968، واشنطن، 1540نشرة وزارة اخلارجية، العدد ( 11/12/1968واشنطن، 

  )695ص 
إىل شعوب العامل بمناسبة قرب حلول عيد » فتح«ي بيان حركة التحرير الوطني الفلسطين  -823

  .امليالد
  )12/12/1968الدستور، عمان، ( 11/12/1968

)943( 

بيان الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف جملس اجلمهورية، يف   -824
  .»الطرق املؤدية إىل إصالح الوضع«، حول )يونيو(أعقاب حرب حزيران 

  )12/12/1968تونس، العمل، (تونس 

)943( 

بيان لبناين نمساوي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد كورت والدهايم، وزير اخلارجية   -825
  .النمساوي، للبنان

  )13/12/1968النهار، بيروت، ( 12/12/1968بيروت، 

)949( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 127البالغ العسكري رقم   -826
، ص 1969 –يناير  –، دمشق، كانون الثاين 12ين، العدد صوت فلسط( 12/12/1968
40(  

)949( 

  .حديث امللك حسين إىل مندوب هيئة اإلذاعة األميركية  -827
  )16/12/1968الدستور، عمان، ( 13/12/1968عمان، 

)950( 

  .لقيادة قوات التحرير الشعبية 129البالغ العسكري رقم   -828
، ص 1969 –يناير  –، دمشق، كانون الثاين 12صوت فلسطين، العدد ( 13/12/1968
19(  

)953( 

  .بالغ عسكري أردين  -829
  )15/12/1968الدستور، عمان، ( 14/12/1968عمان، 

)953( 

  .بالغ عسكري أردين  -830
  )16/12/1968الدستور، عمان، ( 15/12/1968عمان، 

)953( 

كة التحرير الوطني الفلسطيني حديث صحفي للسيد ياسر عرفات، الناطق الرسمي باسم حر  -831
  .، حول بعض جوانب القضية الفلسطينية»فتح«
  )31/12/1968و  16اجلمهورية، بغداد، (

)954( 

  .بالغان عسكريان أردنيان  -832
  )18/12/1968الدستور، عمان، ( 17/12/1968عمان، 

)960( 

اإلسرائيلي على القوات حول االعتداء ) منظمة فرنسة(بيان حزب البعث العربي االشتراكي   -833
  .العراقية املرابطة يف األردن

  )28/12/1968اجلمهورية، بغداد، (

)960( 

  .كلمة امللك حسين إىل الشعب بمناسبة عيد الفطر  -834
  )20/12/1968الدستور، عمان، ( 19/12/1968عمان، 

)961( 

إىل السيد يو ثانت، رسالة السيدين إميل الغوري وحميي الدين احلسيني، نائبي القدس،   -835
األمين العام لألمم املتحدة، حول تهاون هيئة األمم املتحدة يف االضطالع بمسؤولياتها 

  .حيال األوضاع السائدة يف القدس وسائر املناطق العربية احملتلة

)963( 
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  )19/12/1968الدستور، عمان، (عمان 
  .ة، يف صالة عيد الفطرخطبة سماحة الشيخ حسن خالد، مفتي اجلمهورية اللبناني  -836

  )22/12/1968النهار، بيروت، ( 20/12/1968بيروت، 
)964( 

  .النظام األساسي للهيئة اللبنانية لنصرة النضال الفلسطيني والعمل الفدائي  -837
  )23/12/1968اجلريدة، بيروت، ( 22/12/1968بيروت، 

)965( 

  .األميركية يف الشرق األوسطبيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول السياسة   -838
  )2، ص 23/12/1968، بيروت، 444احلرية، العدد (

)965( 

بيان مصري سوفييتي مشترك صدر بمناسبة زيارة السيد أندريه جروميكو، وزير اخلارجية   -839
  .السوفييتي، للجمهورية العربية املتحدة

  )25/12/1968األهرام، القاهرة، ( 24/12/1968القاهرة، 

)967( 

  .بالغ عسكري أردين  -840
  )25/12/1968الدستور، عمان، ( 24/12/1968عمان، 

)968( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول قيام فدائيين اثنين من فدائييها بمهاجمة   -841
  .اإلسرائيلية للطيران يف مطار أثينا» العال«إحدى طائرات شركة 

  )27/12/1968األنوار، بيروت، ( 26/12/1968

)968( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين املوجه إىل الشعب اليوناين على أثر قيام فدائييها   -842
  .بمهاجمة الطائرة اإلسرائيلية يف مطار أثينا

  )27/12/1968اجلريدة، بيروت، ( 26/12/1968

)969( 

ير الشعبية، حول بيان القيادة العامة لقوات الصاعقة، التابعة ملنظمة طالئع حرب التحر  -843
اندماج جبهة التحرير الشعبية الفلسطينية ومنظمة قوات اجلليل يف منظمة طالئع حرب 

  .التحرير الشعبية
  )28/12/1968الثورة، دمشق، ( 27/12/1968

)970( 

حول طبيعة حادثة » فتح«تصريح الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -844
  .اإلسرائيلية للطيران» العال«مهاجمة طائرة شركة 

  )28/12/1968الدستور، عمان، ( 27/12/1968

)971( 

حول اإلجراءات » فتح«تصريح الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -845
التي اتخذتها لضمان إجراء حماكمة عادلة للفدائيين العربيين املسؤولين عن حادثة طائرة 

