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  1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
  احملتويات

  
 

                   رقم الوثيقة
  صفحةال        

  يف الذكرى الرابعة للثورة الفلسطينية" فتح"بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -1
، ص "1969الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 1/1/1969

95(  

)1( 

سيد عبد الله سلوم السامرائي، وزير الثقافة واإلعالم العراقي، نيابة عن الرئيس كلمة ال  -2
أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف احتفال أقامته حركة التحرير الوطني 

  بمناسبة الذكرى اخلامسة ملباشرة عملياتها العسكرية" فتح"الفلسطيني 
  )2/1/1969–بغداد–اجلمهورية(1/1/1969،غدادب

  
  

)4( 

  بيان ممثلي الهيئات الوطنية يف نابلس حول ضرورة االلتزام بامليثاق الوطني  -3
  )10/1/1969 –حيفا  –االحتاد(1969)يناير(أوائل كانون الثاين،نابلس

)5( 

رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل امللك حسين رداً   -4
  ء امللك حسين لعقد مؤتمر قمة عربيعلى ندا
  )3/1/1969–القاهرة–األهرام(2/1/1969،القاهرة

  
)5( 

حديث الدكتور عبد الله اليايف، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول الوضع الداخلي   -5
  الراهن
  )3/1/1969–بيروت–النهار(2/1/1969،بيروت

)6( 

الدفاع اللبناين، حول االعتداء اإلسرائيلي على مطار بيان السيد حسين العويني، وزير   -6
  بيروت
  )4/1/1969–بيروت–احلياة(3/1/1969،بيروت

  
)6( 

كلمة الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، يف اجتماع جملس الوزراء اللبناين   -7
  حول االعتداء اإلسرائيلي على مطار بيروت

  )5/1/1969–روتبي–النهار(4/1/1969،بيروت

  
)9( 

  خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف ذكرى تأسيس اجليش  -8
  )8/1/1969–بغداد–اجلمهورية(6/1/1969،بغداد

)9( 

  بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين حول مسألة إنشاء دولة فلسطينية يف الضفة الغربية  -9
  )18، ص 1969) فبراير(شباط  –بيروت –95العدد–ينفلسط(7/1/1969،بيروت

)9( 
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برقية الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل الرئيس شارل ديغول، رئيس   - 10
  اجلمهورية الفرنسية، تقديراً ملوقفه من االعتداء اإلسرائيلي على مطار بيروت

  )9/1/1969–بيروت–احلياة(8/1/1969،بيروت

  
)10( 

نداء رابطة العامل اإلسالمي إلعالن اجلهاد ضد الصهيونية العاملية ولتخليص الوطن   - 11
  السليب

 )9/1/1969–جدة–البالد(8/1/1969 ،مكة

  
)10( 

مذكرة العميد مصباح البديري، رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني، إىل السيد يحي   - 12
لتحرير الفلسطينية، حول توزيع املقاعد يف حمودة، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة ا

  اجمللس الوطني الفلسطيني
، ص 1969) فبراير(شباط  –دمشق  – 13العدد  –صوت فلسطين ( 8/1/1969 ،دمشق

5(  

  
  

)11( 

مذكرة الغرف التجارية يف مدن الضفة الغربية إىل السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس   - 13
  ئع يف مصارف الضفةالوزراء األردين، حول مصير الودا

  )14/1/1969–عمان–الدستور(8/1/1969،القدس

  
)11( 

حديث صحفي للسيد رشيد كرامي، املكلف بتشكيل جملس الوزراء اللبناين اجلديد ورئيس   - 14
  جملس الوزراء السابق، حول موقف لبنان من العمل الفدائي الفلسطيني

  )10/1/1969–بيروت–اجلريدة(9/1/1969،بيروت

  
)12( 

بيان مصري يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف   - 15
  اجلمهورية العربية املتحدة، ليوغسالفيا

  )11/1/1969–دمشق–الثورة(10/1/1969،لغرادب

  
)13( 

ضة الشخصيات الوطنية يف الضفة الغربية إىل موشيه دايان، وزير الدفاع يعر  - 16
  سرائيلي، استنكاراً للعسف اإلسرائيلي يف معاملة السكان يف األراضي احملتلةاإل

 )10/1/1969–حيفا–االحتاد(

  
)13( 

كلمة امللك احلسن الثاين يف مأدبة تكريمية أقيمت بمناسبة زيارة الرئيس هواري   - 17
  بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، للمغرب

  )13/1/1969-12–الرباط–األنباء(12/1/1969،الرباط

  
)14( 

  كلمة الرئيس هواري بومدين يف املناسبة نفسها  - 18
  )13/1/1969-12–الرباط–األنباء(12/1/1969،رباطال

)14( 

بيان السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، رداً على مذكرة الغرف   - 19
  فة الغربيةالتجارية يف مدن الض

  )15/1/1969–عمان–الدستور(14/1/1969،عمان

  
)14( 

بيان مغربي جزائري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس   - 20
  الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، للمغرب

  )17/1/1969–الرباط–األنباء(16/1/1969،الرباط

  
)15( 
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ارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة يف الرد األميركي على املذكرة وجهة نظر وزارة اخل  - 21
  السوفييتية حول أزمة الشرق األوسط

  )20/1/1969–القاهرة–األهرام(19/1/1969،القاهرة

  
)16( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح الدورة   - 22
  اجلديد  األوىل جمللس األمة

  )21/1/1969–القاهرة–األهرام(20/1/1969،قاهرةال

  
)16( 

إلحراز النصر "العربية املتحدة بشأن مواصلة النضال،  قرار جملس األمة يف اجلمهورية  - 23
  "وحترير األرض

  )21/1/1969–القاهرة–األهرام(20/1/1969،القاهرة

  
)19( 

املزمع عرضه على اجمللس الوطني " فتح"لسطيني برنامج حركة التحرير الوطني الف  - 24
  الفلسطيني يف دورة انعقاده اخلامسة

، ص "1969الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 20/1/1969
106( 

  
)19( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح املؤتمر   - 25
  ين لنصرة الشعوب العربيةالدويل الثا

  )26/1/1969–القاهرة–األهرام(25/1/1969،القاهرة

  
)20( 

حديث السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين اجلديد، حول سياسة لبنان حيال   - 26
  التهديدات اإلسرائيلية

 )25/1/1969–بيروت–اجلريدة(بيروت

  
)21( 

ك بمناسبة زيارة الدكتور أحمد العراقي، وزير اخلارجية بالغ مغربي روماين مشتر  - 27
  املغربي، لرومانيا

  )27/1/1969–الرباط–األنباء(25/1/1969بوخارست

  
)22( 

  قرارات وتوصيات اجمللس االقتصادي العربي يف دورة انعقاده العادي الرابع عشر  - 28
التقرير " –عة للبالد العربية االحتاد العام لغرف التجارة والزرا( 25/1/1969 ،قاهرةال

  )69بيروت، ص  –" 1969)ديسمبر(كانون األول–االقتصادي العربي

)22( 

  يف املؤتمر الدويل لنصرة الشعوب العربية" فتح"كلمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 29
الكتاب السنوي  –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 26/1/1969 ،قاهرةال

 )109، ص1969

)23( 

بيان النائب السيد ريمون اده، عميد حزب الكتلة الوطنية يف لبنان، حول الوضع   - 30
  السياسي الراهن يف البلد

  )27/1/1969–بيروت–النهار(26/1/1969،بيروت

  
)24( 

خطاب الدكتور إبراهيم ماخوس، عضو القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي   - 31
فد اجلمهورية العربية السورية إىل املؤتمر الدويل الثاين لنصرة الشعوب ورئيس و

 العربية، يف املؤتمر

  
  

)24( 
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  )28/1/1969 –دمشق  –البعث ( 27/1/1969 ،قاهرةال

مذكرة جلنة دعم الصمود الفلسطينية يف الكويت إىل الدورة اخلامسة للمجلس الوطني   - 32
  الفلسطيني

  )31/1/1969–الكويت–سةالسيا(27/1/1969،كويتال

  
)26( 

  بيان املؤتمر الدويل الثاين لنصرة الشعوب العربية  - 33
  )29/1/1969–دمشق–البعث(28/1/1969،القاهرة

)29( 

  نداء املؤتمر الدويل الثاين لنصرة الشعوب العربية  - 34
  )29/1/1969–بيروت–احملرر(28/1/1969،القاهرة

)29( 

س جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح املؤتمر كلمة الرئي  - 35
  الرابع لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب

  )30/1/1969–القاهرة–األهرام(29/1/1969،القاهرة

  
)29( 

بالغ مغربي يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة الدكتور أحمد العراقي، وزير اخلارجية   - 36
  ي، ليوغسالفيااملغرب

  )31/1/1969–الرباط–األنباء(29/1/1969،لغرادب

  
)30( 

برقية اجلمعيات النسائية يف الضفة الشرقية من اململكة األردنية الهاشمية إىل السيد   - 37
يوثانت، األمين العام لهيئة األمم املتحدة، احتجاجاً على العسف الصهيوين يف األراضي 

  احملتلة
 )29/1/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
  

)30( 

  البيان الوزاري حلكومة السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين اجلديد  - 38
  )31/1/1969–بيروت–النهار(30/1/1969،بيروت

)30( 

برقية السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل السيد يوثانت، األمين العام لهيئة األمم   - 39
  شدة الهيئة الدولية أن تضع حداً ملطامع إسرائيل يف املدينةاملتحدة، بمنا

  )2/2/1969–عمان–الدستور(31/1/1969،عمان

  
)31( 

  سياسي حلركة القوميين العرب حول ظروف النضال العربيبيان   - 40
  )10، ص 10/2/1969 –بيروت –450العدد–احلرية(1969)يناير(كانون الثاين

)31( 

قيام  بحلزب الشيوعي العراقي واحلركة االشتراكية العربية يف العراق حول وجوبيان ا  - 41
  جبهة وطنية جملابهة العدوان الصهيوين

  )12/2/1969 –بيروت –النداء(1969)يناير(أواخر كانون الثاين،غدادب

  
)33( 

  قرارات املؤتمر الرابع لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب  - 42
، 1969) فبراير(شباط  –القاهرة  – 89العدد  –العمال العرب ( 1/2/1969 ،قاهرةال

 )18ص 

)33( 

الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح الدورة خطاب   - 43
 اخلامسة للمجلس الوطني الفلسطيني

  
)34( 
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  )2/2/1969–القاهرة–األهرام(1/2/1969،القاهرة
لسيد عبد الله سلوم السامرائي، وزير الثقافة واإلعالم العراقي، حول بعض حديث ا  - 44

  القضايا الراهنة
  )4/2/1969–بغداد–اجلمهورية(1/2/1969،القاهرة

  
)36( 

حديث الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، مع السيد أرنو دو   - 45
  بورشغراف، أحد حمرري جملة نيوزويك

  )33، ص 10/2/1969 –نيويورك –73اجمللد–"نيوزويك("2/2/1969،القاهرة

  
)37( 

خطة العمل التي قررها اجمللس الوطني الفلسطيني يف دورته اخلامسة لتنفيذها من قبل   - 46
  اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(4/2/1969،القاهرة

  
)40( 

  بيان سياسي صادر عن الدورة اخلامسة للمجلس الوطني الفلسطيني  - 47
الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 4/2/1969 ،القاهرة
 )169، ص"1969

)41( 

بيان السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول سياسة   - 48
  بالده اخلارجية

  )5/2/1969–بيروت–احملرر(4/2/1969،القاهرة

  
)42( 

  جملس وزراء اإلعالم العرب يف دور انعقاده العادي اخلامس قرارات  - 49
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(4/2/1969،القاهرة

)43( 

رائيلي، مذكرة الهيئات الرسمية واألهلية يف نابلس إىل موشيه دايان، وزير الدفاع اإلس  - 50
  احتجاجاً على سياسة سلطات االحتالل جتاه االهلين

  )8/2/1969–عمان–الدستور(4/2/1969،نابلس

  
)44( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   - 51
  افتتاح املؤتمر الثالث لرؤساء اجملالس البلدية الشعبية

 –بيروت  –سفارة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية ( 5/2/1969 ،اجلزائر
 ")نشرة إخبارية"

  
)45( 

بو رقيبة اإلبن، كاتب الدولة  لسيد احلبيببيان تونسي فرنسي مشترك بمناسبة زيارة ا  - 52
  للشؤون اخلارجية التونسي، إىل فرنسا

  )7/2/1969–تونس–العمل(5/2/1969،باريس

  
)46( 

حول اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية " فتح"ركة التحرير الوطني الفلسطيني بيان ح  - 53
  "جبهة وطنية للجميع"

، ص "1969الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 5/2/1969
112( 

  
)46( 

  حديث صحفي للرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية  - 54
  )7/2/1969–بغداد–مهوريةاجل(6/2/1969،غدادب

)47( 
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  بيان صادر عن املؤتمر القطري السابع حلزب البعث العربي االشتراكي يف العراق  - 55
 )7/2/1969–بغداد–اجلمهورية(غداد ب

)48( 

لسيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، يف جملس النواب حول مشروع كلمة ا  - 56
  دمة الوطنيةقانون معدل لقانون اخل

  )9/2/1969–عمان–الدستور(8/2/1969،عمان

  
)49( 

  املوازنة للسيد هاشم اجليوسي، وزير املالية األردين خطاب  - 57
  )9/2/1969–عمان–الدستور(8/2/1969،عمان

)49( 

حديث صحفي خاص للسيد بشير الصباغ، وزير التربية والتعليم األردين، حول تقرير   - 58
  العربية التي تدرس يف مدارس وكالة غوث الالجئين بمة اليونسكو عن الكتجلنة منظ

 )8/2/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)50( 

مذكرة الغرف التجارية يف مدن الضفة الغربية إىل السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس   - 59
  صارفالوزراء األردين، حول اإلفراج عن نسبة حمددة من األموال املودعة يف امل

 )8/2/1969–عمان–الدستور(قدسال

  
)51( 

الغرف التجارية يف مدن الضفة الغربية إىل السيد بهجت التلهوين حول استيفاء  ةذكرم  - 60
  الفائدة من املدينين يف الضفة الغربية

 )8/2/1969–عمان–الدستور(القدس

  
)51( 

نظمة التحرير الفلسطينية والناطق حديث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية مل  - 61
  إىل الفلسطينيين" فتح"الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  )11/2/1969–بيروت–احملرر(10/2/1969،قاهرةال

  
)52( 

يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول " الفريق التقدمي"تصريح لناطق بلسان   - 62
  "اليميني الفريق"اخلالفات ما بينه وبين 

  )6، ص 10/2/1969–بيروت–450العدد–احلرية(

  
)53( 

بيان سوري أملاين مشترك بمناسبة زيارة السيد أوتوفينتزر، وزير اخلارجية يف   - 63
  جمهورية أملانيا الديمقراطية، للجمهورية العربية السورية

  )13/2/1969–دمشق–البعث(12/2/1969،دمشق

  
)54( 

سي بلجيكي مشترك بمناسبة زيارة السيد بيار هرميل، وزير اخلارجية بيان تون  - 64
  البلجيكي لتونس

  )14/2/1969–تونس–العمل(12/2/1969،تونس

  
)54( 

مذكرة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، إىل رئيس   - 65
  "ردع املعتدي"رورة وض" نيات إسرائيل التوسعية"جملس األمن الدويل حول 

اجلزء الثاين،  –" ملف وثائق فلسطين" -وزارة اإلرشاد القومي ( 13/2/1969 ،القاهرة
 )1627ص 

  
)54( 

كلمة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الكويتي، حول   - 66
  موقف حكومته من املقاومة الفلسطينية

  
)56( 
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  )16/2/1969–الكويت–ةالسياس(15/2/1969،الكويت
قانون "نداء جلنة إنقاذ القدس إىل سكان القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ملعارضة   - 67

  اإلسرائيلي" التنظيمات القانونية واإلدارية
 )15/2/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)57( 

قانون التنظيمات "رضة نداء السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل سكان املدينة ملعا  - 68
  اإلسرائيلي" القانونية واإلدارية

 )15/2/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)57( 

برقية فريق من رجاالت األردن إىل بعض الزعماء يف العامل وإىل بعض الهيئات الدولية   - 69
  حول معاملة إسرائيل للسكان العرب

 )16/2/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)59( 

التصورات "حول  -قوات الصاعقة  -ان منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية بي  - 70
التي حملتها على املشاركة يف أعمال اجمللس " األساسية يف حميط العمل الفلسطيني

