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  1973الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
  احملتويات

  
  صفحةال            رقم الوثيقة

                         
خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، يف   -1

  الذكرى الثامنة النطالقة الثورة الفلسطينية
  )3/1/1973و  2 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 1/1/1973 ،طرابلس

  
)1( 

  بيان صحايف حول إنشاء اللجنة السياسية للثورة الفلسطينية يف العراق  -2
  )3، ص 4/1/1973 –بيروت  –" وفا"وكالة األنباء الفلسطينية ( 4/1/1973 ،غدادب

)3( 

مذكرة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إىل الدورة احلادية عشرة للمجلس الوطني   -3
  الفلسطيني

  )16، ص 12/1/1973 –بيروت  – 391العدد  –إىل األمام ( 5/1/1973

  
)3( 

رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل الدورة احلادية عشرة   -4
  للمجلس الوطني الفلسطيني

  )7/1/1973 –القاهرة  –األهرام ( 6/1/1973القاهرة 

)5( 

قيادة العامة، إىل الدورة احلادية عشرة للمجلس ال -مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -5
  الوطني الفلسطيني

  )4، ص 12/1/1973 –بيروت  – 391العدد  –إىل األمام ( 6/1/1973

  
)6( 

بيان اجلبهة الشعبية الثورية لتحرير فلسطين حول الدورة احلادية عشرة للمجلس الوطني   -6
  الفلسطيني

  )17، ص 12/1/1973 –يروت ب – 391العدد  –إىل األمام ( 6/1/1973

  
)11( 

قرار جملس األمة الكويتي حول وجوب استخدام النفط سالحاً يف حال نشوب القتال مع   -7
  إسرائيل
  )29/1/1973 –الكويت  –السياسة ( 6/1/1973الكويت 

)12( 

مذكرة  القيادة القطرية للتنظيم الفلسطيني املوحد حلزب البعث العربي االشتراكي، إىل   -8
  لدورة احلادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطينيا
  )7/1/1973 –دمشق  –البعث (

  
)13( 

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   -9
  املسائل الراهنة

  )9/1/1973 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)14( 

بعثات األجنبية يف دمشق، حول االعتداء مذكرة وزارة اخلارجية السورية إىل رؤساء ال  - 10
  اإلسرائيلي على بعض املناطق السورية

  )10/1/1973 –دمشق  –البعث ( 9/1/1973 ،دمشق

  
)15( 

 )15(  خطاب امللك فيصل أمام رؤساء بعثات احلج وأعضائها  - 11
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  )11/1/1973 –جدة  –البالد ( 10/1/1973مكة،
ارة السيد أحمد الطيبي بنهيمة، وزير اخلارجية بيان تونسي مغربي مشترك بمناسبة زي  - 12

  املغربي، لتونس
  )13/1/1973 –املغرب  –األنباء ( 11/1/1973 ،تونس

  
)16( 

  مقررات الدورة احلادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني  - 13
 –مقررات اجمللس الوطني الفلسطيني " –مركز األبحاث ( 12/1/1973 - 6 ،رةهالقا

  )225، ص 1975 –أغسطس  –آب  –بيروت  –" 1974 -  1964

)16( 

  البيان الصادر عن الدورة احلادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني  - 14
  )7، ص 17/1/1/1973 –بيروت  – 29العدد  –فلسطين الثورة ( 12/1/1973 ،لقاهرةا

)27( 

ة التحرير رد وفد اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين على تقرير اللجنة التنفيذية ملنظم  - 15
  الفلسطينية، املقدم إىل الدورة احلادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )6، ص 20/1/1973 –بيروت  – 186العدد  –الهدف ( 12/1/1973 - 6 ،القاهرة

  
)28( 

بيان مصري يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية   - 16
  مصر العربية، ليوغسالفيا

  )12/1/1973 –القاهرة  –األهرام ( 12/1/1973وين بري

  
)32( 

بيان االحتاد العام لعمال فلسطين إىل العمال العرب يف قطاع غزة، حول وجوب إفشال   - 17
  احملاولة اإلسرائيلية إلحلاقهم بمنظمة الهستدروت

  )4، ص 15/1/1973 –بيروت  –وفا (

  
)32( 

الفلسطينية على املوقف املنحاز الذي اتخذته  تعقيب مصدر مسؤول يف منظمة التحرير  - 18
  السلطات الفرنسية من مسألة اغتيال املناضل حممود الهمشري

  )5، ص 16/1/1973 –بيروت  –وفا (

  
)33( 

الدكتور عزيز صدقي، رئيس جملس الوزراء املصري، إىل الشعب حول منجزات حديث   - 19
  حكومته
  )19/1/1973 –القاهرة  –األهرام ( 18/1/1973 ،القاهرة

  
)34( 

  حديث صحايف خاص للملك حسين حول حوادث الشرق األوسط والسالم يف املنطقة  - 20
  )20/1/1973و  19 –الكويت  –السياسة ( ،عمان

)34( 

بيان ليبي موريتاين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس خمتار ولد داده، رئيس اجلمهورية   - 21
  اإلسالمية املوريتانية، لليبيا

  )20/1/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 19/1/1973 ،سطرابل

  
)38( 

برقية السيد شفيق احلوت، مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف بيروت، إىل البابا   - 22
  ملوقفه من القضية الفلسطينيةبولس السادس، لإلعراب عن التقدير 

  )1، ص 19/1/1973 –بيروت  –وفا ( 19/1/1973 ،بيروت

  
)38( 

برقية السيد كامل عريقات، رئيس جملس النواب األردين، إىل جملس السوفيات األعلى يف   - 23
  االحتاد السوفياتي، حول مسألة هجرة اليهود السوفيات إىل إسرائيل

  )22/1/1973 –عمان  –الدستور ( 21/1/1973 ،عمان

  
)38( 

صرية املسلحة، حول قدرة كلمة الفريق سعد الدين الشاذيل، رئيس أركان حرب القوات امل  - 24
  قواته على عبور قناة السويس

  
)39( 
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  )25/1/1973 –القاهرة  –األهرام (
  بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بمناسبة توقيع اتفاق السالم يف فيتنام  - 25

  )3، ص 25/1/1973 –بيروت  –ملحق  –وفا (
)39( 

بة زيارة السيد أحمد الطيبي بنهيمة، وزير اخلارجية بيان مغربي سوفياتي مشترك بمناس  - 26
  املغربي، لالحتاد السوفياتي

  )27/1/1973 –الرباط  –األنباء ( 26/1/1973 ،وسكوم

  
)40( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   - 27
  لفلسطينيالفلسطينية، حول الدورة احلادية عشرة للمجلس الوطني ا

  )12، ص 27/1/1973 –بيروت  – 1/957العدد  –األخبار ( ،قاهرةال

  
)40( 

  ، رئيس الوفد الفلسطيني إىل مؤتمر وزراء اخلارجية والدفاع العرب"أبو يوسف"كلمة السيد   - 28
، ص 22/8/1973 –بيروت  – 57العدد  –فلسطين الثورة ( 30/1/1973 - 27 ،قاهرةال
7(  

)41( 

سيد صالح أبو زيد، وزير اخلارجية األردين، حول االجتماع األخير جمللس وزراء تصريح لل  - 29
  الدفاع العرب

  )1/2/1973 –عمان  –الدستور ( 31/1/1973 ،عمان

  
)43( 

ناصر، املتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حول موقف  لتصريح السيد كما  - 30
  املنظمة من اللجنة اخلماسية

  )1، ص 31/1/1973 –بيروت  –وفا ( 31/1/1973 ،بيروت

  
)44( 

خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، أمام اللجنة   - 31
  السياسية العليا للفلسطينيين يف العراق، حول االجتماع األخير جمللس وزراء الدفاع العرب

  )4، ص 2/2/1973 –بيروت  –وفا ( 31/1/1973 ،بغداد

  
)44( 

، "فتح"أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني " أبو إياد"حديث صحايف خاص للسيد   - 32
رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية إىل اجتماع جملس وزراء الدفاع " أبو يوسف"والسيد 

  العرب، حول بعض القضايا الراهنة
  )1/2/1973 –بيروت  –النهار (قاهرة ال

  
  

)44( 

  خطاب امللك حسين إىل الشعب حول سياسة األردن بالنسبة إىل أزمة الشرق األوسط  - 33
  )4/2/1973 –عمان  –الدستور ( 3/2/1973 ،عمان

)46( 

تصريح السيد كمال ناصر، املتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حول خطاب   - 34
  امللك حسين األخير

  )1، ص 4/2/1973 –بيروت  –وفا ( 4/2/1973 ،بيروت

  
)50( 

حديث صحايف خاص للسيد حممود رياض، األمين العام جلامعة الدول العربية، حول   - 35
  االجتماع األخير جمللس وزراء الدفاع العرب

  )21/1/1973 –بيروت  –النهار ( 5/2/1973 ،القاهرة

  
)50( 

تي يتعرض لها ملكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف باريس حول املضايقات البيان   - 36
  الفلسطينيون يف فرنسا على يد السلطات الفرنسية

  )1، ص 9/2/1973 –بيروت  –وفا ( 8/2/1973 ،اريسب

  
)51( 

 )51(  حديث امللك حسين إىل التلفزة األردنية حول زيارته للواليات املتحدة األميركية  - 37
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  )9/2/1973 –عمان  –الدستور (واشنطن 
يد، وزير اخلارجية األردين، إىل التلفزة واإلذاعة األردنيتين حول حديث السيد صالح أبو ز  - 38

  سياسة حكومته حيال الوضع الراهن
  )10/2/1973 –عمان  –الدستور ( 9/2/1973 ،واشنطن

  
)52( 

بيان مصري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة السيد حممد حافظ اسماعيل، مستشار رئيس   - 39
  مي، لالحتاد السوفياتيجمهورية مصر العربية لألمن القو

  )11/2/1973 –القاهرة  –األهرام ( 10/2/1973 ،موسكو

)53( 

بيان الدكتور عزيز صدقي، رئيس جملس الوزراء املصري، أمام جملس الشعب حول ميزانية   - 40
  1973املعركة لسنة 

  )12/2/1973 –القاهرة  –األهرام ( 11/2/1973 ،القاهرة

)54( 

فاكي مشترك بمناسبة زيارة السيد بوهوسالف خنوبيك، وزير ان سوري تشيكوسلوبي  - 41
  اخلارجية التشيكوسلوفاكي، لسورية

  )12/2/1973 –دمشق  –البعث ( 11/2/1973 ،دمشق

)57( 

تقرير جلنة اخلطة وامليزانية التابعة جمللس الشعب يف جمهورية مصر العربية، إىل   - 42
جملس الوزراء، حول ميزانية احلرب لسنة اجمللس، بشأن بيان الدكتور عزيز صدقي، رئيس 

1973  
  )14/2/1973 –القاهرة  –األهرام ( 13/2/1973 ،قاهرةال

  
  

)57( 

  قانون تفويض رئيس جمهورية مصر العربية إصدار قرارات ميزانية احلرب  - 43
  )14/2/1973 –القاهرة  –األهرام ( 13/2/1973 ،القاهرة

)59( 

اسبة زيارة الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية بيان مصري لبناين مشترك بمن  - 44
  اللبنانية، ملصر

  )6، ص 15/2/1973 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 15/2/1973 ،القاهرة

  
)60( 

بيان كويتي هندي مشترك بمناسبة زيارة السيد سواران سينغ، وزير اخلارجية الهندي،   - 45
  للكويت
  )16/2/1973 –الكويت  –ياسة الس( 15/2/1973 ،الكويت

  
)60( 

حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، حول   - 46
  الوضع العربي الراهن

  )16/2/1973 –القاهرة  –األهرام (

  
)61( 

دار تقرير الوفد الفلسطيني الذي اشترك يف مؤتمر وزراء اخلارجية والدفاع العرب، حول ما   - 47
  يف هذا املؤتمر

  )16/2/1973 –الكويت  –الرأي العام (

  
)61( 

إىل احلكومات العربية " فتح"مذكرة اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 48
  حول ما أعلنه ناطق باسم وزارة الداخلية األردنية بشأن اعتقال عدد من  املسلحين

  )7، ص 21/2/1973 –بيروت  – 34العدد  –فلسطين الثورة ( 16/2/1973

  
)65( 

كلمة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقامها تكريماً   - 49
للرئيس هنريك يابلونسكي، رئيس جملس الدولة يف جمهورية بولونيا الشعبية، بمناسبة 

  زيارته لسورية
  )18/2/1973 –دمشق  –البعث ( 17/2/1973 ،دمشق

  
  

)66( 
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  نص برنامج عمل حكومة السيد حممود األيوبي، رئيس جملس الوزراء السوري  - 50
  )19/2/1973 –دمشق  –البعث ( 18/2/1973 ،مشقد

)67( 

كتاب الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الكويتي، إىل   - 51
الحاً يف حال نشوب احلرب مع جملس األمة، بشأن مسألة اللجوء إىل استخدام النفط س

  إسرائيل
  )20/2/1973 –الكويت  –الرأي العام (كويت ال

  
  

)68( 

بيان سوري بولوين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس هنريك يابلونسكي، رئيس جملس الدولة   - 52
  يف جمهورية بولونيا الشعبية، لسورية

  )21/2/1973 –دمشق  –البعث ( 20/2/1973 ،دمشق

)68( 

طاب امللك احلسن الثاين إىل الشعب حول إرسال وحدات عسكرية مغربية إىل اجلبهة خ  - 53
  السورية
  )23/2/1973 –الرباط  –األنباء ( 22/2/1973 ،الرباط

  
)68( 

جزائري موريتاين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس اخملتار ولد داده، رئيس اجلمهورية بيان   - 54
  اإلسالمية املوريتانية، للجزائر

  )27/2/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 26/2/1973 ،زائراجل

)70( 

بيان لبناين تشادي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس فرنسوا تومبلباي، رئيس جمهورية   - 55
  تشاد، للبنان

  )27/2/1973 –بيروت  –النهار ( 26/2/1973 ،بيروت

  
)70( 

  العربي الراهنبيان اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين حول الوضع   - 56
، ص 10/3/1973  -بيروت  – 7/963العدد  –األخبار ( 1973) فبراير(أواخر شباط 

43(  

)70( 

كويتي مشترك بمناسبة زيارة الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، وزير  بيان عراقي  - 57
  اخلارجية الكويتي، للعراق

  )2/3/1973 –الكويت  –الرأي العام ( 1/3/1973 ،بغداد

  
)71( 

بيان مصري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الفريق أول أحمد اسماعيل علي، وزير   - 58
  احلربية والقائد العام للقوات املصرية املسلحة، لالحتاد السوفياتي

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 2/3/1973 ،موسكو

  
)72( 

لك حسين، إىل جميع امللوك برقية األمير حسن بن طالل، ويل العهد األردين ونائب امل  - 59
  والرؤساء العرب حول حادث اقتحام السفارة السعودية يف اخلرطوم

  )3/3/1973 –عمان  –الدستور ( 2/3/1973 ،عمان

  
)72( 

  نص مشروع رد جملس األمة الكويتي على اخلطاب األميري  - 60
  )3/3/1973 –الكويت  –الرأي العام (الكويت 

)72( 

لسيد أديب عبد ربه، مسؤول العالقات الوطنية يف اللجنة التنفيذية حديث صحايف خاص ل  - 61
ملنظمة التحرير الفلسطينية وعضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير 

  فلسطين، حول زيارة الوفد الفلسطيني لبعض الدول االشتراكية
  )4/3/1973 –الكويت  –السياسة ( 3/3/1973 ،كويتال

  
  