  .»العال«شركة 
  )28/12/1968الدستور، عمان، ( 27/12/1968

)972( 

رسالة القيادة العامة لقوات الصاعقة إىل السفارة اليونانية يف دمشق حول حادثة طائرة   -846
  .»العال«شركة 

  )28/12/1968الثورة، دمشق، ( 27/12/1968دمشق، 

)973( 

تعديل الوزاري يف تصريح السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، حول ال  -847
  .حكومته
  )29/12/1968الدستور، عمان، ( 28/12/1968عمان، 

)973( 

تصريح ناطق رسمي باسم منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية حول حق الشعب   -848
  .الفلسطيني يف ممارسة كفاحه يف أي جزء من العامل

)974( 
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  )29/12/1968الثورة، دمشق، ( 28/12/1968
  .أردينبالغ عسكري   -849

  )29/12/1968الدستور، عمان، ( 28/12/1968عمان، 
)974( 

  .بيان ملصدر لبناين مسؤول حول حادثة مهاجمة قوة إسرائيلية ملطار بيروت  -850
  )30/12/1968اجلريدة، بيروت، ( 29/12/1968بيروت، 

)975( 

د السوفييتي مذكرة الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل سفراء االحتا  -851
وبريطانية وفرنسة والواليات املتحدة األميركية يف بيروت حول االعتداء اإلسرائيلي على 

  .مطار بيروت
  )30/12/1968اجلريدة، بيروت، ( 29/12/1968بيروت، 

)975( 

  .نداء امللك حسين إىل امللوك والرؤساء العرب لعقد مؤتمر قمة عربي  -852
  )30/12/1968مان، الدستور، ع( 29/12/1968عمان، 

)976( 

  .بالغ عسكري أردين  -853
  )30/12/1968الدستور، عمان، ( 29/12/1968عمان، 

)977( 

مقتطفات من تصريح للدكتور عبد الله اليايف، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول االعتداء   -854
  .اإلسرائيلي على مطار بيروت

  )31/12/1968احملرر، بيروت، ( 30/12/1968بيروت، 

)977( 

  .بيان منظمة التحرير الفلسطينية حول االعتداء اإلسرائيلي على مطار بيروت  -855
  )31/12/1968الدستور، عمان، ( 30/12/1968عمان، 

)978( 

  .بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول االعتداء اإلسرائيلي على مطار بيروت  -856
  )31/12/1968األنوار، بيروت، ( 30/12/1968

)978( 

كلمة الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، لدى استقباله لرؤساء البعثات   -857
  .السياسية املعتمدة يف لبنان بمناسبة السنة اجلديدة

  )1/1/1969اجلريدة، بيروت، ( 31/12/1968بيروت، 

)980( 

  .تقرير املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناين  -858
  )كراس رسمي( 1968) سمبردي(كانون األول 

)981( 

  
  

  ملحـــق
  .حديث صحفي للملك احلسن الثاين حول أزمة الشرق األوسط  -1

، بيروت، 2/1968نشرة سفارة اململكة املغربية، رقم ( 14/2/1968افران، 
20/2/1968(  

)986( 

  .مقررات وتوصيات مؤتمر األدباء العرب السادس  -2
، 1968 –أبريل  –عدد الرابع والسبعون، دمشق، نيسان املعرفة، ال( 21/3/1968القاهرة، 

  )75ص 

)988( 

مذكرة اجلمهورية العربية املتحدة إىل السيد يو ثانت، األمين العام لألمم املتحدة، بشأن   -3
  .شرعية املقاومة الفلسطينية

، القاهرة، كانون »نشرة الوثائق«مركز البحوث والوثائق، ( 30/4/1968القاهرة، 

)991( 
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  )138، ص 1968يونيو /حزيران –يناير /الثاين
  .النظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية  -4

  )كراس رسمي ملنظمة التحرير الفلسطينية( 17/7/1968القاهرة، 
)992( 

  .النظام األساسي للصندوق القومي الفلسطيني  -5
  )كراس رسمي ملنظمة التحرير الفلسطينية( 17/7/1968القاهرة، 

)995( 

  .الالئحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني  -6
  )كراس رسمي ملنظمة التحرير الفلسطينية( 17/7/1968القاهرة، 

)996( 

بيان فريق من مقاتلي جيش التحرير الفلسطيني بتأييد التغييرات التي استحدثتها اللجنة   -7
  .التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف قيادة اجليش

  )2، ص 12/8/1968، بيروت، 425احلرية، العدد ( 4/8/1968

)1001( 

يف املؤتمر السابع عشر ملنظمة الطلبة العرب » فتح«كلمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -8
  .يف الواليات املتحدة األميركية وكندة

الكتاب السنوي «، »فتح«حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 25/8/1968آن أربور، 
  )148، ص 1968روت، ، بي»1968

)1002( 

  .فريقي اخلامسإىل مؤتمر القمة اال» فتح«لسطيني مذكرة حركة التحرير الوطني الف  -9
، »1968الكتاب السنوي «، »فتح«حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 12/9/1968

  )143، ص 1968بيروت، 

)1006( 

هيئة األمم املتحدة حول أهداف  إىل» فتح«بيان وجهته حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 10
  .حركة املقاومة الفلسطينية وشرعيتها

، »1968الكتاب السنوي «، »فتح«حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 17/10/1968
  )147، ص 1968بيروت، 

)1008( 

  
 


