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 1974الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
 

  
  احملتويات

  
صفحةال                 رقم الوثيقة

                 
بيان األمانة العامة لالحتاد االشتراكي العربي يف اجلمهورية العربية الليبية، حول الوحدة   -1

  اإلسرائيلي -العربية والصراع العربي 
  )2/1/1973 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 1/1/1974 ،طرابلس

  
)1(  

حديث صحايف خاص للشيخ سعد العبد الله السامل الصباح، وزير الدفاع والداخلية   -2
  )أكتوبر(الكويتي، حول األهداف العربية ونتائج حرب تشرين األول 

  )3/1/1974 –بيروت  –النهار (الكويت 

  
)1(  

  التقرير السياسي للجنة املركزية ملنظمة العمل الشيوعي يف لبنان  -3
  )7، ص 14/1/1974 –بيروت  – 653العدد  –احلرية ( 1974) يناير(لع كانون الثاين مط

)2(  

، "فتح"، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو صالح"كلمة السيد   -4
  حول مسألة تمثيل الشعب الفلسطيني، وإقامة سلطة وطنية مستقلة

  )8/1/1974 – بيروت –ملحق  –وفا ( 7/1/1974 ،صيدا

  
)5(  

التقرير السياسي الصادر عن املؤتمر القطري الثامن حلزب البعث العربي االشتراكي يف   -5
  العراق
  )8/3/1974 –بغداد  –الثورة ( 12/1/1974 - 8 ،بغداد

  
)6(  

التقرير الذي أقره املؤتمر القطري الثامن حلزب البعث العربي االشتراكي يف العراق عن   -6
  )أكتوبر(األول  حرب تشرين

  )13/6/1974 –بغداد  –الثورة ( 12/1/1974 - 8 ،بغداد

  
)11(  

  بيان ليبي غابوين مشترك حول زيارة الرئيس عمر بونغو، رئيس جمهورية الغابون، لليبيا  -7
  )12/1/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 10/1/1974 ،طرابلس

)19(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير "ادأبو إي"حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف   -8
  ، حول الضفة الغربية، وتشكيل حكومة فلسطينية يف املنفى"فتح"الوطني الفلسطيني 

  )34، ص 12/1/1974 –بيروت  – 50/1006العدد  –األخبار (

  
)19(  

حديث صحايف خاص للرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء   -9
  ، والسالم يف الشرق األوسط)أكتوبر(، حول حرب تشرين األول اجلزائري

  )15/1/1974 –اجلزائر  –الشعب (زائر اجل

  
)21(  

بيان عراقي تنزاين مشترك حول زيارة السيد جان ماليسيال، وزير اخلارجية التنزاين،   - 10
  للعراق

  
)22(  
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  )16/1/1974 –بغداد  –الثورة ( 15/1/1974 ،بغداد
  يس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض األمور الراهنةحديث الرئ  - 11

  )19/1/1974 –القاهرة  –األهرام ( 18/1/1974 ،أسوان
)23(  

  اإلسرائيلية -اتفاق فصل القوات على اجلبهة املصرية   - 12
  )19/1/1974 –بيروت  –النهار ( 18/1/1974

)24(  

لتحرير فلسطين حول اتفاق فصل القوات على جبهة بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية   - 13
  سيناء

  )13، ص 28/4/1974 –بيروت  – 655العدد  –احلرية ( 19/1/1974

  
)25(  

بيان مصري سوفياتي مشترك حول زيارة السيد اسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري،   - 14
  لالحتاد السوفياتي

  )25/1/1974 –بيروت  –النداء ( 24/1/1974 ،موسكو

  
)26(  

حديث صحايف خاص للسيد أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ   - 15
القيادة العامة وعضو اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول السياسة 

  األميركية، وفصل القوات على اجلبهات العربية
  )4، ص 25/1/1974 –بيروت  – 442العدد  –إىل األمام (

  
  

)28(  

  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اتفاقية فصل القوات على اجلبهة املصرية  - 16
  )4، ص 26/1/1974 –بيروت  – 237العدد  –الهدف (

)28(  

  بيان أردين روماين مشترك حول زيارة امللك حسين لرومانيا  - 17
  )31/1/1974 –عمان  –الدستور ( 30/1/1974 ،بوخارست

)29(  

جانب من بيان اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة حول مسألة تمثيل الشعب   - 18
  الفلسطيني وحقوقه املشروعة

، 6/2/1974 –بيروت  – 78العدد  –فلسطين الثورة ( 1974) يناير(أواخر كانون الثاين 
  )10ص 

  
)29(  

بهة الشعبية لتحرير جانب من حديث صحايف خاص للسيد أحمد جبريل، األمين العام للج  - 19
القيادة العامة وعضو اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول أزمة  -فلسطين 

  الشرق األوسط، والقضية الفلسطينية
  )6، ص 1/2/1974 –بيروت  – 443العدد  –إىل األمام (

  
  

)32(  

رير الفلسطينية، حول مذكرة اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة إىل منظمة التح  - 20
  مسألة فصل القوات على اجلبهة األردنية

، ص 13/3/1974 –بيروت  – 83العدد  –فلسطين الثورة ( 1974) فبراير(أوائل شباط 
8(  

  
)34(  

بيان مشترك ما بين ليبيا وغامبيا حول زيارة الرئيس داوود غاوارا، رئيس جمهورية   - 21
  غامبيا، لليبيا

  )5/2/1974 –طرابلس  –فجر اجلديد ال( 4/2/1974 ،طرابلس

  
)36(  

  بيان جملس البطاركة واملطارنة الكاثوليك يف لبنان حول القدس والالجئين الفلسطينيين  - 22
  )9/2/1974 –بيروت  –النهار ( 4/2/1974

)36(  

  )36(بيان سوري يوغساليف مشترك حول زيارة الرئيس جوزب بروز تيتو، رئيس اجلمهورية   - 23
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  لسوريةاليوغسالفية، 
  )8/2/1974 –دمشق  –البعث ( 7/2/1974 ،دمشق

  حديث صحايف خاص للرئيس خمتار ولد داده، رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية  - 24
  )9/2/1974 –القاهرة  –ملحق خاص  –األهرام (نواكشوط 

)37(  

ام حكومة حديث صحايف خاص للسيد اسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول قي  - 25
  فلسطينية، وتمثيل الفلسطينيين يف مؤتمر جنيف

  )10/2/1974 –بيروت  –النهار ( 9/2/1974 ،القاهرة

  
)37(  

كلمة السيد أبو زيد دوردة، وزير اإلعالم الليبي، يف اجللسة االفتتاحية ملؤتمر وزراء اإلعالم   - 26
  العرب العاشر

  )10/2/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 9/2/1974 ،القاهرة

  
)38(  

بيان سعودي زائيري مشترك حول زيارة الرئيس موبوتو، رئيس جمهورية زائير، للمملكة   - 27
  العربية السعودية

  )13/2/1974 –جدة  –البالد ( 12/2/1974 ،لرياضا

  
)40(  

  بيان صادر حول لقاء امللك فيصل والرؤساء أنور السادات، وحافظ األسد، وهواري بومدين  - 28
  )15/2/1974 –دمشق  –البعث ( 14/2/1974 ،ئرزااجل

)40(  

  خطاب امللك حسين إىل الشعب حول بعض املسائل الراهنة  - 29
  )15/2/1974  -عمان  –الدستور ( 14/2/1974 ،عمان

)40(  

بيان ليبي روماين مشترك حول زيارة الرئيس نيكوالي تشاوشيسكو، رئيس جملس الدولة   - 30
  اكية، لليبياجلمهورية رومانيا االشتر

  )16/2/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد (  14/2/1974 ،طرابلس

  
)41(  

  بيان مصري إيطايل حزبي مشترك حول زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي اإليطايل ملصر  - 31
  )16/2/1974 –بيروت  –النداء ( 15/2/1974 ،القاهرة

)41(  

م للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العاحديث   - 32
  حول بعض املسائل الراهنة

  )12، ص 2/3/1974و   23/2و  16 –بيروت  – 242و  241و  240األعداد  –الهدف (

  
)41(  

لرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول حرب تشرين األول خطاب ا  - 33
  )أكتوبر(

  )20/2/1974 –ة القاهر –األهرام ( 19/2/1974 ،القاهرة

)45(  

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، أمام جملس الشعب   - 34
  املصري، حول وحدة املوقف العربي

  )20/2/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 19/2/1974 ،القاهرة

)46(  

ات املسلحة املصرية، تقرير الفريق أول أحمد اسماعيل، وزير احلربية والقائد العام للقو  - 35
  )أكتوبر(حول حرب تشرين األول 

  )20/2/1974 –القاهرة  –األهرام ( 19/2/1974 ،القاهرة

)47(  

سوري روماين مشترك حول زيارة الرئيس نيكوالي تشاوشيسكو، رئيس جملس الدولة بيان   - 36
  الروماين، لسورية

  )20/2/1974 –دمشق  –البعث ( 19/2/1974 ،دمشق

)49(  
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بيان مشترك ما بين العراق وبنغالدش حول زيارة الدكتور كمال حسين، وزير اخلارجية   - 37
  يف جمهورية بنغالدش الشعبية، للعراق

  )20/2/1974بغداد  –الثورة ( 19/2/1974 ،بغداد

  
)49(  

تصريح ملتحدث رسمي باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول زيارة وفد يمثل اجلبهة   - 38
  للجزائر

  )4، ص 2/3/1974 –بيروت  – 242العدد  –الهدف ( 19/2/1974

  
)49(  

حول  خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،  - 39
  التوقعات بشأن مصير الضفة الغربية وقطاع غزة

  )8، ص 27/2/1974 –بيروت  – 81العدد  –فلسطين الثورة ( 20/2/1974 ،الكويت

  
)49(  

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مؤتمر القمة اإلسالمي   - 40
  الثاين
  )24/2/1974 –دمشق  –البعث ( 22/2/1974 ،الهور

  
)50(  

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، يف مؤتمر القمة اإلسالمي   - 41
  الثاين
  )23/2/1974 –طرابلس  –فجر اجلديد ال( 22/2/1974 ،الهور

  
)53(  

مذكرة املؤتمر اإلسالمي إلنقاذ القدس بعمان إىل مؤتمر القمة اإلسالمي الثاين، حول إنقاذ   - 42
  مدينة القدس

  )23/2/1974 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)55(  

سالمي خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف مؤتمر القمة اإل  - 43
  الثاين
  )24/2/1974 –القاهرة  –األهرام ( 23/2/1974 ،الهور

  
)56(  

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   - 44
  مؤتمر القمة اإلسالمي الثاين

  )4/3/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 23/2/1974 ،الهور

  
)56(  

لياس الرابع، بطريرك أنطاكية وسائر املشرق للروم جانب من خطاب البطريرك ا  - 45
  األرثوذكس، يف مؤتمر القمة اإلسالمي الثاين

  )24/2/1974  - بيروت  –النهار ( 23/2/1974 ،الهور

  
)58(  

بيان ليبي جمري مشترك حول زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي،   - 46
  للمجر

  )24/2/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( صوفيا

  
)58(  

خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف مؤتمر   - 47
  القمة اإلسالمي الثاين

  )2، ص 25/2/1974 –بيروت  –وفا ( 24/2/1974 ،الهور

  
)59(  

  ةقرارات مؤتمر القمة اإلسالمي الثاين بشأن القدس والقضية الفلسطيني  - 48
  )24/2/1974 –جدة  –البالد ( 24/2/1974 ،الهور

)59(  

  حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض القضايا الراهنة  - 49
  )25/2/1974 –القاهرة  –األهرام ( 24/2/1974 ،الهور

)61(  
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  بيان مؤتمر القمة اإلسالمي الثاين  - 50
  )9، ص 25/2/1974 –بيروت  –وفا ( 25/2/1974 ،الهور

)63(  

بيان جزائري بلغاري مشترك بمناسبة زيارة السيد الشريف بلقاسم، عضو جملس الثورة   - 51
  ووزير الدولة اجلزائري، لبلغاريا

  )5/3/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 26/2/1974 ،صوفيا

  
)63(  

ين سر عراقي سوفياتي صحايف مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمبيان   - 52
القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة يف 

  اجلمهورية العراقية، لالحتاد السوفياتي
  )28/2/1974 –بغداد  –الثورة ( 27/2/1974 ،موسكو

  
  

)64(  

بيان عراقي فلسطيني مشترك حول زيارة الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة   - 53
  ية لتحرير فلسطين، للعراقالشعب
  )4، ص2/3/1974 –بيروت  – 242العدد  –الهدف ( 27/2/1974 ،بغداد

  
)64(  

ليبي باكستاين مشترك حول زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة بيان   - 54
  الليبي، لباكستان

  )2/3/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 28/2/1974 ،الهور

  
)65(  

ديث صحايف للرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد أندريه ح  - 55
  غروميكو وزير اخلارجية السوفياتي، حول حمادثاتهما

  )3/3/1974 –القاهرة  –األهرام ( 2/3/1974 ،القاهرة

  
)66(  

بيان جزائري صيني مشترك حول زيارة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة   - 56
  لس الوزراء اجلزائري، جلمهورية الصين الشعبيةورئيس جم

