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  1971الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
  احملتويات

  
 
 

   صفحةال                            رقم الوثيقة
رسالة السيد ياسر عرفات، القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، إىل الثوار بمناسبة   -1

  الفلسطينية املسلحة الذكرى السنوية السادسة لبدء املقاومة
  )1/1/1971 –فتح (

  
)1(  

، رئيس اللجنة السياسية العليا للفلسطينيين يف "أبو يوسف"من كلمة السيد جانب   -2
لبنان، يف مهرجان أقيم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لبدء املقاومة 

  الفلسطينية املسلحة
  )3/1/1971 –بيروت  –األنوار ( 1/1/1971 ،يروتب

  
)1(  

ة املتحدة، يف لقاء مع رجال كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربي  -3
  الفكر واإلعالم والصحافة حول بعض مراحل الصدام مع إسرائيل

  )3/1/1971 –القاهرة  –األهرام ( 2/1/1971 ،القاهرة

  
)3(  

  البيان الوزاري حلكومة السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين  -4
  )3/1/1971عمان  –الدستور ( 2/1/1971 ،عمان

  
)5(  

تصريح املتحدث الرسمي باسم جملس قيادة الثورة الليبي حول عدم التزام   -5
  احلكومات العربية بقومية املعركة

  )3/1/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 2/1/1971 ،طرابلس

  
)7(  

جانب من تقرير املكتب السياسي للحزب الشيوعي األردين املقدم إىل اللجنة   -6
  )بتمبرس(املركزية للحزب حول حوادث أيلول 

  )3/1/1971 –بيروت  –األخبار (

  
)8(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف مؤتمر سياسي   -7
  بمدينة طنطا

  )5/1/1971 –القاهرة  –األهرام ( 4/1/1971 ،طنطا

  
)12(  

ول ، ح"فتح"حديث السيد خالد احلسن، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -8
  بعض املسائل الراهنة

  )5/1/1971 –بيروت  -األنوار( 4/1/1971 ،الضبية

  
)17(  

  على العمل اجلماعي يف حركة املقاومة صبيان لثالث منظمات فدائية بشأن احلر  -9
  )3، ص 11/1/1971 –بيروت  – 549العدد  –احلرية ( 4/1/1971

)18(  

  طط تهويد القدس إنقاذ القدس لتوحيد الصف وإفشال خم بيان جلنة  - 10
  )5/1/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

)18(  

  الدفاع السوري، يف افتتاح  ووزير كلمة الفريق حافظ األسد، رئيس جملس الوزراء  - 11
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  مؤتمر وزراء اإلعالم واإلرشاد القومي يف دول االحتاد الرباعي
  )7/1/1971 –دمشق  –البعث ( 6/1/1971 ،دمشق

)19(  

لباهي األدغم، رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، حول أعمال اللجنة ن السيد ابيا  - 12
  يف الفترة األخيرة

  )11/1/1971 –القاهرة  –األهرام ( 6/1/1971 ،عمان

  
)20(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول الوضع الراهن   - 13
  يف الشرق األوسط

  )فوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينيةحم( 7/1/1971 ،رةهالقا

  
)21(  

البيان الصحايف عن أعمال مؤتمر وزراء اإلعالم واإلرشاد القومي يف دول االحتاد   - 14
  الرباعي

  )8/1/1971 –دمشق  –البعث ( 7/1/1971 ،دمشق

)24(  

  يةحول موقفها من  الثورة الفلسطين" فتح"بيان اجلبهة العربية اللبنانية املساندة لـ   - 15
  )8/1/1971 –بيروت  –النهار ( 7/1/1971 ،بيروت

)25(  

مذكرة احلاج معزوز املصري، رئيس بلدية نابلس، إىل السيد وصفي التل، رئيس   - 16
جملس الوزراء األردين، حول فصل عدد من موظفي الضفة الغربية من وظائفهم 

  احلكومية
  )8/1/1971 –القدس  –األنباء ( 7/1/1971 ،نابلس

  
)25(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف الهيئات   - 17
  التعليمية يف اجلامعات واملعاهد العليا حول نزاع الشرق األوسط

  )9/1/1971 –القاهرة  -األهرام( 8/1/1971 ،القاهرة

  
)25(  

سطينية، إىل رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفل  - 18
  امللوك والرؤساء العرب حول جتدد االقتتال يف األردن

  )9/1/1971 –بيروت  –النهار ( 8/1/1971 ،عمان

  
)30(  

  بيان للمتحدث الرسمي يف اجلمهورية العربية املتحدة حول حوادث األردن  - 19
  )9/1/1971 –بيروت  –احملرر ( 8/1/1971 ،القاهرة

)31(  

ة لقوات العاصفة رداً على بيان اجلبهة العربية اللبنانية املساندة بيان القيادة العام  - 20
  "فتح"لـ 

  )9/1/1971 –بيروت  –النهار ( 8/1/1971 ،بيروت

  
)31(  

حديث صحايف للسيد حممد فائق، وزير اإلعالم يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول   - 21
  قضايا الساعة

  )10/1/1971 –بيروت  -األنوار( 9/1/1971 ،بيروت

  
)32(  

، أحد قادة حركة التحرير الوطني "أبو إياد"جانب من حديث السيد صالح خلف   - 22
  ، حول تطورات القضية الفلسطينية ومتطلبات املرحلة الراهنة"فتح"الفلسطيني 

  )11/1/1971 –الكويت  –الرأي العام ( 9/1/1971 ،الكويت

  
)34(  

  "الكيان الفلسطيني"مشروع إقامة  يان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حولب  - 23
  )4، ص 9/1/1971 –بيروت  – 82العدد  –الهدف (

)45(  

  رسالة السيد الباهي األدغم، رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، إىل امللوك   - 24
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  والرؤساء العرب حول مهمته وتطور األوضاع يف األردن
  )19/1/1971 –تونس  –العمل ( 9/1/1971

)46(  

  تصريح لناطق رسمي يف اجلمهورية العربية السورية حول حوادث األردن  - 25
  )10/1/1971 –دمشق  –البعث ( 9/1/1971 ،دمشق

)48(  

نداء اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء   - 26
قف السوداين، واألمير صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت، التخاذ ما يلزم لو

  إراقة الدماء يف األردن
  )11/1/1971 –الكويت  –السياسة ( 10/1/1971 ،الكويت

  
  

)48(  

  كلمة اللواء جعفر النميري يف أبناء اجلالية السودانية يف الكويت  - 27
  )11/1/1971 –الكويت  –الرأي العام ( 10/1/1971 ،كويتال

)49(  

ربية املتحدة، يف مؤتمر شعبي خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية الع  - 28
  بأسيوط
  )12/1/1971 –القاهرة  –األهرام ( 11/1/1971أسيوط 

)49(  

  رسالة امللك حسين إىل األمير حسن، نائبه وويل العهد، بمناسبة استشفائه يف لندن  - 29
  )12/1/1971 –عمان  –الدستور ( 11/1/1971 ،لندن

)51(  

جنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل برقية السيد ياسر عرفات، رئيس الل  - 30
  امللوك والرؤساء العرب حول خطورة الوضع يف األردن

  )12/1/1971 –فتح ( 11/1/1971

  
)51(  

نداء امللك فيصل إىل األطراف املعنية يف األردن للتقيد باتفاقية القاهرة وبروتوكول   - 31
  عمان

  )12/1/1971 –جدة  –البالد ( 11/1/1971 ،الرياض

  
)52(  

ث صحايف للسيد إبراهيم بكر، الناطق الرسمي باسم اللجنة املركزية ملنظمة حدي  - 32
  التحرير الفلسطينية، حول الوضع يف األردن

  )12/1/1971 –فتح ( 11/1/1971 ،عمان

  
)52(  

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول قيام اجليش األردين بإطالق   - 33
  على مواقع قوات الثورة الفلسطينيةالنار 
  )12/1/1971 –فتح ( 11/1/1971 ،عمان

  
)54(  

بيان لعضو يف اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول تطورات الوضع يف   - 34
  األردن
  )11/1/1971 –بيروت  –األنوار ( ،بيروت

  
)55(  

حول عالقتها بحركة التحرير " فتح"بيان اجلبهة العربية اللبنانية املساندة لـ   - 35
  "فتح"الوطني الفلسطيني 

  )12/1/1971 –بيروت  –النهار ( 11/1/1971 ،بيروت

  
)56(  

رسالة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء   - 36
  اجلزائري، إىل امللوك والرؤساء العرب حول تفاقم الوضع يف األردن

  )12/1/1971 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

  
)57(  

  بيان كويتي سوداين مشترك بمناسبة زيارة اللواء جعفر النميري، رئيس جملس   - 37
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  قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء السوداين، إىل الكويت
  )13/1/1971 –الكويت  –السياسة ( 12/1/1971 ،الكويت

)57(  

  حوادث األردن تصريح ناطق رسمي باسم جملس قيادة الثورة العراقي حول  - 38
  )13/1/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 12/1/1971 ،بغداد

)58(  

  ان صحايف كويتي بإعالن قطع املعونة املالية الكويتية عن األردنبي  - 39
  )13/1/1971 –الكويت  –السياسة ( 12/1/1971 ،الكويت

)59(  

  األحزاب الشيوعية العربية حول حوادث األردن بيان  - 40
  )17/1/1971 –بيروت  –خبار األ( 12/1/1971

)59(  

يان احلكومة األردنية واللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول رغبتهما ب  - 41
  يف احلرص على الوحدة الوطنية

  )13/1/1971 –عمان  –الدستور ( 12/1/1971 ،عمان

  
)59(  

ساء اجملالس النيابية نداء جملس النواب األردين إىل امللوك والرؤساء العرب، وإىل رؤ  - 42
  "احلمالت التي تهول ما يقع يف األردن"العربية، لوقف 

  )13/1/1971 –عمان  –الدستور ( 12/1/1971 ،عمان

  
)60(  

برقية السيد كامل عريقات، رئيس جملس النواب األردين، إىل امللك حسين حول تأييد   - 43
  اجمللس لسياسته

  )13/1/1971 –عمان  –الدستور ( 12/1/1971 ،عمان

  
)60(  

تصريح لناطق رسمي باسم اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية تعقيباً على   - 44
  تصريحات السيد عدنان أبو عودة، وزير اإلعالم األردين، حول الوضع يف األردن

  )12/1/1971 –فتح (

  
)61(  

ول الوضع يف برقية االحتاد العام لعمال فلسطين إىل امللوك والرؤساء العرب ح  - 45
  األردن

  )12/1/1971 –فتح (

)62(  

برقية االحتاد العام لنقابات العمال يف األردن إىل امللوك والرؤساء العرب حول   - 46
  الوضع يف األردن

  )12/1/1971 –فتح (عمان 

  
)62(  

بيان االحتاد العام لعمال فلسطين واالحتاد العام لنقابات العمال يف األردن حول   - 47
  االشتباكات ما بين القوات األردنية وقوات الثورة الفلسطينيةاستمرار 

  )12/1/1971 –فتح (عمان 

  
)62(  

  بيان اجمللس األعلى لالحتادات الفلسطينية حول الوضع يف األردن  - 48
  )12/1/1971 –فتح ( 13/1/1971 ،عمان

)62(  

ير الفلسطينية بيان حول توصل احلكومة األردنية واللجنة املركزية ملنظمة التحر  - 49
  إىل وضع برنامج تفصيلي لتسوية األزمة الناشبة بينهما

  )15/1/1971 –عمان  –الدستور (

  
)63(  

  بيان احلزب الشيوعي اللبناين حول حوادث األردن  - 50
  )17/1/1971 –بيروت  –األخبار ( 13/1/1971 ،بيروت

)64(  

  إىل السيد الباهي األدغم،  برقية السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين،  - 51
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رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، حول التوصل إىل وضع جدول زمني لتنفيذ 
  القرارات املتفق عليها بشأن الوضع يف األردن

  )15/1/1971 –عمان  –الدستور ( 14/1/1971 ،عمان

  
)65(  

ردنية، حول وجوب رسالة املشير حابس اجملايل، القائد العام للقوات املسلحة األ  - 52
التقيد بالبرنامج التفصيلي لتسوية األزمة ما بين احلكومة األردنية وحركة 

  املقاومة الفلسطينية
  )15/1/1971 –عمان  –الدستور ( 14/1/1971 ،عمان

  
)65(  

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول تعرض قواعد الفدائيين   - 53
  ت األردنيةباستمرار لنيران القوا

  )15/1/1971 –فتح ( 14/1/1971

  
)66(  

 تسوية االحتاد العام لنقابات العمال يف األردن بإعالن اإلضراب حتى تتمبيان   - 54
  األزمة ما بين احلكومة األردنية وحركة املقاومة الفلسطينية

  )14/1/1971 –فتح (عمان 

  
)66(  

  نياللجنة اجلزائرية بتأييد الشعب الفلسطيبيان   - 55
  )15/1/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 14/1/1971 ،اجلزائر

)67(  

  االحتادات والهيئات الشعبية يف الكويت بخصوص حوادث األردنبيان   - 56
  )14/1/1971 –الكويت  –السياسة (الكويت 

)68(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف االحتفال   - 57
  سد العايلباكتمال بناء ال

  )16/1/1971 –القاهرة  –األهرام ( 15/1/1971 ،سوانأ

  
)68(  

" احلوادث الالمسؤولة"ن اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية باستنكار بيا  - 58
 –التي قامت بها عناصر من اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين واجلبهة الشعبية 

  القيادة العامة
  )16/1/1971 –فتح ( 15/1/1971

  
)69(  

تصريح السيد كامل األسعد، رئيس جملس النواب اللبناين، حول االعتداء اإلسرائيلي   - 59
  على بلدة لبنانية

  )16/1/1971 –بيروت  –النهار ( 15/1/1971 ،بيروت

  
)70(  

بيان ملتحدث رسمي باسم سفارة اململكة العربية السعودية يف بيروت نفياً ألنباء   - 60
  السعودية باألردن يف االشتباكات األخيرة ضد الفدائيينحول تدخل القوات 

  )19/1/1971 –جدة  –البالد ( 15/1/1971 ،بيروت

  
)70(  

رسالة السيد عبد اجمليد الشريدة، مدير األمن العام األردين، إىل قوى األمن العام   - 61
  بشأن تنفيذ برنامج تسوية األزمة ما بين احلكومة وحركة املقاومة الفلسطينية

  )16/1/1971عمان  –الدستور ( 15/1/1971 ،عمان

  
)70(  

  االحتاد العام لنقابات العمال يف األردن بخصوص تعليق اإلضراببيان   - 62
  )16/1/1971 –فتح ( 15/1/1971 ،عمان

)71(  

  بيان األحزاب الشيوعية العربية حول أهم القضايا الراهنة يف املنطقة العربية  - 63
  )24/1/1971 –بيروت  –األخبار ( 1971) يناير(أواسط كانون الثاين 

)71(  
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برقية السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، إىل السيد صائب سالم،   - 64
  رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول تسوية األزمة يف األردن

  )17/1/1971 –بيروت  –النهار ( 16/1/1971 ،عمان

  
)74(  

مد، وزير اخلارجية اللبناين، حول موقف الواليات املتحدة تصريح السيد خليل أبو ح  - 65
  األميركية من االعتداء اإلسرائيلي على بلدة الصرفند اللبنانية

، 16/1/1971 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 16/1/1971 ،بيروت
  )18ص 

  
)74(  

تابعة، إىل السيد وصفي برقية السيد الباهي األدغم، رئيس اللجنة العربية العليا للم  - 66
التل، رئيس جملس الوزراء األردين، تأييداً للبرنامج املوضوع لتسوية األزمة يف 

  األردن
  )17/1/1971 –عمان  –الدستور ( 16/1/1971

  
)74(  

حديث صحايف للسيد كمال عدوان، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 67
  الشعبية لتحرير فلسطيناخلالفات مع اجلبهة  ، حول بعض"فتح"

  )17/1/1971 –بيروت  –النهار ( 16/1/1971 ،بيروت

  
)75(  

بهة الشعبية لتحرير فلسطين حول بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير بيان اجل  - 68
  "احلوادث الالمسؤولة"الفلسطينية باستنكار 

  )4، ص 23/1/1971 –بيروت  – 84العدد  –الهدف ( 16/1/1971

  
)77(  

لك حسين إىل السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، حول تأييده برقية امل  - 69
  لإلجراءات املتخذة لتسوية األزمة يف األردن

  )17/1/1971 –عمان  –الدستور (لندن 

  
)77(  

حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة   - 70
يف ) سبتمبر(حول حركة املقاومة بعد حوادث أيلول  الشعبية لتحرير فلسطين،

  األردن
  )17/1/1971 –بيروت  –النهار (عمان 

  
)78(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين رداً على املؤتمر الصحايف للجنة املركزية   - 71
  ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )5، ص 23/1/1971 –بيروت  – 84العدد  –الهدف ( 17/1/1971

  
)83(  

تصريح صحايف للشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ورئيس جملس   - 72
  الوزراء الكويتي، حول احتمال انعقاد مؤتمر قمة عربي

  )19/1/1971 –الكويت  –السياسة ( 18/1/1971 ،الكويت

  
)85(  

بيان جزائري ليبي مشترك بمناسبة زيارة الرائد عبد السالم جلود، عضو جملس   - 73
  ادة الثورة الليبي، إىل اجلزائرقي

  )19/1/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 18/1/1971 ،اجلزائر

  
)85(  

مصري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس نيكوالي بودغورين، رئيس بيان   - 74
هيئة رئاسة جملس السوفياتي األعلى لالحتاد السوفياتي، للجمهورية العربية 

  املتحدة
  )20/1/1971 –القاهرة  –األهرام ( 19/1/1971القاهرة 

  
)86(  
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تصريح لناطق رسمي باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول   - 75
املؤتمر الصحايف الذي عقده السيد كمال عدوان، أحد قادة حركة التحرير الوطني 

  "فتح"الفلسطيني 
  )3ص  ،25/1/1971 –بيروت  – 551العدد  –احلرية ( 19/1/1971 ،بيروت

  
)87(  

رسالة الرئيس أحمد اخلطيب، رئيس الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، إىل   - 76
الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، ردًا 

  الرئيس بو مدين إليه على رسالة
  )20/1/1971 –دمشق  –البعث (دمشق 

  
  

)88(  

" األهرام"ملنظمة التحرير الفلسطينية حول ما ذكرته صحيفة اللجنة املركزية  بيان  - 77
  بصدد موقف الثورة الفلسطينية من قرار جملس األمن الدويل

  )21/1/1971 –بيروت  –النهار ( 20/1/1971

  
)89(  

حول ما ذكرته " فتح"تصريح ملتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 78
  املقاومة من قرار جملس األمن الدويل بصدد موقف حركة" األهرام"صحيفة 

  )21/1/1971 –بيروت  –النهار ( 20/1/1971 ،بيروت

  
)90(  

بصدد موقف " األهرام"بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول ما ذكرته صحيفة   - 79
حركة املقاومة، بما فيها اجلبهة الشعبية، من التوصل لتسوية سياسية بشأن أزمة 

  الشرق األوسط
  )4، ص 23/1/1971 –بيروت  – 84العدد  –الهدف ( 20/1/1971

  
)90(  

بيان صحايف لناطق باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول ما   - 80
  )يونيو(بصدد موقفها من مسألة إزالة آثار حرب حزيران " األهرام"ذكرته صحيفة 

  )3ص ، 25/1/1971 –بيروت  – 551العدد  –احلرية ( 20/1/1971

  
)91(  

حول ما ذكرته صحيفة  -القيادة العامة  -بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   - 81
بصدد موقف اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية من قرار جملس " األهرام"

   األمن الدويل
  )21/1/1971 –بيروت  –النهار ( 20/1/1971

  
)91(  

سطين حول التزامها بالقرارات التي  جرى االتفاق بهة الشعبية لتحرير فلجلا بيان  - 82
  عليها ما بين احلكومة األردنية واللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )21/1/1971 –الكويت  –السياسة ( 20/1/1971 ،عمان

  
)91(  

بيان اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول قرار اجلبهة الشعبية لتحرير   - 83
   لسطين بشأن التزامها بالقرارات املتفق عليها مع احلكومة األردنيةف

  )21/1/1971 –الكويت  –السياسة ( 20/1/1971 ،عمان

  
)91(  

عراقي تركي مشترك بمناسبة زيارة الفريق األول الركن صالح مهدي عماش، بيان   - 84
  نائب رئيس اجلمهورية العراقية وعضو جملس قيادة الثورة، لتركيا

  )21/1/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 20/1/1971 ،رةأنق

  
)91(  

بيان جلنة إنقاذ القدس حول وجوب تطبيق برنامج تسوية األزمة ما بين احلكومة   - 85
  األردنية وحركة املقاومة الفلسطينية

  )20/1/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)92(  
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  بيان مؤتمر رؤساء دول ميثاق طرابلس  - 86
  )23/1/1971 –القاهرة  –األهرام ( 22/1/1971 ،القاهرة

)92(  

كلمة السيد حممد املصمودي، وزير اخلارجية التونسي، يف مأدبة أقامها تكريمًا   - 87
  للسيد جوهن إيروين، وكيل وزارة اخلارجية األميركية، بمناسبة زيارته لتونس

  )24/1/1971 –تونس  –العمل ( 22/1/1971 ،تونس

  
)93(  

د معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء خطاب العقي  - 88
  الليبي، يف مؤتمر شعبي حول بعض املسائل الراهنة

  )25/1/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 24/1/1971 ،زاويةال

  
)93(  

بيان جلنة شؤون املبعدين بتأييد االتفاق ما بين احلكومة األردنية واللجنة املركزية   - 89
  رير الفلسطينيةملنظمة التح

  )24/1/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)95(  

جزائري سوري مشترك بمناسبة زيارة الفريق حافظ األسد، رئيس جملس  بيان  - 90
  الوزراء ووزير الدفاع السوري، للجزائر

  )26/1/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 25/1/1971 ،زائراجل

  
)95(  

لوزراء األردين، بوصفه احلاكم العسكري بيان السيد وصفي التل، رئيس جملس ا  - 91
العام، إىل املواطنين حول وجوب تسليم األسلحة التي يحتفظون بها إىل السلطة 

  وإعالمها بها
  )26/1/1971 –عمان  –الدستور ( 25/1/1971 ،عمان

  
)96(  

تصريح للناطق الرسمي األردين رداً على تصريح للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة   - 92
  زية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول ما يدبر لتصفية العمل الفدائياملرك
  )26/1/1971 –عمان  –الدستور ( 25/1/1971 ،عمان

  
)96(  

السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، بوصفه احلاكم العسكري بيان   - 93
العام، حول العقوبات التي يتعرض لها كل من يقتني األسلحة غير املرخص 

  باقتنائها
  )27/1/1971 –عمان  –الدستور ( 26/1/1971 ،عمان

  
)97(  

  

مذكرة العميد الركن عبد الرزاق اليحيى، القائد العام جليش التحرير الفلسطيني، إىل   - 94
مصير املسيرة "السيد يحيى حموده، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، حول 

  "الفلسطينية
  )27/1/1971 –بيروت  –احملرر (

  
)97(  

صحايف خاص للعميد أحمد عبد احلميد حلمي، رئيس جلنة الرقابة العسكرية حديث   - 95
  العربية، حول مهمة اللجنة والوضع يف عمان

  )30/1/1971 –القاهرة  –األهرام (

  
)100(  

  رسالة امللك احلسن الثاين إىل رؤساء الدول األربع الكبرى حول أزمة الشرق األوسط  - 96
  )1/2/1971 - 31/1 –الرباط  –األنباء (الرباط 

)100(  

حديث صحايف خاص للسيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، حول العمل   - 97
  الفدائي الفلسطيني

  )31/1/1971 –القاهرة  –األهرام (عمان 

  
)101(  
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توصيات مؤتمر املشرفين على شؤون الفلسطينيين يف الدول العربية املضيفة يف   - 98
  منةدورته الثا

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 31/1/1971 - 23 ،القاهرة

  
)103(  

مذكرة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل السيد وصفي التل، رئيس جملس   - 99
الوزراء األردين، بشأن احلفريات التي جتريها سلطات االحتالل يف مدينة القدس 

  العربية
  )31/1/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)105(  

نداء السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -100
  "تصفية الشعب الفلسطيني يف غزة"الرأي العام العاملي لوقف 