  الوطني الفلسطيني
 )17/2/1969–دمشق–البعث(

  
  

)59( 

قيادة الكفاح املسلح "اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول تشكيل بيان   - 71
  "الفلسطيني

  )19/2/1969–عمان–الدستور(18/2/1969،عمان

  
)61( 

رقية جلنة إنقاذ القدس إىل رئيس جملس الوزراء ورئيسي جملسي األعيان والنواب يف ب  - 72
  اإلسرائيلي" قانون التنظيمات القانونية واإلدارية"األردن بخصوص 

  )19/2/1969–نعما–الدستور(18/2/1969،عمان

  
)61( 

  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول مهاجمة طائرة إسرائيلية يف مطار زوريخبيان   - 73
  )19/2/1969–عمان–الدستور(18/2/1969

)61( 

  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين املوجه إىل الشعب السويسري باملناسبة ذاتها  - 74
  )19/2/1969–عمان–الدستور(18/2/1969

)62( 

حول االلتباس احلاصل بسبب  -القيادة العامة  -لتحرير فلسطين بيان اجلبهة الشعبية   - 75
  تعدد األطراف التي تصدر بياناتها باسم اجلبهة

 )19/2/1969–بيروت–النهار(18/2/1969

  
)62( 

ألمن الدويل ة العربية العليا لفلسطين حول حماذير القبول بقرار جملس ائبيان الهي  - 76
  إلنهاء أزمة الشرق األوسط

  )4، ص 1969) مارس(آذار  –بيروت –96العدد–فلسطين(19/2/1969،بيروت

  
)63( 

يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تأسيس اجلبهة " اجلناح التقدمي"بيان   - 77
  الديمقراطية لتحرير فلسطين

  )4، ص 24/2/1969–بيروت–452العدد–احلرية(21/2/1969

  
)64( 

  بيان صادر عن دائرة اإلعالم يف منظمة التحرير الفلسطينية ببعض التوجيهات ملرحلة   - 78
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  العمل القادمة
  )22/2/1969–عمان–الدستور(21/2/1969،عمان

)68( 

  مقابلة إذاعية للسيد حممود رياض وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة  - 79
  )23/2/1969–عمان–الدستور(22/2/1969،عمان

)69( 

  امللك فيصل يف حفل أقيم احتفاء برؤساء بعثات احلج وكبار احلجاجخطاب   - 80
  )24/2/1969–جدة–البالد(23/2/1969 ،مكة

)70( 

حديث صحفي خاص للسيد أحمد، كبير مسؤويل اإلعالم لدى حركة التحرير الوطني   - 81
  ط احلركة لتحقيق أهدافهاحول خمط" فتح"الفلسطيني 

  )25/2/1969–باريس–"انترناشونال هيرالد تريبيون("عمان 

  
)71( 

ذي "رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، لصحيفة  الرئيس جمال عبد الناصر،حديث   - 82
  "نيويورك تايمز

  )2/3/1969 –نيويورك –"ذي نيويورك تايمز("26/2/1969،القاهرة

  
)72( 

السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل رئيس جملس األمن وإىل مندوب األردن يف برقية   - 83
  اإلسرائيلي" قانون التنظيمات القانونية واإلدارية"األمم املتحدة حول 

  )4/3/1969–بيروت–اجلريدة(26/2/1969،عمان

  
)75( 

رئيس جملس  حول وفاة ليفي إشكول،" فتح"بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 84
  وزراء إسرائيل

 )27/2/1969–بيروت–احملرر(26/2/1969

  
)75( 

بيان اللجنة املركزية جملمع الكنائس يف الشرق األدنى عن موقف اجملمع من قضية   - 85
  الالجئين الفلسطينيين

  )4/3/1969–بيروت–اجلريدة(27/2/1969،بيروت

  
)75( 

  بعض املسائل ذات الصلة بأزمة الشرق األوسطحديث صحفي خاص للملك حسين حول   - 86
  )1/3/1969–بيروت–النهار(28/2/1969،عمان

)76( 

  االستراتيجية السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  - 87
 16و 9و  2و  – 26/7 –بيروت  – 5 - 1األعداد  –الهدف ( 1969) فبراير(شباط 

 )23/8/1969و

)78( 

  ظيمية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيناالستراتيجية التن  - 88
االستراتيجية السياسية " –اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( 1969) فبراير(شباط 

  )129، ص 1970–عمان–الطبعة الثانية–"والتنظيمية

)93( 

  خطاب امللك احلسن الثاين إىل الشعب يف عيد جلوسه على العرش  - 89
  )5/3/1969–لرباطا–األنباء(3/3/1969،الرباط

)95( 

حديث صحفي للسيد إبراهيم بكر، نائب رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   - 90
  الفلسطينية، حول مسألة إنشاء كيان فلسطيني وإمكان تطور املقاومة املسلحة

  )6، ص 3/3/1969–بيروت–453العدد–احلرية(عمان 

  
)95( 



9 
 

  ة يف حوض البحر األبيض املتوسط بيان مؤتمر األحزاب التقدمي  - 91
  )5/3/1969–اجلزائر–الشعب(4/3/1969،زائراجل

)98( 

حديث للدكتور جورج حبش، أمين عام اللجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،   - 92
  حول موجبات احلرب الشعبية

 )5/3/1969–بيروت–النهار(عمان 

  
)98( 

الشعبية يف اجلمهورية العربية السورية إىل اللواء حافظ األسد،  مذكرة قيادات املنظمات  - 93
  "ترسيخ وتطوير صورة احلكم الراهنة"وزير الدفاع، حول وجوب 

 )5/3/1969–بيروت–النداء(دمشق

  
)99( 

" قانون التنظيمات القانونية واإلدارية"السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، حول  بيان  - 94
  اإلسرائيلي

  )7/3/1969–عمان–الدستور(6/3/1969،عمان

  
)99( 

رقية اللجنة التنفيذية للطائفة االجنيلية األسقفية العربية إىل بعض الرؤساء الروحيين ب  - 95
  والزمنيين حول معاملة السلطات اإلسرائيلية للمواطنين العرب

  )7/3/1969–عمان–الدستور(6/3/1969،عمان

  
)101( 

قانون "، بخصوص قدس إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدةمذكرة سكان ال  - 96
  اإلسرائيلي" التنظيمات القانونية واإلدارية

 )7/3/1969–عمان–الدستور(القدس

  
)102( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل األجانب يف إسرائيل حول عدم مسؤوليتها عن   - 97
  ال املقاومة العربيةأي أذى يلحق بهم من جراء أعم

 )8/3/1969–عمان-الدستور(

  
)102( 

حديث صحفي للسيد عبد املنعم الرفاعي، وزير اخلارجية األردين، حول بعض القضايا   - 98
  الراهنة

 )10/3/1969–بيروت–اجلريدة(9/3/1969

  
)102( 

  الصادر عن مؤتمر برمانا لبعض األحزاب اللبنانيةبيان ال  - 99
  )10/3/1969–بيروت–النهار(9/3/1969،برمانا

)103( 

االحتالل  تلسلطا" رفض وشجب اخلطوات الشاذة"األطباء العرب يف القدس بـ بيان   -100
  اإلسرائيلي

  )11/3/1969–عمان–الدستور(9/3/1969،القدس

  
)103( 

بة انعقاد مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إىل جملس جامعة الدول العربية بمناس  -101
  دورته العادية احلادية واخلمسين

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(10/3/1969

  
)104( 

حل القضية الفلسطينية وتصفية "عن ) القيادة املركزية(احلزب الشيوعي العراقي بيان   -102
  "االحتالل االمبريايل الصهيوين لفلسطين

  )12ص ،10/3/1969–بيروت–454العدد–احلرية(

  
)106( 
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حول سياسة وكالة األمم  -قوات الصاعقة  - بيان منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   -103
  يف قطاع غزة املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين

 )11/3/1969–دمشق–البعث(

  
)110( 

  قرارات املؤتمر الهندسي العربي احلادي عشر  -104
املؤتمر الهندسي العربي احلادي عشر "رب احتاد املهندسين الع( 12/3/1969 ،الكويت

  )1969) مارس(آذار–الكويت–"ملؤتمراقرارات وتوصيات -

)111( 

  مقررات املكتب الدائم الحتاد الصيادلة العرب  -105
  )17/3/1969–دمشق–البعث(13/3/1969،اخلرطوم

)111( 

  وقرارات مؤتمر االقتصاديين العرب الثاين توصيات  -106
 –االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية ( 13/3/1969 ،دبغدا

  )163، ص 1969) ديسمبر(كانون األول –بيروت–"التقرير االقتصادي العربي"

)112( 

  حديث امللك حسين إىل دار التلفزة اللبنانية  -107
 )14/3/1969–عمان–الدستور(عمان 

)113( 

  يس احلبيب بو رقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، بمناسبة أسبوع فلسطينخطاب الرئ  -108
  )18/3/1969–تونس–العمل(15/3/1969،قرطاج

)114( 

بيان احلزب الشيوعي األردين حول وجوب قيام جبهة شعبية ثورية وحكومة وحدة   -109
  وطنية
 )4/4/1969 –بيروت–النداء(1969)مارس(أواسط آذار،عمان

)117( 

  قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي احلادي واخلمسين  -110
قرارات جملس جامعة الدول العربية " –جامعة الدول العربية ( 16/3/1969 ،القاهرة

  )1969لعام ) مارس(آذار  16 - 10–القاهرة–"يف دور انعقاده احلادي واخلمسين

)118( 

للملك حسين حول الوضع العربي وموقف األردن من األحداث  حديث صحفي خاص  -111
  الداخلية واخلارجية

  )18/3/1969–القاهرة–األهرام(17/3/1969،القاهرة

  
)121( 

  حديث امللك حسين إىل دار التلفزة يف اجلمهورية العربية املتحدة  -112
  )19/3/1969–عمان–الدستور(18/3/1969،القاهرة

)123( 

بيان السيد حسين العويني والدكتور عبد الله اليايف، رئيسي وزراء لبنانيين سابقين، ردًا   -113
  على بيان مؤتمر ممثلي األحزاب اللبنانية الثالثة

 )18/3/1969–بيروت–اجلريدة(بيروت

  
)125( 

خطاب الرئيس احلبيب بو رقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول موقف بالده من   -114
  ضية الفلسطينيةالق

  )23/3/1969–تونس–العمل(22/3/1969،قرطاج

  
)125( 

بيان اللجنة املركزية للحزب االشتراكي الدستوري يف تونس حول الوضع يف الشرق   -115
  األوسط

  
)127( 
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  )23/3/1969–تونس–العمل(22/3/1969،قرطاج
لة الدكتور غونار يارينغ، املبعوث نص األجوبة التي قدمتها احلكومة األردنية على أسئ  -116

  الدويل إىل الشرق األوسط
  )12، ص 22/11/1969 –بيروت–18العدد–الهدف(23/3/1969،عمان

  
)127( 

خطاب الرئيس احلبيب بو رقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف الوفد الرسمي للحجيج   -117
  التونسي

  )25/3/1969–تونس–العمل(24/3/1969،قرطاج

  
)128( 

رد السيد عبد املنعم الرفاعي، املكلف بتشكيل احلكومة األردنية اجلديدة، على كتاب   -118
  التكليف

  )25/3/1969–عمان–الدستور(24/3/1969،عمان

  
)129( 

حديث صحفي خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -119
  "فتح"باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني  الفلسطينية والناطق الرسمي

  )6، ص 24/3/1969–الكويت–97العدد–اليقظة(

  
)130( 

إىل املؤتمر السادس للحزب االشتراكي " فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني  رسالة  -120
  املوحد يف فرنسا

، ص "1969ي الكتاب السنو" –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 24/3/1969
121( 

  
)131( 

مذكرة الغرفة التجارية الصناعية العربية يف القدس إىل السلطات اإلسرائيلية بطلب   -121
  إعفاء السكان العرب يف املدينة من دفع الضرائب

 )25/3/1969–عمان–الدستور(القدس

  
)131( 

  حول سياسة حكومته حديث السيد عبد املنعم الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين،  -122
  )27/3/1969–عمان–الدستور(26/3/1969،عمان

)132( 

بيان عراقي سوفييتي مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد الكريم الشيخلي، وزير اخلارجية   -123
  العراقي، إىل االحتاد السوفييتي

  )27/3/1969–بغداد–اجلمهورية(26/3/1969،موسكو

  
)132( 

د شفيق الرشيدات، األمين العام الحتاد احملامين العرب، ملؤازرة االحتاد يف نداء السي  -124
  مهمة الدفاع عن الفدائيين العرب يف حماكم البلدان األوروبية

 )26/3/1969–دمشق–البعث(القاهرة

  
)133( 

  بيان للجبهة الوطنية املتحدة بقطاع غزة حول إجراءات القمع اإلسرائيلية  -125
 )26/3/1969–عمان–الدستور(

)133( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح الدورة   -126
  الثانية للمؤتمر القومي العام لالحتاد االشتراكي العربي

  )28/3/1969–القاهرة–األهرام(27/3/1969،القاهرة

  
)134( 

  اجلمهورية العربية املتحدة على أسئلة الدكتور غونار نص األجوبة التي قدمتها حكومة  -127
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  يارينغ، املبعوث الدويل إىل الشرق األوسط
  )12، ص 22/11/1969  - بيروت –18العدد–الهدف(27/3/1969،القاهرة

)141( 

كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف اختتام الدورة   -128
  لمؤتمر القومي العام، لالحتاد االشتراكي العربيالثانية ل
  )31/3/1969–القاهرة–األهرام(30/3/1969،القاهرة

  
)142( 

البيان الصادر عن املؤتمر القومي العام لالحتاد االشتراكي العربي يف دورة االنعقاد   -129
  الثانية

  )31/3/1969–القاهرة–األهرام(30/3/1969،القاهرة

  
)143( 

كلمة الدكتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة يف اجلمهورية السورية واألمين العام   -130
  حلزب البعث العربي االشتراكي، يف اختتام املؤتمر القطري الرابع للحزب

  )2/4/1969–دمشق–البعث(31/3/1969،دمشق

  
)145( 

  تنظيم نشاطها يف العراقمذكرة احلكومة العراقية إىل املنظمات الفدائية حول   -131
  )17/4/1969–بيروت–النداء(31/3/1969،بغداد

)146( 

سيد نيكوالي بودغورين، رئيس هيئة بيان جزائري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة ال  -132
  رئاسة جملس السوفييت األعلى يف االحتاد السوفييتي، للجزائر

  )2/4/1969–اجلزائر–الشعب(1/4/1969،اجلزائر

  
)147( 

املهمات الوطنية واالجتماعية "تقرير املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناين حول   -133
  "التي طرحها العدوان اإلسرائيلي على مطار بيروت

) يونيو(حزيران  –بيروت  – 8العدد  –دراسات عربية ( 1969) أبريل(أوائل نيسان 
 )114، ص1969

  
)148( 

الثاين يف مأدبة تكريمية أقامها بمناسبة زيارة الرئيس نيكوالي كلمة امللك احلسن   -134
  بودغورين، رئيس هيئة رئاسة جملس السوفييت األعلى يف االحتاد السوفييتي، للمغرب

  )3/4/1969–الرباط–األنباء(2/4/1969،الرباط

  
)150( 

لي، وزير اخلارجية مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد الكريم الشيخ بيان عراقي أملاين  -135
  العراقي، جلمهورية أملانيا الديمقراطية

  )3/4/1969–بغداد–اجلمهورية(2/4/1969،برلين

  
)150( 

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول املباشرة بإصدار البالغات   -136
  العسكرية باسم قيادة الكفاح املسلح الفلسطيني

 )3/4/1969–نعما–الدستور(عمان 

  
)151( 

السيد عزيز احلاج، سكرتير القيادة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، للتلفزة  حديث  -137
  العراقية أثناء فترة اعتقاله

  )4/4/1969–بغداد–اجلمهورية(3/4/1969،بغداد

  
)151( 

لعربية السورية القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي يف اجلمهورية ابيان   -138
  حول مقررات املؤتمر القطري الرابع االستثنائي

  
)151( 
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  )6/4/1969–دمشق–البعث(5/4/1969،دمشق
بيان مغربي سوفييتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس نيكوالي بودغورين، رئيس هيئة   -139

  رئاسة جملس السوفييت األعلى يف االحتاد السوفييتي، للمغرب
  )8/4/1969–الرباط–األنباء(7/4/1969،الرباط

  
)153( 

بيان جزائري تركي مشترك بمناسبة زيارة السيد إحسان صبري تشاغليانغيل، وزير   -140
  اخلارجية التركي، للجزائر