  )3/3/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 2/3/1974 ،بكين

  
)66(  

ليبي صومايل مشترك حول زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة  بيان  - 57
  الليبي، جلمهورية الصومال الديمقراطية

  )4/3/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 3/3/1974 ،مقديشيو

  
)67(  

خطاب امللك احلسن الثاين حول موقف بلده من التطورات يف الشرق األوسط، بمناسبة   - 58
  ذكرى ارتقائه العرش

  )5/3/1974 - 4 –الرباط  –األنباء ( 4/3/1974 ،فاس

  
)67(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني "أبو إياد"حديث السيد صالح خلف   - 59
  ، حول مسألة الدول الفلسطينية واالشتراك يف مؤتمر جنيف"فتح"ي الفلسطين

  )7، ص 13/3/1974 –بيروت  – 83العدد  –فلسطين الثورة ( 4/3/1974 ،تونس

  
)69(  

بيان جزائري كوري مشترك حول زيارة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة   - 60
  عبية الديمقراطيةورئيس جملس الوزراء اجلزائري، جلمهورية كوريا الش

  )7/3/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 5/3/1974 ،بيونغ يانغ

  
)70(  

بيان ليبي أوغندي مشترك حول زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة   - 61
  الليبي، ألوغندا

  )6/3/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 5/3/1974 ،كمباال

  
)70(  

  ك حول زيارة السيد أندريه غروميكو، وزير اخلارجية يان مصري سوفياتي مشترب  - 62
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  السوفياتي، ملصر
  )6/3/1974 –بيروت  –النداء ( 5/3/1974 ،القاهرة

)70(  

بيان ليبي سويدي صحايف مشترك حول زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس   - 63
  الوزراء الليبي، للسويد

  )7/3/1974 –س طرابل –الفجر اجلديد ( 6/3/1974 ،ستوكهومل

  
)71(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض   - 64
  )أكتوبر(جوانب حرب تشرين األول 

  )4، ص 15/3/1974 - 7 –بيروت  – 1538العدد  –الصياد (دمشق 

  
)71(  

لس قيادة الثورة بيان ليبي تشادي مشترك حول زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جم  - 65
  الليبي، لتشاد

  )9/3/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 7/3/1974 ،أجنامينا

  
)72(  

بيان سوري سوفياتي مشترك حول زيارة أندريه غروميكو، وزير اخلارجية السوفياتي،   - 66
  لسورية
  )8/3/1974 –بيروت  –النداء ( 7/3/1974 ،دمشق

  
)72(  

رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف الذكرى احلادية عشرة خطاب الرئيس حافظ األسد،   - 67
  )مارس(لثورة الثامن من آذار 

  )9/3/1974 –دمشق  –الثورة ( 8/3/1974 ،دمشق

  
)73(  

ليبي نيجيري مشترك حول زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة بيان   - 68
  الليبي، للنيجر

  )11/3/1974 –طرابلس  –د الفجر اجلدي( 9/3/1974 ،نيامي

  
)75(  

وزير اخلارجية اللبناين، أمام جلنة الشؤون اخلارجية النيابية، حول  يان السيد فؤاد نفاع،ب  - 69
  نشاطات وزارة اخلارجية اللبنانية املتعلقة بالقضية الفلسطينية

  )12/3/1974 –بيروت  –النهار ( 11/3/1974 ،بيروت

  
)75(  

 مشترك بمناسبة زيارة السيد جمال بياديتش، رئيس اجمللس بيان كويتي يوغساليف  - 70
  التنفيذي االحتادي اليوغساليف، للكويت

  )13/3/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 12/3/1974 ،الكويت

  
)76(  

حديث صحايف خاص للسيد حممود رياض، األمين العام جلامعة الدول العربية، حول   - 71
  رار السياسة التوسعية اإلسرائيلية، واستمالتعاون العسكري العربي

  )13/3/1974 –بيروت  –النهار (القاهرة 

  
)77(  

رد املطران الياس جنمة، النائب البطريركي للروم الكاثوليك يف دمشق، على تصريح   - 72
  والناصرة وسائر اجلليل، بشأن القدس ااملطران يوسف ريا، راعي أبرشية حيف

  )13/3/1974 –بيروت  –النهار (

  
)78(  

  يان مؤتمر وزراء النفط العرب حول تأجيل اجتماعاتهمب  - 73
  )15/3/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 14/3/1974 ،طرابلس

)78(  

ليبي يوغساليف مشترك حول زيارة السيد جمال بياديتش، رئيس اجمللس التنفيذي  بيان  - 74
  االحتادي اليوغساليف، لليبيا

  )16/3/1974 –طرابلس  –در الفجر اجلدي( 15/3/1974 ،طرابلس

  
)78(  
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بيان عراقي يمني مشترك حول زيارة السيد شبلي العيسمي، األمين العام املساعد حلزب   - 75
  البعث العربي االشتراكي، جلمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

  )17/3/1974 –بغداد  –الثورة ( 15/3/1974 ،عدن

  
)79(  

  ات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول القضايا الراهنةصحايف للرئيس أنور السادحديث   - 76
  )18/3/1974 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

)79(  

  قرار مؤتمر وزراء النفط العرب حول رفع حظر تصدير النفط إىل الواليات املتحدة األميركية  - 77
  )19/3/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 18/3/1974 ،فيينا

)82(  

للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض القضايا  حديث صحايف  - 78
  الراهنة

  )19/3/1974 –القاهرة  –األهرام (قاهرة ال

  
)83(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   - 79
حول التطورات الراهنة  الفلسطينية وأحد قادة اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين،

  يف الساحة الفلسطينية
  )19/3/1974 –بيروت  –النهار (

  
  

)86(  

ي، رئيس جمهورية السودان الديمقراطية، حول رحديث صحايف خاص للرئيس جعفر النمي  - 80
  اإلسرائيلي -دور السودان يف الصراع العربي 

  )21/3/1974 –بيروت  –النهار ( 20/3/1974 ،دمشق

  
)88(  

بيان مكتب التنسيق املنبثق من مؤتمر القمة الرابع لدول عدم االنحياز حول أزمة الشرق   - 81
  األوسط والقضية الفلسطينية

  )3، ص 22/3/1974 –بيروت  –وفا ( 22/3/1974 ،اجلزائر

  
)88(  

رسالة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوري إىل حركة املقاومة الفلسطينية حول   - 82
  نهاموقف احلزب م

  )12، ص 23/3/1974 –بيروت  – 245العدد  –الهدف (

  
)90(  

بيان تونسي جزائري مشترك حول زيارة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس قيادة   - 83
  الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، لتونس

  )24/3/1974 –تونس  –العمل ( 23/3/1974 ،تونس

  
)90(  

التحرير الفلسطينية حول قرار رفع حظر تصدير النفط إىل  اللجنة التنفيذية ملنظمةبيان   - 84
  الواليات املتحدة األميركية

  )24/3/1974  -بيروت  –النداء ( 23/3/1974

  
)91(  

بيان املكتب التنفيذي للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول قرار رفع حظر   - 85
  تصدير النفط إىل الواليات املتحدة األميركية

  )24/3/1974 –بيروت  -النداء ( 23/3/1974 ،بيروت

  
)91(  

امن رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل جملس منظمة تض  - 86
  فريقية واآلسيوية، بمناسبة انعقاده يف بغدادالشعوب اإل

  )25/3/1973 – القاهرة – األهرام( 24/3/1973 القاهرة،

  
)91(  

هة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول قرار رفع حظر تصدير النفط إىل بيان اجلب  - 87
  الواليات املتحدة األميركية

  
)92(  
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  )13، ص 25/3/1974 –بيروت  – 663العدد  –احلرية (
كلمة السيد الهادي نويرة، رئيس جملس الوزراء التونسي، يف افتتاح الدورة العادية احلادية   - 88

  معة الدول العربيةوالستين جمللس جا
  )26/3/1974 –تونس  –العمل ( 25/3/1974 ،تونس

  
)92(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   - 89
  الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة

  )26/3/1974 –بيروت  –السفير (بيروت 

  
)93(  

حول زيارة السيد بيت ان بيت، وزير خارجية مملكة مشترك ما بين ليبيا وليزوتو  بيان  - 90
  ليزوتو، لليبيا

  )27/3/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 26/3/1974 ،طرابلس

  
)95(  

بيان عراقي هندي مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية   - 91
  ثورة العراقي، للهندحلزب البعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة ال

  )29/3/1974 –بغداد  –الثورة ( 28/3/1974 ،نيودلهي

  
)96(  

  ، إىل دار اإلذاعة البريطانيةحديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية  - 92
  )29/3/1974 –الكويت  –الرأي العام (

)96(  

  ت ليوغسالفيامصري يوغساليف مشترك حول زيارة الرئيس أنور السادابيان   - 93
  )31/3/1974 –القاهرة  –األهرام ( 30/3/1974 ،ريوينب

)97(  
  

  حديث صحايف للرئيس أنور السادات حول بعض القضايا الراهنة  - 94
  )31/3/1974 –القاهرة  –األهرام ( 30/3/1974 ،بريوين

)98(  

  ريةبيان سوري غيني مشترك حول زيارة وفد يمثل احلزب الديمقراطي الغيني لسو  - 95
  )31/3/1974 –دمشق  –البعث ( 30/3/1974 ،دمشق

)99(  

يان سعودي ليبيري مشترك حول زيارة الرئيس وليم تولبرت، رئيس جمهورية ليبيريا، ب  - 96
  للمملكة العربية السعودية

  )1/4/1974 –جدة  –البالد ( 31/3/1974 ،الرياض

  
)99(  

ية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول تصريح للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذ  - 97
  تنسيق املواقف ما بين املنظمة وسورية ومصر

  )1/4/1974 –بيروت  –احملرر (

  
)99(  

حديث السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين،   - 98
  اإلسرائيلي -حول سبل إنهاء الصراع العربي 

  )7، ص 1/4/1974 –بيروت  – 664العدد  –احلرية (

  
)100(  

  بيان ليبي ليبيري مشترك حول زيارة الرئيس وليم تولبرت، رئيس جمهورية ليبيريا، لليبيا  - 99
  )2/4/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 1/4/1974 ،طرابلس

  
)102(  

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، رئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير   -100
قوات الصاعقة يف اللجنة التنفيذية  -لسطينية وممثل طالئع حرب التحرير الشعبية الف

  للمنظمة، حول بعض املسائل الراهنة
  )3/4/1974 –بيروت  –النهار (

  
  

)102(  

  ، "فتح"حديث السيد خالد احلسن، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -101
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  من النضال الفلسطينيحول سمات املرحلة املقبلة 
  )5/4/1974و  4و  3 –الكويت  –الرأي العام (قطر 

)104(  

بيان جزائري فيتنامي ديمقراطي مشترك حول زيارة السيد فام فان دونغ، رئيس جملس   -102
  الوزراء يف جمهورية فيتنام الديمقراطية، للجزائر

  )6/4/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 5/4/1974 ،اجلزائر

  
)109(  

  يث صحايف خاص للملك حسين حول زيارته جلمهورية مصر العربيةحد  -103
  )7/4/1974 –القاهرة  –األهرام ( 6/4/1974 ،قاهرةال

)109(  

  بيان مصري أردين مشترك حول زيارة امللك حسن جلمهورية مصر العربية  -104
  )7/4/1974 –عمان  –الدستور ( 6/4/1974 ،القاهرة

)109(  

حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف ذكرى تأسيس حزب  كلمة الرئيس  -105
  البعث العربي االشتراكي

  )8/4/1974 –دمشق  –البعث ( 7/4/1974 ،دمشق

  
)110(  

خطاب السيد شبلي العيسمي، األمين العام املساعد حلزب البعث العربي االشتراكي، يف   -106
  رين للحزباحتفال أقيم بمناسبة العيد السابع والعش

  )8/4/1974 –بغداد  - الثورة  ( 7/4/1974 ،بغداد

  
)110(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -107
، ومسألة إقامة السلطة )أكتوبر(الفلسطينية، حول دور املقاومة يف حرب تشرين األول 

  الوطنية
  )18، ص 8/4/1974 –القاهرة  – 2391العدد  –روز اليوسف (بيروت 

  
  

)111(  

حديث السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي   -108
  ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول بعض املسائل الراهنة

  )10/4/1974 –بغداد  –الثورة ( 8/4/1974 ،بغداد

  
)114(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير "أبو اللطف"القدومي  كلمة السيد فاروق  -109
  الفلسطينية، حول التطورات الراهنة

  )10/4/1974 –بيروت  –وفا ( 10/4/1974 ،بيروت

  
)117(  

كلمة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقامها الزعماء   -110
  ة زيارته لالحتاد السوفياتيالسوفيات تكريماً له بمناسب

  )12/4/1974 –دمشق  –البعث ( 11/4/1974 ،موسكو

  
)119(  

بيان عراقي بلغاري مشترك حول زيارة السيد تودور جيفكوف، السكرتير األول للجنة   -111
املركزية للحزب الشيوعي البلغاري ورئيس جملس الدولة جلمهورية بلغاريا الشعبية، 

  للعراق
  )14/4/1974 –بغداد  –الثورة ( 12/4/1974 ،بغداد

  
  

