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  1970الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
  احملتوياتفهرست 

  
 

صفحةال                         رقم الوثيقة
                        

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول الصمود   -1
  العربي

  )2/1/1970 -القاهرة  –األهرام ( 1/1/1970 ،اخلرطوم

)1( 

  رئيس جملس قيادة الثورة السوداين، يف ذكرى االستقاللخطاب اللواء جعفر النميري،   -2
  )2/1/1970 –القاهرة  –األهرام ( 1/1/1970 ،اخلرطوم

)4( 

، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو احلسن"حديث صحايف خاص للسيد   -3
  ، حول موقف احلركة من بعض املسائل الراهنة"فتح"
  )1/1/1970 –اجلزائر  –الشعب (

  
)4( 

جانب من كلمة اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين، يف افتتاح   -4
  معرض الثورة الفلسطينية يف اخلرطوم

  )3/1/1970 –القاهرة  –األهرام ( 2/1/1970 ،اخلرطوم

  
)7( 

  صحايف خاص للدكتور زيد حيدر، األمين العام جلبهة التحرير العربيةحديث   -5
  )11، ص 2/1/1970 –بيروت  – 662العدد  –األحرار (

)8( 

مذكرة النائب السيد جوزيف مغبغب، عضو حزب الوطنيين األحرار يف لبنان، إىل الرئيس   -6
شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول اتفاق القاهرة ما بين السلطات اللبنانية 

  واملنظمات الفدائية الفلسطينية
  )4/1/1970 –بيرو ت –النهار ( 3/1/1970 ،بيروت

  
  

)10( 

بيان احلكومة اللبنانية حول سياسة لبنان اخلارجية للسيد نسيم جمدالين، وزير   -7
  اخلارجية، أمام اللجنة النيابية للشؤون اخلارجية

 –بيروت  – 2568العدد  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 6/1/1970 ،بيروت
  )21، ص 6/1/1970

  
)11( 

ق الركن حردان عبد الغفار، عضو جملس قيادة الثورة ووزير الدفاع العراقي، كلمة الفري  -8
  يف الذكرى السنوية لتأسيس اجليش

  )7/1/1970 –بغداد  –اجلمهورية ( 6/1/1970 ،بغداد

  
)13( 

بيان منظمة احلزب الشيوعي اللبناين يف منطقة اجلنوب حول االعتداءات اإلسرائيلية على   -9
  األراضي اللبنانية

  )11/1/1970 –بيروت  –األخبار ( 6/1/1970

  
)13( 

  بيان مؤتمر بنت جبيل الشعبي ألبناء منطقة احلدود اجلنوبية يف لبنان حول وضع   - 10
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  املنطقة ومطاليب األهايل
  )10/1/1970 –بيروت  –النداء ( 6/1/1970 ،نت جبيلب

)14( 

روت إىل الفلسطينيين املقيمين منظمة التحرير الفلسطينية يف بيمكتب تعميم صادر عن   - 11
  يف لبنان

  )8/1/1970 –بيروت  –النهار ( 7/1/1970 ،بيروت

  
)14( 

  خطاب امللك حسين إىل الشعب حول مؤتمر القمة العربي اخلامس  - 12
  )9/1/1970 –عمان  –الدستور ( 8/1/1970 ،عمان

)15( 

  ؤتمر القمة العربي اخلامسبيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي حول م  - 13
  )9/1/1970 –دمشق  –الثورة ( 8/1/1970 ،دمشق

)17( 

  قرارات مؤتمر وزراء العمل العرب يف الدورة اخلامسة النعقاده  - 14
  )8/1/1970 –القاهرة  - 5العدد  –نشرة جامعة الدول العربية ( 8/1/1970 ،القاهرة

)20( 

رة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية تونسي جزائري مشترك بمناسبة زيابيان   - 15
  اجلزائري، لتونس

  )9/1/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 9/1/1970 ،تونس

  
)21( 

كلمة السيد كمال جنبالط، وزير الداخلية اللبناين، يف وفود منطقة احلدود اجلنوبية، حول   - 16
  الوضع الراهن يف تلك املنطقة

 –بيروت  – 2571العدد  –لوطنية لألنباء نشرة الوكالة ا( 9/1/1970 ،صيدا
  )17، ص 9/1/1970

)21( 

مذكرة وزارة اخلارجية اللبنانية إىل سفراء االحتاد السوفييتي، وبريطانيا، وفرنسا،   - 17
  والواليات املتحدة األميركية، حول االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان

  )11/1/1970 –بيروت  –النهار ( 10/1/1970بيروت، 

  
)22( 

  بيان املنظمات الفدائية الفلسطينية عن حماوالت خلرق اتفاقية القاهرة  - 18
  )11/1/1970 –بيروت  –النهار ( 10/1/1970 ،عمان

)23( 

  جانب من قرار جملس قيادة الثورة الليبي بإنشاء صندوق اجلهاد  - 19
  )11/1/1970 –طرابلس  –الثورة ( 10/1/1970 ،طرابلس

)23( 

يف للسيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول سياسة حكومته تصريح صحا  - 20
  إزاء الوضع الراهن يف جنوب لبنان

  )13/1/1970 –بيروت  –النهار ( 12/1/1970 ،بيروت

  
)24( 

مقال للسيد نايف حواتمه، املتحدث الرسمي باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير   - 21
  لدولة الديمقراطيةفلسطين، حول بعض مالمح ا

  )8، ص 12/1/1970 –بيروت  – 497العدد  –حلرية ا(

  
)25( 

جانب من حديث صحايف للسيد كامل األسعد، رئيس جملس النواب اللبناين سابقاً، حول   - 22
  سياسة احلكومة اللبنانية جتاه الوضع الراهن يف جنوبي لبنان

  )14/1/1970 –بيروت  –النهار ( 13/1/1970 ،بيروت

  
)25( 

حديث صحايف للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية   - 23
، حول مؤتمر القمة العربي "فتح"والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  وتطور الثورة الفلسطينية

  
  

)28( 
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  )20/1/1970 –بيروت  –األنوار ( 14/1/1970
مد علي اجلعبري، رئيس بلدية اخلليل، إىل امللك فيصل بخصوص رسالة الشيخ حم  - 24

  السماح للمسلمين من الضفة الغربية بأداء فريضة احلج
  )14/1/1970 –القدس  –القدس (اخلليل 

  
)30( 

جانب من بيان مصري سوري مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي   - 25
  تحدةاالشتراكي إىل اجلمهورية العربية امل

  )17/1/1970 –دمشق  –الثورة ( 15/1/1970 ،القاهرة

  
)30( 

قرار جملس األمن الفرعي يف حمافظة لبنان اجلنوبي بشأن مقررات املنظمات الفدائية   - 26
  الفلسطينية يف املنطقة

  )16/1/1970 –بيروت  –النهار ( 15/1/1970 ،صيدا

  
)32( 

الوزراء اللبناين سابقًا، حول اخلطر حديث صحايف للسيد صائب سالم، رئيس جملس   - 27
  اإلسرائيلي والعمل الفدائي الفلسطيني

  )17/1/1970 –بيروت  –األنوار ( 16/1/1970 ،يروتب

  
)32( 

حديث السيد بيار اجلميل، وزير األشغال العامة اللبناين ورئيس حزب الكتائب اللبنانية،   - 28
  ألراضي اللبنانيةحول مسألة انطالق العمل الفدائي الفلسطيني من ا

  )17/1/1970 –بيروت  –العمل ( 16/1/1970 ،بيروت

  
)33( 

بيان سوري أملاين مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشتراكي   - 29
  جلمهورية أملانيا الديمقراطية

  )19/1/1970 –دمشق  –البعث ( 17/1/1970 ،برلين

  
)33( 

الفلسطينية والناطق س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حديث للسيد ياسر عرفات، رئي  - 30
، حول العالقات القائمة ما بين "فتح"الوطني الفلسطيني الرسمي باسم حركة التحرير 

  املنظمات الفدائية والسلطات اللبنانية
  )20/1/1970 –بيروت  – رراحمل( 19/1/1970 ،بيروت

  
  

)34( 

باستنكار حادث االعتداء على املدرسة " فتح"يني بيان حركة التحرير الوطني الفلسط  - 31
  التابعة للمجلس امللي اليهودي يف بيروت

  )20/1/1970 –بيروت  –احملرر ( 19/1/1970 ،بيروت

  
)34( 

خطاب امللك احلسن الثاين يف اجللسة اخلتامية للمؤتمر اإلقليمي الثالث لوزراء التربية   - 32
  والتعليم والتخطيط العرب

  )21/1/1970 –الرباط  –األنباء ( 20/1/1970 ،مراكش

  
)35( 

  منطقة غور الصايف ول اعتداء إسرائيلي علىبالغ عسكري أردين ح  - 33
  )22/1/1970 –عمان  –الدستور ( 21/1/1970 ،عمان

)35( 

  "مشكلة الشرق األوسط"خطاب امللك احلسن الثاين حول سبل حل   - 34
  )23/1/1970 –الرباط  –األنباء ( 22/1/1970 ،رباطال

)36( 

حول منجزات " فتح"حديث للناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 35
  الثورة الفلسطينية ومضمونها االجتماعي

  )61، ص 22/1/1970 –دمشق  – 22العدد  –ثورة الفلسطينية ال(

  
)37( 

  نكار حادث إلقاء بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان، باست  - 36
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  املتفجرة على املدرسة التابعة للمجلي امللي اليهودي
  )23/1/1970 –بيروت  –النهار ( 22/1/1970ت، يروب

)38( 

حول االعتداء اإلسرائيلي " فتح"الغ عسكري أصدرته حركة التحرير الوطني الفلسطيني ب  - 37
  على منطقة غور الصايف

  )23/1/1970 –عمان  –الدستور ( 22/1/1970

  
)39( 

بيان تونسي بلجيكي مشترك بمناسبة زيارة السيد احلبيب بورقيبة اإلبن، وزير اخلارجية   - 38
  التونسي، إىل بلجيكا

  )25/1/1970 –تونس  –العمل ( 24/1/1970 ،روكسلب

  
)40( 

كلمة السيد كمال ناصر، عضو اللجنة التنفيذية واملسؤول عن اإلعالم يف منظمة التحرير   - 39
  سطينية، يف جلسة افتتاح دور االنعقاد العادي السادس جمللس وزراء اإلعالم العربالفل

 –القاهرة  – 12العدد  –نشرة جامعة الدول العربية ( 24/1/1970 ،القاهرة
25/1/1970(  

  
)40( 

  بالغ عسكري مصري عن الهجوم اإلسرائيلي على جزيرة شدوان   - 40
  )24/1/1970 –ة القاهر –األهرام ( 24/1/1970 ،القاهرة

)41( 

  بيان جملس وزراء اإلعالم العرب الصادر عن دورة انعقاده العادي السادس  - 41
 –القاهرة  – 14العدد  –نشرة جامعة الدول العربية ( 26/1/1970 ،القاهرة

27/1/1970(  

)42( 

  السادس ب الصادرة عن دورة انعقاده العاديقرارات جملس وزراء اإلعالم العر  - 42
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 26/1/1970 ،رةقاهال

)42( 

بيان مغربي إيطايل مشترك بمناسبة زيارة السيد ألدو مورو، وزير اخلارجية اإليطايل،   - 43
  إىل املغرب

  )27/1/1970 –الرباط  –األنباء ( 26/1/1970 ،رباطال

  
)43( 

اإلعالم والعمل يف إمارة أبو  حديث صحايف خاص للشيخ أحمد بن حامد، رئيس دائرتي  - 44
  اإلسرائيلي -ظبي، حول أهمية اإلعالم يف الصراع العربي 

  )28/1/1970 – القاهرة - هرام األ( القاهرة

  
)44( 

بيان الدكتور عبد الله سعادة، رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي، حول املؤتمر   - 45
  القومي االجتماعي العام

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية –كراس ( 28/1/1970 ،بيروت

  
)44( 

بيان جزائري مايل مشترك بمناسبة زيارة الرئيس موسى طراوري، رئيس دولة مايل، إىل   - 46
  اجلزائر
  )2/2/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 31/1/1970 ،ورقلة

  
)47( 

، "فتح"لسطيني ، أحد قادة حركة التحرير الوطني الف"أبو احلسن"جانب من حماضرة السيد   - 47
  حول املسار الراهن للقضية الفلسطينية

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 31/1/1970 ،بيروت

  
)47( 

جانب من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف   - 48
  افتتاح مؤتمر البرملانيين الدويل

  )3/2/1970 –القاهرة  –هرام األ( 2/2/1970 ،القاهرة

  
)51( 



5 
 

خطاب الرئيس هواري بو مدين، رئيس جملس الثورة اجلزائري، يف مأدبة أقيمت تكريمًا   - 49
للدكتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية 

  السورية، بمناسبة بدء زيارته للجزائر
  )3/2/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 2/2/1970 ،اجلزائر

  
  

)52( 

  خطاب الدكتور نور الدين األتاسي رداً على خطاب الرئيس هواري بومدين  - 50
  )3/2/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 2/2/1970 ،اجلزائر

)53( 

  جانب من كلمة وفد فلسطين يف مؤتمر البرملانيين الدويل  - 51
  )12/2/1970 –بيروت  –احملرر ( 2/2/1970 ،لقاهرةا

)54( 

  ي كوبي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشتراكي لكوباسوربيان   - 52
  )2/2/1970 –دمشق  –البعث ( 2/2/1970 ،هافانا

)55( 

حديث للسيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول سياسة لبنان على   - 53
  الصعيدين الداخلي واخلارجي إزاء اخلطر اإلسرائيلي

  )20، ص 4/2/1970 –بيروت  – 2597العدد  –لوكالة الوطنية لألنباء نشرة ا(القاهرة 

  
)56( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة اجلزائري، يف افتتاح الندوة الوطنية   - 54
  الرابعة لرؤساء اجملالس الشعبية البلدية

  )6/2/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 5/2/1970 ،اجلزائر

  
)57( 

كتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية خطاب الد  - 55
العربية السورية، بمناسبة حضوره افتتاح الندوة الوطنية الرابعة لرؤساء اجملالس 

  الشعبية البلدية يف اجلزائر
  )6/2/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 5/2/1970 ،اجلزائر

  
  

)58( 

  ويل حول أزمة الشرق األوسطبيان مؤتمر البرملانيين الد  - 56
  )6/2/1970 –القاهرة  –األهرام ( 5/2/1970 ،القاهرة

)59( 

بيان جزائري سوري مشترك بمناسبة زيارة الدكتور نور الدين األتاسي، رئيس الدولة   - 57
  ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية السورية، إىل اجلزائر

  )7/2/1970 – اجلزائر –الشعب ( 6/2/1970 ،اجلزائر

  
  

)59( 
  مصري حول عملية حربية بحرية يف ميناء إيالت اإلسرائيلي بالغ عسكري  - 58

  )7/2/1970القاهرة  –األهرام ( 6/2/1970 ،القاهرة
)60( 

حديث صحايف للرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول   - 59
  الوضع الراهن يف الشرق األوسط

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 8/2/1970 - 7 اهرة،قال

  
)60( 

خطاب السيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونسي، يف الذكرى الثانية عشرة   - 60
  لالعتداء على قرية ساقية سيدي يوسف

  )10/2/1970 –تونس  –العمل ( 8/2/1970 ،ساقية سيدي يوسف

  
)68( 

هما السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة بيان حول تصريحين أدىل ب  - 61
، "فتح"التحرير الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة لدول املواجهة وقيام وفد يمثل عدداً من املنظمات الفدائية 
  بزيارة االحتاد السوفياتي

  
  
  

)68( 
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  )9/2/1970 –روت بي –احلياة ( 8/2/1970
  بيان صادر عن املؤتمر الثاين لرؤساء دول خط املواجهة مع إسرائيل   - 62

  )10/2/1970 –القاهرة  –األهرام ( 9/2/1970 ،القاهرة
)69( 

حديث صحايف خاص للعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس   - 63
  ؤتمرات القمة العربية ومن املقاومة الفلسطينيةالوزراء الليبي، حول موقف بلده من م

  )3، ص 9/2/1970 –القاهرة  – 2174العدد  –روز اليوسف (طرابلس 

  
)69( 

حديث صحايف خاص للسيد كمال ناصر، عضو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية   - 64
  واملسؤول عن اإلعالم يف هذه القيادة

  )9/2/1970 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)70( 

حول كيفية تطبيق  -فرع لبنان  - بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين   - 65
  اتفاق القاهرة ما بين احلكومة اللبنانية والفدائيين الفلسطينيين

  )3، ص 9/2/1970 –بيروت  – 501العدد  –احلرية (بيروت 

  
)71( 

جمتمع موحد "إجراءات تكفل قيام جانب من قرار جملس الوزراء األردين بشأن اتخاذ   - 66
  "ومنظم
  )11/2/1970 –عمان  –الدستور ( 10/2/1970 ،عمان

  
)72( 

بيان املنظمات الفدائية حول قرار جملس الوزراء األردين بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام   - 67
  "جمتمع موحد ومنظم"

  )13/2/1970 –بيروت  – 28ملحق العدد  –هدف ال( 10/2/1970 ،عمان

  
)73( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول قرار جملس الوزراء األردين بشأن اتخاذ   - 68
  "جمتمع موحد ومنظم"إجراءات تكفل قيام 

  )13/2/1970 –بيروت  – 28ملحق العدد  –الهدف ( 10/2/1970 ،عمان

  
)74( 

أقامها تكريمًا  خطاب السيد احلبيب بورقيبة اإلبن، وزير اخلارجية التونسي، يف مأدبة  - 69
  للسيد وليام روجرز، وزير اخلارجية يف الواليات املتحدة األميركية

  )12/2/1970 –تونس  –العمل ( 10/2/1970 ،تونس

  
)75( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   - 70
، حول بعض "فتح"فلسطيني الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني ال

  املسائل الراهنة
  )10/2/1970 –القاهرة  –األهرام (

  
  

)76( 

  بيان عام صادر عن القيادة املوحدة للعمل الفدائي واجلماهيري يف األردن  - 71
، 1970 –مارس  –آذار  –عمان  – 24العدد  –الثورة الفلسطينية ( 11/2/1970 ،عمان

  )22ص 

)77( 

  مصدر مسؤول يف جملس قيادة الثورة العراقي حول الوضع يف األردنتصريح صادر عن   - 72
  )12/2/1970بغداد  –الثورة ( 11/2/1970 ،بغداد

)78( 

  تصريح ملصدر سوري مسؤول حول ضرورة حماية املقاومة الفلسطينية  - 73
  )12/2/1970 –دمشق  –الثورة ( 11/2/1970 ،دمشق

)79( 

  ج حول قضية الشرق األوسطخطاب امللك فيصل يف وفود احلجا  - 74
  )20/2/1970 –الرياض  –الرياض ( 12/2/1970 ،مكة

)79( 
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  بيان حول تسوية اخلالفات ما بين احلكومة األردنية واملنظمات الفدائية الفلسطينية  - 75
  )13/2/1970عمان  –الدستور ( 12/2/1970 ،عمان

)81( 

ما تتخذه السلطات األردنية من  بيان منظمات الفدائيين الفلسطينيين يف لبنان حول  - 76
  إجراءات

  )13/2/1970 –بيروت  – 28ملحق العدد  –الهدف ( 12/2/1970 ،بيروت

  
)82( 

بيان القيادة املوحدة حلركة املقاومة الفلسطينية حول مسببات التوتر ومستلزمات   - 77
  إزالتها
، ص 1970 –س مار –آذار عمان،  – 24العدد الثورة الفلسطينية، ( 13/2/1970، عمان

27(  

)82( 

برقية السيد قايد أحمد، مسؤويل حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري، إىل السيد ياسر   - 78
عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة 

ة املقاومة ، بشأن إعالن التأييد اجلزائري املطلق حلرك"فتح"التحرير الوطني الفلسطيني 
  الفلسطينية

  )14/2/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 13/2/1970 ،اجلزائر

  
  
  

)83( 

حديث الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول أزمة الشرق   - 79
  األوسط
  )15/2/1970 –نيويورك  –نيويورك تايمز ( 14/2/1970 ،القاهرة

  
)84( 

  تمر صحايف حول األحداث الراهنةحديث امللك حسين يف مؤ  - 80
  )15/2/1970 –عمان  –الدستور ( 14/2/1970 ،عمان

)89( 

، أحد املسؤولين العسكريين يف اجلبهة الشعبية "أبو همام"حديث صحايف خاص للسيد   - 81
  لتحرير فلسطين، عن قضايا الكفاح املسلح من الوجهة العسكرية

  )10، ص 14/2/1970و  7 –بيروت  – 29و  28 –العددان  –الهدف (

  
)94( 

 يجانب من بيان حزب االستقالل املغربي على أثر االعتداء اإلسرائيلي على مصنع أب  - 82
  زعبل يف اجلمهورية العربية املتحدة

  )16/2/1970 –الرباط  –العمل (الرباط 

  
)109( 

  بيان القيادة املوحدة حلركة املقاومة الفلسطينية حول املرحلة الراهنة  - 83
  )4، ص 21/2/1970 –بيروت  – 30العدد  –الهدف ( 17/2/1970 ،مانع

)109( 

جانب من حديث صحايف للرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة،   - 84
  حول مسألة إحالل السالم يف الشرق األوسط

  )19/2/1970 –باريس  –لوموند (القاهرة 

  
)111( 

لناصر إىل السيد شو إن الي، رئيس جملس الوزراء يف رسالة الرئيس جمال عبد ا  - 85
  جمهورية الصين الشعبية، رداً على رسالة السيد شو إن الي إليه

  )19/2/1970 –بيروت  –األنوار (القاهرة 

  
)114( 

السوفييتية حول زيارة السيد ياسر " تاس"البيان الرسمي الذي أذاعته وكالة أنباء   - 86
باسم حركة  يمالتحرير الفلسطينية والناطق الرسفيذية ملنظمة عرفات، رئيس اللجنة التن

  ، إىل االحتاد السوفييتي"فتح"التحرير الوطني الفلسطيني 
  )21/2/1970 –القاهرة  –األهرام ( 20/2/1970 ،موسكو

  
  

)115( 
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حديث العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي،   - 87
  القضايا الراهنة حول بعض

  )23/2/1970 –بنغازي  –احلقيقة ( 22/2/1970 ،طرابلس

  
)115( 

بيان احلكومة األردنية، والقيادة املوحدة للمنظمات الفدائية الفلسطينية، حول تنظيم   - 88
  العالقات ما بينهما

  )23/2/1970 –عمان  –الدستور ( 22/2/1970 ،عمان

  
)116( 

ال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف جانب من خطاب الرئيس جم  - 89
مأدبة عشاء أقامها تكريمًا للرئيس جوزيب بروز تيتو، رئيس اجلمهورية اليوغسالفية، 

  بمناسبة بدء زيارته للجمهورية العربية املتحدة
  )24/2/1970 –القاهرة  –األهرام ( 23/2/1970 ،أسوان

  
  

)116( 

االشتراكي، يف  ن، عضو القيادة القومية حلزب البعث العربيخطاب السيد مالك األمي  - 90
  )فبراير(مهرجان شعبي أقيم بمناسبة الذكرى الرابعة حلركة الثالث والعشرين من شباط 

  )24/2/1970 –دمشق  –الثورة ( 23/2/1970 ،دمشق

  
)117( 

حول الوقاية من جانب من تقرير األمين العام ملنظمة املدن العربية إىل مؤتمر املنظمة   - 91
  الغارات اجلوية

  )25/2/1970 –الكويت  –الرأي العام ( 23/2/1970 ،نامةامل

  
)118( 

السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق حديث   - 92
  ، حول القضايا الراهنة"فتح"الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  )25/2/1970 -عمان  –الدستور ( 24/2/1970 ،عمان

  
)119( 

  القانون الكويتي بشأن تخصيص عون مايل لدعم العمل الفدائي وحترير األرض احملتلة  - 93
  )25/2/1970 –الكويت  –الرأي العام ( 24/2/1970 ،الكويت

)122( 

بيان مصري يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جوزيب بروز تيتو، رئيس   - 94
  مهورية اليوغسالفية، للجمهورية العربية املتحدةاجل

  )26/2/1970 –القاهرة  –األهرام ( 25/2/1970 ،أسوان

  
)122( 

يان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان حول االتصاالت اجلارية مع ب  - 95
  السلطات اللبنانية لوضع اتفاقية القاهرة موضع التنفيذ

  )26/2/1970 –بيروت  –النهار ( 25/2/1970 ،بيروت

  
)123( 

ووزير األشغال العامة والنقل،  ميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانيةمذكرة السيد بيار اجل  - 96
  إىل جملس الوزراء اللبناين، حول مسألة استقدام بوليس دويل إىل لبنان

  )27/2/1970 –بيروت  –العمل ( 26/2/1970 ،بيروت

  
)123( 

وغساليف مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جوزيب بروز تيتو، رئيس بيان ليبي ي  - 97
  اجلمهورية اليوغسالفية، إىل ليبيا

  )28/2/1970 –طرابلس  –الثورة ( 27/2/1970 ،طرابلس

  
)125( 

  إىل املؤتمر الثاين الحتاد اإلذاعات العربية" فتح"رسالة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 98
  )1/3/1970 –عمان  –الدستور ( 28/2/1970

)125( 

حول تأزم الوضع يف األردن، " فتح"حديث ألحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 99
  )فبراير(على أثر بيان احلكومة األردنية يف العاشر من شباط 

  
)125( 
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 –مارس  –آذار  –عمان  – 24العدد  –الثورة الفلسطينية ( 1970) فبراير( أواخر شباط
  )19، ص 1970

مذكرة منظمة االشتراكيين اللبنانيين ولبنان االشتراكي إىل األحزاب والفئات التقدمية   -100
يف لبنان وإىل حركة املقاومة الفلسطينية، حول الوضع الراهن يف جنوبي لبنان 

  ومستلزمات النضال الوطني
  )4، ص 1/6/1970 –بيروت  – 517العدد  –احلرية ( 1970) فبراير(شباط 

  
  

)127( 

بيان صادر عن املؤتمر الثاين الحتاد اإلذاعات العربية حول حادث انفجار طائرة مدنية   -101
  سويسرية

  )2/3/1970 –عمان  –الدستور ( 1/3/1970 ،عمان

  
)129( 

جانب من بيان اللجنة التنفيذية لالحتاد العام لعمال فلسطين، حول الوحدة الوطنية   -102
  يد الثورة الفلسطينيةوحول مسؤولية االحتاد يف تصع

  )4/3/1970 –دمشق  –الثورة ( 3/3/1970 ،دمشق

  
)129( 

  "قوات األنصار"احلزب الشيوعي األردين بشأن تشكيل منظمة بيان   -103
  )15/3/1970 –بيروت  –األخبار ( 3/3/1970 ،عمان

)130( 

  البيان الصادر عن املؤتمر الثاين الحتاد اإلذاعات العربية  -104
  )4/3/1970 –عمان  –الدستور ( 3/3/1970 ،عمان

)131( 

  قرارات وتوصيات املكتب الدائم الحتاد احملامين العرب  -105
  )259، ص 1970 –ما يو  –أيار  –القاهرة  –العدد الثاين  –احلق ( 4/3/1970 ،لكويتا

)132( 

  جانب من قرارات وتوصيات مؤتمر علماء املسلمين بشأن القضية الفلسطينية  -106
  )5/3/1970 –القاهرة  –األهرام ( 4/3/1970 ،لقاهرةا

)134( 

كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، أمام علماء املسلمين   -107
  بمناسبة استقباله لهم على أثر انتهاء مؤتمرهم

  )6/3/1970 –القاهرة  –األهرام ( 5/3/1979 ،القاهرة

  
)134( 

إىل القيادة املوحدة حلركة  -القيادة العامة  -بهة الشعبية لتحرير فلسطين مذكرة اجل  -108
  املقاومة الفلسطينية حول مسألة اجلبهة الوطنية

  )16، ص 17/4/1970 –بيروت  – 295العدد  –إىل األمام ( 6/3/1970

  
)135( 

  نية املوحدةحول القيادة الفلسطي -فرع لبنان  -بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -109
  )9، ص 7/3/1970 –بيروت  – 32العدد  –الهدف (

)137( 

خطاب الدكتور نور الدين األتاسي، األمين العام حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس   -110
الدولة ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية السورية، يف ذكرى ثورة الثامن من 

  )مارس(آذار 
  )9/3/1970 –دمشق  –ورة الث( 8/3/1970 ،دمشق

  
  

)139( 

حديث صحايف خاص للسيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونسي، حول مسألة   -111
  الشرق األوسط

  )8/3/1970 –تونس  –العمل (تونس 

  
)140( 

بيان املؤتمر الشعبي للهيئات النسائية يف األردن بمناسبة يوم التضامن مع املرأة   -112
  الفلسطينية

  
)141( 
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  )9/3/1970 –عمان  –الدستور ( 8/3/1970 ،مانع
  ان احلزب الشيوعي األردين حول قرار احلكومة األردنية بصدد العمل الفدائيبي  -113

  )8/3/1970 –بيروت  – األخبار(
)141( 

مذكرة مكتب الغرف التجارية يف الضفة الغربية إىل السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس   -114
  ردين، حول ودائع أبناء الضفة الغربية يف املصارف األردنيةالوزراء األ

  )8/3/1970 –القدس  –القدس (  ،القدس

  
)142( 

مذكرة الغرفة التجارية يف القدس إىل مدير دائرة ضريبة الدخل حول التدابير القاسية   -115
  التي يتعرض لها التجار

  )8/3/1970 –القدس  –القدس (القدس 

  
)143( 

  حول تأسيس جلنة للوحدة الوطنية يف األردن بيان  -116
  )11/3/1970 –عمان  –الدستور ( 10/3/1970