  )31/1/1971 –عمان  –الدستور (

  
)107(  

ر خطاب امللك فيصل يف احلفل السنوي لتكريم وفود بعثات احلج الرسمية وكبا  -101
  الشخصيات اإلسالمية بمناسبة أدائهم فريضة احلج

  )2/2/1971 –جدة  –البالد ( 1/2/1971 ،مكة

  
)108(  

كلمة الفريق حافظ األسد، رئيس جملس الوزراء السوري، يف مأدبة أقامها القادة   -102
  السوفيات تكريماً له بمناسبة زيارته لالحتاد السوفياتي

  )2/2/1971 –دمشق  –البعث ( 1/2/1971 ،موسكو

  
)109(  

كلمة السيد صائب سالم، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول موقف حكومته من   -103
  "قضية الفدائيين"

، ص 2/2/1971 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 1/2/1971 ،بيروت
24(  

  
)110(  

التحرير  حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة  -104
، حول "فتح"الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  التطورات األخيرة يف األردن
  )1/2/1971 –القاهرة  –األهرام (

  
  

)110(  

  اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين حول بعض املسائل احمللية والعربيةيان ب  -105
  )14/2/1971 –بيروت  –األخبار ( 1971) فبراير(أوائل شباط 

)111(  

   خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، يف مؤتمر شعبي  -106
  )3/2/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 2/2/1971 ،بنغازي

)111(  

بيان سوري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الفريق حافظ األسد، رئيس جملس   -107
   الحتاد السوفياتيالوزراء السوري، ل

  )4/2/1971 –دمشق  –البعث ( 3/2/1971 ،موسكو

  
)112(  

  الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، أمام جملس األمة خطاب  -108
  )5/2/1971 –القاهرة  –األهرام ( 4/2/1971 ،القاهرة

)113(  

ش بويا، النائب األول سوري هنغاري مشترك بمناسبة زيارة السيد فريجيبيان   -109
  لوزير اخلارجية الهنغاري، لسورية

  )5/2/1971 –دمشق  –البعث ( 4/2/1971 ،دمشق

  
)118(  

  صحايف خاص للشيخ حممد علي اجلعبري، رئيس بلدية اخلليل، حول أزمة حديث   -110
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  الشرق األوسط
  )4/2/1971 –القدس  –األنباء (اخلليل 

)118(  

  سين إىل الشعب بمناسبة عيد األضحىجانب من خطاب امللك ح  -111
  )6/2/1971 –عمان  –الدستور ( 5/2/1971 ،عمان

)119(  

نداء الهالل األحمر الفلسطيني إىل الهيئات الدولية إليقاف أعمال اإلرهاب   -112
  اإلسرائيلية يف غزة

  )6/2/1971 –عمان  –الدستور (

  
)121(  

ملعتمدين لدى حكومته، وأمام سائر كلمة امللك احلسن الثاين أمام السفراء ا  -113
  الرسميين املغاربة، بمناسبة تهنئته بعيد األضحى

  )8/2/1971 –الرباط  –األنباء ( 7/2/1971 ،الرباط

  
)122(  

للمجلس الوطني  ةمذكرة القيادة العامة جليش التحرير الفلسطيني إىل الدورة الثامن  -114
  الفلسطيني بشأن تشكيل جملس وطني جديد

، ص 1971 –مارس  –آذار  –دمشق  – 3/38العدد  –صوت فلسطين ( 8/2/1971
64(  

  
)122(  

مذكرة القيادة العامة جليش التحرير الفلسطيني إىل الدورة الثامنة للمجلس الوطني   -115
   الفلسطيني بشأن تشكيل جلنة خاصة للتحقيق يف أخطاء حركة املقاومة

، ص 1971 –مارس  –آذار  –ق دمش – 3/38العدد  –صوت فلسطين ( 8/2/1971
63(  

  
)124(  

للمتحدث الرسمي باسم اجلمهورية العربية املتحدة حول بيان رئيسة وزراء  تصريح  -116
  إسرائيل أمام الكنيست

  )10/2/1971 –بيروت  –األنوار ( 9/2/1971 ،القاهرة

  
)125(  

ل التشريعي الثالث اخلطاب األميري يف افتتاح دور االنعقاد العادي األول من الفص  -117
  جمللس األمة الكويتي

  )11/2/1971 –الكويت  –السياسة ( 10/2/1971 ،الكويت

  
)125(  

ملخص ملذكرة الدكتور حممد حسن الزيات، مندوب اجلمهورية العربية املتحدة لدى   -118
  األمم املتحدة، حول أعمال القمع اإلسرائيلية ضد السكان العرب يف غزة

  )10/2/1971 –بيروت  –احملرر (القاهرة 

)125(  

، ممثل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، أمام اللجنة "أبو عمر"كلمة السيد   -119
  العاملية للمسيحيين من أجل فلسطين بمناسبة اجتماعها يف باريس

أمانة سر بيروت للندوة العاملية للمسيحيين من أجل ( 11/2/1971 ،باريس
، ص 1971 –بيروت  –" العاملية للمسيحيين من أجل فلسطينالندوة " –فلسطين 

12(  

  
)126(  

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء   -120
  الليبي، أمام جملس األمة التونسي بمناسبة زيارته لتونس

  )13/2/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 12/2/1971 ،تونس

  
)127(  

لشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الكويتي، كلمة ا  -121
  يف افتتاح ندوة فلسطين العاملية الثانية

  
)128(  
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  )14/2/1971 –الكويت  –السياسة ( 13/2/1971 ،الكويت
برقية السيد ياسر عرفات، القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، إىل ندوة فلسطين   -122

  ة الثانيةالعاملي
 –مايو  –أيار  –القاهرة  –العدد الثالث عشر  –جبل الزيتون ( 13/2/1971

1971(  

  
)129(  

خطاب الدكتور زهير العلمي، ممثل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف   -123
  افتتاح ندوة فلسطين العاملية الثانية

  )14/2/1971 –الكويت  –السياسة ( 13/2/1971 ،الكويت

  
)129(  

السالم جلود، عضو جملس قيادة الثورة الليبي، حول القضية  حديث الرائد عبد  -124
  الفلسطينية

  )14/2/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 13/2/1971 ،طرابلس

)131(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف مأدبة أقامها   -125
   ز تيتو، رئيس اجلمهورية اليوغسالفيةتكريماً للرئيس جوزيب برو

  )15/2/1971 –القاهرة  –األهرام ( 14/2/1971 ،القاهرة

  
)131(  

  حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات حول أزمة الشرق األوسط  -126
 –الطبعة األطلسية  – 8العدد  – 77اجمللد  –" نيوزويك(" 15/2/1971 ،القاهرة

  )12، ص 22/2/1971 –لندن 

)132(  

تونسي ليبي مشترك بمناسبة زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة بيان   -127
  الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، لتونس

  )16/2/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 15/2/1971 ،تونس

  
)135(  

  حديث خاص للعقيد معمر القذايف حول القضية الفلسطينية  -128
  )17/2/1971 –بنغازي  –ة احلقيق( 15/2/1971 ،تونس

)135(  

بيان مغربي إيطايل مشترك بمناسبة زيارة الدكتور يوسف بلعباس، وزير اخلارجية   -129
  املغربي، إليطاليا

  )16/2/1971 –الرباط  –األنباء ( 15/2/1971 ،روما

  
)136(  

شرق مذكرة احلكومة املصرية إىل الدكتور غونار يارينغ، املبعوث الدويل إىل ال  -130
األوسط، رداً على مذكرته لكل من احلكومة املصرية واحلكومة اإلسرائيلية بشأن 

  تسوية أزمة الشرق األوسط
  )28/4/1971 –الكويت  –الرأي العام ( 15/2/1971 ،القاهرة

  
  

)136(  

أجوبة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن أسئلة اللجنة املركزية ملنظمة التحرير   -131
  ول موقفها من مسألة الوحدة الوطنيةالفلسطينية ح

  )6، ص 13/8/1971 –بيروت  – 91العدد  –الهدف ( 15/2/1971

  
)137(  

   توصيات وقرارات مؤتمر املنظمات اإلسالمية العاملية  -132
  )16/2/1971 –جدة  –البالد ( 15/2/1971 ،مكة

)140(  

يس جملس الوزراء خطاب السيد حممود األيوبي، ممثل الفريق حافظ األسد رئ  -133
  السوري، يف افتتاح املؤتمر العمايل العربي لدعم الثورة الفلسطينية

  )18/2/1971 –دمشق  –البعث ( 17/2/1971 ،دمشق

  
)141(  
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رقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل ب  -134
  يةاملؤتمر العمايل العربي لنصرة الثورة الفلسطين

  )18/2/1971 –دمشق  –البعث ( 17/2/1971

  
)141(  

  البيان الصادر عن ندوة فلسطين العاملية الثانية  -135
  )18/2/1971 –بيروت  –النهار ( 17/2/1971 ،الكويت

)142(  

بيان القيادة العامة جليش التحرير الفلسطيني حول ما أشيع عن استقالة العميد عبد   -136
  العام للجيش الرزاق اليحيى، القائد

  )18/2/1971 –بيروت  –احملرر ( 17/2/1971

  
)142(  

رسالة احلاج معزوز املصري، رئيس بلدية نابلس، إىل اجلنرال موشيه دايان، وزير   -137
  الدفاع اإلسرائيلي، احتجاجًا على إقالة اجمللس البلدي يف غزة

  )18/2/1971 –القدس  –األنباء ( 17/2/1971 ،نابلس

  
)143(  

حديث صحايف خاص للعميد أحمد عبد احلميد حلمي، رئيس جلنة الرقابة العسكرية   -138
   يف األردن يف األردن، حول مهمة اللجنة والوضع

  )18/2/1971 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)143(  

بيان ليبي نيجيري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس ديوري هاماين، رئيس جمهورية   -139
  النيجر، لليبيا

  )21/2/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 19/2/1971 ،طرابلس

  
)145(  

نداء األدباء واملفكرين الفلسطينيين املشتركين يف ندوة فلسطين العاملية الثانية،   -140
جبهة التحرير الوطني "إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية لبناء 

  "الفلسطينية
  )19/2/1971 –عمان  –الدستور (الكويت 

  
)145(  

نداء جلنة القدس إىل جميع الدول والهيئات اإلسالمية يف العامل حول تمادي سلطات   -141
  االحتالل اإلسرائيلية يف تغيير معامل املدينة التاريخية

  )19/2/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)147(  

افتتاح  جانب من خطاب الفريق حافظ األسد، رئيس جملس الوزراء السوري، يف  -142
  مؤتمر املكتب الدائم الحتاد احملامين العرب

  )21/2/1971 –دمشق  –البعث ( 20/2/1971 ،دمشق

  
)147(  

كلمة السيد كمال ناصر، عضو اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول   -143
  اإلعالم فيها، يف اجللسة االفتتاحية جمللس وزراء اإلعالم العرب

 –القاهرة  – 8العدد  –نشرة جامعة الدول العربية ( 20/2/1971 ،القاهرة
  )8، ص 20/2/1971

  
)149(  

بيان مصري يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جوزيب بروز تيتو، رئيس   -144
  اجلمهورية اليوغسالفية، للجمهورية العربية املتحدة

  )21/1/1971 –بيروت  –األنوار ( 20/2/1971قاهرة ال

  
)150(  

  "التنازالت العربية واحلل السلمي"بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين حول   -145
، 1971 –مارس  –آذار  –بيروت  – 120العدد  –فلسطين ( 20/2/1971 ،بيروت

  )3ص 

)151(  
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تصريح ملصدر مسؤول يف اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول توقع   -146
  جمة مراكز الفدائيينقيام القوات األردنية بمها

  )2، ص 1/3/1971 –بيروت  – 556العدد  –احلرية ( 21/2/1971

  
)152(  

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول موقفها من قضايا النضال   -147
   الوطني الفلسطيني الراهنة

  )2، ص 22/2/1971 -بيروت  – 555العدد  –احلرية ( 22/2/1971

  
)152(  

كلمة السيد حممود املصمودي، وزير اخلارجية التونسي، يف مأدبة أقامها تكريمًا   -148
  للسيد غريغوريو لوباز برافو، وزير اخلارجية اإلسباين، بمناسبة زيارته لتونس

  )24/2/1971 –تونس  –العمل ( 22/2/1971 ،تونس

  
)154(  

   وسطحديث صحايف خاص للسيد حممد املصمودي حول أزمة الشرق األ  -149
  )23/2/1971 –تونس  –العمل (تونس 

)154(  

مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل احلكومة الليبية على اثر ترحيل عدد من   -150
  الفلسطينيين عن ليبيا

  )4، ص 6/3/1971 –بيروت  – 90العدد  –الهدف ( 23/2/1971

  
)155(  

  "دولة الفلسطينيةفكرة إقامة ال"قرار جملس النواب األردين بشأن   -151
  )25/2/1971 –عمان  –الدستور ( 24/2/1971 ،عمان

)155(  

نداء جملس النواب األردين إىل ملوك ورؤساء الدول العربية الستئناف مد األردن   -152
  باملعونة املادية

  )25/2/1971 –عمان  –الدستور ( 24/2/1971 ،عمان

  
)156(  

اخلارجية لسيد غريغوريو لوباز برافو، وزير بيان تونسي إسباين مشترك بمناسبة ا  -153
  اإلسباين، لتونس

  )25/2/1971 –تونس  –العمل ( 24/2/1971 ،تونس

  
)156(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة انعقاد اجمللس الوطني الفلسطيني   -154
   يف دورته الثامنة

  )3، ص 27/2/1971 –بيروت  – 89العدد  –الهدف ( 24/2/1971

  
)156(  

   بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول مستلزمات متابعة الكفاح  -155
  )4، ص 6/3/1971 –بيروت  – 90العدد  –الهدف ( 24/2/1971

)160(  

القرارات الصادرة عن اجتماع ضم السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين،   -156
  وتهويد القدس" لفلسطينيةالدولة ا"وممثلين لالجئين والنازحين، حول 

  )26/2/1971 –عمان  –الدستور ( 25/2/1971 ،عمان

  
)160(  

قرارات وتوصيات املكتب الدائم الحتاد احملامين العرب بمناسبة اجتماعه يف   -157
  دمشق
أيار  –القاهرة  –العدد الثاين  –السنة الثانية  –احلق ( 26/2/1971 - 20 ،دمشق

  )179، ص 1971 –مايو  –

)161(  

نص مشروع السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية،   -158
  لتحقيق الوحدة الوطنية

  )28/2/1971 –القاهرة  –األهرام ( 27/2/1971 ،القاهرة

  
)163(  
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مذكرة اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين إىل الدورة الثامنة للمجلس   -159
  طيني حول حتديد املهمات الراهنة حلركة املقاومةالوطني الفلس

  )11، ص 8/3/1971 –بيروت  – 557العدد  –احلرية ( 27/2/1971

  
)164(  

جانب من خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف   -160
   افتتاح الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني 

  )1/3/1971 –القاهرة  –رام األه( 28/2/1971 ،القاهرة

  
)166(  

، واجلبهة الشعبية "فتح"مذكرة عناصر وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -161
لتحرير فلسطين، واجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، إىل الدورة الثامنة 

  للمجلس الوطني الفلسطيني
  )3، ص 6/3/1971 –بيروت  – 90العدد  –الهدف ( 28/2/1971

  
  

)168(  

اومة الفلسطينية ما بعد كنفاين حول وضع املق حديث صحايف خاص للسيد غسان  -162
   1970) سبتمبر(أيلول 

حزيران  –مايو  –أيار  –لندن  – 67العدد  –" نيولفت ريفيو(" 1971) فبراير(شباط 
  )47، ص 1971 –يونيو  –

  
)168(  

حول وجوب التصدي  -القيادة العامة  - بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -163
  "ملشاريع التصفية"

  )10، ص 5/2/1971 –بيروت  – 335العدد  –إىل األمام ( 1971) فبراير(شباط 

  
)173(  

، أحد قادة حركة التحرير الوطني "أبو اللطف"حديث صحايف خاص للسيد   -164
  "األزمة الراهنة حلركة املقاومة"، حول "فتح"الفلسطيني 

، 1971 –فبراير  –شباط  –بيروت  – 4العدد  –السنة السابعة  –سات عربية درا(
  )2ص 

  
)176(  

سعودي لبناين مشترك بمناسبة زيارة السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية  بيان  -165
  اللبناين، للمملكة العربية السعودية

  )7ص  ،1/3/1971 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 1/3/1971 ،جدة

  
)179(  

السيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، حول سياسة حكومته حديث   -166
  اخلارجية

  )2/3/1971 –بيروت  –احملرر ( 1/3/1971 ،دمشق

)180(  

، املمثل الرمزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف الدورة "أبو ماهر"كلمة السيد   -167
ي، رداً على تقرير اللجنة املركزية ملنظمة التحرير للمجلس الوطني الفلسطين الثامنة

  الفلسطينية
  )10، ص 20/3/1971 –بيروت  – 92العدد  –الهدف ( 1/3/1971 ،القاهرة

  
)180(  

رسالة مطارنة الطوائف املسيحية يف األردن إىل البابا بولس السادس طلباً لتدخله   -168
   للحفاظ على عروبة مدينة القدس

  )9/3/1971 –عمان  –الدستور ( 1/3/1971 ،عمان

  
)185(  

  بيان املؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني  -169
  )12، ص 12/3/1971 –بيروت  – 340العدد  –إىل األمام ( 2/3/1971 ،القاهرة

)186(  

  )187(  خطاب امللك احلسن الثاين إىل الشعب بمناسبة الذكرى العاشرة العتالئه العرش  -170
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  )4/3/1971 –الرباط  –األنباء ( 3/3/1971 ،فاس
برقية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي، إىل السيد حممد   -171

اخلشمان، نائب رئيس جملس النواب األردين، حول تمسك أبو ظبي بالتزاماتها جتاه 
  األردن

  )3/3/1971 –عمان  –الدستور (أبو ظبي 

  
)188(  

ي، األمين العام املساعد حلزب البعث العربي االشتراكي، تصريح السيد شبلي العيسم  -172
حول قبول اجلمهورية العربية املتحدة واألردن بالتسوية السياسية ألزمة الشرق 

  األوسط
  )4/3/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 3/3/1971 ،غدادب

  
)188(  

طني الفلسطيني البرنامج السياسي املرحلي للثورة الفلسطينية الذي أقره اجمللس الو  -173
  يف دورة انعقاده الثامنة

  )30/3/1971 –فتح ( 5/3/1971 -  28/2 ،القاهرة

  
)189(  

صحايف خاص للواء الركن زيد بن شاكر، مساعد رئيس هيئة األركان لشؤون حديث   -174
  العمليات احلربية األردين

  )7/3/1971 –بيروت  –النهار ( 6/3/1971 ،عمان

  
)191(  

رسمي باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول مقتل العديد من  تصريح لناطق  -175
  املواطنين العرب يف غزة

  )20، ص 6/3/1971 –بيروت  – 90العدد  –الهدف (

  
)192(  

  بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الوضع يف غزة  -176
  )20، ص 6/3/1971 –بيروت  – 90العدد  –الهدف (

)192(  

ئات النسائية يف األردن إىل النساء العربيات يف املناطق احملتلة، رسالة الهي  -177
  بمناسبة يوم املرأة العاملي

  )6/3/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)193(  

رسالة الهيئات النسائية يف األردن إىل الهيئات النسائية األجنبية بمناسبة يوم   -178
  املرأة العاملي

  )6/3/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)194(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الشعب حول   -179
  الوضع السياسي الراهن

  )8/3/1971 –القاهرة  –األهرام ( 7/3/1971 ،القاهرة

  
)194(  

حديث صحايف للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير   -180
  الثورة الفلسطينية الفلسطينية، حول واقع

  )8/3/1971 –بيروت  –األنوار ( 7/3/1971 ،القاهرة

  
)197(  

حديث صحايف خاص للسيد أحمد اليماين، املمثل الرمزي للجبهة الشعبية لتحرير   -181
  فلسطين يف الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني، حول نتائج هذه الدورة

  )7/3/1971 –بيروت  –النهار (القاهرة 

  
)198(  

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية   -182
  الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول نتائج الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني

  
)199(  
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  )7/3/1971 –بيروت  –النهار (القاهرة 
الوطني ، أحد قادة حركة التحرير "أبو يوسف"حديث صحايف خاص للسيد   -183

  ، حول نتائج الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني"فتح"الفلسطيني 
  )7/3/1971 –بيروت  –النهار (القاهرة 

  
)201(  

خطاب الفريق حافظ األسد، رئيس جملس الوزراء السوري، يف احتفال أقيم بمناسبة   -184
   )مارس(ذكرى ثورة الثامن من آذار 

  )9/3/1971 – دمشق –البعث ( 8/3/1971 ،دمشق

  
)202(  

بيان تونسي موريتاين مشترك بمناسبة زيارة السيد حممد املصمودي، وزير   -185
  اخلارجية التونسي، ملوريتانيا

  )11/3/1971 –تونس  –العمل ( 9/3/1971 ،نواكشوط

  
)203(  

اللجنة اللبنانية للتضامن مع كفاح غزة بمناسبة إقامة أسبوع التضامن مع بيان   -186
  غزة كفاح

، ص 9/3/1971 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 9/3/1971 ،بيروت
11(  

  
)203(  

مذكرة السيد معزوز املصري، رئيس بلدية نابلس، إىل السيد وصفي التل، رئيس   -187
جملس الوزراء األردين، احتجاجاً على االستغناء عن خدمات القضاء وبعض 

  الرسميين يف الضفة الغربية
  )10/3/1971 –القدس  –األنباء ( 9/3/1971 ،سنابل

  
  

)204(  

   مقررات املؤتمر الثامن لالحتاد الوطني لطلبة العراق  -188
  )28/3/1971 –بغداد  –الثورة ( 10/3/1971 ،بغداد

)204(  

حديث السيد كمال ناصر، املتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حول   -189
  الوطني الفلسطيني مؤخراً نتائج انعقاد اجمللس

  )12/3/1971 –بيروت  –احملرر ( 11/3/1971 ،بيروت

  
)205(  

بيان تونسي سنغايل مشترك بمناسبة زيارة السيد حممد املصمودي، وزير اخلارجية   -190
  التونسي، للسنغال

  )14/3/1971 –تونس  –العمل ( 13/3/1971 ،دكار

  
)206(  

ة التونسية إىل اللجنة املركزية ملنظمة التحرير رسالة جبهة املعارضة الوطني  -191
الفلسطينية حول الوساطة التونسية يف النزاع ما بين احلكومة األردنية والثورة 

  الفلسطينية
  )9، ص 13/3/1971 –بيروت  – 91العدد  –الهدف (

  
)206(  

صحايف خاص للسيد صدام حسين، نائب رئيس جملس قيادة الثورة حديث   -192
  حول بعض القضايا الراهنة العراقي،

  )8، ص 15/3/1971 –بيروت  – 22العدد  –الدستور (

  
)208(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول   -193
  بعض القضايا الراهنة

  )17/3/1971 –بيروت  –النهار (دمشق 

  
)210(  

  م للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير السيد نايف حواتمه، األمين العا حديث  -194
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فلسطين، إىل وكالة األنباء العراقية، حول بعض الشؤون الراهنة حلركة املقاومة 
  الفلسطينية

  )17/3/1971 –بغداد  –مهورية اجل(

)212(  

حديث السيد صدام حسين، نائب رئيس جملس قيادة الثورة ونائب أمين سر القيادة   -195
العربي االشتراكي، مع الطلبة العرب يف بغداد حول بعض  القطرية حلزب البعث

  القضايا الراهنة
  )20/3/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 19/3/1971 ،غدادب

  
  

)215(  

حديث للسيد شعراوي جمعة، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية يف   -196
  اجلمهورية العربية املتحدة، حول األوضاع الراهنة

  )20/3/1971 –بيروت  –وار األن(القاهرة 

  
)216(  

بيان مشترك للقيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي واجلبهة الشعبية   -197
  الديقراطية لتحرير فلسطين حول الوضع الراهنة وموجباته

  )24/3/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 23/3/1971 ،بغداد

  
)217(  

رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات،   -198
الفلسطينية، حول الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني وحول أوضاع الثورة 

  الفلسطينية
  )2، ص 23/3/1971 –بيروت  – 1عدد  – 3اجمللد  –" فتح("

  
  

)218(  

   قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي اخلامس واخلمسين  -199
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 25/3/1971 - 13 ،القاهرة

)220(  

حديث صحايف خاص للسيد كمال ناصر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير   -200
الفلسطينية، حول اجتماعات اجمللس الوطني الفلسطيني ومسألة احلل السلمي ألزمة 