)120(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   -112
  املسائل الراهنة

  )13/4/1974 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)121(  

املشترك  بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول البيان املصري األردين  -113
  املتعلق بمسألة تمثيل الفلسطينيين

  
)122(  



10 
 

  )13، ص 15/4/1974 –بيروت  – 666العدد  –احلرية (
خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   -114

  مهرجان شعبي يف كوبا
  )18/4/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 15/4/1974 ،سنتياغو دي كوبا

  
)124(  

كلمة اإلمام موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى، حول وجوب اإلعداد   -115
  دفاع عن لبنان يف وجه االعتداءات اإلسرائيليةلل

  )3، ص 15/4/1974 –بيروت  -وفا( 15/4/1974 ،بيروت

  
)124(  

هورية العربية يان سوري سوفياتي مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمب  -116
  السورية، لالحتاد السوفياتي

  )17/4/1974 –دمشق  –البعث ( 16/4/1974 ،موسكو

  
)125(  

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية   -117
  لتحرير فلسطين، حول فصل القوات، ومؤتمر جنيف، واليسار اإلسرائيلي

  )7، ص 22/4/1974 –بيروت  – 667العدد  –رية احل( 17/4/1974 ،بيروت

  
)127(  

تصريح السيد توفيق الصفدي، أمين سر اللجنة السياسية العليا للفلسطينيين يف لبنان،   -118
  من احلدود اللبنانية ضد إسرائيل" عمليات القشرة"حول االستمرار يف جتميد 

  )18/4/1974 –بيروت  –النهار ( 17/4/1974 ،بيروت

  
)130(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف االجتماع املشترك للجنة   -119
  املركزية لالحتاد االشتراكي العربي وجملس الشعب، حول التطورات الراهنة

  )19/4/1974 –القاهرة  –األهرام ( 18/4/1974 ،القاهرة

  
)131(  

أنور السادات إىل االجتماع املشترك للجنة البرنامج العام للدولة الذي قدمه الرئيس   -120
  "ورقة أكتوبر"املركزية لالحتاد االشتراكي العربي وجملس الشعب بعنوان 

  )19/4/1974 –القاهرة  –األهرام ( 18/4/1974 ،القاهرة

  
)136(  

بيان جزائري كوبي مشترك حول زيارة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة   -121
  زراء اجلزائري، لكوباورئيس جملس الو

  )19/4/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 18/4/1974 ،هافانا

  
)139(  

كلمة الرئيس هواري بومدين يف مأدبة أقامها تكريماً للسيد فيلي برانت، مستشار   -122
  االحتادية، بمناسبة زيارته للجزائر جمهورية أملانيا

  )20/4/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 19/4/1974 ،اجلزائر

  
)139(  

يان مصري أملاين احتادي مشترك بمناسبة زيارة السيد فيلي برانت جلمهورية مصر ب  -123
  العربية
  )25/4/1974 –القاهرة  –األهرام ( 24/4/1974 ،القاهرة

  
)140(  

بيان كويتي موريتاين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس اخملتار ولد داده، رئيس اجلمهورية   -124
  نية، للكويتاإلسالمية املوريتا

  )25/4/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 24/4/1974 ،الكويت

  
)141(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول العالقات   -125
  املصرية السوفياتية

  )16، ص 26/4/1974 –بيروت  – 911العدد  –احلوادث (لقاهرة ا

  
)141(  
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  ر السادات يف عيد العمالخطاب الرئيس أنو  -126
  )2/5/1974 –القاهرة  –األهرام ( 1/5/1974 ،حلوان

)145(  

  خطاب امللك حسين يف عيد العمال  -127
  )2/5/1974 –عمان  –الدستور ( 1/5/1974 ،عمان

)148(  

يان صحايف مشترك حول زيارة السيد الهادي نويرة، رئيس جملس الوزراء التونسي، ب  -128
  ة السعوديةللمملكة العربي

  )2/5/1974 –جدة  –البالد ( 1/5/1974 ،جدة

  
)149(  

خطاب السيد ماجد أبو شرار، أمين سر اجمللس الثوري حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -129
من مؤتمر جنيف، وإقامة " فتح"ومسؤول اإلعالم الفلسطيني املوحد، حول موقف " فتح"

  السلطة الوطنية
  )1، ص 2/5/1974 –بيروت  –وفا ( 1/5/1974 ،)صيدا(عين احللوة 

  
  

)149(  

  القرار السياسي الصادر عن دورة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين  -130
  )4/5/1974 –بيروت  –النداء (بيروت 

)151(  

، رئيس الدائرة السياسية يف "أبو اللطف"حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي   -131
  سطينية، حول بعض األمور الراهنةمنظمة التحرير الفل

  )5/5/1974 –بيروت  –النهار (

  
)152(  

  بيان صحايف حول زيارة السيد أندريه غروميكو، وزير اخلارجية السوفياتي، لسورية  -132
  )8/5/1974 –دمشق  –البعث ( 7/5/1974 ،دمشق

)154(  

س جمهورية أوغندا، عراقي أوغندي مشترك حول زيارة اجلنرال عيدي أمين، رئيبيان   -133
  للعراق
  )9/5/1974بغداد  –الثورة ( 8/5/1974 ،بغداد

  
)154(  

  بيان حزب الشعب الثوري األردين حول قيام اجلبهة الوطنية التقدمية األردنية  -134
  )10، ص 13/7/1974 –بيروت  – 261العدد  –الهدف ( 8/5/1974

)154(  

سوداين حول األوضاع املستجدة بعد حرب تشرين بيان اللجنة املركزية للحزب الشيوعي ال  -135
  )أكتوبر(األول 

  )12، ص 10/5/1974 –بيروت  – 457العدد  –إىل األمام (

  
)155(  

بيان جزائري غابوين مشترك حول زيارة الرئيس عمر بونغو، رئيس جمهورية الغابون،   -136
  للجزائر
  )11/5/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 10/5/1974 ،اجلزائر

  
)156(  

بيان املكتب التنفيذي للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية املوجه إىل بعض   -137
  الهيئات الدولية، حول حملة اإلرهاب الصهيوين ضد الشعب الفلسطيني

  )10، ص 10/5/1974 –بيروت  –وفا ( 10/5/1974 ،بيروت

  
)156(  

لس الوزراء األردين، حول موقف حديث صحايف خاص للسيد زيد الرفاعي، رئيس جم  -138
  حكومته من مسألة فصل القوات يف الضفة الغربية، وتمثيل الفلسطينيين

  )12/5/1974 –بيروت  –النهار (عمان 

  
)157(  

خطاب الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول موقف   -139
  املقاومة الفلسطينية من التطورات اجلارية

  
)159(  
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  )4،ص 18/5/1974 –بيروت  – 253العدد  –الهدف ( 12/5/1974) صيدا(ين احللوة ع
  بيان اللجنة الوطنية يف األردن للدفاع عن املعتقلين يف األراضي الفلسطينية احملتلة  -140

  )2، ص 13/5/1974 –بيروت  –وفا ( 12/5/1974 ،عمان
)160(  

احملتلة إىل بعض الهيئات الدولية، حول إجراءات  الهيئات النسائية يف األراضيبرقية   -141
  القمع اإلسرائيلية

  )5، ص 16/5/1974 – بيروت – وفا(

  
)160(  

بيان مغربي إيراين مشترك بمناسبة زيارة السيد أحمد عصمان، رئيس جملس الوزراء   -142
  املغربي، إليران

  )21/5/1974 –الرباط  –األنباء ( 16/5/1974 ،طهران

  
)161(  

، باجليش )معالوت(بيان عسكري حول عالقة الطلبة الذين استهدفوا بعملية ترشيحا   -143
  اإلسرائيلي

  )1، ص 16/5/1974 –بيروت  –وفا ( 16/5/1974 ،دمشق

  
)161(  

  القيادة العامة -البرنامج السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -144
و  31/5و  24و  17 –يروت ب – 461و  460و  459و  458العدد  –إىل األمام (
  )6و  6و 6و  4، ص 7/6/1974

)162(  

بيان سعودي يمني مشترك بمناسبة زيارة الدكتور حسن حممد مكي، رئيس جملس الوزراء   -145
  يف اجلمهورية العربية اليمنية، للمملكة العربية السعودية

  )19/5/1974 –جدة  –البالد ( 18/5/1974 ،جدة

  
)169(  

  تي يمني مشترك بمناسبة زيارة الدكتور حسن حممد مكي للكويتكويبيان   -146
  )21/5/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 20/5/1974 ،الكويت

)169(  

  تعليمات وزارة الداخلية األردنية حول كيفية السماح بزيارة األراضي احملتلة  -147
  )21/5/1973 – عمان – دستورال( عمان

)170(  

مشترك حول زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء  يان ليبي سوفياتيب  -148
  الليبي، لالحتاد السوفياتي

  )22/5/1974 - طرابلس  –الفجر اجلديد ( 21/5/1974 ،موسكو

  
)170(  

القيادة العامة،  -بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -149
، رئيس الدائرة "أبو اللطف"حول تصريح السيد فاروق القدومي  وجبهة التحرير العربية،

  السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إقامة السلطة الوطنية
  )3، ص 25/5/1974 –بيروت  – 254العدد  –الهدف ( 21/5/1974

  
  

)171(  

  بيان جلنة إنقاذ القدس عن احملاولة الثانية إلحراق املسجد األقصى  -150
  )22/5/1974 –عمان  –الدستور (ن عما

)171(  

بيان املكتب التنفيذي للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول االعتداءات   -151
  اإلسرائيلية على اخمليمات الفلسطينية يف لبنان

  )2، ص 22/5/1974 –بيروت  –النشرة الثانية  –وفا ( 22/5/1974 ،يروتب

  
)171(  

الشخصيات الفلسطينية إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية  بعضمذكرة   -152
 -ورئاسة اجمللس الوطني الفلسطيني حول املوقف من حماوالت تسوية النزاع العربي 

  اإلسرائيلي

  
  

)173(  
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  )29/5/1974 –بغداد  –الثورة (
وافقة على اتفاقية فصل قرار القيادة املركزية للجبهة الوطنية التقدمية يف سورية بامل  -153

  القوات يف اجلوالن
  )3/6/1974 –دمشق  –البعث ( 29/5/1974 ،دمشق

  
)174(  

تصريح السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول الوجود الفلسطيني يف   -154
  لبنان

  )30/5/1974 –بيروت  –العمل ( 29/5/1974 ،بيروت

  
)175(  

ترك حول زيارة السيد أندريه غروميكو، وزير اخلارجية بيان سوري سوفياتي مش  -155
  السوفياتي، لسورية

  )30/5/1974 –بيروت  –النداء ( 29/5/1974 ،دمشق

  
)175(  

احملتلة، حول سياسة القمع اإلسرائيلية،  عن األراضي بيان املبعدين الفلسطينيين اجلدد  -156
  واجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة

  )1، ص 29/5/1974 –بيروت  –النشرة الثانية  –وفا ( 29/5/1974 ،بيروت

  
)176(  

  اإلسرائيلية، والبروتوكول امللحق بها -اتفاقية فصل القوات على اجلبهة السورية   -157
  )30/5/1974 –دمشق  –البعث (

)180(  

ية، إىل التلفزة حديث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطين  -158
  الفرنسية حول األوضاع الراهنة

  )2، ص 30/5/1974 –بيروت  –وفا (

  
)181(  

رقية الهيئات املهنية واالجتماعية والطالبية واملؤسسات العامة والغرف التجارية يف ب  -159
فلسطين احملتلة، إىل بعض الهيئات الدولية، حول سياسة نسف البيوت التي تتبعها سلطات 

  ل اإلسرائيليةاالحتال
  )10، ص 30/5/1974 –بيروت  –وفا (

  
  

)183(  

الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور هنري كيسنجر وزير  حديث  -160
  خارجية الواليات املتحدة األميركية، حول التطورات الراهنة

  )31/5/1974 –القاهرة  –األهرام ( 30/5/1974 ،القاهرة

  
)184(  

قرار املؤتمر القطري اخلامس حلزب البعث العربي االشتراكي الصادر عن دورته   -161
  االستثنائية، باملوافقة على اتفاقية فصل القوات يف اجلوالن

  )31/5/1974 –دمشق  –البعث ( 30/5/1974 ،دمشق

  
)185(  

وات يف بيان الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول اتفاقية فصل الق  -162
  اجلوالن
  )31/5/1974 –القاهرة  –األهرام ( 30/5/1974 ،القاهرة

  
)185(  

بيان كويتي لبناين مشترك بمناسبة زيارة السيد تقي الدين الصلح، رئيس جملس الوزراء   -163
  اللبناين، للكويت

  )31/5/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 30/5/1974 ،الكويت

  
)185(  

للسيد اسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول سياسة حديث صحايف خاص   -164
  حكومته العربية والدولية

  )31/5/1974 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)186(  
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رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل الدورة الثانية عشرة   -165
  للمجلس الوطني الفلسطيني، بمناسبة بدء أعمالها

  )2/6/1974 –القاهرة  –األهرام ( 1/6/1974 ،رةالقاه

  
)190(  

صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول  حديث  -166
  اإلسرائيلي -اتفاقية فصل القوات يف اجلوالن، وإنهاء الصراع العربي 