  )8/4/1969–اجلزائر–الشعب(7/4/1969،اجلزائر

  
)153( 

  قرارات وتوصيات املكتب الدائم الحتاد احملامين العرب  -141
قرارات وتوصيات املكتب الدائم الحتاد " –احتاد احملامين العرب ( 7/4/1969 ،جلزائرا

 )7، ص"احملامين العرب

)153( 

  خطاب امللك حسين يف نادي الصحافة الوطني األميركي حول قضية الشرق األوسط  -142
 )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(10/4/1969،واشنطن

)155( 

  ين أميركي مشترك بمناسبة زيارة امللك حسين إىل الواليات املتحدة األميركيةبيان أرد  -143
واشنطن  – 60اجمللد رقم  –" نشرة وزارة اخلارجية األميركية(" 10/4/1969 ،واشنطن

 )365، ص28/4/1969 –

)158( 

ا كلمة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف مأدبة تكريمية أقامه  -144
  لألمير احلسن الرضا، ويل العهد الليبي، بمناسبة زيارته للجزائر

  )11/4/1969–اجلزائر–الشعب(10/4/1969،اجلزائر

  
)158( 

  كلمة األمير احلسن الرضا، رداً على كلمة الرئيس هواري بومدين  -145
  )11/4/1969–اجلزائر–الشعب(10/4/1969،اجلزائر

)158( 

  ليبي مشترك بمناسبة زيارة األمير احلسن الرضا، ويل العهد الليبي، لتونس بيان تونسي  -146
  )11/4/1969–تونس–العمل(10/4/1969،تونس

)158( 

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول مباحثات الدول األربع الكبرى   -147
  لتسوية ما يسمى بأزمة الشرق األوسط

 )11/4/1969–بيروت–األنوار(10/4/1969

  
)159( 

بيان جزائري ليبي مشترك بمناسبة زيارة األمير احلسن الرضا، ويل العهد الليبي،   -148
   للجزائر
  )14/4/1969–اجلزائر–الشعب(13/4/1969،اجلزائر

)159( 

  بيان املنظمات الفدائية الفلسطينية برفض املقترحات األردنية إلحالل السالم  -149
  )16/4/1969–بيروت–احملرر(15/4/1969،عمان

)160( 

  حديث صحفي للسيد عبد املاجد أبو حسبو، وزير اإلعالم السوداين  -150
 )15/4/1969–عمان–الدستور(القاهرة

)160( 

  حديث امللك حسين يف مؤتمر صحايف حول بعض جوانب أزمة الشرق األوسط  -151
  )19/4/1969–روتبي–اجلريدة(16/4/1969،نيويورك

)160( 
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خطاب الدكتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة يف اجلمهورية العربية السورية واألمين   -152
  العام حلزب البعث العربي االشتراكي، يف ذكرى اجلالء

  )17/4/1969–دمشق–البعث(16/4/1969،دمشق

  
)162( 

  ير احلسن الرضا، ويل العهد الليبي، للمغرببيان مغربي ليبي مشترك بمناسبة زيارة األم  -153
  )17/4/1969–الرباط–األنباء(16/4/1969،الرباط

)163( 

كلمة السيد عبد العزيز بو تفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، يف مأدبة تكريمية للدكتور   -154
  للجزائر تهحممد بنهيمة، رئيس جملس الوزراء املغربي، بمناسبة زيار

  )19/4/1969–اجلزائر-الشعب(18/4/1969،اجلزائر

  
)163( 

  كلمة الدكتور حممد بنهيمة رداً على كلمة السيد عبد العزيز بو تفليقة  -155
  )19/4/1969–اجلزائر–الشعب(18/4/1969،اجلزائر

)163( 

  رسالة منظمة التحرير الفلسطينية إىل املؤتمر السابع الحتاد األدباء العرب  -156
  )20/4/1969–بغداد–اجلمهورية(19/4/1969

)163( 

االحتاد العام لطلبة فلسطين فرع دمشق، حول التطورات األخيرة للقضية بيان   -157
  الفلسطينية

  )20/4/1969–دمشق–البعث(19/4/1969،دمشق

)164( 

ائيين بيان األحزاب والفئات التقدمية يف لبنان بالدعوة إىل التظاهر تأييداً للفد  -158
  الفلسطينيين

  )22/4/1969–بيروت–النداء(20/4/1969،بيروت

  
)164( 

الفدائيين  مذكرة احتاد احملامين العرب إىل احلكومة السويسرية حول معاملة  -159
  الفلسطينيين احملتجزين لديها

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(20/4/1969،القاهرة

  
)165( 

  اسم وفد منظمة التحرير الفلسطينية قام بزيارة العراق حول تلك الزيارةتصريح لناطق ب  -160
 )21/4/1969-بغداد–اجلمهورية(

)166( 

رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل املؤتمر   -161
  اإلسالمي العاملي

  )22/4/1969–القاهرة–األهرام(21/4/1969،ةالقاهر

  
)166( 

لتسوية " ةاخملططات الدولي"بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي حول    -162
  )يونيو(نتائج حرب حزيران 

  )23/4/1969–بغداد–اجلمهورية(22/4/1969،بغداد

  
)166( 

عامل يف ال" كل األدباء األحرار"نداء صادر عن املؤتمر السابع الحتاد األدباء العرب إىل   -163
  يف املسألة الفلسطينية" جانب احلق واحلرية"ليلتزموا 

  )23/4/1969بغداد–اجلمهورية(22/4/1969،غدادب

  
)167( 

  توصيات وقرارات اللجان املنبثقة عن املؤتمر السابع الحتاد األدباء العرب  -164
  )23/4/1969–بغداد–اجلمهورية(22/4/1969،بغداد

)168( 
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جبهة التحرير الوطني اجلزائري حول حتيز احلكومة السويسرية يف مسألة بيان حزب   -165
  الفدائيين الفلسطينيين املعتقلين يف بالدها

  )23/4/1969–اجلزائر–الشعب(22/4/1969،اجلزائر

  
)170( 

، حول املوقف يف الشرق تصريح للدكتور حممد بنهيمة، رئيس جملس الوزراء املغربي  -166
  األوسط
  )24/4/1969–اجلزائر–الشعب(23/4/1969،راجلزائ

  
)171( 

  بيان جزائري مغربي مشترك بمناسبة زيارة الدكتور حممد بنهيمة للجزائر  -167
  )24/4/1969–اجلزائر–الشعب(23/4/1969،اجلزائر

)171( 

   حول احلوادث الداخلية يف لبنان" فتح"بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -168
ص  ،"1969الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 23/4/1969

125( 

)171( 

اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، إىل اللبنانيين حول مسألة  نداء السيد بيار  -169
  استخدام الفدائيين لألراضي اللبنانية

  )24/4/1969–بيروت–العمل(23/4/1969،بيروت

  
)172( 

للدفاع عن " مكتب قانوين خاص"الحتاد احملامين العرب بتشكيل  ةقرار األمانة العام  -170
  الفدائيين الفلسطينيين يف الدول األجنبية واألرض العربية احملتلة

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(23/4/1969،القاهرة

  
)172( 

ين، يف جملس النواب حول االشتباكات بيان السيد عادل عسيران، وزير الداخلية اللبنا  -171
  الدامية ما بين املتظاهرين املناصرين للفدائيين الفلسطينيين وقوى األمن

  )25/4/1969–بيروت–اجلريدة(24/4/1969،بيروت

  
)173( 

كلمة السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين، يف جملس النواب قبل إعالن   -172
  سبب احلوادث الدموية يف البلداستقالة احلكومة ب

  )25/4/1969–بيروت–اجلريدة(24/4/1969،بيروت

  
)175( 

  بيان صادر عن دار اإلفتاء يف اجلمهورية اللبنانية حول احلوادث الدامية يف البلد  -173
  )25/4/1969–بيروت–اجلريدة(24/4/1969،بيروت

)175( 

  بهة النضال الوطني يف لبنان حول احلوادث الداميةبيان للحزب التقدمي االشتراكي وج  -174
  )26/4/1969–بيروت–األنباء(24/4/1969،بيروت

)176( 

  نداء املؤتمر اخلامس لآلثار يف البالد العربية وتوصياته  -175
قرارات جملس جامعة الدول العربية " –جامعة الدول العربية ( 24/4/1969 ،القاهرة

 1969) سبتمبر(أيلول  12 - 11 –القاهرة  –" الثاين واخلمسين يف دور انعقاده العادي
 )3مرفق رقم -

)176( 

برقية اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل جملس قيادة الثورة العراقي باستنكار موقف   -176
  احلكومة اإليرانية من قضايا اخلليج العربي وشط العرب

 )24/4/1969–بغداد–اجلمهورية(

  
)177( 



16 
 

  بيان أصدرته أمانة السر للبطريركية املارونية حول احلوادث الدامية يف لبنان  -177
  )27/4/1969–بيروت–اجلريدة(26/4/1969،كركيب

)177( 

  اخلطاب الذي وجهه امللك حسين إىل الشعب حول أزمة الشرق األوسط  -178
  )29/4/1969–عمان–الدستور(28/4/1969،عمان

)178( 

ح للسيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، حول موقف تصري  -179
  احلكومة جتاه احلوادث الداخلية يف البلد

  )29/4/1969–بيروت–النهار(28/4/1969،يروتب

  
)180( 

  "جبهة وطنية تقدمية"برنامج أويل للحركة االشتراكية العربية يف العراق إلنشاء   -180
  )12، ص 28/4/1969 -بيروت–461العدد–احلرية(بغداد 

)181( 

للسيد ريمون اده، عميد حزب الكتلة الوطنية يف لبنان، حول الوضع الداخلي يف تصريح   -181
  البلد

  )29/4/1969–بيروت–النهار(28/4/1969،بيروت

  
)181( 

  تصريحات للملك حسين يف مؤتمر صحفي حول أزمة الشرق األوسط  -182
  )30/4/1969–عمان–الدستور(29/4/1969،عمان

)182( 

  مذكرة احلكومة اللبنانية إىل جامعة الدول العربية حول احلوادث الداخلية يف البلد  -183
  )3/5/1969–بيروت–األنوار(29/4/1969،لقاهرةا

)187( 

  بيان املنظمات الفدائية الفلسطينية عن الوضع الراهن يف لبنان  -184
  )6، ص 5/5/1969 –بيروت –462العدد–احلرية(29/4/1969،بيروت

)188( 

عن قيام وفد فلسطيني بزيارة الكاردينال " فتح"بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -185
  بولس بطرس املعوشي، بطريرك الطائفة املارونية يف لبنان

  )30/4/1969–بيروت–النهار(29/4/1969،بيروت

  
)188( 

يشوسكي، وزير جيدر بيان جزائري بولوين مشترك بمناسبة زيارة السيد ستيفان  -186
  اخلارجية البولونية للجزائر

  )30/4/1969–اجلزائر–الشعب(29/4/1969،اجلزائر

  
)188( 

رسالة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، إىل رئيس   -187
  ل الغارة اإلسرائيلية على جنع حمادى وأدفوجملس األمن الدويل حو

  )2/5/1969–القاهرة–األهرام(30/4/1969،لقاهرةا

  
)189( 

حديث السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، حول   -188
  االشتباكات الدامية ما بين املتظاهرين تأييداً للعمل الفدائي وبين قوى األمن اللبنانية

  )3/5/1969–بيروت–األنباء(30/4/1969،يروتب

  
)189( 

  خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف عيد العمال  -189
  )1/5/1969–القاهرة–األهرام(1/5/1969،حلوان

)191( 

السورية،  الدكتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة يف اجلمهورية العربيةخطاب   -190
 بمناسبة عيد العمال

  
)197( 
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  )2/5/1969–دمشق–البعث(1/5/1969،دمشق
املوقف األممي الصحيح "بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول   -191

  "املترتب على قوى املعسكر االشتراكي
  )8، ص 5/5/1969–بيروت–462العدد–احلرية(1/5/1969

  
)198( 

  بيان للحزب الشيوعي األردين حول ضرورة النضال املشترك والوحدة الوطنية  -192
  )18/5/1969–بيروت–األخبار(1969)مايو(أوائل أيار،عمان

)199( 

بالغ عسكري لقيادة الكفاح الفلسطيني املسلح عن مهاجمة قوات العاصفة ملنطقة احلمة   -193
  يف هضبة اجلوالن

 )3/5/1969–يروتب–األنوار(2/5/1969

  
)200( 

تصريح لناطق رسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية حول وجوب امتناع الفدائيين عن   -194
  الظهور بالسالح يف املدن

 )2/5/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)200( 

بيان منظمة التحرير الفلسطينية حول إنهاء اخلالف القائم ما بين اجلبهة الشعبية   -195
  ير فلسطين وبين اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطينلتحر

 )4/5/1969–عمان–الدستور(

  
)200( 

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول إنهاء اخلالف ما بينها وبين اجلبهة الشعبية بيان   -196
  الديمقراطية لتحرير فلسطين

 )4/5/1969–عمان–الدستور(

  
)201( 

الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول إنهاء اخلالف ما بينها وبين اجلبهة بيان   -197
  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 )4/5/1969–عمان–الدستور(

  
)201( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء يف   -198
مر الثالث الحتاد العمال اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية، يف افتتاح املؤت

  اجلزائريين
  )6، ص 11/5/1969 –اجلزائر –455العدد–اجملاهد(5/5/1969،اجلزائر

  
)201( 

تصريح لناطق عسكري لبناين حول وقوع اصطدامات مسلحة ما بين عناصر من اجليش   -199
  اللبناين وبين جماعات من الفدائيين الفلسطينيين

  )6/5/1969–بيروت–النهار(5/5/1969،بيروت

  
)202( 

  رسالة الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل اللبنانيين يف ذكرى الشهداء  -200
  )7/5/1969–بيروت–اجلريدة(6/5/1969،يروتب

)202( 

تصريح لناطق عسكري لبناين حول وقوع اصطدامات مسلحة ما بين عناصر من اجليش   -201
  ماعات من الفدائيين الفلسطينييناللبناين وبين ج

  )7/5/1969–بيروت–النهار(6/5/1969،بيروت

  
)203( 

  صادر عن اجمللس األعلى االستشاري للجامعة اإلسالمية حول وجوب "بالغ للناس"  -202
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  إنقاذ األرض احملتلة واملسجد األقصى
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(7/5/1969،املدينة املنورة

)203( 

  بيان القيادة العامة لقوات الصاعقة بنفي عالقتها بحوادث اليومين األخيرين يف لبنان  -203
 )8/5/1969–دمشق–البعث(7/5/1969

)204( 

يف بيروت حول اشتباك " فتح"بيان صادر عن مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -204
  لقوات العاصفةمسلح بين اجليش اللبناين وبين جماعة تابعة 

  )8/5/1969–بيروت–احملرر(7/5/1969،بيروت

  
)205( 

يف بيروت حول االشتباك " فتح"صادر عن مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني بيان   -205
  ما بين اجليش اللبناين وبين الفدائيين الفلسطينيين

  )8/5/1969–بيروت–احملرر(7/5/1969،بيروت

  
)205( 

  يح ناطق رسمي سوري حول عدم عالقة بالده باحلوادث الداخلية يف لبنانتصر  -206
  )9/5/1969–دمشق–البعث(8/5/1969،دمشق

)205( 

  بيان جلنة إنقاذ القدس حول إبعاد املواطنين الفلسطينيين من املناطق احملتلة  -207
 )8/5/1969–عمان–الدستور(عمان 

)205( 

احلبيب بو رقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول  صحفي خاص للرئيسحديث   -208
  القضية الفلسطينية

 )9/5/1969–تونس–عملال(تونس

  
)206( 

بيان عراقي أملاين مشترك بمناسبة زيارة السيد أوتو فنتزر، وزير اخلارجية يف جمهورية   -209
  أملانيا الديمقراطية، للعراق

  )11/5/1969–بغداد–اجلمهورية(10/5/1969،غدادب

  
)207( 

" تايم"حديث الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل جملة   -210
  األميركية

  )29، ص 16/5/1969 –نيويورك –93اجمللد–"تايم("12/5/1969،القاهرة

  
)208( 

، حول أفضى به الرئيس احلبيب بو رقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية حديث خاص  -211
  القضية الفلسطينية

 )14/5/1969–تونس–العمل(تونس

  
)209( 

  بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف ذكرى احتالل فلسطين  -212
  )16/5/1969–بغداد–اجلمهورية(15/5/1969،بغداد