   الشرق األوسط
  )14، ص 28/3/1971 – اجلزائر – 553العدد  –اجملاهد (

  
  

)229(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الشعب السوداين   -201
  بمناسبة زيارته للسودان

  )29/3/1971 –القاهرة  –األهرام ( 28/3/1971 ،اخلرطوم

  
)230(  

س الوزراء خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جمل  -202
  الليبي، يف لقاء شعبي أقيم بمناسبة الذكرى األوىل جلالء البريطانيين

  )29/3/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 28/3/1971طبرق 

  
)231(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -203
  امللوك والرؤساء العرب إليقاف القتال يف األردن

  )30/3/1971 –فتح ( 28/3/1971

  
)232(  

جانب من خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس   -204
  الوزراء اجلزائري، يف افتتاح الندوة اخلامسة لرؤساء اجملالس الشعبية البلدية

  )30/3/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 29/3/1971 ،اجلزائر

  
)232(  

التل، رئيس جملس الوزراء األردين، أمام جملس النواب حول كلمة السيد وصفي   -205
  أوضاع األمن يف البلد

  
)234(  
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  )30/3/1971 –عمان  –الدستور ( 29/3/1971 ،عمان
بيان جملس األمة يف اجلمهورية العربية املتحدة حول سياسته بشأن أزمة الشرق   -206

  األوسط
  )30/3/1971 –بيروت  –األنوار ( 29/3/1971 ،القاهرة

)235(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -207
  الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول الوضع يف األردن

  )30/3/1971 –القاهرة  –األهرام ( 29/3/1971

  
)236(  

  ة املتحدة من حوادث األردنرسمي حول موقف اجلمهورية العربي بيان  -208
  )30/3/1971 –القاهرة  –األهرام ( 29/3/1971 ،لقاهرةا

)236(  

بيان القيادة القطرية املوقتة حلزب البعث العربي االشتراكي حول احلوادث يف   -209
  األردن
  )30/3/1971 –دمشق  –البعث ( 29/3/1971 ،دمشق

)236(  

ة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية رد الناطق الرسمي األردين على برقي  -210
ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية 

  املتحدة
  )31/3/1971 –عمان  –الدستور ( 30/3/1971 ،عمان

  
)237(  

مغربي تونسي مشترك بمناسبة زيارة السيد حممد املصمودي، وزير اخلارجية بيان   -211
  تونسي، للمغربال

  )31/3/1971 –الرباط  –األنباء ( 30/3/1971 ،الرباط

  
)238(  

مذكرة اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل احلكومات العربية حول قيام   -212
  احلكومة األردنية بطرد موظفيها الفلسطينيين من وظائفهم

  )30/3/1971 –فتح (

  
)238(  

خلطيب، أمين القدس، إىل الدكتور إسحق الفرحان، وزير رسالة السيد روحي ا  -213
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردين، حول مساع إسرائيلية جديدة 

  لالستيالء على ساحات احلرم الشريف
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 30/3/1971 ،عمان

  
  

)239(  

دين، رداً على برقية جملس النواب حول رقية امللك حسين إىل جملس النواب األرب  -214
  قراره بتأييد السياسة التي يتبعها األردن

  )1/4/1971 –عمان  –الدستور ( 31/3/1971

  
)240(  

  رسالة امللك حسين إىل امللوك والرؤساء العرب حول ضرورة عقد مؤتمر قمة عربي  -215
  )1/4/1971 –عمان  –الدستور ( 31/3/1971 ،عمان

)241(  

رقية امللك حسين إىل الشيخ حممد الفحام، شيخ اجلامع األزهر، ردًا على برقيته ب  -216
  إليه، حول حوادث األردن

  )31/3/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)241(  

رسالة السيد رياض املفلح، ممثل احلكومة األردنية يف اللجنة العربية العليا   -217
اللجنة، حول ما أعلن عن خروج احلكومة للمتابعة، إىل السيد الباهي األدغم، رئيس 

  األردنية عن االتفاقيات املعقودة مع حركة املقاومة الفلسطينية

  
  

)242(  
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  )31/3/1971 –عمان  –الدستور (عمان 
رسالة امللك حسين إىل امللوك والرؤساء العرب حول ما يتردد عن اقتراح إلقامة   -218

  دولة فلسطينية
  )1/4/1971 –عمان  –الدستور (

  
)243(  

بيان الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول املوقف من   -219
  "األهرام"القضايا الراهنة كما نشرته جريدة 

  )2/4/1971 –القاهرة  –األهرام ( 1/4/1971 ،القاهرة

  
)246(  

ن اخلارجية السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبناين، أمام جلنة الشؤوبيان   -220
  النيابية
، ص 1/4/1971 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 1/4/1971 ،بيروت

3(  

)247(  

وصية جلنة الشؤون اخلارجية النيابية اللبنانية بشأن حماوالت إسرائيل تهويد ت  -221
  القدس
  )2/4/1971 –بيروت  –احلياة ( 1/4/1971 ،بيروت

)248(  

  ن إىل السلطات األردنية وحركة املقاومة إليقاف إراقة الدماءنداء علماء املسلمي  -222
  )2/4/1971 –القاهرة  –األهرام ( 1/4/1971 ،القاهرة

)248(  

حديث صحايف خاص للفريق حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول   -223
  بعض جوانب أزمة الشرق األوسط والقضية الفلسطينية

  )2/4/1971 –دمشق  –البعث (دمشق 

  
)249(  

برقية اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء   -224
  السوداين، إىل امللك حسين حول حوادث األردن

  )3/4/1971 –بيروت  –األنوار ( 2/4/1971 ،اخلرطوم

  
)250(  

  دث إربدحول حوا -القيادة العامة  -تقرير للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -225
  )5، ص 2/4/1971 –بيروت  – 343العدد  –إىل األمام (

)251(  

برقيات شيوخ وخماتير ووجهاء وممثلي خميمات العائدين والنازحين الفلسطينيين   -226
  يف األردن، إىل امللوك والرؤساء العرب، حول تمسكهم بالوحدة األردنية الفلسطينية

  )3/4/1971 –عمان  –الدستور ( 2/4/1971

  
)252(  

  بيان االحتاد العام لطلبة فلسطين، فرع الكويت، حول حوادث األردن  -227
  )2/4/1971 –الكويت  –الرأي العام (الكويت 

)254(  

  نداء االحتاد العام لطلبة األردن إىل احتاد الطلبة العاملي حول حوادث إربد  -228
  )8، ص 2/4/1971 –بيروت  – 343العدد  –إىل األمام (

)255(  

رسالة من اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل العقيد معمر القذايف، رئيس جملس   -229
قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، حول ترحيل بعض الفلسطينيين عن 

  ليبيا
  )7، ص 3/4/1971 –بيروت  – 94العدد  –الهدف (

  
)255(  

األردنيين، حول األوضاع  امللك حسين أمام أعضاء جملسي األعيان والنوابحديث   -230
  الداخلية والعربية الراهنة

  
)256(  
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  )4/4/1971 –عمان  –الدستور ( 3/4/1971 ،عمان
ثر انتهاء امللك حسين من إلقاء عيد املفتي، رئيس جملس األعيان، إكلمة السيد س  -231

  حديثه
  )4/4/1971 –عمان  –الدستور ( 3/4/1971 ،عمان

)260(  

  زائرية لنصرة فلسطين حول حوادث األردناللجنة اجلبيان   -232
  )5/4/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 3/4/1971 ،زائراجل

)261(  

رقية امللك حسين إىل اللواء جعفر النميري، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس ب  -233
  الوزراء السوداين، رداً على برقية اللواء النميري إليه

  )4/4/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)261(  

رقية املشير حابس اجملايل، القائد العام للقوات املسلحة األردنية، إىل امللك حسين ب  -234
  حول حتفز اجليش األردين للحفاظ على وحدة األردن وشعبه

  )4/4/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)262(  

تقباله كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف أثناء اس  -235
  علماء املسلمين

  )5/4/1971 –القاهرة  –األهرام ( 4/4/1971 ،ةالقاهر

  
)263(  

رسالة السيد رياض املفلح، ممثل احلكومة األردنية يف اللجنة العربية العليا   -236
للمتابعة، إىل بعض الرؤساء العرب حول املؤتمر الذي سيعقد يف القاهرة للنظر يف 

  الوضع القائم يف األردن
  )5/4/1971 –بيروت  –احلياة ( 4/4/1971 ،انعم

  
  

)264(  

للناطق العسكري باسم القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية نفياً لألنباء بيان   -237
  حول التوصل إىل اتفاقيات جديدة مع السلطات األردنية

  )5/4/1971 –دمشق  –فتح ( 4/4/1971

  
)265(  

لقوات الثورة الفلسطينية حول املوقف الراهن يف  بيان صادر عن القيادة العامة  -238
  األردن

  )5/4/1971 –بيروت  –النهار ( 4/4/1971

)265(  

بيان اللجنة املركزية للحزب االشتراكي الدستوري يف تونس بمناسبة اختتام   -239
  دورتها السادسة

  )6/4/1971 –تونس  –العمل ( 4/4/1971 ،تونس

  
)265(  

ب اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين يف بيروت حول بيان صادر عن مكت  -240
  حوادث األردن

  )2، ص 5/4/1971 –بيروت  – 561العدد  –احلرية (بيروت 

  
)265(  

  بيان االحتاد الوطني لطلبة العراق حول حوادث األردن  -241
  )5/4/1971 –بغداد  –اجلمهورية (بغداد 

)266(  

ؤساء الروحيين املسيحيين يف العامل حول تعرض مدينة رسالة امللك حسين إىل الر  -242
  القدس للتهويد الشامل

  )6/4/1971 –عمان  –الدستور ( 5/4/1971، عمان

  
)266(  

  ، "فتح"، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو إياد"تصريح صحايف للسيد   -243
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  حول آخر التطورات يف األردن
  )6/4/1971 –دمشق  –فتح ( 5/4/1971 ،عمان

)267(  

السيد شبلي العيسمي، األمين العام املساعد حلزب البعث العربي االشتراكي، حديث   -244
  "أبعاد املعركة"حول 
  )6/4/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 5/4/1971 ،بغداد

  
)268(  

كلمة حزب البعث العربي االشتراكي يف مسيرة شعبية يف بغداد استنكاراً حلوادث   -245
  ردناأل

  )6/4/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 5/4/1971 ،بغداد

)269(  

خطاب السيد خالد بكداش، األمين العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي السوري،   -246
  يف املؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي

  )11/4/1971 –بيروت  –األخبار ( 5/4/1971 ،موسكو

  
)270(  

ك احلسن الثاين إىل السيد عبد اخلالق حسونة، األمين العام جلامعة الدول رسالة املل  -247
   العربية، بشأن عقد مؤتمر قمة عربي

  )6/4/1971 –الرباط  –األنباء (الرباط 

  
)270(  

السلطات األردنية  دبيان القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية حول عدم تقي  -248
  فينباالتفاقيات املعقودة بين الطر

  )6/4/1971 –دمشق  –فتح (

  
)270(  

 - واالحتاد العام لطلبة األردن  - فرع دمشق  -االحتاد العام لطلبة فلسطين بيان   -249
  حول احلوادث اجلارية يف األردن -فرع دمشق 

  )6/4/1971 –دمشق  –فتح (دمشق 

  
)271(  

  األردنكلمة امللك حسين يف أثناء لقائه مع ممثلي التجمع املهني يف   -250
  )7/4/1971 –عمان  –الدستور ( 6/4/1971 ،عمان

)272(  

تصريح صحايف خاص للسيد الباهي األدغم، رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة،   -251
  حول مهمة اللجنة يف األردن

  )7/4/1971 –تونس  –العمل (تونس 

  
)273(  

السوري، يف مهرجان شعبي كلمة اللواء عبد الرحمن خليفاوي، رئيس جملس الوزراء   -252
  أقيم احتفاالً بالذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس حزب البعث العربي االشتراكي

  )8/4/1971 –دمشق  –البعث ( 7/4/1971 ،دمشق

  
)273(  

مذكرة وزارة اخلارجية األردنية إىل سفارة اجلمهورية العربية املتحدة يف عمان   -253
  حضور اجتماع ممثلي امللوك والرؤساء العرببشأن اعتذار احلكومة األردنية عن 

  )8/4/1971 –عمان  –الدستور ( 7/4/1971 ،عمان

  
)274(  

رسالة السيد عبد الله صالح، وزير اخلارجية األردين، إىل السيد عبد اخلالق حسونة،   -254
  األمين العام جلامعة الدول العربية، حول موافقة حكومته على عقد مؤتمر قمة عربي

  )8/4/1971 –عمان  –الدستور ( 7/4/1971 ،عمان

  
)275(  

برقية السيد حممد اخلشمان، نائب رئيس جملس النواب األردين، إىل الدكتور لبيب   -255
شقير، رئيس جملس األمة يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول قرار جملس األمة 

  بشأن الوضع يف األردن

  
  

)276(  
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  )8/4/1971 –عمان  –الدستور ( 7/4/1971 ،عمان
تصريح صحايف للواء مصطفى طالس، رئيس هيئة أركان اجليش والقوات املسلحة   -256

  السوري، حول الغاية من زيارته لعمان
  )8/4/1971 –دمشق  –البعث ( 7/4/1971 ،دمشق

  
)276(  

لناطق بلسان جلنة اإلعالم التابعة للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير حديث   -257
  على زيارة وفد يمثل اجلبهة إىل العراق" احلرية"اً على تعليق نشر يف فلسطين رد

  )14، ص 12/4/1971 –بيروت  – 562العدد  –احلرية ( 7/4/1971

  
)277(  

خطاب السيد نقوال الشاوي، األمين العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين،   -258
  وفياتييف املؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي الس

  )11/4/1971 –بيروت  –األخبار ( 7/4/1971 ،موسكو

  
)280(  

تصريح الناطق باسم وزارة اخلارجية اجلزائرية حول موافقة حكومته على عقد   -259
  مؤتمر قمة عربي

  )8/4/1971 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

  
)280(  

راقية، حول حديث صحايف خاص للرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية الع  -260
   سياسة بلده حيال بعض القضايا العربية الراهنة

  )9/4/1971 –بيروت  –النهار ( 8/4/1971بغداد 

  
)280(  

  نداء الهيئات الطالبية يف األردن إىل امللوك والرؤساء العرب حول احلوادث اجلارية  -261
  )4، ص 9/4/1971 –بيروت  – 344العدد  –إىل األمام (

)282(  

ممثلي امللوك والرؤساء العرب اجملتمعين يف القاهرة إىل امللك حسين والسيد نداء   -262
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، للحيلولة دون  ياسر عرفات، رئيس اللجنة

  تفاقم الوضع يف األردن
  )11/4/1971 –القاهرة  –األهرام ( 10/4/1971 ،قاهرةال

  
  

)282(  

  لي امللوك والرؤساء العرب رداً على برقيتهم إليهبرقية امللك حسين إىل ممث  -263
  )11/4/1971 –عمان  –الدستور ( 10/4/1971 ،عمان

)283(  

كلمة الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، وزير اخلارجية الكويتي، يف افتتاح   -264
  املؤتمر األول للسياسيين الكويتيين يف العامل

  )11/4/1971 –يت الكو –الرأي العام ( 10/4/1971 ،كويتال

  
)284(  

رسالة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل السيد وصفي التل، رئيس جملس   -265
  الوزراء األردين، حول اعتداءات إسرائيل على األماكن املسيحية يف القدس

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 10/4/1971 ،عمان

  
)284(  

أبو زيد، املستشار الصحايف للملك حسين، حول حديث صحايف خاص للسيد صالح   -266
  موقف األردن من أزمة الشرق األوسط

  )11/4/1971 –الرباط  –األنباء ( 10/4/1971 ،رباطال

  
)285(  

برقية السيد خالد صالح الغنيم، رئيس جملس األمة الكويتي، إىل السيد ياسر عرفات،   -267
ينية، حول تقدير جملس األمة حلركة رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسط

  املقاومة
  )11/4/1971 –الكويت  –السياسة (كويت ال

  
)286(  
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بيان للسيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء واحلاكم العسكري العام األردين، حول   -268
  إخضاع بعض مناطق عمان للتفتيش عن األسلحة

  )11/4/1971 –عمان  –الدستور ( 11/4/1971 ،عمان

  
 )286(  

السيد الباهي األدغم، رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، إىل امللوك  تقرير  -269
  والرؤساء العرب حول التطورات التي صادفت مهمته يف األردن

  )26/4/1971 –دمشق  –فتح ( 11/4/1971

  
)287(  

ينية، إىل رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسط  -270
  ممثلي امللوك والرؤساء العرب رداً على برقيتهم إليه

  )12/4/1971 –دمشق  –فتح ( 11/4/1971

  
)289(  

  مشروع جواب جملس األمة الكويتي عن اخلطاب األميري  -271
  )12/4/1971 –الكويت  –الرأي العام (كويت ال

)289(  

فلسطينية، إىل السيد خالد صالح برقية السيد ياسر عرفات، القائد العام للثورة ال  -272
  الغنيم، رئيس جملس األمة الكويتي، رداً على برقية جملس األمة إليه

  )12/4/1971 –دمشق  –فتح (

  
)290(  

تصريح مصدر مسؤول يف اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول اعتزام   -273
  احلكومة األردنية إجراء تفتيش عام يف عمان

  )12/4/1971 –دمشق  –فتح ( عمان

  
)291(  

بيان مشترك بمناسبة زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي،   -274
  للمغرب
  )13/4/1971 –الرباط  –األنباء ( 12/4/1971 ،الرباط

)291(  

 احديث صحايف خاص مع السيد الباهي األدغم، رئيس اللجنة العربية العلي  -275
  مهمة اللجنة والتطورات األخيرةللمتابعة، حول 

  )13/4/1971 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)291(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -276
  رؤساء االحتاد الرباعي اجملتمعين يف القاهرة حول دخول اجليش األردين إىل عمان

  )13/4/1971 –دمشق  –فتح (

  
)293(  

تصريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي، حول التزام بلده   -277
  بالقضية الفلسطينية

  )14/4/1971 –القاهرة  –األهرام ( 13/4/1971 ،القاهرة

  
)293(  

تصريح للسيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، حول إعالن اللجنة   -278
  تحرير الفلسطينية بأنها أتمت إخالء عمان من السالح واملسلحيناملركزية ملنظمة ال

  )14/4/1971 –عمان  –الدستور ( 13/4/1971 ،عمان

  
)294(  

بيان املشير حابس اجملايل، احلاكم العسكري العام يف األردن، حول إخضاع مناطق   -279
  من عمان للتفتيش عن األسلحة

  )14/4/1971 –عمان  –الدستور ( 1971 13/4 ،عمان

  
)294(  

تصريح السيد الباهي األدغم، رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة، حول املباحثات   -280
  التي أجراها مع بعض الزعماء العرب بشأن الوضع يف األردن

  
)295(  
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  )15/4/1971 –تونس  –العمل ( 14/4/1971 ،تونس
باهي األدغم عن موقف تصريح الناطق الرسمي األردين حول ما ذكره السيد ال  -281

  احلكومة األردنية من العمل الفدائي
  )15/4/1971 –عمان  –الدستور ( 14/4/1971 ،عمان

  
)295(  

جزائري فرنسي حزبي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب االشتراكي  بيان  -282
  الفرنسي املوحد للجزائر

  )4، ص 18/4/1971 –اجلزائر  – 556العدد  –اجملاهد ( 14/4/1971 ،اجلزائر

  
)296(  

بيان احتاد الطالب العرب يف اجلامعة العبرية يف القدس، واحتاد الطالب العرب يف   -283
  جامعة تل أبيب، حول املضايقات التي يتعرضون لها

  )5، ص 15/5/1971 –بيروت  – 100العدد  –الهدف ( 14/4/1971القدس 

  
)297(  

كومة األردنية يف اللجنة العربية العليا رسالة السيد رياض املفلح، ممثل احل  -284
للمتابعة، إىل السيد الباهي األدغم، رئيس اللجنة، حول ما ورد يف مؤتمره الصحايف 

   عن الوضع يف األردن
  )15/4/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
  

)298(  

ن حديث الدكتور إسحق الفرحان، وزير التربية والتعليم األردين، حول ما يشاع ع  -285
  اعتزام السلطات اإلسرائيلية إنشاء جامعة للطالب العرب يف الضفة الغربية

  )15/4/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)299(  

  اللجنة التنفيذية لالحتاد العام لعمال فلسطين بشأن حوادث األردن بيان  -286
  )15/4/1971 –دمشق  –فتح (

)300(  

ثل العائدين والنازحين يف بعض املدن حديث امللك حسين أمام وفود شعبية تم  -287
  األردنية

  )16/4/1971 –عمان  –الدستور ( 15/4/1971 ،عمان

)301(  

  العرب حول حوادث األردن مقررات مؤتمر ممثلي امللوك والرؤساء  -288
  )16/4/1971 –دمشق  –البعث ( 15/4/1971 ،القاهرة

)302(  

للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس احديث   -289
، حول "فتح"الفلسطينية والناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  الوضع الراهن للمقاومة يف األردن
  )16/4/1971 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)303(  

ل بعض عن أسئلة تتناو -القيادة العامة  - أجوبة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -290
  شؤون حركة املقاومة الفلسطينية

  )5، ص 16/4/1971 –بيروت  – 345العدد  –إىل األمام (بيروت 

  
)304(  

الناطق الرسمي األردين تعقيباً على بيان مؤتمر ممثلي امللوك والرؤساء تصريح   -291
  العرب
  )17/4/1971 –عمان  –الدستور ( 16/4/1971 ،عمان

)305(  

ي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، تعقيباً على ما نقلته تصريح السيد وصف  -292
عن لسان السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة " األهرام"صحيفة 

  التحرير الفلسطينية

  
)307(  
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  )17/4/1971 –عمان  –الدستور ( 16/4/1971 ،عمان
  األردنية صحايف خاص للسيد وصفي التل حول بعض جوانب السياسةحديث   -293

  )17/4/1971 –بيروت  –احلياة (عمان 
)307(  

  نص إعالن تأسيس احتاد اجلمهوريات العربية  -294
  )18/4/1971 –القاهرة  –األهرام ( 17/4/1971 ،بنغازي

)308(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل األمة العربية   -295
  اجلمهوريات العربيةحول إعالن تأسيس احتاد 

  )18/4/1971 –القاهرة  –األهرام ( 17/4/1971 ،لقاهرةا

  
)309(  

حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي، حول   -296
  سياسة التوسع اإلسرائيلي

  )18/4/1971 –بيروت  –األنوار ( 17/4/1971 ،قاهرةال

  
)310(  

عية للتنسيق بين البرامج اإلذاعية املوجهة من إذاعات الدول توصيات اللجنة الفر  -297
  العربية
، 17/4/1971 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 17/4/1971 ،بيروت

  )5ص 

)310(  

حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي،   -298
   ملتحدةزيارته للجمهورية العربية ا بمناسبة انتهاء

  )19/4/1971 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)311(  

مذكرة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل الدكتور إسحق الفرحان، وزير   -299
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردين، حول بعض اخملططات اإلسرائيلية 

  اجلديدة التي تمس احلرم الشريف يف القدس
  )25/4/1971 –عمان  –الدستور ( 19/4/1971 ،عمان

  
  

)311(  

صحايف خاص للسيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية حديث   -300
  املتحدة، حول قضايا الشرق األوسط

  )20/4/1971 –الكويت  –الرأي العام (طهران 

  
)312(  

حتاد السيد حممود رياض لال بيان مصري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة  -301
  السوفياتي

  )22/4/1971 –بيروت  –األنوار ( 21/4/1971 ،موسكو

)314(  

رسالة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل الدكتور عبد السالم اجملايل، وزير   -302
الصحة األردين، حول حماوالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي نقل املستشفى العربي 

  ستشفى هداسااألردين بالقدس من موسكو ودجمه يف م
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 22/4/1971 ،عمان

  
  

)315(  

  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول إعالن احتاد اجلمهوريات العربيةبيان   -303
  )3، ص 24/4/1971 –بيروت  – 97العدد  –لهدف ا(

)315(  

ة وكندا حول احلوادث ملنظمة الطلبة العرب يف الواليات املتحدة األميركي بيان  -304
  اجلارية
  )4، ص 24/4/1971 –بيروت  – 97العدد  –الهدف 