  )4/6/1974 –دمشق  –البعث ( 1/6/1974 ،دمشق

  
)191(  

  "سياسات فك االرتباط"ة الشعبية لتحرير فلسطين حول موقفها من بيان اجلبه  -167
  )8، ص 8/6/1974 –بيروت  – 256العدد  –الهدف ( 1/6/1974

)194(  

مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني   -168
  الفلسطيني، حول تفسيرها للنقاط العشر

  )3، ص 15/6/1974 –بيروت  – 257لعدد ا –الهدف ( 8/6/1974 -  1

  
)194(  

مذكرة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني   -169
  الفلسطيني

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 1/6/1974

  
)195(  

ات، رئيس اللجنة رسالة اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة إىل السيد ياسر عرف  -170
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية عشرة للمجلس 

  الوطني الفلسطيني
  )10، ص 12/6/1974 –بيروت  – 96العدد  –فلسطين الثورة ( 8/6/1974 -  1

  
  

)196(  

انية عشرة للمجلس القيادة العامة يف الدورة الث -كلمة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -171
  الوطني الفلسطيني

  )16، ص 21/6/1974 –بيروت  – 463العدد  –إىل األمام ( 8/6/1974 - 1 ،القاهرة

  
)197(  

  رسالة اجمللس الوطني الفلسطيني إىل الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية  -172
  )4/6/1974 –القاهرة  –األهرام ( 2/6/1974 ،القاهرة

)199(  

بيان القيادة املركزية للجبهة الوطنية التقدمية يف سورية حول اتفاقية بين القوات يف   -173
  اجلوالن

  )3/6/1974 –دمشق  –البعث ( 2/6/1974 ،دمشق

  
)200(  

بيان جزائري سوفياتي مشترك حول زيارة املارشال أندريه غريشكو، وزير الدفاع   -174
  السوفياتي، للجزائر

  )3/6/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 2/6/1974 ،اجلزائر

  
)203(  

بيان سوري هنغاري مشترك حول زيارة السيد فريجيش بويا، وزير اخلارجية الهنغاري،   -175
  لسورية
  )3/6/1974 –دمشق  –البعث ( 2/6/1974 ،دمشق

  
)203(  

حول تصريح السيد شبلي العيسمي، األمين العام املساعد حلزب البعث العربي االشتراكي،   -176
  اتفاق فصل القوات يف اجلوالن

  )4/6/1974 –بغداد  –الثورة ( 3/6/1974 ،بغداد

  
)204(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف مؤتمر شعبي أقيم يف مدينة   -177
  لسادات للقناةالسويس بمناسبة زيارة الرئيس ا

  
)204(  
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  )5/6/1974 –القاهرة  –األهرام ( 4/6/1974 ،لسويسا
حديث السيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، حول التطورات الراهنة والقضية   -178

  الفلسطينية
  )5/6/1974 –دمشق  –البعث ( 4/6/1974 ،دمشق

  
)205(  

خطاب السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي   -179
قيادة الثورة العراقي، حول العالقات ما بين العراق واالحتاد ونائب رئيس جملس 

  السوفياتي
  )6/6/1974 –بغداد  –الثورة ( 5/6/1974 ،بغداد

  
  

)207(  

مذكرة الشيخ سعد الدين العلمي، مفتي القدس، إىل يتسحاق رابين، رئيس جملس الوزراء   -180
  اإلسرائيلي، حول انتهاك حرمة املقدسات اإلسالمية

  )6/6/1974 –عمان  –تور الدس(

  
)209(  

حديث صحايف خاص للسيد أحمد خليفة السويدي، وزير اخلارجية يف دولة اإلمارات   -181
  العربية املتحدة، حول موقف حكومته من القضية الفلسطينية

  )7/6/1974 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)210(  

ية الذي أقره اجمللس الوطني البرنامج السياسي املرحلي ملنظمة التحرير الفلسطين  -182
  الفلسطيني يف دورته العادية الثانية عشرة

  )12، ص 12/6/1974 –بيروت  – 96العدد  –فلسطين الثورة ( 8/6/1974 ،القاهرة

  
)210(  

  البيان السياسي الصادر عن الدورة العادية الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني  -183
  )11، ص 12/6/1974 –بيروت  – 96العدد  –ثورة فلسطين ال( 8/6/1974 ،القاهرة

  
)211(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل بعض القادة الفلسطينيين   -184
  الذين شاركوا يف الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )11/6/1974 –القاهرة  –األهرام ( 10/6/1974 ،قاهرةال

  
)212(  

  بيان سوري كوبي حزبي مشترك حول زيارة وفد حزبي شيوعي كوبي لسورية  -185
  )10/6/1974 –دمشق  –البعث ( 10/6/1974 ،دمشق

)213(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، ترحيباً بالرئيس ريتشارد   -186
  ارته ملصرنيكسون، رئيس جمهورية الواليات املتحدة األميركية، بمناسبة زي

  )13/6/1974 –القاهرة  –األهرام ( 12/6/1974 ،القاهرة

  
)214(  

  فريقيربة السورية، إىل مؤتمر القمة اإلالرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية الع برقية  -187
  )12/6/1974 –دمشق  –البعث ( 12/6/1974 ،دمشق

)214(  

كي يف لبنان حول زيارة الرئيس ريتشارد بيان القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشترا  -188
  نيكسون، رئيس جمهورية الواليات املتحدة األميركية، لبعض الدول العربية

  )14/6/1974 –بيروت  –بيروت ( 13/6/1974 ،بيروت

  
)215(  

  فريقيمصر العربية، إىل مؤتمر القمة اإلرسالة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية   -189
  )14/6/1974 –القاهرة  –م األهرا(القاهرة 

)215(  

بيان مصري أميركي مشترك حول حمادثات الرئيسين أنور السادات وريتشارد نيكسون،   -190
  رئيس جمهورية الواليات املتحدة األميركية

  )15/6/1974 –القاهرة  –األهرام ( 14/6/1974 ،القاهرة

  
)216(  
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  يان املصري األميركي املشتركثر توقيع البكلمة الرئيس أنور السادات يف إ  -191
  )15/6/1974 –القاهرة  –األهرام ( 14/6/1974 ،القاهرة

)218(  

كلمة امللك فيصل يف مأدبة أقامها تكريماً للرئيس ريتشارد نيكسون، رئيس جمهورية    -192
  الواليات املتحدة األميركية، بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية

  )15/6/1974 –جدة  –د البال( 14/6/1974 ،جدة

  
)219(  

  فريقي بشأن الشرق األوسطمشروع قرار مؤتمر القمة اإل  -193
  )15/6/1974 –القاهرة  –األهرام ( 14/6/1974 ،مقديشيو

)219(  

فلسطيني ليبي مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة  بيان  -194
  التحرير الفلسطينية، لليبيا

  )16/6/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 14/6/1974 ،طرابلس

  
)220(  

كلمة الرئيس حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقامها تكريمًا   -195
للرئيس ريتشارد نيكسون رئيس جمهورية الواليات املتحدة األميركية، بمناسبة زيارته 

  لسورية
  )16/6/1974 –دمشق  –البعث ( 15/6/1974 ،دمشق

  
  

)221(  

حديث الرئيس حافظ األسد إىل رجال اإلعالم، حول زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون   -196
  لسورية
  )17/6/1974 –دمشق  –البعث ( 16/6/1974 ،دمشق

  
)222(  

بيان عراقي يوغساليف مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة   -197
لبعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، القطرية حلزب ا

  ليوغسالفيا
  )17/6/1974 –بغداد  –الثورة ( 16/6/1974 ،بلغراد

  
  

)223(  

تصريح ملصدر مسؤول يف حركة املقاومة الفلسطينية حول البيان اإلسرائيلي األميركي   -198
  املشترك الذي صدر يف القدس

  )18/6/1974 –يروت ب –احملرر ( 17/6/1974

  
)223(  

  بيان سوري إيطايل حزبي مشترك حول زيارة وفد يمثل احلزب االشتراكي اإليطايل لسورية  -199
  )18/6/1974 –دمشق  –البعث ( 17/6/1974 ،دمشق

)224(  

بيان أردين أميركي مشترك حول زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون، رئيس جمهورية   -200
  يركية، لألردنالواليات املتحدة األم

  )19/6/1974 –عمان  –الدستور ( 18/6/1974 ،عمان

  
)224(  

كلمة الدكتور أحمد العراقي، وزير اخلارجية املغربي، يف مأدبة أقامها تكريماً للسيد   -201
  احلبيب الشطي، وزير اخلارجية التونسي، بمناسبة زيارته للمغرب

  )21/6/1974 –الرباط  –األنباء ( 19/6/1974 ،الرباط

  
)225(  

  كلمة السيد احلبيب الشطي باملناسبة ذاتها  -202
  )21/6/1974 –الرباط  –األنباء ( 19/6/1974 ،الرباط

)225(  

بيان صادر عن املؤتمر القطري اخلامس االستثنائي حلزب البعث العربي االشتراكي يف   -203
  سورية حول التطورات الراهنة

  )21/6/1974 –دمشق  –البعث ( 20/6/1974 ،دمشق

  
)226(  
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برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل امللوك   -204
  والرؤساء العرب حول الغارات اإلسرائيلية اجلوية على اخمليمات الفلسطينية يف لبنان

  )2، ص 20/6/1974 –بيروت  –وفا ( 20/6/1974 ،دمشق

  
)227(  

زهير حمسن، رئيس الدائرة العسكرية يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حديث السيد   -205
  الفلسطينية، حول االعتداءات اإلسرائيلية على اخمليمات

  )11، ص 31/6/1974 –بيروت  –وفا ( 20/6/1974 ،بيروت

  
)228(  

  تصريح مصدر سوري مسؤول حول االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان  -206
  )21/6/1974 –دمشق  –البعث ( 20/6/1974 ،دمشق

)229(  

نداء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إىل جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر يف   -207
  العامل، حول الغارات اإلسرائيلية على اخمليمات

  )8، ص 20/6/1974 –بيروت  –وفا ( 20/6/1974 ،بيروت

  
)229(  

ل زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي البلغاري بيان جزائري بلغاري حزبي مشترك حو  -208
  للجزائر

  )22/6/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 21/6/1974 ،زائراجل

  
)229(  

جانب من بيان أصدره بعض املنظمات الفلسطينية حول زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون،   -209
  األميركية، لعدد من الدول العربية رئيس جمهورية الواليات املتحدة

  )4، ص 22/6/1974 –بيروت  – 258العدد  –الهدف (

  
)230(  

مغربي تونسي مشترك حول زيارة السيد احلبيب الشطي، وزير اخلارجية التونسي، بيان   -210
  للمغرب
  )24/6/1974 -  23 –الرباط  –األنباء ( 22/6/1974 ،الرباط

  
)230(  

الوزراء اجلزائري برقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس   -211
والرئيس احلايل ملؤتمر القمة الرابع لدول عدم االنحياز، إىل رؤساء دول وحكومات دول 

  يمات الفلسطينيين يف لبناناخملعدم االنحياز، حول جتدد االعتداءات اإلسرائيلية على 
  )25/6/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 24/6/1974 ،اجلزائر

  
  

)231(  

ة بن حمد آل ثاين أمير دولة قطر، إىل السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة برقية الشيخ خليف  -212
  التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول الغارات اإلسرائيلية على اخمليمات الفلسطينية

  )1، ص 24/6/1974 –بيروت  –وفا ( 24/6/1974 ،قطر

  
)231(  

جلزائري، إىل الدكتور كورت فالدهايم برقية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير اخلارجية ا  -213
األمين العام لألمم املتحدة، حول جتدد الغارات اإلسرائيلية اجلوية على خميمات 

  الفلسطينيين يف لبنان
  )25/6/1974 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

  
  

)232(  

  قرارات املؤتمر اخلامس لوزراء اخلارجية اإلسالمي بشأن الشرق األوسط  -214
  )26/6/1974 –عمان  –الدستور ( 25/6/1974 ،مبوركواال ال

)232(  

بيان مغربي كاميروين مشترك حول زيارة الرئيس أحمد أهيدجو، رئيس جمهورية   -215
  الكاميرون املتحدة، للمغرب

  )27/6/1974 –الرباط  –األنباء ( 26/6/1974 ،الرباط

  
)233(  

  ر العربية، حول موقف مصر من تصريح الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مص  -216
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  االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان
  )27/6/1974 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

)233(  

بيان السيد تقي الدين الصلح، رئيس جملس الوزراء اللبناين، أمام جلنتي الشؤون اخلارجية   -217
  والدفاع النيابيتين، حول االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان

  )28/6/1974 –بيروت  –احملرر ( 27/6/1974 ،وتبير

  
)233(  

 رسالة الرئيس سليمان فرجنية رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل السيد ليونيد بريجنيف  -218
األمين العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي يف االحتاد السوفياتي، حول االعتداءات 

  اإلسرائيلية على لبنان
  )13/7/1974 –بيروت  –احملرر ( 28/6/1974 ،بيت الدين

  
  

)235(  

بيان مغربي تونسي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية   -219
  التونسية، للمغرب