)73( 

  بيان األمانة العامة للجبهة العربية املشاركة للثورة الفلسطينية بمناسبة انعقاد دورتها   - 62
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  األوىل
  )9/3/1973 –بيروت  –األنباء ( 5/3/1973 ،بيروت

)75( 

حديث صحايف خاص للرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول العالقات   - 63
  السوفياتية -العراقية 

  )7/3/1973 –بغداد  –ورة الث(بغداد 

  
)76( 

رسالة امللك حسين إىل الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت، رداً على رسالة   - 64
  "أبو داود"الشيخ الصباح إليه بخصوص العفو عن 

  )7/3/1973 –عمان  –الدستور (عمان 

)76( 

، يف الذكرى العاشرة لثورة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السوريةخطاب   - 65
  )مارس(الثامن من آذار 

  )9/3/1973 –دمشق  –البعث ( 8/3/1973 ،دمشق

)78( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   - 66
  مهرجان أقيم بمناسبة اليوم العاملي للمرأة

  )9/3/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 8/3/1973 ،اجلزائر

)79( 

بيان سعودي لبنان مشترك بمناسبة زيارة الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية   - 67
  اللبنانية، للمملكة العربية السعودية

  )9/3/1973 –بيروت  –النهار ( 8/3/1973 ،جدة

  
)79( 

من من بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف الذكرى العاشرة لثورة الثا  - 68
  )مارس(آذار 

  )8/3/1973 –دمشق  –البعث ( 8/3/1973 ،دمشق

  
)80( 

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل الرئيس   - 69
  أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول حادثة اخلرطوم

  )9/3/1973 –الكويت  –السياسة (

  
)80( 

ن تونسي مالطي مشترك بمناسبة زيارة السيد دوم مينتوف، رئيس جملس الوزراء بيا  - 70
  املالطي، لتونس

  )11/3/1973 –تونس  –العمل ( 10/3/1973 ،تونس

  
)80( 

رسالة السيد حممود رياض، األمين العام جلامعة الدول العربية، إىل وزراء اخلارجية   - 71
  العربية وحركة املقاومة الفلسطينية العرب، حول وضع العالقات ما بين احلكومات

  )14/3/1973 –القاهرة  –األهرام ( 13/3/1973 ،القاهرة

  
)80( 

  مشترك حول زيارة وفد يمثل حزب زابو يف زيمبابوي، لسوريةبيان   - 72
  )15/3/1973 –دمشق  –البعث ( 14/3/1973 ،دمشق

)81( 

يس جملس الوزراء اجلزائري، إىل رقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئب  - 73
السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، رداً على برقية 

  السيد عرفات إليه
  )17/3/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 16/3/1973 ،اجلزائر

  
  

)81( 

واحتالل  بيان يمني جنوبي صادر عن سفارة اليمن اجلنوبية يف بيروت، حول إسرائيل  - 74
  الكويتية" السياسة"جزر يف اخلليج العربي بالنص الذي نشرته صحيفة 

  
)82( 
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  )17/3/1973 –الكويت  –السياسة ( 16/3/1973 ،بيروت
بيان سعودي يمني مشترك بمناسبة زيارة القاضي عبد الله احلجري، عضو اجمللس   - 75

  للمملكة العربية السعودية ية،اجلمهوري ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية اليمن
  )18/3/1973 –جدة  –البالد ( 17/3/1973 ،جدة

  
)82( 

حديث السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي   - 76
  ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول الواقع العربي الراهن

  )19/3/1973 – بغداد –الثورة ( 17/3/1973 ،بغداد

)83( 

الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول املهمات خطاب   - 77
  الراهنة التي تواجه حركة املقاومة الفلسطينية

  )8، ص 24/3/1973 –بيروت  – 195العدد  –الهدف ( 17/3/1973 ،بيروت

  
)84( 

لقاضي عبد الله احلجري، عضو اجمللس بيان كويتي يمني مشترك بمناسبة زيارة ا  - 78
  اجلمهوري ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية اليمنية، للكويت

  )20/3/1973 –الكويت  –الرأي العام ( 19/3/1973 ،الكويت

  
)87( 

كلمة السيد عبد العزيز بوتفليقة، عضو جملس الثورة ووزير اخلارجية اجلزائري، يف مأدبة   - 79
  مًا للسيد صائب سالم، رئيس جملس الوزراء اللبناين، بمناسبة زيارته للجزائرأقامها تكري

  )20/3/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 19/3/1973 ،اجلزائر

  
)87( 

  كلمة السيد صائب سالم يف املناسبة ذاتها  - 80
  )20/3/1973 –اجلزائر  - الشعب( 19/3/1973 ،اجلزائر

)88( 

، يف مهرجان "فتح"قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني ، أحد "أبو إياد"خطاب السيد   - 81
  أقامه االحتاد العام لطلبة فلسطين بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

  )8، ص 28/3/1973 –بيروت  – 39العدد  –فلسطين الثورة ( 21/3/1973 ،بيروت

  
)88( 

طني الفلسطيني ، عضو اجمللس الثوري حلركة التحرير الو"أبو هشام"بيان صحايف للسيد   - 82
  وممثلها يف اململكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى معركة الكرامة" فتح"

  )23/3/1973 –جدة  –البالد ( 22/3/1973 ،الرياض

  
)90( 

  صحايف خاص للملك احلسن الثاين حول أزمة الشرق األوسط والقضية الفلسطينية حديث  - 83
  )20، ص 23/3/1973 –بيروت  – 854العدد  –احلوادث (فاس 

)90( 

بيان جزائري ليبي مشترك بمناسبة زيارة السيد صائب سالم، رئيس جملس الوزراء   - 84
  اللبناين، للجزائر

  )24/3/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 23/3/1973 ،اجلزائر

  
)93( 

مايل، حول النشاط اإلسرائيلي عمر عرته غالب، وزير اخلارجية الصوحديث صحايف خاص   - 85
  افريقييف إ

  )24/3/1973 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)93( 

خطاب السيد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي، يف افتتاح مؤتمر وزراء   - 86
  اخلارجية اإلسالمي الرابع

  )25/3/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 24/3/1973 ،نغازيب

  
)94( 

ة السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة بيان عراقي سوفياتي مشترك بمناسبة زيار  - 87
القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة يف اجلمهورية 
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  العراقية، لالحتاد السوفياتي
  )26/3/1973 –بغداد  –اجلمهورية ( 24/3/1973 ،موسكو

)95( 

نويرة، رئيس جملس الوزراء ثر زيارة السيد الهادي يان مغربي تونسي مشترك يف إب  - 88
  التونسي، للمغرب

  )25/3/1973 –الرباط  –األنباء ( 24/3/1973 ،الرباط

  
)95( 

جانب من بيان الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف االجتماع املشترك   - 89
  جمللس الشعب واللجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي

  )27/3/1973 –القاهرة  –ألهرام ا( 26/3/1973 ،القاهرة

  
)96( 

  الرئيس أنور السادات إىل الشعب، حول توليه مهمات رئاسة جملس الوزراء بيان  - 90
  )27/3/1973 –القاهرة  –األهرام ( 26/3/1973 ،القاهرة

)99( 

  البيان الصادر عن املؤتمر الرابع لوزراء خارجية الدول اإلسالمية  - 91
  )28/3/1973 –اجلزائر  –شعب ال( 27/3/1973 ،بنغازي

)100( 

  قرارات وتوصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية الرابع  - 92
  )28/3/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 27/3/1973 ،بنغازي

)101( 

بيان سوري هنغاري حزبي مشترك بمناسبة زيارة وفد حزبي سوري برئاسة السيد عبد   - 93
  ام املساعد حلزب البعث العربي االشتراكي، لهنغارياالله األحمر، األمين الع

  )29/3/1973 –دمشق  –البعث ( 28/3/1973 ،بودابست

  
)101(  

  
بيان مشترك ما بين حزب البعث العربي االشتراكي يف العراق واحلزب التقدمي االشتراكي   - 94

  يف لبنان
  )29/3/1973 –بغداد  –الثورة ( 28/3/1973 ،بغداد

  
)102( 

ديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول أزمة ح  - 95
  الشرق األوسط

  )2/4/1973 –القاهرة  –األهرام (قاهرة ال

  
)102( 

بيان سوري تشيكوسلوفاكي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي   - 96
  االشتراكي لتشيكوسلوفاكيا

  )5/4/1973 –دمشق  –البعث ( 4/4/1973

  
)106( 

بيان جزائري صومايل مشترك بمناسبة زيارة السيد عمر عرته غالب، وزير خارجية   - 97
  جمهورية الصومال الديمقراطية الشعبية، للجزائر

  )7/4/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 6/4/1973 ،اجلزائر

  
)106( 

بي االشتراكي، يف كلمة السيد شبلي العيسمي، األمين العام املساعد حلزب البعث العر  - 98
  الذكرى السادسة والعشرين لتأسيس احلزب

  )7/4/1973 –بغداد  –الثورة (غداد ب

)106( 

حديث صحايف خاص للسيد أحمد اليماين، مندوب اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف   - 99
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول األوضاع الداخلية حلركة املقاومة 

  سطينيةالفل
  )10، ص 7/4/1973 –بيروت  – 197العدد  –الهدف (

  
  

)107( 

  رسالة امللك حسين إىل السيد أحمد اللوزي، رئيس جملس الوزراء األردين، حول وجوب   -100
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  احليلولة دون بيع األرض العربية يف الضفة الغربية إىل اليهود
  )8/4/1973 –عمان  –الدستور ( 7/4/1973عمان 

)110( 

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول استشهاد املناضلين يوسف النجار   -101
  وكمال ناصر وكمال عدوان

  )5، ص 10/4/1973 –بيروت  –وفا ( 10/4/1973 ،بيروت

  
)110( 

القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية حول استشهاد ثالثة من قادة حركة املقاومة بيان   -102
  ينية يف إغارة إسرائيلية على بيروتالفلسط
  )1، ص 10/4/1973 –بيروت  –وفا ( 10/4/1973 ،بيروت

  
)111( 

حديث صحايف خاص للسيد أحمد عصمان، رئيس جملس الوزراء املغربي، حول مرابطة   -103
  قوات مغربية يف سورية

  )11/4/1973 –تونس  –العمل (الرباط 

)112( 

شاركة يف الثورة الفلسطينية حول استشهاد املناضلين العربية امل بيان اجلبهة  -104
  الفلسطينيين الثالثة

  )5، ص 11/4/1973 –بيروت  –وفا ( 11/4/1973 ،بيروت

  
)112( 

السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، حول االعتداء يان ب  -105
  نانيةاإلسرائيلي األخير على بيروت والسياسة الدفاعية اللب

  )20/4/1973 –بيروت  –األنباء ( 13/4/1973 ،بيروت

  
)113( 

تصريح السيد حممد صالح مطيع، عضو املكتب السياسي للجبهة القومية يف جمهورية   -106
اليمن الديمقراطية الشعبية ووزير الداخلية، حول مسألة احتالل إسرائيل جلزر عربية جتاه 

  الساحل اليمني
  )12، ص 14/4/1973 –بيروت  – 198العدد  –الهدف (

  
  

)115( 

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، يف   -107
  لقاء شعبي أقيم بمناسبة االحتفال باملولد النبوي

  )16/4/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 15/4/1973 ،زوارة

  
)116( 

رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف الذكرى السابعة الرئيس حافظ األسد،  خطاب  -108
  والعشرين للجالء

  )17/4/1973 –بيروت  –احملرر ( 16/4/1973دمشق 

  
)119( 

بيان اجلبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول اإلغارة اإلسرائيلية األخيرة على   -109
  بيروت وسياسة النظام اللبناين

  )17/4/1973 –بيروت  –احملرر ( 16/4/1973 ،بيروت

  
)120( 

، مندوب اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف اللجنة "أبو العبد"سيد حديث صحايف خاص لل  -110
  السياسية العليا للفلسطينيين يف لبنان، حول اللجان الشعبية يف اخمليمات

  )10، ص 21/4/1973 –بيروت  – 199العدد  –الهدف (

  
)122( 

س الوزراء املصري اجلديد الذي يرئسه الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية بيان جمل  -111
  مصر العربية، أمام جملس الشعب، حول سياسته

  )22/4/1973 –القاهرة  –األهرام ( 21/4/1973 ،القاهرة

  
)124( 

  بيان عراقي روماين مشترك بمناسبة زيارة السيد جورج ماكوفيسكو، وزير اخلارجية   -112
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  ، للعراقالروماين
  )25/4/1973 –بغداد  –الثورة ( 24/4/1973 ،بغداد

)126( 

بيان سعودي تشادي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس فرنسوا تومبلباي، رئيس جمهورية   -113
  تشاد، للمملكة العربية السعودية

  )27/4/1973 –جدة  –البالد ( 26/4/1973 ،جدة

  
)127( 

  ل اجلزائر والنيجر وموريتانيا ومايلبيان مشترك حول لقاء رؤساء دو  -114
  )28/4/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 26/4/1973املنيعة 

)127( 

بيان مغربي كويتي مشترك بمناسبة زيارة األمير موالي عبد الله، شقيق امللك احلسن   -115
  الثاين، للكويت

  )28/4/1973 –املغرب  –األنباء ( 27/4/1973 ،الكويت

  
)128( 

اقي تشادي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس فرنسوا تومبلباي، رئيس جمهورية بيان عر  -116
  تشاد، للعراق

  )30/4/1973 –بغداد  –الثورة ( 29/4/1973 ،بغداد

)128( 

البيان اخلتامي ملباحثات اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين مع اجلبهة القومية   -117
  يف جمهورية اليمن الديمقراطية

  )3، ص 30/4/1973 –بيروت  – 619العدد  –ة احلري(

  
)128( 

برقية العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، إىل   -118
  رؤساء الدول األعضاء يف منظمة الوحدة اإلفريقية، حول موقف بالدهم من إسرائيل

  )1/5/1973 –بيروت  –النهار ( 30/4/1973 ،طرابلس

  
)129( 

  عيد العمال جانب من خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف  -119
  )2/5/1973 –القاهرة  –األهرام ( 1/5/1973 ،احمللة الكبرى

)130( 

  خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف عيد العمال  -120
  )2/5/1973 –بغداد  –الثورة ( 1/5/1973 ،بغداد

)137( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   -121
  عيد العمال

  )2/5/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 1/5/1973 ،اجلزائر

  
)139( 

بيان سعودي قطري مشترك بمناسبة زيارة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاين، أمير دولة قطر،   -122
  للسعودية

  )2/5/1973 –جدة  –البالد ( 1/5/1973 ،ياضالر

  
)139( 

بالغان لوزارة الدفاع اللبنانية حول االشتباكات املسلحة التي وقعت ما بين اجليش   -123
  واملقاومة الفلسطينية

  )3/5/1973 –بيروت  –النهار ( 2/5/1973 ،يروتب

  
)140( 

حول قيام اجليش اللبناين بمهاجمة عدد بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية   -124
  من اخمليمات الفلسطينية

  )8، ص 3/5/1973 –بيروت  –وفا ( 2/5/1973 ،بيروت

  
)140( 

برقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملسة الوزراء اجلزائري، إىل   -125
طينية، حول احلوادث يف السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس
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  لبنان
  )9، ص 2/5/1973 –بيروت  – 45العدد  –فلسطين الثورة ( 2/5/1973 ،اجلزائر

)141( 

بيان األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول االشتباكات ما بين اجليش اللبناين   -126
  وقوات الثورة الفلسطينية