)143( 

  البيان السياسي للمؤتمر القومي العاشر حلزب البعث العربي االشتراكي  -117
  )4، ص 17/4/1970 –بيروت  – 677العدد  –األحرار ( 10/3/1970 ،بغداد

)144( 

بن، وزير اخلارجية التونسي، يف مؤتمر صحايف بمناسبة بة االحديث السيد احلبيب بورقي  -118
  زيارته ألملانيا االحتادية

  )12/3/1970  - تونس  –العمل ( 11/3/1970 ،بون

  
)146( 

الدولة الفلسطينية "بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين بوجهة نظرها يف مسألة   -119
  "الديمقراطية والتعايش السلمي

، ص 1970 –أبريل  –نيسان  –بيروت  – 109العدد  –فلسطين ( 12/3/1970 ،بيروت
4(  

  
)147( 

حول عدم " فتح"بيان للناطق باسم اإلعالم املركزي حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -120
  مسؤولية الثورة الفلسطينية عن حادثتي الطائرتين السويسرية والنمساوية

  )15/3/1970عمان  –الدستور ( 14/3/1970 ،عمان

  
)148( 

  النسائي الدويل ربرقية النساء العربيات الفلسطينيات يف القدس إىل املؤتم  -121
  )14/3/1970 –عمان  –الدستور (القدس 

)148( 

بيان مشترك حول حمادثات امللك حسين والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو   -122
  ظبي

  )16/3/1970 –عمان  –الدستور ( 15/3/1970 ،أبو ظبي

)149( 

كلمة امللك حسين رداً على كلمة الرئيس يحيى خان، رئيس جمهورية باكستان، يف مأدبة   -123
  أقيمت تكريماً له بمناسبة بدء زيارته لباكستان

  )16/3/1970عمان  –الدستور ( 15/3/1970 ،راولبندي

  
)149( 

ات للحيلولة دون تهجير تصريح لناطق باسم وزارة الداخلية األردنية حول اتخاذ إجراء  -124
  سكان قطاع غزة إىل الضفة الشرقية من األردن

  )16/3/1970 –عمان  –الدستور ( 15/3/1970 ،عمان

  
)149( 

كلمة اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين، يف افتتاح امللتقى   -125
  الفكري العربي يف اخلرطوم

  )17/3/1970 –وت بير –النهار ( 16/3/1970 ،اخلرطوم

  
)150( 
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، حول موقف "البارتي"تصريح للمال مصطفى البرزاين، رئيس اللجنة املركزية حلزب   -126
  حزبه من القضية الفلسطينية

  )16/3/1970 –بغداد  –اجلمهورية (

  
)150( 

  بيان أردين باكستاين مشترك بمناسبة زيارة امللك حسين لباكستان  -127
  )19/3/1970 –عمان  –لدستور ا( 18/3/1970 ،راولبندي

)150( 

  مذكرة احلكومة اللبنانية إىل جملس األمن الدويل حول التهديدات اإلسرائيلية للبنان  -128
  )19/3/1970 –بيروت  –النهار ( 18/3/1970بيروت 

)151( 

بالغ عسكري لبناين حول صدام مسلح ما بين دورية من اجليش اللبناين وجماعة من   -129
  ن الفلسطينيينالفدائيي
  )19/3/1970 –بيروت  –النهار ( 18/3/1970 ،بيروت

  
)152( 

بيان منظمة التحرير الفلسطينية حول حادث الصدام املسلح ما بين دورية من اجليش   -130
  اللبناين وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين

  )19/3/1970 –بيروت  –النهار ( 18/3/1970 ،بيروت

  
)153( 

حول حادث الصدام املسلح ما بين دورية " فتح"ة التحرير الوطني الفلسطيني بيان حرك  -131
  من اجليش اللبناين وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين

  )19/3/1970 –بيروت  –النهار ( 18/3/1970

  
)154( 

  قرارات وتوصيات االجتماع الطارىء لرؤساء االحتادات العمالية العربية  -132
، 1970 –مارس  –آذار  –القاهرة  – 102العدد  –العمال العرب ( 18/3/1970 ،قاهرةال

  )4ص 

)154( 

حديث السيد كمال جنبالط، وزير الداخلية اللبناين، يف ندوة صحافية حول حادث الصدام   -133
  املسلح ما بين دورية من اجليش اللبناين وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين

  )20/3/1970 – بيروت –احملرر ( 19/3/1970 ،بيروت

  
)156( 

بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان حول حادث الصدام ما بين   -134
  دورية من اجليش اللبناين وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين

  )20/3/1970 –بيروت  –األنوار ( 19/3/1970 ،بيروت

  
)156( 

احلزب السوري القومي االجتماعي، حول  حماضرة الدكتور عبد الله سعادة، رئيس  -135
  "احلركة القومية االجتماعية ومعركة املصير"

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية –كراس ( 19/3/1970 ،بيروت

  
)157( 

تصريح لناطق مسؤول باسم اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان حول   -136
  انيةوقف االتصاالت بالسلطات اللبن

  )21/3/1970 –بيروت  –األنوار ( 20/3/1970 ،بيروت

  
)161( 

بيان جزائري فييتنامي مشترك بمناسبة زيارة السيد نغويان ثي بينه، وزيرة اخلارجية   -137
  للحكومة الثورية املوقتة جلمهورية فييتنام اجلنوبية، إىل اجلزائر

  )23/3/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 21/3/1970 ،اجلزائر

  
)161( 

النظام الداخلي الذي اقترحته اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين للجنة املركزية للميليشيا   -138
  الشعبية وللمجالس الشعبية

  )8، ص 21/3/1970 –بيروت  – 34العدد  –الهدف (

  
)162( 
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  بيان امللتقى الفكري العربي يف اخلرطوم  -139
  )29/3/1970 –بيروت  –األخبار ( 22/3/1970 ،رطوماخل

)166( 

جانب من خطاب امللك فيصل يف اجللسة االفتتاحية ملؤتمر وزراء اخلارجية يف الدول   -140
  اإلسالمية

  )24/3/1970 –جدة  –البالد ( 23/3/1970 ،جدة

  
)167( 

بيان ليبي يمني مشترك بمناسبة زيارة السيد حممد علي هيثم، عضو جملس الرئاسة   -141
  مهورية اليمن اجلنوبية الشعبية، إىل ليبياورئيس جملس الوزراء يف ج

  )25/3/1970 –طرابلس  –الثورة ( 23/3/1970 ،طرابلس

  
)168( 

خطاب السيد عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودي، يف مؤتمر وزراء   -142
  اخلارجية يف الدول اإلسالمية

  )24/3/1970 –جدة  –البالد ( 23/3/1970 ،جدة

  
)169( 

تصريح للنائب السيد كامل األسعد، رئيس جملس النواب اللبناين سابقًا، حول مسألة   -143
  استقدام البوليس الدويل إىل حدود لبنان اجلنوبية

  )24/3/1970 –بيروت  –النهار ( 23/3/1970 ،بيروت

  
)170( 

الفلسطينية مذكرة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إىل القيادة املوحدة حلركة املقاومة   -144
  "تنظيم الثورة وحمايتها"حول ضرورة 

  )24/3/1970 –الكويت  –السياسة (

  
)170( 

بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان حول اشتباك مسلح بين   -145
  جماعة من الفدائيين الفلسطينيين وبعض املهربين اللبنانيين

  )25/3/1970 –بيروت  –النهار ( 24/3/1970 ،بيروت

  
)172( 

ث الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف اجللسة يملخص حلد  -146
  املغلقة التي عقدها جملس األمة

  )26/3/1970 –القاهرة  –األهرام ( 25/3/1970 ،القاهرة

  
)173( 

  البيان الصادر عن مؤتمر وزراء اخلارجية يف الدول اإلسالمية  -147
  )26/3/1970 –جدة  –البالد ( 25/3/1970 ،جدة

)176( 

ة ما بين جماعة من خلية اللبنانية حول اشتباكات مسلحان صادران عن وزارة الدابيان  -148
   الفدائيين الفلسطينيين واألهايل

  )26/3/1970 –بيروت  –النهار ( 25/3/1970 ،بيروت

  
)177( 

طينيين يف لبنان حول حادث االشتباك املسلح اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلس بيان  -149
  ما بين جماعة من الفدائيين الفلسطينيين واألهايل

  )26/3/1970 –بيروت  –النهار ( 25/3/1970 ،بيروت

  
)178( 

  مشروع املنظمة الشعبية لتحرير فلسطين لتحقيق العمل الفلسطيني املوحد وتطويره  -150
  )25/3/1970 –الكويت  –السياسة (

)178( 

  قانون ضريبة اجلهاد يف ليبيا  -151
  )27/3/1970 –طرابلس  –الثورة ( 26/3/1970 ،طرابلس

)183( 

  بيان وزارة الدفاع الوطني اللبنانية حول عدم عالقة اجليش اللبناين باحلوادث األخيرة  -152
  )26/3/1970 –بيروت  –النهار ( 26/3/1970 ،بيروت

)184( 
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  اللبنانية حول احلوادث اجلارية يف لبنان األحزاب اليساريةبيان   -153
  )29/3/1970 –بيروت  –األخبار ( 26/3/1970

)184( 

برقية وجهها فريق من أهايل بلدة الكحالة اللبنانية إىل السلطات احلكومية حول حادث   -154
  االشتباك املسلح يف بلدتهم

  )27/3/1970 –بيروت  –النهار ( 26/3/1970 ،كحالةال

  
)185( 

برقية السيد قايد أحمد، مسؤول جهاز حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري، إىل السيد   -155
ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق الرسمي باسم 

  ، حول احلوادث يف لبنان"فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
  )27/3/1970 –اجلزائر  –الشعب ( اجلزائر

  
  

)185( 

  تصريح للسيد كمال جنبالط، وزير الداخلية اللبناين، حول احلوادث الراهنة يف لبنان   -156
  )28/3/1970 –بيروت  –النهار ( 27/3/1970 ،بيروت

)186( 

  حديث الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول بعض املسائل الراهنة  -157
  )10، ص 3/4/1970 –بيروت  – 675العدد  –األحرار ( 28/3/1970 ،بغداد

)187( 

جانب من حديث السيد كمال جنبالط، وزير الداخلية اللبناين، حول مالبسات احلوادث   -158
  الداخلية الراهنة يف لبنان

  )31/3/1970 –بيروت  – احملرر( 28/3/1970 ،بيروت

  
)189( 

 لبنان حول احلوادث األخيرة يف بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف  -159
  البلد

  )4، ص 3/4/1970 –بيروت  – 675العدد  –األحرار ( 28/3/1970 ،بيروت

)190( 

رد اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين على سؤالين حول مسألة االنتماء الطبقي ومستلزمات   -160
  التحرير

  )12، ص 28/3/1970 –بيروت  – 35العدد  –الهدف (

  
)193( 

  بيان حزب الكتلة الوطنية حول احلوادث الراهنة يف لبنان  -161
  )29/3/1970 –بيروت  –النهار ( 28/3/1970 ،بيروت

)196( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول عملياتها ضد بعض املؤسسات األميركية يف   -162
  لبنان

  )20، ص 4/4/1970-بيروت  – 36العدد  –الهدف ( 30/3/1970 ،يروتب

  
)196( 

بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان باستنكار أعمال العنف   -163
  املوجهة ضد مؤسسات أجنبية يف لبنان

  )31/3/1970 –بيروت  –احملرر ( 30/3/1970 ،يروتب

  
)198( 

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي،   -164
  بمناسبة االحتفال بجالء القوات البريطانية

  )1/4/1970 –احلقيقة، بنغازي ( 31/3/1970 ،طبرق

  
)199( 

  بيان لبناين فلسطيني مشترك بشأن تصفية ذيول احلوادث الداخلية األخيرة يف لبنان  -165
  )1/4/1970 –بيروت  –النهار ( 31/3/1970 ،بيروت

)201( 

ير فلسطين حول االتصاالت اجلارية ما بين املنظمات الفدائية بيان اجلبهة الشعبية لتحر  -166
  والسلطات اللبنانية لتصفية ذيول احلوادث الداخلية األخيرة يف لبنان

  
)201( 
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  )1/4/1970 –بيروت  –النهار ( 31/3/1970
ضرب مصالح "بيان منظمة فلسطين العربية تأييداً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف   -167

  "أينما كانتالعدو 
  )1/4/1970 –بيروت  –النهار ( 31/3/1970

  
)201( 

جانب من رسالة الكاردينال بولس بطرس املعوشي، بطريرك الطائفة املارونية يف   -168
  لبنان، إىل الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول الوضع الراهن يف البلد

  )7/4/1970 –بيروت  –األنوار ( 31/3/1970 ،بكركي

  
)202( 

بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان، حول املساعي املبذولة   -169
  لتصفية ذيول احلوادث الداخلية األخيرة يف لبنان

  )1/4/1970 –بيروت  –النهار ( 31/3/1970 ،بيروت

  
)203( 

ول تضامن اجلبهة الشعبية بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان، ح  -170
  لتحرير فلسطين معها

  )2/4/1970 –بيروت  –النهار ( 1/4/1970 ،بيروت

  
)203( 

ضرب "يان جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تأييداً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف ب  -171
  "املصالح االستعمارية

  )2/4/1970 –بيروت  –النهار ( 1/4/1970

  
)204( 

  للجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين حول الوضع السياسي الراهنبيان ا  -172
  )19/4/1970 –بيروت  –األخبار ( 1970) أبريل(أوائل نيسان 

)204( 

تأييداً للجبهة الشعبية لتحرير  -فرع لبنان  -بيان االحتاد العام لعمال فلسطين   -173
  "ضرب املصالح األميركية"فلسطين يف 

  )3/4/1970 –بيروت  – النهار( 2/4/1970

  
)205( 

حديث الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول أزمة الشرق األوسط وموقف   -174
  لبنان من العمل الفدائي الفلسطيني

 –بيروت  – 2653نشرة الوكالة الوطنية لألنباء، العدد ( 3/4/1970 ،بيروت
  )1، ص 3/4/1970

  
)205( 

دكتور زيد حيدر، األمين العام جلبهة التحرير العربية، حول حديث صحايف خاص لل  -175
  بعض املسائل املتصلة بحركة املقاومة الفلسطينية

  )6، ص 3/4/1970 –بيروت  – 675العدد  –األحرار (

  
)206( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -176
  "فتح"باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني  الفلسطينية والناطق الرسمي

  )5/4/1970 –القاهرة  –األهرام (

  
)208( 

  "الدولة الديمقراطية"ملنظمة فلسطين العربية حول موقفها الرسمي من شعار بيان   -177
  )5/4/1970 –الكويت  –السياسة (

)210( 

  لقومي االجتماعيحديث صحايف للدكتور عبد الله سعادة، رئيس احلزب السوري ا  -178
  )5/4/1970 –بيروت  –اجلريدة (

)211( 

صريح للسيد شبلي العيسمي، األمين العام املساعد حلزب البعث العربي االشتراكي، حول ت  -179
  1967) يونيو(سياسة احلزب ما بعد حرب حزيران 

  
)212( 
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  )7/4/1970 –بغداد  –الثورة (غداد ب
طين إىل العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة برقية االحتاد العام لطلبة فلس  -180

  ورئيس جملس الوزراء الليبي
  )7/4/1970 –بيروت  –النهار (

  
)212( 

برقية امللك حسين إىل قائد الفرقة األوىل بتهنئته على إخراج القوة اإلسرائيلية التي   -181
  دخلت إىل غور الصايف

  )9/4/1970 –عمان  –الدستور ( 8/4/1970 ،عمان

  
)213( 

بيان القيادة املوحدة حلركة املقاومة الفلسطينية يف الكرك، حول مسألة احتالل قوات   -182
  إسرائيلية غور الصايف

  )حمفوظات مؤسسات الدراسات الفلسطينية( 8/4/1970

  
)213( 

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي،   -183
  "املبادىء املستوردة"ول تعدد املنظمات الفدائية وحول ح
  )9/4/1970 –بنغازي  –احلقيقة ( 8/4/1970 ،لبيضاءا

  
)214( 

يف االحتفال بجالء القوات البريطانية " فتح"كلمة ممثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -184
  عن ليبيا
  )10/4/1970 –بيروت  –األنوار ( 8/4/1970 ،البيضاء

  
)215( 

خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف افتتاح مؤتمر جلان السلم   -185
  يف آسيا والبالد العربية

  )10/4/1970 –بغداد  –الثورة ( 9/4/1970 ،غدادب

  
)216( 

يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير بيان جزائري   -186
  زائري، إىل يوغسالفيااخلارجية اجل

  )10/4/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 9/4/1970 ،بلغراد

  
)216( 

بيان تونسي هولندي مشترك بمناسبة زيارة السيد احلبيب بورقيبة اإلبن، وزير اخلارجية   -187
  التونسي، إىل هولندا

  )11/4/1970 –تونس  –العمل ( 9/4/1970 ،أمستردام

  
)217( 

  توصيات مؤتمر جلان السلم يف آسيا والبالد العربيةجانب من قرارات و  -188
  )13/4/1970 –بغداد  –الثورة ( 10/4/1970 ،غدادب

)217( 

قوات (جانب من حماضرة السيد حممود بيضون، ممثل طالئع حرب التحرير الشعبية   -189
  "اللبنانية دائي ومستقبله ومهماته على األرضواقع العمل الف"، حول )الصاعقة

  )11/4/1970 –بيروت  –الراية ( 10/4/1970 ،بيروت

  
)218( 

جانب من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف   -190
   اجللسة األوىل للجنة العامة للمواطنين من أجل املعركة

  )12/4/1970 –القاهرة  –األهرام ( 11/4/1970 ،القاهرة

  
)224( 

تنمية "عبية لتحرير فلسطين حول حتديات املرحلة احلاضرة ووجوب بيان اجلبهة الش  -191
  "الفعالية اجلماهيرية

  )4، ص 11/4/1970 –بيروت  – 37العدد  –الهدف (

  
)225( 

  حديث صحايف خاص للسيد نقوال الشاوي، األمين العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي   -192
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  طة على حدود لبنان اجلنوبيةحول استقدام قوة أمن دولية للمراب اللبناين،
  )12/4/1970 –بيروت  –اجلريدة (

)226( 

تصريح السيد بيار اجلميل، وزير األشغال العامة اللبناين ورئيس حزب الكتائب اللبنانية،   -193
  حول اتفاق القاهرة والوضع الداخلي يف لبنان

  )14/4/1970 –بيروت  –العمل ( 13/4/1970 ،بيروت

  
)227( 

ب من حماضرة السيد هاين احلسن، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني جان  -194
  ، حول املبادىء التي تعتمدها احلركة يف العمل العسكري"فتح"

  )19/4/1970 –الكويت  –امللحق  –الرأي العام ( 14/4/1970 ،الكويت

  
)228( 

ة السيد جوزيف سيسكو، بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول زيار  -195
  مساعد وزير اخلارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط، بعض البالد العربية

  )3، ص 20/4/1970 –بيروت  – 511العدد  -احلرية ( 15/4/1970

  
)234( 

  جانب من خطاب امللك حسين يف احتفال بإحدى املناسبات العسكرية   -196
  )17/4/1970 –عمان  –الدستور ( 16/4/1970 ،عمان

)234( 

تصريح اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء السوداين،   -197
  "دور السودان يف مواجهة الهجوم الصهيوين"حول 

  )16/4/1970 –بغداد  –الثورة (

  
)236( 

ىل فريقيا الوسطى، إنرال جان بوكاسا، رئيس جمهورية إبيان مشترك حول زيارة اجل  -198
  اجلمهورية العربية املتحدة

  )17/4/1970 –القاهرة  –اجلمهورية ( 16/4/1970 ،القاهرة

  
)236( 

جانب من مذكرة وزارة اخلارجية األردنية إىل اللجنة الثالثية الدولية التي قدمت إىل   -199
  عمان للتحقيق يف انتهاك السلطات اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة

  )17/4/1970 –عمان  –الدستور ( 16/4/1970 ،عمان

  
)236( 

جانب من حديث صحايف للرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة،   -200
  حول الوضع الراهن يف الشرق األوسط

  )17/4/1970 –بيروت  –األنوار (القاهرة 

  
)237( 

حول بعض املسائل " األحرار"ة أجوبة جبهة النضال الشعبي عن أسئلة وجهتها جمل  -201
  املتصلة بحركة املقاومة الفلسطينية

  )8، ص 17/4/1970 –بيروت  – 677العدد  –األحرار (

)241( 

 لبنان بمناسبة اعتزام السيد جوزيفبيان األحزاب والهيئات الوطنية والتقدمية يف   -202
  ارة لبنانسيسكو، مساعد وزير اخلارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط، زي

  )18/4/1970 –بيروت  –األنوار ( 17/4/1970 ،بيروت

  
)243( 

لجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان بمناسبة قدوم السيد جوزيف بيان ال  -203
  سيسكو
  )18/4/1970 –بيروت  –النهار ( 17/4/1970 ،بيروت

  
)244( 

عام حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس خطاب الدكتور نور الدين األتاسي، األمين ال  -204
  الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، يف افتتاح املؤتمر الثالث لالحتاد العام للفالحين

  )19/4/1970 –دمشق  –الثورة ( 18/4/1970 ،دمشق

  
)245( 
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 رسالة امللك حسين إىل السيد بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، بمناسبة  -205
  تكليفه بإعادة تشكيل جملس الوزراء

  )20/4/1970 –عمان  –الدستور ( 19/4/1970 ،عمان

  
)246( 

بيان جزائري ليبي مشترك بمناسبة زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة   -206
  الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، إىل اجلزائر

  )20/4/1970 –طرابلس  –احلقيقة ( 19/4/1970 ،اجلزائر

  
)246( 

، املسؤول عن العالقات اخلارجية يف حركة التحرير "حممد رشيد"حديث صحايف للسيد   -207
  يف فلسطين" دولة علمانية حديثة"، حول مسألة إنشاء "فتح"الوطني الفلسطيني 

  )21/4/1970 –بيروت  –األنوار (

)247( 

رة ملؤتمر غرف التجارة والصناعة مذكرة احتاد املهندسين العرب إىل الدورة اخلامسة عش  -208
  والزراعة للبالد العربية حول إعادة إعمار بلدة الكرامة

  )22/4/1970 –عمان  –الدستور ( 21/4/1970 ،عمان

  
)248( 

  وتوصيات املؤتمر الثالث لالحتاد العام للفالحين يف اجلمهورية العربية السوريةبيان   -209
  )22/4/1970 –دمشق  –الثورة ( 21/4/1970 ،دمشق

)249( 

خطاب السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، يف مأدبة أقامها تكريمًا   -210
  للسيد عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودي، بمناسبة زيارته للجزائر

  )24/4/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 23/4/1970 ،زائراجل

  
)250( 

  السقاف رداً على خطاب السيد عبد العزيز بوتفليقة خطاب السيد عمر  -211
  )24/4/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 23/4/1970 ،اجلزائر

)251( 

حديث السيد احلبيب بورقيبة اإلبن، وزير اخلارجية التونسي، حول السياسة اخلارجية   -212
  لبلده

  )23/4/1970 –تونس  –العمل (تونس 

)251( 

بمناسبة زيارة وفد من حزب العمل الكوري للجمهورية  سوري كوري مشتركبيان   -213
  العربية السورية

  )23/4/1970 –دمشق  –الثورة ( 23/4/1970 ،دمشق

  
)252( 

قرار بشأن االعتداء املسلح على الطائرات املدنية، صادر عن جملس الطيران املدين للدول   -214
  العربية يف دورته السادسة

تقرير الدورة السادسة "طيران املدين للدول العربية، جملس ال( 23/4/1970 ،القاهرة
  )24، ص 23/4/1970 -  18، القاهرة "جمللس الطيران املدين للدول العربية

  
)252( 

حول بعض املسائل " األحرار"أجوبة منظمة فلسطين العربية عن أسئلة وجهتها جملة   -215
  املتصلة بحركة املقاومة الفلسطينية

  )12، ص 24/4/1970 –بيروت  – 678العدد  –األحرار (

  
)254( 

جزائري سعودي مشترك بمناسبة زيارة السيد عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون بيان   -216
  اخلارجية السعودي، إىل اجلزائر

  )27/4/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 26/4/1970 ،زائراجل

  
)256( 

ة إىل التضامن مع املساجين واملعتقلين بيان األحزاب الشيوعية يف البالد العربية بالدعو  -217
  العرب يف السجون اإلسرائيلية

  
)256( 
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  )10/5/1970 –بيروت  –األخبار ( 27/4/1970
بيان مغربي سعودي مشترك بمناسبة زيارة السيد عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون   -218

  اخلارجية السعودي، إىل املغرب
  )29/4/1970 – الرباط –األنباء ( 28/4/1970 ،الرباط

  
)257( 

عوة إىل التضامن مع املساجين واملعتقلين بيان احلزب الشيوعي األردين بالد جانب من  -219
  العرب يف السجون اإلسرائيلية

  )29/4/1970 –بيروت  –النداء ( 28/4/1970

  
)257( 

  طينيةبيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اكتشاف خمطط لتصفية املقاومة الفلس  -220
  )3، ص 2/5/1970 –بيروت  – 40العدد  –الهدف ( 29/4/1970 ،بيروت

)258( 

هارميل، وزير اخلارجية  رك بمناسبة زيارة السيد بياربيان جزائري بلجيكي مشت  -221
  البلجيكي، إىل اجلزائر

  )30/4/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 29/4/1970 ،اجلزائر

  
)260( 

نان إىل املؤتمر السادس والثالثين لنادي القلم الدويل حول وضع مذكرة نادي القلم يف لب  -222
  الكتّاب واألدباء العرب يف فلسطين احملتلة

  )29/4/1970 –بيروت  –الراية (

  
)260( 

 بيان السيد نسيم جمدالين، وزير اخلارجية اللبناين، أمام اللجنة النيابية للشؤون  -223
ؤون و، مساعد وزير اخلارجية األميركية لشسيسك اخلارجية، حول زيارة السيد جوزيف

  الشرق األوسط، للبنان
 –بيروت  – 2682العدد  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 30/4/1970 ،بيروت

  )12، ص 30/4/1970

 )262(دد

الضربات "بيان جلبهة النضال الشعبي الفلسطيني حول حق الثورة الفلسطينية يف توجيه   -224
  خارج فلسطين" واالستعمارية للمصالح الصهيونية

  )30/4/1970 –الكويت  –السياسة (

  
)262( 

مذكرة التنظيمات والهيئات النسائية العربية يف األردن، إىل مكتب الصليب األحمر الدويل   -225
يف عمان، حول اإلجراءات التعسفية التي تتخذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد 

  األهايل يف األراضي احملتلة
  )1/5/1970 –عمان  –الدستور ( 30/4/1970 ،انعم

  
  

)264( 

نداء جبهة املقاومة الشعبية يف الضفة الغربية واجلبهة الوطنية املتحدة يف قطاع غزة   -226
  للتضامن مع املساجين واملعتقلين العرب يف السجون اإلسرائيلية

  )29/4/1970 –بيروت  –النداء ( 1970) أبريل(أواخر نيسان 

  
)264( 

  خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف عيد العمال  -227
  )2/5/1970 –القاهرة  –األهرام ( 1/5/1970 ،شبرا اخليمة

)265( 

جانب من كلمة الدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية   -228
  ساسية يف حركة املقاومةلتحرير فلسطين، حول القضايا الثالث األ

  )10، ص 16/5/1970 –بيروت  – 42العدد  –الهدف ( 1/5/1970 ،عمان

  
)279( 

ثغرات العمل الفدائي ووسائل "مذكرة جبهة التحرير العربية إىل القيادة املوحدة حول   -229
  "جتاوزها

  
)281( 
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  )12، ص 1/5/1970 –بيروت  – 679العدد  –األحرار (
عن أسئلة وجهتها جملة   -القيادة العامة  -ة الشعبية لتحرير فلسطين أجوبة اجلبه  -230

  حول بعض املسائل املتصلة بحركة املقاومة الفلسطينية" األحرار"
  )18، ص 1/5/1970 –بيروت  – 679العدد  –األحرار (

  
)283( 

تحدة، برقية امللك حسين إىل الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية امل  -231
  تأييداً له يف النداء الذي وجهه إىل الواليات املتحدة األميركية

  )3/5/1970 –عمان  –الدستور ( 2/5/1970 ،عمان

  
)285( 

بيان األمانة العامة جلامعة الدول العربية حول النداء الذي وجهه الرئيس جمال عبد   -232
ة األميركية، للعمل على الناصر إىل الرئيس ريتشارد نيكسون، رئيس الواليات املتحد

  إحالل السالم يف الشرق األوسط
  )4/5/1970 –بيروت  –النهار ( 3/5/1970 ،القاهرة

  
  

)285( 

  حديث صحايف للشيخ سعد العبد الله السامل الصباح، وزير الداخلية والدفاع الكويتي  -233
  )5/5/1970 –الكويت  –السياسة ( 4/5/1970 ،الكويت

)286( 

قيادة العامة جليش التحرير الفلسطيني حول موقف اجليش وقوات التحرير مذكرة ال  -234
  الشعبية من الوحدة الوطنية والشكل التنظيمي

  )70، ص 1970 –يونيو  –حزيران  –دمشق  – 29العدد  –صوت فلسطين ( 4/5/1970

  
)286( 

لتحرير حديث الدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية   -235
  "مشكالت حركة املقاومة يف مرحلتها الراهنة"فلسطين، حول 

  )10، ص 23/5/1970 –بيروت  – 43العدد  –الهدف ( 5/5/1970 ،إربد

  
)289( 

بيان القيادة املوحدة حلركة املقاومة الفلسطينية حول وضع صيغة للوحدة الوطنية   -236
  للعمل السياسي والعسكري" احلد األدنى"وبرنامج 