)210( 

  يف ذكرى احتالل فلسطينباجلزائر " فتح"مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني بيان   -213
  )16/5/1969–اجلزائر–الشعب(15/5/1969،زائراجل

)210( 

جملس النواب اللبناين سابقًا، حول العمل  حديث صحفي للسيد كامل األسعد، رئيس  -214
  الفدائي واألزمة الداخلية الراهنة يف لبنان

  )17/5/1969–بيروت–احلياة(16/5/1969،بيروت

  
)211( 

  تصريح للسيد حممد بن يحي، وزير اإلعالم اجلزائري حول وجوب تأييد املقاومة   -215
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  الفلسطينية
  )19/5/1969–اجلزائر–الشعب(17/5/1969،زائرجلا

)212( 

بيان الشيخ حلمي احملتسب، القائم بأعمال قاضي القضاة ورئيس حمكمة االستئناف   -216
  يف املدينة من قبل قاضي يافا الشرعي الشرعية يف القدس، حول تعيين مأذون شرعي

 )17/5/1969-عمان–الدستور(قدسال

  
)213( 

أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول موقف حزب البعث  تصريح للرئيس  -217
  من القضية الفلسطينية) يوليو(العربي االشتراكي وثورة السابع عشر من تموز 

 )18/5/1969–بغداد–اجلمهورية(غداد ب

  
)213( 

جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان،  لحديث صحفي خاص للسيد كما  -218
  حول حقيقة األزمة الداخلية الراهنة يف البلد

  )19/5/1969–بيروت–النهار(18/5/1969،اخملتارة

  
)213( 

وابي، رئيس جمهورية جزائري كونغويل مشترك بمناسبة زيارة الرئيس ماريان نغبيان   -219
  برازافيل، للجزائر -الكونغو 
  )21/5/1969–اجلزائر–الشعب(20/5/1969،اجلزائر

  
)214( 

مذكرة سكان القدس إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة، برفض أي إجراء   -220
  ينتقص من عروبة املدينة والسيادة العربية عليها

 )23/5/1969–عمان–الدستور(القدس

  
)215( 

بيان مصري كونغويل مشترك بمناسبة زيارة الرئيس ماريان نغوابي، رئيس جمهورية   -221
  برازافيل، للجمهورية العربية املتحدة -الكونغو 

  )26/5/1969–بيروت–احملرر(25/5/1969،لقاهرةا

  
)215( 

  حديث امللك حسين عن إعادة تنظيم اجليش األردين  -222
  )26/5/1969–عمان–الدستور(25/5/1969،عمان

)215( 

بكر عوض الله، رئيس جملس الوزراء السوداين اجلديد، حول سياسة السيد باخطاب   -223
  حكومته

  )26/5/1969–القاهرة–األهرام(25/5/1969،ام درمان

  
)217( 

اقي، حول موقف حديث السيد عبد الله سلوم السامرائي، وزير الثقافة واإلعالم العر  -224
  والعالقات مع املنظمات الفدائية" احللول االستسالمية"حكومته من 

  )27/5/1969–بغداد–اجلمهورية(26/5/1969،بغداد

  
)217( 

نداء الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل اللبنانيين حول وجوب االتفاق   -225
  لنضال الفلسطينييف دعم ا" مبادىء صريحة وأسس ثابتة"على 

  )1/6/1969–بيروت–اجلريدة(31/5/1969،بيروت

  
)218( 

صحفي مع السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حديث   -226
  "فتح"الفلسطينية، والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  )26، ص 1969) مايو(أيار–نيويورك–5العدد–"ذي آراب وورلد("

  
)219( 
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أنابيب النفط يف مرتفعات  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول عملية نسفبيان   -227
  اجلوالن السورية احملتلة

 )منشور(31/5/1969

  
)221( 

تصريح للواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين، حول تأييد حكومته   -228
  يللعمل الفدائي الفلسطين

  )3/6/1969–بيروت–النهار(1/6/1969،رطوماخل

  
)222( 

  حديث صحفي خاص للسيد بابكر عوض الله، رئيس جملس الوزراء السوداين  -229
  )1/6/1969–بيروت–النهار(1/6/1969،اخلرطوم

)222( 

رب صادر عن املؤتمر الثالث للحزب الشيوعي السوري بمناسبة الذكرى الثانية حلبيان   -230
  )يونيو(حزيران 

  )6/7/1969 –بيروت –األخبار(1969)يونيو(أوائل حزيران،دمشق

  
)222( 

  تنويه باملقاومة العربية صادر عن املؤتمر الثالث للحزب الشيوعي السوري  -231
  )6/7/1969 –بيروت –األخبار(1969)يونيو(أوائل حزيران،دمشق

)223( 

  )يونيو(نظمة التحرير الفلسطينية يف ذكرى اخلامس من حزيران بيان اللجنة التنفيذية مل  -232
  )5/6/1969–عمان–الدستور(2/6/1969،عمان

)223( 

بيان للسيد صائب سالم، رئيس جملس الوزراء اللبناين سابقًا، حول رسالة الرئيس شارل   -233
  حلو، رئيس اجلمهورية، إىل اللبنانيين

  )3/6/1969–روتبي–احلياة(2/6/1969،بيروت

  
)224( 

  )يونيو(اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين يف ذكرى حرب حزيران بيان   -234
  )7، ص2/6/1969–بيروت–466العدد–احلرية(

)224( 

بيان السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين املكلف بتشكيل احلكومة اجلديدة،   -235
  شارل حلو، رئيس اجلمهورية، إىل اللبنانيين حول رسالة الرئيس

  )4/6/1969–بيروت–اجلريدة(3/6/1969،بيروت

  
)225( 

  موقف اجلزائر من بعض العقبات التي تعترض سبيل حركة املقاومة الفلسطينية  -236
  )5/6/1969–اجلزائر–الشعب(4/6/1969،املدية

)225( 

لتحرير الفلسطينية حول إجراء تشكيالت يف جيش تصريح لناطق رسمي باسم منظمة ا  -237
  التحرير الفلسطيني

 )4/6/1969–عمان–الدستور(

  
)226( 

السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، حول موقف حزبه بيان   -238
  من رسالة الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية، إىل اللبنانيين

  )7/6/1969–بيروت–نباءاأل(4/6/1969،بيروت

  
)227( 

بيان جبهة املقاومة العربية يف املناطق احملتلة بالدعوة إىل إضراب عام يف ذكرى   -239
  )يونيو(اخلامس من حزيران 

 )4/6/1969–عمان–الدستور(

  
)227( 
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ة بيان عصبة اليسار الثوري الفلسطيني حول انضمامها إىل اجلبهة الشعبية الديمقراطي  -240
  لتحرير فلسطين

 )4/6/1969–بيروت–النهار(

  
)228( 

  حول العمل الفدائي واألزمة الراهنة يف لبنان" الشباب الدرزي احلر"بيان   -241
  )6/6/1969–بيروت–اجلريدة(5/6/1969،بيروت

)228( 

   لبنانتصريح للسيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول األزمة الراهنة يف  -242
  )6/6/1969–بيروت–العمل(5/6/1969،بيروت

)229( 

بيان سوري أملاين مشترك بمناسبة زيارة السيد أوتو فينتزر، وزير اخلارجية يف   -243
  جمهورية أملانيا الديمقراطية، للجمهورية العربية السورية

  )6/6/1969–دمشق–البعث(6/6/1969،دمشق

  
)229( 

على عملية نسف " أثير ويثار من تعليقات"ة الشعبية لتحرير فلسطين على ما تعليق اجلبه  -244
  أنابيب النفط يف اجلوالن

 )منشور(6/6/1969

  
)230( 

  كلمة منظمة التحرير الفلسطينية يف املؤتمر القطري الثالث لالحتاد العام لعمال فلسطين  -245
الكتاب السنوي " – "فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 6/6/1969 ،دمشق
 )177، ص"1969

)231( 

القطري الثالث لالحتاد العام إىل املؤتمر " فتح"مذكرة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -246
  لعمال فلسطين

الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 6/6/1969 ،دمشق
 )126، ص"1969

  
)232( 

  لبناين يف املؤتمر العاملي ألحزاب الشيوعية والعماليةكلمة احلزب الشيوعي ال  -247
 )7/6/1969–بيروت–النداء(موسكو

)233( 

بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول العمل الفدائي واألزمة   -248
  الراهنة يف لبنان

  )8/6/1969–بيروت–العمل(7/6/1969بيروت

  
)234( 

  يف حفل خطابي أقيم يف بيروت" فتح"ل حركة التحرير الوطني الفلسطيني كلمة ممث  -249
  )9/6/1969–بيروت–احملرر(8/6/1969،بيروت

)235( 

كلمة السيد فؤاد نصار، باسم وفد احلزب الشيوعي األردين، يف املؤتمر العاملي لألحزاب   -250
  الشيوعية والعمالية يف موسكو

  )15/6/1969–بيروت–األخبار(9/6/1969،موسكو

  
)236( 

بيان املنظمة الشعبية لتحرير فلسطين حول انضمامها إىل اجلبهة الشعبية الديمقراطية   -251
  لتحرير فلسطين

  )6، ص9/6/1969–بيروت–467العدد–احلرية(

  
)237( 

  راطية بيان عصبة اليسار الثوري الفلسطيني حول انضمامها إىل اجلبهة الشعبية الديمق  -252
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  لتحرير فلسطين
  )6، ص9/6/1969–بيروت–467العدد–احلرية(

)237( 

حديث صحفي خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -253
  "فتح"الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

 )10/6/1969–بيروت–النهار(

  
)238( 

بيان سوري يمني مشترك بمناسبة زيارة الرئيس قحطان الشعبي، رئيس جمهورية   -254
  اليمن اجلنوبية الشعبية، للجمهورية العربية السورية

  )12/6/1969–دمشق–البعث(11/6/1969،دمشق

  
)238( 

حديث صحفي للنائب السيد سليمان فرجنية حول العمل الفدائي واألزمة الداخلية يف   -255
  لبنان

  )12/6/1969–بيروت–اجلريدة(11/6/1969،بيروت

)239( 

بيان سماحة الشيخ عبد الله غوشه، قاضي القضاة ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية   -256
  يف األردن، حول وجوب الصالة يف مساجد األرض احملتلة 

  )12/6/1969–عمان–الدستور(11/6/1969،عمان

  
)240( 

فييتي مشترك بمناسبة زيارة السيد أندريه غروميكو، وزير اخلارجية مصري سوبيان   -257
  السوفييتي، للجمهورية العربية املتحدة

  )14/6/1969–القاهرة–األهرام(13/6/1969،القاهرة

  
)240( 

خطاب السيد خالد بكداش، األمين العام للحزب الشيوعي السوري، يف املؤتمر العاملي   -258
  والعمالية يف موسكو لألحزاب الشيوعية

  )29/6/1969–بيروت–األخبار(14/6/1969،موسكو

  
)241( 

حديث صحفي للشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، وزير اخلارجية الكويتي، حول وجود   -259
  قوات كويتية على جبهة السويس

  )17/6/1969–الكويت–السياسة(16/6/1969،الكويت

  
)242( 

من رجاالت القدس إىل يغئال آلون، نائب رئيسة جملس الوزراء اإلسرائيلي عريضة فريق   -260
  احتجاجاً على هدم الزاوية الفخرية املالصقة للمسجد األقصى

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(16/6/1969،القدس

  
)242( 

وزارة الشيخ حلمي احملتسب، رئيس الهيئة اإلسالمية يف القدس، بشأن بيان بيان   -261
  األديان اإلسرائيلية حول هدم الزاوية الفخرية

 )17/6/1969–القدس–القدس(القدس

  
)243( 

مصري سوري مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل االحتاد االشتراكي العربي يف بيان   -262
  اجلمهورية العربية املتحدة للجمهورية العربية السورية

  )20/6/1969–دمشق–البعث(19/6/1969،دمشق

  
)243( 

بالغ تونسي فلسطيني مشترك بمناسبة زيارة وفد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -263
  الفلسطينية لتونس

  
)244( 
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  )21/6/1969–تونس–العمل(20/6/1969،تونس
برقية السيدين حمي الدين احلسيني وإميل الغوري، نائبي مدينة القدس، إىل السيد عبد   -264

  الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين، حول خطة تهويد املدينةاملنعم 
 )20/6/1969–عمان–دستورال(عمان 

  
)244( 

عريضة فريق من رجاالت القدس إىل موشيه دايان، وزير الدفاع اإلسرائيلي، احتجاجاً   -265
  على اعتزام سلطات االحتالل إجالء أهايل بعض القرى يف منطقة بيت حلم عن قراهم

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(22/6/1969،القدس

  
)245( 

حديث صحفي خاص للسيد كامل األسعد، رئيس جملس النواب اللبناين سابقاً، حول   -266
  األزمة الداخلية الراهنة يف لبنان

 )22/6/1969–بيروت–النهار(بيروت

  
)245( 

راء إىل غولدا مئير، رئيسة جملس الوزاجمللس اإلسالمي األعلى يف القدس  برقية  -267
  بمصادرة املدرسة التنكزية يف املدينة اإلسرائيلي، احتجاجاً على أمر

  )26/6/1969–عمان–الدستور(24/6/1969،القدس

  
)246( 

صحفي خاص للسيد ريمون إده، عميد حزب الكتلة الوطنية يف لبنان، حول  تصريح  -268
  "خطة ألردنة لبنان"وجود 

 )24/6/1969–بيروت–نهارال(

  
)246( 

صريح السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول حقيقة األزمة الداخلية ت  -269
  الراهنة يف لبنان

  )25/6/1969–بيروت–العمل(24/6/1969،روتبي

  
)247( 

السعي لوقف برقية السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل امللك حسين، حول ضرورة   -270
  مصادرة األمالك واألوقاف املالصقة للحرم الشريف يف القدس

 )26/6/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)248( 

برقية السيد روحي اخلطيب إىل امللوك والرؤساء واألمراء العرب واملسلمين حول ضرورة   -271
  سالسعي لوقف مصادرة األمالك واألوقاف املالصقة للحرم الشريف يف القد

 )26/6/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)248( 

بيان جزائري بلغاري مشترك بمناسبة زيارة السيد تيودور جيفكوف، رئيس جملس   -272
  الوزراء البلغاري للجزائر

  )30/6/1969–اجلزائر–الشعب(28/6/1969،اجلزائر

  
)249( 

طينية يف بيروت، على تصريح رد السيد شفيق احلوت، مدير مكتب منظمة التحرير الفلس  -273
  "وجود خطة ألردنة لبنان"السيد ريمون إده، عميد حزب الكتلة الوطنية يف لبنان، حول 

 )28/6/1969–بيروت–النهار(بيروت

  
)249( 

برقية امللك حسين إىل السيد روحي اخلطيب، رداً على برقيته بخصوص مصادرة األمالك   -274
   العربية يف مدينة القدس

 )29/6/1969–عمان–الدستور(ان عم

  
)250( 
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برقية امللك فيصل إىل السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، رداً على برقيته بخصوص   -275
  مصادرة األمالك العربية يف مدينة القدس

 )29/6/1969–عمان–الدستور(الرياض

  
)250( 

ئيس جملس الوزراء الكويتي، يف كلمة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ور  -276
   اختتام دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاين جمللس األمة

  )30/6/1969–الكويت–السياسة(29/6/1969،الكويت

  
)250( 

مذكرة سكان مدينة القدس إىل السيد عبد املنعم الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين،   -277
  القتصادية التي تمارسها سلطات االحتالل عليهمبشأن الضغوط ا

 )29/6/1969–عمان–الدستور(القدس

  
)250( 

رسالة امللك حسين إىل اللواء ناصر بن جميل، القائد العام للقوات املسلحة، بمناسبة   -278
  تعيينه يف هذا املنصب

  )10/7/1969–عمان–الدستور(30/6/1969،عمان

  
)252( 

يل شمعون، رئيس اجلمهورية اللبنانية األسبق، حول محفي خاص للسيد كحديث ص  -279
  األزمة الداخلية الراهنة يف لبنان

 )30/6/1969–بيروت–احلياة(

  
)252( 

حديث صحفي خاص للسيد صائب سالم، رئيس جملس الوزراء اللبناين سابقاً، حول   -280
  ناألسباب احلقيقية لألزمة الداخلية الراهنة يف لبنا

 )30/6/1969–بيروت–احلياة(بيروت

  
)253( 

برقية رجاالت القدس إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة، احتجاجاً على   -281
  استمرار إسرائيل يف تغيير معامل املدينة