)316(  
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حديث الرائد عبد السالم جلود، عضو جملس قيادة الثورة الليبي ونائب رئيس جملس   -305
  الوزراء لقطاع اإلنتاج، حول بعض القضايا الراهنة

  )26/4/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 24/4/1971 ،طرابلس

  
)317(  

بيان وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة حول زيارة السيد وليم روجرز،   -306
وزير اخلارجية يف الواليات املتحدة األميركية، املقبلة للشرق الوسط، كما نشرته 

  "األهرام"
  )25/4/1971 –القاهرة  –األهرام ( 24/4/1971 ،القاهرة

  
)318(  

ة ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل الرأي العام حول تعرض رجال بيان اللجنة املركزي  -307
  املقاومة الفلسطينية للتعذيب على يد السلطات األردنية

  )27/4/1971 –دمشق  –فتح (

  
)319(  

  اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول التطورات األخيرة يف األردنبيان   -308
  )29/4/1971 –دمشق  –فتح ( 28/4/1971 ،عمان

)319(  

، حول آخر "فتح"، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو إياد"حديث السيد   -309
  التطورات يف األردن

  )29/4/1971 –دمشق  –فتح ( 28/4/1971 ،عمان

  
)321(  

بيان عدد من األحزاب اليسارية اللبنانية حول زيارة السيد وليم روجرز، وزير   -310
  الواليات املتحدة األميركية، للبنان اخلارجية يف

  )9/5/1971 –بيروت  –األخبار ( 29/4/1971 ،بيروت

  
)323(  

  بيان املؤتمر السابع لالحتاد النسائي العربي العام  -311
  )4/5/1971 –تونس  –العمل ( 29/4/1971 ،تونس

)324(  

 -القيادة العامة  -املدخل العام للتقرير السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -312
   املقدم إىل مؤتمر اجلبهة الثالث

 –بيروت  – 347العدد  –إىل األمام ( 1971) أبريل(النصف األخير من نيسان 
  )3، ص 30/4/1971

  
)325(  

بيان عراقي كوري ديمقراطي مشترك بمناسبة زيارة وفد حزبي وحكومي عراقي   -313
   لكوريا الديمقراطية

  )3/5/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 30/4/1971 ،بيونغ يانغ

  
)329(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول بعض مالبسات وضع املقاومة يف   -314
  األردن

  )3، ص 1/5/1971 –بيروت  – 98العدد  –الهدف (

)329(  

جانب من خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف عيد   -315
  العمال

  )3/5/1971 –القاهرة  –األهرام ( 1/5/1971 ،وانحل

)331(  

  خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف عيد العمال  -316
  )3/5/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 1/5/1971 ،بغداد

)337(  

  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف عيد العمال  -317
  )20ن ص 1/5/1971 –بيروت  – 98العدد  –الهدف ( 1/5/1971

)338(  
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جانب من بيان احلزب الشيوعي السوري حول زيارة السيد وليم روجرز، وزير   -318
  اخلارجية يف الواليات املتحدة األميركية، ملنطقة الشرق األوسط

  )9/5/1971 –بيروت  –األخبار ( 1971) مايو(أوائل أيار  ،دمشق

  
)338(  

ية للحزب الشيوعي اللبناين بشأن املؤتمر الرابع والعشرين للحزب قرار اللجنة املركز  -319
  الشيوعي السوفياتي

  )2/5/1971 –بيروت  –األخبار (بيروت 

  
)339(  

حديث صحايف للسيد عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودي، حول   -320
  موقف حكومته من بعض القضايا الراهنة

  )3/5/1971 –جدة  – البالد( 2/5/1971 ،الرياض

  
)340(  

بيان اجمللس األعلى لالحتادات الفلسطينية حول تعرض القوات املسلحة األردنية   -321
  ملسيرة شعبية نسائية

  )3/5/1971 –دمشق  –فتح ( 2/5/1971

  
)341(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة قدوم السيد وليم روجرز، وزير   -322
  اليات املتحدة األميركية، إىل لبناناخلارجية يف الو

  )4، ص 8/5/1971 –بيروت  – 99العدد  –الهدف ( 3/5/1971

  
)342(  

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول زيارة السيد وليم روجرز   -323
  لبعض البالد العربية وإسرائيل

  )15، ص 10/5/1971 –بيروت  – 566العدد  –احلرية ( 3/5/1971

  
)342(  

تنظيم لبنان، حول زيارة  -القيادة العامة  -بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -324
  السيد وليم روجرز لبعض بالد املنطقة العربية

  )16، ص 7/5/1971 –بيروت  – 348العدد  –إىل األمام ( 3/5/1971

  
)343(  

دوم السيد وليم روجرز إىل بيان حزب العمل االشتراكي العربي يف لبنان بمناسبة ق  -325
  البلد

  )5، ص 8/5/1971 –بيروت  – 99العدد  –الهدف ( 3/5/1971

)344(  

رسالة عدد من األحزاب اليسارية اللبنانية إىل الرئيس سليمان فرجنية، رئيس   -326
  اجلمهورية اللبنانية، حول زيارة السيد وليم روجرز للبنان

  )9/5/1971 –بيروت  –األخبار ( 3/5/1971 ،بيروت

  
)344(  

تصريح السيد صائب سالم، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول احملادثات التي   -327
  أجراها معه السيد وليم روجرز

  )5/5/1971 –بيروت  –احلياة ( 4/5/1971 ،بيروت

  
)345(  

حديث صحايف خاص للسيد حممد حمجوب، املفوض العام ملكاتب مقاطعة   -328
  ؤون املقاطعةإسرائيل، حول بعض ش

  )5/5/1971 –بيروت  –النهار (

  
)346(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، أمام املصلين يف   -329
  مسجد احلسين بمناسبة ذكرى املولد النبوي

  )7/5/1971 –القاهرة  –األهرام ( 6/5/1971 ،القاهرة

  
)347(  

  اسبة زيارة السيد أنوكشا يفرو، وزير اخلارجية سعودي أثيوبي مشترك بمنبيان   -330
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  األثيوبي، للمملكة العربية السعودية
  )8/5/1971 –جدة  –البالد ( 6/5/1971 ،رياضال

)347(  

مذكرة جلنة الصداقة الفلسطينية الدولية إىل السيد وليم روجرز، وزير اخلارجية يف   -331
  لقدسالواليات املتحدة األميركية، بمناسبة زيارته ل

 –يونيو  –حزيران  –لندن  – 33العدد  –" نيو ميدل إيست(" 6/5/1971 ،القدس
  )30، ص 1971

  
)348(  

برقية الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري،   -332
  إىل الندوة العاملية للتضامن مع الشعب الفلسطيني يف اجلزائر

  )7/5/1971 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

  
)350(  

حديث خاص للسيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، حول األوضاع   -333
  الراهنة
  )7/5/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

)350(  

حديث السيد حممد حمجوب، املفوض العام ملكاتب مقاطعة إسرائيل، حول جناعة   -334
  سياسة املقاطعة العربية االقتصادية إلسرائيل

  )9/5/1971 –بيروت  –النهار ( 8/5/1971 ،يروتب

  
)352(  

بيان الندوة التي انعقدت يف اجلزائر بمناسبة األسبوع العاملي للتضامن مع الشعب   -335
  الفلسطيني

  )10/5/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 8/5/1971 ،جلزائرا

  
)353(  

املتحدة حول زيارة  بيةبيان رسمي صادر عن وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العر  -336
سيسكو، مساعد وزير اخلارجية يف الواليات املتحدة األميركية،  السيد جوزيف

  للقاهرة
  )10/5/1971 –القاهرة  –األهرام ( 9/5/1971 ،القاهرة

  
)355(  

خطاب السيد نقوال الشاوي، األمين العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين،   -337
  بعض اجملاالتحول سياسة احلزب يف 

  )16/5/1971 –بيروت  –األخبار ( 9/5/1971 ،النبطية

  
)355(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، أمام الهيئة   -338
  لالحتاد االشتراكي العربي، حول بعض جوانب املوقف الراهن البرملانية

  )26/5/1971 –بيروت  –احلياة ( 10/5/1971 ،لقاهرةا

  
)356(  

  تصريح السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبناين، حول نتائج زيارته لألردن  -339
  )11/5/1971 –بيروت  –النهار ( 10/5/1971 ،بيروت

)358(  
  

حديث صحايف لألمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع والطيران   -340
  السعودي، حول بعض جوانب أزمة الشرق األوسط

  )12/5/1971 –بيروت  –النهار ( 11/5/1971بيروت 

  
)358(  

خطاب السيد روحي اخلطيب، مندوب األردن إىل اجمللس التنفيذي لألونيسكو وأمين   -341
  القدس، حول تغيير معامل املدينة

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 11/5/1971 ،باريس

  
)363(  

  مد نعمان، رئيس جملس الوزراء اجلديد يف حديث صحايف خاص للسيد أحمد حم  -342
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  اجلمهورية العربية اليمنية، حول سياسة حكومته
  )13/5/1971 –بيروت  –النهار (صنعاء 

)363(  

، "الوجدان اإلنساين"نداء بطاركة الطوائف املسيحية يف منطقة الشرق األوسط إىل   -343
  "األحداث التي جتري اليوم يف مدينة القدس"حول 

  )13/5/1971 –بيروت  –النهار (دمشق 

  
)363(  

حول مسألة " الضمير العاملي"نداء السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبناين، إىل   -344
  تهويد القدس

  )14/5/1971 –بيروت  –احلياة ( 13/5/1971 ،نالفاتيكا

  
)364(  

  لسطينعدد من األحزاب اليسارية اللبنانية بمناسبة ذكرى احتالل فبيان   -345
  )16/5/1971 –بيروت  –األخبار ( 13/5/1971 ،بيروت

)364(  

  بيان االحتاد العام للمعلمين الفلسطينيين بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين  -346
  )14/5/1971 –دمشق  –فتح (

)364(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الشعب حول   -347
  لين املصريين السابقين من تأسيس احتاد اجلمهوريات العربيةموقف بعض املسؤو

  )15/5/1971 –القاهرة  –األهرام ( 14/5/1971 ،قاهرةال

  
)365(  

القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي حول أعمال املؤتمر القطري بيان   -348
  اخلامس

  )19/5/1971 –دمشق  –البعث ( 14/5/1971 ،دمشق

)368(  

، يف لقاء "فتح"، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو إياد"خطاب السيد   -349
  جماهيري بمخيم الوحدات

  )17/5/1971 –دمشق  –فتح ( 15/5/1971 ،عمان

  
)369(  

التحرير الوطني اجلزائري، إىل  ، مسؤول جهاز حزب جبهةبرقية السيد قايد أحمد  -350
ملركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة ا

  ذكرى احتالل فلسطين
  )17/5/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 15/5/1971 ،زائراجل

  
  

)373(  
  

  بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين" فتح"بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -351
  )17/5/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 15/5/1971

)373(  

  ة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة ذكرى احتالل فلسطينبيان اجلبه  -352
  )2، ص 17/5/1971 –بيروت  – 567العدد  –احلرية ( 15/5/1971

)374(  

جانب من بيان حركة املقاومة الفلسطينية يف الكويت بمناسبة ذكرى احتالل   -353
  فلسطين
  )4، ص 21/5/1971 –بيروت  – 350العدد  –إىل األمام ( 15/5/1971 ،الكويت

)374(  

  بيان اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية األردنية بمناسبة ذكرى احتالل فلسطين  -354
  )16/5/1971 –دمشق  –فتح ( 15/5/1971

)375(  

بمناسبة انعقاد مؤتمره  -فرع إيطاليا  -قرارات االحتاد العام لطلبة فلسطين   -355
  الطالبي األول

  )27/5/1971 –دمشق  – فتح( 15/5/1971 ،روما

  
)376(  
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حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير   -356
  الفلسطينية، حول بعض قضايا حركة املقاومة الفلسطينية

  )16/5/1971 –دمشق  –فتح (

  
)377(  

ي، حديث صحايف خاص للواء عبد الرحمن خليفاوي، رئيس جملس الوزراء السور  -357
  حول بعض املسائل الراهنة

  )14، ص 16/5/1971 –اجلزائر  – 560العدد  –اجملاهد (دمشق 

  
)380(  

خمطط "مذكرة وزارة اخلارجية األردنية إىل البعثات السياسية املعتمدة لديها حول   -358
  "تخريبي فلسطيني

  )18/5/1971 –فتح ( 16/5/1971 ،عمان

  
)381(  

املتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حول خطاب السيد كمال ناصر،   -359
  "مأزقها االستراتيجي"الثورة و
  )17/5/1971 –بيروت  –النهار ( 16/5/1971 ،طرابلس

  
)382(  

بيان اللواء عبد الرحمن خليفاوي، رئيس جملس الوزراء السوري اجلديد، حول   -360
  سياسة حكومته

  )18/5/1971 –دمشق  –البعث ( 17/5/1971 ،دمشق

  
)383(  

جانب من تصريح السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبناين، حول قضية الشرق   -361
  األوسط بالنص الرسمي الذي نشرته الوكالة الوطنية لألنباء

  )21، ص 18/5/1971 –بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء (باريس 

  
)384(  

ة الفلسطينية رداً على مذكرة وزارة اخلارجية بيان القيادة العامة لقوات الثور  -362
  األردنية إىل السفراء العرب يف عمان

  )19/5/1971 –دمشق  –فتح ( 18/5/1971

  
)384(  

تعقيباً " فتح"تصريح ملصدر مسؤول يف قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -363
   على مذكرة احلكومة األردنية إىل السفراء العرب يف عمان

  )19/5/1971 –دمشق  –فتح ( 18/5/1971

  
)385(  

جزائري إيطايل حزبي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي بيان   -364
  اإليطايل للجزائر

  )19/5/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 18/5/1971 ،اجلزائر

  
)386(  

حرير لناطق بلسان مكتب اإلعالم التابع للجبهة الشعبية الديمقراطية لتتصريح   -365
  فلسطين حول حوادث األردن

  )14، ص 25/5/1971 –بيروت  – 568العدد  –احلرية ( 18/5/1971

  
)387(  

مذكرة اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل السفراء العرب يف عمان حول   -366
   طلب احلكومة األردنية بشأن إخالء بعض املناطق من الفدائيين

  )20/5/1971 – دمشق –فتح ( 19/5/1971

  
)387(  

بيان تونسي إسباين مشترك بمناسبة زيارة السيد حممد املصمودي، وزير اخلارجية   -367
  التونسي، إلسبانيا

  )20/5/1971 –تونس  –العمل ( 19/5/1971 ،مدريد

  
)388(  

  )388(  خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، أمام جملس األمة  -368



31 
 

  )21/5/1971 –القاهرة  –األهرام ( 20/5/1971 ،القاهرة
  بيان سعودي صيني وطني مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل للصين الوطنية  -369

  )21/5/1971 –جدة  –البالد ( 20/5/1971 ،تايبيه
)390(  

بيان جزائري فلسطيني مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة   -370
  ة ملنظمة التحرير الفلسطينية، للجزائراملركزي
  )23/5/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 21/5/1971 ،اجلزائر

  
)390(  

حديث صحايف للسيد ياسر عرفات حول آخر التطورات على صعيد حركة املقاومة   -371
  الفلسطينية

  )22/5/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 21/5/1971 ،اجلزائر

  
)391(  

  رابطة سورية -ول لالحتاد العام للمعلمين الفلسطينيين بيان املؤتمر األ  -372
 –مايو  –أيار  –دمشق  – 6/41العدد  –صوت فلسطين ( 21/5/1971 ،دمشق
  )65، ص 1971

)393(  

  حديث امللك فيصل إىل هيئة اإلذاعة والتلفزة اليابانية  -373
  )25/5/1971 –جدة  –البالد (طوكيو 

)394(  

  مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل لليابانبيان سعودي ياباين   -374
  )26/5/1971 –جدة  –البالد ( 25/5/1971 ،طوكيو

)394(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف مأدبة أقامها   -375
تكريماً للرئيس نيكوالي بودغورين، رئيس هيئة رئاسة جملس السوفيات األعلى 

  لالحتاد السوفياتي
  )27/5/1971 –القاهرة  –األهرام ( 26/5/1971 ،القاهرة

  
  

)394(  

بيان سوري كوري ديمقراطي مشترك بمناسبة زيارة وفد حزبي وحكومي كوري   -376
  للجمهورية العربية السورية

  )27/5/1971 –دمشق  –البعث ( 26/5/1971 ،دمشق

  
)396(  

هورية العربية السورية، حول حديث صحايف خاص للفريق حافظ األسد، رئيس اجلم  -377
  بعض املسائل السياسية

  )27/5/1971 –بيروت  –األنوار (دمشق 

  
)396(  

  معاهدة الصداقة والتعاون ما بين اجلمهورية العربية املتحدة واالحتاد السوفياتي  -378
  )28/5/1971 –القاهرة  –األهرام ( 27/5/1971 ،القاهرة

)397(  

على كلمة ترحيبية ألقاها الرئيس ريتشارد نيكسون، رئيس كلمة امللك فيصل رداً   -379
الواليات املتحدة األميركية، بمناسبة وصول امللك فيصل إىل البيت األبيض مستهالً 

  زيارته لذلك البلد
  )28/5/1971 –جدة  –البالد ( 27/5/1971 ،واشنطن

  
  

)399(  

لوزراء ووزير اخلارجية حديث صحايف للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس ا  -380
  السوري، حول أزمة الشرق األوسط وقرار جملس األمن

  )28/5/1971 –الكويت  –الرأي العام (الكويت 

  
)399(  

مصري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس نيكوالي بودغورين، رئيس بيان   -381
ربية هيئة رئاسة جملس السوفيات األعلى لالحتاد السوفياتي، للجمهورية الع

  
)400(  
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  املتحدة
  )28/5/1971 –القاهرة  –األهرام ( 28/5/1971 ،القاهرة

  رسالة امللك حسن إىل املشير حابس اجملايل، القائد العام للقوات األردنية املسلحة  -382
  )29/5/1971 –عمان  –الدستور ( 28/5/1971 ،عمان

)400(  

  على رسالة امللك إليه رسالة املشير حابس اجملايل إىل امللك حسين رداً  -383
  )29/5/1971 –عمان  –الدستور ( 28/5/1971 ،عمان

)401(  

تصريح األمير نواف بن عبد العزيز، املستشار اخلاص للملك فيصل، حول حمادثات   -384
  امللك فيصل مع الرئيس ريتشارد نيكسون، رئيس الواليات املتحدة األميركية

  )29/5/1971 –جدة  –البالد ( 28/5/1971 ،واشنطن

  
)401(  

بيان جبهة التحرير الوطني الفلسطيني بإعالن انفصالها عن حركة التحرير الوطني   -385
  "فتح"الفلسطيني 

  )2/6/1971 –عمان  –الدستور ( 29/5/1971

  
)401(  

حديث صحايف خاص للعقيد الركن عثمان حداد، رئيس أركان جيش التحرير   -386
  الفلسطيني

  )4، ص 1971 –مايو  –أيار  –دمشق  – 5/40 العدد –صوت فلسطين (

)402(  

مذكرة العميد الركن عبد الرزاق اليحيى، القائد العام جليش التحرير الفلسطيني، إىل   -387
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول ضرورة التعجيل يف انعقاد 

  اللجنة املكلفة بتشكيل جملس وطني فلسطيني جديد
  )64، ص 1971 –مايو  –أيار  –دمشق  – 6/41العدد  –طين صوت فلس(

  
  

)404(  

للتنظيم املوحد ملنظمة االشتراكيين اللبنانيين  يان الصادر عن املؤتمر األولالب  -388
  منظمة العمل الشيوعي يف لبنانولبنان االشتراكي، 

  )3، ص 5/7/1971–بيروت  – 574العدد  –احلرية ( 1971) مايو(أيار 

  
)405(  

  التقرير السياسي الصادر عن املؤتمر األول ملنظمة العمل الشيوعي يف لبنان  -389
  )6، ص 15/11/1971 –بيروت  – 593العدد  –احلرية ( 1971) مايو(أيار 

)405(  

السيد كمال ناصر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حول حديث   -390
  استمرار االقتتال يف األردن

  )2/6/1971 –دمشق  –فتح ( 1/6/1971 ،بيروت

  
)408(  

جانب من تقرير املكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناين املقدم إىل اللجنة   -391
  املركزية للحزب يف جمال التحضير ملؤتمره الثالث

  )25/6/1971 –بيروت  –األخبار (أوائل حزيران  ،بيروت

  
)409(  

، عضو اللجنة املركزية ملنظمة "أبو إياد" حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف  -392
، حول بعض "فتح"التحرير الفلسطينية وأحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  األمور الراهنة
  )2/6/1971 –القاهرة  –األهرام (

  
)413(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، أمام جملس الشعب   -393
  ة الصداقة والتعاون مع االحتاد السوفياتيحول معاهد

  )3/6/1971 –القاهرة  –األهرام ( 2/6/1971 ،القاهرة

  
)414(  
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جانب من رسالة امللك حسين إىل السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين،   -394
  حول الوضع الراهن يف األردن

  )3/6/1971 –عمان  –الدستور ( 2/6/1971 ،عمان

  
)416(  
  

  إىل امللك حسين رداً على رسالته إليه رسالة السيد وصفي التل  -395
  )3/6/1971 –عمان  –الدستور ( 2/6/1971 ،عمان

)417(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول االصطدامات املسلحة ما بين اجليش   -396
  األردين والفدائيين الفلسطينيين

  )4، ص 5/6/1971 –بيروت  – 103العدد  –الهدف ( 2/6/1971

  
)418(  

بيان عراقي كوري ديمقراطي مشترك بمناسبة زيارة وفد حزبي وحكومي كوري   -397
  للعراق
  )3/6/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 2/6/1971 ،بغداد

)419(  

أجوبة بعض قادة حركة املقاومة الفلسطينية عن أسئلة صحافية تتعلق بالوضع   -398
  عات بالنسبة إىل التطورات املمكنةالراهن حلركة املقاومة والتوق

  )27، ص 10/6/1971 - 3 –بيروت  – 1294العدد  –الصياد (بيروت 

  
)420(  

حديث صحايف خاص للسيد كمال ناصر، عضو اللجنة املركزية ملنظمة التحرير   -399
  الفلسطينية واملتحدث الرسمي باسم املنظمة، حول الوضع الراهن حلركة املقاومة

  )32، ص 10/6/1971 - 3 –بيروت  – 1294عدد ال –الصياد (

  
)426(  

  االحتاد العام للمعلمين الفلسطينيين حول احلوادث األخيرة يف األردنبيان   -400
  )3/6/1971 –دمشق  –فتح (

)427(  

نداء الهيئة العربية العليا لفلسطين للعاملين اإلسالمي واملسيحي حول خماطر تهويد   -401
  مدينة القدس

، 1971 –يوليو  –تموز  –بيروت  – 124العدد  –فلسطين ( 3/6/1971 ،بيروت
  )8ص 

  
)428(  

  "طورات إيجابية نحو الوحدة الوطنيةت"حول ظهور " ملصدر إعالمي مسؤول"تصريح   -402
  )4/6/1971 –دمشق  –فتح (

)429(  

رابعة بمناسبة الذكرى ال -القيادة العامة  -اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان   -403
  )يونيو(حلرب حزيران 

  )2، ص 4/6/1971 –بيروت  – 352العدد  –م إىل األما(

  
)429(  

  )يونيو(احتاد عمال األردن بمناسبة الذكرى الرابعة حلرب حزيران  نبيا  -404
  )4/6/1971 –دمشق  –فتح (

)431(  

ن القضية تصريح السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبناين، حول موقف لبنان م  -405
  )يونيو(الفلسطينية، بمناسبة الذكرى الرابعة حلرب حزيران 

، ص 4/6/1971  -بيروت  –نشرة الوكالة الوطنية لألنباء ( 4/6/1971 ،بيروت
3(  

  
)431(  

حديث صحايف خاص للرئيس شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية السابق، حول   -406
  )يونيو(ية عند نشوب حرب حزيران اإلجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنان

  )5/6/1971 –بيروت  –النهار (بيروت 

  
)432(  
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صحايف خاص للسيد شبلي العيسمي، األمين العام املساعد حلزب البعث حديث   -407
  )يونيو(العربي االشتراكي، حول الوضع العربي العام بعد حرب حزيران 

  )5/6/1971 –بغداد  –اجلمهورية (بغداد 

  
)434(  

حديث صحايف خاص للسيد صائب سالم، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول   -408
  بعض القضايا العربية الراهنة