، 1970 –يونيو  –حزيران  –دمشق  – 29العدد  –صوت فلسطين ( 6/5/1970 ،انعم
  )73ص 

  
)300( 

بيان مغربي إسباين مشترك بمناسبة زيارة  السيد غريغوريو لوبيز برافو، وزير اخلارجية   -237
  اإلسباين، إىل املغرب

  )7/5/1970 –الرباط  –األنباء ( 6/5/1970 ،الرباط

  
)301( 

هيئة اإلسالمية يف القدس حول وضع اليد على أرض عربية يف اخلليل وبيت البيان   -238
  ساحور
  )7/5/1970 –القدس  –القدس ( 6/5/1970 ،القدس

)302( 

خطاب الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية، يف افتتاح الندوة العاملية   -239
  للمسيحيين من أجل فلسطين

  )8/5/1970 – بيروت –النهار ( 7/5/1970 ،بيروت

  
)302( 

كلمة السيد كمال ناصر، املتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -240
  الندوة العاملية للمسيحيين من أجل فلسطين الفلسطينية، يف افتتاح

 –" أعمال الندوة" –الندوة العاملية للمسيحيين من أجل فلسطين ( 7/5/1970 ،بيروت
  )75، ص 1970 –مايو  –ر أيا 10 -  7 –بيروت 

  
)304( 

  إىل الندوة العاملية للمسيحيين من أجل " فتح"رسالة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -241
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  فلسطين
  )8/5/1970 –بيروت  –احملرر ( 7/5/1970

)305( 

رسالة الدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير   -242
   الندوة العاملية للمسيحيين من أجل فلسطينفلسطين، إىل

  )10/5/1970 –عمان  –الدستور ( 7/5/1970

  
)306( 

  مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إىل الندوة العاملية للمسيحيين من أجل فلسطين  -243
  )7/5/1970 –بيروت  –احلياة ( 7/5/1970 ،بيروت

)307( 

  حول موقفها من بعض القضايا الراهنة" األحرار"جملة  أجوبة قوات األنصار عن أسئلة  -244
  )13، ص 8/5/1970 –بيروت  – 680األحرار  العدد (

)309( 

إىل السيد  جانب من رسالة السيدين حميى الدين احلسيني وإميل الغوري، نائبي القدس،  -245
  ى القدسعل" تفاقم اخلطر اليهودي"بهجت التلهوين، رئيس جملس الوزراء األردين، حول 

، ص 1970 –يونيو  –حزيران  –بيروت  – 111العدد  –فلسطين ( 10/5/1970  ،عمان
42(  

  
)310( 

حديث للسيد صالح مهدي عماش، نائب رئيس اجلمهورية العراقية، حول حجم القوات   -246
  العراقية يف اجلبهة الشرقية

  )12/5/1970 –بغداد  –الثورة ( 11/5/1970 ،بغداد

  
)311( 

، حول ديث صحايف خاص للسيد يحيى حمودة، رئيس اجمللس الوطني الفلسطينيح  -247
  مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية

  )10، ص 11/5/1970 –دمشق  – 28العدد  –الطالئع (

  
)311( 

" فتح"، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو إياد"حديث صحايف خاص للسيد   -248
قبلة للمجلس الوطني الفلسطيني وبعض املسائل املتعلقة بحركة حول الدورة السابعة امل

  املقاومة
  )10، ص 11/5/1970 –دمشق  – 28العدد  –الطالئع (

  
  

)311( 

  للوحدة الوطنية ةبيان جبهة التحرير العربية حول اعتماد املنظمات الفدائية صيغة حمدد  -249
  )11/5/1970 –بغداد  –الثورة (

)313( 

سيد صدام حسين، نائب رئيس جملس قيادة الثورة ونائب أمين سر القيادة حديث لل  -250
  القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي، حول مدى الدعم العراقي للجبهة الشرقية

  )13/5/1970 –بغداد  –الثورة ( 12/5/1970 ،بغداد

  
)313( 

  راضي اللبنانيةالبالغات العسكرية اللبنانية عن االعتداء اإلسرائيلي على األ  -251
  )13/5/1970 –بيروت  –النهار ( 12/5/1970 ،بيروت

)314( 

املذكرة اللبنانية إىل جملس األمن الدويل حول االعتداء اإلسرائيلي على األراضي   -252
  اللبنانية

  )13/5/1970 –بيروت  –النهار ( 12/5/1970 ،بيروت

)315( 

اء اللبناين، حول االعتداء اإلسرائيلي على تصريح السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزر  -253
  األراضي اللبنانية

  )13/5/1970 –بيروت  –النهار ( 12/5/1970 ،بيروت

  
)315( 

  حول االعتداء اإلسرائيلي على األراضي " فتح"يان حركة التحرير الوطني الفلسطيني ب  -254
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  اللبنانية
  )13/5/1970 –بيروت  –النهار ( 12/5/1970 ،بيروت

)316( 

حديث الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول أزمة الشرق   -255
  األوسط
 –واشنطن  – 68اجمللد  –" بورتير  - نيوز آند وورلد . اس. يو(" 13/5/1970 ،القاهرة

  )60، ص 18/5/1970

  
)317( 

سرائيلي على األراضي جانب من بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول االعتداء اإل  -256
  اللبنانية

  )14/5/1970 –بيروت  –النهار ( 13/5/1970

  
)321( 

جانب من خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء   -257
  يف ذكرى احتالل فلسطينالليبي، 
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية –منشور ( 15/5/1970 ،طرابلس

  
)322( 

حديث لناطق باسم القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي يف لبنان حول موقف   -258
  "وضع الفدائيين يف لبنان"احلزب من 

  )7، ص 15/5/1970 –بيروت  – 681العدد  –األحرار (

  
)323( 

  بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين يف ذكرى احتالل فلسطين  -259
  )13، ص 18/5/1970 –بيروت  – 515العدد  –احلرية ( 15/5/1970

)324( 

  "الدولة الفلسطينية الديمقراطية"كلمة ممثل جبهة التحرير العربية يف ندوة حول موضوع   -260
  )14، ص 15/5/1970 –بيروت  – 681العدد  –األحرار (عمان 

)325( 

يف لبنان حول ما أطلق من ين بيان لرئيس اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطيني  -261
  ثر االعتداء اإلسرائيلي على األراضي اللبنانيةشائعات إ

  )17/5/1970 –بيروت  –النهار ( 16/5/1970 ،بيروت

  
)329( 

خطاب األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع والطيران السعودي، يف عرض   -262
  عسكري بالطائف

  )19/5/1970 –جدة  – البالد( 17/5/1970 ،الطائف

  
)329( 

بيان احلزب الشيوعي اللبناين حول االعتداء اإلسرائيلي على منطقة العرقوب يف جنوبي   -263
  لبنان

  )17/5/1970 –بيروت  –األخبار (

  
)330( 

جانب من رسالة السيدين حميي الدين احلسيني وإميل الغوري، نائبي القدس، إىل السيد   -264
يس جملس الوزراء األردين، حول األخطار التي تهدد عروبة مدينة بهجت التلهوين، رئ

  اخلليل
، ص 1970 –يونيو  –حزيران  –بيروت  – 111العدد  –فلسطين ( 17/5/1970 ،عمان

43(  

  
)330( 

خطاب امللك احلسن الثاين لدى استقباله أعضاء السلك السياسي والهيئة الوزارية   -265
  بمناسبة عيد املولد النبويوالشخصيات املدنية والعسكرية 

  )19/5/1970 –الرباط  –األنباء ( 18/5/1970 ،الرباط

  
)331( 

 )331(حول معاملة السلطات التركية " فتح"بيان حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -266
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  للفلسطينيين
  )18/5/1970 –عمان  –الدستور (

العام لوكالة الغوث الدولية حول مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل املفوض   -267
  التي يقوم بتخطيطها بعض املوظفين األجانب" األعمال التآمرية"

  )13، ص 13/6/1970 –بيروت  – 46العدد  –الهدف ( 19/5/1970 ،بيروت

  
)332( 

كلمة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، بمناسبة توقيع اتفاق للتعاون   -268
  اجلزائر وجمهورية أملانيا الديمقراطيةما بين 
  )31/5/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 20/5/1970 ،اجلزائر

  
)333( 

بيان جزائري أملاين مشترك بمناسبة زيارة السيد أوتو فنتزر، وزير اخلارجية يف   -269
  جمهورية أملانيا الديمقراطية، إىل اجلزائر

  )21/5/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 20/5/1970 ،اجلزائر

  
)334( 

يان الهالل األحمر الفلسطيني حول تعرض بعض عياداته وسيارات اإلسعاف التابعة له ب  -270
  للقصف اإلسرائيلي

  )20/5/1970 –عمان  –الدستور (

  
)334( 

اجلميل، وزير الشغال العامة ورئيس حزب الكتائب  جانب من تصريح السيد بيار  -271
  نشاط الفدائي من األراضي اللبنانيةاللبنانية، حول مسألة انطالق ال

  )22/5/1970 –بيروت  –العمل ( 21/5/1970 ،بيروت

  
)334( 

حول بعض " األحرار"أجوبة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن أسئلة وجهتها جملة   -272
  املسائل املتعلقة بحركة املقاومة الفلسطينية

  )10، ص 22/5/1970 –بيروت  – 682العدد  –األحرار (

  
)336( 

  بالغات عسكرية لبنانية  -273
  )23/5/1970 –بيروت  –النهار ( 22/5/1970 ،بيروت

)342( 

مذكرة احلكومة اللبنانية إىل جملس األمن الدويل حول االعتداء اإلسرائيلي على األراضي   -274
   اللبنانية

  )23/5/1970 –بيروت  –النهار ( 22/5/1970 ،بيروت

  
)342( 

خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  حديث صحايف  -275
، حول االعتداء "فتح"الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  اإلسرائيلي على منطقة العرقوب يف جنوبي لبنان
  )23/5/1970 –القاهرة  –األهرام (

  
  

)342( 

  ئيس حزب االستقالل املغربي، يف اجمللس الوطني للحزبعالل الفاسي، ر خطاب السيد  -276
  )24/5/1970 –الرباط  –العلم ( 23/5/1970 ،رباطال

)344( 

بيان ليبي جزائري مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية   -277
  اجلزائري، إىل ليبيا

  )25/5/1970 –بنغازي  –احلقيقة ( 24/5/1970 ،طرابلس

  
)346( 

  بيان اجمللس الوطني حلزب االستقالل املغربي حول موقفه من القضية الفلسطينية  -278
  )26/5/1970 –الرباط  –العلم ( 24/5/1970 ،الرباط

)346( 

  خطاب اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء السوداين،   -279
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  )مايو(يار يف ذكرى ثورة اخلامس والعشرين من أ
  )26/5/1970 –القاهرة  –اجلمهورية ( 25/5/1970 ،خلرطوما

)347( 

حايف خاص للسيد نايف حواتمه، املتحدث الرسمي باسم اجلبهة الشعبية حديث ص  -280
الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول الدورة السابعة املقبلة للمجلس الوطني الفلسطيني 

  ينيةوحول مسألة الوحدة الوطنية الفلسط
  )10، ص 25/5/1970 –دمشق  – 30العدد  –الطالئع (

  
  

)348( 

  يان بعض األحزاب االشتراكية يف لبنان حول الوضع يف جنوبي البلدب  -281
  )27/5/1970 –بيروت  –النهار ( 25/5/1970 ،بيروت

)351( 

جنوبي بيان احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان حول ضرورة استدعاء قوات عربية إىل   -282
  لبنان

  )27/5/1970 –بيروت  –النهار ( 25/5/1970 ،بيروت

  
)352( 

بيان الشيخ حسن خالد، مفتي اجلمهورية اللبنانية، والشيخ حممد أبو شقرا، شيخ عقل   -283
  الدروز، حول ضرورة املبادرة التخاذ اإلجراءات ملساعدة أهايل جنوبي لبنان

  )27/5/1970 –بيروت  –النهار ( 25/5/1970 ،بيروت

  
)352( 

نداء اإلمام موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى، إىل اللبنانيين   -284
  لإلضراب تضامناً مع أهايل جنوبي لبنان

  )27/5/1970 –بيروت  –النهار ( 25/5/1970 ،بيروت

  
)353( 

  الغ عسكري لبناينب  -285
 –بيروت  – 2707العدد  – نشرة الوكالة الوطنية لألنباء( 25/5/1970 ،بيروت

  )1، ص 25/5/1970

)354( 

كلمة اإلمام موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى، يف جمع املتظاهرين   -286
  أمام بيت الطائفة الشيعية بمناسبة يوم اإلضراب تضامناً مع أهايل اجلنوب

  )27/5/1970 –بيروت  –األنوار ( 26/5/1970 ،يروتب

  
)354( 

  الغ عسكري لبناينب  -287
 –بيروت  – 2708العدد  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 26/5/1970 ،بيروت

  )4، ص 26/5/1970

)354( 

  بيان جزائري مغربي مشترك بمناسبة زيارة امللك احلسن الثاين إىل اجلزائر  -288
  )28/5/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 27/5/1970 ،تلمسان

)354( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول جانب من   -289
واقع املواجهة العربية املتحدة، حول واقع املواجهة العربية مع إسرائيل والواليات 

  املتحدة األميركية
  )29/5/1970 –القاهرة  –األهرام ( 28/5/1970 ،رطوماخل

  
  

)355( 

والء حركة املقاومة "عبية لتحرير فلسطين حول ضرورة بيان املكتب العمايل للجبهة الش  -290
  "للطبقات الشعبية

  )20، ص 30/5/1970 –بيروت  – 44العدد  –الهدف ( 29/5/1970

  
)358( 

مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني   -291
  حول اإلعالم الفلسطيني

  
)360( 



24 
 

  )10، ص 18/7/1970 –بيروت  – 51دد الع –الهدف ( 30/5/1970
الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين إىل الدورة السابعة للمجلس الوطني مذكرة اجلبهة   -292

  "املهمات الراهنة حلركة املقاومة الفلسطينية"الفلسطيني حول 
  )13، ص 1/6/1970 –بيروت  – 517العدد  –احلرية ( 30/5/1970

  
)363( 

إىل الدورة السابعة للمجلس  -القيادة العامة  -رة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين مذك  -293
  الوطني الفلسطيني، حول القضايا الداخلية التي تواجه العمل الفلسطيني

  )3، ص 5/6/1970 –بيروت  – 302العدد  –إىل األمام ( 30/5/1970 ،القاهرة

  
)369( 

الفلسطيني إىل الدورة السابعة للمجلس الوطني  جانب من مذكرة جبهة النضال الشعبي  -294
  "الدولة الديمقراطية يف فلسطين"الفلسطيني، حول موقفها من شعار 

  )3/6/1970 –الكويت  –السياسة ( 30/5/1970

  
)375( 

تصريح للسيد عثمان الدنا، وزير األنباء اللبناين، حول قرار جملس الوزراء بمنع إطالق   -295
  ضي اللبنانيةالصواريخ من األرا

  )31/5/1970 –بيروت  –األنوار ( 30/5/1970 ،يروتب

  
)378( 

يان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول موقف احلكومة اللبنانية من النشاط الفدائي ب  -296
  يف جنوبي لبنان

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 30/5/1970

  
)378( 

قدس احملتلة نشرته ورد يف بحث عن الوضع يف الما إيضاح من جلنة إنقاذ القدس حول   -297
  "الهدف"جملة 

  )2، ص 30/5/1970 –بيروت  – 44العدد  –الهدف (

  
)379( 

  مذكرة االحتاد العام لعمال األردن إىل الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني  -298
  )10، ص 12/6/1970 –بيروت  – 303العدد  –إىل األمام ( 30/5/1970

)381( 

مذكرة املؤتمر الوطني لدعم اجلنوب يف لبنان، إىل الدورة السابعة للمجلس الوطني   -299
  الفلسطيني

  )10، ص 5/6/1970 –بيروت  – 684العدد  –األحرار ( 30/5/1970

  
)382( 

  تصريح للسيد كمال جنبالط، وزير الداخلية اللبناين، حول العمل الفدائي يف جنوبي لبنان  -300
  )1/6/1970 –بيروت  –األنوار ( 31/5/1970 ،بيروت

)385( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول مسألة اشتراكها بالدورة السابعة للمجلس   -301
  الوطني الفلسطيني

  )4، ص 30/5/1970 –بيروت  – 44العدد  –الهدف ( 1970) مايو(أيار 

  
)386( 

ليحيى، القائد العام جليش التحرير حديث صحايف خاص للعميد الركن عبد الرزاق ا  -302
  الفلسطيني، حول جيش التحرير

  )5، ص 1970 –مايو  –أيار  –دمشق  – 28العدد  –صوت فلسطين (

  
)390( 

حديث صحايف خاص للسيد شفيق احلوت، مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف   -303
  بيروت

  )10، ص 1970 –مايو  –أيار  –بيروت  – 28العدد  –صوت فلسطين (

  
)392( 

  لتوحيد اداة الثورة الفلسطينية" فتح"نص مشروع حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -304
  )3/6/1970 –بيروت  –احملرر ( 1/6/1970

)395( 
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كلمة ممثل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف الدورة السابعة للمجلس الوطني   -305
  ملنظمة التحرير الفلسطينية املقدم إىل اجمللسالفلسطيني، حول تقرير اللجنة التنفيذية 

  )6، ص 13/6/1970 –بيروت  – 46العدد  –الهدف ( 1/6/1970 ،القاهرة

  
)396( 

يف  بيان لإلمام موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى، بشأن الوضع  -306
  جنوبي لبنان وضرورات معاجلته

  )2/6/1970 –بيروت  –احملرر ( 1/6/1970 ،بيروت

  
)397( 

تصريح للسيد نايف حواتمه، املتحدث الرسمي باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير   -307
  املزمعة يف فلسطين" الدولة الديمقراطية"فلسطين، حول بعض مالمح 

  )1/6/1970 - 31/5 –باريس  –لوموند (

  
)398( 

حزب جبهة التحرير الوطني بيان سوري جزائري مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل   -308
  اجلزائري إىل اجلمهورية العربية السورية

  )3/6/1970 –دمشق  –الثورة ( 2/6/1970 ،دمشق

  
)398( 

يف الذكرى الثالثة حلرب  - القيادة العامة  -بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -309
  )يونيو(حزيران 

  )16، ص 5/6/1970 –بيروت  – 302العدد  –إىل األمام ( 2/6/1970

  
)400( 

بيان الرؤساء الروحيين والوزراء والنواب الذين ينتمون إىل منطقة جنوبي لبنان حول   -310
  الوضع يف منطقتهم

  )3/6/1970 –بيروت  –احملرر ( 2/6/1970

  
)401( 

  قرارات دورة االنعقاد السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني  -311
  )الدراسات الفلسطينيةحمفوظات مؤسسة ( 4/6/1970 ،القاهرة

)402( 

  بيان ختامي صادر عن الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني  -312
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 4/6/1970 ،القاهرة

)406( 

حديث صحايف خاص للدكتور أحمد طالب اإلبراهيمي، وزير التعليم اجلزائري ومبعوث   -313
الوزراء اجلزائري، إىل عدد  جملس الثورة ورئيس جملس الرئيس هواري بومدين، رئيس

  من البالد العربية
  )5/6/1970 –بيروت  –النهار ( 4/6/1970 ،بيروت

  
  

)407( 

مذكرة السيد بيار اجلميل، وزير األشغال العامة اللبناين ورئيس حزب الكتائب اللبنانية،   -314
  الفلسطيني من األراضي اللبنانية إىل جملس الوزراء حول مسألة انطالق العمل الفدائي

  )6/6/1970 –بيروت  –العمل ( 5/6/1970 ،بيروت

  
)408( 

  )يونيو(جانب من بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف الذكرى الثالثة حلرب حزيران   -315
  )14، ص 13/6/1970 –بيروت  – 46العدد  –الهدف ( 5/6/1970

)412( 

  )يونيو(بية يف الذكرى الثالثة حلرب حزيران جبهة التحرير العربيان   -316
  )4، ص 5/6/1970 –بيروت  – 684العدد  –األحرار (

)415( 

  )يونيو(بيان احلزب الشيوعي األردين يف الذكرى الثالثة حلرب حزيران   -317
  )6/6/1970 –بيروت  –النداء ( 5/6/1970

)417( 

  )يونيو(زيران بيان قوات األنصار يف الذكرى الثالثة حلرب ح  -318
  )7/6/1970 –بيروت  –األخبار ( 5/6/1970

)418( 
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للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف احديث صح  -319
، حول بعض القضايا "فتح"والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  الراهنة
  )6/6/1970 –اجلزائر  –الشعب (القاهرة 

  
  

)418( 

حديث الدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير   -320
  ومعضالتها وقضاياها الرئيسة فلسطين، حول إجنازات املقاومة الفلسطينية

  )4، ص 6/6/1970 –بيروت  – 45العدد  –الهدف (

  
)420( 

لثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، يف كلمة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة ا  -321
  مستقبليه لدى وصوله إىل بيروت

  )8/6/1970 –بيروت  –النهار ( 7/6/1970 ،بيروت

  
)428( 

، رئيس اللجنة السياسية العليا لشؤون "أبو يوسف"تصريح صحايف خاص للسيد   -322
س الوزراء الفلسطينيين يف لبنان، حول مذكرة رئيس حزب الكتائب اللبنانية إىل جمل

  اللبناين
  )8/6/1970 –بيروت  –النهار ( 7/6/1970 ،بيروت

  
  

)428( 

موريتاين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس اخملتار ولد داده، رئيس اجلمهورية  بيان مغربي  -323
  اإلسالمية املوريتانية، إىل املغرب

  )9/6/1970 –الرباط  –األنباء ( 8/6/1970 ،الدار البيضاء

  
)429( 

  جانب من بيان اللجنة املركزية للميليشيا الشعبية حول احلوادث يف األردن  -324
  )5، ص 13/6/1970 –بيروت  – 46العدد  –الهدف ( 8/6/1970

)429( 

  بيان لوزارة الداخلية األردنية حول تعرض موكب امللك حسين إلطالق النار عليه  -325
  )10/6/1970 –بيروت  –احلياة ( 9/6/1970 ،عمان

)430(  
 

برقية تهنئة من الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل امللك   -326
  حسين بمناسبة جناته من حادث إطالق نار على موكبه

  )11/6/1970 –بيروت  –النهار ( 9/6/1970 ،القاهرة

  
)430( 

ية والقوات األردنية لوقف نداء جملس قيادة الثورة العراقية إىل قوات املقاومة الفلسطين  -327
  االقتتال

  )10/6/1970 –بغداد  –الثورة ( 9/6/1970 ،بغداد

  
)430( 

بيان السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول زيارة العقيد معمر القذايف،   -328
  رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس الوزراء الليبي، إىل لبنان

  )10/6/1970 –يروت ب –النهار ( 9/6/1970 ،بيروت

  
)430( 

  تصريح السيد حمود القباين، وزير اإلعالم السوري، حول احلوادث اجلارية يف األردن  -329
  )10/6/1970 –بيروت  –النهار ( 9/6/1970 ،بيروت

)431( 

  بيان اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان حول حوادث األردن  -330
  )10/6/1970 –بيروت  –نوار األ( 9/6/1970 ،بيروت

)431( 

  نداء امللك حسين إىل الشعب حول احلوادث اجلارية  -331
  )11/6/1970 –بيروت  –احلياة ( 10/6/1970 ،عمان

)432( 

  برقية الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، والعقيد معمر   -332
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لس الوزراء الليبي، إىل امللك حسين حول القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جم
   "تدارك مضاعفات األزمة"وجوب 
  )11/6/1970 –بيروت  –النهار ( 10/6/1970 ،القاهرة

  
)432( 

برقية الرئيس جمال عبد الناصر والعقيد معمر القذايف إىل السيد ياسر عرفات، رئيس   -333
ق الرسمي باسم حركة التحرير اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناط

  ، حول تطور احلوادث يف عمان"فتح"الوطني الفلسطيني 
  )11/6/1970 –بيروت  –النهار ( 10/6/1970 ،القاهرة

  
  

)432( 

  ان سعودي ماليزي مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل إىل ماليزيابي  -334
  )11/6/1970 –جدة  –البالد ( 10/6/1970 ،كواال المبور

)433( 

يف " األجهزة املشبوهة"حول استمرار  املقاومة الفلسطينية حلركة ةبيان اللجنة املركزي  -335
  "بالعمل لتصفية قوى الثورة"األردن 

  )4، ص 12/6/1970 –بيروت  – 303العدد  –إىل األمام ( 10/6/1970

  
)433( 

  حول حوادث األردن" فتح"بيان حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -336
  )11/6/1970 –عمان  –ملحق خاص  –فتح ( 10/6/1970

)434( 

  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول حوادث األردنبيان   -337
  )16، ص 13/6/1970 –بيروت  – 46العدد  –الهدف ( 10/6/1970

)435( 

  تصريح ملصدر رسمي يف اجلمهورية العربية السورية حول موقف بلده من حوادث األردن  -338
  )11/6/1970 –دمشق  –الثورة ( 10/6/1970 ،دمشق

)436( 

األحزاب والقوى التقدمية اللبنانية واللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف بيان   -339
  لبنان حول حوادث األردن

  )14/6/1970 –بيروت  –األخبار ( 10/6/1970

  
)436( 

  بالغان عسكريان لبنانيان  -340
  )11/6/1970 –بيروت  –ر النها( 10/6/1970 ،بيروت

)437( 

كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف جملس األمة حول   -341
  حوادث األردن

  )12/6/1970 –القاهرة  –األهرام ( 11/6/1970 ،القاهرة

  
)438( 

اء الليبي، حول كلمة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزر  -342
  حوادث األردن

  )12/6/1970 –القاهرة  –األهرام ( 11/6/1970 ،القاهرة

  
)439( 

رسالة امللك حسين إىل القوات املسلحة األردنية حول إعفاء اللواء ناصر بن جميل، القائد   -343
العام للقوات املسلحة، والزعيم الركن زيد بن شاكر، قائد اللواء املدرع امللكي، من 

  صبيهمامن
  )12/6/1970 –بيروت  –احلياة ( 11/6/1970 ،عمان

  
  

)439( 

برقية امللك حسين إىل الرئيس جمال عبد الناصر والعقيد معمر القذايف رداً على برقيتهما   -344
  إليه

  )12/6/1970 –القاهرة  –األهرام ( 11/6/1970 ،عمان

  
)440( 

  لسطينية إىل الدكتور نور الدين األتاسي، رئيس رسالة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الف  -345
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  الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، حول احلوادث اجلارية يف األردن
  )12/6/1970 –دمشق  –الثورة ( 11/6/1970

)441( 

رقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق ب  -346
، إىل الرئيس جمال عبد الناصر، "فتح"كة التحرير الوطني الفلسطيني الرسمي باسم حر

رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، والعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة 
  إليه ورئيس جملس الوزراء الليبي، رداً على برقيتهما

  )12/6/1970 –القاهرة  –األهرام ( 11/6/1970 ،عمان

  
  
  

)441( 

احلركة الوطنية األردنية واللجنة املركزية حلركة املقاومة الفلسطينية حول ن بيا  -347
  اإلجراءات املتوجبة للحيلولة دون تفاقم احلوادث الداخلية يف األردن

  )16، ص 19/6/1970 –بيروت  – 304العدد  –إىل األمام ( 11/6/1970

  
)442( 

  سطين حول حوادث األردنحديث ناطق رسمي باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فل  -348
  )12/6/1970 –بيروت  – 46ملحق العدد  –الهدف ( 11/6/1970

)443( 

حول حماوالت تصفية العمل  -قوات الصاعقة  -بيان طالئع حرب التحرير الشعبية   -349
  الفدائي يف األردن

  )15/6/1970 –دمشق  –الطالئع ( 11/6/1970

  
)444( 

  األحمر الفلسطيني حول تعرض وسائل اإلنقاذ للرصاصجانب من بيان جمعية الهالل   -350
  )12/6/1970 –عمان  – 3ملحق خاص  –فتح ( 11/6/1970 ،عمان

)446( 

لبناين فلسطيني مشترك حول اتفاق الطرفين على التدابير املنوي تطبيقها يف بيان   -351
  )يونيو(منتصف شهر حزيران 

  )12/6/1970 –بيروت  -األنوار ( 11/6/1970 ،بيروت

  
)446( 

حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية   -352
  لتحرير فلسطين، حول موقف اجلبهة من بعض املسائل الراهنة

  )30، ص 18/6/1970 -  11 –بيروت  – 1343العدد  –الصياد (

  
)446( 

  سبة زيارته ألندونيسياخطاب امللك فيصل يف البرملان األندونيسي بمنا  -353
  )14/6/1970 –جدة  –البالد ( 12/6/1970 ،جاكرتا

)449( 

" أسباب ومسببات األزمة الرهيبة"بيان اللجنة املركزية حلركة املقاومة الفلسطينية حول   -354
  يف األردن

  )64، ص 1970 –يوليو  –تموز  –دمشق  – 30العدد  –صوت فلسطين ( 12/6/1970

  
)449( 

ة الدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كلم  -355
  يف مؤتمر صحايف عقده بمناسبة إطالق سراح احملتجزين األجانب لدى اجلبهة

  )6، ص 20/6/1970 –بيروت  – 47العدد  –الهدف ( 12/6/1970 ،عمان

  
)452( 

الدفاع عن الوطن يف اجلمهورية العربية السورية املنظمات الشعبية واملهنية وجلان  بيان  -356
  حول حوادث األردن

  )13/6/1970 –دمشق  –الثورة ( 12/6/1970 ،دمشق

  
)454( 

حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية   -357
  "مؤسسة بروليتارية"لتحرير فلسطين، حول حتول اجلبهة إىل 