  )9/7/1969–عمان–الدستور(30/6/1969،القدس

  
)254( 

  يني حول تفجير متفجرات يف تل أبيببالغ قيادة الكفاح املسلح الفلسط  -282
 )1/7/1969–بيروت–رالنها(30/6/1969

)255( 

، "فتح"، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو إياد"حديث السيد   -283
اإلسرائيلي وموقف املقاومة الفلسطينية من  -حول الوضع الراهن للصراع العربي 

  احلركة الصهيونية
  )51، ص 1969)يونيو(حزيران–القاهرة–6العدد–لطليعةا(

  
  

)255( 

حديث الدكتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، حول   -284
  القضية الفلسطينية وأزمة الشرق األوسط

  )2/7/1969–دمشق–البعث(1/7/1969،دمشق

  
)280( 

  ي األردين حول ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنيةبيان احلزب الشيوع  -285
  )20/7/1969–بيروت–األخبار(1969)يوليو(أوائل تموز

)283( 

لندي مشترك بمناسبة زيارة السيد احلبيب بو رقيبة اإلبن، كاتب الدولة بيان تونسي تاي  -286
  لشؤون اخلارجية، لتايلند

  
)283( 
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  )5/7/1969–تونس–العمل(4/7/1969،بانكوك
بيان الدكتور عبد الله سعادة، رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي، حول القضية   -287

  الفلسطينية
 )كراس(8/7/1969،بيروت

  
)284( 

  بالغان عسكريان مصريان  -288
  )9/7/1969–القاهرة–األهرام(8/7/1969،القاهرة

)286( 

  بالغان عسكريان مصريان  -289
  )11/7/1969–القاهرة–األهرام(10/7/1969،القاهرة

)287( 

  كلمة منظمة التحرير الفلسطينية أمام اللجنة االستشارية لدول عدم االنحياز يف بلغراد  -290
الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 11/7/1969 ،بلغراد
 )181، ص"1969

)287( 

بة زيارة الدكتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة بيان سوري سوفييتي مشترك بمناس  -291
  يف اجلمهورية العربية السورية، إىل االحتاد السوفييتي

  )13/7/1969–دمشق–البعث(12/7/1969،موسكو

  
)288( 

مذكرة تكتل الوسط يف اجمللس النيابي اللبناين إىل الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية   -292
  مة اللبنانية الراهنةاللبنانية، حول األز

  )18/7/1969–بيروت–النهار(14/7/1969،بيروت

  
)288( 

تصريح ملتحدث عسكري مسؤول حول الغرض من التبديالت األخيرة يف قيادة اجليش   -293
  األردين

  )15/7/1969–عمان–الدستور(14/7/1969،عمان

  
)288( 

  األزمة اللبنانية الراهنةبيان ألحزاب احللف الثالثي يف لبنان حول   -294
  )16/7/1969–بيروت–النهار(15/7/1969،بيروت

)289( 

خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف الذكرى األوىل لثورة   -295
  )يوليو(السابع عشر من تموز 

  )19/7/1969–بغداد–اجلمهورية(18/7/1969،بغداد

  
)289( 

  ري مصري حول الهجوم اإلسرائيلي على اجلزيرة اخلضراءبالغ عسك  -296
  )21/7/1969–القاهرة–األهرام(20/7/1969،القاهرة

)290( 

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف ذكرى ثورة الثالث والعشرين من   -297
  )يوليو(تموز 

  )23/7/1969–دمشق–البعث(22/7/1969،دمشق

  
)290( 

  إىل املهرجان الثقايف اإلفريقي األول" فتح"رسالة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -298
  )23/7/1969–اجلزائر–الشعب(22/7/1969،اجلزائر

)291( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح الدورة   -299
  حتاد االشتراكي العربيالثالثة للمؤتمر القومي العام لال

  
)291( 
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الدورة الثالثة للمؤتمر القومي العام " –وزارة اإلرشاد القومي ( 23/7/1969 ،القاهرة
  )3، ص "1969) يوليو(تموز25-23من–لالحتاد االشتراكي العربي

ة خطاب السيد بابكر عوض الله، رئيس جملس الوزراء السوداين، يف افتتاح الدورة الثالث  -300
  للمؤتمر القومي العام لالحتاد االشتراكي العربي يف اجلمهورية العربية املتحدة

  )24/7/1969–القاهرة–األهرام(23/7/1969،القاهرة

  
)300( 

كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف اجللسة الثانية   -301
كي العربي، حول النشاط احلربي على جبهة قناة للمؤتمر القومي العام لالحتاد االشترا

  السويس
  )25/7/1969–القاهرة–األهرام(24/7/1969،القاهرة

  
  

)301( 

  بالغات عسكرية مصرية  -302
  )25/7/1969–بيروت–األنوار(24/7/1969،القاهرة

)302( 

يف اختتام الدورة  كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة،  -303
  الثالثة للمؤتمر القومي العام لالحتاد االشتراكي العربي يف اجلمهورية العربية املتحدة

الدورة الثالثة للمؤتمر القومي العام " –وزارة اإلرشاد القومي ( 25/7/1969 ،القاهرة
  )55، ص "1969) يوليو(تموز25-23من–لالحتاد االشتراكي العربي

  
)302( 

البيان الصادر عن الدورة الثالثة للمؤتمر القومي العام لالحتاد االشتراكي العربي يف   -304
  اجلمهورية العربية املتحدة

الدورة الثالثة للمؤتمر القومي العام " –وزارة اإلرشاد القومي ( 25/7/1969 ،القاهرة
  )63، ص "1969) يوليو(تموز25-23من–لالحتاد االشتراكي العربي

  
)303( 

القرارات الصادرة عن الدورة الثالثة للمؤتمر القومي العام لالحتاد االشتراكي العربي يف   -305
  اجلمهورية العربية املتحدة

الدورة الثالثة للمؤتمر القومي العام " –وزارة اإلرشاد القومي ( 25/7/1969 ،القاهرة
  )79، ص "1969) يوليو(تموز25-23من–لالحتاد االشتراكي العربي

  
)306( 

حديث صحفي للواء ناصر بن جميل، القائد العام للجيش األردين، حول وضع اجليش   -306
  األردين واجلبهة الشرقية 

 )27/7/1969–بيروت–األنوار(عمان 

  
)308( 

إىل حق الشعب الفلسطيني يف تقرير  - القيادة املركزية  -نظرة احلزب الشيوعي العراقي   -307
  املساعدات التي يتلقاها العرب من أصدقائهم مصيره وإىل

  )12، ص 28/7/1969–بيروت–474العدد–احلرية(

  
)309( 

  حديث صحفي خاص للشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت  -308
 )29/7/1969–الكويت–السياسة(الكويت

)309( 

  د العام لطلبة فلسطينخطاب امللك حسين يف افتتاح املؤتمر اخلامس لالحتا  -309
  )1/8/1969–عمان–الدستور(31/7/1969،عمان

)310( 

  إىل املؤتمر اخلامس لالحتاد العام لطلبة "فتح"رسالة حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -310
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  فلسطين
، ص "1969الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 31/7/1969

131( 

)311( 

عريضة أهايل عمواس ويالو وبيت نوبا إىل عضو الكنيست أوري أفنيري بطلب إرجاعهم   -311
  إىل قراهم

  )23، ص 1969)يوليو(تموز–تل أبيب–54العدد–هذا العامل(

  
)317( 

  بيان سوري كوبي مشترك  -312
  )3/8/1969–دمشق–البعث(2/8/1969،دمشق

)317( 

ي وزير احلربية يف اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح كلمة الفريق أول حممد فوز  -313
  املؤتمر الثامن والعشرين لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل

  )16/8/1969 –القاهرة  –ملحق خاص–األهرام(3/8/1969،االسكندرية

  
)317( 

ين، يف اختتام املؤتمر خطاب السيد عبد املنعم الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األرد  -314
  اخلامس لالحتاد العام لطلبة فلسطين

  )7/8/1969–عمان–الدستور(6/8/1969،عمان

  
)318( 

  قرارات املؤتمر الوطني اخلامس لالحتاد العام لطلبة فلسطين  -315
، "قرارات املؤتمر الوطني اخلامس" –االحتاد العام لطلبة فلسطين ( 6/8/1969 ،عمان

 )18ص 

)318( 

مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل اللجنة السوفييتية للتضامن مع  بيان سوري سوفييتي  -316
  فريقيا للجمهورية العربية السوريةآسيا وإ بلدان

  )10/8/1969–دمشق–البعث(8/8/1969،دمشق

  
)322( 

  خطاب السيد ونيس القذايف، رئيس جملس الوزراء الليبي، يف ذكرى تأسيس اجليش  -317
  )10/8/1969–طرابلس–العلم(9/8/1969،لبيضاءا

)323( 

  بيان صادر عن املؤتمر السابع عشر لالحتاد العام لطلبة تونس  -318
  )12/8/1969–تونس–العمل(10/8/1969،املهدية

)323( 

  حديث صحفي خاص للنائب السيد سليمان فرجنية حول األوضاع الراهنة يف لبنان  -319
 )11/8/1969–بيروت–احلياة(إهدن 

)323( 

جانب من كتاب امللك حسين إىل السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين   -320
  اجلديد، بمناسبة تكليفه بتشكيل اجمللس

  )13/8/1969–عمان–الدستور(12/8/1969،عمان

  
)324( 

  توصيات اجمللس الدائم للتخطيط التربوي ألبناء فلسطين  -321
 )منشور رسمي(14/8/1969،روتبي

)324( 

  برقية امللك حسين إىل امللك فيصل بشأن حريق املسجد األقصى  -322
  )25/8/1969–جدة–البالد(21/8/1969،عمان

)327( 

  رسالة الرئيس احلبيب بو رقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، إىل الرؤساء بودغورين   -323
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  ء ولسون حول حادث احلريق يف املسجد األقصىوبومبيدو ونيكسون ورئيس الوزرا
  )22/8/1969–تونس–العمل(21/8/1969،تونس

)328( 

مقتطفات من حديث الشيخ حلمي احملتسب، رئيس الهيئة اإلسالمية يف القدس، يف   -324
  مؤتمر صحفي عقد بمناسبة حريق املسجد األقصى

  )22/8/1969-القدس–القدس(21/8/1969،القدس

  
)328( 

  رسالة الهيئة اإلسالمية يف القدس إىل العرب واملسلمين حول حريق املسجد األقصى  -325
العدد  –" الوطن احملتل"نشرة  –منظمة التحرير الفلسطينية ( 21/8/1969 ،القدس
 )1، ص31/8/1969-16–العاشر

)329(  
 

  قصىقرارات الهيئة اإلسالمية يف القدس بشأن حريق املسجد األ  -326
" أبعاد حريق املسجد األقصى املبارك" –االحتاد العربي للسياحة ( 21/8/1969 ،عمان

 )36، ص1969–عمان–املطبعة األردنية -

)329( 

  نداء امللك فيصل إىل العامل اإلسالمي إلعالن اجلهاد املقدس  -327
  )23/8/1969–جدة–البالد(22/8/1969،الرياض

)330( 

لك احلسن الثاين إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة، استنكاراً حلادث برقية امل  -328
  حريق املسجد األقصى

  )23/8/1969–الرباط–األنباء(22/8/1969،الرباط

)330( 

برقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الوزراء اجلزائري، إىل السيد يوثانت، األمين   -329
  ة، بشأن حريق املسجد األقصىالعام لألمم املتحد

  )23/8/1969–اجلزائر–الشعب(22/8/1969،اجلزائر

  
)330( 

  نداء من رابطة العامل اإلسالمي إىل جميع املسلمين للعمل على إنقاذ البالد املغتصبة  -330
  )24/8/1969–جدة–البالد(22/8/1969 ،مكة

)330( 

طريرك أنطاكية وسائر املشرق، األورثوذكسي، برقية البطريرك ثيودوسيوس السادس ب  -331
  إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة، حول حادث حريق املسجد األقصى

  )23/8/1969–بيروت–النهار(22/8/1969،بيروت

  
)331( 

برقية البطريرك ثيودوسيوس السادس، إىل بعض الرؤساء واملسؤولين العرب حول   -332
  سجد األقصى حادث حريق امل

  )23/8/1969–بيروت–النهار(22/8/1969،بيروت

  
)331( 

نداء االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب إىل املنظمات العمالية يف العامل بمناسبة   -333
  حريق املسجد األقصى لالنتصار للقضية العربية

) سبتمبر(لول أي –القاهرة  – 96العدد  –العرب  –العمال ( 22/8/1969 ،القاهرة
 )17، ص1969

  
)331( 

بيان صادر عن جممع أساقفة طائفة الروم الكاثوليك يف لبنان حول حادث حريق   -334
  املسجد األقصى

  )23/8/1969–بيروت–النهار(22/8/1969،عين تراز

  
)332( 
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جد بيان الديوان السياسي للحزب االشتراكي الدستوري يف تونس حول حادث حريق املس  -335
  األقصى

  )23/8/1969–تونس–العمل(22/8/1969،تونس

  
)332( 

رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الفريق أول   -336
  حممد فوزي وزير احلربية، بمناسبة حريق املسجد األقصى

  )24/8/1969–القاهرة–األهرام(23/8/1969،القاهرة

  
)332( 

  من حريق املسجد األقصى" فتح"بيان حول موقف حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -337
  )28/8/1969–عمان–الدستور(23/8/1969،عمان

)333( 

  برقية اللجنة التنفيذية للجبهة اإلسالمية إىل امللك حسين بشأن حريق املسجد األقصى  -338
  )24/8/1969–عمان–الدستور(23/8/1969،عمان

)334( 

  بيان رؤساء الطوائف املسيحية يف األردن حول حريق املسجد األقصى  -339
  )24/8/1969–عمان–الدستور(23/8/1969،عمان

)334( 

برقية امللك فيصل إىل امللك حسين رداً على برقية امللك حسين إليه بشأن حريق املسجد   -340
  األقصى
  )25/8/1969–جدة–البالد(24/8/1969،الرياض

  
)334( 

تصريح ناطق رسمي باسم وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية السورية حول قطع   -341
  العالقات السياسية مع رومانيا

  )25/8/1969–دمشق–البعث(24/8/1969،دمشق

  
)335( 

بيان نقابة احملامين يف األردن حول وجوب استمرار توقف احملامين العرب عن املرافعة   -342
  مام احملاكم اإلسرائيليةأ

  )27/8/1969–عمان–الدستور(24/8/1969،عمان

  
)335( 

  بيان السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، على إثر حريق املسجد األقصى  -343
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(24/8/1969،عمان

)336( 

عربية املتحدة، إىل امللك حسين رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية ال  -344
  بشأن عقد مؤتمر قمة عربي ومؤتمر قمة إسالمي

  )27/8/1969–القاهرة–األهرام(25/8/1969،القاهرة

  
)338( 

واجلبهة الشعبية الديمقراطية " فتح"وجهة نظر كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -345
حرير الفلسطينية، يف مسائل اجلبهة لتحرير فلسطين، ومنظمة الصاعقة، ومنظمة الت

  الوطنية، واجمللس الوطني، ومنظمة التحرير، والعالقات باحلكومات العربية
  )4، ص 25/8/1969–بيروت–478العدد–احلرية(

  
  

)339( 

  "القوى املضادة للثورة يف األردن"حول " فتح"بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -346
، ص "1969الكتاب السنوي " –" فتح"التحرير الوطني الفلسطيني حركة ( 25/8/1969

148( 

)345( 

  بيان وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية السورية إىل رؤساء البعثات السياسية يف   -347
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  دمشق حول حريق املسجد األقصى
  )27/8/1969–دمشق–البعث(26/8/1969،دمشق

)345( 

ين الشريفين إىل الزعماء والقادة املسلمين وشعوبهم إلنقاذ املسجد نداء من علماء احلرم  -348
  األقصى

  )27/8/1969–جدة–البالد(26/8/1969 ،مكة

  
)346( 

حديث احلاخام األكبر ساسون خضوري، رئيس الطائفة املوسوية يف العراق، حول   -349
  حادث حريق املسجد األقصى

 )26/8/1969–بغداد–اجلمهورية(بغداد 

  
)347( 

حديث الدكتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، حول   -350
  بعض املسائل الراهنة

  )29/8/1969–بيروت–النهار(28/8/1969،دمشق

  
)347( 

بيان ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل املواطنين يف فلسطين احملتلة حول األعمال   -351
  إلسرائيليةاإلرهابية ا

، ص "1969الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 28/8/1969
148( 

  
)349( 

  بيان سياسي للهيئة العاملة لتحرير فلسطين حول قيادة الكفاح الفلسطيني املسلح  -352
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(28/8/1969