  )3/5/1973 –بيروت  –احملرر ( 2/5/1973 ،يروتب

  
)141( 

  بيان صحايف حول زيارة وفد يمثل حزب الوسط الديمقراطي القبرصي لسورية  -127
  )3/5/1973 –دمشق  –البعث ( 2/5/1973 ،دمشق

)142( 

بيان لعدد من الكهنة اليسوعيين يف لبنان حول وثيقة األساقفة الفرنسيين بشأن العالقات   -128
  باليهود

  )3/5/1973 –بيروت  –األنوار (

  
)142( 

  يف لبنان تصريح ملصدر مسؤول يف جملس قيادة الثورة يف العراق حول احلوادث اجلارية  -129
  )4/5/1973 –بغداد  –اجلمهورية ( 3/5/1973 ،بغداد

)144( 

بيان صادر عن الدائرة العسكرية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول استنفار قوات جيش   -130
  حلوادث اجلارية يف لبنانالتحرير الفلسطيني بمناسبة ا

  )4/5/1973 –بغداد  –اجلمهورية ( 3/5/1973

  
)144( 

  صحايف مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي الفرنسي للعراقبيان   -131
  )4/5/1973 –بغداد  –اجلمهورية ( 3/5/1973 ،بغداد

)144( 

الثورة ورئيس جملس  حديث صحايف خاص للعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة  -132
  الوزراء الليبي، حول اإلعداد للحرب ضد إسرائيل

  )17/5/1973 –بيروت  –النهار ( 4/5/1973 ،طرابلس

  
)145( 

  بيان األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول احلوادث اجلارية فيه  -133
  )1، ص 4/5/1973 –بيروت  –ملحق  –وفا ( 4/5/1973 ،بيروت

)145( 

  بيان صحايف عراقي كوري مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب العمل الكوري للعراق  -134
  )5/5/1973 –بغداد  –اجلمهورية ( 4/5/1973 ،بغداد

)146( 

برقية الرئيس سامل ربيع علي، رئيس جملس الرئاسة يف جمهورية اليمن الديمقراطية   -135
لتنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول الشعبية، إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة ا

  احلوادث اجلارية يف لبنان
  )1، ص 5/5/1973 –بيروت  –وفا (

  
  

)146( 

  تقرير جلنة الرد على بيان احلكومة التابعة جمللس الشعب يف جمهورية مصر العربية  -136
  )6/5/1973 –القاهرة  –األهرام ( 5/5/1973 ،القاهرة

)146( 

  ة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول احلوادث اجلارية يف لبنانبيان اللجن  -137
  )1، ص 5/5/1973 –بيروت  –وفا ( 5/5/1973 ،بيروت

)149( 

تصريح صحايف خاص للسيد عبد اخلالق السامرائي، املبعوث اخلاص للرئيس أحمد حسن   -138
  نالبكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل لبنان حول الوضع الراه

  )6/5/1973 –بيروت  –النهار ( 5/5/1973 ،بيروت

  
)150( 

دي، حول احلوادث تصريح السيد عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعو  -139
  ناجلارية يف لبنا

  
)151( 
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  )6/5/1973 –بيروت  –النهار ( 5/5/1973 ،جدة
ء اللبناين، حول الوضع حديث صحايف خاص للدكتور أمين احلافظ، رئيس جملس الوزرا  -140

  الراهن يف لبنان
  )7/5/1973 –بيروت  –النهار (

  
)151( 

برقية الرئيس سامل ربيع علي، رئيس جملس الرئاسة يف جمهورية اليمن الديمقراطية   -141
الشعبية، إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول 

  لبنان احلوادث اجلارية يف
  )5، ص 7/5/1973 – بيروت – وفا(

  
  

)152( 

تصريح السيد سعيد الغباش، سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة يف لبنان، حول الوضع   -142
  الراهن يف لبنان

  )8/5/1973 –بيروت  –النهار ( 7/5/1973 ،بيروت

  
)152( 

أنور السادات، رئيس  للرئيس تصريح الدكتور حسن صبري اخلويل، املبعوث الشخصي  -143
جمهورية مصر العربية، إىل لبنان، حول نتائج املساعي املصرية والسورية إلنهاء األزمة 

  الراهنة
  )8/5/1973 –بيروت  –النهار (بيروت 

  
  

)153( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، حول   -144
  العربي والقضية الفلسطينيةالوضع الراهن يف املشرق 

  )9/5/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 8/5/1973 ،اجلزائر

  
)153( 

  تصريح مصدر رسمي سوري حول احلوادث يف لبنان  -145
  )9/5/1973 –دمشق  –البعث ( 8/5/1973 ،دمشق

)155( 

 عن السلطة العسكرية اللبنانية حول البيان الذي أصدره مصدر سوري رسمي بيان صادر  -146
  بشأن احلوادث اجلارية يف لبنان

  )9/5/1973 –بيروت  –النهار ( 8/5/1973 ،بيروت

  
)156( 

بيان األمم موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى يف لبنان، حول الوضع   -147
  الراهن
  )9/5/1973 –بيروت  –النهار ( 8/5/1973 ،بيروت

  
)156( 

يس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل الرئيس برقية السيد ياسر عرفات، رئ  -148
  حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول احلوادث يف لبنان

  )1، ص 10/5/1973 –بيروت  –وفا ( 9/5/1973 ،بيروت

  
)156( 

   لبنانتصريح السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول األزمة الراهنة يف  -149
  )11/5/1973 –بيروت  –النهار ( 10/5/1973 ،بيروت

)157( 

برقية اجمللس الوطني للسلم والتضامن يف اجلمهورية العراقية إىل الرئيس سليمان   -150
  فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول احلوادث يف لبنان

  )11/5/1973 –بغداد  –الثورة (بغداد 

  
)158( 

ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل الرئيس برقية السيد   -151
  أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول الوضع الراهن يف لبنان

  )1، ص 11/5/1973 –بيروت  –وفا ( 11/5/1973 ،يروتب

  
)158( 
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زب البعث العربي بيان سوري أملاين ديمقراطي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل ح  -152
  االشتراكي ألملانيا الديمقراطية

  )13/5/1973 –دمشق  –البعث ( 12/5/1973 ،برلين

  
)158( 

كلمة امللك فيصل يف مأدبة أقامها الرئيس جورج بومبيدو، رئيس اجلمهورية الفرنسية،   -153
  تكريماً له بمناسبة زيارته لفرنسا

  )15/5/1973 –جدة  –البالد ( 14/5/1973 ،باريس

  
)159( 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل الشيخ برقية السيد ياسر عرفات، رئيس   -154
زايد بن سلطان آل نهيان، أمير دول اإلمارات العربية املتحدة، حول موقفه يف أثناء 

  احلوادث األخيرة يف لبنان
  )1، ص 18/5/1973 –بيروت  –وفا ( 18/5/1973 ،بيروت

  
  

)159( 

  حديث السيد ياسر عرفات إىل التلفزة الفرنسية حول احلوادث األخيرة يف لبنان  -155
  )1، ص 20/5/1973 –بيروت  –ملحق خاص  –وفا ( 19/5/1973 ،بيروت

)159( 

التي وضعتها جمعية خريجي املقاصد اإلسالمية يف بيروت، حول " الوثيقة الوطنية"  -156
  الوضع القائم يف لبنان

  )28/5/1973 –بيروت  –احملرر ( 19/5/1973 ،بيروت

  
)160( 

تصريح السيد حممود عشيش، نائب رئيس جملس الوزراء للشؤون املالية واالقتصادية يف   -157
  جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حول احلوادث األخيرة يف لبنان

  )3، ص 20/5/1973 –بيروت  –وفا ( 20/5/1973 ،دمشق

  
)162( 

رئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول أزمة للصحايف خاص حديث   -158
  الشرق األوسطـ، ومسألة االتصال باإلسرائيليين

  )30/5/1973 –الكويت  –السياسة ( 22/5/1973 ،تونس

  
)162( 

مصري جزائري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة بيان   -159
  الوزراء اجلزائري، جلمهورية مصر العربية ورئيس جملس

  )28/5/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 23/5/1973 ،القاهرة

  
)164( 

بيان سوري هندي مشترك بمناسبة زيارة السيد ساردار سوران سينغ، وزير اخلارجية   -160
  الهندي، لسورية

  )24/5/1973 –دمشق  –البعث ( 23/5/1973 ،دمشق

  
)164( 

مؤتمر رؤساء الدول  يس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمامخطاب الرئ  -161
  فريقيةيقية األعضاء يف منظمة الوحدة اإلفرواحلكومات اإل

  )26/5/1973 –القاهرة  –األهرام ( 25/5/1973 ،أديس أبابا

  
)165( 

 ي، أمامخطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائر  -162
  فريقيةمؤتمر رؤساء الدول واحلكومات اإل

  )28/5/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 25/5/1973 ،أديس أبابا

  
)166( 

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل مؤتمر   -163
  فريقيةاإلرؤساء الدول واحلكومات 

  )2، ص 25/5/1973 –بيروت  –وفا ( 25/5/1973 ،بيروت

  
)166( 

 )167(  األردين" قانون منع بيع العقار للعدو"نص مشروع   -164
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  )26/5/1973 –عمان  –الدستور ( عمان
  بيان األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول الوضع السياسي الراهن  -165

  )8ص ، 2/6/1973 –بيروت  – 18/973العدد  –األخبار ( 26/5/1973 ،بيروت
)167( 

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول األوضاع   -166
  الراهنة

  )28/5/1973 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)169( 

ومات األعضاء القرار اخلاص بأزمة الشرق األوسط الصادر عن مؤتمر رؤساء الدول واحلك  -167
  فريقيةيف منظمة الوحدة اإل

  )30/5/1973 –القاهرة  –األهرام ( 29/5/1973 ،أديس أبابا

  
)177( 

بيان مصري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الدكتور حممد حسن الزيات، وزير اخلارجية   -168
  املصري، لالحتاد السوفياتي

  )30/5/1973 –بيروت  –احملرر ( 29/5/1973 ،موسكو

  
)178( 

  )يونيو(يف الضفة الغربية يف الذكرى السادسة حلرب حزيران بيان جبهة املقاومة الشعبية   -169
  )1، ص 3/6/1973 –بيروت  –وفا (

)179( 

بيان عراقي بولوين مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشتراكي   -170
  لبولونيا

  )4/6/1973 –بغداد  –اجلمهورية ( 3/6/1973وارسو 

  
)179( 

مية حلزب البعث العربي االشتراكي يف الذكرى السادسة حلرب حزيران بيان القيادة القو  -171
  )يونيو(

  )5/6/1973 –دمشق  –البعث ( 4/6/1973 ،دمشق

  
)180( 

بيان عراقي تشيكوسلوفاكي مشترك بمناسبة زيارة السيد مرتضى سعيد عبد الباقي،   -172
  وزيراخلارجية العراقي، لتشيكوسلوفاكيا

  )6/6/1973 –بغداد  – الثورة( 5/6/1973 ،براغ

  
)181( 

رسالة البطريرك بولس بطرس املعوشي، بطريرك الطائفة املارونية يف لبنان، حول   -173
  احلوادث األخيرة

  )7/6/1973 –بيروت  –النهار ( 6/6/1973 ،بكركي

  
)182( 

لسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية حديث صحايف خاص ل  -174
  حرير فلسطين، حول موقف حركة املقاومة الفلسطينية من لبنانلت

  )8، ص 14/6/1973 - 7 –بيروت  – 1499العدد  –الصياد (بيروت 

  
)182( 

  السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي، حول الوضع الراهن يف لبنانبيان   -175
  )8/6/1973 –بيروت  –احملرر ( 7/6/1973 ،بيروت

)183( 

خطاب امللك فيصل يف مأدبة أقامها الرئيس جيوفاين ليوين، رئيس جمهورية إيطاليا،   -176
  تكريماً له بمناسبة زيارته لذلك البلد

  )10/6/1973 –جدة  –البالد ( 8/6/1973 ،روما

  
)184( 

  مغربي سعودي مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل للمغرب بيان  -177
  )10/6/1973 –جدة  –البالد ( 9/6/1973 ،الرباط

)184( 

  البيان الوزاري للسيد زيد الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين اجلديد، حول سياسة   -178
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  حكومته
  )10/6/1973 –عمان  –الدستور ( 9/6/1973 ،عمان

)185( 

برقية علماء املسلمين واألحبار املسيحيين يف األردن إىل رئيس جملس األمن الدويل حول   -179
  رار سياسة تهويد القدس على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلياستم

  )10/6/1973 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)186( 

السورية، يف افتتاح جملس الشعب  خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية  -180
  اجلديد
  )10/6/1973 –دمشق  –البعث ( 9/6/1973 ،دمشق

  
)186( 

للعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس حديث صحايف خاص   -181
  الوزراء الليبي، حول القضية الفلسطينية

  )11/6/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد (طرابلس 

  
)187( 

خطاب العقيد معمر القذايف يف االحتفال بالذكرى الثالثة جلالء األميركيين عن قاعدة عقبة   -182
  بن نافع
  )12/6/1973 –القاهرة  –األهرام ( 11/6/1973 ،طرابلس

  
)189( 

تصريح السيد كميل شمعون، رئيس اجلمهورية اللبنانية األسبق ورئيس حزب الوطنيين   -183
  األحرار، رداً على ما جاء يف خطاب العقيد معمر القذايف بخصوص الوضع القائم يف لبنان

  )13/6/1973 –بيروت  –النهار ( 12/6/1973 ،بيروت

)190( 

  بيان صحايف حول زيارة امللك فيصل للجزائر  -184
  )13/6/1973 –جدة  –البالد ( 12/6/1973 ،اجلزائر

)190( 

الليبيتين،  تصريح الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، لإلذاعة والتلفزة  -185
  حول تأميم شركة النفط األميركية يف ليبيا

  )13/6/1973 –القاهرة  –األهرام (

  
)191( 

  مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل لتونس سعودي بيان صحايف تونسي  -186
  )14/6/1973 –جدة  –البالد ( 13/6/1973 ،تونس

)191( 

برقية جمعية خريجي جامعة بيروت العربية إىل العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة   -187
  شركات النفط األميركية يف ليبياالثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، بمناسبة تأميم 

  )14/6/1973 –بيروت  –احملرر ( 13/6/1973 ،بيروت

  
)191( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، حول الوضع الراهن   -188
  للعالقات ما بين سورية ولبنان

  )8، ص 21/6/1973 -  14 –بيروت  – 1500العدد  –الصياد (دمشق 

  
)192( 

  كتاب استقالة الدكتور أمين احلافظ، رئيس جملس الوزراء اللبناين  -189
  )15/6/1973 –بيروت  –احملرر ( 14/6/1973 ،بيروت

)192( 

حديث صحايف خاص للدكتور حممد حسن الزيات، وزير اخلارجية املصري، حول مسألة   -190
  الرجوع إىل قرار تقسيم فلسطين

  )16/6/1973 –بيروت  – النهار( 15/6/1973 ،نيويورك

  
)193( 

بيان السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، حول وجهة نظر   -191
  األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف الوضع الداخلي

  
)194( 
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  )16/6/1973 –بيروت  –احملرر ( 15/6/1973 ،بيروت
القيادة القومية حلزب البعث العربي حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، عضو   -192

االشتراكي وعضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر منظمة طالئع 
قوات الصاعقة، حول احلوادث األخيرة يف لبنان واملوقف السوري  - حرب التحرير الشعبية 

  منها
  )10، ص 16/6/1973 –بيروت  – 20/975العدد  –األخبار (

  
  
  

)195( 

مشترك بمناسبة زيارة السيد سارين شاك، وزير خارجية احلكومة  بيان عراقي كمبودي  -193
  امللكية لالحتاد الوطني الكمبودي، للعراق