  )29/6/1974 –الرباط  –األنباء ( 29/6/1974 ،الرباط

  
)236(  

ئيس جمهورية مصر مصري روماين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أنور السادات، ربيان   -220
  العربية، لرومانيا

  )1/7/1974 –القاهرة  –األهرام ( 30/6/1974 ،بوخارست

  
)236(  

بيان سوري إيطايل حزبي مشترك حول زيارة وفد يمثل حزب وحدة البروليتاريا اإليطايل   -221
  لسورية
  )2/7/1974 –دمشق  –الثورة ( 1/7/1974 ،دمشق

  
)237(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول   -222
  األوضاع الراهنة

  )5/7/1974 –القاهرة  –األهرام ( 3/7/1974 ،دمشق

  
)237(  

حديث صحايف للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،   -223
  حول بعض املسائل الراهنة

  )2، ص 15/7/1974 –بيروت  –وفا ( 3/7/1974 ،بيروت

  
)240(  

  بيان األمانة العامة للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول األوضاع الراهنة  -224
  )4، ص 5/7/1974 –بيروت  –وفا ( 5/7/1974 ،بيروت

)241(  

 - رير فلسطين بيان عراقي فلسطيني مشترك حول زيارة وفد يمثل اجلبهة الشعبية لتح  -225
  القيادة العامة، للعراق

  )7/7/1974 –بغداد  –الثورة ( 6/7/1974 ،بغداد

  
)243(  

بيان عراقي جمري حزبي مشترك حول زيارة وفد يمثل حزب العمال االشتراكي اجملري   -226
  للعراق

  )10/7/1974بغداد  –الثورة ( 9/7/1974 ،غدادب

  
)243(  

يب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول التطورات حديث صحايف خاص للرئيس احلب  -227
  )أكتوبر(بعد حرب تشرين األول 

  )12/7/1974 –القاهرة  –األهرام (تونس 

  
)244(  

 - فلسطين  ديث صحايف خاص للسيد أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية لتحريرح  -228
  الفلسطيني القيادة العامة، حول املسائل الراهنة يف جمال النضال

  
)244(  
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  )6، ص 12/7/1974 –بيروت  – 466العدد  –إىل األمام (
حديث صحايف خاص للمشير أحمد اسماعيل، وزير احلربية والقائد العام للقوات املسلحة   -229

  )أكتوبر(املصري، حول حرب تشرين األول 
  )21، ص 15/7/1974 –القاهرة  – 240العدد  –روز اليوسف (القاهرة 

  
)246(  

بيان سياسي رقم واحد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول التطورات الراهنة يف جمال   -230
  للقضية الفلسطينية" التسويات التصفوية"

، 20/7/1974 –بيروت  – 262العدد  –الهدف ( 1974يوليو  –النصف األول من تموز 
  )10ص 

  
)248(  

  يمثل احلزب الشيوعي البلغاري لسورية بيان سوري بلغاري حزبي مشترك حول زيارة وفد  -231
  )17/7/1974 –دمشق  –الثورة ( 16/7/1974 ،دمشق

)250(  

خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف العيد السادس لثورة   -232
  )يوليو(السابع عشر من تموز 

  )18/7/1974 –بغداد  –الثورة ( 17/7/1974 ،بغداد

  
)251(  

، رئيس الدائرة السياسية يف "أبو اللطف(ث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي حدي  -233
  منظمة التحرير الفلسطينية، حول العالقات ما بين املنظمة واحلكومة األردنية

  )18/7/1974 –بيروت  –النهار (

  
)253(  

  مصري أردين مشترك حول زيارة امللك حسين جلمهورية مصر العربية انبي  -234
  )19/7/1974 –عمان  –الدستور ( 18/7/1974 ،قاهرةال

)255(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -235
  الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة

  )5، ص 24/7/1974 –بيروت  – 102العدد  –فلسطين الثورة ( 18/7/1974

256(  

جية والدفاع النيابيتين ير اخلارجية اللبناين، أمام جلنتي اخلاربيان السيد فؤاد نفاع، وز  -236
   لبنان يف اجملال العربي الفلسطيني حول سياسة

  )19/7/1974 –بيروت  –احملرر ( 18/7/1974 ،بيروت

  
)256(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   -237
  املسائل الراهنة

  )16، ص 19/7/1974 –بيروت  – 923العدد  –احلوادث (درية سكناال

  
)257(  

  بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول البيان املصري األردين املشترك  -238
  )3، ص 22/7/1974 –بيروت  – 680العدد  –احلرية ( 19/7/1974

)262(  

حول البيان املصري األردين " فتح"الفلسطيني بيان اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني   -239
  املشترك

  )2، ص 20/7/1974 –بيروت  –وفا ( 20/7/1974 ،بيروت

  
)262(  

  بيان سياسي رقم اثنين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول املوقف من النظام األردين  -240
  )32، ص 3/8/1974 –بيروت  – 263العدد  –الهدف ( 20/7/1974

)263(  

  حديث صحايف خاص للملك حسين حول التطورات األخيرة يف أزمة الشرق األوسط  -241
  )21/7/1974 –بيروت  –النهار (

)265(  

  الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول البيان  تصريح  -242
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  املصري األردين املشترك األخير
  )9، ص 21/7/1974 –بيروت  –وفا ( 21/7/1974 ،بيروت

)266(  

قوات الصاعقة حول البيان  -القيادة العامة ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية بيان   -243
  املصري األردين املشترك

  )23/7/1974 –دمشق  –الثورة ( 21/7/1974 ،دمشق

  
)266(  

ىل السيد برقية السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إ  -244
حممود رياض األمين العام جلامعة الدول العربية، حول ضرورة اإلسراع يف عقد مؤتمر 

  قمة عربي
  )2، ص 22/7/1974 –بيروت  –وفا ( 22/7/1974 ،بيروت

  
  

)267(  

  )يوليو(خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف ذكرى ثورة تموز   -245
  )24/7/1974 –القاهرة  –ألهرام ا( 23/7/1974 ،القاهرة

)268(  

  بيان اجلبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول البيان املصري األردين املشترك  -246
  )24/7/1974 –بيروت  –احملرر ( 23/7/1974 ،بيروت

)271(  

   املشتركبيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول البيان املصري األردين  -247
  )1، ص 24/7/1974 –بيروت  –النشرة الثانية  –وفا ( 24/7/1974 ،يروتب

)271(  

تصريح الناطق الرسمي األردين حول موقف منظمة التحرير الفلسطينية من البيان املصري   -248
  األردين املشترك

  )26/7/1974 –عمان  –الدستور ( 25/7/1974 ،عمان

  
)272(  

لسيد عزيز حممد، السكرتير األول للجنة املركزية للحزب الشيوعي حديث صحايف خاص ل  -249
  العراقي، حول الوضع العربي الراهن

  )34، ص 27/7/1974 –بيروت  – 78/1034العدد  –األخبار (بغداد 

  
)273(  

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير العربية واجلبهة الشعبية لتحرير  مذكرة  -250
يادة العامة، إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول البيان الق -فلسطين 

  املصري األردين املشترك
  )4، ص 16/8/1974 –بيروت  – 471العدد  –إىل األمام ( 28/7/1974

  
  

)273(  

، أحد قادة حركة التحرير الوطني "أبو إياد"حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف   -251
  حول العالقات الفلسطينية املصري األردنية ،"فتح"الفلسطيني 

  )4، ص 29/7/1974 –بيروت  – 133العدد  –البالغ (

  
)275(  

مذكرة رؤساء اجملالس البلدية يف الضفة الغربية إىل جملس الوزراء اإلسرائيلي حول   -252
  اإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية ضد األهايل

  )3، ص 29/7/1974 –بيروت  –وفا (

  
)276(  

  بيان وزارة اخلارجية الليبية حول البيان املصري األردين املشترك األخير  -253
  )1، ص 30/7/1974 –بيروت  -وفا ( 29/7/1974 ،طرابلس

)277(  

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف افتتاح املؤتمر العام   -254
  الرابع الحتاد الصحافيين العرب

  )31/7/1974 –دمشق  –الثورة ( 30/7/1974 ،دمشق

  
)277(  

  سوري بلغاري مشترك حول زيارة السيد بيتار ميالدينوف، وزير اخلارجية البلغاري، بيان   -255
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  لسورية
  )31/7/1974 –دمشق  –الثورة ( 30/7/1974 ،دمشق

)279(  

رير الفلسطينية، تصريح صحايف للسيد ياسر عبد ربه، رئيس دائرة اإلعالم يف منظمة التح  -256
  بمناسبة توجه وفد فلسطيني إىل زيارة االحتاد السوفياتي

  )30/7/1974 –بيروت  –احملرر ( 30/7/1974 ،بيروت

  
)279(  

تصريح مصدر مسؤول يف الثورة الفلسطينية حول وقوع اشتباكات مسلحة ما بين عناصر   -257
  فلسطينية وعناصر تنتمي إىل حزب الكتائب اللبنانية

  )31/7/1974 –بيروت  –احملرر ( 30/7/1974 ،بيروت

  
)280(  

 رسالة اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  -258
  الفلسطينية حول التطورات الالحقة للدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )3، ص 3/9/1974 –بيروت  –وفا ( 1974) أغسطس(أوائل آب 

  
)281(  

حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،   -259
  حول التطورات الراهنة وموقف اجلبهة منها

  )3، ص 3/8/1974 –بيروت  – 263العدد  –الهدف (

  
)282(  

لدفاع األردين، حول تصريح للسيد زيد الرفاعي، رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية وا  -260
زيارته للواليات املتحدة األميركية بقصد البحث يف مسألة فصل القوات على اجلبهة 

  األردنية
  )4/8/1974 –عمان  -الدستور( 3/8/1974 ،عمان

  
  

)285(  

بيان صحايف حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -261
  السوفياتيالفلسطينية، لالحتاد 

  )12، ص 4/8/1974 –بيروت  –وفا (موسكو 

  
)285(  

  بيان فلسطيني بولوين مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات لبولونيا  -262
  )10، ص 14/8/1974 –بيروت  – 105العدد  –فلسطين الثورة ( 6/8/1974 ،وارسو

)286(  

  مصر العربيةبيان مصري سعودي مشترك حول زيارة امللك فيصل جلمهورية   -263
  )8/8/1974 –القاهرة  –األهرام ( 7/8/1974 ،قاهرةال

)286(  

  حديث صحايف للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -264
  )9/8/1974 –عمان  –الدستور ( 7/8/1974 ،أوتاوا

)287(  

بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول حادث االشتباك املسلح ما   -265
  بين حزب الكتائب واملقاومة الفلسطينية

  )8/8/1974 –بيروت  –النهار ( 7/8/1974 ،بيروت

  
)289(  

 بيان عراقي غيني مشترك حول زيارة الدكتور النسانا بيافوغي، رئيس جملس الوزراء  -266
  الغيني، للعراق

  )9/8/1974 –بغداد  –الثورة ( 8/8/1974 ،بغداد

  
)292(  

اللجنة  ساين ديمقراطي مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيبيان فلسطيني أمل  -267
  التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، ألملانيا الديمقراطية

  )11، ص 14/8/1974 –بيروت  – 105العدد  –فلسطين الثورة ( 9/8/1974 ،برلين

  
)292(  

  )294(  الفلسطينيةسياسي صادر عن املؤتمر الثاين لالحتاد العام للمرأة  بيان  -268
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  )7، ص 17/8/1974 –بيروت  – 265العدد  –الهدف ( 10/8/1974 ،بيروت
لسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حديث صحايف خاص ل  -269

  الفلسطينية، حول مسألة إقامة سلطة وطنية فلسطينية وحضور مؤتمر جنيف
  )13/8/1974 –بيروت  –النهار (موسكو 

  
)294(  

بيان مشترك ما بين املغرب ودولة اإلمارات العربية املتحدة، حول زيارة الشيخ زايد بن   -270
  سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، للمغرب

  )14/8/1974 –الرباط  –األنباء ( 13/8/1974 ،رباطال

  
)295(  

جمهورية مصر العربية، حول مسألة حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس   -271
  تمثيل الفلسطينيين

  )4، ص 22/8/1974 - 15 –بيروت  – 1561العدد  –الصياد (سكندرية اال

  
)295(  

بيان سوري يوغساليف مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية   -272
  السورية، ليوغسالفيا

  )17/8/1974 –دمشق  –الثورة ( 16/8/1974 ،بريوين

  
)296(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو إياد"كلمة للسيد صالح خلف   -273
  )أكتوبر(، حول حرب تشرين األول "فتح"

  )9، ص 21/8/1974 –بيروت  – 106العدد  –فلسطين الثورة ( 16/8/1974 ،اجلزائر

  
)297(  

سن، رئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير حديث صحايف خاص للسيد زهير حم  -274
قوات الصاعقة، حول بعض  - الفلسطينية وأمين سر منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية 

  املسائل الراهنة
  )18/8/1974 –بيروت  –النهار (

  
  

)298(  

  ن أردين أميركي مشترك بمناسبة زيارة امللك حسين للواليات املتحدة األميركيةبيا  -275
  )19/8/1974 –عمان  –الدستور ( 18/8/1974 ،شنطناو