  )5/6/1971 –القاهرة  –األهرام (قاهرة ال

  
)435(  

بيان فصائل املقاومة الفلسطينية يف العراق بمناسبة الذكرى الرابعة حلرب حزيران   -409
  )يونيو(

  )5/6/1971 –بغداد  –اجلمهورية (بغداد 

  
)435(  

جانب من بيان املؤتمر اإلسالمي العام إلنقاذ بيت املقدس بمناسبة الذكرى الرابعة   -410
  )يونيو(حلرب حزيران 

  )5/6/1971 –عمان  –الدستور (

  
)437(  

نداء بعض أحبار الطوائف املسيحية يف لبنان بمناسبة يوم التضامن مع غزة حول   -411
  قطاعاألوضاع السائدة يف ال

  )5/6/1971 –بيروت  –األنوار (بيروت 

  
)437(  

جانب من رسالة امللك حسين إىل املشير حابس اجملايل، القائد العام للقوات   -412
  )يونيو(األردنية املسلحة، بمناسبة الذكرى الرابعة حلرب حزيران 

  )6/6/1971 –عمان  –الدستور ( 5/6/1971 ،عمان

  
)438(  

لسيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، حول حديث صحايف خاص ل  -413
   القضايا الراهنة يف الساحة األردنية الفلسطينية

  )6/6/1971 –بيروت  –النهار ( 5/6/1971 ،عمان

  
)438(  

   )يونيو(بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى الرابعة حلرب حزيران   -414
  )8، ص 12/6/1971 –بيروت  – 104العدد  –الهدف ( 5/6/1971

)441(  

ب لسطين بمناسبة الذكرى الرابعة حلربيان للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير ف  -415
   )يونيو(حزيران 

  )14، ص 7/6/1971 –بيروت  – 570العدد  –احلرية ( 5/6/1971

  
)446(  

  )يونيو(حزيران االحتاد العام لعمال فلسطين بمناسبة الذكرى الرابعة حلرب  بيان  -416
  )6/6/1971 –دمشق  –فتح ( 5/6/1971

)447(  

بيان جتمع األحزاب والقوى التقدمية والوطنية يف لبنان بمناسبة الذكرى الرابعة   -417
  )يونيو(حلرب حزيران 

  )13، ص 7/6/1971 –بيروت  – 570العدد  –احلرية ( 5/6/1971 ،بيروت

  
)447(  

لعربي يف لبنان بمناسبة الذكرى الرابعة حلرب بيان حزب العمل االشتراكي ا  -418
  )يونيو(حزيران 

  )20، ص 12/6/1971 –بيروت  – 104العدد  –الهدف ( 5/6/1971

)448(  

بيان بعض املنظمات الطالبية العربية يف باريس بمناسبة الذكرى الرابعة حلرب   -419
  )يونيو(حزيران 
  )16/6/1971 –دمشق  –فتح ( 5/6/1971 ،باريس

  
)448(  
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حديث صحايف خاص للفريق أول حممد أحمد صادق، وزير احلربية يف اجلمهورية   -420
  العربية املتحدة، حول استعداد اجليش املصري للحرب

  )6/6/1971 –بيروت  –احلياة (القاهرة 

  
)449(  

برقية جلنة يوم التضامن مع غزة إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة،   -421
جاً على املعاملة التي يلقاها اآلهلون يف قطاع غزة على يد السلطات احتجا

  اإلسرائيلية
  )7/6/1971 –بيروت  –األنوار ( 6/6/1971 ،بيروت

  
)449(  

تصريح صحايف صادر عن مكتب اإلعالم املركزي التابع للجبهة الشعبية   -422
ي ألزمة الشرق الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول سياسة اجلبهة حيال احلل السلم

  األوسط
  )15، ص 7/6/1971 –بيروت  – 570العدد  –احلرية (

  
)450(  

  احتاد احملامين العرب بمناسبة اليوم العاملي للتضامن مع قطاع غزةبيان   -423
 –أيلول  –القاهرة  –العدد الثالث  –السنة الثانية  –احلق ( 7/6/1971 ،القاهرة
  )250، ص 1971 –سبتمبر 

)451(  

صحايف للسيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية املتحدة،  بيان  -424
  حول بعض جوانب أزمة الشرق األوسط

  )8/6/1971 –باريس  –" لوموند("القاهرة 

  
)451(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، أمام القوات املصرية   -425
  ةيف أثناء زيارته للجبه

  )9/6/1971 –القاهرة  –األهرام ( 8/6/1971

  
)452(  

حديث صحايف خاص للرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس   -426
  الوزراء اجلزائري، حول بعض القضايا الراهنة

  )10/6/1971 –اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

  
)454(  

  
ة للشؤون اخلارجية السعودي، حديث صحايف خاص للسيد عمر السقاف، وزير الدول  -427

  حول بعض املسائل الراهنة
  )10/6/1971 –عمان  –الرأي (عمان 

  
)454(  

بيان الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الشعب بمناسبة   -428
  )يونيو(ذكرى التاسع والعاشر من حزيران 

  )11/6/1971 –القاهرة  –األهرام ( 10/6/1971 ،القاهرة

  
)455(  

تصريح لناطق بلسان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول تشكيل   -429
  اجمللس الوطني الفلسطيني اجلديد

  )2، ص 14/6/1971 –بيروت  – 571العدد  –احلرية ( 10/6/1971

  
)456(  

 مع" فتح"بيان مشترك عن حمادثات وفد يمثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -430
  احلزب الشيوعي يف تشيلي

  )11/6/1971 –دمشق  –فتح (

  
)457(  

مع " فتح"يان مشترك عن حمادثات وفد يمثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني ب  -431
  احلزب االشتراكي يف تشيلي

  
)457(  
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  )11/6/1971 –دمشق  –فتح (
اجملمدة  جانب من حديث صحايف خاص للسيد حممد عجينه، األمين العام لألموال  -432

  يف اجلمهورية العراقية، حول هذه األموال
  )11/6/19713 – بغداد – مهوريةاجل( بغداد

  
)458(  

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء   -433
الليبي، يف احتفال أقيم بمناسبة الذكرى األوىل جلالء القوات األميركية عن قاعدة 

  ععتبة بن ناف
  )12/6/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 11/6/1971قاعدة عقبة بن نافع 

  
)459(  

جانب من تقرير ملكتب األرض احملتلة، التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،   -434
  حول بعض أساليب سلطات االحتالل يف تهويد مدينة القدس

  )9، ص 3/7/1971 –بيروت  – 107العدد  –الهدف ( 11/6/1971

  
)460(  

كلمة اللواء عبد الرحمن خليفاوي، رئيس جملس الوزراء السوري، يف افتتاح املؤتمر   -435
  احلادي والثالثين لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل

  )13/6/1971 –دمشق  –البعث ( 12/6/1971 ،دمشق

  
)461(  

بة ام اجمللس بمناسكلمة السيد أحمد اخلطيب، رئيس جملس الشعب يف سورية، أم  -436
  ى إىل جملس الشعبحضور وفد جملس السوفيات األعل

  )13/6/1971 –دمشق  –البعث ( 12/6/1971 ،دمشق

  
)462(  

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تعرض إحدى وحداتها الضاربة  1رقم  بيانال  -437
  لناقلة نفط إسرائيلية

  )5، ص 19/6/1971 –بيروت  – 105العدد  –الهدف ( 13/6/1971

  
)463(  

حديث صحايف خاص للسيد بالل احلسن، ممثل اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير   -438
   فلسطين يف وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي زار الصين الشعبية

  )17، ص 14/6/1971 –بيروت  – 571العدد  –احلرية (

  
)463(  

سطين حول تعرض إحدى وحداتها الضاربة للجبهة الشعبية لتحرير فل 2رقم  البيان  -439
  لناقلة نفط إسرائيلية

  )5، ص 19/6/1971 –بيروت  – 105العدد  –الهدف ( 14/6/1971

  
)464(  

 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تعرض إحدى وحداتها الضاربة 3البيان رقم   -440
  لناقلة نفط إسرائيلية

  )5، ص 19/6/1971 –بيروت  – 105العدد  –الهدف ( 14/6/1971

  
)465(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول التجاء عناصر وحدتها التي تعرضت   -441
  لناقلة النفط اإلسرائيلية إىل اجلمهورية العربية اليمنية

  )6، ص 19/6/1971 –بيروت  – 105العدد  –الهدف ( 14/6/1971

  
)467(  

طيني حول حادث جرى يف خميم الرشيدية تصريح ملسؤول يف الكفاح املسلح الفلس  -442
  لبنانب

  )15/6/1971 –بيروت  –احلياة ( 14/6/1971

)467(  
  

حول احلادث الذي جرى يف  نبيان اللجنة السياسية العليا للفلسطينيين يف لبنا  -443
  خميم الرشيدية

  
)467(  



37 
 

  )16/6/1971 –فتح ( 14/6/1971
املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل  رقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنةب  -444

العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، 
  تقديراً لسياسة حكومته حيال القضية الفلسطينية

  )15/6/1971 –دمشق  –فتح (

  
  

)468(  

أدبة أقامها تكريمًا كلمة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، يف م  -445
  للسيد ألدو مورو، وزير اخلارجية اإليطايل، بمناسبة زيارته للجزائر

  )17/6/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 15/6/1971 ،اجلزائر

  
)468(  

  مقررات املؤتمر الثاين للجمعية الطبية الفلسطينية  -446
  )16/6/1971 –دمشق  -فتح (القاهرة 

)468(  

شترك بمناسبة زيارة الرئيس القاضي عبد الرحمن األرياين، سعودي يمني مبيان   -447
  رئيس اجمللس اجلمهوري للجمهورية العربية اليمنية، للمملكة العربية السعودية

  )17/6/1971 –جدة  –البالد ( 16/6/1971 ،الرياض

  
)470(  

  فرع سورية -مقررات املؤتمر القطري الرابع لالحتاد العام لعمال فلسطين   -448
  )17/6/1971 –دمشق  –فتح (ق دمش

)470(  

تصريح لناطق رسمي باسم القيادة العامة جليش التحرير الفلسطيني، حول انسحاب   -449
العميد الركن عبد الرزاق اليحيى، القائد العام، من جلسة اللجنة املكلفة بتشكيل 

   اجمللس الوطني الفلسطيني اجلديد
، 1971 –يوليو  –تموز  –دمشق  – 7/43العدد  –صوت فلسطين ( 17/6/1971

  )8ص 

  
  

)471(  

حديث صحايف خاص للسيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية   -450
  املتحدة، حول بعض جوانب أزمة الشرق األوسط

  )18/6/1971 –باريس  –" لوموند("القاهرة 

  
)472(  

حول تعرض مقراتها يف  -مة القيادة العا -بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -451
  لبنان لالعتداء من قبل عناصر من الكفاح املسلح الفلسطيني

  )16، ص 18/6/1971-بيروت  – 354العدد  –إىل األمام (

  
)473(  

بيان جزائري إيطايل مشترك بمناسبة زيارة السيد ألدو مورو، وزير اخلارجية   -452
   اإليطايل، للجزائر

  )19/6/1971 –اجلزائر  –ب الشع( 18/6/1971 ،اجلزائر

  
)475(  

مذكرة اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل السفراء العرب يف عمان حول   -453
  تطورات الوضع يف األردن

 –أيلول  –القاهرة  – 9العدد  –السنة السابعة  –الطليعة ( 19/6/1971 ،عمان
  )133، ص 1971 –سبتمبر 

  
)475(  

وفياتي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل جملس السوفيات األعلى يف سوري سبيان   -454
  االحتاد السوفياتي لسورية

  )22/6/1971 –دمشق  –البعث ( 21/6/1971 ،دمشق

  
)476(  

  كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف أثناء لقائه   -455
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   بضباط القوات البحرية
  )23/6/1971 –القاهرة  –ألهرام ا( 22/6/1971 ،أبوقير

)476(  

فريقية العاشرة ملنظمة تضامن الشعوب اإل رسالة الرئيس أنور السادات إىل الدورة  -456
  اآلسيوية
  )24/6/1971 – القاهرة – ألهراما( 23/6/1971  ،القاهرة

  
)478(  

 افتتاح خطاب الرئيس الفريق حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف  -457
  فريقية اآلسيويةلتنفيذية ملنظمة تضامن الشعوب اإلالدورة العاشرة للجنة ا

  )24/6/1971 –دمشق  –البعث ( 23/6/1971 ،دمشق

  
)478(  

  بيان مؤتمر ميثاق الدول اإلسالمية  -458
  )24/6/1971 –جدة  –البالد ( 23/6/1971 ،جدة

)482(  

تل أبيب إىل الشباب العرب حول سياسة بيان جلنتي الطالب العرب يف القدس و  -459
  التهجير اإلسرائيلية

 –بيروت  – 8العدد  –نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية ( 23/6/1971
  )129ص  – 16/7/1971

  
)482(  

تصريح للناطق الرسمي باسم القيادة العامة جليش التحرير الفلسطيني حول أسس   -460
  سطيني اجلديداشتراك القيادة يف اجمللس الوطني الفل

، 1971 –يوليو  –تموز  –دمشق  – 7/43العدد  –صوت فلسطين ( 24/6/1971
  )9ص 

  
)483(  

  عراقي سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة وفد حزبي ورسمي سوفياتي للعراقبيان   -461
  )25/6/1971 –بغداد  –الثورة ( 24/6/1971 ،بغداد

)483(  

فريقية اآلسيوية يف ظمة تضامن الشعوب اإللتنفيذية ملنجانب من بيان اللجنة ا  -462
  دورتها العاشرة حول القضية الفلسطينية

  )25/6/1971 –دمشق  –البعث ( 24/6/1971 ،دمشق

  
)484(  

تونسي بريطاين مشترك بمناسبة زيارة السيد حممد املصمودي، وزير بيان   -463
  اخلارجية التونسي، لبريطانيا 

  )26/6/1971 –تونس  –العمل ( 25/6/1971 ،لندن

  
)486(  

مصري سعودي مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل للجمهورية العربية  بيان  -464
  املتحدة
  )27/6/1971 –جدة  –البالد ( 26/6/1971 ،القاهرة

)486(  

  رسالة امللك فيصل إىل شعب اجلمهورية العربية املتحدة  -465
  )27/6/1971 –القاهرة  –األهرام ( 26/6/1971 ،القاهرة

)486(  

  حديث صحايف خاص للملك حسين حول الوضع يف األردن وأزمة الشرق األوسط  -466
  )27/6/1971 –الرباط  –األنباء (عمان 

)487(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -467
الشعبية، بمناسبة شهر الرئيس كيم إيل سونغ، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية 

  التضامن املشترك ضد الواليات املتحدة األميركية
  )27/6/1971 –دمشق  –فتح (

  
  

)489(  
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برقية جلنة التضامن والصداقة بين الشعبين الفلسطيني والكوري يف القاهرة، إىل   -468
   الرئيس كيم إيل سونغ باملناسبة ذاتها

  )27/6/1971 –دمشق  –فتح (القاهرة 

  
)489(  

كلمة الزعيم الدرزي السوري سلطان باشا األطرش لدى قدوم وفد يمثل الثورة   -469
   الفلسطينية لزيارته

  )27/6/1971 –دمشق  –فتح (

  
)490(  

بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي احلادي عشر حلزب البعث العربي   -470
  االشتراكي

  )28/6/1971 –دمشق  –البعث ( 28/6/1971 ،دمشق

)490(  

قرار الرائد اخلويلدي احلميدي، وزير الداخلية واحلكم احمللي الليبي، بشأن تشكيل   -471
  جلان لقبول املتطوعين من أجل فلسطين

  )29/6/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 28/6/1971 ،طرابلس

  
)491(  

  بيان الرائد اخلويلدي احلميدي حول فتح باب التطوع من أجل فلسطين  -472
  )29/6/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 28/6/1971 ،طرابلس

)491(  

نداء أهايل خميم البقعة يف األردن إىل امللوك والرؤساء العرب حول ما يلقونه من   -473
  السلطات األردنية

  )29/6/1971 –دمشق  –فتح (

  
)492(  

 كلمة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الكويتي،  -474
يف اجللسة اخلتامية لدور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث جمللس 

  األمة
  )30/6/1971 –الكويت  –الرأي العام ( 29/6/1971 ،الكويت

  
)492(  

جانب من حديث صحايف خاص للسيد سليمان احلمود الزيد اخلالد، الوكيل املساعد   -475
ك يف الكويت، حول املؤتمر احلادي والثالثين لوزارة املالية والنفط لشؤون اجلمار

  لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل
  )30/6/1971 –الكويت  –الرأي العام (الكويت 

  
  

)493(  

خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف احتفال أقيم يف   -476
  جامعة بغداد حول سياسة بلده

  )1/7/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 30/6/1971 ،غدادب

  
)494(  

بيان صادر عن الدكتور حسن صبري اخلويل، املمثل الشخصي للرئيس أنور   -477
باالشتراك  الزيارة التي قام بهاالسادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول 

  مع السيد عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودي، لألردن
  )1/7/1971 –عمان  –الدستور ( 30/6/1971 ،عمان

  
  

)495(  

تصريح صحايف للسيد عمر السقاف حول جناح املساعي املبذولة لتسوية الوضع   -478
  يف األردن

  )1/7/1971 -جدة –البالد ( 30/6/1971 ،عمان

  
)495(  

لس تقرير اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين إىل الدورة التاسعة للمج  -479
  الوطني الفلسطيني

  
)495(  



40 
 

  )12/7/1971 –بيروت  – 575العدد  –احلرية ( 1971) يوليو(أوائل تموز 
مذكرة اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، إىل الدورة التاسعة للمجلس   -480

  الوطني الفلسطيني، حول مسألة الوحدة الوطنية وتوحيد قوات املقاومة
  )12/7/1971 –بيروت  – 575العدد  –احلرية ( 1971) يوليو(أوائل تموز 

  
)516(  

مشروع قرار مقترح من اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، على الدورة   -481
التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني، حول املهمات امللحة لتطوير الوحدة الوطنية 

  وبناء جيش حترير شعبي موحد
  )12/7/1971 –بيروت  – 575العدد  –احلرية ( 1971) يوليو(أوائل تموز 

  
  

)522(  

مشروع قرار مقترح من اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، على الدورة   -482
التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني، حول الوضع الراهن يف األردن ومهمات 

   املقاومة
  )12/7/1971 –بيروت  – 575العدد  –احلرية ( 1971) يوليو(أوائل تموز 

  
)524(  

حديث صحايف خاص للسيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف اجلمهورية العربية   -483
املتحدة، بمناسبة زيارته لالحتاد السوفياتي لتبادل وثائق إبرام معاهدة الصداقة 

  السوفياتية - والتعاون املصرية 
سبتمبر  –أيلول  –سكو مو –" إنترناشونال أفيرز(" 1971) يوليو(أوائل تموز  ،موسكو

  )76، ص 1971 –

  
  

)526(  

  مذكرة جبهة التحرير العربية إىل الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني  -484
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 1971) يوليو(تموز 

)527(  

ني مذكرة اجمللس األعلى لالحتادات الفلسطينية إىل الدورة التاسعة للمجلس الوط  -485
   الفلسطيني

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 1/7/1971 ،دمشق

  
)529(  

برقية جيش التحرير الفلسطيني إىل الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية   -486
  العراقية، تأييداً لسياسته

  )2/7/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 1/7/1971

  
)530(  

  العراق إىل الرئيس أحمد حسن البكر تأييداً لسياستهبرقية املنظمات الفلسطينية يف   -487
  )2/7/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 1/7/1971 ،بغداد

)530(  

برقية الدكتور حسن صبري اخلويل، املمثل الشخصي للرئيس أنور السادات، رئيس   -488
اجلمهورية العربية املتحدة، إىل امللك حسين حول مهمته األخيرة يف األردن مع 

  د عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعوديالسي
  )3/7/1971 –عمان  –الدستور (

  
  

)530(  

   حديث لناطق باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول بعض القضايا الراهنة  -489
  )7، ص 3/7/1971 –بيروت  – 107العدد  –الهدف (

)531(  

رية العربية املتحدة، إىل املؤتمر السنوي رسالة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهو  -490
  الحتاد اجلمعيات اإلسالمية يف الواليات املتحدة األميركية وكندا

  )4/7/1971 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)533(  

  مغربي فرنسي مشترك بمناسبة زيارة الدكتور يوسف بلعباس، وزير اخلارجية بيان   -491
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  املغربي، لفرنسا
  )4/7/1971 –الرباط  –العمل (باريس 

)533(  

حديث صحايف خاص للسيد كمال ناصر، املتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير   -492
  الفلسطينية، حول الدورة التاسعة املقبلة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )4/7/1971 –بيروت  –النهار (

  
)534(  

حول كونه ممثل  - رابطة سورية -االحتاد العام للمعلمين الفلسطينيين بيان   -493
  املعلمين الفلسطينيين يف سورية جتاه جميع الهيئات

  )4/7/1971 –دمشق  –فتح (دمشق 

  
)535(  

مصري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية بيان   -494
  لالحتاد السوفياتي يف اجلمهورية العربية املتحدة،

  )5/7/1971 –هرة القا –األهرام ( 4/7/1971 ،موسكو

  
)536(  

برقية فرقة كيم إيل سونغ، التابعة لقوات العاصفة، إىل الرئيس كيم إيل سونغ،   -495
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية، بمناسبة شهر التضامن مع نضال الشعب 

   الكوري
  )5/7/1971 –دمشق  –فتح (

  
)537(  

ول وحدات تابعة جليش التحرير بيان رسمي لبناين بنفي أنباء إسرائيلية عن دخ  -496
  الفلسطيني إىل جنوبي شرقي لبنان

  )6/7/1971 –بيروت  –النهار ( 5/7/1971 ،بيروت

  
)537(  

جانب من حديث صحايف خاص للدكتور عبد القادر حاتم، نائب رئيس جملس   -497
  الوزراء ووزير اإلعالم يف اجلمهورية العربية املتحدة، حول أزمة الشرق األوسط

  )6/7/1971 –الرباط  –العلم (اهرة الق

  
)537(  

اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول تشكيل اجمللس الوطني بيان   -498
  الفلسطيني اجلديد

  )12/7/1971  -بيروت  – 575العدد  –احلرية ( 6/7/1971

  
)539(  

الشؤون اخلارجية السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبناين، أمام جلنة بيان   -499
  النيابية
  )7/7/1971 –بيروت  –األنوار ( 6/7/1971 ،بيروت

)540(  

الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح الدورة خطاب   -500
  التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )8/7/1971 –القاهرة  –األهرام ( 7/7/1971 ،القاهرة

  
)543(  

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية املقدم إىل الدورة التاسعة  تقرير  -501
  للمجلس الوطني الفلسطيني

  )11/7/1971و  9 –دمشق  –فتح ( 7/7/1971

  
)545(  

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل الدورة التاسعة للمجلس الوطني يان ب  -502
  الفلسطيني

  )3، ص 10/7/1971 –ت بيرو – 108العدد  –الهدف ( 7/7/1971

)547(  

  نص مشروع برنامج العمل اإلعالمي املوحد الذي قدمته اجلبهة الشعبية لتحرير   -503
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  فلسطين إىل الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني
  )12، ص 17/7/1971 –بيروت  – 109العدد  –الهدف ( 7/7/1971

)557(  

دمته اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل نص مشروع برنامج العمل املايل الذي ق  -504
  الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )10، ص 17/7/1971 –بيروت  – 109العدد  –الهدف ( 7/7/1971

  
)560(  

نص مشروع برنامج العمل العسكري املوحد الذي قدمته اجلبهة الشعبية لتحرير   -505
  لفلسطينيفلسطين إىل الدورة التاسعة للمجلس الوطني ا

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 7/7/1971

  
)563(  

إىل الدورة التاسعة  -قوات الصاعقة  -مذكرة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   -506
   للمجلس الوطني الفلسطيني

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 7/7/1971

  
)565(  

إىل الدورة التاسعة  -القيادة العامة  -ين مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسط  -507
  للمجلس الوطني الفلسطيني

  )4، ص 9/7/1971 –بيروت  – 357العدد  –إىل األمام ( 7/7/1971

  
)567(  

عام للمرأة الفلسطينية إىل أعضاء الدورة التاسعة للمجلس الوطني مذكرة االحتاد ال  -508
  الفلسطيني

  )الدراسات الفلسطينيةحمفوظات مؤسسة ( 7/7/1971 ،القاهرة

  
)571(  

تصريح صحايف لناطق رسمي باسم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين   -509
  حول تشكيل اجمللس الوطني الفلسطيني اجلديد ومهماته