  )18/6/1973 –بغداد  –اجلمهورية ( 17/6/1973 ،بغداد

  
)197( 

، أحد قادة حركة التحرير الوطني )أبو إياد(يف خاص للسيد صالح خلف حديث صحا  -194
  ، حول احلوادث التي وقعت يف لبنان"فتح"الفلسطيني 

  )7، ص 18/6/1973 –بيروت  – 624العدد  –احلرية (

  
)198( 

بيان األمانة العامة للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول حوادث أيار   -195
  يف لبنان) مايو(

  )20/6/1973 –بيروت  –وفا ( 19/6/1973 ،بيروت

  
)199( 

يان أردين إيراين مشترك بمناسبة زيارة السيد أمير عباس هويدا، رئيس جملس الوزراء ب  -196
  اإليراين، لألردن

  )26/6/1973 –عمان  –الدستور ( 25/6/1973 ،عمان

  
)200( 

املشكلة الرئيسية "كلمة امللك حسين يف خريجي اجلامعة األردنية بمناسبة تخرجهم، حول   -197
  "متناالتي تواجه بلدنا وأ

  )27/6/1973 –عمان  –الدستور ( 26/6/1973 ،عمان

  
)201( 

بيان سوري كمبودي مشترك بمناسبة زيارة السيد تسارين تشارك، وزير خارجية احلكومة   -198
  امللكية لالحتاد الوطني الكمبودي، لسورية

  )19/6/1973 –دمشق  –البعث ( 18/6/1973 ،دمشق

  
)201( 

العربي االشتراكي  شترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعثبيان عراقي هنغاري م  -199
  لهنغاريا
  )27/6/1973 –بغداد  –الثورة ( 26/6/1973 ،بودابست

  
)201( 

بيان فلسطيني أملاين ديمقراطي مشترك حول املباحثات التي جرت ما بين ممثلين ملنظمة   -200
جنة التنفيذية، ووفد يمثل احلزب التحرير الفلسطينية برئاسة السيد ياسر عرفات، رئيس الل

  االشتراكي األملاين املوحد
  )1، ص 27/6/1973 –بيروت  –وفا ( 27/6/1973 ،يروتب

  
  

)202( 

بيان تونسي يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة السيد جمال بياديتش، رئيس اجمللس   -201
  التنفيذي الفيدرايل اليوغساليف، لتونس

  )28/6/1973 –س تون –العمل ( 27/6/1973 ،تونس

)202( 

بيان عراقي بلغاري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية   -202
  العراقية، لبلغاريا

  )29/6/1973 –بغداد  –الثورة ( 28/6/1973 ،صوفيا

  
)203( 
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حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -203
  "الدولة الفلسطينية"طينية، حول الفلس

  )8، ص 29/6/1973 –بيروت  – 414العدد  –إىل األمام (

  
)203( 

  بيان جملس البطاركة واملطارنة الكاثوليك يف لبنان حول احلوادث األخيرة  -204
  )30/6/1973 –بيروت  –النهار ( 29/6/1973

)204( 

س أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية عراقي بولوين مشترك بمناسبة زيارة الرئيبيان   -205
  العراقية، لبولونيا

  )1/7/1973 –بغداد  –الثورة ( 30/6/1973 ،وارسو

  
)204( 

مذكرة ممثلي الهيئات الرسمية واملهنية واالجتماعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة إىل   -206
ع االحتالل رئيس جملس األمن الدويل واألمين العام لألمم املتحدة، حول رفضهم لواق

  اإلسرائيلي
  )10، ص 13/8/1973 –بيروت  – 632العدد  –احلرية ( 1973) يوليو(مطلع تموز 

  
  

)204( 

حديث صحايف خاص للرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول تسوية   -207
  قضية الشرق األوسط

  )3/7/1973 –بيروت  –النهار (

  
)206( 

 مشترك بمناسبة زيارة السيد راطو دوغوجنيك، نائب رئيس مغربي يوغساليف بيان  -208
  اجلمهورية اليوغسالفية، للمغرب

  )5/7/1973 –املغرب  –األنباء ( 4/7/1973 ،الرباط

)207( 

حديث صحايف خاص للرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول تسوية   -209
  القضية الفلسطينية

  )6/7/1973 –بيروت  –النهار ( 5/7/1973 ،جنيف

  
)208( 

بيان االحتاد الوطني العربي يف األردن حول تصريحات الرئيس احلبيب بورقيبة،   -210
  بخصوص تسوية القضية الفلسطينية

  )8/7/1973 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)210( 

كي بيان سوري بلغاري حزبي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشترا  -211
  لبلغاريا
  )9/7/1973 –دمشق  –البعث ( 8/7/1973 ،صوفيا

  
)211( 

الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يف ذكرى خطاب   -212
  استشهاد غسان كنفاين

  )3، ص 14/7/1973 –بيروت  – 210العدد  –الهدف ( 10/7/1973 ،بيروت

  
)211( 

عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، حول مسألة  حديث صحايف خاص للسيد  -213
  إقامة حكومة فلسطينية موقتة

  )12/7/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 11/7/1973 ،باريس

  
)214( 

سوري إيطايل حزبي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي اإليطايل ان بي  -214
  لسورية
  )12/7/1973 –دمشق  –البعث ( 11/7/1973 ،دمشق

  
)215( 

  مذكرة عدد من الشخصيات األردنية إىل الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية   -215
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  التونسية، حول تصريحه بخصوص تسوية القضية الفلسطينية
  )12/7/1973 –عمان  –الدستور (عمان 

)215( 

قة، وزير اخلارجية بيان جزائري فرنسي مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد العزيز بوتفلي  -216
  اجلزائري، لفرنسا

  )13/7/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 12/7/1973باريس 

  
)216( 

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام اللجنة املركزية لالحتاد   -217
  االشتراكي العربي، حول بعض التطورات األخيرة

  )17/7/1973 –القاهرة  –األهرام ( 16/7/1973 ،القاهرة

  
)216( 

خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف ذكرى ثورة السابع عشر   -218
  )يوليو(من تموز 

  )17/7/1973 –بغداد  –الثورة ( 16/7/1973 ،بغداد

  
)217( 

سة حديث امللك فيصل حول إمكان تأثر تصدير النفط إىل الواليات املتحدة األميركية بسيا  -219
  الواليات املتحدة املؤيدة إلسرائيل

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 16/7/1973 ،جدة

  
)219( 

سعودي بحريني مشترك بمناسبة زيارة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة بيان   -220
  البحرين، للسعودية

  )17/7/1973 –جدة  –البالد ( 16/7/1973 ،جدة

  
)220( 

  ح أردين رسمي حول قطع العالقات السياسية ما بين األردن وتونستصري  -221
  )18/7/1973 –عمان  –الدستور ( 17/7/1973 ،عمان

)220( 

حديث السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي   -222
  ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول بعض القضايا الراهنة

  )20/7/1973 –بغداد  –اجلمهورية ( 18/7/1973 ،بغداد

  
)220( 

خطاب امللك حسين إىل الشعب حول تصري الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية   -223
  التونسية، بشأن تسوية القضية الفلسطينية

  )20/7/1973 –عمان  –الدستور ( 19/7/1973 ،عمان

)224( 

، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام املؤتمر املشترك ألعضاء الرئيس أنور الساداتخطاب   -224
اللجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي وأعضاء جملس الشعب، حول األوضاع احمللية 

  والعربية والدولية الراهنة
  )24/7/1973 –القاهرة  –األهرام ( 23/7/1973 ،القاهرة

  
  

)225( 

س جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، يف خطاب العقيد معمر القذايف، رئي  -225
  املصرية) يوليو(الثالث والعشرين من تموز  ثورة ذكرى

  )24/7/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 23/7/1973 ،بنغازي

  
)237( 

  البيان الوزاري حلكومة السيد تقي الدين الصلح، رئيس جملس الوزراء اللبناين اجلديد  -226
  )26/7/1973 –بيروت  –النهار ( 25/7/1973 ،بيروت

)237( 

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام أعضاء الهيئة التدريسية   -227
  )يوليو(يف جامعة االسكندرية، يف ذكرى ثورة الثالث والعشرين من تموز 

  )27/7/1973 –القاهرة  –األهرام ( 26/7/1973 ،االسكندرية

  
)237( 
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حديث صحايف خاص للسيد حسين الشافعي، نائب رئيس جمهورية مصر العربية، حول   -228
  أزمة الشرق األوسط

  )18، ص 27/7/1973 –بيروت  – 872العدد  –احلوادث (القاهرة 

  
)241( 

  جانب من حديث صحايف خاص للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -229
  )28/7/1973 –بيروت  –النهار (عمان 

)242( 

رقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول القضية حديث صحايف خاص للرئيس احلبيب بو  -230
  الفلسطينية وأزمة الشرق األوسط

  )31/7/1973 –تونس  –العمل (تونس 

  
)243( 

 - للسيد زهير حمسن، أمين سر منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية حديث صحايف خاص   -231
ة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول حركة املقاومة قوات الصاعقة وعضو اللجن

  اللبنانية -الفلسطينية والعالقات السورية 
  )31/7/1973 –بيروت  –احملرر (دمشق 

  
  

)245( 

بيان اللجنة الدائمة جمللس الشعب يف جمهورية مصر العربية، حول موقف الواليات    -232
  س األمن الدويل بشأن أزمة الشرق األوسطاملتحدة األميركية من مشروع قرار جمل

  )1/8/1973 –القاهرة  –األهرام ( 31/7/1973 ،القاهرة

  
)246( 

بيان سوري تركي مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري،   -233
  لتركيا
  )1/8/1973 –دمشق  –البعث ( 31/7/1973 ،أنقرة

  
)247( 

مايل مشترك بمناسبة زيارة السيد شارل صامبا سيسوكو، وزير اخلارجية ان جزائري بي  -234
  املايل، للجزائر

  )2/8/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 1/8/1973 ،اجلزائر

  
)247( 

العامة لالحتاد االشتراكي العربي يف جمهورية مصر العربية، حول موقف  بيان األمانة  -235
  ار جملس األمن الدويل بشأن أزمة الشرق األوسطالواليات املتحدة األميركية من مشروع قر

  )2/8/1973 –القاهرة  –األهرام ( 1/8/1973 ،القاهرة

  
)248( 

حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،   -236
  حول الوضع الراهن حلركة املقاومة الفلسطينية ومهماتها 

  )36، ص 4/8/1973 –بيروت  – 27/983العدد  –األخبار (

  
)248( 

بيان جزائري تركي مشترك بمناسبة زيارة السيد أوميت خلوق بايولكن، وزير اخلارجية   -237
  التركي، للجزائر

  )8/8/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 7/8/1973 ،اجلزائر

  
)251( 

الكردستاين،  تصريح السيد صالح اليوسفي، عضو املكتب السياسي للحزب الديمقراطي  -238
  حول موقف احلزب من املقاومة الفلسطينية

  )9، ص 11/8/1973 –بيروت  – 214العدد  –الهدف (بغداد 

  
)251( 

  برنامج اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة  -239
  )10، ص 29/9/1973 –بيروت  – 221العدد  –الهدف ( 15/8/1973

)252( 

واري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء حديث صحايف خاص للرئيس ه  -240
  اجلزائري، حول تأييد بلده حلركة املقاومة الفلسطينية

  
)253( 
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  )16/8/1973 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 
تصريح صحايف خاص لألمير عبد الله بن عبد العزيز، رئيس احلرس الوطني السعودي،   -241

  اإلسرائيلي -يف النزاع العربي حول مسألة استخدام النفط سالحاً 
  )24، ص 17/8/1973 –بيروت  – 875العدد  –احلوادث (

  
)254( 

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية   -242
  لتحرير فلسطين، حول بعض املسائل الراهنة

  )17/8/1973 –بيروت  –النهار (

  
)255( 

كويتي مشترك بمناسبة زيارة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد  بيان عراقي  -243
  ورئيس جملس الوزراء الكويتي، للعراق

  )23/8/1973 –بغداد  –الثورة ( 22/8/1973بغداد 

  
)256( 

حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية   -244
  ف ضخ النفطاملتحدة، حول مسألة وق

  )24، ص 24/8/1973 –بيروت  – 876العدد  –احلوادث (أبو ظبي 

  
)257( 

  بيان اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين حول الوضع العربي والدويل  -245
  )1، ص 25/8/1973 –بيروت  – 30/986العدد  –األخبار (

)257( 

الثورة ورئيس جملس الوزراء  بومدين، رئيس جملس حديث صحايف خاص للرئيس هواري  -246
  اجلزائري، حول سياسة بلده جتاه القضية الفلسطينية

  )26/8/1973 –بيروت  –النهار ( 25/8/1973 ،اجلزائر

  
)261( 

  ميثاق العمل الوطني للجبهة الوطنية والقومية التقدمية يف العراق  -247
  )26/8/1973 –بغداد  –الثورة (بغداد 

)263( 

  خاص للملك فيصل حول إنتاج النفط والوضع السياسي يف الشرق األوسطحديث صحايف   -248
  )4/9/1973 –جدة  –البالد ( 26/8/1973 ،جدة

)265( 

بيان عراقي تركي مشترك بمناسبة زيارة السيد مرتضى سعيد عبد الباقي، وزير اخلارجية   -249
  العراقي، لتركيا

  )30/8/1973 –بغداد  –الثورة ( 28/8/1973 ،أنقرة

  
)266( 

بيان مغربي بحريني مشترك بمناسبة زيارة الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة، وزير   -250
  اخلارجية البحريني، للمغرب

  )31/8/1973 –الرباط  –األنباء ( 29/8/1973 ،الرباط

)267( 

البيان السياسي حول قيام دولة الوحدة ما بين جمهورية مصر العربية واجلمهورية   -251
  لليبيةالعربية ا

  )30/8/1973 –القاهرة  –األهرام (

  
)267( 

  حديث صحايف خاص للملك فيصل حول بعض املسائل املتصلة بالقضية الفلسطينية  -252
  )24، ص 31/8/1973 –بيروت  – 877العدد  –احلوادث ( ،جدة

)267( 

 حديث صحايف خاص لألمير سعود الفيصل، وكيل وزارة النفط السعودي، حول مسألة  -253
  استخدام النفط سالحاً يف املواجهة مع إسرائيل

  )27، ص 31/8/1973 –بيروت  – 877العدد  –احلوادث (جدة 

  
)269( 

  حديث صحايف خاص للسيد أحمد الطيبي بنهيمة، وزير اخلارجية املغربي، حول موقف   -254



21 
 

  حكومته من أزمة الشرق األوسط
  )31/8/1973 –الرباط  –األنباء (اريس ب

)270( 

  بيان مغربي فرنسي مشترك بمناسبة زيارة السيد أحمد الطيبي بنهيمة لفرنسا  -255
  )3/9/1973و  2 –الرباط  –األنباء ( 31/8/1973 ،باريس

)270( 

، أمير دولة السامل الصباح بيان سعودي كويتي مشترك بمناسبة زيارة الشيخ صباح  -256
  الكويت، للمملكة العربية السعودية

  )2/9/1973 –جدة  –البالد ( 1/9/1973 ،جدة

)270( 

حديث خاص للرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء   -257
  اإلذاعة والتلفزيون  اليوغسالفيتين اجلزائري، إىل دار

  )3، ص 3/9/1973 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

  
)271( 

ن إىل الدكتور كورت فالدهايم، تصريح ملصدر أردين مسؤول حول اجتماع امللك حسي  -258
  األمين العام لألمم املتحدة، بمناسبة زيارته لألردن