)300(  

بيان مشترك ما بين جمهورية مصر العربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة حول زيارة   -276
  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، ملصر

  )20/8/1974 –القاهرة  –األهرام ( 19/8/1974 ،قاهرةال

  
)301(  

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية   -277
  لتحرير فلسطين، حول بعض التطورات الراهنة

  )9، ص 2/9/1974 –بيروت  – 686العدد  –احلرية ( 19/8/1974

  
)301(  

طائفة وجي، مطران ان إيالريون كبتصريح الناطق الرسمي األردين حول اعتقال املطر  -278
  الروم الكاثوليك، من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية

  )21/8/1974 –عمان  –الدستور ( 20/8/1974 ،عمان

  
)303(  

بيان مشترك ما بين اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة حول زيارة   -279
ات العربية املتحدة، للمملكة العربية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمار

  السعودية
  )22/8/1974 –جدة  –البالد ( 21/8/1974 ،جدة

  
  

)303(  

رسالة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل املؤتمر الوطني السابع   -280
  لالحتاد العام لطلبة فلسطين

  
)303(  
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  )22/8/1974 –بغداد  –الثورة (بغداد 
حديث صحايف خاص للسيد ياسر عبد ربه، مسؤول دائرة اإلعالم يف منظمة التحرير   -281

  الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة
  )22/8/1974 –بيروت  –النهار (

  
)304(  

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   -282
  لعام لطلبة فلسطيناملؤتمر الوطني السابع لالحتاد ا

  )22/8/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 22/8/1974 ،اجلزائر

  
)305(  

سيد حممود األيوبي، رئيس جملس الوزراء السوري، يف افتتاح املؤتمر اخلامس كلمة ال  -283
  لالحتاد العام لعمال فلسطين

  )1، ص 22/8/1974 –بيروت  –وفا ( 22/8/1974 ،دمشق

  
)307(  

اسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول السيد يحديث   -284
  العالقات باالحتاد السوفياتي والواليات املتحدة، واحتماالت احلرب اخلامسة

  )4، ص 28/8/1974 –بيروت  – 107العدد  –فلسطين الثورة ( 22/8/1974

  
)307(  

يون كبوجي، مطران الروم رسمي سوري حول اعتقال املطران إيالر تصريح ناطق  -285
  الكاثوليك يف مدينة القدس

  )23/8/1974 –دمشق  –الثورة ( 22/8/1974 ،دمشق

  
)309(  

  بيان هيئة املؤتمر اإلسالمي العام حول اعتقال املطران إيالريون كبوجي  -286
  )23/8/1974 –عمان  –الدستور ( 22/8/1974 ،عمان

)309(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير "أبو إياد"لف حديث صحايف خاص للسيد صالح خ  -287
  ، حول املسار الراهن حلركة املقاومة الفلسطينية"فتح"الوطني الفلسطيني 

  )24/8/1974 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

  
)310(  

  يان فلسطيني بلغاري مشترك حول زيارة وفد فلسطيني لبلغارياب  -288
  )4، ص 28/8/1974 –بيروت  – 107العدد  – فلسطين الثورة( 24/8/1974 ،صوفيا

)315(  

  حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول التطورات الراهنة  -289
  )26/8/1974 –القاهرة  –األهرام ( 25/8/1974 ،املعمورة

)315(  

  البيان السياسي للمؤتمر العام اخلامس لالحتاد العام لعمال فلسطين  -290
  )5، ص 27/8/1974 –بيروت  –وفا ( 25/8/1974 ،دمشق

)319(  

جانب من خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول املوقف   -291
  الراهن

  )29/8/1974 –القاهرة  –األهرام ( 28/8/1974 ،القاهرة

  
)320(  

س اجلمهورية مذكرة اجمللس اإلسالمي يف لبنان إىل الرئيس سليمان فرجنية، رئي  -292
  اللبنانية، حول الوضع الداخلي يف لبنان

  )29/8/1974 –بيروت  –احملرر (بيروت 

  
)322(  

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقامها تكريماً له   -293
  االرئيس نيكوالي تشاوتشيسكو، رئيس اجلمهورية الرومانية، بمناسبة زيارته لروماني

  )3/9/1974 –دمشق  –الثورة ( 2/9/1974 ،بوخارست

  
)323(  

  حديث صحايف خاص للعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، حول بعض   -294
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  املسائل الراهنة
  )4/9/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 3/9/1974 ،طرابلس

)324(  

حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية يان سوري روماين مشترك حول زيارة الرئيس ب  -295
  السورية، لرومانيا

  )8/9/1974 –دمشق  –الثورة ( 7/9/1974 ،بوخارست

  
)324(  

حديث صحايف خاص للسيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان،   -296
  حول التطورات الداخلية يف لبنان

  )8، ص 15/9/1974 -  9 –بيروت  – 204العدد  –الدستور (بيروت 

  
)325(  

بيان مصري يمني مشترك حول زيارة الرئيس سامل ربيع علي، رئيس جملس الرئاسة يف   -297
  جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، جلمهورية مصر العربية

  )10/9/1974 –الكويت  –السياسة ( 9/9/1974 ،القاهرة

  
)326(  

االشتراكي يف لبنان، حول االستعدادات  التقدمي تصريح للسيد كمال جنبالط، رئيس احلزب  -298
  العسكرية التي جتريها ميليشيا حزبي الكتائب اللبنانية والوطنيين األحرار

  )11/9/1974 –بيروت  –احملرر ( 10/9/1974 ،بيروت

  
)326(  

يث صحايف خاص للرئيس ربيع سامل علي، رئيس جملس الرئاسة يف جمهورية اليمن حد  -299
  )أكتوبر(ة الشعبية، حول دور بلده يف حرب تشرين األول الديمقراطي

  )11/9/1974القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)327(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -300
  الفلسطينية، حول العالقات السوفياتية الفلسطينية

  )5، ص 15/9/1974 –بيروت  – 37العدد  –شؤون فلسطينية (

  
)327(  

بيان سوري بلغاري مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية   -301
  السورية، لبلغاريا

  )17/9/1974 –دمشق  –الثورة ( 16/9/1974 ،صوفيا

  
)329(  

  ن املؤتمر البرملاين التحضيري للتعاون العربي األوروبيبيا  -302
  )17/9/1974 –دمشق  –ورة الث( 16/9/1974 ،دمشق

)330(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول   -303
  الوضع الراهن على جبهة اجلوالن

  )17/9/1974 –دمشق  –الثورة (دمشق 

  
)331(  

  حديث امللك احلسن الثاين حول بعض املسائل الراهنة  -304
  )18/9/1974 –الرباط  – األنباء( 17/9/1974 ،الرباط

)333(  

كلمة السيد حممود األيوبي، رئيس جملس الوزراء السوري، يف حفل تكريمي أقامه له السيد   -305
  برونو كرايسكي، مستشار جمهورية النمسا االحتادية، بمناسبة زيارته للنمسا

  )19/9/1974 –دمشق  –الثورة ( 18/9/1974 ،فيينا

  
)334(  

  عراقي مشترك حول زيارة وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية للعراق بيان فلسطيني  -306
  )20/9/1974 –بغداد  –الثورة ( 19/9/1974 ،بغداد

)335(  

بيان فلسطيني مصري سوري مشترك بشأن حصر حق تمثيل الشعب الفلسطيني يف منظمة   -307
  التحرير الفلسطينية

  
)336(  
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  )12، ص 21/9/1974 –بيروت  –وفا ( 21/9/1974 ،القاهرة
  بيان احلكومة األردنية حول جتميد نشاطها السياسي فيما يتعلق بمؤتمر جنيف  -308

  )23/9/1974عمان  –الدستور ( 22/9/1974 ،عمان
)336(  

تصريح الناطق الرسمي األردين حول رفض حكومته حضور مؤتمر التنسيق الرباعي مع   -309
  سورية ومصر ومنظمة التحرير الفلسطينية

  )23/9/1974 –بيروت  –احملرر ( 22/9/1974 ،عمان

  
)337(  

جمهورية مصر العربية، حول حرب  سحديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئي  -310
  والتطورات املستجدة بعدها) أكتوبر(تشرين األول 

  )4، ص 23/9/1974 –القاهرة  – 2415العدد  –روز اليوسف (القاهرة 

  
)337(  

يف خاص مع السيد زهير حمسن، رئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير حديث صحا  -311
قوات الصاعقة، حول  -الفلسطينية واألمين العام ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية 

  احتماالت نشوب أزمة يف لبنان
  )18، ص 29/9/1974 - 23بيروت  – 74العدد  –الديار (

  
  

)341(  

  ية من األردن حول البيان املصري السوري الفلسطيني املشتركبيان نواب الضفة الغرب  -312
  )25/9/1974 –عمان  –الدستور ( 24/9/1974 ،عمان

)342(  

رسالة جملس البطاركة واملطارنة الكاثوليك يف لبنان إىل جمالس األساقفة الكاثوليك يف   -313
  العامل حول القضية الفلسطينية

  )25/9/1974 –بيروت  –النهار (

  
)343(  

البيان الصحايف الصادر عن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول انسحابها من اللجنة   -314
  التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )3، ص 28/9/1974 –بيروت  – 271العدد  –الهدف ( 26/9/1974

  
)344(  

لعام السابع عشر بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، أمام املؤتمر ا  -315
  للحزب
  )28/9/1974 –بيروت  –النهار ( 27/9/1974 ،برمانا

  
)347(  

كلمة السيد عاصم قانصوه، رئيس منظمة حزب البعث العربي االشتراكي يف لبنان، يف   -316
  املؤتمر السنوي السابع عشر حلزب الكتائب اللبنانية

  )28/9/1974 –بيروت  –النهار ( 27/9/1974 ،برمانا

  
)355(  

برقية ممثلي الهيئات واملنظمات االجتماعية يف األردن إىل األمين العام لألمم املتحدة،   -317
  حول أوضاع املعتقلين العرب يف إسرائيل

  )28/9/1974 –عمان  –الدستور ( 27/9/1974 ،عمان

  
)356(  

وقف خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل الشعب حول امل  -318
  الراهن

  )29/9/1974 –القاهرة  –األهرام ( 28/9/1974 ،القاهرة

  
)356(  

كلمة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقامها تكريماً له   -319
الرئيس كيم إيل سونغ، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بمناسبة زيارته 

  لكوريا
  )29/9/1974 –دمشق  –الثورة ( 28/9/1974 ،بيونغ يانغ

  
  

)359(  
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تصريح صحايف خاص للسيد راشد حممد ثابت، وزير اإلعالم يف جمهورية اليمن   -320
  الديمقراطية الشعبية، حول موقف بلده من املسائل الفلسطينية الراهنة

  )3، ص 28/9/1974 –بيروت  –وفا ( 28/9/1974 ،بيروت

  
)359(  

التنفيذية لالحتاد العام لطلبة فلسطين حول انسحاب اجلبهة الشعبية لتحرير بيان الهيئة   -321
  فلسطين من اللجنة التنفيذية واجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )8، ص 30/9/1974 –بيروت  –وفا ( 30/9/1974 ،قاهرةال

  
)359(  

ة انسحاب اجلبهة الشعبية بيان اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول مسأل  -322
  لتحرير فلسطين من عضوية اللجنة التنفيذية واجمللس املركزي

  )14، ص 1/10/1974 –بيروت  –وفا ( 1/10/1974 ،دمشق

  
)360(  

بيان آخر للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول انسحابها من اللجنة التنفيذية ملنظمة   -323
  التحرير الفلسطينية

  )4، ص 5/10/1974 –بيروت  – 272العدد  –الهدف ( 2/10/1974

  
)360(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول مسألة   -324
  تمثيل الشعب الفلسطيني

، ص 7/10/1974 –بيروت  – 800العدد  –األسبوع العربي ( 3/10/1974 ،القاهرة
17(  

  
)362(  

زيارة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية بيان سوري كوري مشترك حول   -325
  السورية، جلمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

  )4/10/1974 –دمشق  –الثورة ( 3/10/1974 ،بيونغ يانغ

  
)362(  

حديث صحايف خاص للمشير أحمد اسماعيل، وزير احلربية والقائد العام للقوات املسلحة   -326
  عسكري العربياملصرية، حول التنسيق ال

  )7/10/1974 –بيروت  –النهار ( 3/10/1974 ،القاهرة

  
)363(  

  )أكتوبر(حديث صحايف خاص للمشير أحمد اسماعيل حول حرب تشرين األول   -327
  )4/10/1974 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

)364(  

من اللجنة بيان جبهة التحرير العربية حول انسحاب اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -328
  التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )4، ص 5/10/1974 –بيروت  – 272العدد  –هدف ال(

  
)369(  

كلمة املشير أحمد اسماعيل، وزير احلربية والقائد العام للقوات املصرية املسلحة، يف   -329
  )أكتوبر(االحتفال الذي أقيم يف الذكرى األوىل حلرب تشرين األول 

  )7/10/1974 –القاهرة  –األهرام ( 6/10/1974 ،نصر

  
)370(  

مشترك حول زيارة الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير بيان   -330
  فلسطين، جلمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

  )33، ص 12/10/1974 –بيروت  – 273العدد  –الهدف ( 6/10/1974 ،عدن

  
)370(  

للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  حديث صحايف خاص  -331
  الفلسطينية، حول املسائل الراهنة