  )10، ص 13/6/1970 –بيروت  – 46العدد  –الهدف (

  
)454( 
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  بيان سعودي أندونيسي مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل إىل أندونيسيا  -358
  )14/6/1970 –جدة  –البالد ( 13/6/1970 ،جاكرتا

)456( 

بيان اللجنة املركزية حلركة املقاومة الفلسطينية حول تشكيل جلنة أردنية فلسطينية   -359
  "للسيطرة على املوقف"ة مشترك
  )14/6/1970 –بيروت  –النداء ( 13/6/1970 ،عمان

  
)457(  

 
بيان جملس الثورة واحلكومة يف اجلزائر حول موقفهما من التطورات يف جمال القضية   -360

  الفلسطينية
  )15/6/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 14/6/1970،زائر اجل

  
)457( 

يس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق حديث السيد ياسر عرفات، رئ  -361
، يف مؤتمر صحايف حول حوادث "فتح"الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  األردن األخيرة
  )15/6/1970 –عمان  –فتح ( 14/6/1970 ،عمان

  
  

)458( 

ابقاً، يف املؤتمر خطاب النائب السيد كامل األسعد، رئيس جملس النواب اللبناين س  -362
  الشعبي يف النبطية

  )15/6/1970 –بيروت  –النهار ( 14/6/1970 ،النبطية

  
)460( 

  قررات املؤتمر الشعبي يف بلدة النبطيةم  -363
  )15/6/1970 –بيروت  –النهار ( 14/6/1970 ،النبطية

)463( 

حرير الفلسطينية حديث صحايف للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة الت  -364
  ، حول حوادث األردن"فتح"والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  )15/6/1970 –بيروت  –احملرر (عمان 

  
)464( 

، حول بعض احلقائق املتعلقة "فتح"حديث ألحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -365
  باألزمة األخيرة يف األردن

، ص 1970 –يوليو  –تموز  –عمان  – 28العدد  –ة الفلسطينية الثور( 15/6/1970
17(  

  
)465( 

جانب من حديث صحايف خاص للسيد عبد املنعم الرفاعي، نائب رئيس جملس الوزراء   -366
  ووزير اخلارجية األردين، حول حوادث األردن

  )16/6/1970 –بيروت  –النهار ( 15/6/1970 ،عمان

  
)471( 

، رئيس اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين "أبو يوسف"للسيد تصريح صحايف   -367
  يف لبنان، حول تقيد الفدائيين بإجراءات اتخذتها السلطات اللبنانية

  )16/6/1970 –بيروت  –األنوار ( 15/6/1970 ،بيروت

  
)472( 

تفاق حديث صحايف خاص للعماد إميل بستاين، قائد اجليش اللبناين السابق، حول ا  -368
  القاهرة
  )15/6/1970 –بيروت  –النهار (بيروت 

  
)472( 

  بيان احلزب الشيوعي األردين حول حوادث األردن  -369
  )28/6/1970 –بيروت  –األخبار ( 1970) يونيو(أواسط حزيران 

)474( 

  بيان سعودي أفغانستاين مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل إىل أفغانستان  -370
  )17/6/1970 –جدة  –البالد ( 16/6/1970 ،كابول

)474( 
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كلمة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   -371
  مأدبة تكريماً للملك فيصل بمناسبة بدء زيارته للجزائر

  )17/6/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 16/6/1970 ،اجلزائر

  
)475( 

  اتهاكلمة امللك فيصل باملناسبة ذ  -372
  )17/6/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 16/6/1970 ،اجلزائر

)475( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -373
، بمناسبة "فتح"الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  حوادث األردن األخيرة
  )17/6/1970 –بيروت  – احملرر( 16/6/1970 ،عمان

  
  

)476( 

حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية   -374
  لتحرير فلسطين، حول حوادث األردن األخيرة

  )17/6/1970 –بيروت  –النهار ( 16/6/1970 ،عمان

  
)479( 

ورة ورئيس جملس الوزراء السوداين، برقية اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الث  -375
إىل السيد عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق الرسمي 

  ، حول حوادث األردن"فتح"باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
  )17/6/1970 –عمان  –فتح (اخلرطوم 

  
  

)481( 

اللبناين، إىل جملس الوزراء حول وجوب االلتزام مذكرة السيد عثمان الدنا، وزير األنباء   -376
  باتفاق القاهرة

  )19/6/1970 –بيروت  –األنوار ( 17/6/1970 ،بيروت

  
)481( 

مذكرة السيد جوزيف أبو خاطر، وزير التربية الوطنية اللبناين، إىل جملس الوزراء حول   -377
  النشاط الفدائي والوضع الراهن يف البلد

  )18/6/1970 –بيروت  –النهار ( 17/6/1970 ،بيروت

  
)483( 

بيان حزبي سوري فرنسي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي   -378
  االشتراكي لفرنسا

  )18/6/1970 –دمشق  –الثورة ( 17/6/1970 ،باريس

  
)484( 

  يحديث صحايف خاص للسيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونس  -379
  )21/6/1970 –تونس  –العمل ( 19/6/1970 ،طرابلس

)485( 

رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق   -380
، إىل امللوك والرؤساء حول املوقف "فتح"الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  يف األردن
  )21/6/1970 –بيروت  –النهار ( 20/6/1970 ،عمان

  
  

)485( 

  جزائري سعودي مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل إىل اجلزائربيان   -381
  )22/6/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 20/6/1970 ،اجلزائر

)486( 

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، يف   -382
  االحتفال الشعبي بعيد اجلالء

  )23/6/1970 –طرابلس  –احلقيقة ( 22/6/1970 ،طرابلس

  
)487( 

  حديث السيد نايف حواتمه، املتحدث الرسمي باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير   -383
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  فلسطين، حول حوادث األردن األخيرة
  )2، ص 22/6/1970 –بيروت  – 520العدد  -احلرية(

)487( 

تحرير فلسطين حول تشكيل جلنة رباعية عربية بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية ل  -384
  للتحقيق يف حوادث األردن

  )2، ص 29/6/1970 –بيروت  – 521العدد  –احلرية ( 23/6/1970

  
)490( 

مذكرة الغرفة التجارية يف القدس إىل السلطات اإلسرائيلية حول جباية الضرائب من   -385
  األهايل
  )23/6/1970 –القدس  –القدس (القدس 

  
)491( 

بيان الشيخ جابر األحمد الصباح، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الكويتي، حول بعض   -386
  القضايا الراهنة

  )25/6/1970 –الكويت  –السياسة ( 24/6/1970 ،كويتال

  
)492( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد الهادي بوطالب، وزير اخلارجية املغربي، حول بعض   -387
  املسائل الراهنة

  )24/6/1970 –الرباط  –األنباء (س طرابل

  
)492( 

بيان لناطق رسمي باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول االجتاه   -388
  لتحقيق احلل السلمي للقضية العربية

  )2، ص 29/6/1970 –بيروت  – 521العدد  –رية احل( 24/6/1970، بيروت

  
)494( 

أبو غربية، الناطق الرسمي باسم جبهة النضال حديث صحايف خاص للسيد بهجت   -389
  الشعبي الفلسطيني، حول الوضع الراهن يف األردن

  )24/6/1970 –عمان  –فتح (

  
)495( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول بعض حقائق   -390
  الوضع الراهن يف الشرق العربي

  )26/6/1970 –القاهرة  –األهرام ( 25/6/1970 ،نغازيب

  
)496( 

طاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، خ  -391
  "لقهر قوى العدوان"حول ضرورة االعتماد على القوة الذاتية لألمة العربية 

  )26/6/1970 –القاهرة  –األهرام ( 25/6/1970 ،بنغازي

  
)498( 

عراقي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية  بيان جزائري  -392
  العراقية، إىل اجلزائر

  )26/6/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 25/6/1970 ،اجلزائر

  
)499( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -393
، حول بعض "فتح"لتحرير الوطني الفلسطيني الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة ا

  جوانب احلوادث األخيرة
  )25/6/1970 –عمان  –فتح (

  
  

)499( 

  مذكرة الهيئات الوطنية يف األردن إىل السلطات احلكومية بشأن الظروف الراهنة  -394
  )26/6/1970 –عمان  –فتح ( 25/6/1970 ،عمان

)500( 

  ة، رئيس اجمللس الوطني الفلسطينيحديث صحايف خاص للسيد يحيى حمود  -395
  )26/6/1970 –عمان  –فتح (

)503( 
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بيان التنظيم الطالبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشأن اعتراضه على افتتاح امللك   -396
  حسين ندوة فلسطين العاملية املقبلة

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 26/6/1970

  
)504( 

بتشكيل الوزارة  بد املنعم الرفاعي بمناسبة تكليفهسين إىل السيد عرسالة امللك ح  -397
  األردنية اجلديدة

  )28/6/1970 –بيروت  –احلياة ( 27/6/1970 ،عمان

  
)505( 

بيان اللجنة التحضيرية لندوة فلسطين العاملية الثانية حول بيان التنظيم الطالبي   -398
  عن املشاركة بأعمال اللجنةللجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشأن إقالعه 

  )28/6/1970 –بيروت  –األنوار ( 27/6/1970

  
)506( 

حديث صحايف خاص للواء مشهور حديثه، رئيس أركان اجليش األردين، حول احلوادث   -399
  األخيرة يف األردن

  )2، ص 29/6/1970 –القاهرة  – 2194العدد  –روز اليوسف (عمان 

  
)506( 

  وطني يف األردن بشأن القضايا الراهنة يف البلدقرارات التجمع ال  -400
  )30/6/1970 –عمان  –الدستور ( 29/6/1970 ،عمان

)508( 

قرارات مؤتمر املنظمات السياسية والنقابية واملهنية والنسائية يف األردن حول   -401
  التطورات الراهنة يف البلد

  )30/6/1970 –عمان  –فتح ( 29/6/1970 ،عمان

  
)508( 

بيان التنظيم الطالبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رداً على بيان اللجنة التحضيرية   -402
  لندوة فلسطين العاملية

  )9، ص 4/7/1970 –بيروت  – 49العدد  –الهدف ( 29/6/1970

  
)510( 

كلمة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف مأدبة أقامها   -403
  سوفييت له بمناسبة زيارته لالحتاد السوفييتيالزعماء ال

  )1/7/1970 –القاهرة  –األهرام ( 30/6/1970 ،موسكو

  
)511( 

كلمة النائب السيد كامل األسعد، رئيس جملس النواب اللبناين سابقاً، يف تظاهرة   -404
  جماهيرية يف بيروت

  )1/7/1970 –بيروت  –النهار ( 30/6/1970 ،بيروت

  
)512( 

يان جملس اجلباية الفلسطينية املوحدة يف األردن حول املباشرة بتطبيق نظام اجلباية ب  -405
  املوحدة

  )2/7/1970 –فتح ( 1/7/1970 ،عمان

  
)512( 

  حديث صحايف خاص للعميد عبد الرازق اليحيى، القائد العام جليش التحرير الفلسطيني  -406
  )2/7/1970 –فتح (

)513( 

فلسطين حول وجهة نظرها يف بعض املسائل  ية الديمقراطية لتحريربهة الشعبأجوبة اجل  -407
  املتصلة بحركة املقاومة الفلسطينية

  )10، ص 3/7/1970 –بيروت  – 688العدد  –األحرار (

  
)513( 

  بيان عن جملس اجلباية الفلسطينية املوحدة يف األردن حول اجلباية املوحدة  -408
  )5/7/1970 –عمان  –الدستور (عمان 

)518( 

  بيان سوري يمني مشترك بمناسبة زيارة السيد سامل ربيع علي، رئيس جملس الرئاسة   -409
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  يف جمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية، لسوريا
  )7/7/1970 –دمشق  –البعث ( 6/7/1970 ،دمشق

)518( 

ة الرباعية إىل اللجن مذكرة جلنة املتابعة الوطنية، املنبثقة من املؤتمر الوطني األردين،  -410
  العربية حول اإلجراءات التي تكفل إزالة التوتر يف األردن

  )6/7/1970 –فتح (عمان 

  
)519( 

حديث صحايف للسيد نايف حواتمه، املتحدث الرسمي باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية   -411
  لتحرير فلسطين، حول بعض املسائل الراهنة

  )3ص  ،6/7/1970 –بيروت  – 522العدد  –احلرية (

  
)520( 

  بيان ممثلي األهايل يف قرى منطقة العرقوب يف جنوبي لبنان حول الوضع يف منطقتهم  -412
  )8/7/1970 –بيروت  –النهار ( 7/7/1970 ،بيروت

)522( 

حديث صحايف خاص ألحد املسؤولين يف اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية،   -413
  اللجنة واحلكومة األردنيةحول االتصاالت اجلارية ما بين 

  )9/7/1970 –فتح (عمان 

  
)523( 

بيان اللجنة الرباعية العربية حول تسوية األزمة القائمة ما بين احلكومة األردنية وحركة   -414
  املقاومة الفلسطينية

  )11/7/1970 –عمان  –الدستور ( 10/7/1970 ،عمان

  
)524( 

ل حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري ومقرر جانب من حديث السيد قايد أحمد، مسؤو  -415
اللجنة الرباعية العربية، حول ضمانات استمرار االتفاق ما بين احلكومة األردنية وحركة 

  املقاومة الفلسطينية
  )12/7/1970فتح ( 10/7/1970 ،عمان

  
  

)525( 

للشؤون بيان سعودي تركي مشترك، بمناسبة زيارة السيد عمر السقاف، وزير الدولة   -416
  اخلارجية السعودي، لتركيا

  )12/7/1970 –جدة  –البالد ( 10/7/1970 ،أنقرة

  
)526( 

خطاب السيد حديثة مراد، قائد اجليش الشعبي يف اجلمهورية العربية السورية، يف افراد   -417
  اجليش بمناسبة قيامه بعمليات تدريبية

  )11/7/1970 –دمشق  –الثورة ( 10/7/1970 ،دمشق

  
)526( 

تصريح السيد سليمان احلديدي، وزير الداخلية األردين، حول تنفيذ االتفاق ما بين   -418
  حكومته واللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )12/7/1970 –عمان  –الدستور ( 11/7/1970 ،عمان

  
)527( 

ملركزية يف بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تعرض منزل أحد أعضاء جلنتها ا  -419
  بيروت إلطالق الصواريخ عليه

  )12/7/1970 –فتح ( 11/7/1970 ،بيروت

  
)527( 

، أحد قادة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية "أبو موسى"حديث صحايف خاص للسيد   -420
  ، حول بعض قضايا حركة املقاومة الفلسطينية"الصاعقة"
  )12/7/1970 –فتح (

  
)528( 

ة من قبل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل اللجنة السياسية املركزية املشاريع املقدم  -421
للفلسطينيين يف لبنان، لوضع نظام داخلي للعالقات ما بين فصائل حركة املقاومة 
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  الفلسطينية يف لبنان
  )13/7/1970 –حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية  –كراس (

)529( 

يم بكر، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حديث صحايف خاص للسيد إبراه  -422
الفلسطينية وممثل حركة املقاومة يف جلنة التحقيق املشتركة، حول بيان اللجنة الرباعية 

  عن تسوية األزمة األخيرة
  )14/7/1970 –فتح ( 13/7/1970 ،عمان

  
  

)535( 

ية للجبهة الشعبية حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركز  -423
  لتحرير فلسطين، حول موقف اجلبهة من بعض القضايا الراهنة

  )13/7/1970 -فتح (عمان 

  
)536( 

حديث صحايف خاص للسيد حمسن العيني، رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية   -424
  اليمني، حول موقف بلده من أزمة الشرق األوسط ومن القضية الفلسطينية

  )14/7/1970 –جلزائر ا –الشعب (صنعاء 

  
)537( 

خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف الذكرى الثانية لثورة   -425
  )يوليو(السابع عشر من تموز 

  )17/7/1970 –بغداد  –الثورة ( 16/7/1970 ،بغداد

  
)537( 

الشعبية  حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، املتحدث الرسمي باسم اجلبهة  -426
  الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول موقف اجلبهة من بيان اللجنة الرباعية

  )16/7/1970 –فتح (عمان 

  
)538( 

بيان مصري سوفييتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس   -427
  اجلمهورية العربية املتحة، لالحتاد السوفييتي

  )18/7/1970 –رة القاه –األهرام ( 17/7/1970 ،موسكو

  
)539( 

حديث صحايف خاص للرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول تأييد   -428
  بلده للمقاومة الفلسطينية

  )3، ص 17/7/1970 –بيروت  – 690العدد  –األحرار (

  
)540( 

حتفظات حديث صحايف للدكتور زيد حيدر، األمين العام جلبهة التحرير العربية، حول   -429
  اجلبهة على بيان اللجنة الرباعية العربية

  )34، ص 17/7/1970 –بيروت  – 690العدد  –األحرار (

  
)541( 

تصريح السيد أنطون عطا الله، وزير اخلارجية األردين، حول البيان املصري السوفييتي   -430
  املشترك

  )19/7/1970 –عمان  –الدستور ( 18/7/1970 ،عمان

  
)541( 

ن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اجتماع امللك احلسن الثاين بناحوم غولدمان، بيا  -431
  رئيس املؤتمر اليهودي العاملي

  )5، ص 18/7/1970 –بيروت  – 51العدد  –الهدف (

  
)542( 

   حديث الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول القضايا الراهنة  -432
  )21/7/1970 –بغداد  –لثورة ا( 20/7/1970 ،بغداد

)542( 

خطاب الكاردينال بولس بطرس املعوشي، بطريرك الطائفة املارونية يف لبنان، يف   -433
   مؤتمر لرجال الدين املسيحيين

)545( 
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  )24/7/1970 –بيروت  –احلياة ( 20/7/1970 ،كركيب
رية العربية املتحدة، حديث السيد حممد حسنين هيكل، وزير اإلرشاد القومي يف اجلمهو  -434

  حول املوقف األميركي من الوضع يف الشرق األوسط
  )22/7/1970 –القاهرة  –األهرام ( 21/7/1970 ،القاهرة

  
)546( 

رسالة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، إىل السيد   -435
ميركية، حول قبول احلكومة وليم روجرز، وزير اخلارجية يف الواليات املتحدة األ

  املصرية بمشروع روجرز
  )8/8/1970 –القاهرة  –األهرام ( 22/7/1970 ،القاهرة

  
  

)548( 

الفريق أول حممد فوزي، وزير احلربية املصري، إىل القوات املسلحة بمناسبة رسالة   -436
  ذكرى الثورة املصرية

  )23/7/1970 –القاهرة  –األهرام ( 22/7/1970 ،القاهرة

  
)549( 

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح املؤتمر   -437
  القومي الرابع لالحتاد االشتراكي العربي

  )24/7/1970 –القاهرة  –األهرام ( 23/7/1970 ،القاهرة

  
)551( 

ليه يف جلسة علنية جانب من أجوبة الرئيس جمال عبد الناصر عن األسئلة التي طرحت ع  -438
  عقدها املؤتمر القومي الرابع لالحتاد االشتراكي العربي

  )25/7/1970 –القاهرة  –األهرام ( 24/7/1970 ،القاهرة

  
)562( 

رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق   -439
، إىل الدكتور فيديل كاسترو، رئيس "فتح" الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني

جملس الوزراء واألمين العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي الكوبي، بمناسبة الذكرى 
  السابعة للثورة الكوبية

  )24/7/1970 –فتح (

  
  

)575( 

إىل الناطق  -القيادة العامة  -مفتوحة من اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين رسالة   -440
باسم قيادة الكفاح املسلح الفلسطيني، حول املبالغة يف البالغات العسكرية العسكري 

  التي تصدرها القيادة
  )5، ص 24/7/1970 –بيروت  – 309العدد  –إىل األمام (

  
  

)576( 

التقرير العسكري الذي أعدته اللجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي وقدمته إىل   -441
  "األنوار"كما نشرته صحيفة  املؤتمر القومي لالحتاد،

  )26/7/1970 –بيروت  –األنوار ( 25/7/1970 ،القاهرة

  
)577( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول موقف احلكومات العربية من   -442
  القضية الفلسطينية، وحول مشروع روجرز لتسوية أزمة الشرق األوسط

  )26/7/1970 –فتح ( 25/7/1970

  
)579( 

  بيان جبهة التحرير العربية حول قبول بعض البالد العربية مقترحات روجرز  -443
  )10، ص 31/7/1970 –بيروت  – 692العدد  –األحرار ( 25/7/1970

)581( 

حديث للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق   -444
، حول املساعي املبذولة لتحقيق "فتح"ني الفلسطيني الرسمي باسم حركة التحرير الوط
  تسوية سلمية ألزمة الشرق األوسط

  
  

)582( 



36 
 

  )26/7/1970(فتح ( 25/7/1970
حديث الدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير   -445

  زفلسطين، حول موقف اجلبهة من قبول بعض الدول العربية ملقترحات روجر
  )4، ص 1/8/1970 –بيروت  – 53العدد  –الهدف ( 25/7/1970 ،لبنان ،طرابلس

  
)583( 

حول ما نشرته اجمللة بصدد " الهدف"رسالة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل جملة   -446
  موقفه يف األيام األوىل لالحتالل

  )2، ص 25/7/1970 –بيروت  – 52العدد  –هدف ال(

  
)588( 

امللك حسين إىل الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة،  برقية  -447
  حول انسجام املوقف األردين مع املوقف املصري من القضية الفلسطينية

  )27/7/1970 –عمان  –الدستور ( 26/7/1970 ،عمان

  
)589( 

  بيان املؤتمر القومي الرابع لالحتاد االشتراكي العربي  -448
  )27/7/1970 –القاهرة  –األهرام ( 26/7/1970 ،القاهرة

)590( 

  توصيات وقرارات املؤتمر القومي الرابع لالحتاد االشتراكي العربي  -449
  )27/7/1970 –القاهرة  –األهرام ( 26/7/1970 ،القاهرة

)594( 

تصريح ملصدر مسؤول يف جملس قيادة الثورة العراقي حول رفض العراق للمشاريع   -450
  "تصفية القضية الفلسطينية"تهدف التي تس

  )27/7/1970 –بغداد  –اجلمهورية ( 26/7/1970 ،بغداد

  
)597( 

تصريح السيد صباح األحمد اجلابر الصباح، وزير اخلارجية الكويتي، حول قبول   -451
  اجلمهورية العربية املتحدة بمشروع روجرز

  )27/7/1970 –الكويت  –السياسة ( 26/7/1970 ،كويتال

  
)597( 

  "مؤامرة احلل السلمي"بيان حزب البعث العربي االشتراكي يف لبنان حول   -452
  )9، ص 31/7/1970 –بيروت  – 692العدد  –األحرار ( 26/7/1970 ،بيروت

)598( 

  بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي حول مشروع روجرز  -453
بيروت  –مكتب بيروت  – 157العدد  – وكالة األنباء العراقية( 27/7/1970 ،بغداد

28/7/1970(  

)599( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد املنعم الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين، حول   -454
  موافقة حكومته على مقترحات روجرز

  )28/7/1970 –بيروت  –النهار ( 27/7/1970 ،عمان

  
)601( 

  ر الوطني يف األردن حول مشروع روجرزجلنة املتابعة املنبثقة من املؤتمبيان   -455
  )27/7/1970 –فتح (عمان 

)602( 

  بيان االحتاد العام للمرأة الفلسطينية برفض مشروع روجرز  -456
  )27/7/1970 –فتح (

)602( 

  بيان االحتاد العام لنقابات العمال يف األردن حول مشروع روجرز  -457
  )27/7/1970 –فتح (عمان 

)602( 

ايف للسيد حمسن العيني، رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية يف حديث صح  -458
  اجلمهورية العربية اليمنية، حول موقف بلده من القضية الفلسطينية

  )28/7/1970 –جدة  –البالد ( 27/7/1970 ،جدة

  
)603( 
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بيان سعودي يمني مشترك بمناسبة زيارة الفريق حسن العمري، عضو اجمللس   -459
   ئد العام للقوات املسلحة اليمني إىل السعوديةاجلمهوري والقا

  )28/7/1970 –الرياض  –اجلزيرة ( 27/7/1970 ،الرياض

  
)603( 

تصريح لناطق رسمي باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول قبول   -460
  بعض احلكومات العربية بمشروع روجرز

  )2، ص 27/7/1970 –بيروت  – 525العدد  –احلرية (

  
)604( 

للجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، وجلنة املتابعة املنبثقة من املؤتمر بيان ا  -461
  الوطني يف األردن، حول أسباب رفض مشروع روجرز

  )29/7/1970 –فتح ( 28/7/1970 ،عمان

  
)605( 

  احتاد الكتاب الفلسطينيين يف األردن برفض مشروع روجرز بيان  -462
  )28/7/1970 – فتح(عمان 

)606( 

  االحتاد العام لعمال فلسطين برفض مشروع روجرزبيان   -463
  )28/7/1970 –فتح (

)606( 

  بيان االحتاد العام للمعلمين الفلسطينيين برفض مشروع روجرز  -464
  )28/7/1970 –فتح (

)606( 

اخملتصة بيان ملتحدث رسمي يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول قرار السلطات   -465
  بإيقاف بث برامج بعض املنظمات الفلسطينية من إذاعاتها

  )29/7/1970 –القاهرة  –األهرام ( 28/7/1970 ،القاهرة

  
)607( 

البعث العربي االشتراكي واحلزب  جانب من بيان احلزب التقدمي االشتراكي وحزب  -466
  الشيوعي يف لبنان حول مقترحات روجرز

  )29/7/1970 –بيروت  –احملرر ( 28/7/1970 ،بيروت

  
)607( 

  جانب من بيان جملس الثورة وجملس الوزراء يف اجلزائر بتأييد املقاومة الفلسطينية  -467
  )30/7/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 29/7/1970 ،اجلزائر

)608( 

بيان حزب االستقالل املغربي حول تأييده املطلق للثورة الفلسطينية، بمناسبة موافقة   -468
  جلهات العربية على مشروع روجرزبعض ا
  )30/7/1970 –الرباط  –العلم ( 29/7/1970 ،الرباط

  
)608( 

  تصريح صحايف للملك احلسن الثاين حول موقف املغرب من مشروع روجرز  -469
  )1/8/1970 –الرباط  –األنباء ( 30/7/1970 ،الرباط

)609( 

  ة العربية املتحدة بمشروع روجرززب الشيوعي األردين حول قبول اجلمهوريبيان احل  -470
  )16/8/1970 –بيروت  –األخبار ( 30/7/1970 ،عمان

)609( 

  القيادة املركزية لالشتراكيين العرب يف السودان برفض مشروع روجرزبيان   -471
  )12، ص 14/8/1970  -بيروت  – 694العدد  –األحرار ( 30/7/1970 ،اخلرطوم

)611( 

ة حلزب البعث العربي االشتراكي وقيادته القطرية يف اجلمهورية القيادة القوميبيان   -472
  العربية السورية برفض مشروع روجرز

  )2/8/1970 –دمشق  –البعث ( 31/7/1970 ،دمشق

  
)612( 

كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد   -473
يف مسيرة شعبية بعمان قامت احتجاجاً على مشروع  العام لقوات الثورة الفلسطينية،

  
)612( 
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  روجرز
  )1/8/1970 –فتح ( 31/7/1970 ،عمان

نص حوار ما بين السيد حمدي حمود، ممثل الثورة الفلسطينية، وبين وكيل وزارة   -474
  اخلارجية يف جمهورية الصين الشعبية، لدى وصوله إىل بكين

  )23/8/1970 –فتح ( 31/7/1970 ،بكين

)613( 

جانب من حديث صحايف خاص للسيد حممد حسنين هيكل، وزير اإلرشاد القومي يف   -475
اجلمهورية املتحدة، حول مسألة قبول بالده للمقترحات األميركية إلحالل السالم 

  بالشرق األوسط
  )2/8/1970 –بيروت  –النهار ( 1/8/1970 ،القاهرة

  
  

)613( 

، والهيئة العاملة لتحرير فلسطين، حول موقفهما من قبول بيان منظمة فلسطين العربية  -476
  اجلمهورية العربية املتحدة ملشروع روجرز

  )1/8/1970 –عمان  –الدستور (

)617( 

  حث يف أساليب االعتقال والتحقيق والتعذيب التي تتبعها السلطات اإلسرائيليةب  -477
  )1/8/1970 –العدد الثاين والثالثون  –الوطن احملتل (

)618( 

تعميم من امللك حسين إىل القوات املسلحة وقوى األمن حول توقع حوادث داخلية خملة   -478
  باألمن
  )3، ص 14/8/1970 –بيروت  – 694العدد  –األحرار ( 2/8/1970 ،عمان

  
)623( 

حديث للدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير   -479
  مشروع روجرز وحول استراتيجية احلرب الشعبيةفلسطين، حول 

  )3/8/1970 –بغداد  –الثورة ( 2/8/1970

  
)624( 

بيان توضيحي لناطق باسم وزارة اخلارجية اجلزائرية حول موقف اجلزائر من مشروع   -480
  روجرز
  )3/8/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 2/8/1970 ،اجلزائر

  
)627( 

ة أردنية يف مضمون االتفاق ما بين احلكومة األردنية مقال يعرض وجهة نظر شيوعي  -481
  واملقاومة الفلسطينية

  )2/8/1970 –بيروت  –األخبار (

  
)627( 

حديث صحايف خاص للسيد عالل الفاسي، رئيس حزب االستقالل املغربي، حول بعض   -482
  جوانب القضية الفلسطينية

  )2/8/1970 –الرباط  –العلم (

  
)628( 

رئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الرئيس أحمد رسالة ال  -483
  حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، رداً على رسالة الرئيس البكر إليه

  )3/8/1970 –القاهرة  –هرام األ(القاهرة  

  
)630( 

كومات جانب من بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول مسألة قبول بعض احل  -484
  العربية ملشروع روجرز