  )4/9/1973 –عمان  –الدستور ( 3/9/1973 ،عمان

)272( 

مذكرة السيد روحي اخلطيب، أمين مدينة القدس، إىل الدكتور كورت فالدهايم، بشأن   -259
  أوضاع املدينة يف ظل االحتالل اإلسرائيلي

  )4/9/1973 –عمان  –الدستور ( 3/9/1973 ،عمان

  
)272( 

مذكرة بعض نواب الضفة الغربية من األردن إىل الدكتور كورت فالدهايم، بمناسبة زيارته   -260
  لألردن

  )4/9/1973 –عمان  -الدستور(

  
)275( 

، مغربي سوداين مشترك بمناسبة زيارة اللواء جعفر النميري، رئيس جمهورية السودانبيان   -261
  للمغرب
  )6/9/1973 –الرباط  –األنباء ( 4/9/1973 ،الرباط

)275( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   -262
  افتتاح مؤتمر القمة الرابع لدول عدم االنحياز

  )6/9/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 5/9/1973 ،اجلزائر

  
)275( 

يس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف مؤتمر القمة الرابع لدول خطاب الرئ  -263
  عدم االنحياز

  )7/9/1973 –القاهرة  –األهرام ( 6/9/1973 ،زائراجل

)276( 

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مؤتمر القمة الرابع   -264
  لدول عدم االنحياز

  )7/9/1973 –دمشق  –البعث ( 6/9/1973 ،اجلزائر

  
)277( 

العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، يف مؤتمر القمة الرابع لدول خطاب   -265
  عدم االنحياز

  )8/9/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 6/9/1973 ،اجلزائر

  
)278( 

التحرير الفلسطينية، يف مؤتمر خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة   -266
  القمة الرابع لدول عدم االنحياز

  )1، ص 7/9/1973 –بيروت  –النشرة الثانية  –وفا ( 6/9/1973 ،اجلزائر

  
)279( 
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 بيان ملنظمة التحرير الفلسطينية حول األعمال التي تستهدف تشويه صورة النضال  -267
  الفلسطيني

  )1، ص 6/9/1973 –بيروت  –وفا ( 6/9/1973 ،اجلزائر

  
)280( 

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز، النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء   -268
  ووزير الداخلية السعودي، حول سياسة اململكة العربية السعودية يف اجملال العربي والدويل

  )17، ص 7/9/1973 –بيروت  – 878العدد  –احلوادث ( ،جدة

  
 )281( 

ث صحايف خاص لألمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، حول سياسة حدي  -269
  التسلح يف اململكة العربية السعودية

  )17، ص 7/9/1973 –بيروت  – 878العدد  –احلوادث (جدة 

)282( 

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل الصحافيين اجلزائريين،   -270
  الشرق األوسطحول أزمة 

  )9/9/1973 –القاهرة  –األهرام ( 8/9/1973 ،اجلزائر

  
)282( 

  بيان مؤتمر القمة الرابع لدول عدم االنحياز حول أزمة الشرق األوسط والقضية الفلسطينية  -271
  )11/9/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 8/9/1973 ،اجلزائر

)283( 

لرابع لدول عدم االنحياز حول أزمة الشرق البيان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة ا  -272
  األوسط والقضية الفلسطينية

  )11/9/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 8/9/1973 ،اجلزائر

  
)284( 

حديث صحايف خاص للرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي، حول دور   -273
  النفط يف الصراع العربي مع إسرائيل

  )6، ص 10/9/1973 –القاهرة  – 2361عدد ال –روز اليوسف (طرابلس 

  
)285( 

جانب من حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر منظمة طالئع حرب التحرير   -274
قوات الصاعقة وعضو القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي، حول  -الشعبية 

بالنسبة إىل بعض " فتح"تفاوت وجهات النظر مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
  القضايا

  )10/9/1973 –بيروت  –النهار (

  
  
  

)285( 

بيان سوري بولوين حزبي مشترك، بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشتراكي   -275
  لبولونيا

  )12/9/1973 –دمشق  –البعث ( 11/9/1973 ،وارسو

)288( 

ورية مصر العربية، حول أزمة حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمه  -276
  الشرق األوسط

  )12/9/1973 –باريس  –لوموند (اجلزائر 

  
)288( 

حديث صحايف خاص للسيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي، حول   -277
  األوضاع الداخلية يف لبنان

  )12/9/1973 –بيروت  –احملرر (بيروت 

  
)289( 

  لقمة لدول املواجهةالبيان الصادر عن مؤتمر ا  -278
  )13/9/1973 –دمشق  –البعث ( 12/9/1973 ،القاهرة

)290( 

  بيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف مأدبة أقامها تكريماً للشيخ احلكلمة الرئيس   -279
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  صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة بدء زيارته لتونس
  )13/9/1973 –تونس  –العمل ( 12/9/1973 ،تونس

)290( 

  كلمة الشيخ صباح السامل الصباح يف املناسبة ذاتها  -280
  )13/9/1973 –تونس  –العمل ( 12/9/1973 ،تونس

)290( 

بيان ليبي كونغويل مشترك، بمناسبة زيارة الرئيس ماريان نغوابي، رئيس جمهورية   -281
  الكونغو الشعبية، لليبيا

  )13/9/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 12/9/1973 ،طرابلس

)291( 

بيان تونسي كويتي مشترك، بمناسبة زيارة الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة   -282
  الكويت، لتونس

  )16/9/1973 –تونس  –العمل ( 15/9/1973 ،تونس

  
)291( 

كم برقية الهيئة اإلسالمية يف القدس إىل رئيس جملس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع واحلا  -283
  العسكري العام للضفة الغربية، حول مواصلة انتهاك حرمة احلرم اإلبراهيمي

  )16/9/1973 –القدس  –القدس ( 15/9/1973 ،القدس

  
)291( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -284
  الفلسطينية، حول بعض التطورات الراهنة

  )17/9/1973 –بيروت  –لنهار ا( 16/9/1973 ،بيروت

)291( 

بيان صادر عن مكتب العالقات للجمهورية العربية السورية يف القاهرة حول االعتداء   -285
  اإلسرائيلي على سورية

  )17/9/1973 –دمشق  –البعث ( 16/9/1973 ،القاهرة

  
)293( 

) سبتمبر(حوادث أيلول بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة ذكرى   -286
  يف األردن

  )3، ص 17/9/1973 –بيروت  – 637العدد  –احلرية ( 17/9/1973

  
)294( 

رسالة امللك حسين إىل السيد زيد الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين، بشأن إصدار عفو   -287
  عام عن الذين ارتكبوا جرائم سياسية

  )19/9/1973 –عمان  –الدستور ( 18/9/1973 ،عمان

)294( 

بيان مغربي كويتي مشترك، بمناسبة زيارة الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة   -288
  الكويت، للمغرب

  )20/9/1973 –الرباط  –األنباء ( 18/9/1973 ،الرباط

  
)294( 

حديث صحايف خاص للعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، حول النفط   -289
  لسطينيةوالقضية الف

  )19/9/1973 –بيروت  –النهار (

  
)295( 

جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان واألمين العام  لتصريح السيد كما  -290
  للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية، حول حمادثاته مع الرسميين السوريين

  )20/9/1973 –بيروت  –احملرر ( 19/9/1973 ،بيروت

  
)295( 

حديث صحايف للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض   -291
  املسائل الراهنة

  )20/9/1973 –دمشق  –البعث (دمشق 

  
)296( 



24 
 

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية   -292
  لتحرير فلسطين، حول بعض املسائل الراهنة

  )34، ص 22/9/1973 –بيروت  – 34/990العدد  –ألخبار ا(

  
)296( 

حديث صحايف خاص للملك حسين حول العفو العام الذي أصدره، وحول لقاء القاهرة   -293
  الثالثي

  )23/9/1973 –بيروت  –النهار ( 22/9/1973 ،عمان

  
)298( 

ها من األوضاع الفلسطينية بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول موقف  -294
  والعربية الراهنة

  )5، ص 26/9/1973 –بيروت  – 62العدد  –فلسطين الثورة ( 22/9/1973

)299( 

بيان مغربي روماين مشترك، بمناسبة زيارة الرئيس نيكوالي تشاوشيسكو، رئيس جملس   -295
  الدولة للجمهورية االشتراكية الرومانية، للمغرب

  )25/9/1973 –الرباط  –األنباء ( 23/9/1973 ،الرباط

  
)300( 

بيان مشترك ما بين املغرب وساحل العاج بمناسبة زيارة الرئيس فيليكس هوفويت   -296
  بوانيي، رئيس جمهورية ساحل العاج، للمغرب

  )25/9/1973 –الرباط  –األنباء ( 23/9/1973 ،الرباط

  
)300( 

يف األردن بمناسبة الذكرى " فتح"لفلسطيني البيان الذي وزعته حركة التحرير الوطني ا  -297
  )سبتمبر(الثالثة حلوادث أيلول 

  )9، ص 26/9/1973 –بيروت  –النشرة الثانية  –وفا (

  
)301( 

كويتي مشترك، بمناسبة زيارة الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة  بيان لبناين  -298
  الكويت، للبنان

  )27/9/1973 –بيروت  –النهار ( 26/9/1973بيروت 

  
)302( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية   -299
  السوري، حول بعض القضايا الراهنة

  )8، ص 4/10/1973 - 27/9 –بيروت  – 1515العدد  –الصياد (دمشق 

  
)302( 

  حديث صحايف خاص للملك حسين حول شؤون الساعة  -300
  )28/9/1973 –عمان  –ور الدست(عمان 

)304( 

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف ذكرى وفاة الرئيس جمال   -301
  عبد الناصر

  )29/9/1973 –القاهرة  –األهرام ( 28/9/1973 ،القاهرة

  
)305( 

السادس عشر  بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، يف افتتاح املؤتمر  -302
  للحزب
  )29/9/1973 –بيروت  –العمل ( 28/9/1973 ،برمانا

  
)307( 

  يف األردن) سبتمبر(بيان احلزب الشيوعي السوداين يف الذكرى الثالثة حلوادث أيلول   -303
  )37، ص 29/9/1973 –بيروت  – 35/991العدد  –األخبار (

)320( 

  كتائب اللبنانيةبيان املؤتمر السنوي السادس عشر حلزب ال  -304
  )1/10/1973 –بيروت  –النهار ( 30/9/1973 ،برمانا

)321( 

  الوضع العربي  بيان صادر عن اجتماع ممثلي األحزاب الشيوعية يف الدول العربية حول  -305
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  ر العربيةومهمات حركة التحر
  )5/11/1973 –بيروت  –النداء ( 1973) سبتمبر(أيلول 

)321( 

للرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء حديث صحايف خاص   -306
  حول بعض املسائل السياسية ،اجلزائري

  )1/10/1973 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

  
)325( 

حديث صحايف خاص للسيد علي ناصر، رئيس جملس الوزراء اليمني، حول النفط والتحرك   -307
  اإلسرائيلي العسكري عند باب املندب

  )22، ص 1/10/1973 –القاهرة  – 2364العدد  –روز اليوسف (عدن 

  
)325( 

يف وجه " شناو"حول قرار النمسا بإغالق معسكر " نسور الثورة الفلسطينية"بيان منظمة   -308
  املهاجرين اليهود

  )1/10/1973 –بيروت  –احملرر (

  
)326( 

  من احلربالبالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم األول   -309
  )7/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 6/10/1973 ،القاهرة

)327( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم األول من احلرب  -310
  )7/10/1973 –دمشق  –الثورة ( 6/10/1973 ،دمشق

)327( 

ي بومدين، رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل الرئيس هوار  -311
  رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، حول نشوب احلرب مع إسرائيل

  )9/10/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 6/10/1973 ،القاهرة

  
)328( 

  كلمة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، إىل األمة حول نشوب احلرب  -312
  )7/10/1973 –دمشق  –الثورة ( 6/10/1973دمشق 

)328( 

برقية جوابية من امللك فيصل إىل الدكتور هنري كيسنجر، وزير اخلارجية يف الواليات   -313
  املتحدة األميركية، حول نشوب احلرب

  )12/10/1973 –مكة  –أم القرى ( 6/10/1973 ،الرياض

  
)330( 

امللكية املسلحة، بشأن  بالغ صادر عن امللك احلسن الثاين، بصفته القائد األعلى للقوات  -314
  إعداد قوات مغربية لالشتراك يف احلرب على جبهة اجلوالن

  )7/10/1973 –الرباط  –األنباء ( 6/10/1973 ،الرباط

  
)330( 

  بيان رئيس جملس الوزراء اللبناين حول الوضع الناشىء عن نشوب احلرب  -315
  )7/10/1973 –بيروت  –النهار ( 6/10/1973 ،بيروت

)330( 

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بالدعوة إىل إعالن العصيان املدين يف   -316
  األراضي احملتلة

  )7/10/1973 –بيروت  – 1ملحق رقم  –فلسطين الثورة (

  
)330( 

رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل السيد حممود رياض،   -317
  امعة الدول العربية، حول نشوب احلرب مع إسرائيلاألمين العام جل

  )8/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 7/10/1973 ،القاهرة

)331( 

  برقية السيد حممود رياض إىل الرئيس أنور السادات، رداً على رسالة الرئيس السادات إليه  -318
  )8/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 7/10/1973 ،القاهرة

)332( 

  رقية السيد هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، إىل ب  -319
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الرئيسين أنور السادات وحافظ األسد، حول نشوب احلرب على اجلبهتين املصرية والسورية 
  مع إسرائيل

  )8/10/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 7/10/1973 ،اجلزائر

  
)332( 

  ىل امللك فيصل حول نشوب احلرب مع إسرائيل برقية الرئيس هواري بومدين إ  -320
  )8/10/1973 – ائراجلز –الشعب ( 7/10/1973 ،اجلزائر

)332( 

رسالة الرئيس هواري بومدين، بصفته رئيساً ملؤتمر القمة الرابع لدول عدم االنحياز، إىل   -321
  رؤساء الدول الكبرى ورؤساء حكوماتها، حول نشوب احلرب يف الشرق األوسط

  )8/10/1973اجلزائر  –الشعب ( 7/10/1973 ،ائراجلز

  
)332( 

والرئيس برقية الرئيس هواري بومدين إىل اجلنرال يعقوب غوون، رئيس جمهورية نيجيريا   -322
  فريقية، حول نشوب احلرب يف الشرق األوسطاحلايل ملنظمة الوحدة اإل

  )8/10/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 7/10/1973 ،اجلزائر

  
)333( 

برقية الرئيس هواري بومدين إىل رؤساء دول عدم االنحياز ورؤساء الدول االشتراكية حول   -323
  نشوب احلرب يف الشرق األوسط

  )8/10/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 7/10/1973 ،اجلزائر

  
)333( 

برقية الرئيس هواري بومدين إىل الدكتور كورت فالدهايم، األمين العام لألمم املتحدة،   -324
  ول نشوب احلرب يف الشرق األوسطح

  )8/10/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 7/10/1973 ،اجلزائر

)333( 

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، حول موقف بلده من احلرب   -325
  ما بين العرب وإسرائيل

  )8/10/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 7/10/1973 ،طرابلس

  
)334( 

برقية العقيد معمر القذايف إىل الرئيس جورج بومبيدو، رئيس اجلمهورية الفرنسية، حول   -326
  موقف فرنسا من احلرب

  )8/10/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 7/10/1973 ،طرابلس

  
)337( 

برقية العقيد معمر القذايف إىل امللك كارل غوستاف، ملك السويد، حول موقف السويد من   -327
  احلرب