)350( 

بمناسبة حصول إسرائيل على طائرات عسكرية  حرير فلسطينان اجلبهة الشعبية لتبي  -353
  جديدة من نوع فانتوم

  )6، ص 30/8/1969–بيروت–6العدد–الهدف(29/8/1969

  
)351( 

برقية اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل الدكتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة يف   -354
القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي اجلمهورية العربية السورية، وإىل أعضاء 

  بخصوص الطائرة التي استولت عليها اجلبهة
 )4/9/1969–عمان–الدستور(29/8/1969

  
  

)352( 

  البيان السياسي جلبهة التحرير العربية  -355
  )14، ص 19/9/1969 –بيروت –647العدد–األحرار(30/8/1969،عمان

)353( 

بهة الشعبية لتحرير فلسطين حول عمليات مسلحة قامت بها ضد مؤسسات بيان للج  -356
  إسرائيلية أو ذات صلة باالقتصاد اإلسرائيلي يف لندن

  )4، ص30/8/1969–بيروت–6العدد–الهدف(

  
)355( 

  التقرير األويل الفني عن حريق املسجد األقصى  -357
 )30/8/1969–عمان–الدستور(القدس

)356( 

حديث صحفي خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -358
، حول بعض "فتح"الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  النقاط األساسية املتعلقة بالقضية الفلسطينية

  
  

)357( 
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  )1، ص 1969) أغسطس(آب–لندن–اجمللد الثاين–"فري بالستين"
  مذكرة الهيئة العاملة لتحرير فلسطين إىل الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني  -359

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(31/8/1969
)359(  

 
كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح مؤتمر   -360

  سرائيلملوك ورؤساء دول خط املواجهة مع إ
  )2/9/1969–القاهرة–األهرام(1/9/1969،القاهرة

  
)361( 

االشتراك يف الدورة  رير فلسطين حول أسباب إحجامها عنبيان اجلبهة الشعبية لتح  -361
  السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )7، ص 6/9/1969–بيروت–7العدد–الهدف(1/9/1969

  
)362( 

ية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول مبررات اشتراكها يف الدورة بيان اجلبهة الشعب  -362
  السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )3، ص 1/9/1969بيروت يف–479العدد–احلرية(1/9/1969

  
)366( 

مشروع قرار مقدم من اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين إىل الدورة السادسة   -363
  "حل ديمقراطي شعبي للمسألة الفلسطينية"سطيني بشأن للمجلس الوطني الفل

  )12، ص 8/9/1969–بيروت–480العدد–احلرية(1/9/1969

  
)366( 

  برنامج اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين إلقامة جبهة وطنية موحدة  -364
  )10، ص 1/9/1969بيروت يف–479العدد–احلرية(

)367( 

ار مقدم من اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين إىل الدورة السادسة مشروع قر  -365
  للمجلس الوطني الفلسطيني بشأن بعض املسائل الراهنة

  )14، ص 22/9/1969–بيروت–482العدد–احلرية(1/9/1969

  
)376( 

دسة للمجلس إىل الدورة السا) القيادة العامة(مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -366
  الوطني الفلسطيني

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(1/9/1969

  
)377( 

مذكرة منظمة فلسطين العربية إىل الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني حول   -367
  "أسس وتكوين اجمللس الوطني الفلسطيني"

  )حمفوظات مؤسسة الدرسات الفلسطينية(1/9/1969

  
)379( 

  كرة االحتاد العام لطلبة فلسطين إىل الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطينيمذ  -368
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(1/9/1969

)380( 

  مذكرة االحتاد العام لعمال فلسطين إىل الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني  -369
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(1/9/1969

)381( 

رسالة السيد زكريا حمدان، أمين سر احتاد نقابات عمال نابلس، إىل اجمللس الوطني   -370
  الفلسطيني بمناسبة انعقاد دورته السادسة

  )4، ص 6/9/1969–بيروت–7العدد–الهدف(1/9/1969

  
)383( 

  عبد  برقية الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل الرئيس جمال  -371
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الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة لدول خط 
  املواجهة

  )3/9/1969–بغداد–الثورة(2/9/1969،بغداد

)383( 

برقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة يف اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية   -372
  ملواجهة مع إسرائيلالشعبية، إىل مؤتمر قمة دول خط ا

  )4/9/1969–بيروت–احملرر(3/9/1969،اجلزائر

  
)383( 

كلمة اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين، يف مؤتمر القمة لدول   -373
  خط املواجهة مع إسرائيل

  )4/9/1969–بيروت–األنوار(3/9/1969،القاهرة

  
)384( 

  مر القمة لدول خط املواجهة مع إسرائيلبيان صادر عن مؤت  -374
  )4/9/1969–بيروت–األنوار(3/9/1969،القاهرة

)384( 

كلمة سماحة اإلمام السيد موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى يف   -375
  عاملي واسع للقضية الفلسطينية دلبنان، حول ضرورة السعي لكسب تأيي

  )4/9/1969–بيروت–احلياة(3/9/1969،بيروت

  
)385( 

  حديث ألحد املسؤولين يف منظمة الصاعقة حول انطالق العمل الفدائي من جنوب لبنان  -376
  )5/9/1969–بيروت–النهار(4/9/1969،دمشق

)385( 

  البيان السياسي الصادر عن الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني  -377
  )مؤسسة الدراسات الفلسطينيةحمفوظات(6/9/1969،القاهرة

)386( 

برقية اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل رئيس جملس الثورة يف اجلمهورية العربية   -378
  الليبية بمناسبة قيام الثورة وإعالن اجلمهورية

  )3، ص6/9/1969 -بيروت–7العدد–الهدف(

  
)387( 

اجلمهورية العربية السورية حول قيام  تصريح لناطق رسمي باسم وزارة اخلارجية يف  -379
  "فانتوم"الواليات املتحدة األميركية بتزويد إسرائيل بطائرات من نوع 

  )8/9/1969–دمشق–البعث(7/9/1969،دمشق

  
)387( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنفي خبر عن قيام عضو من أعضائها بإلقاء   -380
   دمشققنبلة على جمع من املدنيين يف

 )8/9/1969–بيروت–األنوار(7/9/1969

  
)387( 

يف القدس حول ضرورة مقاومة " فتح"بيان وزعته حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -381
  اخملططات اإلسرائيلية

  )10/9/1969–بيروت–األنوار(9/9/1969،القدس

  
)388( 

ية األسبق ورئيس حزب الوطنيين كلمة السيد كميل شمعون، رئيس اجلمهورية اللبنان  -382
  األحرار، حول قضية الفدائيين الفلسطينيين يف لبنان

  )10/9/1969–بيروت–النهار(9/9/1969،برمانا

  
)389( 

  األردين، إىل سفير الواليات املتحدة يد كامل عريقات، رئيس جملس النواببرقية الس  -383
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ته بتزويد إسرائيل بطائرات عسكرية من األميركية يف األردن احتجاجاً على قيام حكوم
  "فانتوم"نوع 

  )11/9/1969–عمان–الدستور(10/9/1969،عمان

  
)389( 

  تقرير عن مبلغ األضرار التي حلت باملسجد األقصى بسبب حادث احلريق  -384
  )23/9/1969–بيروت–األنوار(10/9/1969،القدس

)389( 

لوطنية من أبناء الطائفة الشيعية يف لبنان حول وجوب بيان صادر عن مؤتمر القوى ا  -385
  معاضدة الثورة الفلسطينية

  )14/9/1969–بيروت–األخبار(11/9/1969،بيروت

  
)390( 

  بالغات عسكرية مصرية  -386
  )12/9/1969–بيروت–األنوار(11/9/1969،القاهرة

)390( 

  لك حسين للبنانبيان لبناين أردين مشترك بمناسبة زيارة امل  -387
  )15/9/1969–عمان–الدستور(13/9/1969،بيروت

)391( 

  قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي الثاين واخلمسين  -388
قرارات جملس جامعة الدول العربية " –جامعة الدول العربية ( 13/9/1969 ،القاهرة

  )13/9/1969 - 11–اهرةالق–"يف دور انعقاده الثاين واخلمسين

)392( 

  بيان احلزب الشيوعي اللبناين حول الوضع الداخلي يف لبنان  -389
 )14/9/1969–بيروت–النداء(بيروت

)393( 

كتاب مفتوح من احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان إىل الرئيس شارل حلو، رئيس   -390
  ا ملواجهة اخلطر اإلسرائيلياجلمهورية اللبنانية، حول السياسة الواجب اتباعه

  )17/9/1969–بيروت–احملرر(16/9/1969،بيروت

 

  خطاب امللك فيصل يف االحتفال السنوي ملؤسسة النقد العربي السعودي  -391
  )19/9/1969–جدة–البالد(18/9/1969 ،جدة

)394( 

  خطاب امللك احلسن الثاين يف افتتاح مؤتمر القمة اإلسالمي  -392
  )23/9/1969–جدة–البالد(22/9/1969،اطالرب

)396( 

جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل مؤتمر القمة  رسالة الرئيس  -393
  اإلسالمي

  )27/9/1969–القاهرة–األهرام(22/9/1969،القاهرة

  
)397( 

  مر القمة اإلسالميخطاب السيد الصادق املقدم، رئيس الوفد التونسي إىل مؤت  -394
  )25/9/1969–تونس–العمل(23/9/1969،الرباط

)397( 

مذكرة املؤتمر الشعبي ألبناء حمافظة اخلليل حول الضغوط التي تمارسها سلطات   -395
  االحتالل على قضاء بيت ساحور وحمافظة اخلليل

  )24/9/1969–عمان–الدستور(23/9/1969،عمان

  
)398( 

  نة إنقاذ القدس إىل مؤتمر القمة اإلسالميبرقية جل  -396
  )25/9/1969–عمان–الدستور(23/9/1969،عمان

)399( 
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مذكرة اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى إىل املسؤولين اللبنانيين حول ضرورة اتخاذ   -397
  تدابير سريعة لتوفير أسباب احلماية واالستقرار يف جنوب لبنان

  )25/9/1969–بيروت–رالنها(23/9/1969،بيروت

  
)399( 

  خطاب امللك حسين يف مؤتمر القمة اإلسالمي  -398
  )25/9/1969–عمان–الدستور(24/9/1969،الرباط

)400( 

برقية جلنة إنقاذ القدس إىل بعض الهيئات الدولية احتجاجاً على احلصار الذي فرضته   -399
  سلطات االحتالل على منطقة اخلليل

 )24/9/1969–عمان–ورالدست(عمان 

  
)401( 

نداء املؤتمر الشعبي ألبناء حمافظة اخلليل إىل األهايل للصمود يف وجه الضغوط التي   -400
  يتعرضون لها

  )25/9/1969–عمان–الدستور(24/9/1969،عمان

  
)401( 

  بيان مؤتمر القمة اإلسالمية  -401
  )26/9/1969عمان–الدستور(25/9/1969،الرباط

)401( 

قرار صادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي بشأن عقد اجتماع الحق لوزراء اخلارجية يف   -402
  الدول املشاركة

  )26/9/1969–جدة–البالد(25/9/1969،الرباط

  
)402( 

  بيان املنظمات اإلسالمية حول مؤتمر القمة اإلسالمي  -403
  )30/9/1969–بيروت–احلياة(25/9/1969،الرباط

)402( 

  حديث امللك احلسن الثاين حول مؤتمر القمة اإلسالمي والقضية الفلسطينية  -404
  )28/9/1969–الرباط–األنباء(26/9/1969،الرباط

)403( 

  تقرير جبهة التحرير العربية عن أعمال الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني  -405
  )14، ص 26/9/1969–بيروت–648العدد–األحرار(

)406( 

اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، يف افتتاح املؤتمر الثاين عشر  ربيان السيد بيا  -406
  للحزب
  )27/9/1969–بيروت–العمل(26/9/1969،شتورة

  
)408( 

  الكتائب اللبنانيةالتقرير السنوي لألمانة العامة حلزب   -407
  )28/9/1969–بيروت–العمل(26/9/1969،شتورة

)411( 

رسالة األهايل يف قضاء بيت ساحور إىل السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، حول   -408
  املظامل التي يتعرضون لها على يد السلطات اإلسرائيلية

 )26/9/1969–عمان–الدستور(

  
)412( 

أثينا  الطوائف املسيحية يف األردن إىل البابا بولس السادس والبطريركرسالة مطارنة   -409
  غوراس حول املظامل اإلسرائيلية يف األراضي العربية

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(27/9/1969،عمان

  
)413( 

  كلمة السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول الوحدة الوطنية يف لبنان   -410
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  والقضية الفلسطينية
 –بيروت  – 2477العدد  –ية لألنباء نشرة الوكالة الوطن( 28/9/1969 ،طرابلس

 )6، ص29/9/1969

)414( 

  توصيات املؤتمر الثاين عشر حلزب الكتائب اللبنانية  -411
  )30/9/1969–بيروت–العمل(28/9/1969،شتورة

)414( 

مقتطفات من تصريح للدكتور حممود املغربي، رئيس جملس الوزراء الليبي، حول   -412
  اللبنانيةالعالقات الليبية 

 )30/9/1969–بيروت–األنوار(طرابلس

  
)415( 

نداء عشائر التعامرة ملساعدة احملاصرين يف منطقة التعامرة على يد السلطات   -413
  اإلسرائيلية

 )30/9/1969–عمان–الدستور(

)415( 

  بالغ عسكري مصري  -414
  )3/10/1969–القاهرة–األهرام(2/10/1969،القاهرة

)415( 

بيان سوري كوري مشترك بمناسبة زيارة الدكتور نور الدين األتاسي، األمين العام   -415
حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، إىل 

  جمهورية كوريا الديمقراطية
  )6/10/1969–دمشق–البعث(3/10/1969،بيونغ يانغ

  
  

)415( 

حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، يف أسباب  رأي السيد  -416
  )يونيو(الهزيمة العسكرية والسياسية يف حرب حزيران 

 )3/10/1969–القاهرة–األهرام(القاهرة

  
)416( 

القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة يف اجلمهورية معمر حديث صحفي خاص للعقيد   -417
  العربية الليبية

 )6/10/1969–بيروت–احملرر(رابلسط

  
)417( 

إىل الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول األوضاع " جتمع الوسط"مذكرة   -418
  العامة يف البلد

  )16/10/1969–بيروت–النهار(7/10/1969،بيروت

  
)417( 

  رة السوداينحديث صحفي خاص للواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثو  -419
 )8/10/1969–اجلزائر–الشعب(القاهرة

)418( 

  بيان جبهة النضال الوطني يف لبنان حول الوضع السياسي الراهن يف البلد  -420
  )11/10/1969–بيروت–النهار(10/10/1969،بيروت

)418( 

مهورية العربية كلمة السيد سهيل الغزي، وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي يف اجل  -421
  السورية، يف افتتاح املؤتمر الدويل التاسع لآلثار الكالسيكية

  )12/10/1969–دمشق–البعث(11/10/1969،دمشق

  
)419( 

  تصريح للسيدة وديعة خرطبيل، رئيسة االحتاد النسائي العربي الفلسطيني، حول اخلالف   -422
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  ما بينها وبين بعض أعضاء الهيئة االدارية
  )12/10/1969–بيروت–النهار(11/10/1969،بيروت

)419( 

بيان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف بيروت حول الوضع يف االحتاد النسائي   -423
  العربي الفلسطيني

  )12/10/1969–بيروت–احلياة(11/10/1969،بيروت

 

  لنسائي العربي الفلسطينيبيان املنظمات الفلسطينية الفدائية حول الوضع يف االحتاد ا  -424
  )12/10/1969–بيروت–احلياة(11/10/1969،بيروت

)420( 

تصريح السيد يوسف سامل، وزير اخلارجية اللبناين، حول ما أعلن عن اهتمام الواليات   -425
  املتحدة األميركية بسالمة استقالل لبنان

 –بيروت  – 2491 العدد –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 13/10/1969 ،بيروت
13/10/1969( 

  
)421( 

  بيان احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان حول البيان األميركي  -426
  )14/10/1969–بيروت–األنوار(13/10/1969،بيروت

)421( 

  تصريح النائب السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول البيان األميركي  -427
  )14/10/1969–بيروت–العمل(13/10/1969،بيروت

)421( 

  بيان جتمع األحزاب والفئات التقدمية يف لبنان حول البيان األميركي  -428
  )15/10/1969–بيروت–احملرر(14/10/1969،بيروت