  )6، ص 15/8/1970 –بيروت  – 55العدد  –الهدف ( 3/8/1970

  
)631( 

  بيان اللجنة اجلزائرية لنصرة فلسطين حول مشروع روجرز والتطورات التي أعقبته  -485
  )4/8/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 3/8/1970 ،زائراجل

)634( 
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  حول القضية الفلسطينيةبيان جمللس قيادة الثورة الليبي   -486
  )3/8/1970 –دمشق  –الطالئع (

)634( 

  بيان جمللس قيادة الثورة الليبي حول القضية الفلسطينية  -487
  )5/8/1970 –بيروت  –احملرر ( 4/8/1970 ،طرابلس

)635( 

تصريح ملصدر مسؤول يف بغداد حول رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس   -488
  املتحدة، إىل الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقيةاجلمهورية العربية 

 –بيروت  –مكتب بيروت  – 164العدد رقم  –وكالة األنباء العراقية ( 4/8/1970 ،بغداد
5/8/1970(  

  
)635( 

  بيان االحتاد العام للمعلمين يف األردن باستنكار مشروع روجرز  -489
  )4/8/1970 –فتح (عمان 

)638( 

سالة السيد أنطون عطا الله، وزير اخلارجية األردين، إىل السيد وليم روجرز، وزير ر  -490
  اخلارجية يف الواليات املتحدة األميركية، حول قبول احلكومة األردنية بمشروع روجرز

  )6/8/1970 –عمان  –الدستور ( 5/8/1970 ،عمان

  
)638( 

ر اجلزائرية، إىل السيد عرفات، رئيس برقية السيد قايد أحمد، مسؤول حزب جبهة التحري  -491
  اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول تأييد احلزب للمقاومة الفلسطينية

  )5/8/1970فتح (زائر اجل

  
)639( 

كلمة السيد صدام حسين، نائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقية ونائب أمين سر   -492
االشتراكي، يف مأدبة أقيمت تكريماً للوفد العراقي  القيادة القطرية حلزب البعث العربي

  يف موسكو
  )6/8/1970 –بغداد  –الثورة ( 5/8/1970 ،موسكو

  
)640( 

استنكاراً ملا نسبته إليها إذاعة  -القيادة العامة  - بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -493
  القاهرة حول موقفها من مشروع روجرز

  )6، ص 14/8/1970 –بيروت  – 312العدد  - إىل األمام( 6/8/1970

  
)640( 

برقية اجمللس األعلى لالحتاد العام لعمال فلسطين إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة   -494
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني 

  ، برفض مشروع روجرز"فتح"الفلسطيني 
  )6/8/1970 –فتح (دمشق 

  
  

)641( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول خالف نشب ما بين اجلبهة   -495
  الشعبية لتحرير فلسطين وبين منظمة فلسطين العربية والهيئة العاملة لتحرير فلسطين

  )7/8/1970 –فتح ( 6/8/1970 ،عمان

  
)641( 

  ية املتحدة حول حتقيق وقف إطالق الناراخلارجية يف اجلمهورية العرب بيان وزارة  -496
  )8/8/1970 –القاهرة  –األهرام ( 7/8/1970 ،القاهرة

)641( 

  "من أجل التحرير الكامل"املشروع العراقي الليبي املوحد حلشد الطاقات العربية   -497
  )9/8/1970 –بغداد  –الثورة ( 8/8/1970 ،بغداد

)642( 

التحرير الفلسطينية حول ما يجري من  حتركات تستهدف  بيان اللجنة املركزية ملنظمة  -498
  القضية الفلسطينية

  )10/8/1970 –فتح ( 9/8/1970 ،عمان

  
)644( 
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يان االحتاد العام لطلبة فلسطين واالحتاد الوطني لطلبة املغرب باستنكار املوافقة على ب  -499
  مشروع روجرز

  )10/8/1970 -فتح (

  
)646( 

حسنين هيكل، وزير اإلرشاد القومي يف اجلمهورية العربية املتحدة، حديث السيد حممد   -500
  حول قبول حكومته بمشروع روجرز

  )13/8/1970 –القاهرة  –األهرام ( 11/8/1970 ،القاهرة

  
)646( 

إىل اللجنة املركزية حلركة  - فرع لبنان  -برقية االحتاد العام للمرأة الفلسطينية   -501
  رزاملقاومة برفض مشروع روج

  )11/8/1970 –فتح (بيروت 

  
)651( 

عراقي سوفييتي مشترك بمناسبة زيارة السيد صدام حسين، نائب رئيس جملس بيان   -502
قيادة الثورة العراقي ونائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي، 

  لالحتاد السوفييتي
  )13/8/1970 –بغداد  –اجلمهورية ( 12/8/1970 ،موسكو

  
  

)651( 

  بيان سوري جمري مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشتراكي للمجر  -503
  )18/8/1970 –دمشق  –الثورة ( 13/8/1970 ،بودابست

)651( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول موقف منظمة فلسطين العربية والهيئة   -504
  ض احلكومات العربية ملقترحات روجرزالعاملة لتحرير فلسطين من قبول بع

  )20، ص 15/8/1970 –بيروت  – 55العدد  –الهدف (

  
)652( 

بنفي شائعات حول موقفها من مشروع " فتح"ركة التحرير الوطني الفلسطيني حل يانب  -505
  روجرز
  )19/8/1970 –فتح ( 15/8/1970 ،عمان

  
)652( 

لعراقي، إىل الفريق أول حممد فوزي، وزير رسالة الفريق حماد شهاب، وزير الدفاع ا  -506
  احلربية يف اجلمهورية العربية املتحدة والقائد العام للقيادة العليا للجبهات العربية

  )20/12/1970 –بغداد  –الثورة ( 16/8/1970 ،غدادب

  
)653( 

  يان احلزب الشيوعي السوري حول قبول اجلمهورية العربية املتحدة بمشروع روجرزب  -507
  )16/8/1970 –بيروت  –األخبار (

)654( 

نص عرض لوجهة نظر السيد عبد اخلالق حمجوب، األمين العام للحزب الشيوعي   -508
  السوداين، حول قبول اجلمهورية العربية املتحدة بمشروع روجرز

  )16/8/1970 –بيروت  –األخبار (

  
)657( 

  الشرق األوسطحديث صحايف خاص للملك حسين حول الوضع الراهن يف   -509
  )14، ص 23/8/1970 -  17 –باريس  – 301 العدد –" نوفيل أوبزرفاتور("

)659( 

كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق   -510
" فتح"، يف أحد معسكرات التدريب التابعة لـ "فتح"الرسمي باسم حركة التحرير الفلسطيني 

  راقيف الع
  )21/8/1970 –فتح ( 17/8/1970

  
  

)660( 

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول التطورات األخيرة يف جمال   -511
  التسوية السلمية ألزمة الشرق األوسط

  
)661( 
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  )2، ص 17/8/1970 –بيروت  – 528العدد  –رية احل(
رير فلسطين، واجلبهة الشعبية لتحرير بيان مشترك للجبهة الشعبية الديمقراطية لتح  -512

  اخلليج العربي احملتل، حول بعض املسائل الراهنة
  )14، ص 31/8/1970 –بيروت  – 530العدد  –احلرية ( 19/8/1970 ،دنع

  
)663( 

  بيان امللتقى الرابع للفكر اإلسالمي  -513
  )20/8/1970 –فتح ( 19/8/1970 ،قسطنطينة

)664( 

لبة العرب يف الواليات املتحدة األميركية وكندا، إىل الرئيس أحمد حسن برقية منظمة الط  -514
  "احللول االنهزامية"البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، بتأييد موقفه من 

  )21/8/1970 –بغداد  –ثورة ال(

  
)664( 

  بيان الهيئة اإلسالمية يف القدس يف ذكرى حريق املسجد  األقصى  -515
  )21/8/1970 -القدس -قدسال( 21/8/1970، دسالق

)665( 

  جلنة إنقاذ القدس يف ذكرى حريق املسجد  األقصى بيان  -516
  )21/8/1970 – فتح(عمان 

)665( 

  االحتاد االشتراكي العربي يف سوريا حول املوقف العربي الراهن بيان  -517
  )21/8/1970 –بيروت  –احملرر (دمشق 

)666( 

، وزير اإلرشاد القومي يف اجلمهورية العربية املتحدة، حديث السيد حممد حسنين هيكل  -518
  حول وقف إطالق النار على جبهة قناة السويس

  )22/8/1970 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)667( 

حديث صحايف خاص للسيد حممد علي هيثم، رئيس جملس وزراء جمهورية اليمن   -519
  اجلنوبية الشعبية وعضو جملس رئاستها

  )4، ص 22/8/1970 –بيروت  – 56العدد  –الهدف (

  
)669( 

املنعقدة " مناهضة االستعمار"االحتاد العام لطلبة فلسطين حول انسحابه من ندوة بيان   -520
  يف تونس

  )23/8/1970 –فتح (تونس 

  
)669( 

مدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء جانب من خطاب الرئيس هواري بو  -521
  جلنود اجلزائريين العائدين من جبهة السويساجلزائري، يف ا

  )25/8/1970 – اجلزائر –الشعب ( 24/8/1971 ،وهران

  
)671( 

  مقررات  هيئة مكتب الغرف التجارية يف الضفة الغربية بشأن زيادة الضرائب  -522
  )25/8/1970 –القدس  –القدس ( 24/8/1970 ،نابلس

)674( 

، وزير احلربية يف اجلمهورية العربية املتحدة، إىل رسالة من الفريق أول حممد فوزي  -523
  الفريق حماد شهاب، وزير الدفاع العراقي، حول مسألة اجلبهة الشرقية

  )18/12/1970 –القاهرة  –األهرام ( 25/8/1970 ،القاهرة

  
)674( 

يف اجلمهورية العربية املتحدة،  حديث للسيد حممد حسنين هيكل، وزير اإلرشاد القومي  -524
  حول أزمة الشرق األوسط والقضية الفلسطينية

  )26/8/1970 –الكويت  –السياسة ( 25/8/1970 ،القاهرة

  
)677( 

صحايف خاص للواء خالد حسن عباس، عضو جملس قيادة الثورة ووزير الدفاع  حديث  -525
  السوداين، حول أزمة الشرق األوسط

  
)680( 
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  )26/8/1970 –بيروت  –األنوار (اخلرطوم 
بد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، حول احتجاز مسافرين تصريح السيد ع  -526

  جزائريين على يد السلطات اإلسرائيلية
  )27/8/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 26/8/1970 ،اجلزائر

  
)681( 

  تصريح ملصدر وزاري خمتص حول بعض احلوادث التي وقعت يف عمان  -527
  )27/8/1970 –عمان  –ر الدستو( 26/8/1970 ،عمان

)682( 

بيان اللجنة املركزية حلركة املقاومة الفلسطينية حول وقوع استفزازات وحوادث فردية   -528
   يف عمان

  )27/8/1970(فتح ( 26/8/1970 ،عمان

  
)683( 

إىل اجمللس الوطني  -القيادة العامة  -مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -529
بة انعقاد دورته الطارئة، حول القضايا التي تواجه حركة املقاومة الفلسطيني، بمناس

   الفلسطينية
  )2، ص 4/9/1970 –بيروت  – 315العدد  –إىل األمام ( 27/8/1970

  
)683( 

خطاب السيد مصلح سامل، عضو القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس   -530
  س الوطني الفلسطيني، يف جلسة افتتاح هذه الدورةوفد احلزب إىل الدورة الطارئة للمجل

  )28/8/1970 –دمشق  –الثورة ( 27/8/1970 ،عمان

  
)687( 

كلمة السيد عبد اخلالق السامرائي، عضو القيادتين القومية والقطرية حلزب البعث العربي   -531
مام االشتراكي ورئيس وفد احلزب إىل الدورة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني، أ

  اجمللس
  )29/8/1970  -بغداد  –اجلمهورية ( 27/8/1970 ،عمان

  
)688( 

كلمة السيد بدر الدين املدثر، ممثل الوفد الشعبي السوداين إىل الدورة الطارئة للمجلس   -532
  الوطني الفلسطيني، أمام اجمللس

  )21، ص 11/9/1970 –بيروت  – 698العدد  –األحرار ( 27/8/1970 ،عمان

  
)688( 

تصريح ملصدر مسؤول يف القاهرة حول زيارة وفد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -533
  الفلسطينية إىل اجلمهورية العربية املتحدة

  )28/8/1970 –فتح ( 27/8/1970 ،القاهرة

  
)690( 

خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، لدى استقباله ألعضاء   -534
  ام للمحامين العرب بمناسبة اجتماعهم التحضيري ملؤتمرهم احلادي عشراالحتاد الع

  )29/8/1970 –تونس  –العمل ( 28/8/1970 ،قرطاج

  
)690( 

كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف اختتام   -535
  الدورة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )29/8/1970 –فتح ( 28/8/1970 ،عمان

)691( 

كلمة السيد جلول ماليكة، رئيس وفد حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري، يف جلسة   -536
  اجمللس الوطني الفلسطيني اخلتامية

  )29/8/1970 –فتح ( 28/8/1970عمان 

  
)691( 

  قرارات الدورة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني  -537
  )29/8/1970 –فتح ( 28/8/1970 ،عمان

)692( 



43 
 

بيان جزائري نيجيري مشترك بمناسبة زيارة اجلنرال يعقوب غوون، رئيس احلكومة   -538
  االحتادية يف نيجيريا، إىل اجلزائر

  )29/8/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 28/8/1970 ،اجلزائر

  
)695( 

  بيان حزب االستقالل املغربي حول رفض فكرة تدويل القدس  -539
  )28/8/1970 –الرباط  –العلم (الرباط 

)695( 

منظمة الطلبة العرب يف الواليات املتحدة األميركية وكندا باستنكار القبول بوقف بيان   -540
  إطالق النار

  )28/8/1970 –فتح (

  
)695( 

  خطاب امللك حسين إىل الشعب حول القضايا السياسية الراهنة  -541
  )30/8/1970 –عمان  –الدستور ( 29/8/1970 ،عمان

)696( 

تصريح ملصدر خمتص يف وزارة الداخلية األردنية حول اشتباك مسلح يف عمان ما بين   -542
  قوات األمن األردنية وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين

  )30/8/1970 –عمان  –الدستور ( 29/8/1970 ،عمان

  
)699( 

وادث الدموية التي بيان رسمي للجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول احل  -543
  حصلت مؤخراً ما بين الفدائيين واجلنود األردنيين

  )30/8/1970 –فتح ( 29/8/1970 ،عمان

  
)700( 

السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف لقاء حديث   -544
  مع الوفود التي حضرت الدورة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )30/8/1970 –عمان  –فتح ( 29/8/1970 ،عمان

  
)701( 

   بيان لناطق رسمي أردين حول حادثة إطالق نار يف عمان  -545
  )1/9/1970 –عمان  –الدستور ( 30/8/1970 ،عمان

)702( 

  اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول حادثة إطالق نار يف عمانبيان   -546
  )31/8/1970 –فتح ( 30/8/1970

)702( 

  قرارات املؤتمر الشعبي األردين الفلسطيني املنعقد يف خميم البقعة  -547
  )8/9/1970 –فتح ( 31/8/1970 ،البقعة

)703( 

حديث صحايف خاص للسيد رئيس وفد اجلزائر إىل الدورة الطارئة للمجلس الوطني   -548
  الفلسطيني

  )31/8/1970 –فتح (

  
)704( 

  ندوة فلسطين العاملية املزمع عقدها يف عمانحديث صحايف خاص حول   -549
  )31/8/1970 –فتح (عمان 

)705( 

  لعشائر بني عدوان يف األردن حول موقفهم من املقاومة الفلسطينيةبيان   -550
  )31/8/1970 –فتح (

)706( 

رقية عشائر قرية عقربا إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية بتأييد الثورة ب  -551
  الفلسطينية

  )1/9/1970 –فتح (

  
)706( 

جانب من خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء   -552
  اجلزائري، بمناسبة افتتاح املؤتمر احلادي عشر الحتاد احملامين العرب

  
)706( 
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  )2/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 1/9/1970 ،اجلزائر
معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء  جانب من خطاب العقيد  -553

   الليبي، يف االحتفال بذكرى الثورة
  )2/9/1970 –بنغازي  –احلقيقة ( 1/9/1970 ،طرابلس

  
)707( 

مصري جمري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس بال لوزونشي، رئيس جمهورية  بيان  -554
  اجملر، للجمهورية العربية املتحدة 

  )2/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 1/9/1970 ،اهرةالق

  
)709( 

رقية الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل السيد ياسر عرفات، رئيس ب  -555
اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول مساعي احلكومة العراقية لوقف إطالق 

  النار يف عمان
  )2/9/1970 –فتح ( 1/9/1970 ،غدادب

  
  

)710( 

جانب من رسالة الرئيس أحمد حسن البكر إىل املؤتمر احلادي عشر الحتاد احملامين   -556
  العرب
  )7/9/1970 –بغداد  –الثورة ( 1/9/1970 ،بغداد

)710( 

املرابطة يف  ةمذكرة احلكومة العراقية إىل احلكومة األردنية بشأن موقف القوات العراقي  -557
  ال استمرار االشتباكات ما بين اجليش األردين والفدائييناألردن يف ح

  )3/9/1970 –بيروت  –النهار ( 1/9/1970 ،بغداد

  
)710( 

  طالق الناربيان أردين رسمي حول تعرض موكب امللك حسين إل  -558
  )2/9/1970 –بيروت  –احلياة ( 1/9/1970 ،عمان

)710( 

الفلسطينية بنفي صحة البيان األردين حول تعرض يان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير ب  -559
  موكب امللك حسين إلطالق النار

  )2/9/1970 –فتح ( 1/9/1970 ،عمان

  
)711( 

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، بخصوص   -560
  عقد جملس جامعة الدول العربية للنظر يف احلالة الراهنة يف عمان

  )2/9/1970 –فتح (

  
)711( 

تصريح العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي،   -561
  حول موقف احلكومة السويسرية من الفدائيين املعتقلين لديها

  )ة الدراسات الفلسطينيةسحمفوظات مؤس( 2/9/1970 ،طرابلس

  
)711( 

، إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة ريزير الدفاع السوبرقية الفريق حافظ األسد، و  -562
   "كل ما هو ممكن"املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول استعداد حكومته لتقديم 

  )2/9/1970 –فتح (دمشق 

  
)712( 

جانب من تصريح صحايف للفريق أول حردان التكريتي، نائب رئيس اجلمهورية العراقية،   -563
  ائل الراهنةحول بعض املس

  )3/9/1970 –بيروت  –النهار ( 2/9/1970 ،بيروت

  
)712( 

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي وقيادته القطرية يف اجلمهورية   -564
العربية السورية، حول توفير كل اإلمكانات ملساندة حركة املقاومة الفلسطينية يف 

  األردن

  
)713( 
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  )3/9/1970 –مشق د –الثورة ( 2/9/1970 ،دمشق
مذكرة احلكومة األردنية رداً على املذكرة العراقية بشأن موقف القوات العراقية املرابطة   -565

  يف األردن يف حال استمرار االشتباكات ما بين اجليش األردين والفدائيين
  )3/9/1970 –بيروت  –النهار ( 2/9/1970 ،عمان

  
)713( 

االعتداء "ملنظمة التحرير الفلسطينية حول نتائج حتقيقها يف  للجنة املركزيةبيان   -566
  على موكب امللك حسين" املزعوم

  )3/9/1970 –فتح ( 2/9/1970 ،عمان

  
)714( 

رقية اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل السيد عبد اخلالق حسونة، األمين ب  -567
قاد جملس اجلامعة للنظر يف الوضع العام جلامعة الدول العربية، حول ضرورة انع

  الداخلي يف األردن
  )3/9/1970 –بيروت  –احملرر ( 2/9/1970 ،عمان

  
  

)714( 

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل مؤتمر   -568
  احتاد احملامين العرب يف اجلزائر حول احلوادث الراهنة

  )3/9/1970 –فتح ( 2/9/1970 ،عمان

  
)715( 

  كلمة السيد ياسر عرفات يف افتتاح ندوة فلسطين العاملية الثانية  -569
  )3/9/1970 –فتح ( 2/9/1970 ،عمان

)715( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل الشعب األردين وإىل األمة العربية   -570
  حول تعرض عمان لنيران القوات األردنية

  )3/9/1970 –فتح ( 2/9/1970 ،عمان

  
)716( 

برقية احتاد طلبة الضفتين إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إعراباً عن   -571
   التضامن معها

  )6/9/1970 –فتح ( 2/9/1970

  
)717( 

  كلمة وجهها امللك حسين إىل الشعب من اإلذاعة األردنية  -572
 –رة االستماع يف هيئة اإلذاعة البريطانية نشرة دائ( 3/9/1970 ،عمان
M.E/3474/A/1(  

 

نسيم جمدالين، وزير اخلارجية اللبناين، إىل الرئيس جملس األمن الدويل  رسالة السيد  -573
  واألمين العام للمجلس، حول االعتداءات اإلسرائيلية على األراضي اللبنانية

، ص 4/9/1970 – 2805العدد  –ء نشرة الوكالة الوطنية لألنبا( 3/9/1970 ،بيروت
1(  

  
)718( 

  بيان حركة املقاومة الفلسطينية حول تأزم الوضع جمدداً يف عمان  -574
  )4/9/1970 –بيروت  –النهار ( 3/9/1970 ،عمان

)718( 

رسالة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل املؤتمر التاسع عشر   -575
  يف الواليات املتحدة وكندا ملنظمة الطلبة العرب

  )9، ص 4/9/1970 –بيروت  – 697العدد  –األحرار (بغداد 

  
)719( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول جمريات األزمة يف األردن وإمكان   -576
  إنهائها

  )4/9/1970 –فتح (

  
)719( 
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   حول احلوادث الراهنة" فتح" حديث ألحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -577
  )5/9/1970 –فتح ( 4/9/1970 ،عمان

)721( 

حديث صحايف للسيد نايف حواتمه، املتحدث الرسمي باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية   -578
  لتحرير فلسطين، حول األزمة الداخلية الراهنة يف األردن

  )6/9/1970 –بيروت  –النهار ( 4/9/1970 ،عمان

  
)722( 

رسمي باسم جملس قيادة الثورة الليبي حول توقف حكومته عن إمداد  ثتصريح ملتحد  -579
  احلكومة األردنية بالدعم املايل املتفق عليه يف مؤتمر اخلرطوم

  )6/9/1970 –بنغازي  –احلقيقة ( 5/9/1970 ،طرابلس

  
)724( 

  عشر الحتاد احملامين العرب قرارات املؤتمر احلادي  -580
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 5/9/1970 ،اجلزائر

)724( 

بيان املؤتمر الفلسطيني يف لندن برفض مقترحات روجرز وبالدعوة إىل تأييد الثورة   -581
  الفلسطينية

  )15/9/1970 –فتح ( 5/9/1970 ،لندن

  
)726( 

داً للمقاومة رسالة عشائر بني صخر إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية تأيي  -582
  الفلسطينية

  )5/9/1970 –فتح (

  
)727( 

رسالة عشائر بلدة سحاب إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية باستنكار   -583
  "الهجمة الرجعية على حركة املقاومة"
  )5/9/1970 –فتح (

  
)727( 

  بالغات عسكرية لبنانية  -584
  )6/9/1970 –بيروت  –النهار ( 5/9/1970 ،بيروت

)727( 

  نداء جملس جامعة الدول العربية إىل األطراف املعنية بالوضع يف األردن حلقن الدماء  -585
 –القاهرة  – 63العدد  –نشرة جامعة الدول العربية ( 6/9/1970 ،القاهرة

6/9/1970(  

)728( 

تها لتسحب بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول اإلجراءات التي اتخذ  -586
  السلطات األردنية اجليش من عمان

  )6/9/1970 –فتح (عمان 

  
)728( 

بيان تونسي إيطايل مشترك بمناسبة زيارة السيد ألدو مورو، وزير اخلارجية اإليطايل،   -587
  إىل تونس

  )8/9/1970 –تونس  –العمل ( 6/9/1970 ،تونس

  
)728( 

للجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إعرابًا برقية االحتاد العام لطلبة األردن إىل ا  -588
  عن تأييده للثورة

  )6/9/1970 –فتح (

  
 )729( 

برقية عشائر الكرك يف األردن إىل الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية،   -589
  تأييداً ملوقف احلكومة العراقية من الثورة الفلسطينية

  )6/9/1970 –بغداد  –الثورة (الكرك 

  
)729( 

  برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل الرئيس   -590
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كيم إيل سونغ، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بمناسبة عيد تأسيس 
  اجلمهورية

  )6/9/1970 –فتح (

  
)729( 

 فييتنام الديمقراطية بمناسبة العيد برقية السيد ياسر عرفات إىل جملس الشعب يف  -591
  الوطني الفييتنامي

  )6/9/1970 –فتح (

  
)729( 

  بالغان عسكريان لبنانيان  -592
  )7/9/1970 –بيروت  –النهار ( 6/9/1970 ،بيروت

)730( 

تصريح ملتحدث باسم احلكومة اجلزائرية حول استعداد حكومته ملساندة الشعب   -593
  الفلسطيني

  )8/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 7/9/1970 ،اجلزائر

)730( 

  البيان الصادر عن ندوة فلسطين العاملية الثانية  -594
  )9/9/1970 –فتح ( 7/9/1970 ،عمان

)730( 

  حديث الثنين من مسؤويل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول عمليات خطف الطائرات  -595
  )8/9/1970 –بيروت  –النهار ( 7/9/1970 ،عمان

)731( 

بيان للسيد موسى العلمي ينفي فيه أن يكون قد وضعد مشروعاً جديداً حلل جانب من   -596
  القضية الفلسطينية

  )12/9/1970 –بيروت  –احلياة ( 7/9/1970 ،بيروت

  
)732( 

برقية اجمللس األعلى لالحتادات الشعبية الفلسطينية يف العراق إىل اللجنة التنفيذية   -597
  الفلسطينية تأييداً للثورةملنظمة التحرير 

  )7/9/1970 –فتح (

  
)734( 

إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير  –فرع العراق  -برقية االحتاد العام لعمال فلسطين   -598
  الفلسطينية تأييداً للثورة

  )7/9/1970 –فتح (

  
)734( 

جمهورية بيان مصري نيجيري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس يعقوب غوون، رئيس   -599
  نيجيريا، للجمهورية العربية املتحدة

  )9/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 8/9/1970 ،القاهرة

  
)734( 

بيان أردين فلسطيني مشترك حول اتفاق احلكومة األردنية واللجنة املركزية ملنظمة   -600
  التحرير الفلسطينية بشأن وقف إطالق النار

  )9/9/1970 –بيروت  –النهار ( 8/9/1970 ،عمان

  
)735( 

ن املشترك ما بينها ابيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول إلغاء البي  -601
  وبين احلكومة األردنية

  )9/9/1970 –فتح ( 8/9/1970 ،عمان

  
)735( 

أمر صادر عن اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية بوجوب مطاردة الزمر التي   -602
  ممتلكات املواطنين تعتدي على

  )8/9/1970 –فتح (عمان 

  
)736( 

  برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل امللوك   -603
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  والرؤساء العرب حول التطورات األخيرة يف األردن
  )10/9/1970 –فتح ( 9/9/1970 ،عمان

)736( 

 نالتحرير الفلسطينية بمناشدة امللك حسين العمل حلق بيان اللجنة املركزية ملنظمة  -604
  الدماء
  )10/9/1970 –فتح ( 9/9/1970 ،عمان

)737( 

لوساكا حول احتجاز  رتصريح لناطق بلسان وفد منظمة التحرير الفلسطينية إىل مؤتم  -605
  أعضاء الوفد يف مطار القاهرة

  )10/9/1970 –فتح ( 9/9/1970

  
)738( 

ة اخلماسية إىل احلكومة األردنية، وإىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير مذكرة اللجن  -606
  الفلسطينية، بشأن اإلجراءات امللحة يف الظرف الراهن

  )16/9/1970 –فتح ( 10/9/1970 ،عمان

  
)738( 

تصريح ملصدر عراقي مسؤول حول بذل وساطة عراقية من أجل إطالق سراح ركاب   -607
  جلبهة الشعبية لتحرير فلسطينالطائرة احملتجزة لدى ا

  )11/9/1970 –بغداد  –الثورة ( 10/9/1970 ،بغداد

  
)739( 

قرارات اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية بشأن اإلفراج عن ركاب الطائرة   -608
  احملتجزة لدى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  )13/9/1970 –فتح ( 10/9/1970 ،عمان

  
)739( 

  ن االحتاد العام لنقابات العمال يف األردن حول احلوادث اجلاريةابي  -609
  )11/9/1970 –فتح ( 10/9/1970 ،عمان

)740( 

  توصيات املؤتمر الثاين لالحتاد العام للصيادلة العرب  -610
  )12/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 11/9/1970 ،اجلزائر

)740( 

الدورة الثالثة واخلمسين جمللس جامعة الدول كلمة السيد عبد الله السامرائي، رئيس   -611
يف جلسة اختتام الدورة الثالثة واخلمسين العربية ورئيس وفد اجلمهورية العراقية الدائم، 

  وافتتاح الدورة الرابعة واخلمسين
 –القاهرة  – 65نشرة أخبار جامعة الدول العربية، العدد ( 12/9/1970 ،القاهرة

12/9/1970(  

  
  

)741( 

  بيان جلنة املتابعة للمؤتمر الوطني األردين حول ضرورة قيام سلطة وطنية يف األردن  -612
  )13/9/1970 –فتح ( 12/9/1970 ،عمان

)741( 

  بيان التجمع املهني يف األردن حول وجوب إعادة األمن واالستقرار إىل البلد  -613
  )13/9/1970 –فتح ( 12/9/1970 ،عمان

)742( 

  عبية لتحرير فلسطين حول تفجير الطائرات املدنية التي احتجزتهابيان اجلبهة الش  -614
  )4، ص 19/9/1970 –بيروت  – 60العدد  –الهدف ( 12/9/1970