  )8/10/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 7/10/1973 ،طرابلس

  
)337( 

برقية امللك فيصل إىل الرئيس نيكوالي بودغورين، رئيس جملس السوفيات األعلى يف   -328
  )أكتوبر(االحتاد السوفياتي، تهنئة بالعيد السادس واخلمسين لثورة تشرين األول 

  )8/10/1973 –الكويت  –السياسة ( 7/10/1973 ،الرياض

  
)338( 

  بيان جملس قيادة الثورة العراقي بشأن إعادة العالقات الدبلوماسية باحلكومة اإليرانية  -329
  )8/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 7/10/1973 ،بغداد

)338( 

  بيان هيئة مكتب جملس األمة املصري بشأن نشوب احلرب  -330
  )8/10/1973 –الرياض  –الرياض ( 7/10/1973 ،القاهرة

)338( 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام  ةنداء السيد ياسر عرفات، رئيس اللجن  -331
لقوات الثورة الفلسطينية، إىل مقاتلي الثورة الفلسطينية، حول نشوب القتال على اجلبهات 

  العربية مع إسرائيل
  )1، ص 7/10/1973 –بيروت  –الثانية  ةالنشر –وفا ( 7/10/1973 ،بيروت

  
  

)339( 
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بيان جملس قيادة الثورة العراقي حول تأميم احلصص اخلاصة بشركتين أميركيتين يف   -332
  شركة نفط البصرة

  )8/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 7/10/1973 ،بغداد

  
)339( 

وحدة بيان اللجنة العليا للجبهة الوطنية والقومية التقدمية يف العراق إىل الشعب حول ال  -333
  الوطنية

  )8/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 7/10/1973 ،بغداد

  
)340( 

بيان حزب العمل االشتراكي العربي يف لبنان حول احلرب الدائرة ما بين الدول العربية   -334
  وإسرائيل

  )3، ص 13/10/1973 –بيروت  – 223العدد  –الهدف ( 7/10/1973

  
)340( 

  التي صدرت يف اليوم الثاين من احلربالبالغات العسكرية املصرية   -335
  )8/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 7/10/1973 ،القاهرة

)341( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم الثاين من احلرب  -336
  )8/10/1973 –دمشق  –العدد الصباحي  –الثورة ( 7/10/1973 ،دمشق

)342( 

ظمة التحرير الفلسطينية حول عدم نشوب القتال على اجلبهة بيان اللجنة التنفيذية ملن  -337
  األردنية

  )2، ص 8/10/1973 –بيروت  –النشرة اخلامسة  –وفا (

  
)343( 

برقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، إىل   -338
  رؤساء دول عدم االنحياز، حول نشوب احلرب يف الشرق األوسط

  )9/10/1973 –اجلزائر  -الشعب ( 8/10/1973 ،اجلزائر

  
)343( 

  بيان صادر عن الديوان امللكي السعودي حول استنفار القوات السعودية املسلحة  -339
  )9/10/1973 –الرياض  –الرياض ( 8/10/1973 ،جدة

)343(  
 

سطينية والقائد العام برقية السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل  -340
لقوات الثورة الفلسطينية، إىل الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس 

  حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية، بمناسبة نشوب احلرب
  )1، ص 8/10/1973 –بيروت  –وفا ( 8/10/1973 ،بيروت

  
  

)344( 

األمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير حديث خاص للسيد نايف حواتمه،   -341
  فلسطين، حول وضع اجلبهة األردنية مع إسرائيل

  )4، ص 15/10/1973 –بيروت  – 641العدد  –احلرية ( 8/10/1973

  
)344( 

  بيان االحتادات الشعبية الفلسطينية حول إعالن االستنفار  -342
  )7، ص 8/10/1973 –يروت ب –النشرة الرابعة  –وفا ( 8/10/1973 ،بيروت

)344( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم الثالث من احلرب  -343
  )9/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 8/10/1973 ،القاهرة

)345( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم الثالث من احلرب  -344
  )9/10/1973 –بيروت  –احملرر ( 8/10/1973 ،دمشق

)346( 

  بيان القيادة العامة للقوات املصرية املسلحة حول تعرض مدينة بور سعيد للقصف  -345
  )9/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 8/10/1973 ،القاهرة

)347( 

  تصريح لناطق عسكري عراقي حول اشتراك القوات العراقية يف القتال على جبهتي اجلوالن   -346
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  وسيناء
  )9/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 8/10/1973 ،بغداد

)347( 

برقية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، إىل وزراء اخلارجية يف دول   -347
  السوق األوروبية املشتركة، حول الوضع يف الشرق األوسط

  )10/10/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 9/10/1973 ،اجلزائر

)347( 

لتنفيذي للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية، حول األوضاع بيان املكتب ا  -348
  الراهنة يف ظروف احلرب

  )1، ص 9/10/1973 –النشرة السابعة، بيروت  –وفا ( 9/10/1973 ،وتربي

  
)348( 

  نداء األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي إىل األمة اإلسالمية حول نشوب احلرب  -349
  )10/10/1973 –الرياض  –الرياض ( 9/10/1973 ،مكة

)348( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم الرابع من احلرب  -350
  )10/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 9/10/1973 ،القاهرة

)349(  
  

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم الرابع من احلرب  -351
  )10/10/1973 –دمشق  –العدد الصباحي  –الثورة ( 9/10/1973 ،دمشق

)349( 

لدول األعضاء يف منظمة رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل ا  -352
  فريقية حول تطورات املوقفالوحدة اإل

  )10/10/1973 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)350( 

لثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، إىل برقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس ا  -353
السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول القتال الدائر 

  على اجلبهات العربية
  )2، ص 10/10/1973 –بيروت  –النشرة األوىل  –وفا (اجلزائر 

  
  

)350( 

فريقية، حول األعضاء يف منظمة الوحدة اإللدول برقية الرئيس هواري بومدين إىل رؤساء ا  -354
  التضامن مع مصر وسورية

  )11/10/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 10/10/1973 ،اجلزائر

  
)351( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم اخلامس من احلرب  -355
  )11/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 10/10/1973 ،القاهرة

)351( 

  غات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم اخلامس من احلربالبال  -356
  )11/10/1973 –بيروت  –احملرر ( 10/10/1973 ،دمشق

)351( 

  البالغات العسكرية العراقية  -357
  )11/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 10/10/1973 ،بغداد

)352( 

  بيان للقيادة العامة للقوات املسلحة األردنية  -358
  )11/10/1973 –عمان  –الدستور ( 10/10/1973 ،عمان

)353( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم السادس من احلرب  -359
  )12/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 11/10/1973 ،القاهرة

)353( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم السادس من احلرب  -360
  )12/10/1973 –دمشق  –العدد الصباحي  –ثورة ال( 11/10/1973 ،دمشق

)354( 

 )354(  البالغات العسكرية العراقية  -361
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  )12/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 11/10/1973 ،بغداد
تصريح صحايف خاص للسيد زهير حمسن، عضو القيادة القومية حلزب البعث العربي   -362

قوات الصاعقة،  -التحرير الشعبية  وأمين سر منظمة طالئع حرب -سورية  - االشتراكي 
  حول عدم اشتراك اجليش األردين يف احلرب

  )3، ص 12/10/1973 –بيروت  –النشرة اخلامسة  –وفا (

  
  

)355( 

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول استمرار الهدوء على اجلبهة   -363
  األردنية

  )1، ص 12/10/1973 –بيروت  –النشرة الرابعة  –وفا ( 12/10/1973

  
)355( 

  بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول احلرب الدائرة مع إسرائيل  -364
  )3، ص 15/10/1973 –بيروت  – 641العدد  –احلرية ( 12/10/1973

)356( 

تصريح ناطق مسؤول باسم احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان حول تصريحات وزير   -365
  لدفاع اللبناين، السيد نصري املعلوفا

  )19/10/1973 –بيروت  –األنباء ( 12/10/1973 ،بيروت

  
)356( 

  التي صدرت يف اليوم السابع من احلرب ةالبالغات العسكرية املصري  -366
  )13/10/1973 -القاهرة  –األهرام ( 12/10/1973 ،القاهرة

)357( 

  رت يف اليوم السابع من احلربالبالغات العسكرية السورية التي صد  -367
  )13/10/1973 –دمشق  –العدد الصباحي  –الثورة ( 12/10/1973 ،دمشق

)357( 

  )أكتوبر(بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول موقفها من حرب تشرين األول   -368
  )3، ص 13/10/1973  -بيروت  – 223العدد  –الهدف (

)358( 

  رية التي صدرت يف اليوم الثامن من احلربالبالغات العسكرية املص  -369
   13/10/1973 ،القاهرة

)359( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم الثامن من احلرب  -370
  )14/10/1973 –دمشق  –العدد الصباحي  –الثورة ( 13/10/1973 ،دمشق

)360( 

  لحة األردنيةتصريح للناطق الرسمي األردين حول تعبئة القوات املس  -371
  )14/10/1973 –عمان  –الدستور ( 13/10/1973 ،عمان

)360( 

نداء علماء املسلمين يف األردن إىل األهايل يف األراضي احملتلة لالمتناع من العمل يف   -372
  املصانع واملزارع اإلسرائيلية

  )14/10/1973 –عمان  –الدستور ( 13/10/1973 ،عمان

  
)361( 

العامة للقوات املصرية املسلحة حول اختراق طائرتين أميركيتين اجملال بيان القيادة   -373
  اجلوي املصري

  )14/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 13/10/1973 ،القاهرة

  
)361( 

  حديث صحايف للسيد جورج صدقني، وزير اإلعالم السوري، حول التطورات اجلارية  -374
  )15/10/1973 –بيروت  –النهار ( 14/10/1973 ،دمشق

)361( 

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول ضرورة شمول القتال للجبهة   -375
  األردنية

  )15/10/1973  -بيروت  –احملرر ( 14/10/1973

  
)364( 

 )365(  البالغات العسكرية املصرية الصادرة يف اليوم التاسع من احلرب  -376
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  )15/10/1973 –ة القاهر –األهرام ( 14/10/1973 ،القاهرة
  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم التاسع من احلرب  -377

  )15/10/1973 –دمشق  –العدد الصباحي  –الثورة ( 14/10/1973 ،دمشق
)365( 

بيان لوزارة الدفاع والطيران يف اململكة العربية السعودية حول اشتراك القوات السعودية   -378
  القتال املسلحة يف

  )15/10/1973 –الرياض  –الرياض ( 14/10/1973 ،جدة

  
)366( 

  خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية السورية، إىل الشعب حول احلرب  -379
  )16/10/1973 –دمشق  –العدد الصباحي  –الثورة ( 15/10/1973 ،دمشق

)366( 

هواري بومدين، رئيس جملس  بيان جزائري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس  -380
  الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، لالحتاد السوفياتي

  )16/10/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 15/10/1973 ،موسكو

  
)369( 

  بيان جزائري يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة الرئيس هواري بومدين ليوغسالفيا  -381
  )17/10/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 15/10/1973 ،بلغراد

)369( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم العاشر من احلرب  -382
  )16/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 15/10/1973 ،القاهرة

)370( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم العاشر من احلرب  -383
  )16/10/1973 –دمشق  –العدد الصباحي  –الثورة ( 15/10/1973 ،دمشق

)370( 

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام جملس الشعب حول   -384
  احلرب والسالم

  )17/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 16/10/1973 ،القاهرة

  
)371( 

 برقية الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، إىل الرئيس ريتشارد نيكسون،  -385
  رئيس جمهورية الواليات املتحدة األميركية، حول وجوب إيجاد حل ملشكلة الشرق األوسط

  )17/10/1973 –الكويت  –السياسة ( 16/10/1973 ،تونس

  
)376( 

  مذكرة إيضاحية مرفقة بقانون دعم معركة التحرير الذي أقره جملس األمة الكويتي  -386
  )17/10/1973 –الكويت  –السياسة ( 16/10/1973 ،الكويت

)376( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم احلادي عشر من احلرب  -387
  )17/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 16/10/1973 ،القاهرة

)376( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم احلادي عشر من احلرب  -388
  )17/10/1973 –دمشق  –حي العدد الصبا –الثورة ( 16/10/1973 ،دمشق

)377( 

برقية العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، إىل رؤساء بعض الدول   -389
  اإلسرائيلي -  األوروبية حول موقفهم من الصراع العربي

  )17/10/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد (طرابلس 

  
)377( 

  نةحديث امللك حسين حول التطورات الراه  -390
  )18/10/1973 –عمان  –الدستور ( 17/10/1973 ،عمان

)378( 

  بيان اجمللس الوزاري ملنظمة الدول العربية املصدرة للنفط  -391
  )18/10/1973 –الكويت  –السياسة ( 17/10/1973 ،الكويت

)379( 

 )380(  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم الثاين عشر من احلرب  -392
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  )18/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 17/10/1973 ،القاهرة
  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم الثاين عشر من احلرب  -393

  )17/10/1973 –دمشق  –العدد املسائي  –الثورة ( 17/10/1973 ،دمشق
)380( 

السورية، بمناسبة رسالة امللك حسين إىل الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية   -394
  زيارته للجبهة السورية

  )19/10/1973 –عمان  –الدستور ( 18/10/1973

  
)381(  

  
تصريح السيد مانع العتيبة، وزير النفط يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، حول حظر   -395

  تصدير النفط إىل الواليات املتحدة األميركية
  )18/10/1973 –الكويت  –السياسة ( 18/10/1973 ،الكويت

  
)381( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم الثالث عشر من احلرب  -396
  )19/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 18/10/1973 ،القاهرة

)381( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم الثالث عشر من احلرب  -397
  )19/10/1973 –عمان  –الدستور ( 18/10/1973 ،دمشق

)382( 

  بيان األحزاب والقوى الوطنية يف لبنان حول وجوب االستعداد لصد االعتداءات اإلسرائيلية  -398
  )19/10/1973 –بيروت  –األنباء (بيروت 

)382( 

  بيان صادر عن الديوان امللكي السعودي حول تخفيض إنتاج النفط  -399
  )20/10/1973 –الرياض  –الرياض ( 19/10/1973 ،جدة

)383( 

  بيان منظمة العمل الشيوعي يف لبنان حول املهمات الراهنة يف الساحة اللبنانية  -400
  )8، ص 22/10/1973 –بيروت  – 642العدد  –احلرية ( 19/10/1973

)383( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم الرابع عشر من احلرب  -401
  )20/10/1973 –لقاهرة ا –األهرام ( 19/10/1973 ،القاهرة

)384( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم الرابع عشر من احلرب  -402
  )20/10/1973 –عمان  –الدستور ( 19/10/1973 ،دمشق

)384( 

بيان صادر عن الديوان امللكي السعودي حول وقف تصدير النفط إىل الواليات املتحدة   -403
  األميركية

  )21/10/1973 –الرياض  –الرياض ( 20/10/1973 ،جدة

  
)384( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم اخلامس عشر من احلرب  -404
  )21/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 20/10/1973 ،القاهرة

)385( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم اخلامس عشر من احلرب  -405
  )21/10/1973 –عمان  –الدستور ( 20/10/1973 ،دمشق

)385( 

اجلزائري، إىل برقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء   -406
  فريقية التي مل تقطع عالقاتها السياسية بإسرائيل، حول هذه املسألةرؤساء الدول اإل

  )23/10/1973اجلزائر  –الشعب ( 21/10/1973 ،اجلزائر

  
)385( 

حديث اللواء عز الدين خمتار، املتحدث العسكري املصري، حول الوضع على اجلبهة   -407
  املصرية
  )22/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 21/10/1973 ،القاهرة