  )12/7/1971 –بيروت  – 575العدد  –احلرية ( 7/7/1971

  
)572(  

جنة املركزية ملنظمة التحرير صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللحديث   -510
  ، حول قضايا الساعةالفلسطينية

  )7/7/1971 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)575(  

تصريح صحايف خاص للسيد ياسر عرفات حول انعقاد الدورة املقبلة للمجلس   -511
  الوطني الفلسطيني

  )7/7/1971 –دمشق  –فتح (

  
)576(  

ىل أعضاء اجمللس الوطني الفلسطيني وإىل الشعب منظمة فلسطين العربية إبيان   -512
  "فتح"الفلسطيني، حول اندماجها يف حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  )12/7/1971 –دمشق  –فتح ( 7/7/1971

  
)576(  

تصريح مصدر مسؤول يف وزارة البترول والثروة املعدنية السعودية، حول كيفية   -513
  نقل النقط السعودي إىل اخلارج

  )8/7/1971 –جدة  –البالد (رياض ال

  
)578(  

مذكرة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل اللجنة اخلاصة للتحقيق يف   -514
  اخملالفات اإلسرائيلية ضد حقوق اإلنسان يف املناطق احملتلة

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 8/7/1971 ،عمان

  
)578(  

حول  - القيادة العامة  -شعبية لتحرير فلسطين حديث لناطق باسم اجلبهة ال  -515
  القضايا الراهنة

  
)580(  
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  )8، ص 9/7/1971 –بيروت  – 357العدد  –إىل األمام (
كلمة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، يف مأدبة تكريمية أقامها   -516

  زيارته للجزائر للدكتور راوول روا غارسيا، وزير اخلارجية الكوبي، بمناسبة
  )10/7/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 9/7/1971 ،اجلزائر

  
)584(  

  مذكرة احتاد احلقوقيين الفلسطينيين إىل الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني  -517
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 9/7/1971

)584(  

الروم األورثوذكس يف األردن،  الشهادة التي أدىل بها املطران ذيوذوروس، مطران  -518
  أمام جلنة التحقيق الدولية

  )10/7/1971 –عمان  –الدستور ( 9/7/1971 ،عمان

  
)586(  

حديث صحايف خاص لعناصر اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كلفت بضرب   -519
  "كورال سي"ناقلة النفط 

  )6، ص 10/7/1971 –بيروت  – 108العدد  –الهدف (

  
)587(  

نداء جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إىل جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر   -520
  العربية إلغاثة سكان خميم غزة

  )12/7/1971 –دمشق  –فتح (

  
)588(  

  تقرير جلنة الوحدة الوطنية املنبثقة من الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني  -521
  )الدراسات الفلسطينيةحمفوظات مؤسسة ( 12/7/1971 ،القاهرة

)589(  

  توصيات اللجنة السياسية واإلعالمية للدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني  -522
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 12/7/1971 ،القاهرة

)590(  

توصيات جلنة شؤون الوطن احملتل املنبثقة من الدورة التاسعة للمجلس الوطني   -523
  الفلسطيني

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 12/7/1971 ،قاهرةال

  
)593(  

تصريح لناطق بلسان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول اعتقال   -524
  السلطات األردنية ملندوبها يف مقر اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )20/7/1971 – 19العدد  –الشرارة ( 12/7/1971

  
)594(  

  كلمة االحتاد العام لطلبة فلسطين أمام الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني  -525
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 13/7/1971 - 7 ،قاهرةال

)594(  

  البيان اخلتامي للدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني  -526
  )15/7/1971 –دمشق  –فتح ( 13/7/1971 ،القاهرة

)599(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -527
  الفلسطينية، حول األوضاع الراهنة للثورة الفلسطينية

 –سبتمبر  –أيلول  –هافانا  – 66العدد  –" ترايكونتننتال(" 13/7/1971 ،القاهرة
  )27، ص 1971

  
)600(  

ناسبة زيارة األمير صباح السامل الصباح، أمير دولة بيان سوري كويتي مشترك بم  -528
  الكويت، للجمهورية العربية السورية

  )14/7/1971 –الكويت  –الرأي العام ( 13/7/1971 ،دمشق

  
)603(  

  بيان جزائري كوبي مشترك بمناسبة زيارة الدكتور راوول روا غارسيا، وزير   -529
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  اخلارجية الكوبي، للجزائر
  )14/7/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 13/7/1971 ،اجلزائر

)604(  

  األردين حول حوادث جرت يف جرش تصريح للناطق الرسمي  -530
  )14/7/1971عمان  –الدستور ( 13/7/1971 ،عمان

)604(  

برقية اجمللس الوطني الفلسطيني إىل الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية   -531
  ردنالعربية املتحدة، بشأن االقتتال يف األ

  )14/7/1971 –دمشق  –فتح ( 13/7/1971 ،القاهرة

  
)605(  

  برقية اجمللس الوطني الفلسطيني إىل امللك فيصل بشأن االقتتال يف األردن  -532
  )14/7/1971 –دمشق  –فتح ( 13/7/1971 ،القاهرة

)605(  

لعربية برقية اجمللس الوطني الفلسطيني إىل الفريق حافظ األسد، رئيس اجلمهورية ا  -533
  السورية، بشأن االقتتال يف األردن

  )14/7/1971 –دمشق  –فتح ( 13/7/1971 ،القاهرة

  
)606(  

  تصريح الناطق الرسمي السوري حول احلوادث اجلارية يف األردن  -534
  )14/7/1971 –دمشق  –البعث ( 13/7/1971 ،دمشق

)606(  

ب يف دمشق، ة، إىل السفراء العرمذكرة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطيني  -535
  حراج جرش وعجلونحول تطورات الوضع يف ا

  )15/7/1971 –دمشق  –فتح ( 14/7/1971 ،دمشق

  
)606(  

نداء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل الشعب الفلسطيني واألمة   -536
  يف جرش وعجلون العربية لصد هجوم القوات األردنية على قواعد الثورة الفلسطينية

  )16/7/1971 –دمشق  –فتح ( 14/7/1971

  
)607(  

تصريح لناطق باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول القتال   -537
  الناشب يف أحراج جرش وعجلون

  )15/7/1971 –دمشق  –فتح ( 14/7/1971 ،عمان

  
)608(  

لسطينية إىل الفريق حافظ األسد، رئيس ير الفبرقية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحر  -538
  اجلمهورية العربية السورية، بشأن القتال الدائر يف األردن

  )15/7/1971 –دمشق  –فتح (

  
)609(  

بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي احلادي عشر حلزب البعث العربي   -539
  االشتراكي حول احلوادث يف األردن

  )16/7/1971 –ق دمش –البعث ( 15/7/1971 ،دمشق

  
)609(  

  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول حوادث األردن  -540
  )5، ص 17/7/1971 –بيروت  – 109العدد  –الهدف ( 15/7/1971

)610(  

  عدد من األحزاب اليسارية يف لبنان حول حوادث األردنبيان   -541
  )18/7/1971 –بيروت  –األخبار ( 15/7/1971بيروت 

)611(  

رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -542
  املقاتلين يف عجلون وجرش واألغوار

  )16/7/1971 –دمشق  –فتح (

  
)612(  

  نداء االحتاد العام لنقابات العمال يف األردن إىل امللوك والرؤساء العرب للعمل   -543
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  لوقف القتال يف األردن
  )16/7/1971 –دمشق  –تح ف(عمان 

)612(  

بيان لبناين سوفياتي حزبي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي   -544
  اللبناين لالحتاد السوفياتي

  )18/7/1971 –بيروت  –األخبار ( 16/7/1971 ،موسكو

  
)612(  

  بيان لرؤساء دول ميثاق طرابلس وممثليهم حول حوادث األردن  -545
  )18/7/1971 –القاهرة  –األهرام ( 17/7/1971 ،مرسى مطروح

)613(  

خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف الذكرى الثالثة   -546
  )يوليو(لثورة السابع عشر من تموز 

  )18/7/1971 –بغداد  - اجلمهورية ( 17/7/1971 ،بغداد

  
)613(  

ناسبة زيارة السيد عبد احلليم خدام، وزير بيان سوري أملاين ديمقراطي مشترك بم  -547
  اخلارجية السوري، جلمهورية أملانيا الديمقراطية

  )18/7/1971 –دمشق  –البعث ( 17/7/1971 ،برلين

  
)614(  

يف الكويت إىل الشيخ جابر " فتح"نداء مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -548
الوزراء الكويتي، للعمل لوقف  األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ورئيس جملس

  االقتتال يف األردن
  )18/7/1971 –الكويت  –الرأي العام (الكويت 

  
)614(  

  بيان جملسي الثورة والوزراء اجلزائريين حول حوادث األردن  -549
  )19/7/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 18/7/1971 ،اجلزائر

)615(  

لتنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة ا  -550
الفريق حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، إعراباً عن االمتنان من 

  موقف احلكومة السورية من حركة املقاومة
  )19/7/1971 –دمشق  –فتح ( 18/7/1971

  
  

)615(  

ع عدد من القادة بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول وقو  -551
  الفلسطينيين أسرى يف يد القوات األردنية

  )19/7/1971 –دمشق  –فتح ( 18/7/1971

  
)615(  

  بيان احتاد احملامين العرب حول حوادث األردن  -552
 –أيلول  –القاهرة  -العدد الثالث  –السنة الثانية  –احلق ( 18/7/1971 ،القاهرة
  )246، ص 1971 –سبتمبر 

)615(  

نداء حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري إىل األحزاب اليسارية يف العامل لتأييد   -553
  املقاومة الفلسطينية

  )19/7/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 18/7/1971 ،اجلزائر

  
)616(  

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول عبور عدد من الفدائيين نهر   -554
  تلةاألردن إىل األرض احمل

  )19/7/1971 –دمشق  –فتح (

  
)616(  

برقية االحتاد العام للمرأة الفلسطينية إىل امللوك والرؤساء العرب حول حوادث   -555
  األردن

)617(  
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  )19/7/1971 –دمشق  –فتح (
ث دبرقية االحتاد النسائي العربي الفلسطيني إىل امللوك والرؤساء العرب حول حوا  -556

  األردن
  )19/7/1971 –دمشق  –فتح 

)617(  

برقية العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي،   -557
  إىل بعض الرؤساء العرب حول الوضع يف األردن

  )20/7/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 19/7/1971 ،طرابلس

  
)617(  

  بيان جملس الوزراء الكويتي حول حوادث األردن  -558
  )20/7/1971 –الكويت  –الرأي العام ( 19/7/1971 ،الكويت

)618(  

جانب من حديث السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، حول التطورات   -559
  األخيرة يف عالقة احلكومة األردنية بالفدائيين الفلسطينيين

  )20/7/1971 –عمان  –الدستور ( 19/7/1971 ،عمان

  
)618(  

م العطا، نائب رئيس جملس الثورة السوداين للحركة االنقالبية يف بيان الرائد هاش  -560
السودان على حكومة اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة السوداين، 

  سة احلركةحول سيا
  )20/7/1971 –بيروت  –األنوار ( 19/7/1971 ،اخلرطوم

  
)623(  

  ية العراقية حول حوادث األردنبيان االحتاد العام لنقابات العمال يف اجلمهور  -561
  )20/7/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 19/7/1971 ،بغداد

)623(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -562
الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول موقف العراق من حوادث 

  األردن
  )20/7/1971 –بغداد  –ة اجلمهوري(

  
)623(  

برقية السيد ياسر عرفات إىل العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة   -563
  ورئيس جملس الوزراء الليبي، حول موقف ليبيا من  الثورة الفلسطينية

  )20/7/1971 –دمشق  –فتح (

  
)624(  

إىل اللجنة ة لتحرير فلسطين برقية اللجنة املركزية للجبهة الشعبية الديمقراطي  -564
  ي الصيني بمناسبة الذكرى اخلمسينية لتأسيس احلزباملركزية للحزب الشيوع

  )20/7/1971 – 19العدد  - الشرارة (

  
)624(  

بيان االحتاد العام لنقابات العمال يف اجلمهورية العربية السورية حول حوادث   -565
  األردن
  )20/7/1971 –دمشق  –فتح (دمشق 

)624(  

تصريح الناطق الرسمي األردين حول دعوة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة   -566
  الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، إىل عقد مؤتمر قمة عربي

  )21/7/1971  -عمان  –الدستور ( 20/7/1971 ،عمان

  
)625(  

  األردن تصريح ملصدر رسمي سوري حول تعثر مهمة الوفد العسكري السوري يف  -567
  )21/7/1971 –دمشق  –البعث ( 20/7/1971 ،دمشق

)626(  

  بيان سوري بولوين مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس   -568
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  جملس الوزراء ووزير اخلارجية السوري، لبولونيا
  )22/7/1971 –دمشق  –البعث ( 21/7/1971وارسو، 

)626(  

بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، يف مأدبة أقيمت تكريمًا  كلمة السيد عبد العزيز  -569
  له بمناسبة زيارته جلمهورية الصين الشعبية

  )23/7/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 21/7/1971 ،بكين

  
)627(  

بيان تونسي لبناين مشترك بمناسبة زيارة السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية   -570
  اللبناين، لتونس

  )22/7/1971 –تونس  –العمل ( 21/7/1971 ،تونس

  
)627(  

برقية الدكتور جورج حبش، األمين العام للجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير   -571
فلسطين، إىل املقدم بابكر النور، رئيس جملس قيادة الثورة يف جمهورية السودان 

  "اخلطوة التصحيحية"الديمقراطية، بمناسبة 
  )5، ص 24/7/1971 –بيروت  – 110دد الع –الهدف ( 21/7/1971

  
  

)628(  

  حول حوادث األردن -فرع سورية  -بيان االحتاد العام للمعلمين الفلسطينيين   -572
  )22/7/1971 –دمشق  –فتح (دمشق 

)628(  

  بيان احتاد األدباء يف العراق حول حوادث األردن  -573
  )22/7/1971 –بغداد  –اجلمهورية (بغداد 

)628(  

  بيان جمعية الصحافيين التونسيين حول حوادث األردن  -574
  )22/7/1971 –تونس  –العمل (تونس 

)629(  

  بيان االحتاد التونسي للشغل حول حوادث األردن  -575
  )22/7/1971 –تونس  –العمل (تونس 

)629(  

  رسالة امللك حسين إىل امللوك والرؤساء العرب حول الوضع القائم يف األردن  -576
  )23/7/1971 –عمان  –الدستور ( 22/7/1971 ،عمان

)629(  

مذكرة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل امللوك والرؤساء العرب حول   -577
  العالقات بين الثورة الفلسطينية والنظام األردين

  )23/7/1971 –دمشق  –فتح ( 22/7/1971

  
)631(  

  سطين إىل الدول العربية، بشأن مسألة تهويد القدسمذكرة الهيئة العربية العليا لفل  -578
، 1971 –أغسطس  –آب  –بيروت  – 125العدد  –فلسطين ( 22/7/1971 ،بيروت

  )13ص 

)633(  

حديث صحايف خاص للسيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبناين، حول موقف   -579
  لبنان من حوادث األردن

  )23/7/1971 –تونس  –العمل ( 22/7/1971 ،تونس

  
)635(  

اللندنية، حول مسألة تبديل معامل  "تايمز"رسالة السفراء العرب يف لندن إىل صحيفة   -580
  مدينة القدس

  )28/7/1971 –دمشق  –فتح ( 22/7/1971 ،لندن

  
)635(  

  بيان اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية األردنية إىل الشعب حول الوضع يف األردن  -581
  )23/7/1971 –دمشق  –فتح (

)636(  

  )637(  برقية اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية األردنية إىل القادة واملسؤولين العرب  -582
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  )23/7/1971 –دمشق  –فتح (
خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف افتتاح الدورة   -583

  اجلديدالعربي  األوىل للمؤتمر القومي لالحتاد االشتراكي
  )24/7/1971 –القاهرة  –األهرام ( 23/7/1971 ،القاهرة

  
)637(  

برقية املكتب العمايل للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل السيد شفيع أحمد الشيخ،   -584
أمين سر االحتاد العام لنقابات العمال يف جمهورية السودان الديمقراطية، وأعضاء 

  حدث يف السودانالذي " التغيير"االحتاد، بمناسبة 
  )16، ص 24/7/1971 –بيروت  – 110العدد  –الهدف (

  
  

)641(  

برقية حزب العمل العربي يف عمان إىل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول حوادث   -585
  األردن

  )15، ص 24/7/1971 –بيروت  – 110العدد  –الهدف (

  
)641(  

ور السادات، رئيس اجلمهورية تصريح لناطق رسمي أردين حول خطاب الرئيس أن  -586
  العربية املتحدة

  )25/7/1971 –عمان  –الدستور ( 24/7/1971 ،عمان

  
)642(  

  تصريح مصدر رسمي سوري حول إغالق احلدود بين سورية واألردن  -587
  )26/7/1971 –دمشق  –البعث ( 25/7/1971 ،دمشق

)642(  

للعمال اجلزائريين إىل االحتاد العام  برقية اللجنة التنفيذية الوطنية لالحتاد العام  -588
  لعمال فلسطين حول حوادث األردن

  )26/7/1971 –دمشق  –فتح (اجلزائر 

  
)643(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، يف اختتام املؤتمر   -589
  القومي لالحتاد االشتراكي العربي

  )27/7/1971 –رة القاه –األهرام ( 26/7/1971 ،القاهرة

  
)643(  

  قرارات وتوصيات املؤتمر القومي لالحتاد االشتراكي العربي  -590
  )27/7/1971 –القاهرة  –األهرام ( 26/7/1971 ،القاهرة

)643(  

  بيان حول نتائج املؤتمر القومي لالحتاد االشتراكي العربي  -591
  )27/7/1971 –القاهرة  –األهرام ( 26/7/1971 ،القاهرة

)645(  

تصريح السيد عمر السقاف، وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودي، حول زيارة   -592
  امللك حسين للمملكة العربية السعودية

  )28/7/1971 –عمان  –الدستور ( 27/7/1971 ،الرياض

  
)647(  

طبيعة "نص دراسة وضعتها اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول   -593
  "الفلسطينية ومهماتها الراهنة -ية األردنية اجلبهة الوطن

  )28/7/1971 – 18العدد  –الشرارة (

  
)647(  

كلمة الفريق أول حممد صادق، وزير احلربية يف اجلمهورية العربية املتحدة، يف   -594
  جمع من الضباط واجلنود يف أثناء زيارته جلبهة القناة

  )29/7/1971 –القاهرة  –األهرام ( 28/7/1971

  
)649(  

التحرير الفلسطينية بنفي أخبار  تصريح لناطق باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة  -595
  ذاعتها إذاعة عمانا

  
)650(  
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  )29/7/1971 –دمشق  –فتح ( 28/7/1971
برقية امللك حسين إىل العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس   -596

بعض الرؤساء العرب يف طرابلس للتداول  جملس الوزراء الليبي، بمناسبة اجتماع
  يف حوادث األردن

  )30/7/1971 –عمان  –الرأي ( 29/7/1971 ،عمان

  
  

)650(  

بيان جملس النواب األردين إىل امللوك والرؤساء العرب، ورؤساء جمالس النواب   -597
  العربية، واألمين العام جلامعة الدول العربية، حول حوادث األردن األخيرة

  )30/7/1971 –عمان  –الرأي ( 29/7/1971 ،عمان

  
)652(  

  بيان جملسي الثورة والوزراء اجلزائريين حول تعليق العالقات باحلكومة األردنية  -598
  )30/7/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 29/7/1971 ،اجلزائر

)654(  

رسالة السيد قايد أحمد، عضو جملس الثورة ومسؤول جهاز حزب جبهة التحرير   -599
الوطني اجلزائري، إىل السيد شبلي العيسمي، األمين العام املساعد للقيادة القومية 

  حلزب البعث العربي االشتراكي، حول حوادث األردن
  )30/7/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( اجلزائر 

  
  

)655(  

جانب من خطاب السيد قايد أحمد يف افتتاح املؤتمر السادس لالحتاد العام لطلبة   -600
  طينفلس

  )31/7/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 30/7/1971 ،اجلزائر

)655(  

بيان مصري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي السوفياتي   -601
  للجمهورية العربية املتحدة

  )31/7/1971 –القاهرة  –األهرام ( 30/7/1971 ،القاهرة

  
)658(  

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل املؤتمر جانب من تقرير التنظيم الطالبي   -602
  الوطني السادس لالحتاد العام لطلبة فلسطين حول نشاط االحتاد وأوضاعه

أكتوبر  -تشرين األول  –ملحق العدد الثالث  –صدى الثورة ( 5/8/1971 - 30/7
– 1971(  

  
)659(  

طاب الرئيس تصريح لناطق صحايف باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول خ  -603
  أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة

  )3، ص 31/7/1971 –بيروت  – 111العدد  –الهدف (

  
)664(  

نداء ثوار اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف قطاع غزة إىل الدول العربية حول   -604
  الظروف الراهنة التي تواجهها املقاومة

  )4، ص 31/7/1971 –بيروت  – 111العدد  –الهدف (

  
)664(  

  البيان الصادر عن مؤتمر الرؤساء العرب يف طرابلس حول حوادث األردن  -605
  )1/8/1971 –دمشق  –فتح ( 31/7/1971 ،طرابلس

)665(  

برقية امللك حسين إىل السيد كامل عريقات، رئيس جملس النواب األردين، حول بيان   -606
  اجمللس إىل امللوك والرؤساء العرب

  )1/8/1971 –عمان  –الدستور ( 31/7/1971 ،عمان

  
)666(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -607
  الفلسطينية، حول احلوادث األخيرة يف األردن

  
)667(  
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  )31/7/1971 –القاهرة  –األهرام (دمشق 
  رابلس حول الوضع يف األردنبرقية اجلبهة الوطنية األردنية إىل مؤتمر ط  -608

  )1/8/1971 –دمشق  –فتح (
)668(  

برقية اجلبهة الوطنية األردنية إىل الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة   -609
  ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، حول موقفه من األردن

  )1/8/1971 –دمشق  –فتح (

  
)669(  

جملس قيادة الثورة ورئيس جملس  حديث صحايف للعقيد معمر القذايف، رئيس  -610
  الوزراء الليبي، حول حوادث األردن ومواقف الدول العربية منها

  )2/8/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 1/8/1971 ،طرابلس

  
)669(  

بيان جزائري صيني مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير   -611
  بيةاخلارجية اجلزائري، جلمهورية الصين الشع

  )3/8/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 1/8/1971 ،بكين

  
)672(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -612
الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، حول 

  تأييد اجلزائر للثورة الفلسطينية
  )4/8/1971 –دمشق  –فتح (

  
  

)672(  

  بيان احتاد املعلمين العرب حول حوادث األردن   -613
  )4/8/1971 –دمشق  –فتح (

)672(  

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول تعرض اليساريين العرب لـ   -614
  "حمالت التطويق واإلبادة"

  )5، ص 9/8/1971 –بيروت  – 579العدد  –احلرية ( 4/8/1971

  
)673(  

جبل "أهم قرارات املؤتمر السادس لالحتاد العام لطلبة فلسطين كما نشرتها جملة   -615
  "الزيتون
 –كانون األول  –القاهرة  –العدد الرابع عشر  –جبل الزيتون ( 5/8/1971 ،اجلزائر

  )18، ص 1971 –ديسمبر 

)675(  

تونسي، حول زيارته جانب من تصريح السيد حممد املصمودي، وزير اخلارجية ال  -616
  لألردن وبعض البالد العربية األخرى

  )6/8/1971 –تونس  –العمل ( 5/8/1971 ،سصقان

  
)678(  

بيان جزائري فيتنامي مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير   -617
  اخلارجية اجلزائري، جلمهورية فيتنام الديمقراطية

  )10/8/1971 -ئراجلزا –الشعب ( 6/8/1971 ،هانوي

  
)679(  

كلمة الدكتور طالب أحمد اإلبراهيمي، وزير اإلعالم والثقافة اجلزائري، يف اختتام   -618
  املؤتمر السادس لالحتاد العام لطلبة فلسطين

  )7/8/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 6/8/1971 ،اجلزائر

  
)680(  

عليها املؤتمر السادس قرارات جلنة الكفاح املسلح وشؤون الثورة التي صادق   -619
  لالحتاد العام لطلبة فلسطين