)742( 

تصريح لناطق صحايف باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول بعض املالبسات   -615
  املتعلقة بتفجير الطائرات التي احتجزتها اجلبهة

  )4، ص 19/9/1970 –بيروت  – 60العدد  –دف اله( 12/9/1970

  
)744( 

نداء جملس قيادة الثورة العراقية إىل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلطالق سراح   -616
  ركاب الطائرات احملتجزة

  
)744( 
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  )13/9/1970 –بغداد  –الثورة ( 12/9/1970 ،بغداد
ية بتجميد عضوية اجلبهة الشعبية لتحرير بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطين  -617

  فلسطين يف اللجنة املركزية
  )13/9/1970 –فتح ( 12/9/1970

  
)744( 

مذكرة اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل اللجنة اخلماسية رداً على مذكرة   -618
  اللجنة اخلماسية بشأن اإلجراءات امللحة يف الظرف الراهن

  )16/9/1970 –فتح ( 13/9/1970 ،عمان

  
)745( 

جانب من خطاب الدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية   -619
  لتحرير فلسطين، يف جتمع عمايل، يف أثناء زيارته لكوريا الديمقراطية

  )10، ص 24/10/1970 –بيروت  – 72العدد  –الهدف ( 13/9/1970 ،بيونغ يانغ

  
)747( 

ن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اعتقال السلطات اإلسرائيلية للمواطنين بيا  -620
  العرب، وحول جتميد عضويتها يف اللجنة املركزية

  )4، ص 19/9/1970 –بيروت  – 60العدد  –الهدف ( 13/9/1970

  
)748( 

سلطات مذكرة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل احلكومة األردنية حول استمرار ال  -621
  اإلسرائيلية يف تهويد املدينة

  )13/9/1970 –عمان  –الدستور (

  
)749( 

  باستنكار احلوادث اجلارية يف البلد" فتح"برقية عشيرة احملادين يف األردن إىل صحيفة   -622
  )13/9/1970 –فتح (

)751( 

  بتأييد العمل الفدائي" فتح"برقية عشائر الصعوب يف األردن إىل صحيفة   -623
  )13/9/1970 –تح ف(

)752( 

برقية عشائر السواحرة والعبيدية إىل اللجنة املركزية حلركة املقاومة بتأييد املقاومة   -624
  الفلسطينية

  )13/9/1970 –فتح (

  
)752( 

برقية عشيرة عشيش يف األردن إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة   -625
  "املتآمرين يف عمان"ر أعمال التحرير الفلسطينية، باستنكا

  )13/9/1970 –فتح (

  
)752( 

  "أعمال املندسين والعمالء"برقية عشيرة الزففة إىل السيد ياسر عرفات باستنكار   -626
  )13/9/1970 –فتح (

)752( 

برقية عشيرة دار الساحلي يف األردن إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية   -627
  وادث األخيرةباستنكار احل

  )13/9/1970 –فتح (

  
)752( 

  يني لوقف سفك الدماءاألردن إىل الشعب األردين الفلسط نداء من عشيرة العرقان يف  -628
  )13/9/1970 –فتح (

)753( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول قرار اللجنة املركزية ملنظمة التحرير   -629
  جنةالفلسطينية بتجميد عضويتها يف الل

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 14/9/1970

  
)753( 

  برقية احتاد املعلمين األردنيين إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية   -630
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  باستنكار احلوادث األخيرة، وإعالن التأييد للثورة الفلسطينية
  )14/9/1970 –فتح (عمان 

)755( 

  شيوعي السوري حول تضامنه مع املقاومة الفلسطينيةجانب من بيان احلزب ال  -631
  )14/9/1970 –بيروت  –النهار (

)755( 

برقية أهايل الكرك إىل احلكومة األردنية احتجاجًا على تعرض منازلهم ومتاجرهم   -632
  للنهب
  )14/9/1970 –فتح (الكرك 

)756( 

بية السورية، واالحتاد العام برقية االحتاد العام لنقابات العمال يف اجلمهورية العر  -633
لعمال فلسطين إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير 

  الفلسطينية، بتأييد الثورة الفلسطينية
  )14/9/1970 –فتح (دمشق 

  
  

)756( 

نص االتفاق املعقود ما بين احلكومة األردنية واللجنة املركزية ملنظمة التحرير   -634
  ية إلزالة التوتر يف البلدالفلسطين

  )16/9/1970 –عمان  –الدستور ( 15/9/1970 ،عمان

  
)756( 

نداء جملس األمة األردين إىل احلكومة األردنية ومنظمات املقاومة الفلسطينية، للقضاء   -635
  على الفتنة

  )16/9/1970 –عمان  –الدستور ( 15/9/1970 ،عمان

  
)757( 

وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول انتهاء  حديث السيد حممود رياض،  -636
  إىل الفشل" املبادرة األميركية"

  )16/9/1970 –بيروت  –األنوار ( 15/9/1970 ،القاهرة

  
)757( 

تصريح صحايف للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول شروطها إلطالق سراح الرهائن   -637
  احملتجزين لديها

  )20، ص 19/9/1970 –بيروت  – 60العدد  –الهدف ( 15/9/1970

  
)759( 

رسالة الفريق مشهور حديثة، رئيس أركان اجليش األردين، إىل امللك حسين بخصوص   -638
  طلب إعفائه من منصبه

 –نشرة دائرة االستماع يف هيئة اإلذاعة البريطانية ( 15/9/1970 ،عمان
M.E./3484/A/11(  

  
)760( 

   الفريق مشهور حديثة بمناسبة إعفائه من منصبهرسالة امللك حسين إىل  -639
 –نشرة دائرة االستماع يف هيئة اإلذاعة البريطانية ( 15/9/1970 ،عمان

M.E./3484/A/11(  

)760( 

رسالة امللك حسين إىل املشير حابس اجملايل بشأن تعيينه قائداً عاماً للقوات األردنية   -640
  املسلحة

 –االستماع يف هيئة اإلذاعة البريطانية  نشرة دائرة( 15/9/1970 ،عمان
M.E./3485/A/6(  

  
)761( 

ثر تعيينه قائداً عاماً للقوات األردنية ابس اجملايل إىل امللك حسين على إرسالة املشير ح  -641
  املسلحة

 –نشرة دائرة االستماع يف هيئة اإلذاعة البريطانية ( 15/9/1970 ،عمان

  
)761( 
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M.E./3485/A/6(  
قية عشائر بني صخر يف األردن إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية بر  -642

  ملنظمة التحرير الفلسطينية، باستنكار املكائد التي حتاك لإليقاع بالثورة
  )15/9/1970 –فتح (

  
)761( 

  بيان عشائر الضمور يف األردن حول احلوادث األخيرة يف حمافظة الكرك  -643
  )15/9/1970 –فتح (

)762( 

  بيان عشيرة الصرايره يف األردن باستنكار أعمال النهب  -644
  )15/9/1970 –فتح (

 )762( 

  بيان عشائر كريشان يف األردن باستنكار التفرقة اإلقليمية  -645
  )15/9/1970 –فتح (

)762( 

بتأييد  برقية االحتاد العام لعمال الكويت إىل اللجنة املركزية حلركة املقاومة الفلسطينية  -646
  الثورة

  )15/9/1970 –فتح (الكويت 

  
)763( 

  رسالة امللك حسين إىل الزعيم حممد داود بشأن تكليفه تشكيل حكومة عسكرية موقتة  -647
  )17/9/1970 –بيروت  –النهار ( 15/9/1970 ،عمان

)763( 

  رسالة الزعيم حممد داود إىل امللك حسين جواباً على رسالة التكليف  -648
  )17/9/1970 –بيروت  –النهار ( 15/9/1970 ،عمان

)764( 

  جانب من رسالة امللك حسين إىل املواطنين حول تشكيل احلكومة العسكرية  -649
  )17/9/1970 –بيروت  –األنوار ( 16/9/1970عمان 

)764( 

  بيان احلكومة العسكرية يف األردن إىل املواطنين  -650
  )17/9/1970 –بيروت  –األنوار ( 16/9/1970 ،عمان

)765( 

  نداء احلكومة العسكرية يف األردن إىل الفدائيين لتسليم أسلحة املليشيا الفدائية  -651
  )17/9/1970 –بيروت  –األنوار ( 16/9/1970 ،عمان

)765( 

برقية الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل امللوك والرؤساء العرب   -652
  حول الوضع يف األردن

  )17/9/1970 –بغداد  –الثورة ( 16/9/1970 ،غدادب

  
)766( 

الزعيم حممد داود، رئيس احلكومة العسكرية اجلديدة يف األردن، حول تخلف اللجنة  بيان  -653
املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية عن إرسال وفد يمثلها لالجتماع بممثلين عن 

  حكومته
  )ات الفلسطينيةحمفوظات مؤسسة الدراس( 16/9/1970عمان 

)766( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول تمنعها من إرسال وفد يمثلها   -654
  لالجتماع بممثلي احلكومة العسكرية

بيروت  –مركز األبحاث  –" املقاومة الفلسطينية والنظام األردين(" 16/9/1970 ،عمان
  )167، ص 1971 –سبتمبر  –أيلول  –

  
)766( 

رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد   -655
  العام لقوات الثورة الفلسطينية، إىل امللوك والرؤساء العرب حول حوادث الساعة

  )18/9/1970 –فتح ( 16/9/1970 ،عمان

  
)767( 
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واالستعداد "ل استنفار احلزب بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي حو  -656
  "خلوض املعركة

  )17/9/1970بغداد  –الثورة ( 16/9/1970 ،بغداد

  
)768( 

قرارات اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية بشأن توحيد كل قوات املقاومة   -657
  وإلغاء قرار جتميد عضوية اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  )23، ص 1971 "أيلول بطوالت وجمازر" –فتح  ملحق جريدة( 16/9/1970 ،عمان

  
)769( 

أمر صادر عن السيد ياسر عرفات، القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، باالمتناع من   -658
  إطالق النار إال يف حاالت الدفاع 

  )17/9/1970 –بيروت  –األنوار ( 16/9/1970 ،عمان

  
)769( 

لتحرير الفلسطينية وجلنة املتابعة للمؤتمر الوطني األردين بيان اللجنة املركزية ملنظمة ا  -659
  إىل الشعب حول إعالن اإلضراب العام

  )17/9/1970 –بيروت  –النهار ( 16/9/1970 ،عمان

  
)769( 

  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تشكيل حكومة عسكرية يف األردن  -660
  )3، ص 19/9/1970 –بيروت  – 60العدد  –الهدف ( 16/9/1970

)770( 

بيان االحتادات واملنظمات الشعبية يف األردن حول الظروف الراهنة واخملاطر التي   -661
  تتعرض لها الثورة الفلسطينية

  )16/9/1970 –فتح (عمان 

  
)770( 

بيان احلزب الشيوعي اللبناين وحزب البعث العربي االشتراكي يف لبنان حول حوادث   -662
  األردن
  )20/9/1970 –بيروت  –األخبار ( 16/9/1970 ،بيروت

  
)771( 

مقررات املؤتمر االستثنائي لالحتاد العربي للنقل اجلوي حول مسألة اختطاف الطائرات   -663
  املدنية
  )17/9/1970 –بيروت  –النهار ( 16/9/1970 ،بيروت

  
)772( 

ورية، إىل القيادة القومية برقية االحتاد العام لنقابات العمال يف اجلمهورية العربية الس  -664
حلزب البعث العربي االشتراكي واللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، تأييداً 

  حلركة املقاومة
  )17/9/1970 –دمشق  –الثورة ( 16/9/1970 ،دمشق

  
  

)773( 

مضمون رسالة الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، واللواء   -665
عفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين، والعقيد معمر القذايف، رئيس جملس ج

قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، إىل امللك حسين، والسيد ياسر عرفات، رئيس 
اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، حول 

  "األهرام"كما نشرته صحيفة  حوادث األردن،
  )18/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 17/9/1970 ،القاهرة

  
  
  
  

)773( 

برقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، إىل   -666
  امللك حسين حول وقوف اجلزائر بجانب املقاومة الفلسطينية

  )18/9/1970 –زائر اجل –الشعب ( 17/9/1970 ،اجلزائر

  
)774( 

  برقية الرئيس هواري بومدين إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة   -667
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التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، حول تأييد بلده حلركة 
  املقاومة الفلسطينية

  )18/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 17/9/1970 ،اجلزائر

  
)774( 

  قرار جملس جامعة الدول العربية يف جلسته االستثنائية بشأن احلوادث يف األردن  -668
 –القاهرة  – 67نشرة جامعة الدول العربية، العدد ( 17/9/1970 ،القاهرة

17/9/1970(  

)774( 

تصريح لناطق باسم وزارة اخلارجية اجلزائرية باستنكار حكومته للمؤامرات التي   -669
  املقاومة الفلسطينية تستهدف

  )18/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 17/9/1970 ،اجلزائر

  
)775( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول اإلجراءات اإلدارية التي اتخذتها   -670
  يف منطقة اللواء الشمايل من األردن

  )18/9/1970 –فتح ( 17/9/1970

  
)775( 

جنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل املدنيين والعسكريين يف أمر صادر عن الل  -671
  "املناطق احملررة"

  )18/9/1970 –فتح ( 17/9/1970

  
)775( 

نداء من السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد   -672
  العام لقوات الثورة الفلسطينية، إىل قوات الثورة

  )18/9/1970 –فتح ( 17/9/1970

  
)776( 

  نداء ثان من السيد ياسر عرفات إىل قوات الثورة  -673
  )18/9/1970 –فتح ( 17/9/1970

)776( 

  نداء اللجنة اخلماسية إىل احلكومة األردنية وحركة املقاومة لوقف إراقة الدماء  -674
 –طانية نشرة دائرة االستماع يف هيئة اإلذاعة البري( 17/9/1970 ،عمان

M.E./3486/A/11(  

)776( 

  رد الزعيم حممد داود، رئيس جملس الوزراء األردين، على نداء اللجنة اخلماسية  -675
 –نشرة دائرة االستماع يف هيئة اإلذاعة البريطانية ( 17/9/1970 ،عمان

M.E./3486/A/11(  

)776( 

ياسية العربية حول وجوب نداء حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري إىل األحزاب الس  -676
  مساندة املقاومة الفلسطينية

  )18/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 17/9/1970 ،اجلزائر

  
)777( 

نداء حزب جبهة التحرير الوطني الفلسطيني إىل جميع األحزاب التقدمية يف العامل حول   -677
  "إبادة شعب فلسطين"ضرورة الوقوف ضد 

  )18/9/1970 –زائر اجل –الشعب ( 17/9/1970 ،اجلزائر

  
)778( 

يف " اجلنود والضباط الشرفاء"نداء اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل   -678
  اجليش األردين

  )18/9/1970 –فتح ( 17/9/1970

  
)778( 

  بيان احتادات العمال السورية، واألردنية، والفلسطينية، حول احلوادث اجلارية  -679
  )18/9/1970 –فتح ( 17/9/1970

)778( 
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خطاب الدكتور نور الدين األتاسي، األمين العام حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس   -680
الدولة ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية السورية، حول موقف بلده من 

  حوادث األردن
  )19/9/1970 –دمشق  –البعث ( 18/9/1970 ،دمشق

  
  

)779( 

س احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، إىل امللك حسين بشأن برقية الرئي  -681
  احلوادث يف األردن

  )19/9/1970 –تونس  –العمل ( 18/9/1970 ،تونس

  
)780( 

برقية الرئيس احلبيب بورقيبة إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة   -682
  نالتحرير الفلسطينية، بشأن احلوادث يف األرد

  )19/9/1970 –تونس  –العمل ( 18/9/1970 ،تونس

  
)780( 

  برقية الرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية إىل امللك حسين حول حوادث األردن  -683
  )20/9/1970 –بيروت  –النهار ( 18/9/1970 ،بيروت

)780( 

كزية للمقاومة برقية الرئيس شارل حلو إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املر  -684
  الفلسطينية، حول حوادث األردن

  )20/9/1970 –بيروت  –النهار ( 18/9/1970 ،بيروت

  
)781( 

طق باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول التهديدات بإنزال قوات تصريح لنا  -685
  أميركية وبريطانية يف األردن

  )3، ص 22/9/1970 –بيروت  – 61العدد  –الهدف ( 18/9/1970

  
)781( 

نداء من اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل القوات العراقية املرابطة يف   -686
  األردن

  )18/9/1970 –فتح (

  
)781( 

  بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول القتال يف عمان  -687
  )19/9/1970 –فتح ( 18/9/1970

)782( 

  ركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل القوات املسلحة األردنيةنداء من اللجنة امل  -688
  )19/9/1970فتح ( 18/9/1970

)782( 

  االحتكار ورفع األسعارمن األردن حول مكافحة " ة احملررةاملنطق"بيان لقيادة   -689
  )19/9/1970 –فتح ( 18/9/1970

)782( 

  سوريا ولبنانبيان حول اجتماع األحزاب الشيوعية يف األردن و  -690
  )27/9/1970 –بيروت  –األخبار ( 18/9/1970بيروت 

)782( 

بيان األحزاب الشيوعية املوجه إىل الطبقة العاملة وإىل جميع القوى الوطنية والتقدمية   -691
  العربية حول الوضع الراهن يف األردن

  )27/9/1970 –بيروت  –األخبار ( 18/9/1970 ،بيروت

  
)782( 

  حزاب الشيوعية إىل الرأي العام التقدمي العاملي حول الوضع الراهن يف األردننداء األ  -692
  )27/9/1970 –بيروت  –األخبار ( 18/9/1970 ،بيروت

)783( 

برقية األحزاب الشيوعية إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية وجلنة املتابعة   -693
  للمؤتمر الوطني األردين

  )27/9/1970 –بيروت  –األخبار ( 18/9/1970 ،بيروت

  
)784( 
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  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير اخلليج العربي احملتل حول حوادث األردن  -694
  )7، ص 9/10/1970 –بيروت  – 320العدد  –إىل األمام ( 18/9/1970

)785( 

جنبية برقية االحتاد العام للعمال اجلزائريين إىل بعض االحتادات العمالية العربية واأل  -695
  حول ضرورة احملافظة على الثورة الفلسطينية

  )19/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 18/9/1970 ،اجلزائر

  
)785( 

برقية الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل امللك حسين   -696
  بشأن وقف إطالق النار

  )20/9/1970 –بيروت  –النهار ( 19/9/1970 ،القاهرة

  
)786( 

برقية الرئيس جمال عبد الناصر إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة   -697
  التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، بشأن وقف إطالق النار

  )20/9/1970 –بيروت  –النهار ( 19/9/1970 ،القاهرة

  
)786( 

  ئيس جمال عبد الناصر حول حوادث األردنرسالة امللك حسين إىل الر  -698
  )21/9/1970 –بيروت  –النهار ( 19/9/1970 ،عمان

)787( 

نداء السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام   -699
  لقوات الثورة الفلسطينية، إىل قواته بوقف إطالق النار

  )21/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 19/9/1970 ،عمان

  
)788( 

تصريح ملتحدث رسمي يف اجلمهورية العربية املتحدة حول اعتبار  أي تدخل أميركي يف   -700
  املنطقة عمالً معادياً لألمة العربية

  )20/9/1970 –بيروت  –النهار ( 19/9/1970 ،القاهرة

  
)788( 

هواري بومدين، رئيس جملس  بيان جزائري موريتاين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس  -701
  الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، ملوريتانيا

  )21/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 19/9/1970 ،نواكشوط

  
)788( 

  بيان مغربي جزائري مشترك بمناسبة اجتماع امللك احلسن الثاين والرئيس بومدين  -702
  )21/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 19/9/1970 ،احملمدية

)789( 

برقية السيد ميشال عفلق، األمين العام للقيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي،   -703
إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، تأييداً للثورة الفلسطينية بمناسبة 

  حوادث عمان
  )5، ص 25/9/1970 –بيروت  – 700العدد  –األحرار ( 19/9/1970 ،بيروت

  
  

)789( 

تصريح السيد حممد املصمودي، وزير اخلارجية التونسي، حول توجيه الدعوة إىل عقد   -704
  مؤتمر قمة عربي لتدارس املوقف يف األردن

  )20/9/1970 –تونس  –العمل ( 19/9/1970 ،تونس

  
)789( 

  برقية عشائر بني صخر إىل الضباط واجلنود من أبنائها  -705
  )19/9/1970 –فتح (

)790( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول التحاق نفر من ضباط اجليش   -706
  األردين بالثورة الفلسطينية

  )19/9/1970 –فتح ( 19/9/1970

  
)790( 

  برقية الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل امللك حسين   -707
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  بوقف إطالق النارحول وجوب التزام القوات األردنية 
  )21/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 20/9/1970 ،القاهرة

)791( 

  برقية ثانية من الرئيس جمال عبد الناصر إىل امللك حسين بشأن وقف إطالق النار  -708
  )21/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 20/9/1970 ،القاهرة

)791( 

لناصر رداً على برقيتي الرئيس جمال عبد برقية امللك حسين إىل الرئيس جمال عبد ا  -709
  الناصر إليه

  )21/9/1970 –بيروت  –النهار ( 20/9/1970 ،عمان

  
)791( 

رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد   -710
  ث يف األردنالعام لقوات الثورة الفلسطينية، إىل الرئيس جمال عبد الناصر، حول احلواد

  )25/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 20/9/1970 ،عمان

  
)792( 

حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس  خطاب الدكتور نور الدين األتاسي، األمين العام  -711
  الدولة ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية السورية، حول حوادث األردن

  )21/9/1970 –دمشق  –الثورة ( 20/9/1970 ،دمشق

  
)792( 

  بيان جملس قيادة الثورة الليبي حول حوادث األردن  -712
  )21/9/1970 –بنغازي  –احلقيقة ( 20/9/1970 ،طرابلس

)794( 

برقية امللك حسين إىل امللوك والرؤساء العرب حول دخول قوة من اجليش السوري إىل   -713
  األراضي األردنية

  )21/9/1970 –وت بير –النهار ( 20/9/1970 ،عمان

  
)795( 

برقية ثانية من امللك حسين إىل امللوك والرؤساء العرب حول دخول قوة من اجليش   -714
  السوري إىل األراضي األردنية

  )21/9/1970 –بيروت  –النهار ( 20/9/1970 ،عمان

  
)795( 

لتحاق بصفوف نداء القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي إىل أعضاء احلزب لال  -715
  الثورة الفلسطينية

  )5، ص 25/9/1970 –بيروت  – 700العدد  –األحرار ( 20/9/1970

  
)796( 

نداء اجملالس البلدية والنواب واألعيان وممثلي النقابات املهنية والعمالية والتجارية   -716
  والطالبية يف حمافظة نابلس إىل امللك حسين لوقف االقتتال يف عمان

  )20/9/1970 –القدس  –دس الق(نابلس 

  
)796( 

نداء نقابات األطباء والصيادلة واملهندسين والعمال والوجهاء يف الضفة الغربية إىل   -717
  امللك حسين لوقف االقتتال يف األردن

  )20/9/1970 –القدس  - القدس(

  
)796( 

  تال يف عماننداء الهيئة اإلسالمية يف القدس إىل املسؤولين األردنيين لوقف االقت  -718
  )20/9/1970 –القدس  –القدس (القدس 

)796( 

أمر صادر عن السيد ياسر عرفات، القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، إىل ضباط   -719
  وجنود اللواء األربعين يف اجليش األردين

  )21/9/1970 –فتح ( 20/9/1970

  
)797( 

طينية حول التحاق عدد من ضباط اجليش بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلس  -720
  األردين وجنوده بالثورة الفلسطينية

  
)797( 
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  )20/9/1970 –فتح (
 بالغ عسكري صادر عن القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية حول املوقف يف شمايل  -721

  األردن
  )21/9/1970 –دمشق  –الثورة ( 20/9/1970

  
)797( 

د الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل امللك حسين رسالة الرئيس جمال عب  -722
  حول احملاذير احمليطة بتصفية املقاومة الفلسطينية

  )25/12/1970 –القاهرة  –األهرام ( 21/9/1970 ،القاهرة

  
)797( 

  خطاب امللك حسين إىل الشعب حول حوادث الساعة  -723
 –ة اإلذاعة البريطانيةنشرة دائرة االستماع يف هيئ( 21/9/1970 ،عمان

M.E./3489/A/19(  

)798( 

تصريح لناطق باسم وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية السورية حول بيان أميركي   -724
  يتهم احلكومة السورية بالتدخل يف حوادث األردن

  )22/9/1970 –دمشق  –الثورة ( 21/9/1970 ،دمشق

  
)800( 

  فلسطين حول املفاوضات بشأن الرهائن احملتجزين لديهابيان اجلبهة الشعبية لتحرير   -725
  )22/9/1970 –بيروت  – 61العدد  –الهدف ( 21/9/1970 ،بيروت

)800( 

  نداء من امللك حسين إىل القوات األردنية لوقف إطالق النار  -726
  )22/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 21/9/1970 ،عمان

)801( 

  قمة عربي عاجل يف القاهرة لبحث املوقف يف األردنبيان رسمي حول عقد مؤتمر   -727
  )22/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 21/9/1970 ،القاهرة

)801( 

بيان جملسي الثورة والوزراء اجلزائريين حول تمنع اجلزائر عن االشتراك يف مؤتمر قمة   -728
  عربي

  )22/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 21/9/1970 ،اجلزائر

  
)801( 

التهديدات السافرة من قبل "تصريح السيد حمود القباين، وزير اإلعالم السوري، حول   -729
  يف األردن" الواليات املتحدة األميركية بالتدخل العسكري املباشر

  )22/9/1970 –دمشق  –الثورة ( 21/9/1970 ،دمشق

  
)802( 

ين، إىل القوات األردنية نداء العقيد الركن سعد صايل، قائد لواء احلسين يف اجليش األرد  -730
  لاللتحاق بالثورة الفلسطينية

  )22/9/1970 –فتح ( 21/9/1970

  
)802( 

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد   -731
العام لقوات الثورة الفلسطينية، إىل مؤتمر امللوك والرؤساء العرب يف القاهرة حول 

  يف األردنالوضع 
  )23/9/1970 –فتح ( 22/9/1970

  
  

)803( 

بيان السيد ياسر عرفات حول عدم صحة بالغات السلطات األردنية بشأن وقف إطالق   -732
  النار
  )22/9/1970 –فتح ( 22/9/1970

  
)804( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول التهديد بإنزال قوات أميركية يف   -733
  ردناأل

  
)804( 
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  )23/9/1970 –فتح ( 22/9/1970
تصريح لناطق باسم وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية السورية حول التهديدات   -734

  األميركية بالتدخل يف األردن
  )23/9/1970 –دمشق  –الثورة ( 22/9/1970 ،دمشق

  
)805( 

والرؤساء العرب اجملتمعين   امللوكرسالة اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل  -735
  يجب تدبره إزاء الوضع الراهن يف األردن يف القاهرة، حول رأي اللجنة يف ما

  )23/9/1970 –دمشق  –الثورة ( 1970)/22

  
)805( 

جانب من حديث السيد حممد حسنين هيكل، وزير اإلرشاد القومي يف اجلمهورية العربية   -736
  حول احلوادث الراهنة يف األردناملتحدة، يف مؤتمر صحايف 

  )23/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 22/9/1970 ،القاهرة

  
)806( 

خطر التدخل "بيان اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين حول حوادث األردن، و   -737
  "االستعماري املسلح

  )27/9/1970 –بيروت  –األخبار ( 22/9/1970 ،بيروت

  
)809( 

  بيان احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان حول االقتتال اجلاري يف األردن جانب من  -738
  )23/9/1970 –بيروت  –احملرر ( 22/9/1970 ،بيروت

)810( 

تصريح ملتحدث رسمي باسم وزارة اخلارجية اجلزائرية حول استدعاء السفير السوري   -739
  الشرق األوسطوالسفير العراقي يف اجلزائر للتشاور معهما بشأن الوضع يف 

  )23/9/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 22/9/1970 ،اجلزائر

  
)810( 

  بيان الهيئة التنفيذية لالحتاد العام لطلبة فلسطين حول حوادث األردن  -740
  )4، ص 22/9/1970 –بيروت  – 61العدد  –الهدف (

)811( 

الفلسطينية والقائد  بيان للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  -741
  العام لقوات الثورة الفلسطينية، حول حرص الثورة على سالمة الرعايا األجانب

  )23/9/1970 –فتح ( 22/9/1970

  
)811( 

نداء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إىل جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر، حول   -742
  أوضاع املصابين يف حوادث األردن

  )22/9/1970 –فتح (

  
)811( 

  بيان حول وجوب التعاون مع أفراد الصليب األحمر  -743
  )22/9/1970 –فتح (

)811(  
  

برقية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إىل رئيس جمعية الصليب األحمر الدولية يف   -744
  جنيف، حول عدم وصول الفرق واملعونات الطبية

  )23/9/1970 –فتح ( 22/9/1970

  
)812( 

ريح ناطق رسمي باسم القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية حول عدم وصول تص  -745
  املعونات الطبية إىل املستشفيات

  )22/9/1970 –فتح (

  
)812( 

  برقية عشائر الرواشدة، واحلباشنة، وطوقان، تأييداً للثورة الفلسطينية  -746
  )22/9/1970 –فتح (

)812( 

  ان أبو طه، قائد كتيبة خالد بن الوليد يف اجليش األردين، إىل نداء الرائد الركن مطلق حمد  -747



59 
 

  أفراد كتيبته لالنضمام إىل صفوف الثورة
  )22/9/1970 –فتح (

)812( 

خطاب الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية املنتخب، بمناسبة قسمه   -748
  اليمين الدستورية