  
)386( 

 )389(  تصريح رسمي كويتي حول وقف تصدير النفط إىل الواليات املتحدة األميركية  -408
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  )22/10/1973 – ويتالك –السياسة ( 21/10/1973 ،الكويت
  قرار جملس قيادة الثورة العراقي بشأن تأميم حصة هولندا يف شركة نفط البصرة  -409

  )22/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 21/10/1973 ،بغداد
)389( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم السادس عشر من احلرب  -410
  )22/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 21/10/1973 ،القاهرة

)389( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم السادس عشر من احلرب  -411
  )22/10/1973 –بيروت  –احملرر ( 21/10/1973 ،دمشق

)390( 

بيان الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل الشعب حول موافقته على   -412
  دويل بشأن وقف إطالق النارقرار جملس األمن ال

  )23/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 22/10/1973 ،القاهرة

  
)390( 

حسين يف حفل تخريج دورة الضباط الثانية عشرة من الكلية العسكرية خطاب امللك   -413
  امللكية
  )23/10/1973 –عمان  –الدستور ( 22/10/1973 ،عمان

  
)391( 

حول القرار الصادر عن جملس األمن الدويل بشأن وقف تصريح لناطق رسمي عراقي   -414
  إطالق النار

  )23/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 22/10/1973 ،بغداد

  
)391( 

جانب من بيان السيد كمال جنبالط، األمين العام للجبهة العربية املشاركة للثورة   -415
  الفلسطينية، حول املوجبات األساسية للمعركة

  )26/10/1973 –بيروت  –األنباء ( 22/10/1973 ،بيروت

  
)392( 

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول وجوب استمرار القتال على اجلبهات مع   -416
  إسرائيل

  )3، ص 27/10/1973 –بيروت  – 225العدد  –الهدف ( 22/10/1973

  
)393( 

  حلربالبالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم السابع عشر من ا  -417
  )23/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 22/10/1973 ،القاهرة

)394( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم السابع عشر من احلرب  -418
  )23/10/1973 –دمشق  –العدد الصباحي  –الثورة ( 22/10/1973 ،دمشق

)395( 

حلربية والقائد العام للقوات املسلحة يف األمر الصادر عن الفريق أول أحمد اسماعيل، وزير ا  -419
  جمهورية مصر العربية، إىل القوات املسلحة املصرية بوجوب وقف إطالق النار

  )23/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 22/10/1973 ،القاهرة

  
)395( 

  338بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول قرار جملس األمن رقم   -420
  )13، ص 31/10/1973 –بيروت  – 64العدد  –فلسطين الثورة ( 22/10/1973

)395( 

بيان صادر عن الديوان امللكي السعودي حول عدم تبدل موقف اململكة العربية السعودية   -421
  اإلسرائيلي -من النزاع العربي 

  )24/10/1973 –الرياض  –الرياض ( 23/10/1973 ،جدة

  
)396( 

  رفض احلكومة الكويتية لقرار جملس األمن املتعلق بوقف إطالق الناربيان كويتي حول   -422
  )24/10/1973 –الكويت  –السياسة ( 23/10/1973 ،الكويت

)396( 

  بيان لألمانة العامة لالحتاد االشتراكي العربي يف جمهورية مصر العربية، موجّه إىل   -423
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  لسادات بوقف إطالق النار الشعب املصري واألمة العربية، حول قرار الرئيس أنور ا
  )24/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 23/10/1973 ،القاهرة

)396( 

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول وقف إطالق النار على جبهات   -424
  القتال

  )3، ص 29/10/1973 –بيروت  – 643العدد  –احلرية ( 23/10/1973

  
)397( 

  عسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم الثامن عشر من احلربالبالغات ال  -425
  )24/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 23/10/1973 ،القاهرة

)398( 

  البالغات العسكرية السورية التي صدرت يف اليوم الثامن عشر من احلرب  -426
  )24/10/1973 –دمشق  –الثورة ( 23/10/1973 ،دمشق

)398(  
 

حلسن الثاين إىل امللوك والرؤساء العرب بخصوص عقد اجتماع لوزراء رسالة امللك ا  -427
  اخلارجية والدفاع العرب للبحث يف التطورات الراهنة

  )25/10/1973 –الرباط  –األنباء ( 24/10/1973 ،الرباط

  
)399( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم التاسع عشر من احلرب  -428
  )25/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 24/10/1973 ،القاهرة

)399( 

رسالة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل مؤتمر السلم العاملي يف   -429
  موسكو

  )26/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 25/10/1973 ،بغداد

  
)400( 

ات رئيس جمهورية حديث الدكتور أشرف غربال، املستشار الصحايف للرئيس أنور الساد  -430
  مصر العربية، حول الوضع الراهن

  )26/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 25/10/1973 ،القاهرة

  
)401( 

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل مؤتمر   -431
  السلم العاملي يف موسكو

  )4، ص 26/10/1973 –ت بيرو –النشرة األوىل  –وفا ( 25/10/1973

  
)403( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم العشرين من احلرب  -432
  )26/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 25/10/1973 ،القاهرة

)403( 

  البالغات العسكرية املصرية التي صدرت يف اليوم احلادي والعشرين من احلرب  -433
  )27/10/1973 –القاهرة  –رام األه( 26/10/1973 ،القاهرة

)403( 

بيان الدكتور أشرف غربال، املستشار الصحايف للرئيس أنور السادات رئيس جمهورية   -434
  مصر العربية، حول دعوة رئيس قوات الطوارىء الدولية إىل عقد اجتماع عسكري يف اجلبهة

  )28/10/1973 –القاهرة  –األهرام ( 27/10/1973 ،القاهرة

  
)404( 

  بيان منظمة العمل الشيوعي يف لبنان حول وقف إطالق النار على جبهات القتال  -435
  )4، ص 29/10/1973 –بيروت  – 643العدد  –احلرية ( 27/10/1973

)404( 

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، إىل الشعب حول احلرب   -436
  ووقف إطالق النار

  )30/10/1973 –دمشق  –الثورة ( 29/10/1973دمشق 

)405( 

بيان القيادة القومية والقيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي وجملس قيادة   -437
  الثورة العراقي، حول اشتراك العراق يف احلرب ووقف إطالق النار

  
)409( 
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  )30/10/1973 –بغداد  –الثورة ( 29/10/1973 ،بغداد
  )أكتوبر(الثاين إىل الشعب، بمناسبة عيد الفطر، حول حرب تشرين األول خطاب امللك احلسن   -438

  )30/10/1973 –الرباط  –األنباء ( 29/10/1973 ،الرباط
)410( 

  بيان لوزارة اخلارجية الليبية حول حظر تصدير النفط الليبي إىل هولندا  -439
  )30/10/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 29/10/1973 ،طرابلس

)411( 

  بيان احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان حول الوضع الراهن ومواجهة املستقبل  -440
  )2/11/1973 –بيروت  –األنباء ( 30/10/1973 ،بيروت

)412( 

  حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول األوضاع الراهنة  -441
  )1/11/1973 –القاهرة  –األهرام ( 31/10/1973 ،القاهرة

)413( 

االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث جمللس  اخلطاب األميري يف افتتاح دور  -442
  األمة الكويتي

  )1/11/1973 –الكويت  –السياسة ( 31/10/1973 ،الكويت

  
)419( 

تحدة مذكرة احلكومة األردنية إىل الدكتور هنري كيسنجر، وزير اخلارجية يف الواليات امل  -443
  "اإلسرائيلية -القضية العربية "األميركية، حول موقفها من 

، 10/12/1973 –بيروت  – 649العدد  –احلرية ( 1973) نوفمبر(مطلع تشرين الثاين 
  )6ص 

  
)420( 

  "خمطط االستسالم"القيادة العامة، حول  -بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -444
  )10، ص 9/11/1973 –بيروت  – 432 العدد –إىل األمام ( 2/11/1973

)421( 

بيان مشترك ما بين ليبيا وتوغو، بمناسبة زيارة الرئيس إيتيان أياديما، رئيس جمهورية   -445
  توغو، لليبيا

  )3/11/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 2/11/1973 ،طرابلس

  
)422( 

فتتاح دور االنعقاد السنوي الثاين خطاب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاين، أمير دول قطر، يف ا  -446
  جمللس الشورى

  )4/11/1973 –الكويت  –السياسة ( 3/11/1973 ،الدوحة

  
)423( 

  حول التطورات الراهنة" فتح"بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -447
  )5/11/1973 –بيروت  –األنوار ( 4/11/1973

)423( 

  ونتائجها) أكتوبر(تشرين األول حديث صحايف خاص للملك حسين حول حرب   -448
  )5/11/1973 –بيروت  –األنوار (عمان 

)424( 

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، عضو القيادة القومية حلزب البعث العربي   -449
االشتراكي وعضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر منظمة طالئع 

اعقة، حول مؤتمر جنيف ومسألة تمثيل الفلسطينيين قوات الص -حرب التحرير الشعبية 
  وسائر القضايا الراهنة

  )5/11/1973 –بيروت  –احملرر (دمشق 

  
  
  

)425( 

بيان صادر عن االجتماع الثاين لوزراء النفط العرب يف الكويت، حول مسألة حظر تصدير   -450
  النفط

  )6/11/1973 –الكويت  –السياسة ( 5/11/1973 ،الكويت

  
)428( 

  حديث صحايف خاص للسيد زيد الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين، حول التطورات   -451
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  الراهنة
  )6/11/1973 –بيروت  –األنوار (عمان 

)428( 

برقية الرئيس حافظ األسد، األمين العام حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس اجلمهورية   -452
ت للتهنئة بالذكرى السادسة واخلمسين لثورة تشرين العربية السورية، إىل الزعماء السوفيا

  )أكتوبر(األول 
  )7/11/1973 –دمشق  –الثورة ( 6/11/1973 ،دمشق

  
  

)430( 

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل رئيس   -453
، بمناسبة الذكرى السادسة وأعضاء جملس رئاسة السوفيات األعلى يف االحتاد السوفياتي

  )أكتوبر(واخلمسين لثورة تشرين األول 
  )1، ص 7/11/1973 –بيروت  –النشرة األوىل  –وفا (

  
  

)430( 

بيان حول أعمال االجتماع املوسع للجنة املركزية للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير   -454
  فلسطين حول نتائج احلرب وموقف املقاومة الفلسطينية

  )3، ص 12/11/1973 –بيروت  – 645العدد  –احلرية ( 7/11/1973

  
)430( 

  )أكتوبر(بيان جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حول حرب تشرين األول   -455
  )12، ص 9/11/1973 –بيروت  – 432العدد  –إىل األمام (

)432( 

  الشرق األوسط ألزمة" احلل السلمي"بيان اجلبهة الشعبية الثورية لتحرير فلسطين حول   -456
  )10، ص 9/11/1973 –بيروت  – 432العدد  –إىل األمام (

)433( 

حديث صحايف خاص للرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي، حول حرب   -457
  ، وسياسة حظر تصدير النفط)أكتوبر(تشرين األول 

  )13/11/1973 –بيروت  –األنوار (طرابلس 

  
)433( 

خاص لألمير سعود الفيصل، وكيل وزارة النفط والثروة املعدنية السعودي،  حديث صحايف  -458
  حول سياسة حظر تصدير النفط

  )13/11/1973 –بيروت  –األنوار (الرياض 

  
)435( 

خطاب السيد نقوال الشاوي، األمين العام للحزب الشيوعي اللبناين، يف مهرجان أقيم   -459
  االشتراكية) وبرأكت(بمناسبة ذكرة ثورة تشرين األول 

  )13/11/1973 –بيروت  –النداء (بيروت 

  
)435( 

بيان ليبي قبرصي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس مكاريوس، رئيس اجلمهورية القبرصية،   -460
  لليبيا

  )14/11/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 13/11/1973 ،طرابلس

  
)437( 

الشتراكي واجلبهة الشعبية الديمقراطية بيان مشترك حول موقف حزب البعث العربي ا  -461
  لتحرير فلسطين، من قرار وقف إطالق النار

  )14/11/1973 –بغداد  –الثورة ( 13/11/1973 ،بغداد

  
)437( 

  بيان جزائري بولوين مشترك حول زيارة وفد يمثل احلزب العمايل البولوين املوحد للجزائر  -462
  )14/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 13/11/1973اجلزائر، 

)439( 

احلركة "بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف الذكرى الثالثة لـ   -463
  يف احلزب" التصحيحية

  )16/11/1973 –دمشق  –الثورة ( 15/11/1973 ،دمشق

  
)439( 



36 
 

اخلارجية،  بيان السيد فؤاد نفاع، وزير اخلارجية اللبناين، أمام اللجنة النيابية للشؤون  -464
  حول سياسة لبنان إزاء التطورات الراهنة

  )16/11/1973 –بيروت  –النهار ( 15/11/1973 ،بيروت

  
)440( 

البيان السياسي العام الصادر عن االجتماع املشترك لألحزاب الشيوعية يف األردن   -465
  هنة واملهمات الرا) أكتوبر(وسورية والعراق ولبنان، حول نتائج حرب تشرين األول 

 –بيروت  – 43/999العدد  –األخبار ( 1973) نوفمبر(أواسط تشرين الثاين 
  )34، ص 24/11/1973

  
)440( 

برقية الرئيس معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، إىل الرئيس أنور السادات،   -466
  رئيس جمهورية مصر العربية، حول التطورات الراهنة

  )17/11/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد (طرابلس 

  
)444( 

مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية   -467
  حول موقفها من مؤتمر السالم

  )3، ص 17/11/1973 –بيروت  – 228العدد  –الهدف (

  
)445( 

ر احلربية والقائد العام مقابلة صحافية خاصة ما بين الفريق أول أحمد اسماعيل، وزي  -468
، "األهرام"للقوات املصرية املسلحة، والسيد حممد حسنين هيكل، رئيس حترير صحيفة 

  )أكتوبر(حول حرب تشرين األول 
  )18/11/1973 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
  

)447( 

اري ملنظمة اجمللس الوزبرقية الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، إىل   -469
  فريقية من القضية العربيةاإل فريقية، حول موقف الدولالوحدة اإل

  )20/11/1973 –دمشق  –الثورة ( 18/11/1973 ،دمشق

  
)455( 

برقية الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل مؤتمر وزراء خارجية دول   -470
  من القضية العربية قيةاإلفري منظمة الوحدة اإلفريقية حول موقف الدول

  )20/11/1973 –بغداد  –الثورة ( 19/11/1973 ،بغداد

  
)456( 

فريقية حول تأييد الدول اجمللس الوزاري ملنظمة الوحدة اإلبرقية امللك حسين إىل   -471
  فريقية للدول العربيةاإل

  )20/11/1973 –عمان  –الدستور ( 19/11/1973 ،عمان

  
)456( 

سمي باسم وزارة اخلارجية العراقية، حول رفض العراق االشتراك يف تصريح لناطق ر  -472
  مؤتمر القمة العربي املزمع عقده يف اجلزائر

  )20/11/1973 –بغداد  –الثورة ( 19/11/1973 ،بغداد

  
)456( 

بيان السيد تقي الدين الصلح، رئيس جملس الوزراء اللبناين، أمام جملس النواب، حول   -473
  خلارجيةسياسة حكومته ا

  )21/11/1973 –بيروت  –النهار ( 20/11/1973 ،بيروت

  
)457( 

  رسالة الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل الشعب يف عيد االستقالل  -474
  )21/11/1973 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 21/11/1973 ،بيروت

)458( 

بعد حرب " احللول االستسالمية"ب والصحافيين الفلسطينيين حول بيان االحتاد العام للكتا  -475
  )أكتوبر(تشرين األول 