)422( 

  بالغ عسكري مصري  -429
  )15/10/1969–القاهرة–األهرام(14/10/1969،القاهرة

)422( 

ب منظمة التحرير الفلسطينية يف بيروت حول حادث إطالق قذائف صاروخية بيان مكت  -430
  على مركز املكتب

  )16/10/1969–بيروت–احملرر(15/10/1969،بيروت

  
)422( 

بيان وزارة الداخلية اللبنانية حول احلادث الذي تعرض له مكتب منظمة التحرير   -431
  الفلسطينية يف بيروت

 –بيروت  – 2493رة الوكالة الوطنية لألنباء، العدد نش( 15/10/1969 ،بيروت
15/10/1969( 

 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول احلادث الذي تعرض له مكتب منظمة التحرير   -432
  الفلسطينية يف بيروت 

  )16/10/1969–بيروت–النهار(15/10/1969

)423( 

زراء اللبناين، حول احلادث الذي تعرض له تصريح السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الو  -433
  مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف بيروت 

 –بيروت  – 2494العدد  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 16/10/1969 ،بيروت
16/10/1969( 

  
)424( 

 ى مئير، رئيسة جملس الوزراء اإلسرائيلي، احتجاجاً علمذكرة الهيئة اإلسالمية إىل غولدا  -434
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  األقصى واحلرم اإلبراهيمي داحلفريات التي جتري يف املسج
 )16/10/1969–عمان–الدستور(القدس

  قرارات وتوصيات املؤتمر األول لوزراء الصحة العرب  -435
قرارات وتوصيات املؤتمر األول " –جامعة الدول العربية ( 16/10/1969 ،القاهرة

  )1969) تشرين األول(أكتوبر16-14–القاهرة–"لوزراء الصحة العرب

)424( 

رسالة السيد حممد حسن الزيات، رئيس وفد اجلمهورية العربية املتحدة يف األمم   -436
املتحدة، إىل السيد يوثانت، األمين العام للمنظمة، حول السماح للمواطنين األميركيين 

  بااللتحاق باجليش اإلسرائيلي
  )18/10/1969–يروتب–احملرر(17/10/1969،نيويورك

  
  

)425( 

بيان أصدره السيد عبد الله سعاده، رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي، حول   -437
  البيان األميركي

 )17/10/1969–بيروت–النهار(بيروت

  
)425( 

مذكرة جلنة املبعدين الفلسطينيين يف األردن إىل السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس   -438
األردين، حول مسألة إبعاد السلطات اإلسرائيلية للمواطنين العرب إىل الضفة الوزراء 
  الشرقية

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(18/10/1969،عمان

  
  

)427( 

خطاب السيد الباهي األدغم، كاتب الدولة للرئاسة التونسي واألمين العام للحزب   -439
  حلملة االنتخابيةاالشتراكي الدستوري، بمناسبة افتتاح ا

  )21/10/1969–تونس–العمل(19/10/1969،تونس

  
)428( 

رسالة ثانية من السيد حممد حسن الزيات، رئيس وفد اجلمهورية العربية املتحدة يف   -440
األمم املتحدة، إىل السيد يوثانت، األمين العام للمنظمة، حول السماح للمواطنين 

  إلسرائيلياألميركيين بااللتحاق باجليش ا
  )20/10/1969–القاهرة–األهرام(19/10/1969،نيويورك

  
  

)428( 

القوى الوطنية "نداء العرب الفلسطينيين املبعدين إىل الضفة الشرقية حول ضرورة وحدة   -441
  كافة" الصادقة

 )19/10/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)429( 

لثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس ا  -442
  حول مبادىء السياسة اجلزائرية

  )21/10/1969–اجلزائر–الشعب(20/10/1969،اجلزائر

  
)429( 

نداء العرب الفلسطينيين املبعدين إىل الضفة الشرقية إىل السلطات األردنية للعمل على   -443
  إحباط سياسة اإلبعاد التي تنتهجها إسرائيل

 )19/10/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)431( 

بيان املنظمات الفدائية عن مهاجمة قوات اجليش اللبناين جملموعة من الفدائيين يف   -444
  قرى احلدود

  
)431( 
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  )22/10/1969–بيروت–احملرر(21/10/1969
إىل امللوك  ملنظمة التحرير الفلسطينية،س اللجنة التنفيذية برقية السيد ياسر عرفات، رئي  -445

والرؤساء العرب حول االقتتال الذي نشب بين قوات املقاومة الفلسطينية واجليش 
  اللبناين

  )23/10/1969–عمان–الدستور(21/10/1969

  
)432( 

  مذكرة جلنة إنقاذ القدس إىل جلنة حقوق اإلنسان  -446
 )21/10/1969–بيروت–احملرر(

)432( 

ين حول اشتباكات مسلحة وقعت ما بين اجليش اللبناين بيان لناطق عسكري لبنا  -447
  والفدائيين الفلسطينيين

  )23/10/1969–بيروت–األنوار(22/10/1969،بيروت

  
)433( 

رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الرئيس شارل   -448
ت املسلحة بين اجليش اللبناين وقوات حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول االشتباكا

  املقاومة الفلسطينية
  )23/10/1969–القاهرة–األهرام(22/10/1969،القاهرة

  
  

)434( 

رسالة الرئيس شارل حلو، إىل الرئيس جمال عبد الناصر، رداً على رسالة الرئيس عبد   -449
  الناصر إليه

 –بيروت  – 2500العدد  –اء نشرة الوكالة الوطنية لألنب( 22/10/1969 ،بيروت
23/10/1969( 

  
)434( 

برقية امللك حسين إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -450
  الفلسطينية، رداً على برقية السيد ياسر عرفات إىل امللوك والرؤساء العرب

  )23/10/1969–عمان–الدستور(22/10/1969،عمان

  
)434( 

كلمة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري،   -451
  بشأن احلوادث اجلارية يف لبنان

  )23/10/1969–اجلزائر–الشعب(22/10/1969،اجلزائر

  
)435( 

رسالة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، إىل الرئيس شارل حلو،   -452
ورية اللبنانية، حول االشتباكات املسلحة ما بين اجليش اللبناين وقوات رئيس اجلمه

  املقاومة الفلسطينية
  )23/10/1969–بيروت–النهار(22/10/1969،طرابلس

  
  

)435( 

  بيان جملس قيادة الثورة العراقي حول احلوادث اجلارية يف لبنان  -453
  )23/10/1969–بيروت–األنوار(22/10/1969،بغداد

)435( 

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي بالتحذير من فرض التسويات   -454
  االستسالمية على العرب

  )3، ص 24/10/1969 –بيروت –652العدد–األحرار(22/10/1969،بغداد

  
)436( 

  والفدائيين  بيان احلكومة الكويتية حول االشتباكات املسلحة ما بين اجليش اللبناين  -455
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  الفلسطينيين
  )23/10/1969–الكويت–السياسة(22/10/1969،الكويت

)436( 

رسالة الدكتور حممود املغربي، رئيس جملس الوزراء الليبي، إىل السيد رشيد كرامي،   -456
  رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول احلوادث اجلارية يف لبنان

  )23/10/1969–تبيرو–األنوار(22/10/1969،طرابلس

  
)436( 

برقية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، إىل السيد يوسف سامل، وزير   -457
  اخلارجية اللبناين، بشأن احلوادث اجلارية يف لبنان

  )23/10/1969–اجلزائر–الشعب(22/10/1969،اجلزائر

  
)437( 

ة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول حقيقة تصريح املتحدث الرسمي باسم اللجن  -458
  احلوادث يف لبنان

  )23/10/1969–عمان–الدستور(22/10/1969

  
)437( 

  بيان األحزاب والهيئات الوطنية والتقدمية يف لبنان حول احلوادث اجلارية يف البلد   -459
  )23/10/1969–بيروت–األنوار(22/10/1969،بيروت

  
)437( 

رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل السيد ياسر   -460
عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول تطورات املوقف يف 

  لبنان
  )24/10/1969–القاهرة–األهرام(23/10/1969،القاهرة

  
  

)438( 

  ل احلوادث اجلارية يف لبنانبيان السلطات اجلزائرية حو  -461
  )27/10/1969–عمان–الدستور(23/10/1969،اجلزائر

)438( 

  يف جملس النواب اللبناين حول احلوادث اجلارية يف البلد" جتمع الوسط"بيان   -462
  )24/10/1969–بيروت–النهار(23/10/1969،بيروت

)438( 

  ول احلوادث اجلارية يف البلد بيان حزب الوطنيين األحرار يف لبنان ح  -463
  )24/10/1969–بيروت–النهار(23/10/1969،بيروت

)439( 

  بيان مؤتمر الطوائف اإلسالمية يف لبنان حول احلوادث اجلارية يف البلد  -464
  )24/10/1969–بيروت–النهار(23/10/1969،بيروت

)439( 

إىل الرئيس  ةورية العربية املتحدة، الثانيرسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمه  -465
  شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول تطورات املوقف يف لبنان

  )26/10/1969–القاهرة–األهرام(24/10/1969،القاهرة

  
)440( 

برقية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، إىل وزراء اخلارجية العرب   -466
  احلوادث اجلارية يف لبنانحول 

  )25/10/1969–اجلزائر–الشعب(24/10/1969،اجلزائر

  
)440( 

  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول احلوادث الداخلية يف لبنان  -467
  )5، ص 25/10/1969–بيروت–14العدد–الهدف(24/10/1969

)440( 

 )441(  ن إىل اللبنانيين حول األحداث الراهنة يف البلدنداء جملس الرابطة املارونية يف لبنا  -468
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  )26/10/1969–بيروت–العمل(25/10/1969،بكركي
إىل الشعب اللبناين حول احلوادث اجلارية " فتح"رسالة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -469

  يف لبنان
، "1969نوي الكتاب الس" –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 26/10/1969

 )150ص 

  
)441( 

سبيالً وحيدًا "بيان اجمللس التأسيسي ملؤتمر العامل اإلسالمي حول كون اجلهاد   -470
  "السترداد احلقوق كاملة

) ديسمبر(كانون األول   -بيروت  – 105العدد  –فلسطين ( 26/10/1969 ،جدة
 )8، ص1969

  
)444( 

حول وجوب حل األزمة الداخلية يف  اللبناين يف اجمللس النيابي" جتمع الوسط"بيان   -471
  لبنان باملفاوضات بين األطراف املعنية

  )28/10/1969–بيروت–النهار(27/10/1969،بيروت

  
)445( 

بيان صادر عن اجتماع ملطارنة طائفة الروم األورثوذكس حول وجوب دعم املقاومة   -472
  الفلسطينية

  )28/10/1969–بيروت–النهار(27/10/1969،بيروت

  
)445( 

  يف لبنان حول مباشرتها أعمالها" جلنة املتابعة"بيان   -473
  )28/10/1969–بيروت–النهار(27/10/1969،بيروت

)446( 

اخلطاب األميري الكويتي يف افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي   -474
  الثاين جمللس األمة

  )29/10/1969–الكويت–لسياسةا(28/10/1969،الكويت

  
)446( 

حديث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق   -475
  حول احلوادث اجلارية يف لبنان" فتح"الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

) أكتوبر(األول  تشرين –العدد الثامن عشر  –حصاد العاصفة ( 28/10/1969 ،دمشق
 )61، ص1969

  
)447( 

  قرارات الدورة احلادية عشرة للمجلس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي  -476
  )7/11/1969–جدة–البالد(29/10/1969 ،مكة

)448( 

حول هجوم قوات من اجليش اللبناين على " فتح"بيان حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -477
  لعاصفةبعض مواقع قوات ا

  )1/11/1969–بيروت–النهار(31/10/1969

  
)450( 

  بيان احلزب الشيوعي األردين حول األوضاع الداخلية يف لبنان  -478
  )16/11/1969 –بيروت –األخبار(1969)أكتوبر(أواخر تشرين األول

)450( 

املنطقة  تقرير صادر عن اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي حول الوضع يف  -479
  العربية

  )14/12/1969–بيروت–األخبار(1969)أكتوبر(تشرين األول

)451( 
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حديث صحفي خاص للسيد فتحي الراغب، األمين العام لالحتاد العام لعمال فلسطين،   -480
  حول دور العمال الفلسطينيين يف الثورة

  )10، ص 1969 )أكتوبر(تشرين األول –دمشق–20العدد–الثورة الفلسطينية(

  
)453( 

  خطاب العرش يف افتتاح الدورة الثالثة جمللس األمة األردين التاسع  -481
  )2/11/1969–عمان–الدستور(1/11/1969،عمان

)459( 

  بيان احلزب الشيوعي السوري حول احلوادث الراهنة يف لبنان  -482
  )9/11/1969–بيروت–األخبار(1/11/1969،دمشق

)455( 

بيان صادر عن اجتماع الوفد الفلسطيني والوفد اللبناين بصدد تسوية األزمة بين   -483
  املنظمات الفدائية الفلسطينية والسلطات اللبنانية

  )3/11/1969–بيروت–النهار(2/11/1969،القاهرة

  
)456( 

سوية األزمة البيان اخلتامي الصادر عن اجتماع الوفد الفلسطيني والوفد اللبناين بصدد ت  -484
  بين املنظمات الفدائية الفلسطينية والسلطات اللبنانية

  )4/11/1969–بيروت–النهار(3/11/1969،القاهرة

  
)456( 

  نص اتفاق القاهرة املعقود ما بين السلطات اللبنانية واملنظمات الفدائية الفلسطينية  -485
  )20/4/1970–بيروت–النهار(3/11/1969،القاهرة

)456( 

حديث خاص للسيد نايف حواتمه، عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية الديمقراطية   -486
  لتحرير فلسطين، حول وضع اليهود يف الدولة الفلسطينية املقترحة

  )12، ص 3/11/1969–بيروت–488العدد–احلرية(عمان 

  
)457( 

ئيلي على منطقة العرقوب يف جنوب بيان احلزب الشيوعي اللبناين حول االعتداء اإلسرا  -487
  لبنان

  )7/12/1969–بيروت–األخبار(4/11/1969

  
)459( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح الدورة   -488
  الثانية جمللس األمة

  )7/11/1969–القاهرة–األهرام(6/11/1969،القاهرة

  
)459( 

  لس األعيان األردين على خطاب العرشرد جم  -489
  )7/11/1969–عمان–الدستور(6/11/1969،عمان

)463( 

  رد جملس النواب األردين على خطاب العرش  -490
  )7/11/1969–عمان–الدستور(6/11/1969،عمان

)464( 

ة، حول حديث للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطيني  -491
  حمادثات القاهرة مع وفد احلكومة اللبنانية

  )9/11/1969–بيروت–النهار(8/11/1969،القاهرة

  
)465( 

  مذكرة االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب إىل جملس الدفاع العربي املشترك  -492
) برنوفم(تشرين الثاين  –القاهرة  – 98العدد  –العمال العرب ( 8/11/1969 ،القاهرة
 )5، ص1969

)465( 
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  قرارات وتوصيات جملس احتاد الغرف العربية يف دورته التاسعة والعشرين  -493
االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية ( 8/11/1969 ،القاهرة

  )61، ص 1969) ديسمبر(كانون األول –بيروت–"التقرير االقتصادي العربي" –

)466( 

بيان جزائري يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جوزب بروز تيتو، رئيس   -494
  اجلمهورية اليوغسالفية، للجزائر

  )10/11/1969–اجلزائر–الشعب(9/11/1969،اجلزائر

  
)467( 

  بالغان عسكريان مصريان  -495
  )10/11/1969–القاهرة–األهرام(9/11/1969،القاهرة

)467( 

لناطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية حول مسألة توحيد اجلباية املالية تصريح   -496
  الفلسطينية

 )10/11/1969–عمان–الدستور(عمان 

  
)468( 

  بيان صادر عن جملس الدفاع العربي املشترك  -497
  )12/11/1969–بيروت–النهار(10/11/1969،القاهرة

)468( 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق  حديث السيد ياسر عرفات، رئيس  -498
، حول تسوية األزمة اللبنانية "فتح"وطني الفلسطيني الرسمي باسم حركة التحرير ال

  الفلسطينية
 )11/11/1969–الكويت–السياسة(القاهرة

  
  

)469( 

هورية اللبنانية، برقية الرابطة املارونية يف لبنان إىل الرئيس شارل حلو، رئيس اجلم  -499
  حول رفض أي اتفاق يمس سيادة لبنان

  )12/11/1969–بيروت–النهار(11/11/1969،بيروت

  
)471( 

بيان سوداين سوفييتي مشترك بمناسبة زيارة اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة   -500
  الثورة، ورئيس جملس الوزراء السوداين، إىل االحتاد السوفييتي