 –بيروت  – 2825ة لألنباء، العدد نشرة الوكالة الوطني( 23/9/1970 ،بيروت
  )2، ص 23/9/1970

  
)812( 

والسيد " فتح"رسالة السيد صالح خلف، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -749
، إىل امللك حسين بشأن إيقاف القتال "فتح"فاروق القدومي عضو اللجنة التنفيذية لـ 

  الدائر يف األردن
  )ؤسسة الدراسات الفلسطينيةحمفوظات م( 23/9/1970 ،عمان

  
  

)813( 

  رسالة امللك حسين إىل الشعب والفدائيين حول التوصل إىل اتفاق لوقف القتال  -750
  )24/9/1970 –بيروت  –النهار ( 23/9/1970 ،عمان

)813( 

كلمة اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين، إىل األردنيين   -751
الزعماء العرب الذي حضر إىل األردن للعمل لوقف  دصفته رئيساً لوفوالفلسطينيين، ب

  إطالق النار، حول استجابة الفريقين املتحاربين ملسعاه
  )24/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 23/9/1970 ،عمان

  
  

)814( 

  كلمة امللك حسين إىل املواطنين حول التوصل إىل إقرار وقف إطالق النار  -752
  )24/9/1970 –بيروت  –احلياة ( 23/9/1970 ،عمان

)815( 

األمر الصادر عن املشير حابس اجملايل، احلاكم العسكري العام يف األردن، بشأن وقف   -753
  إطالق النار

  )24/9/1970 –بيروت  –النهار ( 23/9/1970 ،عمان

  
)816( 

سطينية والقائد برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفل  -754
العام لقوات الثورة الفلسطينية، إىل الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية 

  املتحدة، بنفي التوصل إىل اتفاقية ما بين الطرفين املتحاربين يف األردن
  )24/9/1970 –فتح ( 23/9/1970 ،عمان

  
  

)816( 

طينية إىل اللواء جعفر النميري، رئيس جملس رسالة اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلس  -755
قيادة الثورة السوداين ورئيس وفد مؤتمر امللوك والرؤساء العرب إىل عمان، حول ما أشيع 

  أسرتهم السلطات األردنية نعن اتصاله ببعض القياديين الفلسطينيين الذي
  )24/9/1970 –فتح ( 23/9/1970 ،عمان

  
  

)816( 

ية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول عدم تمكنها حتى هذا التاريخ من بيان اللجنة املركز  -756
  االتصال بوفد مؤتمر امللوك والرؤساء العرب

  )24/9/1970 –فتح ( 23/9/1970 ،عمان

  
)817( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول ما أشيع من تفاوض السلطات   -757
  لسطينيين الذين وقعوا يف أسرهااألردنية مع بعض القياديين الف

  )24/9/1970 –فتح ( 23/9/1970 ،عمان

  
)817( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول ما أشيع عن تبني وفد مؤتمر   -758
  امللوك والرؤساء العرب القتراحات امللك حسين

  
)817( 



60 
 

  )24/9/1970 –بغداد  –الثورة ( 23/9/1970
كتب الصحايف لرئاسة الدولة يف اجلمهورية العربية السورية حول زيارة الدكتور بيان امل  -759

  نور الدين األتاسي، رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء، إىل القاهرة
  )24/9/1970دمشق  –الثورة ( 23/9/1970 ،دمشق

  
)818( 

املركزية ملنظمة  برقية االحتاد العام لطلبة تونس إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة  -760
التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، حول تأييد االحتاد للثورة 

  الفلسطينية
  )23/9/1970 –فتح (تونس 

  
  

)818( 

نداء من إدارة مستشفى األشرفية يف عمان إىل الهالل األحمر والصليب األحمر لتزويده   -761
  باألدوية واألطباء

  )23/9/1970 –فتح (عمان 

  
)819( 

  برقية جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إىل الرؤساء العرب اجملتمعين يف القاهرة  -762
  )23/9/1970 –فتح (

)819( 

برقية امللك حسين إىل امللوك والرؤساء العرب يف القاهرة حول عدم تقيد بعض   -763
  اجلماعات بوقف إطالق النار

  )ة الدراسات الفلسطينيةحمفوظات مؤسس( 24/9/1970 ،عمان

  
)819( 

برقية اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين ورئيس وفد مؤتمر   -764
امللوك والرؤساء العرب إىل عمان، إىل امللك حسين حول ما بلغه من جتدد القتال يف 

  األردن
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 24/9/1970 ،القاهرة

  
)819( 

برقية امللك حسين إىل امللوك والرؤساء العرب اجملتمعين يف القاهرة، حول جتسيم   -765
  األخبار عن حوادث األردن

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 24/9/1970 ،عمان

  
)820( 

برقية امللك حسين إىل اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين ورئيس   -766
ؤتمر امللوك والرؤساء العرب إىل عمان، حول توقف إطالق النار يف إربد وحول وفد م

  املوقف السوري
  )25/9/1970 –بيروت  –النهار ( 24/9/1970 ،عمان

  
  

)820( 

  كتاب استقال الزعيم حممد داود، رئيس جملس الوزراء األردين  -767
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 24/9/1970 ،القاهرة

)820( 

بيان املتحدث الرسمي املصري حول نتائج اجتماعات امللوك والرؤساء العرب حتى   -768
  تاريخه
  )25/9/1970 –بيروت  –النهار ( 24/9/1970 ،القاهرة

  
)821( 

برقية قيادة الثورة الفلسطينية، إىل الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس   -769
  شده فيها الوقوف بجانب الثورةجملس الوزراء اجلزائري، تنا

  )24/9/1970 –اجلزائر  –الشعب (

  
)821( 

  بيان السيد ياسر عرفات إىل الشعب والفدائيين حول وجوب الثبات يف النضال  -770
  )25/9/1970 –بيروت  –النهار ( 24/9/1970

)821( 
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  جتماع بهرسالة اللواء جعفر النميري إىل السيد ياسر عرفات حول حتديد مكان اال  -771
  )25/9/1970 –بيروت  –النهار ( 24/9/1970 ،عمان

)822( 

د والقائ ركزية ملنظمة التحرير الفلسطينيةرسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة امل  -772
، إىل اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة العام لقوات الثورة الفلسطينية

والرؤساء العرب إىل عمان، حول حتقيق لقاء عاجل  السوداين ورئيس وفد مؤتمر امللوك
  بينهما
  )25/9/1970 –فتح ( 24/9/1970 ،عمان

  
  

)822( 

، حول مسببات حوادث اجلزائري تصريح السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية  -773
  األردن، وحول التهديد بالتدخل العسكري األجنبي فيها

  )25/9/1970 –زائر اجل –الشعب ( 24/9/1970 ،اجلزائر

  
)822( 

  نداء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني لتزويد مدينة عمان باملاء والسعي إلنقاذ اجلرحى  -774
  )25/9/1970 –بيروت  –النهار ( 24/9/1970

)823( 

  رسالة السيد ياسر عرفات إىل الثوار الفلسطينيين بخصوص وقف إطالق النار  -775
  )26/9/1970 –بيروت  – 65 –الهدف ( 25/9/1970 ،عمان

)824( 

  أمر صادر من امللك حسين إىل األوقات األردنية بوجوب وقف إطالق النار  -776
  )26/9/1970 –بيروت  –النهار ( 25/9/1970 ،عمان

)824( 

حديث السيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونسي، حول الوضع يف األردن   -777
  جتماع الرؤساء العرب إىل عمانومهمة الوفد الذي أوفده ا

  )25/9/1970 –تونس  –العمل (القاهرة 

  
)824( 

بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، يف افتتاح املؤتمر السنوي الثالث   -778
  عشر للحزب

  )26/9/1970 –بيروت  –العمل ( 25/9/1970 ،شتورة

  
)830( 

  جال الثورة يف جبل األشرفية بعمانكلمة السيد ياسر عرفات إىل ر  -779
  )26/9/1970 –فتح ( 25/9/1970 ،عمان

)835( 

على " املؤامرة االمبريالية"تصريحات السيد كمال ناصر، الناطق الرسمي باسم اللجنة   -780
  الثورة الفلسطينية

  .حوادث األردن
  )26/9/1970 –بيروت  –النهار ( 25/9/1970 ،بيروت

  
)837(  
)836(  

 
، على "املؤامرة االمبريالية"يان اجلبهة الشعبية لتحرير اخلليج العربي احملتل بشجب ب  -781

  الثورة الفلسطينية
  )25/9/1970 –بيروت  – 64العدد  –الهدف (

  
)837( 

بيان اللجنة املركزية لنصرة الثورة يف اخلليج العربي احملتل وفلسطين يف جمهورية   -782
  ا تتعرض له الثورة الفلسطينية يف األردناليمن اجلنوبية الشعبية بشجب م

  )25/9/1970 –بيروت  – 64العدد  –الهدف (

  
)737( 

، بمناسبة )فريليمو(رسالة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إىل جبهة حترير موزامبيق   -783
  اليوم العاملي للتضامن مع شعب موزامبيق

  )6، ص 17/11/1970 –بيروت  – 74العدد  –الهدف ( 25/9/1970

  
)837( 
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نداء إدارة مستشفى األشرفية يف عمان إىل اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة   -784
الثورة السوداين ورئيس وفد امللوك والرؤساء العرب إىل عمان، حول تعرض املستشفى 

  لهجوم القوات األردنية
  )26/9/1970 –بيروت  –النهار ( 25/9/1970 ،عمان

  
  

)838( 

ن لقيادة قوات الثورة الفلسطينية حول اعتداء القوات األردنية على مستشفى األشرفية بيا  -785
  يف عمان

  )26/9/1970 –فتح ( 25/9/1970 ،عمان

  
)838( 

بيان البعثة الطبية للجمهورية العربية الليبية يف األردن حول تعرض األطباء لقصف   -786
  القوات األردنية

  )25/9/1970 –فتح (

  
)838( 

  بيان إلدارة مستشفى األميرة بسمة يف إربد حول تعرضه لقصف القوات األردنية  -787
  )25/9/1970 –بيروت  – 64العدد  –الهدف (

)838( 

  بيان احتاد الكتاب اللبنانيين حول حوادث األردن  -788
  )25/9/1970 –بيروت  – 64العدد  –الهدف (بيروت 

)839( 

رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل امللك حسين  برقية الرئيس جمال عبد الناصر،  -789
حول التقرير الذي قدمه اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين ورئيس 

  وفد امللوك والرؤساء العرب إىل عمان، إىل امللوك والرؤساء العرب عن الوضع يف األردن
  )27/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 26/9/1970 ،القاهرة

  
  

)839( 

برقية امللك حسين إىل الرئيس جمال عبد الناصر، جواباً على برقية الرئيس عبد الناصر   -790
  إليه

  )27/9/1970 –بيروت  –احلياة ( 26/9/1970 ،عمان

  
)840( 

تقرير اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين ورئيس وفد امللوك   -791
عمان، عن املساعي التي بذلها الوفد يف العاصمة األردنية وعن حالة  والرؤساء العرب إىل

  العاصمة
  )27/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 26/9/1970 ،القاهرة

  
  

)840( 

كلمة السيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونسي واملمثل الشخصي للرئيس   -792
مهمة الوفد الذي ترأسه اللواء جعفر  احلبيب  بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول

  النميري يف عمان
  )27/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 26/9/1970 ،القاهرة

  
  

)846( 

  برقية امللك حسين إىل الرئيس جمال عبد الناصر، حول تقرير اللواء جعفر النميري  -793
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 26/9/1970 ،عمان

)847( 

  رقية امللك حسين إىل امللك فيصل حول تقرير اللواء جعفر النميريب  -794
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 26/9/1970 ،عمان

)848( 

نص مكاملة هاتفية بين الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة،   -795
  ن إىل القاهرةوبين امللك حسين، بخصوص وقف إطالق النار وحضور امللك حسي

  )23/7/1970 –القاهرة  –األهرام ( 26/9/1970 ،القاهرة –عمان 

  
)848( 

 )849(  رسالة امللك حسين إىل السيد أحمد طوقان بتكليفه تشكيل حكومة أردنية جديدة  -796
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  )27/9/1970 –بيروت  –النهار ( 26/9/1970 ،عمان
الفلسطينية حول تشكيل احلكومة  جانب من بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير  -797

  األردنية اجلديدة
  )27/9/1970 –فتح ( 26/9/1970

  
)850( 

العراقية وحزب البعث العربي بيان جملس قيادة الثورة العراقية حول موقف احلكومة   -798
  االشتراكي من حوادث األردن

  )28/9/1970 –بغداد  –الثورة ( 26/9/1970 ،بغداد

  
)851( 

ايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير حديث صح  -799
  الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، حول حوادث األردن

  )27/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 26/9/1970 ،القاهرة

  
)854( 

  ردنبيان ممثلي الغرف التجارية العربية يف الضفة الغربية حول حوادث األ  -800
  )27/9/1970 –القدس  –القدس ( 26/9/1970 ،القدس

)854( 

بيان وزعه مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف بيروت حول إعداد الئحة اتهام قانونية   -801
  ضد امللك حسين

  )27/9/1970 –بيروت  –النهار ( 26/9/1970 ،بيروت

  
)855( 

  حديث خاص للملك حسين حول حوادث األردن  -802
  )27/9/1970 –لندن  –صنداي تايمز (عمان 

)855( 

  اتفاقية القاهرة ما بين احلكومة األردنية واملقاومة الفلسطينية  -803
  )29/9/1970 –بيروت  – 67العدد  –الهدف ( 27/9/1970 ،القاهرة

)856( 

نص حديث ما بين الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، والسيد   -804
سر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات يا

  الثورة الفلسطينية، حول املوقف يف األردن
  )16/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 27/9/1970 ،القاهرة

  
  

)857( 

تونسية، برقية الرئيس جمال عبد الناصر إىل الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية ال  -805
  بشأن ترؤس السيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونسي، جلنة املتابعة العربية

  )16/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 27/9/1970

  
)858( 

  للشعب الفلسطيني" عملية إبادة"جانب من تصريح السيد الباهي األدغم حول وجود   -806
  )27/9/1970 –تونس  –العمل (القاهرة 

)859( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية عن منع السلطات األردنية وصول   -807
  املعونات الطبية إىل الشعب

  )27/9/1970 –فتح ( 27/9/1970

  
)860( 

إلنقاذ األطباء واملمرضات " الضمير اإلنساين"نداء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إىل   -808
  األردنية يف مستشفى األشرفية يف عمان الذين قبضت عليهم القوات

  )27/9/1970 –فتح (

  
)860( 

  جانب من بيان املؤتمر الثالث حلزب الكتائب اللبنانية  -809
  )28/9/1970 –بيروت  –النهار ( 27/9/1970 ،شتورة

)860( 

 )860(  كلمة امللك حسين إىل الشعب حول اتفاقية القاهرة  -810
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  )دراسات الفلسطينيةحمفوظات مؤسسة ال( 28/9/1970 ،عمان
برقية الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، إىل الرئيس جمال عبد   -811

الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، بشأن ترؤس السيد الباهي األدغم، رئيس 
  جملس الوزراء التونسي، جلنة املتابعة العربية

  )29/9/1970 –تونس  –العمل ( 28/9/1970 ،تونس

  
  

)861( 

كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام   -812
لقوات الثورة الفلسطينية، إىل الشعب والثوار حول موجبات القبول بوقف إطالق النار ما 

  بين قوات الثورة والقوات األردنية
  )29/9/1970 –فتح ( 28/9/1970

  
  

)861( 

  ثر توقيع اتفاقية القاهرةصحايف خاص للسيد ياسر عرفات على إحديث   -813
  )29/9/1970 –القاهرة  –األهرام ( 28/9/1970

)863( 

برقية قيادة جيش التحرير الفلسطيني إىل السيد أنور السادات، نائب رئيس اجلمهورية   -814
  العربية املتحدة، تعزية بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر

  )1/10/1970 –فتح ( 30/9/1970

  
)864( 

رسالة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوري إىل جلان احلزب حول حوادث األردن   -815
  ومهمات احلزب يف املرحلة القادمة

  )8/11/1970 –بيروت  –األخبار ( 1970) سبتمبر(أواخر أيلول 

  
)864( 

  برنامج احلزب الشيوعي العراقي  -816
 –منشورات جريدة النداء  –" برنامج احلزب الشيوعي العراقي(" 1970) مبرسبت(أيلول 
  )بيروت

)872( 

  بيان املؤتمر الوطني الثاين للحزب الشيوعي العراقي  -817
 –جريدة النداء  منشورات –" برنامج احلزب الشيوعي العراقي(" 1970) سبتمبر(أيلول 
  )بيروت

)873( 

جتمعوا يف القاهرة بمناسبة وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، بيان القادة العرب الذين ا  -818
  رئيس اجلمهورية العربية املتحدة

  )2/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 1/10/1970 ،القاهرة

  
)873( 

  بيان اللجنة العربية العليا للمتابعة حول اخلطوات الواجبة لتنفيذ اتفاقية القاهرة  -819
  )سسة الدراسات الفلسطينيةحمفوظات مؤ( 1/10/1970 ،عمان

)874( 

برقية اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل السيد أنور السادات، نائب رئيس   -820
  اجلمهورية العربية املتحدة، تعزية بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر

  )1/10/1970 –بيروت  –النهار (

  
)874( 

ن إىل السيد أنور السادات تعزية بوفاة الرئيس جمال برقية اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطي  -821
  عبد الناصر

  )1/10/1970 –بيروت  –الهدف (

  
)874( 

جانب من تقرير اللجنة التنفيذية العليا لالحتاد االشتراكي العربي إىل اللجنة املركزية   -822
  ثر وفاة الرئيس جمال عبد الناصرحتاد بشأن األوضاع املستجدة على إلال

  )6/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 3/10/1970 ،ةالقاهر

)875( 
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  بيان مصري سوفييتي مشترك حول الوضع يف الشرق األوسط  -823
  )4/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 3/10/1970 ،القاهرة

)877( 

مذكرة احلزب الشيوعي السوري إىل املؤتمر القومي العاشر االستثنائي حلزب البعث   -824
  تراكيالعربي االش

  )15/11/1970 –بيروت  –األخبار ( 3/10/1970 ،دمشق

  
)877( 

برقية اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل الرئيس ماو تسي تونغ، رئيس   -825
جملس الدولة جلمهورية الصين الشعبية، يف الذكرى احلادية والعشرين لتأسيس 

  اجلمهورية
  )3/10/1970 –بيروت  –النهار (

  
)878( 

رسالة السيد نسيم جمدالين، وزير اخلارجية اللبنانية، إىل املعتمدين السياسيين العرب يف   -826
بيروت، حول رفض حكومته السماح لطائرة عراقية بإنزال عدد من الفدائيين العائدين 

  من بغداد، يف مطار بيروت
  )5/10/1970 –بيروت  –احلياة ( 4/10/1970 ،بيروت

  
  

)878( 

  ان اللجنة العربية العليا للمتابعة حول املباشرة بتنفيذ اتفاقية القاهرةبي  -827
 –نشرة دائرة االستماع يف هيئة اإلذاعة البريطانية ( 5/10/1970 ،عمان

M.E./3502/A/15(  

)879( 

بيان جبهة التحرير العربية حول امتناع السلطات اللبنانية من السماح لعدد من املنتمين   -828
  ودة إىل لبنان بعدما خرجوا إىل األردن لنصرة الفدائيينإليها بالع

  )5، ص 9/10/1970 –بيروت  – 702العدد  –األحرار ( 5/10/1970 ،بيروت

  
)879( 

بيان اللجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي حول تمسكها بالسياسة التي اختطها   -829
  الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

  )7/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 6/10/1970 ،القاهرة

  
)880( 

جانب من حديث السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة،   -830
  ة األميركية ومسألة وقف إطالق الناررحول املباد

  )7/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 6/10/1970 ،القاهرة

  
)881( 

إىل اللجنة العربية العليا  لقائد العام لقوات الثورة الفلسطينيةبرقية السيد ياسر عرفات، ا  -831
  للمتابعة حول استمرار العمليات العسكرية والتعديات على املواطنين يف األردن

  )7/10/1970 –فتح (  6/10/1970

  
)883( 

، برقية السيد ياسر عرفات إىل العميد أحمد حلمي، رئيس جلنة الرقابة العسكرية العربية  -832
  حول استمرار العمليات العسكرية وحمالت االعتقال يف األردن

  )7/10/1970 –فتح ( 6/10/1970

  
)883( 

حديث للسيد ابراهيم أبو بكر، عضو اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول   -833
وردت يف املؤتمر الصحايف الذي عقده " مغالطات تتعارض مع روح اتفاقية القاهرة"

  اإلعالم األردين وزير
  )7/10/1970 –عمان  –فتح ( 6/10/1970 ،عمان

  
  

)884( 

، رئيس اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان، "أبو يوسف"رسالة السيد   -834
احملررين يف لبنان، حول  يب الصحافة، والسيد ملحم كرم نقيبإىل السيد رياض طه نق
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  "أجواء حممومة"لق خل" بوادر حملة إعالمية مريبة"
  )7/10/1970 –بيروت  –النهار ( 6/10/1970 ،بيروت

)885( 

تحدة املوقت، يف جملس األمة خطاب السيد أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية امل  -835
  ترشيحه من قبل اجمللس لرئاسة اجلمهورية على إثر إعالن

  )8/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 7/10/1970 ،القاهرة

  
)886( 

  قرارات اللجنة العربية العليا للمتابعة لضمان تنفيذ اتفاقية القاهرة  -836
 - نشرة دائرة االستماع يف هيئة اإلذاعة البريطانية ( 7/10/1970 ،عمان

M.E./3503/A/6(  

)888( 

 مذكرة مؤتمر العامل اإلسالمي إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس التأسيسي لرابطة العامل  -837
  اإلسالمي حول احلفريات اإلسرائيلية يف القدس

  )9/10/1970 –جدة  –البالد (

  
)888(  

 
" نيويورك تايمز"رسالة السيد عبد احلميد شرف، السفير األردين يف واشنطن، إىل صحيفة   -838

  حول مسألة طلب تدخل عسكري يف أثناء حوادث األردن
  )14/10/1970 –ك نيويور –" نيويورك تايمز(" 9/10/1970 ،واشنطن

  
)890( 

  خاص للسيد أحمد طوقان، رئيس جملس الوزراء األردين حديث صحايف  -839
  )11/10/1970 –بيروت  –النهار ( 10/10/1970 ،عمان

)891( 

جانب من حديث صحايف خاص أدىل به السيد نايف حواتمه، الناطق الرسمي باسم   -840
  ونتائجها) سبتمبر(، حول حوادث ايلول اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين

  )10/10/1970 –بيروت  –النهار (

  
)892( 

إغاثة  نداء امللك فيصل إىل شعوب وحكومات األمة العربية واإلسالمية للمشاركة يف  -841
  حوادث األردن املنكوبين يف

  )13/10/1970 –جدة  –البالد (الرياض 

  
)894( 

حلكومة األردنية واللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية االتفاقية املعقودة ما بين ا  -842
  لتنظيم العالقات بينهما

  )15/10/1970 –فتح ( 13/10/1970 ،عمان

  
)895( 

كلمة السيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونسي ورئيس اللجنة العربية العليا   -843
  األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمتابعة، بمناسبة توقيع االتفاقية بين احلكومة

  )15/10/1970 –فتح ( 13/10/1970 ،عمان

  
)897( 

حديث صحايف للسيد حممد حسنين هيكل، وزير اإلرشاد القومي يف اجلمهورية العربية   -844
  املتحدة، حول سياسة حكومته إزاء بعض املسائل الراهنة

  )13/10/1970 –بيروت  –النهار (القاهرة 

  
)898( 

جانب من تقرير املكتب السياسي املقدم إىل اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين يف   -845
  اجتماعها االستثنائي لبحث الوضع العربي العام

  )25/10/1970 –بيروت  –األخبار ( 1970) أكتوبر(أواسط تشرين األول  ،بيروت

  
)900( 

ي اللبناين حول اجتماعها االستثنائي جانب من بيان اللجنة املركزية للحزب الشيوع  -846
  لبحث الوضع العربي العام

  )25/10/1970 –بيروت  –األخبار ( 1970) أكتوبر(أواسط تشرين األول  ،بيروت

  
)909( 
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خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء يف   -847
  قيم بمناسبة جالء اإليطاليين عن ليبيااجلمهورية العربية الليبية، يف مهرجان شعبي أ

  )18/10/1970 –طرابلس  –الثورة ( 17/10/1970 ،طرابلس

  
)910( 

  البيان الوزاري حلكومة السيد صائب سالم، رئيس جملس الوزراء اللبناين اجلديد  -848
 –بيروت  – 2845العدد  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 17/10/1970 ،بيروت

  )3ص ، 17/10/1970

)911( 

  قرارات اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية عشرة  -849
  )27/10/1970 –جدة  –البالد ( 18/10/1970 ،مكة

)912( 

بيان سوري إيطايل حزبي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب االشتراكي اإليطايل   -850
  لوحدة الطبقة العاملة إىل سوريا

  )20/10/1970 –دمشق  –الثورة ( 18/10/1970 ،دمشق

  
)914( 

جانب من كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، أمام قادة   -851
  القوات املسلحة حول الصراع مع إسرائيل والعالقات باالحتاد السوفييتي

  )20/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 19/10/1970 ،القاهرة

  
)915( 

برقية الرئيس أنور السادات إىل السيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونسي،   -852
  بصفته رئيساً للجنة العربية العليا للمتابعة، بشأن عمل اللجنة

  )20/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 19/10/1970 ،القاهرة

  
)916( 

  لسطينيةحديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات حول القضية الف  -853
  )22/10/1970 –القاهرة  –األهرام ( 20/10/1970 ،القاهرة

)916( 

اخلطاب األميري يف افتتاح دور االنعقاد العادي اخلامس التكميلي للفصل التشريعي   -854
  الثاين جمللس األمة الكويتي

  )21/10/1970 –الكويت  –السياسة ( 20/10/1970 ،الكويت

)919( 

  تفاقية عمانبروتوكول لتنفيذ ا  -855
، ص 1971 –سبتمبر  –أيلول  –القاهرة  – 9العدد  –الطليعة ( 22/10/1970 ،عمان
130(  

)920( 

ثر استقباله السيد ياسر ئيس جملس الوزراء اللبناين، على إتصريح للسيد صائب سالم، ر  -856
لثورة عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات ا

  الفلسطينية
  )24/10/1970 –بيروت  –النهار ( 23/10/1970 ،بيروت

  
  

)922( 

  تصريح السيد ياسر عرفات حول زيارته للبنان وتوقعاته بالنسبة إىل الوضع يف األردن  -857
  )24/10/1970 –بيروت  –النهار ( 23/10/1970 ،بيروت

)922( 

لين العسكريين يف اجلبهة الشعبية لتحرير ، أحد املسؤو"أبو همام"حديث صحايف للسيد   -858
  فلسطين، حول اجلوانب العسكرية حلوادث األردن األخيرة

  )12، ص 31/10/1970و  24 –بيروت  – 73و  72العدد  –الهدف (

  
)923( 

م، رئيس اللجنة مذكرة اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل السيد الباهي األدغ  -859
  االستثنائية يف األردن يا للمتابعة، حول احلكم العسكري واألوضاعلعربية العلا

 –مركز األبحاث  –" املقاومة الفلسطينية والنظام األردين(" 26/10/1970 ،عمان

  
)929( 
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  )447، ص 1971 –سبتمبر  –أيلول  –بيروت 
ئج حديث صحايف خاص للسيد الباهي األدغم، رئيس جملس الوزراء التونسي، حول نتا  -860

  مهمة اللجنة العربية العليا للمتابعة يف األردن
  )28/10/1970 –بيروت  –احلياة ( 27/10/1970 ،عمان

  
)930( 

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول قراراتها بشأن تنظيم عالقات   -861
  العمل الفدائي بالسلطات اللبنانية واألهايل

  )31/10/1970 –بيروت  –احملرر ( 20/10/1970 ،بيروت

  
)931( 

حوار ما بين الدكتور حممود فوزي، رئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية املتحدة،   -862
  "األهرام"والسيد حممد حسنين هيكل، رئيس حترير صحيفة 

  )1/11/1970 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)932( 

دوب السوداين الدائم لدى جامعة الدول حديث صحايف خاص للسيد أمين الشلبي، املن  -863
العربية ونائب رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، حول فراغ اللجنة من مهمتها يف 

  األردن
  )2/11/1970 –القاهرة  –األهرام ( 1/11/1970 ،القاهرة

  
  

)933( 

اح أسبوع جانب من كلمة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف افتت  -864
  فلسطين الذي ينظمه الطالب العراقيون

  )3/11/1970بغداد  –الثورة ( 2/11/1970 ،بغداد

  
)934( 

خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول حوادث األردن األخيرة   -865
  والقضية الفلسطينية

  )3/11/1970 –تونس  –العمل ( 2/11/1970 ،قرطاج

  
)935( 

حول موقف حزب البعث العربي االشتراكي " سانا"سالة وكالة األنباء العربية السورية ر  -866
  من املقاومة الفلسطينية وحرب التحرير الشعبية

  )5/11/1970 –بيروت  –النهار ( 4/11/1970 ،دمشق

  
)937( 

الشعبية لتحرير  اع املوسع للجنة املركزية للجبهةبيان صحايف صادر عن االجتم  -867
  ينفلسط

  )7، ص 21/11/1970 –بيروت  – 76العدد  –الهدف ( 5/11/1970

)938(  
 

بيان اللجنة اإلعالمية املشكلة من القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي حول   -868
  النقاط التي تناولها التقرير املقدم إىل الدورة االستثنائية للمؤتمر القومي العاشر