  )7/8/1971اجلزائر  –الشعب (اجلزائر 

  
)680(  
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برقية اللواء جعفر النميري، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء   -620
السوداين، إىل العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء 

  ائج مؤتمر طرابلسالليبي، حول نت
  )8/8/1971 –بنغازي  –احلقيقة (اخلرطوم 

  
  

)682(  

حديث صحايف خاص للسيد عبد الكريم الشيخلي، وزير اخلارجية العراقي، حول   -621
  موقف حكومته من بعض املسائل الراهنة

  )4، ص 9/8/1971 –الكويت  – 218العدد  –اليقظة (الكويت 

  
)682(  

  لك حسين حول بعض جوانب أزمة الشرق األوسطحديث صحايف خاص للم  -622
  )11/8/1971 –باريس  –" لوموند("عمان 

)683(  

بيان عراقي فلسطيني مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل اللجنة التنفيذية ملنظمة   -623
  التحرير الفلسطينية للعراق

  )12/8/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 11/8/1971 ،بغداد

  
)684(  

املصرية السعودية املشتركة بشأن األزمة ما بين السلطات األردنية " عملورقة ال"  -624
  "األهرام"واملقاومة الفلسطينية، كما نشرتها 

  )12/8/1971 –القاهرة  –األهرام (

  
)685(  

  تصريح ناطق رسمي سوري حول قطع العالقات الدبلوماسية باألردن  -625
  )13/8/1971 –دمشق  –البعث ( 12/8/1971 ،دمشق

)686(  

تصريح الناطق الرسمي األردين حول قيام اجلمهورية العربية السورية بقطع   -626
  عالقاتها الدبلوماسية باألردن

  )13/8/1971 –عمان  –الرأي ( 12/8/1971 ،عمان

  
)686(  

األردنية التي قدمتها احلكومة إىل السيد عمر السقاف، وزير الدولة " ورقة العمل"  -627
السعودي، والدكتور حسن صبري اخلويل، املمثل الشخصي  للشؤون اخلارجية

للرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، بشأن العالقات ما بينها 
  وبين املقاومة الفلسطينية

  )16/8/1971 –عمان  –الرأي ( 13/8/1971 ،عمان

  
  

)687(  

لعزيز بوتفليقة، وزير بيان جزائري كوري مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد ا  -628
  اخلارجية اجلزائري، جلمهورية كوريا الديمقراطية

  )18/8/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 13/8/1971 ،بيونغ يانغ

  
)687(  

جانب من حديث صحايف خاص للرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة   -629
  ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، حول القضية الفلسطينية

  )14/8/1971 –عب اجلزائر الش(اجلزائر 

  
)688(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -630
، حول مواقف املقاومة من الفريق حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية

  احلوادث اجلارية على احلدود السورية األردنية
  )15/8/1971 –دمشق  –البعث ( 14/8/1971

  
  

)689(  

تصريح ناطق بلسان جلنة إعالم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول   -631
  املصرية السعودية" ورقة العمل"املوقف من 

  
)690(  
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  )4، ص 23/8/1971 –بيروت  – 581العدد  –احلرية ( 15/8/1971
  حول مؤتمر جدةبيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية   -632

  )14/9/1971 –بيروت  – 2العدد  –حصاد العاصفة ( 16/8/1971
)691(  

  بيان اللجنة الشعبية لتحرير فلسطين حول رفض الوساطات مع النظام األردين  -633
  )3، ص 21/8/1971 –بيروت  – 114العدد  –الهدف ( 18/8/1971

)691(  

االحتاد العام لعمال فلسطين، حديث صحايف خاص للسيد فتحي الراغب، رئيس   -634
  حول نشاطات االحتاد

  )20/8/1971 –دمشق  –البعث ( 19/8/1971 ،دمشق

  
)694(  

 - القيادة العامة  - بيان التنظيم الطالبي التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -635
  حول املؤتمر الوطني السادس لالحتاد العام لطلبة فلسطين

  )11، ص 20/8/1971 –بيروت  – 363العدد  –إىل األمام (

  
)695(  

بيان الرؤساء األسد والسادات والقذايف حول إقرار مشروع دستور احتاد اجلمهوريات   -636
  العربية
  )21/8/1971 –دمشق  –البعث ( 20/8/1971 ،دمشق

  
)696(  

إىل املؤتمر  -القيادة العامة  -جانب من مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -637
  رابع لالحتاد العام لعمال فلسطينال

  )4، ص 27/8/1971 –بيروت  – 364العدد  –إىل األمام ( 20/8/1971

  
)698(  

رسالة النقيب أحمد حممد احلنفي، قائد قوات جيش التحرير الفلسطيني يف لبنان،   -638
الفلسطينية " بعض العناصر الشيوعية"إىل قيادة األمن الداخلي اللبنانية حول جلوء 

  ىل لبنانإ
  )4/9/1971 –بيروت  – 116العدد  –الهدف ( 20/8/1971

  
)700(  

بيان عراقي هنغاري مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد الكريم الشيخلي، عضو   -639
  جملس قيادة الثورة ووزير اخلارجية العراقي، لهنغاريا

  )23/8/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 22/8/1971 ،بودابست

  
)700(  

  يث صحايف خاص للملك حسين حول األوضاع الراهنةحد  -640
  )24/8/1971 –بيروت  –النهار ( 23/8/1971 ،عمان

)700(  

  قرارات املؤتمر الرابع لالحتاد العام لعمال فلسطين  -641
 –تشرين األول  –دمشق  – 10/45العدد  –صوت فلسطين ( 24/8/1971 ،دمشق

  )55، ص 1971 –أكتوبر 

)703(  

سيد قايد أحمد، مسؤول جهاز حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائري، إىل برقية ال  -642
السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول 

  "أبو علي إياد"استشهاد السيد 
  )25/8/1971 –دمشق  – 300العدد  –فتح (

  
  

)707(  

يف " مؤامرة احلكم الذاتي"سطين حول بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فل  -643
  الضفة الغربية

  )2، ص 6/9/1971 –بيروت  – 583العدد  –احلرية ( 26/8/1971

  
)707(  

  قرارات وتوصيات املؤتمر العشرين ملنظمة الطلبة العرب يف الواليات املتحدة   -644
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  األميركية وكندا
  )6، ص 11/9/1971 –بيروت  – 117العدد  –الهدف ( 26/8/1971 ،هيوستن

)710(  

حديث صحايف خاص للسيد حممد املصمودي، وزير اخلارجية التونسي، حول   -645
  الوضع يف األردن

  )28/8/1971 –تونس  –العمل (القاهرة 

  
)710(  

حديث صحايف خاص للسيد حممد يزيد، سفير اجلمهورية اجلزائرية يف بيروت، حول   -646
  بعض قضايا حركة املقاومة الفلسطينية

  )6، ص 28/8/1971 –بيروت  – 115العدد  –الهدف (بيروت 

  
)711(  

مذكرة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل السيد وصفي التل، رئيس جملس   -647
الوزراء األردين، حول مواقف املطران أبلثون، رئيس األساقفة األنغليكاين يف القدس، 

  املعادية للعرب
  )6/1/1972 –ن عما –الدستور ( 29/8/1971 ،عمان

  
  

)713(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل الشعب بمناسبة   -648
  إجراء االستفتاء على مشروع دستور احتاد اجلمهوريات العربية

  )31/8/1971 –القاهرة  –األهرام ( 30/8/1971 ،القاهرة

  
)714(  

مهورية العربية السورية، إىل الشعب بمناسبة كلمة الفريق حافظ األسد، رئيس اجل  -649
  إجراء االستفتاء على مشروع دستور احتاد اجلمهوريات العربية

  )31/8/1971 –دمشق  –البعث ( 30/8/1971 ،دمشق

  
)716(  

تصريح السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، تعقيباً على ما نقلته   -650
السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول  عن لسان الرئيس أنور" األهرام"

  دور األردن يف املنطقة العربية
  )31/8/1971 –عمان  –الرأي ( 30/8/1971 ،عمان

  
  

)716(  

  توصيات حلقة اجلغرافيين العرب لتوحيد أسماء املواقع العربية  -651
  )31/8/1971 –بيروت  –بيروت ( 30/8/1971 ،بيروت

)717(  

ي صومايل مشترك بمناسبة زيارة السيد عمر غالب، وزير اخلارجية بيان سور  -652
  الصومايل، للجمهورية العربية السورية

  )1/9/1971 –دمشق  –البعث ( 31/8/1971 ،دمشق

  
)718(  

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي عن أعمال املؤتمر القومي   -653
  احلادي عشر للحزب

  )6/9/1971 –دمشق  –البعث ( 1971) سبتمبر(ل أوائل أيلو ،دمشق

  
)718(  

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء   -654
  )سبتمبر(الليبي، يف ذكرة ثورة أول أيلول 

  )2/9/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 1/9/1971 ،طرابلس

  
)720(  

رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول  حديث صحايف خاص للفريق حافظ األسد،  -655
  بعض القضايا الراهنة

  )7/9/1971 –دمشق  –البعث (دمشق 

  
)720(  

  مذكرة الغرف التجارية والقطاع الزراعي يف الضفة الغربية املزمع تقديمها إىل   -656
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  جملس جامعة الدول العربية حول منتوجات الضفة
  )7/9/1971 –عمان  –الدستور (

)721(  

جانب من خطاب امللك حسين أمام اللجنة التحضيرية لالحتاد الوطني األردين حول   -657
  القضايا الراهنة يف السياسة األردنية

  )8/9/1971 –عمان  –الدستور ( 7/9/1971 ،عمان

  
)723(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول موقفها من مساعي التوسط ما بين   -658
  ة املقاومةالسلطات األردنية وحرك

  )3، ص 11/9/1971 –بيروت  – 117العدد  –الهدف ( 8/9/1971 ،بيروت

  
)726(  

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول حماذير التفاوض مع احلكم   -659
  األردين لتسوية اخلالفات الناشبة معه

  )3، ص 20/9/1971 –بيروت  – 585العدد  –احلرية ( 8/9/1971 ،بيروت

  
)728(  

  بيان االحتادات الشعبية الفلسطينية حول موقفها من املؤتمر املزمع عقده يف جدة  -660
  )2، ص 13/9/1971 –بيروت  – 584العدد  –احلرية ( 8/9/1971 ،بيروت

)729(  

  امليثاق املقترح لالحتاد الوطني األردين  -661
  )9/9/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

)730(  

ري كاميروين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أحمدو أحيجو، رئيس بيان جزائ  -662
  جمهورية الكاميرون الفدرالية، للجزائر

  )11/9/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 10/9/1971 ،اجلزائر

  
)732(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -663
  يف صوفيا لنصرة عمال وشعب فلسطين العاملي املؤتمر العمايل

  )4، ص 15/9/1971 –دمشق  – 303العدد  –فتح ( 10/9/1971

  
)733(  

رسالة الفريق حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، إىل املؤتمر العمايل   -664
  العاملي يف صوفيا لنصرة عمال وشعب فلسطين

  )12/9/1971 –دمشق  –البعث ( 11/9/1971 ،دمشق

  
)733(  

كلمة الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة، وزير اخلارجية البحريني، أمام جملس   -665
  جامعة الدول العربية بمناسبة قبول دولة البحرين عضواً يف اجلامعة

 –القاهرة  – 40العدد  –نشرة أخبار جامعة الدول العربية ( 11/9/1971 ،القاهرة
  )1، ص 11/9/1971

  
)734(  

لشيخ علي أحمد األنصاري، وزير العمل والشؤون االجتماعية القطري، أمام كلمة ا  -666
  جملس جامعة الدول العربية بمناسبة قبول دول قطر عضواً يف اجلامعة

 –القاهرة  – 40العدد  –نشرة أخبار جامعة الدول العربية ( 11/9/1971 ،القاهرة
  )3، ص11/9/1971

  
)734(  

  املي لنصرة عمال وشعب فلسطين إىل عمال العاملالع نداء املؤتمر العمايل  -667
  )10، ص 22/9/1971 –دمشق  – 304العدد  –فتح ( 13/9/1971 ،صوفيا

)734(  

  99واء املدرع لكلمة امللك حسين يف ضباط وضباط صف وأفراد ال  -668
  )16/9/1971 –عمان  –الدستور ( 15/9/1971

)735(  

  إعادة "مهورية مصر العربية، إىل الشعب حول بيان الرئيس أنور السادات، رئيس ج  -669
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  وأزمة الشرق األوسط" تنظيم الدولة
  )17/9/1971 –القاهرة  –األهرام ( 16/9/1971 ،القاهرة

)736(  

جانب من بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين يف ذكرى حوادث أيلول   -670
  يف األردن) سبتمبر(

  )2، ص 20/9/1971 –بيروت  – 585 العدد –احلرية ( 17/9/1971

  
)740(  

القيادة  -حديث صحايف خاص ألحد مسؤويل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -671
  )سبتمبر(حول حوادث أيلول  -العامة 

  )4، ص 17/9/1971 –بيروت  – 367العدد  –إىل األمام (

  
)741(  

  عادي السادس واخلمسينقرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده ال  -672
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 18/9/1971 - 11القاهرة 

)744(  

بيان جليش التحرير الفلسطيني حول توجه العميد عبد الرزاق اليحيى، القائد العام   -673
  جليش التحرير، إىل جدة لالشتراك يف مؤتمر املصاحلة املزمع عقده

  )18/9/1971 –بيروت  –النهار (بيروت 

  
)747(  

بيان مغربي بريطاين مشترك بمناسبة زيارة السيد ألك دوغالس هيوم، وزير   -674
  اخلارجية البريطاين، للمغرب

  )19/9/1971 –الرباط  –األنباء ( 18/9/1971 ،الرباط

  
)747(  

يف ذكرى حوادث  - قوات الصاعقة  -بيان ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   -675
  يف األردن) مبرسبت(أيلول 

  )3، ص 20/9/1971 –دمشق  – 97العدد  –الطالئع (

  
)748(  

جانب من كلمة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، يف املؤتمر الثالث ملنظمة املدن   -676
  العربية، حول تهويد القدس

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 20/9/1971 ،تونس

  
)749(  

  كلية العسكرية امللكيةالحفل تخريج دورة الضباط العاشرة يف  كلمة امللك حسين يف  -677
  )22/9/1971 –عمان  –الدستور ( 21/9/1971 ،عمان

)750(  
  

رسالة املؤتمر الثالث ملنظمة املدن العربية إىل السيد ناكاغاوا، رئيس جملس األمن   -678
  الدويل، حول مسألة تهويد القدس

  )23/9/1971 –تونس  –العمل ( 22/9/1971 ،تونس

  
)751(  

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين بنفي شائعات عن انسحابها من   -679
  اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )3، ص 27/9/1971 –بيروت  – 586العدد  –احلرية ( 22/9/1971

  
)752(  

ن حول مصرع مواطن فلسطيني بيان اللجنة السياسية العليا للفلسطينيين يف لبنا  -680
  على يد قوات التحرير الشعبية يف لبنان

  )25/9/1971 –بيروت  – 12العدد  –حصاد العاصفة ( 24/9/1971 ،بيروت

  
)752(  

مذكرة صادرة عن مكتب العميد عبد الرزاق اليحيى، القائد العام جليش التحرير   -681
الفلسطينية، حول مصرع أحد  الفلسطيني، إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير

  املوظفين املدنيين امللحقين بجيش التحرير
  25/9/1971 –بيروت  –النهار ( 24/9/1971

  
  

)753(  



56 
 

بيان سوري بلغاري مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي البلغاري   -682
  للجمهورية العربية السورية

  )26/9/1971 –دمشق  –البعث ( 25/9/1971 ،دمشق

  
)753(  

بيان اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول بعض املالبسات التي   -683
  أشيعت عن موقفها من مؤتمر جدة

  )2، ص 4/10/1971 –بيروت  – 587العدد  –احلرية ( 25/9/1971

  
)754(  

  حسين يف رجال سالح املدفعية امللكي األردين خطاب امللك  -684
  )28/9/1971 –عمان  –ر الدستو( 27/9/1971 ،عمان

)756(  

  يف األردن) سبتمبر(حوادث أيلول  ىبيان االحتاد العام لطلبة األردن يف ذكر  -685
  )2، ص 27/9/1971 –بيروت  – 586العدد  –احلرية (

)757(  

حديث صحايف خاص للسيد حممد املصمودي، وزير اخلارجية التونسي، حول   -686
  مسألة تهويد القدس

  )29/9/1971 –تونس  – العمل(باريس 

  
)758(  

حول الوضع " فتح"جانب من حتليل سياسي حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -687
  الراهن للقضية الفلسطينية

 –أيلول   -بيروت  –مركز األبحاث  –" املقاومة الفلسطينية والنظام األردين("
  )309، ص 1971 –سبتمبر 

  
)759(  

ورئيس " فتح"أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني  حديث السيد خالد احلسن،  -688
الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، حول الواقع الراهن حلركة املقاومة 

  الفلسطينية واحتماالت املستقبل
  )279، ص 1971 –سبتمبر  –أيلول  –بيروت  – 4العدد  –شؤون فلسطينية "

  
  

)762(  

  حول املسائل الراهنة" فتح"ة التحرير الوطني الفلسطيني حوار مع قادة حرك  -689
سبتمبر  –أيلول  –بيروت  –مركز األبحاث  –" املقاومة الفلسطينية والنظام األردين("
  )316، ص 1971 –

)766(  

حديث الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول   -690
  ة الفلسطينية واحتماالت املستقبلالواقع الراهن حلركة املقاوم

  )291، ص 1971 –سبتمبر  –أيلول  –بيروت  – 4العدد  –شؤون فلسطينية "

  
)768(  

ملخص الرؤية السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف مرحلة ما "دراسة حول   -691
  )سبتمبر(بعد أيلول 

سبتمبر  –أيلول  –بيروت  –مركز األبحاث  –" املقاومة الفلسطينية والنظام األردين("
  )337، ص 1971 –

  
)772(  

حملة أيلول "حتليل سياسي للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين بعنوان   -692
  "، دروس ونتائج)سبتمبر(

سبتمبر  –أيلول  –بيروت  –مركز األبحاث  –" املقاومة الفلسطينية والنظام األردين("
  )325، ص 1971 –

  
)779(  

سالة السيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف جمهورية مصر العربية، إىل السيد ر  -693
  يف قطاع غزة" املوقف املتدهور"يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة، حول 

  
)782(  
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  )55، ص  1971 –سبتمبر  –أيلول  –دمشق  – 9/44العدد  –صوت فلسطين (
  لث للحزب الشيوعي اللبنايننص مشروع املوضوعات املعدة للمؤتمر الثا  -694

  )9/10/1971 –بيروت  –األخبار ( 1971) سبتمبر(أواخر أيلول 
)783(  

بيان بعض الهيئات واملنظمات الشعبية يف الكويت يف ذكرى حوادث أيلول   -695
  يف األردن) سبتمبر(

  )2، ص 11/10/1971 –بيروت  – 588العدد  –احلرية ( 1971) سبتمبر(أيلول 

  
)786(  

حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير   -696
  فلسطين، حول وضع املقاومة الفلسطينية يف املرحلة احلاضرة

  )10، ص 2/10/1971 –بيروت  – 120العدد  –الهدف (

  
)788(  

  بيان لبناين سعودي مشترك بمناسبة زيارة امللك فيصل للبنان  -697
  )3/10/1971 - جدة  –البالد ( 2/10/1971 ،بيروت

)789(  

حديث صحايف خاص للسيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف جمهورية مصر   -698
  العربية، حول تطورات قضية الشرق األوسط

  )3/10/1971 –بيروت  –النهار ( 2/10/1971 ،نيويورك

  
)790(  

يف افتتاح اجمللس خطاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي،   -699
  االستشاري الوطني

مركز الوثائق  –" أبو ظبي يف عيد اجللوس اخلامس(" 3/10/1971 ،أبو ظبي
  )152والدراسات بوزارة شؤون الرئاسة، ص 

  
)791(  

ورئيس جملس  حديث صحايف خاص للرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة  -700
  الوزراء اجلزائري، حول بعض القضايا الراهنة

  )12، ص 4/10/1971 –بيروت  – 51العدد  –الدستور (اجلزائر 

  
)791(  

كلمة الرئيس هواري بومدين يف مأدبة أقيمت تكريماً للسيد أليكسي كوسيغين،   -701
  رئيس جملس الوزراء السوفياتي، بمناسبة زيارته للجزائر

  )6/10/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 5/10/1971 ،اجلزائر

  
)792(  

لة االحتاد العام للمعلمين الفلسطينيين إىل نقابات املعلمين العربية واالحتاد رسا  -702
  العاملي للنقابات حول وضع املعلمين الفلسطينيين يف األردن

  )6، ص 6/10/1971 –دمشق  – 306العدد  –فتح (

  
)792(  

 جانب من كلمة امللك حسين يف ضباط وجنود مديرية التموين والنقل امللكي حول  -703
  الوحدة الوطنية

  )7/10/1971 –عمان  –الدستور ( 6/10/1971 ،عمان

  
)793(  

إىل املؤتمر الثالث  -القيادة العامة  -مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -704
  االستثنائي لالحتاد العام لطلبة األردن

  )6، ص 7/10/1971 –بيروت  – 370العدد  –إىل األمام (

  
)794(  

  حماولة اغتيال السيد ياسر عرفات، القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية بيان حول  -705
  )7/10/1971 –بيروت  – 22العدد  –حصاد العاصفة (

)795(  

  العامل اإلسالمي ةقرارات الدورة الثالثة عشرة للمجلس التأسيسي لرابط  -706
  )15/10/1971 –جدة  –البالد ( 7/10/1971 ،مكة

)796(  
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الركن  صدر مسؤول يف منظمة التحرير الفلسطينية حول منح العميدتصريح مل  -707
  مصباح البديري صالحيات القائد العام جليش التحرير الفلسطيني

  )5، ص 11/10/1971 –دمشق  – 100العدد  –الطالئع ( 7/10/1971

  
)798(  

بيان جزائري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة السيد أليكسي كوسيغين، رئيس   -708
  لس الوزراء السوفياتي، للجزائرجم

  )9/10/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 8/10/1971 ،اجلزائر

  
)798(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف لقائه بأساتذة    -709
  اجلامعات

  )10/10/1971 –القاهرة  –األهرام ( 9/10/1971 ،القاهرة

)798(  

نة اإلعالم للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريح لناطق بلسان جل  -710
  حول حمادثات أجرتها قيادة اجلبهة مع وفد جزائري حكومي

  )3، ص 11/10/1971 –بيروت  – 588العدد  –احلرية (

  
)799(  

  بيان احلركة األردنية للتحرر الوطني حول احلكم القائم يف األردن  -711
  )3، ص 11/10/1971 –بيروت  – 588العدد  –احلرية (

)800(  

بيان كويتي مصري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية   -712
  مصر العربية، للكويت

  )12/10/1971 –الكويت  –الرأي العام ( 11/10/1971 ،الكويت

  
)800(  

حتاد خطاب الرئيس أنور السادات يف مأدبة أقيمت تكريمًا له بمناسبة زيارته لال  -713
  السوفياتي، وحضرها الزعماء السوفيات

  )13/10/1971 –القاهرة  –األهرام ( 12/10/1971 ،موسكو

  
)800(  

بيان عراقي يمني مشترك بمناسبة زيارة القاضي عبد الرحمن األرياين، رئيس   -714
  اجمللس اجلمهوري يف اجلمهورية العربية اليمنية، للجمهورية العراقية

  )13/10/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 12/10/1971 ،بغداد

  
)801(  

  بيان لبناين يمني مشترك بمناسبة زيارة القاضي عبد الرحمن األرياين للبنان  -715
  )13/10/1971 –بيروت  –النهار ( 12/10/1971 ،بيروت

)802(  

بيان مصري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس   -716
  ربية، لالحتاد السوفياتيجمهورية مصر الع

  )14/10/1971 –القاهرة  –األهرام ( 13/10/1971 ،موسكو

  
)802(  

خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول بعض املسائل   -717
  الراهنة

  )15/10/1971 –تونس  –العمل ( 14/10/1971 ،املنستير

)804(  

بمناسبة زيارة وفد حزبي جزائري للحزب بيان جزائري إيطايل حزبي مشترك   -718
  الشيوعي اإليطايل 

  )20/10/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 14/10/1971 ،روما

  
)805(  

  البيان السياسي العام للمؤتمر الثامن للحزب االشتراكي الدستوري يف تونس  -719
  )16/10/1971 –تونس  –العمل ( 15/10/1971 ،املنستير