  )14/11/1969–بيروت-النداء(12/11/1969،موسكو

  
)471( 

بيان املكتب السياسي حلزب البعث العربي االشتراكي يف اجلمهورية العربية السورية   -501
  حول إعادة فتح احلدود مع لبنان

  )14/11/1969–دمشق–البعث(12/11/1969،دمشق

  
)471( 

ة الوطنية لتحرير جنوب فييتنام واحلكومة بيان مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل اجلبه  -502
  الثورية املؤقتة جلمهورية جنوب فييتنام إىل اجلمهورية العربية السورية

  )13/11/1969–دمشق–البعث(13/11/1969،دمشق

  
)472( 

حول وضع املسلحين اللبنانيين الذين آزروا الفدائيين " احلرس الثوري اللبناين"بيان   -503
  )أكتوبر(يف حوادث تشرين األول الفلسطينيين 

  )14/11/1969–بيروت–النهار(13/11/1969،طرابلس

  
)472( 

السيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونسي اجلديد،  البيان الوزاري الذي تقدم به  -504
 إىل جملس األمة

  
)472( 



43 
 

  )15/11/1969–تونس–العمل(14/11/1969،تونس
واحلزب اإليطايل " فتح"رك صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني بيان مشت  -505

  االشتراكي لوحدة البروليتاريا
، "1969الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 14/11/1969

 )158ص 

  
)473( 

كي بيان سوري يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشترا  -506
  يف اجلمهورية العربية السورية ليوغسالفيا

  )16/11/1969–دمشق–الثورة(14/11/1969،بلغراد

  
)473( 

  بالغ عسكري لقيادة الكفاح املسلح الفلسطيني عن نسف جممع أنابيب النفط يف حيفا  -507
  )15/11/1969–عمان–الدستور(14/11/1969

)473( 

  تركبيان سوري إيطايل حزبي مش  -508
  )18/11/1969–دمشق–البعث(15/11/1969،دمشق

)474( 

بيان مصري سوداين مشترك بمناسبة زيارة اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة   -509
  الثورة، ورئيس جملس الوزراء السوداين، للجمهورية العربية املتحدة

  )17/11/1969–عمان–الدستور(16/11/1969،القاهرة

  
)474( 

بيان السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، يف افتتاح املؤتمر   -510
  السنوي للحزب

  )22/11/1969 –بيروت  –910ملحق العدد–األنباء(16/11/1969،عاليه

  
)474( 

  بالغ عسكري مصري  -511
  )17/11/1969–القاهرة–األهرام(16/11/1969،القاهرة

)476( 

خطاب السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، يف جملس النواب حول   -512
  سياسة حكومته

  )18/11/1969–عمان–الدستور(17/11/1969،عمان

  
)476( 

  حديث السيد عمر السقاف، وزير اخلارجية السعودي، حول بعض القضايا الراهنة  -513
  )19/11/1969–جدة–البالد(18/11/1969 ،جدة

)477( 

  حديث صحفي لنائب القائد العام لقوات الصاعقة  -514
 )18/11/1969–بيروت–احملرر(

)481( 

  بالغ عسكري مصري  -515
  )19/11/1969–القاهرة–األهرام(18/11/1969،القاهرة

)481( 

بيان لناطق عسكري لبناين حول اشتباك بين قوة من اجليش اللبناين وجمموعة من   -516
  الفدائيين الفلسطينيين

  )21/11/1969–بيروت–األنوار(20/11/1969،بيروت

  
)481( 

بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اتفاقية القاهرة ما بين السلطات اللبنانية   -517
  واملنظمات الفدائية الفلسطينية

  
)482( 



44 
 

  )22/11/1969–بيروت–احلياة(21/11/1969
بولوين مشترك بمناسبة زيارة الدكتور نور الدين األتاسي، األمين العام  بيان سوري  -518

  حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، لبولونيا
  )23/11/1969–دمشق–البعث(22/11/1969،وارسو

  
)482( 

ين، رداً على كلمات النواب يف كلمة السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األرد  -519
  االقتراع على الثقة بحكومته جلسة
  )23/11/1969–عمان–الدستور(22/11/1969،عمان

  
)482( 

بيان تونسي فرنسي مشترك بمناسبة زيارة السيد موريس شومان، وزير اخلارجية   -520
  الفرنسي، لتونس

  )22/11/1969–تونس–العمل(22/11/1969،تونس

  
)483( 

يف املؤتمر الدويل للسالم يف " فتح"كلمة ممثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -521
  باليرمو، بإيطاليا

الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 23/11/1969 ،باليرمو
 )159، ص"1969

  
)483( 

  ت النفط يف مرفأ حيفابالغ عسكري لقيادة الكفاح املسلح الفلسطيني حول قصف خزانا  -522
  )23/11/1969–عمان–الدستور(23/11/1969

)484( 

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول انعقاد مؤتمر القمة العربي   -523
  اخلامس

  )5، ص 1/12/1969–بيروت–492العدد–احلرية(27/11/1969

)484( 

س جملس الوزراء التونسي، حول تأييد بالده للنضال تصريح للسيد الباهي األدغم، رئي  -524
  الفلسطيني

  )7/12/1969–تونس–العمل(28/11/1969،تونس

  
)485( 

، حول بعض "فتح"لفلسطيني ، أحد قادة حركة التحرير الوطني ا"أبو إياد"السيد  حديث  -525
  التي تعترض سبيل املقاومة الفلسطينية املصاعب

 )فوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينيةحم(28/11/1969،بيروت

  
)485( 

" فتح"حماضرة ألقاها أحد قادة التنظيم السياسي حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -526
  حول نمو وتطور العمل الفدائي

 )منشور(1/12/1969،بيروت

  
)492( 

  حديث صحفي خاص للقائد العام لقوات الصاعقة  -527
 )2/12/1969–بيروت–احملرر(

)498( 

  حديث للسيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، حول بعض شؤون الساعة  -528
 )3/12/1969–عمان–الدستور(عمان 

)499( 

  بالغ عسكري لبناين  -529
 –بيروت  – 2539العدد  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء (3/12/1969،بيروت

)499( 
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3/12/1969( 
  ري جمللس الوزراء اللبناين اجلديد الذي شكله السيد رشيد كراميالبيان الوزا  -530

 –بيروت  – 2540العدد  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 4/12/1969
4/12/1969( 

)499( 

بيان جزائري موريتاين مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد العزيز بو تفليقة، وزير   -531
  اخلارجية اجلزائري إىل موريتانيا

  )5/12/1969–اجلزائر–الشعب(4/12/1969،شوطنواك

  
)500( 

تصريح مصدر مسؤول يف منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية حول االعتداء اإلسرائيلي   -532
  على منطقة العرقوب يف جنوبي لبنان

 )5/12/1969–بيروت–األنوار(4/12/1969

  
)500( 

اللبنانية، إىل اإلذاعة الفرنسية حول األزمة  حديث الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية  -533
  اللبنانية والقضية الفلسطينية

  )6/12/1969 –بيروت  – 2542العدد–نشرة الوكالة الوطنية لألنباء(بيروت

  
)501( 

كلمة السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين اجلديد، يف جملس النواب   -534
  بحكومتهبمناسبة االقتراع على الثقة 

  )7/12/1969–بيروت–األنوار(6/12/1969،بيروت

  
)504( 

  حديث صحفي للسيد عمر السقاف وزير اخلارجية السعودي   -535
  )7/12/1969–بيروت–احلياة(6/12/1969،بيروت

)505( 

  بالغ عسكري مصري  -536
  )8/12/1969–القاهرة–األهرام(7/12/1969،القاهرة

)506( 

ديث صحفي للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ح  -537
  "فتح"والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

 )9/12/1969–بيروت–النهار(8/12/1969

  
)507( 

رجية بيان ليبي جزائري مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد العزيز بو تقليقة وزير اخلا  -538
  اجلزائرية لليبيا

  )10/12/1969–اجلزائر–الشعب(9/12/1969،طرابلس

  
)508( 

  خطبة الشيخ حسن خالد، مفتي اجلمهورية اللبنانية، بمناسبة عيد الفطر  -539
  )13/12/1969–بيروت–الشعب(10/12/1969،بيروت

)509( 

حكومي من اجلمهورية بيان مصري سوفييتي مشترك بمناسبة زيارة وفد حزبي و  -540
  العربية املتحدة لالحتاد السوفييتي

  )13/12/1969–القاهرة–األهرام(12/12/1969،موسكو

  
)509( 

  إىل امللوك والرؤساء العرب" الصامدين يف الوطن احملتل"رسالة   -541
العدد السابع  –" الوطن احملتل" –منظمة التحرير الفلسطينية ( 12/12/1969 ،القدس

 )1، ص16/12/1969–عشر 

)510( 
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كلمة امللك حسين يف مأدبة أقامها تكريماً للرئيس جودت صوناي، رئيس اجلمهورية   -542
  التركية بمناسبة ابتداء زيارته لألردن

  )16/12/1969–عمان–الدستور(15/12/1969،عمان

  
)511( 

  بمقررات املؤتمر الطبي العربي الثامن الحتاد األطباء العر  -543
  )16/12/1969–بغداد–الثورة(15/12/1969،بغداد

)512( 

  حديث السيد صالح أبو يصير، وزير اخلارجية الليبي، حول بعض القضايا الراهنة  -544
 )16/12/1969–اجلزائر–الشعب(القاهرة

)513( 

ل حلو، مذكرة السيد صائب سالم، رئيس سابق جمللس الوزراء اللبناين، إىل الرئيس شار  -545
  رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول وضع لبنان حيال اخلطر اإلسرائيلي

  )5/1/1970–بيروت–النهار(16/12/1969،بيروت

  
)513( 

واحلزب الشيوعي " فتح"بيان مشترك عن حمادثات حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -546
  اإليطايل

  )23/12/1969–عمان–الدستور(16/12/1969

  
)514( 

حديث السيد أنور السادات، عضو اللجنة التنفيذية العليا لالحتاد االشتراكي العربي   -547
  ، حول هذه الزيارةورئيس وفد اجلمهورية العربية املتحدة الذي زار االحتاد السوفييتي

  )18/12/1969-بيروت–األنوار(17/12/1969القاهرة،

  
)515( 

بة اختتام الرئيس جودت صوناي، رئيس اجلمهورية بيان أردين تركي مشترك بمناس  -548
  التركية، زيارته لألردن

  )18/12/1969–عمان–الدستور(17/12/1969،عمان

  
)517( 

بيان املكتب السياسي للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول أسباب تعليق   -549
  عضوية اجلبهة يف قيادة الكفاح املسلح

  )3، ص 22/12/1969 –بيروت –495العدد–احلرية(18/12/1969،عمان

  
)517( 

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول مسألة اشتراكها يف مؤتمر القمة   -550
  العربي اخلامس

 )19/12/1969–عمان–الدستور(

  
)518( 

  العربية املتحدة بيان مصري سعودي مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل للجمهورية  -551
  )21/12/1969–القاهرة–األهرام(20/12/1969،القاهرة

)519( 

حديث صحفي خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية   -552
لتحرير فلسطين، حول مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية وحول املعضلة السكانية لدولة 

  فلسطين الديمقراطية
  )8، ص 20/12/1969–بيروت–22العدد–الهدف(

  
  

)519( 

  مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إىل مؤتمر القمة العربي اخلامس  -553
، "1969الكتاب السنوي " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 20/12/1969

 )198ص 

)522( 
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  قمة العربي اخلامسبيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول مؤتمر ال  -554
  )3، ص 20/12/1969–بيروت–22العدد–الهدف(

)523( 

بيان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف بيروت حول وجوب االمتناع عن حمل السالح   -555
  والتجول باملالبس العسكرية الفدائية يف األماكن اآلهلة

  )21/12/1969–بيروت–النهار(20/12/1969،بيروت

  
)524( 

خطاب اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء السوداين،   -556
  يف افتتاح مؤتمر القمة العربي اخلامس

  )22/12/1969–الرباط–األنباء(21/12/1969،الرباط

  
)524( 

يف جانب من حديث الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة،   -557
  اجللسة املغلقة الثانية ملؤتمر القمة العربي اخلامس

  )4/1/1970–القاهرة–األهرام(21/12/1969،الرباط

  
)526( 

مقتطفات من كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف   -558
  اجللسة املغلقة الرابعة ملؤتمر القمة العربي اخلامس

  )24/12/1969–القاهرة–األهرام(22/12/1969،الرباط

  
)526( 

برقية الرئيس احلبيب بو رقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، إىل مؤتمر القمة العربي   -559
  اخلامس

  )23/12/1969–تونس–العمل(22/12/1969،تونس

  
)527( 

إىل مؤتمر القمة  خطاب الفريق الركن حردان عبد الغفار، رئيس وفد اجلمهورية العراقية  -560
  العربي اخلامس، يف املؤتمر

  )8، ص 2/1/1970 –بيروت –622العدد–األحرار(22/12/1969،الرباط

)527( 

خطاب السيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار يف لبنان، حول التزام لبنان   -561
  بالقضية الفلسطينية

  )24/12/1969–بيروت–الشمس(22/12/1969،بيروت

  
)528( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول األحكام التي أصدرها القضاء السويسري   -562
  بحق ثالثة من فدائييها

  )23/12/1969–عمان–الدستور(22/12/1969

  
)529( 

  بيان سوري إيطايل حزبي مشترك  -563
  )22/12/1969–دمشق–البعث(22/12/1969،دمشق

)530( 

  اب امللك احلسن الثاين يف اختتام مؤتمر القمة العربي اخلامسخط  -564
  )24/12/1969–الرباط–األنباء(23/12/1969،الرباط

)530( 

  اخلامس حول أسباب انسحابه من املؤتمر مذكرة الوفد العراقي إىل مؤتمر القمة العربي  -565
  )7، ص 2/1/1970 –بيروت –622العدد–األحرار(23/12/1969،الرباط

)530( 

  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اعتقال ثالثة من فدائييها يف مطار أثينا  -566
  )24/12/1969–بيروت–األنوار(23/12/1969

)531( 
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بيان قيادة الكفاح املسلح الفلسطيني حول تعليق اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير   -567
  لكفاح املسلحفلسطين عضويتها يف قيادة ا

  )24/12/1969–عمان–الدستور(23/12/1969

  
)531( 

بيان السيد مصطفى السيد، وزير اخلارجية السوري، حول أسباب توقف حكومته عن   -568
  املشاركة يف مؤتمر القمة العربي اخلامس

  )24/12/1969–بيروت–النهار(23/12/1969،الرباط

  
)532( 

  ثر اختتام مؤتمر القمة العربي اخلامسلثاين على إحديث للملك احلسن ا  -569
  )25/12/1969–الرباط–األنباء(24/12/1969،الرباط

)532( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   -570
  اختتام مؤتمر الطلبة امللتزمين

  )26/12/1969–اجلزائر–الشعب(25/12/1969،اجلزائر

  
)533( 

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين رداً على بيان نسب إىل قيادة الكفاح   -571
  املسلح حول تعليق عضوية اجلبهة يف القيادة

  )27/12/1969–بيروت–النهار(25/12/1969

  
)534( 

ورية العربية بيان مشترك حول حمادثات الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمه  -572
املتحدة، والعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، واللواء جعفر النميري، 

  رئيس جملس قيادة الثورة السوداين
  )28/12/1969–القاهرة–األهرام(27/12/1969،طرابلس

  
)534( 

فلسطينية، يف خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ال  -573
  املؤتمر الدويل األول للجان التضامن مع الشعب الفلسطيني

  )29/12/1969–اجلزائر–الشعب(27/12/1969،اجلزائر

  
)535( 

يف املؤتمر الدويل األول للجان " فتح"خطاب ممثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -574
  التضامن مع الشعب الفلسطيني

  )29/12/1969–اجلزائر–لشعبا(27/12/1969،اجلزائر

  
)536( 

  البيان السياسي للمؤتمر الدويل األول للجان التضامن مع الشعب الفلسطيني   -575
  )30/12/1969–اجلزائر–الشعب(28/12/1969اجلزائر

)536( 

  1969العسكرية لسنة " فتح"ملخص عمليات حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -576
الكتاب " –" فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( 1969 )سمبردي(كانون األول 

 )32، ص"1969السنوي

)537( 

  1969بيان بحصيلة العمليات العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالل سنة   -577
 )منشور(1969)ديسمبر(كانون األول

)541( 

 