  )7/11/1970 –بيروت  –الراية ( 6/11/1970 ،دمشق

  
)939( 

  جانب من حديث السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، حول سياسة حكومته  -869
  )8/11/1970 –عمان  –الدستور ( 7/11/1970 ،عمان

)939( 

بيان السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين واحلاكم العسكري العام يف األردن،   -870
نين بمناسبة مباشرة العمل بموجب البروتوكول املنبثق من اتفاقيتي عمان إىل املواط

  والقاهرة
  )10/11/1970 –عمان  -الدستور( 9/11/1970 ،عمان

  
  

)944( 

حديث للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد   -871
نة للموقف يف األردن ومستقبل العمل العام للثورة الفلسطينية، حول التطورات الراه

  
)945( 
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  الفدائي
  )10/11/1970 –القاهرة  –األهرام ( 9/11/1970 ،القاهرة

حديث الرائد عبد السالم جلود، عضو جملس قيادة الثورة ونائب رئيس جملس الوزراء   -872
  لقطاع اإلنتاج يف اجلمهورية العربية الليبية، حول واقع القضية الفلسطينية

  )10/11/1970 –بنغازي  –احلقيقة (ن لند

  
)949( 

يف اجلزائر حول موقف الفلسطينيين " فتح"بيان مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -873
  املقيمين يف اجلزائر من الثورة الفلسطينية

  )11/11/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 10/11/1970 ،اجلزائر

  
)950( 

رئيس الوزراء املغربي، أمام جملس النواب حول سياسة  بيان الدكتور أحمد العراقي،  -874
  حكومته

  )13/11/1970 –الرباط  –األنباء ( 11/11/1970 ،الرباط

  
)950( 

خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف   -875
  فريقية واآلسيويةاإلاملؤتمر التاسع ملنظمة تضامن الشعوب 

  )12/11/1970 –طرابلس  –الثورة ( 11/11/1970 ،طرابلس

  
)950( 

تصريح للناطق الرسمي باسم اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية تعقيباً على   -876
  بيان احلاكم العسكري العام يف األردن

  )12/11/1970 –فتح ( 11/11/1970

  
)952( 

مهورية العربية املتحدة، يف افتتاح جانب من خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجل  -877
  الدورة اخلامسة للمؤتمر القومي العام لالحتاد االشتراكي العربي

  )13/11/1970 –القاهرة  –األهرام ( 12/11/1970 ،القاهرة

  
)952( 

تقرير اللجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي املقدم إىل املؤتمر القومي العام لالحتاد   -878
  كي العربي يف الدورة اخلامسةاالشترا
  )13/11/1970 –القاهرة  –األهرام ( 12/11/1970 ،القاهرة

  
)956( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير   -879
  املنصرم) سبتمبر(الفلسطينية، حول حوادث أيلول 

  )12/11/1970 –باريس  –لوموند (عمان 

  
)959( 

ملخص وضعته األمانة العامة لالحتاد االشتراكي العربي لوقائع اجللسة املغلقة للمؤتمر   -880
القومي لالحتاد التي أجاب فيها الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، 

  عن أسئلة األعضاء
  )18/11/1970 –القاهرة  –األهرام ( 13/11/1970 ،القاهرة

  
  

)961( 

ته األمانة العامة لالحتاد االشتراكي العربي لبيان السيد حممد فائق، وزير ملخص وضع  -881
اخلارجية بالوكالة يف اجلمهورية العربية املتحدة، يف اجللسة املغلقة للمؤتمر القومي 

  لالحتاد
  )18/11/1970 –القاهرة  –األهرام ( 13/11/1970 ،القاهرة

  
  

)962( 

حتاد االشتراكي العربي لبيان الفريق أول حممد فوزي، ملخص وضعته األمانة العامة لال  -882
  وزير احلربية يف اجلمهورية العربية املتحدة، يف اجللسة املغلقة للمؤتمر القومي لالحتاد

  )18/11/1970 –القاهرة  –األهرام ( 13/11/1970 ،القاهرة

  
)963( 
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نظمة التحرير حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية مل  -883
  الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة

  )13/11/1970 –بيروت  –احملرر (

  
)964( 

  من حوادث عمان" الدروس املمكنة"حديث السيد ياسر عرفات حول   -884
  )14/11/1970 –اجلزائر  –الشعب ( 13/11/1970 ،اجلزائر

)966( 

بعث العربي االشتراكي يف دورته جانب من قرارات املؤتمر القومي العاشر حلزب ال  -885
  االستثنائية

  )14/11/1970 –بيروت  –الراية (دمشق 

  
)967( 

تصريح للناطق باسم اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية ومندوبها يف اللجنة   -886
العليا للمتابعة، حول تخلف احلكومة األردنية عن العمل بموجب االتفاقيات املعقودة 

  معها
  )14/11/1970 – فتح(

  
)968( 

  تصريح لناطق أردين حول التزام احلكومة األردنية باتفاقيتي القاهرة وعمان  -887
  )15/11/1970 –عمان  –الدستور ( 14/11/1970 ،عمان

)970( 

اإلطار "جانب من تصريح صادر عن القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي حول   -888
  يف دمشق" العريض للتمرد العسكري

  )15/11/1970 –بيروت  –الراية (

  
)971( 

حديث صحايف خاص للسيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية   -889
  املتحدة، حول الدورة األخيرة للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )16/11/1970 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)971( 

ول عدم صحة خبر عن اجتماعات زعم أنها عقدت بين تصريح لناطق رسمي أردين ح  -890
  امللك حسين ومسؤولين إسرائيليين

  )17/11/1970 –عمان  –الدستور ( 16/11/1970 ،عمان

  
)973( 

تصريح للناطق الرسمي باسم اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية ومندوبها يف   -891
ى  تصريح الناطق األردين حول االلتزام اللجنة العربية العليا للمتابعة تعقيباً عل

  باتفاقيتي القاهرة وعمان
  )16/11/1970 –فتح (

  
  

)973( 

تقرير اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول حوادث األردن واألوضاع   -892
  الراهنة حلركة املقاومة 

 – 4ص  ،30/11/1970و  23و  16 –بيروت  – 543و  542و  541األعداد  –احلرية (
6 – 12(  

  
)974( 

بيان القيادة القطرية املوقتة حلزب البعث العربي االشتراكي يف اجلمهورية العربية   -893
  السورية حول برنامج عملها

  )17/11/1970 –دمشق  –الثورة (دمشق 

  
)991( 

  البيان الوزاري حلكومة السيد الهادي نويره، رئيس جملس الوزراء التونسي اجلديد  -894
  )18/11/1970 –تونس  –العمل ( 17/11/1970 ،ستون

)992( 

  كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، أمام أعضاء   -895
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  اللجنة العليا للحزب االشتراكي الدستوري التونسي
  )18/11/1970 –تونس  –العمل ( 17/11/1970 ،تونس

)992( 

عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية والناطق  حديث السيد ياسر  -896
، حول بعض جوانب حركة "فتح"الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  املقاومة الفلسطينية
يناير  –كانون الثاين  –دمشق  – 31العدد  –الثورة الفلسطينية ( 18/11/1970 ،تونس

  )5، ص 1971 –

  
  

)992( 

طاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح الدورة الثالثة خ  -897
  جمللس األمة

  )20/11/1970 –القاهرة  –األهرام ( 19/11/1970 ،القاهرة

  
)998( 

حديث السيد الباهي األدغم، رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، إىل املواطنين يف   -898
  الراهن األردن حول الوضع

  )20/11/1970 –عمان  –الدستور ( 19/11/1970 ،عمان

  
)999( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير   -899
  الفلسطينية، حول منجزات الثورة الفلسطينية

  )20/11/1970 –تونس  –العمل ( 19/11/1970 ،تونس

  
)1003( 

ثر مقابلته الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية فات على إتصريح السيد ياسر عر  -900
  التونسية

  )20/11/1970 –تونس  –العمل ( 19/11/1970 ،تونس

  
)1004( 

رسالة الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل اللبنانيين بمناسبة ذكرى   -901
  االستقالل

  )22/11/1970 –بيروت  –النهار ( 21/11/1970 ،بيروت

  
)1004( 

جانب من حديث صحايف خاص للملك حسين حول التطورات األخيرة يف أزمة الشرق   -902
  األوسط والقضية الفلسطينية

  )23/11/1970 –بيروت  –النهار ( 22/11/1970 ،عمان

  
)1005( 

بيان السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، أمام اجلمعية   -903
  العامة للحزب بمناسبة انعقاد جلستها العادية السنوية

  )28/11/1970 –بيروت  –األنباء ( 22/11/1970 ،بيروت

  
)1007( 

خطاب اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء يف   -904
  جمهورية السودان، حول منجزات الثورة السودانية

  )24/11/1970 –بنغازي  –قة احلقي( 23/11/1970 ،اخلرطوم

  
)1009( 

  "الدولة الفلسطينية"حول مشروع ) مكتب العراق(بيان جبهة التحرير العربية   -905
  )24/11/1970 –بغداد  –اجلمهورية ( 23/11/1970 ،بغداد

)1010( 

رسالة الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، يف ذكرى تأسيس منظمة   -906
  تحدةاألمم امل

 –بيروت  – 2886العدد  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 24/11/1970 ،بيروت
  )1، ص 24/11/1970

  
)1010( 
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بيان الدكتور حممود فوزي، رئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول   -907
  سياسة جملس الوزراء اجلديد

  )26/11/1970 –القاهرة  –األهرام ( 25/11/1970 ،القاهرة

  
)1010( 

التي قطعت يف سبيل تطبيق اتفاقيتي  املراحل"بيان اللجنة العربية العليا للمتابعة حول   -908
  "القاهرة وعمان

  )29/11/1970 –فتح ( 26/11/1970 ،عمان

  
)1011( 

حمضر ملخص ألعمال اللجنة العربية العليا للمتابعة ما بين السادس عشر والسابع عشر   -909
  )نوفمبر(الثاين من تشرين 

  )11/1/1971 –القاهرة  –األهرام ( 27/11/1970 ،عمان

  
)1012( 

بيان مصري سوري مشترك حول انضمام اجلمهورية العربية السورية إىل دول إعالن   -910
  القاهرة الثالثي

  )28/11/1970 –دمشق  –الثورة ( 27/11/1970 ،القاهرة

  
)1014( 

ئيس جملس الوزراء السوري ووزير الدفاع، حول سياسة تصريح للفريق حافظ األسد، ر  -911
  حكومته

  )27/11/1970 –دمشق  –الثورة (دمشق 

  
)1014( 

تصريح السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبنانية، نفياً إلجراء حمادثات ما بين   -912
  لبنان وإسرائيل

  )28/11/1970 –بيروت  –النهار ( 27/11/1970 ،بيروت

  
)1014( 

  بيان جبهة التحرير العربية حول احلقيقة املستفادة من حوادث عمان  -913
  )7، ص 27/11/1970 –بيروت  – 708العدد  –األحرار (

)1015( 

  كلمة امللك حسين إىل الشعب عشية عيد الفطر  -914
  )29/11/1970 –عمان  –الدستور ( 28/11/1970 ،عمان

)1015( 

  حتاد العام لطلبة األردن يف العراققرارات املؤتمر العام األول لال  -915
  )23/12/1970 –بغداد  –الثورة ( 29/11/1970 ،بغداد

)1016( 

بيان للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول وجوب إبداء رفض حاسم لكل   -916
  املشاريع الرامية إلقامة دولة فلسطينية

  )3، ص 30/11/1970 –بيروت  – 543العدد  –احلرية (

  
)1019( 

  بيان القيادة املركزية املوقتة حلركة األردنيين األحرار حول موقفها من النظام األردين  -917
، 9/1/1971 –بيروت  – 82العدد  –الهدف ( 1970) ديسمبر(أوائل كانون األول  ،عمان

  )5ص 

)1019( 

  خطاب العرش يف افتتاح الدورة العادية الرابعة جمللس األمة األردين  -918
  )3/12/1970 –عمان  –الدستور ( 2/12/1970 ،انعم

)1020( 

  بيان مصري أردين مشترك بمناسبة زيارة امللك حسين إىل اجلمهورية العربية املتحدة  -919
  )4/12/1970 –عمان  –الدستور ( 3/12/1970 ،القاهرة

)1022( 

، حول مسألة حتليق مذكرة اجلمهورية العربية املتحدة إىل الواليات املتحدة األميركية  -920
  الطائرات األميركية بمهمات استطالعية بموازاة املواقع املصرية

  )5/12/1970 –القاهرة  –األهرام ( 4/12/1970 ،القاهرة

  
)1023( 
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خطاب الفريق حافظ األسد، رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع السوري، يف مسيرة   -921
  نيةشعبية حول الوحدة العربية والقضايا الفلسطي

  )6/12/1970 –دمشق  –الثورة ( 5/12/1970 ،دمشق

  
)1023( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -922
  الفلسطينية، حول بعض املسائل املتعلقة بالثورة الفلسطينية

  )5/12/1970 –فتح (

  
)1024( 

املقدم إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير مشروع اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين،   -923
  الفلسطينية، حول اجلبهة الوطنية

  )8، ص 26/12/1970 –بيروت  – 81العدد  –الهدف ( 5/12/1970 ،عمان

  
)1027( 

رسالة الدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير   -924
رئيس جمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية، بمناسبة فلسطين، إىل الرئيس سامل علي ربيع، 

  عيد االستقالل
  )4، ص 5/12/1970 –بيروت  – 78العدد  –الهدف (

  
  

)1032( 

رسالة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل الشيخ أحمد الكحيمي، سفير اململكة العربية   -925
ائيلية يف مدينة القدس السعودية يف عمان، حول احلفريات التي جتريها السلطات اإلسر

  القديمة
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 5/12/1970 ،عمان

  
  

)1033( 

بيان جلبهة التحرير العربية حول اخلطوات الواجبة لتحقيق وحدة حركة املقاومة   -926
  الفلسطينية

  )6، ص 25/12/1970 –بيروت  – 712العدد  –األحرار ( 6/12/1970

  
)1047( 

ن صحايف جمللس الوزراء الكويتي حول استئناف تقديم املساعدة املالية الكويتية بيا  -927
  لألردن
  )7/12/1970 –الكويت  –السياسة ( 6/12/1970 ،الكويت

  
)1048( 

تصريح لناطق رسمي أردين حول اتفاق احلكومة األردنية واللجنة املركزية ملنظمة   -928
  "ات االستفزازعلى وقف عملي"التحرير الفلسطينية للعمل 

  )8/12/1970 –عمان  –ستور الد( 7/12/1970 ،عمان

  
)1048( 

  بيان السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبناين، أمام جلنة الشؤون اخلارجية النيابية  -929
  )9/12/1970 –بيروت  –النهار ( 8/12/1970 ،بيروت

)1048( 

فلسطينية بشأن تطوير العالقات بين املنظمات ملركزية ملنظمة التحرير القرارات اللجنة ا  -930
  الفدائية

  )11/12/1970 –بيروت  –النهار ( 8/12/1970 ،عمان

  
)1049( 

تصريح لناطق رسمي أردين حول اشتباك مسلح وقع بين قوة أردنية وجماعة من   -931
  الفدائيين الفلسطينيين

  )9/12/1970 –عمان  –الدستور ( 8/12/1970 ،عمان

  
)1049( 

تصريح الناطق العسكري باسم قيادة الثورة الفلسطينية حول قصف قوات من اجليش   -932
  األردين خمليم البقعة

  )9/12/1970 –عمان  –الدستور ( 8/12/1970

  
)1049( 
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تصريح الناطق العسكري باسم قيادة الثورة الفلسطينية حول مهاجمة قوات من اجليش   -933
  والطيبة األردين لقواعد فدائية يف السموع

  )9/12/1970 –عمان  –الدستور ( 8/12/1970

  
)1050( 

جانب من خطاب الفريق حافظ األسد، رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع السوري، يف   -934
  مؤتمر شعبي أقيم يف طرابلس بمناسبة زيارته لليبيا

  )10/12/1970 –دمشق  –الثورة ( 9/12/1970 ،طرابلس

  
)1050( 

معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، يف  خطاب العقيد  -935
  املناسبة ذاتها

  )10/12/1970 –طرابلس  –الثورة ( 9/12/1970 ،طرابلس

  
)1051( 

  رد جملس األعيان األردين على خطاب العرش  -936
  )10/12/1970 –عمان  –الدستور ( 9/12/1970 ،عمان

)1055( 

  اب األردين على خطاب العرشرد جملس النو  -937
  )10/12/1970 –عمان  –الدستور ( 9/12/1970 ،عمان

)1056( 

  رد جملس األمة الكويتي على اخلطاب األميري  -938
  )9/12/1970 –الكويت  –السياسة (الكويت 

)1057( 

  خطاب امللك حسين يف نادي الصحافة الوطني األميركي حول قضية الشرق األوسط  -939
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 10/12/1970 ،واشنطن

)1058( 

بيان مغربي روماين مشترك بمناسبة زيارة السيد نيكوالي تشاوشيسكو، رئيس جملس   -940
  الدولة الروماين، إىل املغرب

  )12/12/1970 –الرباط  –األنباء ( 11/12/1970 ،الرباط

  
)1061( 

  كرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينجانب من دراسة لالستراتيجية العس  -941
  )10، ص 19/12/1970و  12 –بيروت  – 80و  79العددان  –الهدف (

)1061( 

رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل مؤتمر الدعوة   -942
  اإلسالمية يف طرابلس

  )14/12/1970 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)1070( 

  بيان اللجنة العربية العليا للمتابعة حول حادثي إطالق نار يف عمان  -943
  )15/12/1970 –عمان  –الدستور ( 14/12/1970 ،عمان

)1070( 

  بيان للجنة العربية العليا للمتابعة حول اتخاذ بعض القرارات لتنفيذ اتفاقية عمان  -944
  )15/12/1970 –عمان  –الدستور ( 14/12/1970 ،عمان

)1071( 

  تصريح مصدر سوري مسؤول حول احلوادث الدامية يف األردن  -945
  )15/12/1970 –دمشق  –الثورة ( 14/12/1970 ،دمشق

)1071( 

حول جمع بيان السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين واحلاكم العسكري العام،   -946
  ليشياأسلحة اجليش الشعبي وامل

  )16/12/1970 –ن عما –الدستور ( 15/12/1970 ،عمان

  
)1071( 

حديث صحايف للدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية   -947
  لتحرير فلسطين، حول واقع حركة املقاومة الراهن

، ص 23/1/1971 –بيروت  – 84العدد  –الهدف ( 1970) ديسمبر(أواسط كانون األول 

  
)1072( 
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8(  
العليا للمتابعة حول تضافر جهود الفرقاء املعنيين على تطويق كل بيان للجنة العربية   -948

  اخملالفات إلعادة الوضع يف األردن إىل حالته الطبيعية
  )19/12/1970 –فتح ( 16/12/1970 ،عمان

  
)1074( 

تصريح للناطق الرسمي باسم اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول مسألة   -949
  يش الشعبي واملليشياجمع السالح من اجل

  )17/12/1970 –عمان  –الدستور ( 16/12/1970 ،عمان

  
)1075( 

جانب من حديث صحايف خاص للسيد حممد املصمودي، وزير اخلارجية التونسي، حول   -950
  وجهة النظر التونسية يف حوادث األردن

  )17/12/1970 –تونس  –العمل (الكويت 

  
)1075( 

ية العليا لشؤون الفلسطينيين يف لبنان حول توقع حوادث جديدة يف بيان اللجنة السياس  -951
  خمطط تصفية الثورة الفلسطينية

  )18/12/1970 –بيروت  –النهار ( 17/12/1970 ،بيروت

  
)1078( 

، عضوي اللجنة املركزية ملنظمة "أبو اللطف"و " أبو إياد"حديث صحايف خاص للسيدين   -952
  دث األردن ومستقبل الثورة الفلسطينيةالتحرير الفلسطينية، حول حوا

  )19/12/1970 –اجلزائر  –الشعب (القاهرة 

  
)1079( 

بيان سعودي سنغايل مشترك بمناسبة زيارة السيد عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون   -953
  اخلارجية السعودي، للسنغال

  )21/12/1970 –جدة  –البالد ( 19/12/1970 ،داكار

  
)1080( 

غربي فرنسي مشترك بمناسبة زيارة السيد موريس شومان، وزير اخلارجية بيان م  -954
  الفرنسي، للمغرب

  )21/12/1970و  20 –الرباط  –األنباء ( 19/12/1970 ،الرباط

  
)1081( 

حديث صحايف للسيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، بمناسبة زيارته للمملكة   -955
  العربية السعودية

  )22/12/1970 –جدة  –البالد ( 20/12/1970 ،الرياض

  
)1081( 

حديث صحايف للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية،   -956
  بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية

  )22/12/1970 –جدة  –البالد ( 20/12/1970 ،الرياض

  
)1082( 

اتمه، الناطق الرسمي باسم اجلبهة الشعبية حديث صحايف خاص للسيد نايف حو  -957
  الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول أزمة حركة املقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية

  )20/12/1970 –بيروت  –أوريان (عمان 

  
)1083( 

بيان مصري سوفييتي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي السوفييتي إىل   -958
  عربية املتحدةاجلمهورية ال

  )21/12/1970 –القاهرة  –األهرام ( 20/12/1970 ،القاهرة

  
)1086( 

كل مشاريع "جانب من بيان لالحتاد العام لطلبة فلسطين يف االحتاد السوفييتي برفض   -959
  "التصفية واحللول االستسالمية

  )22/12/1970 –فتح (

  
)1078( 



76 
 

رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات،   -960
  القضية الفلسطينية

  )28/12/1970 –القاهرة  –األهرام ( 23/12/1970 ،القاهرة

  
)1088( 

  حديث صحايف خاص للملك فيصل حول القضية الفلسطينية  -961
  )25/12/1970 –جدة  –البالد (الرياض 

)1092( 

وزراء اخلارجية يف الواليات املتحدة مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل   -962
األميركية وسويسرا وأملانيا االحتادية وبريطانيا، حول تخلف إسرائيل عن إطالق سراح 

  لدى اجلبهة نعدد من املعتقلين لقاء إطالق سراح الرهائن احملتجزي
  )4، ص 9/1/1971 –بيروت  – 82العدد  –الهدف ( 25/12/1970

  
  

)1093( 

وفييتي مشترك حول زيارة وفد حزبي وحكومي مصري إىل االحتاد بيان مصري س  -963
  السوفييتي

  )27/12/1970 –القاهرة  –األهرام ( 26/12/1970 ،موسكو

  
)1094( 

بيان مصري يوغساليف مشترك حول زيارة السيد حسين الشافعي، نائب رئيس   -964
  اجلمهورية العربية املتحدة، إىل يوغسالفيا

  )27/12/1970 –القاهرة  –األهرام ( 26/12/1970 ،بلغراد

  
)1095( 

بيان حزب العمل االشتراكي العربي يف اجلمهورية العربية السورية حول ضرورة قيام   -965
  جبهة وطنية

  )7، ص 9/1/1971 –بيروت  – 82العدد  –الهدف ( 26/12/1970

  
)1096( 

ر الفلسطينية حول ما تصريح للناطق الرسمي باسم اللجنة املركزية ملنظمة التحري  -966
من بيانات بشأن حوادث تزعم وقوعها لغرض التحريض  تصدره وزارة الداخلية األردنية

  على العمل الفدائي
  )27/12/1970 –فتح (

  
  

)1097( 

حديث صحايف خاص للفريق صالح الدين حمسن، مساعد وزير احلربية للدفاع الشعبي   -967
  ة، حول تنظيم ومسؤوليات الدفاع الشعبيوالعسكري يف اجلمهورية العربية املتحد

  )27/12/1970 –القاهرة  –األهرام (

  
)1097( 

  بيان املؤتمر الثاين لوزراء اخلارجية يف الدول اإلسالمية  -968
  )31/12/1970 –الرباط  –األنباء ( 28/12/1970 ،كراتشي

)1099( 

حدة، أمام املبعوثين حديث السيد علي صبري، نائب رئيس اجلمهورية العربية املت  -969
  املصريين إىل االحتاد السوفييتي

  )28/12/1970 –بيروت  –النهار (القاهرة 

  
)1100( 

مذكرة السيد الباهي األدغم، رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، إىل احلكومة األردنية   -970
  واللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول تردي الوضع يف األردن

  )11/1/1971 –القاهرة  –األهرام ( 28/12/1970 ،عمان

  
)1101( 

" فتح"، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو يوسف"جانب من كلمة السيد   -971
وعضو اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، أمام الرئيسين هواري بومدين، 

ئري، ومعمر القذايف، رئيس جملس قيادة رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزا
  الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، حول حوادث عمان واملوقف العربي

  
  
  

)1103( 
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  )29/12/1970 –بنغازي  –احلقيقة ( 28/12/1970 ،طرابلس
" التنفيذ اخمللص والدقيق"بيان املكتب الدائم للتجمع املهني يف األردن بالدعوة إىل   -972

  التي تمت بين احلكومة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية لالتفاقات
  )28/12/1970 –فتح (عمان 

  
)1104( 

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف االجتماع السياسي   -973
  املوسع يف مقر اللجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي

  )31/12/1970 –بيروت  –النهار ( 29/12/1970 ،القاهرة

  
)1104( 

بيان صادر عن املؤتمر الثالثين لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل حول   -974
  املوضوعات التي تمت مناقشتها

  )29/12/1970 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 29/12/1970 ،بيروت

  
)1108( 

 بة زيارة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورةبيان ليبي جزائري مشترك بمناس  -975
  الوزراء اجلزائري، لليبياجملس  ورئيس

  )31/12/1970 –بنغازي  –احلقيقة ( 30/12/1970 ،طرابلس

  
)1109( 

كلمة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الكويتي، يف   -976
  اجللسة اخلتامية جمللس األمة

  )31/12/1970 –الكويت  –السياسة ( 30/12/1970 ،لكويتا

 

جمهورية كوريا رئيس برقية اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل الرئيس كيم إيل سونغ،   -977
  الديمقراطية الشعبية، بمناسبة عيدي امليالد ورأس السنة

  )9، ص 30/1/1971 –بيروت  – 85العدد  –الهدف ( 1970) ديسمبر(كانون األول 

  
)1110( 

  
  

  ملحق
  

  قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي الثالث واخلمسين  -1
قرارات جملس جامعة الدول العربية، " –جامعة الدول العربية ( 14/3/1970 - 7القاهرة 

 –القاهرة  –" من دور انعقاده العادي اخلمسين حتى دور انعقاده العادي الثالث واخلمسين
  )227، ص 1970

)1111( 

رئيس اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين يف " أبو يوسف"جانب من كلمة السيد   -2
  ، حول الوضع يف جنوبي لبنان"فتح"لبنان وأحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  )27/5/1970 –بيروت  –احملرر ( 26/5/1970 ،صيدا

  
)1117( 

الديمقراطي يف لبنان إىل الدورة السابعة للمجلس الوطني جانب من رسالة احلزب   -3
  الفلسطيني

  )31/5/1970 –بيروت  –ملحق النهار ( 30/5/1970 ،بيروت

  
)1118( 

  حديث صحايف خاص للملك حسين حول أزمة الشرق األوسط  -4
  )8، ص 26/6/1970 –الدار البيضاء  – 89العدد  –فلسطين (

)1118( 

ابراهيم، وزير الدولة للشؤون اخلارجية السوداين، حول قبول الرئيس بيان السيد معاوية   -5
  جمال عبد الناصر، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة مقترحات روجرز

  
)1121( 



78 
 

  )29/7/1970 –بيروت  –األنوار (رطوم اخل
ثر إعالن مقترحات حول موقفه من القضية الفلسطينية إيان حزب االستقالل املغربي ب  -6

  روجرز
  )9، ص 31/7/1970 –الدار البيضاء  – 94العدد  –فلسطين ( 29/7/1970 ،الرباط

  
)1122( 

رسالة امللك حسين إىل الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول قبول   -7
  األردن مقترحات روجرز

  )5/8/1970 –بيروت  –النهار (عمان 

  
)1122( 

يس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء السوداين، يف كلمة اللواء جعفر النميري، رئ  -8
  حفلة تكريمية أقيمت له بمناسبة زيارته جلمهورية الصين الشعبية الديمقراطية

  )6، ص 14/8/1970 –بكين  – 33العدد  –" بكين ريفيو(" 7/8/1970بكين 

  
)1123( 

  العربي الراهن بيان حزب العمال الثوري العربي حول مقترحات روجرز واملوقف  -9
  )14/8/1970 –بيروت  –احملرر (

)1124( 

بيان عراقي باكستاين مشترك بمناسبة زيارة السيد حردان عبد الغفار، نائب رئيس   - 10
  اجلمهورية العراقية، لباكستان

  )31/8/1970 –بغداد  –اجلمهورية ( 29/8/1970 ،كراتشي

  
)1126( 

  املقاومة والقضية الفلسطينية حسين حول حركة حديث صحايف خاص للملك  - 11
  )8/9/1970 –باريس  –لوموند (عمان 

)1127( 

  قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي الرابع واخلمسين  - 12
قرارات جملس جامعة الدول " –جامعة الدول العربية ( 15/9/1970 - 12 ،القاهرة

 - أيلول  15 -  12من  –القاهرة  –مسين العربية يف دور انعقاده العادي الرابع واخل
  ")1970لعام  –سبتمبر 

)1128( 

  حديث صحايف خاص للملك حسين حول الوضع الراهن يف األردن  - 13
  )15/9/1970 –باريس  –لوفيغارو ( 14/9/1970 ،عمان

)1139( 

  بيان اللجنة املركزية للكتلة الوطنية املغربية حول حوادث األردن  - 14
  )5، ص 25/9/1970 –الدار البيضاء  – 102العدد  –فلسطين ( 19/9/1970 ،الرباط

)1140( 

  
  

 