  )6، ص 23/11/1973 –بيروت  – 434العدد  –إىل األمام (

)458(  
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بيان ليبي يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة   -476
  الثورة الليبي، ليوغسالفيا

  )24/11/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 23/11/1973 ،بلغراد

  
)459( 

خطاب السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، يف افتتاح مؤتمر وزراء   -477
  اخلارجية العرب

  )26/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 24/11/1973 ،اجلزائر

  
)460( 

االشتراكي يف لبنان، يف افتتاح املؤتمر  بيان السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي  -478
  ، حول الوضع الراهن يف املشرق العربيالسنوي للحزب

  )30/11/1973 –بيروت  –األنباء ( 25/11/1973 ،بيروت

  
)461( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   -479
  افتتاح مؤتمر القمة العربي السادس

  )27/11/1973  -اجلزائر  –الشعب ( 26/11/1973 ،اجلزائر

  
)464( 

ة، يف افتتاح مؤتمر القمة كلمة السيد حممود رياض، األمين العام جلامعة الدول العربي  -480
  السادس العربي
  )27/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 26/11/1973 ،اجلزائر

  
)466( 

د ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير البيان الصادر بمناسبة زيارة السي  -481
  الفلسطينية، لالحتاد السوفياتي

  )27/11/1973 –موسكو  –" برافدا(" 26/11/1973 ،موسكو

  
)466( 

خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، أمام مؤتمر القمة العربي   -482
  السادس
  )29/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 27/11/1973 ،اجلزائر

  
)467( 

، حول موقف "فتح"، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو إياد"خطاب السيد   -483
  الثورة الفلسطينية من القضايا الراهنة

، ص 12/12/1973 –بيروت  – 70العدد  –فلسطين الثورة ( 27/11/1973 ،بيروت
14(  

  
)469( 

ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  حديث صحايف خاص للسيد  -484
  الفلسطينية، حول قضايا الساعة

  )28/11/1973 –القاهرة  –األهرام (اجلزائر 

  
)472( 

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   -485
  اختتام مؤتمر القمة العربي السادس

  )29/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 28/11/1973 ،اجلزائر

  
)474( 

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف اختتام مؤتمر القمة   -486
  العربي السادس

  )29/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 28/11/1973 ،اجلزائر

  
)475( 

يف اختتام مؤتمر القمة  خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية،  -487
  العربي السادس

  )29/11/1973 –دمشق  –البعث ( 28/11/1973 ،اجلزائر

  
)476( 
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كلمة امللك احلسن الثاين باسم امللوك والرؤساء العرب يف اختتام مؤتمر القمة العربي   -488
  السادس
  )30/11/1973 –الرباط  –األنباء ( 28/11/1973 ،اجلزائر

  
)477( 

  ات السرية ملؤتمر القمة العربي السادساملقرر  -489
  )4/12/1973 –بيروت  –النهار ( 28/11/1973 ،اجلزائر

)478( 

  السادس ام الصادر عن مؤتمر القمة العربيالبيان الع  -490
  )29/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 28/11/1973 ،اجلزائر

)480( 

  فريقياإل - ربي بيان مؤتمر القمة العربي السادس حول التضامن الع  -491
  )29/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 28/11/1973 ،اجلزائر

)481( 

بيان مؤتمر القمة العربي السادس حول تأييد االحتاد السوفياتي وسائر الدول االشتراكية   -492
  للقضايا العربية

  )29/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 28/11/1973 ،اجلزائر

  
)482( 

العربي السادس حول العالقات ما بين دول أوروبا الغربية والدول  بيان مؤتمر القمة  -493
  العربية
  )29/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 28/11/1973 ،اجلزائر

  
)482( 

  بيان مؤتمر القمة العربي السادس حول تضامن دول عدم االنحياز مع الكفاح العربي  -494
  )29/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 28/11/1973 ،اجلزائر

)483( 

بيان مؤتمر القمة العربي السادس حول استخدام النفط سالحاً اقتصادياً يف الصراع   -495
  اإلسرائيلي -العربي 
  )29/11/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 28/11/1973 ،اجلزائر

  
)483( 

تصريح السيد بهجت التلهوين، رئيس الديوان امللكي الهاشمي ورئيس الوفد األردين إىل   -496
  تمر القمة العربي السادس، حول أعمال املؤتمرمؤ

  )29/11/1973 –عمان  –الدستور ( 28/11/1973 ،اجلزائر

  
)484( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -497
  الفلسطينية، حول الوضع يف الشرق األوسط ودور االحتاد السوفياتي

تشرين  –موسكو  – 48العدد  –" نيوتايمز(" 1973) نوفمبر(الثاين أواخر تشرين  ،موسكو
  )20، ص 1973 –نوفمبر  –الثاين 

  
)484( 

بيان لبعض وجهاء الضفة الغربية من األردن حول األهداف املرحلية للشعب العربي   -498
  الفلسطيني

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 1973 –نوفمبر  –تشرين الثاين 

  
)485( 

  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير عمان واخلليج العربي حول مؤتمر السالم  -499
  )9، ص 1/12/1973 –بيروت  – 230العدد  –الهدف (

)487( 

لقاه امللك حسين يف افتتاح الدورة العادية السابعة جمللس األمة خطاب العرش الذي أ  -500
  األردين التاسع

  )2/12/1973 –عمان  –الدستور ( 1/12/1973 ،عمان

  
)489( 

بيان السيد فؤاد نفاع، وزير اخلارجية اللبناين، أمام جلنة الشؤون اخلارجية النيابية، حول   -501
  مؤتمر القمة العربي السادس

  
)492( 
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  )2/12/1973 –بيروت  –النهار ( 1/12/1973 ،بيروت
قدس العربية حول وجوب بيان اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة إىل أهايل ال  -502

  رفض دفع الضرائب الباهظة
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 1973) ديسمبر(أوائل كانون األول 

  
)492( 

  حديث صحايف خاص للملك حسين حول التطورات الراهنة يف املنطقة العربية  -503
  )2/12/1973 –الكويت  –السياسة (عمان 

)493( 

ادثات وفد سوفياتي برئاسة بوريس بوناماريف، العضو املرشح بيان صحايف حول حم  -504
للمكتب السياسي للجنة املركزية وسكرتير اللجنة املركزية للحزب الشيوع السوفياتي، مع 

  املسؤولين العراقيين
  )3/12/1973 –بغداد  –الثورة ( 2/12/1973 ،بغداد

  
  

)496( 

يادة القومية حلزب البعث العربي حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، عضو الق  -505
قوات الصاعقة، حول بعض  -االشتراكي وأمين سر منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية 

  القضايا الراهنة
  )12، ص 12/12/1973 –دمشق  - 172العدد  –الطالئع ( 2/12/1973

  
  

)497( 

اجلزائري، حول حديث الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء   -506
  مؤتمر القمة العربي السادس، والتطورات الراهنة

  )3/12/1973 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

)498( 

  قرارات جملس الوحدة االقتصادية العربية يف دورته العادية الثانية والعشرين  -507
االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ( 3/12/1973 -  28/11 ،القاهرة

، 1974 –يناير  –كانون الثاين  –بيروت  –" التقرير االقتصادي العربي" –بالد العربية لل
  )166ص 

)502( 

  بيان الهيئة االسالمية يف القدس حول مؤتمر القمة العربي السادس   -508
  )5/12/1973 –القدس  –القدس ( 3/12/1973 ،القدس

)504( 

  انعقاده العادي التاسع عشر قرارات اجمللس االقتصادي العربي يف دور  -509
االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد ( 5/12/1973 - 3 ،القاهرة
، ص 1974 –يناير  –كانون الثاين  –بيروت  –" التقرير االقتصادي العربي" –العربية 

159(  

)504( 

راطية لتحرير فلسطين، حديث السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية الديمق  -510
  "الهاشمي -اإلسرائيلي  -احلل األميركي "حول مسألة إحباط 

  )7، ص 17/12/1973 –بيروت  – 650العدد  –احلرية ( 6/12/1973 ،بيروت

  
)506( 

حديث صحايف خاص للملك حسين حول مؤتمر القمة العربي السادس، ومؤتمر السالم   -511
  املقترح

  )7/12/1973 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)509( 

بيان الدكتور عبد القادر حاتم، نائب رئيس جملس الوزراء املصري، أمام جملس الشعب،   -512
  حول السياسة العامة للحكومة

  )9/12/1973 –القاهرة  –األهرام ( 8/12/1973 ،القاهرة

  
)510( 

 )512(  رد جملس األعيان األردين على خطاب العرش  -513



40 
 

  )9/12/1973 –عمان  –الدستور ( 8/12/1973 ،عمان
  رد جملس النواب األردين على خطاب العرش  -514

  )9/12/1973 –عمان  –الدستور ( 8/12/1973 ،عمان
)513( 

  قرارات وزراء النفط العرب الصادرة عن اجتماعهم يف الكويت  -515
  )10/12/1973 –الرياض  –الرياض ( 8/12/1973 ،الكويت

)514( 

معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، إىل الرئيس سليمان فرجنية، برقية العقيد   -516
  رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول مسألة اشتراك لبنان يف مؤتمر جنيف املقترح

  )9/12/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد (طرابلس 

  
)515( 

  سطينيينحديث صحايف خاص للملك حسين حول مؤتمر جنيف ومسألة تمثيل الفل  -517
  )15/12/1973  -الكويت  –السياسة ( 9/12/1973 ،عمان

)515( 

والثروة املعدنية السعودي، حول السياسة  حديث الشيخ أحمد زكي اليماين، وزير النفط  -518
  اإلسرائيلي -النفطية العربية يف جمال الصراع العربي 

   9/12/1973 ،نيويورك

  
)517( 

، حول بعض "فتح"د قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني ، أح"أبو إياد"خطاب السيد   -519
  املسائل الراهنة

  )10/12/1973 –بيروت  –ملحق  –وفا ( 10/12/1973 ،بيروت

  
)518( 

  حول بعض القضايا الراهنة" أبو إياد"حديث للسيد   -520
  )11/12/1973 –بيروت  –احملرر (

)520( 

رئيس جملس الوزراء يف جمهورية اليمن  حديث صحايف خاص للسيد علي ناصر حممد،  -521
  الديمقراطية الشعبية، حول موقف حكومته من مؤتمر القمة العربي السادس 

  )12/12/1973 –بيروت  –النهار ( 11/12/1973 ،عدن

  
)522( 

حديث صحايف خاص للسيد حممود رياض، األمين العام جلامعة الدول العربية، حول   -522
  ادسمؤتمر القمة العربي الس

  )14/12/1973 –بيروت  –النهار ( 11/12/1973 ،القاهرة

  
)523( 

بيان مشترك حول زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشتراكي يف العراق ألملانيا   -523
  الديمقراطية

  )12/12/1973 –بغداد  –الثورة ( 11/12/1973 ،برلين

  
)525( 

السيد مرتضى سعيد عبد الباقي، وزير بيان عراقي يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة   -524
  اخلارجية العراقي، ليوغسالفيا

  )13/12/1973 –بغداد  –الثورة ( 12/12/1973 ،بلغراد

  
)525( 

ثر احملادثات التي قة، وزير اخلارجية اجلزائري، يف إتصريح السيد عبد العزيز بوتفلي  -525
ت املتحدة األميركية، مع أجراها الدكتور هنري كيسنجر، وزير اخلارجية يف الواليا

  املسؤولين اجلزائريين
  )14/12/1973 –اجلزائر  –الشعب ( 13/12/1973 ،اجلزائر

  
  

)525( 

تصريح صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، حول زيارته   -526
  لليابان والفيليبين

  )15/12/1973 –دمشق  –الثورة ( 14/12/1973 ،دمشق

  
)526( 
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خطاب الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير البحرين، يف افتتاح أول جملس وطني   -527
  بحريني
  )17/12/1973 –الكويت  –السياسة ( 16/12/1973 ،البحرين

  
)527( 

خطاب الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول موقف   -528
  اجلبهة من األوضاع الراهنة

و  – 22/12/1973 –بيروت  – 235و  233العددان  –الهدف ( 17/12/1973 ،بيروت
  )8 و 3، ص 12/1/1974

  
)528( 

  تصريح ملصدر سوري رسمي حول رفض سورية االشتراك يف مؤتمر جنيف  -529
  )19/12/1973 –دمشق  –الثورة ( 18/12/1973 ،دمشق

)533( 

الثورة الليبي، إىل الرئيس حافظ األسد،  برقية العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة  -530
  رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول رفض سورية االشتراك يف مؤتمر جنيف

  )19/12/1973 –دمشق  –الثورة ( 18/12/1973 ،طرابلس

  
)533( 

  بيان السيد اسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول مؤتمر جنيف  -531
  )20/12/1973 –القاهرة  – األهرام( 19/12/1973 ،جنيف

)533( 

تصريح صحايف خاص للسيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث   -532
العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول موقف العراق من 

  السياسة النفطية العربية الراهنة
  )20/12/1973 –بغداد  –الثورة (بغداد 

  
  

)533( 

  تصريح ملصدر سوري مسؤول حول موقف حكومته من مؤتمر جنيف ومسألة أسرى احلرب  -533
  )21/12/1973 –دمشق  –الثورة ( 20/12/1973 ،دمشق

)535( 

  خطاب السيد اسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، يف افتتاح مؤتمر السالم يف جنيف  -534
  )22/12/1973 –القاهرة  –األهرام ( 21/12/1973 ،جنيف

)536( 

كلمة السيد زيد الرفاعي، رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية األردين، يف افتتاح مؤتمر   -535
  السالم يف جنيف

  )22/12/1973 –عمان  –الدستور ( 21/12/1973 ،جنيف

  
)537( 

بيان اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة حول التضامن يف إطار منظمة   -536
  )أكتوبر(تحرير الفلسطينية واإلفادة من نتائج حرب تشرين األول ال

  )2، ص 5/1/1974 –بيروت  –وفا ( 21/12/1973

  
)539( 

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية   -537
  لتحرير فلسطين، حول موقف اجلبهة من مؤتمر جنيف

  )35، ص 22/12/1973  -بيروت  – 47/1003العدد  –األخبار (

  
)539( 

قوات الصاعقة، حول وجوب رفض املشاركة  -بيان منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   -538
  الفلسطينية يف مؤتمر جنيف

  )1، ص 25/12/1973 –دمشق  –ملحق  – 173العدد  –الطالئع ( 22/12/1973

  
)540( 

اين، وزير النفط السعودي، حول حظر تصدير حديث صحايف خاص للشيخ أحمد زكي اليم  -539
  النفط

  )24/12/1973 –عمان  –الدستور (

  
)541( 
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 - حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   -540
  قوات الصاعقة، حول مؤتمر جنيف

  )4، ص 25/12/1973 –دمشق  –ملحق  – 173العدد  –الطالئع (

  
)543( 

بيان صحايف صادر عن مؤتمر وزراء النفط العرب حول السياسة النفطية العربية جتاه   -541
  بعض الدول األجنبية

  )26/12/1973 –الكويت  –السياسة ( 25/12/1973 ،الكويت

  
)547( 

بيان اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة إىل أهايل القدس العربية حول   -542
  اإلسرائيليةاالنتخابات البلدية 
 )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 1973) ديسمبر(أواخر كانون األول 

 
  

  
)547( 

  ملحق
  

التقرير السياسي والقرارات التنظيمية لألمانة العامة للجبهة العربية املشاركة يف الثورة   -1
  الفلسطينية

  )6ص ، 4/4/1973 –بيروت  – 40العدد  –فلسطين الثورة ( 31/3/1973 ،بيروت

  
)549( 

  
 