  )1، ص 7/10/1974 –بيروت  -وفا(

  
)371(  

  عراقي بنغايل مشترك حول زيارة الشيخ جميب الرحمن، رئيس جملس الوزراء يف بيان   -332
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  جمهورية بنغالديش الشعبية، للعراق
  )8/10/1974 –بغداد  –الثورة ( 7/10/1974 ،بغداد

)374(  

ن هو ثو، رئيس هيئة رئاسة اللجنة يبيان سوري فيتنامي مشترك حول زيارة السيد نغو  -333
املركزية للجبهة الوطنية لتحرير جنوبي فيتنام ورئيس اجمللس االستشاري للحكومة 

  الثورية املوقتة جلمهورية فيتنام اجلنوبية، لسورية
  )11/10/1974 –دمشق  –الثورة ( 10/10/1974 ،دمشق

  
  

)374(  

  الفلسطينية للعراق" منظمات الرفض"فلسطيني عراقي مشترك حول زيارة وفد يمثل بيان   -334
  )13/10/1974 –بغداد  –الثورة ( 10/10/1974 ،بغداد

)375(  

حديث خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض القضايا   -335
  راهنةال

  )11/10/1974 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)376(  

كتاب مفتوح موجه من الدكتور عبد الله سعادة، رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي،   -336
إىل منظمة التحرير الفلسطينية، حول عرض القضية الفلسطينية أمام اجلمعية العامة لألمم 

  املتحدة
  )13/10/1974 –بيروت  –احملرر ( 11/10/1974

  
  

)377(  

نداء منظمة التحرير الفلسطينية إىل الهيئات الدولية للعمل على ضمان حياة املطران   -337
  إيالريون كبوجي، مطران الروم الكاثوليك يف القدس

  )2، ص 11/10/1974 –بيروت  –وفا ( 11/10/1974 ،بيروت

  
)379(  

ة للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير تصريح صحايف للجنة اإلعالم املركزي التابع  -338
  فلسطين حول زيارة وفد يمثل اجلبهة لليبيا

  )12/10/1974 –بيروت  –احملرر ( 11/10/1974

  
)379(  

حديث املشير أحمد اسماعيل، وزير احلربية والقائد العام للقوات املصرية املسلحة، حول   -339
  )أكتوبر(جوانب حرب تشرين األول  بعض

  )14/10/1974 –القاهرة  –األهرام ( 12/10/1974 ،القاهرة

  
)380(  

  
بيان فلسطيني روماين مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية   -340

  ملنظمة التحرير الفلسطينية، لرومانيا
  )1، ص 14/10/1974 –بيروت  –وفا ( 14/10/1974 ،بوخارست

  
)383(  

  لسيد ياسر عرفات للمجربيان صحايف حول زيارة ا  -341
  )8، ص 15/10/1974 –بيروت  –وفا ( 15/10/1974 ،بودابست

)384(  

تصريح السيد ياسر عبد ربه، رئيس دائرة اإلعالم يف منظمة التحرير الفلسطينية، حول قرار   -342
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدعوة منظمة التحرير إىل االشتراك يف مناقشة القضية 

  يةالفلسطين
  )14، ص 15/10/1974 –بيروت  –وفا ( 15/10/1974 ،بيروت

  
  

)385(  

 -بيان مشترك صادر عن جملس قيادة الثورة الليبي واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -343
  القيادة العامة، حول زيارة وفد يمثل اجلبهة لليبيا

  )7، ص 25/10/1974 –بيروت  – 481العدد  –إىل األمام ( 15/10/1974 ،طرابلس

  
)385(  

  بيان عراقي فيتنامي جنوبي مشترك حول زيارة الدكتور نوين هو ثو، رئيس هيئة رئاسة   -344
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اللجنة املركزية للجبهة الوطنية لتحرير جنوبي فيتنام ورئيس اجمللس االستشاري 
  للحكومة الثورية املوقتة جلمهورية فيتنام اجلنوبية، للعراق

  )16/10/1974 –بغداد  –الثورة ( 15/10/1974 ،بغداد

  
)385(  

عراقي يوغساليف مشترك حول زيارة السيد جمال بياديتش، رئيس اجمللس التنفيذي  بيان  -345
  االحتادي اليوغساليف، للعراق

  )16/10/1974 –بغداد  –الثورة ( 15/10/1974 ،بغداد

  
)386(  

لألمم املتحدة وجملس األمن اخلطيب، أمين القدس، إىل اجلمعية العامة  مذكرة السيد روحي  -346
  عروبة املدينة الدويل، حول التعديات اجلديدة التي قامت بها السلطات اإلسرائيلية على

  )16/10/1974 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)386(  

خطبة الشيخ حسن خالد، مفتي اجلمهورية اللبنانية، بمناسبة عيد الفطر، حول األوضاع   -347
  الداخلية يف لبنان

  )18/10/1974 –بيروت  –احملرر ( 17/10/1974 ،بيروت

  
)388(  

بيان مصري سوفياتي مشترك حول زيارة السيد اسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري،   -348
  لالحتاد السوفياتي

  )19/10/1974 0القاهرة  –األهرام ( 18/10/1974 ،موسكو

  
)389(  

  ته لالحتاد السوفياتيصحايف خاص للسيد اسماعيل فهمي حول زيار حديث  -349
  )19/10/1974 –القاهرة  –األهرام ( 18/10/1974 ،وسكوم

)389(  

حديث صحايف خاص للرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء   -350
  اجلزائري، حول بعض القضايا العربية الراهنة 

  )19/10/1974 –القاهرة  –األهرام (زائر اجل

  
)390(  

  
يث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول األمور حد  -351

  الراهنة
  )10، ص 22/10/1974 –بيروت  –وفا ( 21/10/1974 ،بيروت

  
)394(  

، رئيس الوفد الفلسطيني، أمام مؤتمر وزراء "أبو اللطف"خطاب السيد فاروق القدومي   -352
  اخلارجية العرب

  )6، ص 24/10/1974 –بيروت  –وفا ( 22/10/1974 ،الرباط

  
)395(  

  مذكرة نواب الضفة الغربية إىل مؤتمر القمة العربي السابع  -353
  )23/10/1974 –عمان  –الدستور (عمان 

)397(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف افتتاح الدورة اجلديدة   -354
  جمللس الشعب

  )24/10/1974 –القاهرة  –األهرام ( 23/10/1974 ،قاهرةال

  
)399(  

حديث الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، حول   -355
  بعض القضايا الراهنة

  )25/10/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 23/10/1974 ،زائراجل

  
)401(  

  ارجية العربمشروع قرار فلسطيني مقدم إىل مؤتمر وزراء اخل  -356
  )1، ص 25/10/1974 –بيروت  –وفا ( 24/10/1974 ،الرباط

)402(  

  تصريح السيد سعيد كمال، مساعد رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -357
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  حول املوقف من مشروع القرار الفلسطيني املقدم إىل مؤتمر وزراء اخلارجية العرب
  )2، ص 25/10/1974 –بيروت  –وفا ( 24/10/1974 ،الرباط

)402(  

القيادة العامة يف  -تصريح السيد طالل ناجي، ممثل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -358
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول مقاطعة اجلبهة لوفد اللجنة إىل مؤتمر 

  القمة العربي السابع
  )7، ص 1/11/1974 –بيروت  – 482العدد  –إىل األمام ( 24/10/1974

  
  

)403(  

تصريحات مصدر إعالمي فلسطيني حول املوقف من املداوالت اجلارية يف مؤتمر وزراء   -359
  اخلارجية العرب

  )1، ص 25/10/1974 –بيروت  –وفا ( 25/10/1974 ،بيروت

  
)403(  

  توصيات مؤتمر وزراء اخلارجية العرب إىل مؤتمر القمة العربي السابع  -360
  )3، ص 25/10/1974 –بيروت  –وفا ( 25/10/1974 ،الرباط

)403(  

خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول موقف العراق من   -361
  االختيارات األساسية يف الساحة العربية

  )26/10/1974 –بغداد  –الثورة ( 25/10/1974 ،بغداد

  
)404(  

بمناسبة زيارة الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة بيان مصري كويتي مشترك   -362
  الكويت، ملصر

  )26/10/1974 –القاهرة  –األهرام ( 25/10/1974 ،القاهرة

  
)405(  

بيان الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول التطورات   -363
  الراهنة
  )4، ص 2/11/1974 –يروت ب – 276العدد  –الهدف ( 25/10/1974 ،بيروت

  
)406(  

القيادة العامة،  -بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -364
وجبهة التحرير العربية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حول مؤتمر القمة العربي 

  السابع
  )44، ص 2/11/1974 –بيروت  – 276العدد  –الهدف ( 25/10/1974

  
  

)413(  

  خطاب امللك حسين أمام مؤتمر القمة العربي السابع  -365
  )29/10/1974 –عمان  –الدستور ( 27/10/1974 ،الرباط

)414(  

تصريح للسيد ياسر عبد ربه، رئيس دائرة اإلعالم يف منظمة التحرير الفلسطينية، حول   -366
  املوقف الفلسطيني من النظام األردين

  )2، ص 27/10/1974  -بيروت  –النشرة الثانية  –وفا ( 27/10/1974 ،الرباط

  
)418(  

ر صمذكرة الشعب الفلسطيني يف األرض احملتلة إىل مؤتمر القمة العربي السابع، حول ح  -367
  حق تمثيله يف منظمة التحرير الفلسطينية

  )28/10/1974 –بيروت  –النهار (

  
)419(  

شأن إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وحق تمثيل قرار مؤتمر القمة العربي السابع ب  -368
  الشعب الفلسطيني

  )2، ص 29/10/1974 –بيروت  –وفا ( 29/10/1974 ،الرباط

  
)420(  

كلمة الرئيس جعفر النميري، رئيس جمهورية السودان، يف اجللسة اخلتامية ملؤتمر القمة   -369
  العربي السابع

  
)421(  
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   )31/10/1974 –ويت الك –الرأي العام ( 30/10/1974الرباط 
كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف اجللسة   -370

  اخلتامية ملؤتمر القمة العربي السابع
  )1، ص 30/10/1974 –بيروت  –وفا ( 30/10/1974 ،الرباط

  
)421(  

ه بمناسبة اختتام مؤتمر القمة العربي حديث امللك احلسن الثاين يف مؤتمر صحايف عقد  -371
  السابع
  )31/10/1974 –الرباط  –األنباء ( 30/10/1974 ،الرباط

  
)422(  

جانب من حديث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،   -372
  إىل الصحافيين بمناسبة اختتام مؤتمر القمة العربي السابع

  )1/11/1974و  31/10 –الرباط  –األنباء ( 30/10/1974 ،الرباط

  
)426(  

الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت، لدى عودته إىل الكويت حول مؤتمر  بيان  -373
  القمة العربي السابع

  )31/10/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 30/10/1974 ،لكويتا

  
)429(  

اقي إىل مؤتمر القمة حول القرار اخلاص املتعلق تصريح ناطق رسمي باسم الوفد العر  -374
  بمنظمة التحرير الفلسطينية واألردن

  )31/10/1974 –بغداد  –اجلمهورية ( 30/10/1974 ،الرباط

  
)429(  

كلمة الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت، يف افتتاح دور االنعقاد العادي   -375
  اخلامس جمللس األمة الكويتي

  )1/11/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 31/10/1974 ،الكويت

  
)430(  

ورئيس جملس  اخلطاب األميري الذي ألقاه الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد  -376
  الوزراء الكويتي، يف املناسبة ذاتها

  )1/11/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 31/10/1974 ،الكويت

  
)430(  

غساليف مشترك بمناسبة زيارة الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، وزير بيان كويتي يو  -377
  اخلارجية الكويتي، ليوغسالفيا

  )4/11/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 3/11/1974 ،بلغراد

  
)431(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير "أبو اللطف"حديث السيد فاروق القدومي   -378
  مر القمة العربية السابع ونتائجهالفلسطينية، حول مؤت

  )13، ص 5/11/1974 –بيروت  –وفا ( 5/11/1974 ،القاهرة

  
)431(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل القادة   -379
  )أكتوبر(السوفيات بمناسبة ذكرى ثورة تشرين األول 

  )1، ص 7/11/1974 –ت بيرو –وفا ( 6/11/1974 ،بيروت

  
)433(  

  حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات حول بعض املسائل الراهنة  -380
  )8/11/1974 –القاهرة  –األهرام (

)434(  

مغربي غابوين مشترك حول زيارة الرئيس عمر بونغو، رئيس جمهورية الغابون، بيان   -381
  للمغرب
  )9/11/1974 –الرباط  –األنباء ( 8/11/1974 ،الرباط

  
)435(  

  مذكرة بعض منظمات املقاومة الفلسطينية إىل رئاسة اجمللس الوطني الفلسطيني حول   -382
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ضرورة عقد دورة للمجلس، ملناقشة اخلط السياسي الذي تنتهجه قيادة منظمة التحرير 
  الفلسطينية

  )8، ص 16/11/1974 –بيروت  – 278العدد  –الهدف ( 8/11/1974بيروت 

  
)436(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير "أبو اللطف"رسالة السيد فاروق القدومي   -383
الفلسطينية، إىل املؤتمر الوطني العام الحتاد طلبة األردن، حول تمثيل الشعب الفلسطيني 

  وإقامة السلطة الوطنية
  )1، ص 11/11/1974 –بيروت  –وفا ( 10/11/1974 ،بيروت

  
  

)437(  

بي برتغايل مشترك حول زيارة الدكتور ماريو سواريس، وزير اخلارجية البرتغايل، بيان لي  -384
  لليبيا

  )13/11/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 12/11/1974طرابلس، 

  
)438(  

خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والقائد   -385
  ية، أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدةالعام لقوات الثورة الفلسطين

، ص 17/11/1974 –بيروت  – 118العدد  –فلسطين الثورة ( 13/11/1974 ،نيويورك
7(  

  
)438(  

حديث صحايف خاص للملك حسين حول تمثيل الشعب الفلسطيني والتنسيق مع منظمة   -386
  التحرير الفلسطينية

  )4، ص 21/11/1974 - 14 –بيروت  – 1574العدد  –الصياد (عمان 

  
)446(  

خطاب الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، أمام اجلمعية العامة لألمم   -387
  املتحدة، حول القضية الفلسطينية

  )15/11/1974 –بيروت  –احملرر ( 14/11/1974 ،نيويورك

  
)447(  

تروغال، رئيس جملس بيان سوري تشيكوسلوفاكي مشترك حول زيارة السيد لوبومير ش  -388
  الوزراء التشيكوسلوفاكي، لسورية

  )15/11/1974 –دمشق  –الثورة ( 14/11/1974 ،دمشق

  
)448(  

بيان كويتي بنغايل مشترك بمناسبة زيارة الشيخ جميب الرحمن، رئيس جملس الوزراء يف   -389
  جمهورية بنغالديش الشعبية، للكويت

  )15/11/1974 –ويت الك –الرأي العام ( 14/11/1974 ،الكويت

  
)449(  

  بيان حول زيارة وفد يمثل اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين للجزائر  -390
  )4، ص 18/11/1974 –بيروت  – 696العدد  –احلرية ( 15/11/1974

)449(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن موقفها من عرض القضية الفلسطينية يف األمم   -391
  حدةاملت

، 23/11/1974 –بيروت  – 279العدد  –الهدف ( 1974) نوفمبر(أواسط تشرين الثاين 
  )8ص 

  
)451(  

حديث صحايف خاص للسيد علي ناصر حممد، رئيس جملس الوزراء يف جمهورية اليمن   -392
  الديمقراطية الشعبية، حول موقف بلده من القضية الفلسطينية

  )28، ص 16/11/1974 –بيروت  – 278العدد  –الهدف (

  
)451(  

جانب من بيان احلزب الشيوعي األردين حول نتائج مؤتمر القمة العربي السابع، وإقامة   -393
  دولة فلسطينية

  
)452(  
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  )16/11/1974 –بيروت  –النهار (
بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف الذكرى الرابعة حلركة السادس   -394

  التصحيحية) نوفمبر(الثاين عشر من تشرين 
  )16/11/1974 –دمشق  –الثورة ( 16/11/1974 ،دمشق

  
)453(  

  
  حول االنتفاضة الشعبية" قيادة قوات الداخل يف األرض احملتلة"بيان لـ   -395

  )2، ص 18/11/1974 –بيروت  –وفا (
)453(  

تاح الدورة الثالثة خطاب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاين، أمير دولة قطر، يف جلسة افت  -396
  جمللس الشورى

  )21/11/1974 –القاهرة  –األهرام ( 18/11/1974 ،قطر

  
)454(  

تصريح ملصدر إعالمي مسؤول يف منظمة التحرير الفلسطينية حول االنتفاضة الشعبية يف   -397
  األرض احملتلة

  )1، ص 18/11/1974 –بيروت  –وفا ( 18/11/1974 ،بيروت

)454(  

طيني كوبي مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية فلسبيان   -398
  ملنظمة التحرير الفلسطينية، لكوبا

  )1، ص 19/11/1974 –بيروت  –وفا ( 19/11/1974 ،هافانا

  
)454(  

السيد رشيد الصلح، رئيس جملس الوزراء اللبناين، أمام جملس النواب حول سياسة بيان   -399
  حكومته

، ص 21/11/1974 - بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 21/11/1974 ،بيروت
30(  

  
)456(  

، رئيس الوفد الفلسطيني أمام اجلمعية العامة "أبو اللطف"خطاب السيد فاروق القدومي   -400
  لألمم املتحدة

  )4، ص 23/11/1974 –بيروت  –وفا ( 22/11/1974 ،نيويورك

  
)456(  

ديمقراطي مشترك حول زيارة السيد هورست زندرمان، رئيس جملس  بيان عراقي أملاين  -401
  وزراء جمهورية أملانيا الديمقراطية، للعراق

  )24/11/1974 –بغداد  –الثورة ( 22/11/1974 ،بغداد

  
)458(  

كتاب التكليف بإعادة تشكيل الوزارة األردنية الذي وجهه امللك حسين إىل السيد زيد   -402
  تكزات واملبادىء التي تقوم عليها السياسة األردنيةالرفاعي، بشأن املر

  )24/11/1974 –عمان  –الدستور ( 23/11/1974 ،عمان

  
)458(  

بيان ليبي غيني مشترك حول زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة   -403
  الليبي، لغينيا

  )25/11/1974 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 24/11/1974 ،كوناكري

  
)459(  

السيد هورست زندرمان، رئيس جملس  بيان سوري أملاين ديمقراطي مشترك حول زيارة  -404
  الوزراء يف جمهورية أملانيا الديمقراطية، لسورية

  )26/11/1974 –دمشق  –الثورة ( 25/11/1974 ،دمشق

  
)459(  

  رمان للكويتبيان كويتي أملاين ديمقراطي صحايف مشترك حول زيارة السيد هورست زند  -405
  )26/11/1974 –الكويت  –الرأي العام ( 25/11/1974 ،الكويت

)460(  

  حديث صحايف خاص للسيد خالد احلسن، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني   -406
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، حول أهمية عرض القضية الفلسطينية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، "فتح"الفلسطيني 
  لنضال الفلسطينيواملرحلة املقبلة من ا

  )26/11/1974 –الكويت  –الرأي العام (

  
)460(  

  بيان الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس جملس الوزراء املصري، حول خطة عمل حكومته  -407
  )28/11/1974 –القاهرة  –األهرام ( 27/11/1974 ،القاهرة

)462(  

لتحرير الفلسطينية لدى األمم بيان السيد شفيق احلوت، الناطق الرسمي باسم منظمة ا  -408
  املتحدة، حول التطورات الالحقة لعرض القضية الفلسطينية يف األمم املتحدة

  )28/11/1974 –بيروت  –احملرر ( 27/11/1974 ،بيروت

  
)463(  

بيان فلسطيني سوفياتي مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية   -409
  طينية، لالحتاد السوفياتيملنظمة التحرير الفلس

  )1/12/1974 –بيروت  –النداء ( 30/11/1974 ،موسكو

  
)465(  

حديث صحايف خاص للرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء   -410
  اجلزائري، حول أزمة الشرق األوسط والقضية الفلسطينية

  )2/12/1974 –اجلزائر  –الشعب (زائر اجل

  
)466(  

حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية   -411
  املتحدة، حول الشؤون الراهنة

  )2/12/1974 –القاهرة  –ملحق خاص  –األهرام (أبو ظبي 

  
)467(  

رئيس جملس الوزراء الفرنسي،  ان عراقي فرنسي مشترك حول زيارة السيد جاك شيراك،بي  -412
  للعراق
  )3/12/1974 –بغداد  –الثورة ( 2/12/1974 ،بغداد

  
)467(  

حديث صحايف لألمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع والطيران السعودي، حول بعض   -413
  املسائل العسكرية

  )5/12/1974 –الكويت  –الرأي العام (

  
)467(  

ول لرئيس جمهورية بيان سوري تنزاين مشترك حول زيارة السيد عبود جومبي، النائب األ  -414
  تنزانيا، لسورية

  )6/12/1974 –دمشق  –الثورة ( 5/12/1974 ،دمشق

  
)469(  

كلمة السيد صدام حسين، نائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، يف مأدبة أقامها   -415
تكريماً له السيد كارلوس أرياس نفارو، رئيس جملس الوزراء اإلسباين، بمناسبة زيارة 

  إلسبانياالسيد حسين 
  )10/12/1974 –بغداد  –الثورة ( 9/12/1974 ،مدريد

  
  

)469(  

  تقرير جلنة الرد على بيان احلكومة التابعة جمللس الشعب يف جمهورية مصر العربية  -416
  )10/12/1974 –القاهرة  –األهرام ( 9/12/1974 ،القاهرة

)470(  

ومبي، النائب األول لرئيس جمهورية بيان عراقي تنزاين مشترك حول زيارة السيد عبود ج  -417
  تنزانيا، للعراق

  )10/12/1974 –بغداد  –الثورة ( 9/12/1974 ،بغداد

  
)471(  

حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية   -418
  املتحدة، حول استخدام النفط يف الصراع ضد إسرائيل

  
)472(  
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  )10/12/1974 –دمشق  –الثورة (أبو ظبي 
حديث صحايف خاص للسيد احلبيب الشطي، وزير اخلارجية التونسي، حول موقف بلده من   -419

  النضال الفلسطيني يف األوضاع الراهنة
  )12/12/1974 –الكويت  –الرأي العام (الكويت 

  
)472(  

قيادة بيان عراقي إسباين مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب رئيس جملس   -420
  الثورة العراقي، إلسبانيا

  )13/12/1974 –بغداد  –الثورة ( 12/12/1974 ،مدريد

)473(  

جانب من حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية،   -421
  )أكتوبر(حول التطورات احملتملة بعد حرب تشرين األول 

  )19/12/1974 –دمشق  –الثورة ( 14/12/1974 ،دمشق

  
)474(  

يان السيد كمال جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، يف افتتاح املؤتمر ب  -422
  السنوي اخلامس والعشرين للحزب

  )6، ص 20/12/1974 –بيروت  – 1169العدد  –األنباء ( 15/12/1974 ،بيروت

  
)476(  

ين، أمام جلنتي الدفاع واخلارجية ، رئيس جملس الوزراء اللبنان السيد رشيد الصلحبيا  -423
  النيابيتين حول االعتداء اإلسرائيلي على لبنان

  )18/12/1974 –بيروت  –النهار ( 17/12/1974 ،بيروت

  
)478(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول موقف   -424
  الدول األوروبية من أزمة الشرق األوسط

  )19/12/1974 –القاهرة  –اجلمهورية ( 18/12/1974 ،القاهرة

  
)479(  

  جانب من حديث صحايف خاص للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -425
  )19/12/1974 –عمان  –الدستور (عمان 

)479(  

  كلمة امللك فيصل أمام رؤساء بعثات احلج وأعضائها  -426
  )23/12/1974و  22 –الرباط  –األنباء ( 20/12/1974 ،مكة

)480(  
  

خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف افتتاح   -427
  دورة اجمللس العام للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية

  )21/12/1974 –اجلزائر  –الشعب ( 20/12/1974 ،زائراجل

  
)481(  

مسؤول حول التوضيحات السوفياتية بشأن هجرة اليهود تصريح ملصدر إعالمي فلسطيني   -428
  السوفيات

  )1، ص 20/12/1974 –بيروت  –وفا ( 20/12/1974 ،بيروت

  
)482(  

الكتائب اللبنانية، حول مسائل التسلح والدفاع  بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب  -429
  والعمل الفدائي

  )22/12/1974 –بيروت  –النهار ( 21/12/1974 ،يروتب

  
)482(  

القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف العراق  خطاب السيد علي غنام، عضو القيادة  -430
ورئيس وفد احلزب إىل دورة اجمللس العام للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية، 

  حول موقف احلزب من القضايا الراهنة
  )23/12/1974 –بغداد  –الثورة ( 22/12/1974 ،زائراجل

  
  

)484(  

  بيان اجمللس العام للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول أعمال دورته   -431
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  الثانية
، ص 29/12/1974 –بيروت  – 124العدد  –فلسطين الثورة ( 22/12/1974 ،اجلزائر

145(  

)485(  

  حديث امللك فيصل حول القضية الفلسطينية  -432
  )30/12/1974 –جدة  –البالد (

)490(  

  
 
 

  ملحق
  

  جانب من قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب يف دور انعقاده العادي العاشر  -1
قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب " –جامعة الدول العربية ( 10/2/1974 - 9 ،القاهرة

  )10/2/1974 - 9 –" يف دور انعقاده العادي العاشر

)492(  

  الثاين حول املسائل الراهنة حديث صحايف خاص للملك احلسن  -2
  )16، ص 15/3/1974 –بيروت  – 905العدد  –احلوادث (الرباط 

)494(  

بيان فلسطيني يوغساليف مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية   -3
  ملنظمة التحرير الفلسطينية، ليوغسالفيا

  )20، ص 8/12/1974 –بيروت  – 121العدد  –فلسطين الثورة ( 3/12/1974 ،بلغراد

  
)495(  

  
 