)805(  

  املركزية لالحتاد االشتراكي العربي حول تقرير الرئيس أنور السادات،  بيان اللجنة  -720
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  رئيس جمهورية مصر العربية، عن زيارته لالحتاد السوفياتي
  )17/10/1971 –القاهرة  –األهرام ( 16/10/1971 ،القاهرة

)805(  

للسيد صدام حسين، نائب رئيس جملس قيادة الثورة ونائب  حديث صحايف خاص  -721
سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي يف العراق، حول بعض  أمين

  املسائل الراهنة
  )17/10/1971 –الكويت  –السياسة (بغداد 

  
)806(  

خطاب الفريق حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول موقف سورية   -722
  من املقاومة الفلسطينية

  )19/10/1971 –شق دم –البعث ( 18/10/1971 ،درعا

  
)806(  

، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو إياد"حديث صحايف خاص للسيد   -723
  ، حول أوضاع الثورة الفلسطينية"فتح"

  )24، ص 19/10/1971 –باريس  – 563العدد  –" جون أفريك("

  
)807(  

رير الفلسطينية، حول ناصر، املتحدث الرسمي باسم منظمة التح لتصريح السيد كما  -724
رفض املذكرة األردنية املتعلقة بالوساطة السعودية بين احلكومة األردنية 

  واملقاومة الفلسطينية
  )21/10/1971 –بيروت  –النهار ( 20/10/1971 ،بيروت

  
)810(  

خطاب السيد روحي اخلطيب، مندوب األردن إىل الدورة الثامنة والثمانين للمجلس   -725
  ونيسكو وأمين القدس، حول تغيير معامل القدسالتنفيذي لأل

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 20/10/1971

  
)810(  

للحقوق اإلنسانية  ةبيان احتاد احملامين العرب حول االنتهاكات اإلسرائيلي  -726
  للمعتقلين واملسجونين العرب يف سجون إسرائيل

كانون  –القاهرة  –العدد األول  – السنة الثالثة –احلق ( 20/10/1971 ،القاهرة
  )197، ص 1972 –يناير  –الثاين 

  
)814(  

بيان مصري يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جوزيب بروز تيتو، رئيس   -727
  اجلمهورية اليوغسالفية، جلمهورية مصر العربية

  )22/10/1971 –القاهرة  –األهرام ( 21/10/1971 ،القاهرة

  
)814(  

  حول مؤتمر جدة - القيادة العامة  -ان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بي  -728
  )5، ص 22/10/1971 –بيروت  – 372العدد  –إىل األمام (

)815(  

لبعض " املسار التراجعي"جانب من بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشجب   -729
  قيادات العمل الوطني الفلسطيني

  )3، ص 23/10/1971 –بيروت  – 123العدد  –الهدف (

  
)815(  

مذكرة الهيئة التنفيذية لالحتاد العام لطلبة فلسطين إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة   -730
التحرير الفلسطينية حول معارضتها للوساطة السعودية املصرية بين احلكومة 

  األردنية وحركة املقاومة الفلسطينية
  )3، ص 23/10/1971 –بيروت  – 123العدد  –الهدف (القاهرة 

  
  

)816(  

بيان سعودي موريتاين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس خمتار ولد داده، رئيس   -731
  اجلمهورية املوريتانية، للمملكة العربية السعودية

  
)817(  
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  )24/10/1971 –جدة  –البالد ( 23/10/1971 ،الرياض
  جانب من كلمة امللك حسين بمناسبة يوم األمم املتحدة  -732

  )25/10/1971 –عمان  –الدستور ( 24/10/1971 ،عمان
)817(  

كلمة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل الشعب بمناسبة يوم   -733
  األمم املتحدة

  )25/10/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 24/10/1971 ،بغداد

  
)818(  

حتاد العام لطلبة األردن، بيان مشترك صادر عن االحتاد العام لعمال األردن واال  -734
  بمناسبة حل نقابات العمال األردنية

  )26/10/1971 –بيروت  – 39العدد  –حصاد العاصفة ( 25/10/1971 ،عمان

  
)818(  

ميري الذي ألقاه الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد ورئيس اخلطاب األ  -735
للفصل التشريعي الثالث جمللس  جملس الوزراء الكويتي، يف افتتاح الدور الثاين

  األمة
  )27/10/1971 –الكويت  –الرأي العام ( 26/10/1971 ،الكويت

  
)819(  

بيان سوري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل جملس الشعب يف اجلمهورية   -736
  العربية السورية لالحتاد السوفياتي

  )28/10/1971 –دمشق  –البعث ( 27/10/1971 ،موسكو

  
)820(  

تصريح السيد كمال ناصر، املتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حول   -737
  انتساب جمهورية الصين الشعبية إىل األمم املتحدة

  )13، ص 3/11/1971 –دمشق  – 310العدد  –فتح ( 27/10/1971 ،بيروت

  
)820(  

ي، رئيس جملس الوزراء يف برقية االحتاد العام لطلبة فلسطين إىل السيد شو ان ال  -738
  جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة انتسابها إىل األمم املتحدة

  )29/10/1971 –، بيروت 42العدد  –حصاد العاصفة (

  
)821(  

خطاب الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء   -739
  ةاجلزائري، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة للثورة اجلزائري

  )1/11/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 29/10/1971 ،اجلزائر

  
)821(  

بيان حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -740
  الفلسطينية، والوفد املرافق له لالحتاد السوفياتي

 –بيروت  – 44العدد  –حصاد العاصفة ( 29/10/1971 ،موسكو
31/10/1971(  

  
)822(  

مذكرة الهيئات النسائية يف نابلس والضفة الغربية حول سوء معاملة السجناء   -741
  العرب يف السجون اإلسرائيلية

  )31/10/1971 –بيروت  – 44العدد  –حصاد العاصفة (

  
)822(  

نداء املسيحيين اجلزائريين إىل املؤمنين لتحمل مسؤولياتهم جتاه قضية السالم يف   -742
  الشرق األوسط

 –تشرين األول  –لندن  – 20العدد  –" يزميستشن أتتيودس أون دجوز آند دجوداكر("
  )6، ص 1971 –أكتوبر 

  
)823(  

  حديث الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول طبيعة املرحلة   -743
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  الراهنة التي تمر فيها القضية العربية
  )2/11/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 1/11/1971 ،بغداد

)823(  

جانب من رسالة امللك حسين إىل السيد رياض املفلح، رئيس الوفد األردين إىل   -744
  للموقف األردين" املنطلقات الثابتة"مؤتمر جدة، حول 

  )5/11/1971 –عمان  –الدستور ( 3/11/1971 ،عمان

  
)824(  

ر الفلسطينية، تصريح السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحري  -745
  حول زيارته لالحتاد السوفياتي وأملانيا الديمقراطية

  )4/11/1971 –بيروت  – 47العدد  –حصاد العاصفة (

  
)825(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف املأدبة التي أقامها   -746
  اسبة قدومهم إىل مصرفريقية، بمنالرؤساء العشرة ملنظمة الوحدة اإلتكريماً ملمثلي 

  )6/11/1971 –القاهرة  –األهرام ( 5/11/1971 ،القاهرة

  
)826(  

رد اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين على رسالة امللك حسين إىل رئيس   -747
  وفد احلكومة األردنية إىل مؤتمر جدة

  )15/11/1971 –بيروت  – 593العدد  –احلرية ( 5/11/1971

  
)827(  

  بيان ندوة الرباط حول القضية الفلسطينية  -748
  )23/11/1971 – بيروت – 62العدد  –حصاد العاصفة ( 5/11/1971 ،الرباط

)828(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول الدورة الثانية من املفاوضات بين   -749
  احلكومة األردنية واملقاومة الفلسطينية يف جدة

  )7، ص 13/11/1971 –بيروت  – 126د العد –الهدف ( 8/11/1971

  
)829(  

تصريح للسيد كمال ناصر، املتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حول   -750
  مؤتمر جدة

  )10/11/1971 –بيروت  – 52العدد  –حصاد العاصفة (

  
)830(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف افتتاح جملس   -751
  الشعب املصري

  )12/11/1971 –القاهرة  –األهرام ( 11/11/1971 ،القاهرة

  
)830(  

بيان جملس قيادة الثورة الليبي إىل األمة العربية حول االعتمادات املقررة من أجل   -752
  قومية املعركة

  )12/11/1971 –بيروت  –النهار ( 11/11/1971 ،طرابلس

  
)834(  

يمقراطية لتحرير فلسطين حول ورقة العمل املصرية بيان اجلبهة الشعبية الد  -753
  األردنية املقدمة إىل مؤتمر جدة

  )4، ص 15/11/1971 –بيروت  – 593العدد  –احلرية ( 11/11/1971

  
)835(  

  ميثاق العمل الوطني للقيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي يف العراق  -754
  )16/11/1971 –د بغدا –اجلمهورية ( 15/11/1971 ،بغداد

)837(  

يف خاص للعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس حديث صحا  -755
  جملس الوزراء الليبي، حول سياسة حكومته جتاه القضية الفلسطينية

  )16/11/1971 –بيروت  –النهار (طرابلس 

  
)838(  

  اسبة الذكرى األوىل حلركة بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي بمن  -756
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  )نوفمبر(السادس عشر من تشرين الثاين 
  )16/11/1971 –دمشق  –البعث ( 16/11/1971 ،دمشق

)840(  

بيان القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي يف اجلمهورية العربية السورية   -757
  باملناسبة ذاتها

  )16/11/1971 –دمشق  –البعث ( 16/11/1971 ،دمشق

  
)841(  

قيبًا على تصريح عتصريح السيد صائب سالم، رئيس جملس الوزراء اللبناين، ت  -758
العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، حول 

  موقف لبنان من املقاومة الفلسطينية
  )17/11/1971 –بيروت  –النهار ( 16/11/1971 ،بيروت

  
  

)841(  

، "فتح"، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو اللطف"ديث خاص للسيد ح  -759
  حول زيارة وفد الثورة الفلسطينية لالحتاد السوفياتي

  )16، ص 17/11/1971 –دمشق  – 312العدد  –فتح (

  
)841(  

  حديث الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول القضايا الراهنة  -760
  )18/11/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 17/11/1971 ،ادبغد

)843(  

حول تصريح الرئيس احلبيب بورقيبة، " األوساط التونسية املأذونة"بيان صادر عن   -761
  "أسوشيتدبرس"رئيس اجلمهورية التونسية، لوكالة 

  )21/11/1971 –تونس  –العمل ( 19/11/1971تونس 

  
)844(  

ادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف بعض الضباط كلمة الرئيس أنور الس  -762
  واجلنود يف أثناء زيارته للجبهة

  )21/11/1971 –القاهرة  –األهرام ( 20/11/1971

  
)845(  

رسالة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل جلنة االستقالل   -763
  جتماعاتها يف غينياالوطني التابعة جمللس السلم العاملي، بمناسبة بدء ا

  )21/11/1971 –بغداد  –الثورة ( 20/11/1971 ،بغداد

  
)846(  

بيان األمانة العامة للجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي يف جمهورية مصر   -764
  العربية حول الوضع الراهن 

  )21/11/1971 –القاهرة  –األهرام ( 20/11/1971 ،القاهرة

  
 )846(  

رئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل اللبنانيين عشية رسالة ال  -765
  ذكرى االستقالل الوطني

  )22/11/1971 –بيروت  –النهار ( 21/11/1971 ،بيروت

  
)848(  

خطاب السيد روحي اخلطيب، أمين القدس ورئيس وفد أمانة منظمة املدن العربية،   -766
  املتحدةأمام اللجنة التنفيذية ملنظمة املدن 

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 21/11/1971 - 18 ،فلورنسا

  
)848(  

 مذكرة جمهورية مصر العربية إىل الرئيس ليوبولد سنغور، رئيس جمهورية السنغال،  -767
  فريقية إىل الشرق األوسطرداً على مذكرة مبعوثي الدول اإل

  )19/1/1972 –بيروت  –النهار ( 23/11/1971 ،القاهرة

  
)849(  

  مقررات وتوصيات املؤتمر الطبي العاشر الحتاد األطباء العرب  -768
  )24/11/1971 –دمشق  –البعث ( 23/11/1971 ،دمشق

)850(  
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حول ما يشاع " الرأي العام"رسالة السيد رشاد الشوا، رئيس بلدية غزة، إىل صحيفة   -769
  عن إنشاء دولة فلسطينية

  )24/11/1971 –الكويت  –الرأي العام (غزة 

  
)851(  

بيان السيد كمال ناصر، املتحدث الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حول   -770
  دور حركة املقاومة ضمن خطة قومية شاملة للمواجهة

  )25/11/1971 –بيروت  – 64العدد  –حصاد العاصفة ( 24/11/1971

  
)851(  

  لالحتاد الوطني األردين خطاب امللك حسين يف افتتاح املؤتمر األول  -771
  )26/11/1971 –عمان  –الدستور ( 25/11/1971 ،عمان

)852(  

  حديث صحايف خاص للملك حسين حول بعض جوانب أزمة الشرق األوسط  -772
  )17، ص 26/11/1971 –بيروت  – 785العدد  –احلوادث (عمان 

)853(  

تحرير الوطني حديث صحايف خاص للسيد خالد احلسن، أحد قادة حركة ال  -773
ورئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية إىل مؤتمر جدة، حول " فتح"الفلسطيني 

  شؤون املقاومة الفلسطينية
  )26/11/1971 –جدة  –املدينة املنورة (

  
  

)856(  

  مشروع النظام األساسي املوقت لالحتاد الوطني األردين  -774
  )26/11/1971 –عمان  –الدستور (

)864(  

االحتاد العام لعمال األردن واالحتاد العام لطلبة األردن بشأن حل نقابات  بيان  -775
  العمال يف األردن

  )2، ص 27/11/1971 –دمشق  – 309العدد  –فتح (

  
)865(  

حديث صحايف خاص للسيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين، حول بعض   -776
  الشؤون الراهنة

  )1/12/1971 –بيروت  –النهار ( 27/11/1971 ،القاهرة

  
)865(  

  بيان منظمة أيلول األسود حول مسؤوليتها عن مصرع السيد وصفي التل   -777
  )30/11/1971 –بيروت  – 68العدد  –حصاد العاصفة ( 28/11/1971

)867(  

  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول مصرع السيد وصفي التل  -778
  )ات الفلسطينيةحمفوظات مؤسسة الدراس( 29/11/1971

)867(  

  بيان اللجنة السياسية العليا للفلسطينيين يف لبنان حول مصرع السيد وصفي التل  -779
  )1/12/1971 –بيروت  – 69العدد  –حصاد العاصفة ( 29/11/1971 ،بيروت

)867(  

، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "أبو إياد"حديث السيد صالح خلف،   -780
  حول الواقع الراهن حلركة املقاومة الفلسطينية واحتماالت املستقبل، "فتح"
  )29، ص 1971 –نوفمبر  –تشرين الثاين  –بيروت  – 5العدد  –شؤون فلسطينية (

  
)868(  

حديث السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير   -781
  واحتماالت املستقبل مة الفلسطينيةكة املقاورفلسطين، حول الواقع الراهن حل

  )47، ص 1971 –نوفمبر  –تشرين الثاين  –بيروت  – 5العدد  –شؤون فلسطينية (

  
)875(  

بيان جتمع األحزاب والقوى التقدمية يف لبنان حول مصر السيد وصفي التل، رئيس   -782
  جملس الوزراء األردين

  )3/12/1971 –بيروت  – 71العدد  –حصاد العاصفة ( 20/11/1971 ،بيروت

  
)880(  
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بيان عراقي صومايل مشترك بمناسبة زيارة اللواء حممد سياد بري، رئيس اجمللس   -783
  ، للجمهورية العراقيةاألعلى لقيادة الثورة يف جمهورية الصومال الديمقراطية

  )1/12/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 30/11/1971 ،بغداد

  
)881(  

مشترك بمناسبة زيارة اللواء حممد سياد بري للجمهورية بيان سوري صومايل   -784
  العربية السورية

  )1/12/1971 –دمشق  –البعث ( 30/11/1971 ،دمشق

  
)881(  

جانب من خطاب العرش الذي ألقاه امللك حسين يف افتتاح الدورة العادية اخلامسة   -785
  جمللس األمة التاسع

  )2/12/1971 –عمان  –الدستور ( 1/12/1971 ،عمان

  
)881(  

حديث صحايف للملك حسين حول مصرع السيد وصفي التل، رئيس جملس الوزراء   -786
  األردين

  )2/12/1971 –عمان  –الدستور ( 1/12/1971 ،عمان

)884(  

برقية أعضاء جملس الشعب املصري إىل الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية   -787
  مصر العربية، تأييداً لسياسته

  )2/12/1971 –بيروت  –األنوار ( 1/12/1971 ،القاهرة

  
)885(  

حديث صحايف خاص للسيد حممود رياض، وزير اخلارجية يف جمهورية مصر   -788
  العربية، حول شؤون الساعة

  )2/12/1971 –بيروت  –النهار ( 1/12/1971 ،نيويورك

  
)885(  

يس جملس الوزراء قرارات جملس النواب األردين حول مصرع السيد وصفي التل، رئ  -789
  األردين

  )2/12/1971 –عمان  –الدستور ( 1/12/1971 ،عمان

)886(  

  حول مصرع السيد وصفي التل" فتح"بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -790
  )7، ص 8/12/1971 –دمشق  – 315العدد  –فتح ( 1/12/1971

)886(  

  في التلقرارات جملس األعيان األردين حول مصرع السيد وص  -791
  )3/12/1971 –عمان  –الدستور ( 2/12/1971 ،عمان

)887(  

بيان جزائري جمري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس بال لوزونتسي، رئيس جملس   -792
  الرئاسة جلمهورية اجملر الشعبية، للجزائر

  )4/12/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 3/12/1971 ،اجلزائر

  
)887(  

أحمد اللوزي، رئيس جملس الوزراء األردين، الذي خلف حديث صحايف خاص للسيد   -793
  السيد وصفي التل

  )5/12/1971 –بيروت  –النهار ( 4/12/1971 ،عمان

)887(  

بيان سوري إيطايل حزبي مشترك بمناسبة زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي   -794
  للحزب الشيوعي اإليطايل ياالشتراك

  )9/12/1971 –دمشق  –البعث ( 6/12/1971 ،روما

  
)888(  

خطاب الفريق حافظ األسد، األمين العام حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس   -795
اجلمهورية العربية السورية، يف افتتاح املؤتمر العام األول الحتاد شبيبة الثورة يف 

  سورية

  
)888(  
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  )8/12/1971 –دمشق  –البعث ( 7/12/1971 ،دمشق
  دين على خطاب العرشرد جملس األعيان األر  -796

  )9/12/1971 –عمان  –الدستور ( 8/12/1971 ،عمان
)889(  

  رد جملس النواب األردين على خطاب العرش  -797
  )9/12/1971 –عمان  –الدستور ( 8/12/1971 ،عمان

)890(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -798
عمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة ورئيس جملس الوزراء الليبي، حول العقيد م

  تأميم شركة البترول البريطانية
  )9/12/1971 –بنغازي  –احلقيقة ( 8/12/1971

  
  

)891(  

بيان احلكومة األردنية برفض قرار السلطات اإلسرائيلية بشأن إجراء انتخابات   -799
  للمجالس البلدية يف الضفة الغربية

  )9/12/1971 –عمان  –الدستور (عمان 

  
)891(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول   -800
  أزمة الشرق األوسط

  )14/12/1971 –القاهرة  –األهرام ( 10/12/1971 ،القاهرة

  
)892(  

لعربية يف اخلليج بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول احتالل إيران للجزر ا  -801
  العربي

  )8، ص 11/12/1971 –بيروت  – 130العدد  –الهدف (

)895(  

مبدأ "بيان االحتاد العام لطلبة فلسطين واالحتاد العام لطلبة األردن حول رفض   -802
  "الوساطة

  )13، ص 11/12/1971 –بيروت  – 130العدد  –الهدف (

)896(  

مهورية العربية السورية، يف افتتاح املؤتمر خطاب الفريق حافظ األسد، رئيس اجل  -803
  الثامن لألدباء العرب

  )12/12/1971 –دمشق  –البعث ( 11/12/1971 ،دمشق

  
)897(  

حول مصرع السيد  -فرع دمشق  -بيان االحتاد العام للحقوقيين الفلسطينيين   -804
  وصفي التل، رئيس جملس الوزراء األردين السابق

  )12/12/1971 –بيروت  – 88العدد  –العاصفة  حصاد( 12/12/1971 ،دمشق

  
)897(  

تصريح صحايف لناطق بلسان جلنة إعالم اجلبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير   -805
  "خللق طرف ثالث فلسطيني"فلسطين حول املساعي 

  )12/12/1971 – 44العدد  –املقاومة ( 12/12/1971

  
)900(  

  تقالل املغربي بمناسبة انعقاد دورته العاديةتوصيات اجمللس الوطني حلزب االس  -806
  )14/12/1971 –الرباط  –العلم ( 12/12/1971 ،الرباط

)900(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول   -807
  أزمة الشرق األوسط

  )15، ص 13/12/1971 –لندن  – 24العدد  – 68اجمللد  –" نيوزويك("القاهرة 

  
)901(  

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير   -808
  اخلارجية السوري، حول بعض املسائل الراهنة

  
)905(  
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  )13/12/1971 –الكويت  –الرأي العام (الكويت 
" النهار"رسالة جلنة اإلعالم املركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل صحيفة   -809

  ل ما نشرته الصحيفة عن صراع داخلي ضمن اجلبهةحو
  )15/12/1971 –بيروت  –النهار ( 14/12/1971 ،بيروت

  
)906(  

بيان السيد خليل أبو حمد، وزير اخلارجية اللبناين، أمام جلنة الشؤون اخلارجية   -810
  النيابية
  )16/12/1971 –بيروت  –النهار ( 15/12/1971 ،بيروت

)906(  

  وصيات مؤتمر األدباء العرب الثامن حول معركة املصير العربيبيان وت  -811
  )16/12/1971 –دمشق  –البعث ( 15/12/1971 ،دمشق

)907(  

  قرارات وتوصيات املكتب الدائم الحتاد احملامين العرب بمناسبة اجتماعه يف بغداد  -812
 –هرة القا  -العدد األول  –السنة الثالثة  –احلق ( 15/12/1971 - 11 ،بغداد

  )184، ص 1972 –يناير  –كانون الثاين 

)908(  

  توصيات املؤتمر الثالث الحتاد االقتصاديين العرب  -813
  )17/12/1971 –دمشق  –البعث ( 16/12/1971 ،دمشق

)909(  

بيان عراقي سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة املاريشال أندريه غريشكو، وزير   -814
  لعراقيةالدفاع السوفياتي، للجمهورية ا

  )18/12/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 17/12/1971 ،بغداد

  
)910(  

التحرير الوطني  تنفذه حركة" خمطط إرهابي"تصريح الناطق الرسمي األردين حول   -815
  "فتح"الفلسطيني 

  )18/12/1971 –عمان  –الدستور ( 17/12/1971 ،عمان

  
)910(  

  بي يف دورته العادية السابعة عشرةقرارات وتوصيات اجمللس االقتصادي العر  -816
االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ( 18/12/1971 - 14 ،القاهرة

 –يناير  –كانون الثاين  –بيروت  –" التقرير االقتصادي العربي" –للبالد العربية 
  )129، ص 1972

)910(  

فيهير، عضو املكتب بيان عراقي هنغاري مشترك بمناسبة زيارة السيد اليوش   -817
السياسي واللجنة املركزية حلزب العمال االشتراكي الهنغاري ونائب رئيس جملس 

  الوزراء، للجمهورية العراقية
  )21/12/1971 –بغداد  –اجلمهورية ( 20/12/1971 ،بغداد

  
  

)912(  

 بيان السيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية السوري،  -818
  أمام جملس الشعب حول السياسة اخلارجية حلكومته

  )23/12/1971 –دمشق  –البعث ( 22/12/1971 ،دمشق

  
)913(  

بيان سوري هنغاري مشترك بمناسبة زيارة السيد اليوش فيهير، عضو املكتب   -819
السياسي واللجنة املركزية حلزب العمال االشتراكي الهنغاري ونائب رئيس جملس 

  هورية العربية السوريةالوزراء، للجم
  )25/12/1971 –دمشق  –البعث ( 24/12/1971 ،دمشق

  
  

)915(  

بيان الهيئة التنفيذية املوقتة لالحتاد العام لنقابات العمال يف األردن حول وجوب   -820
  االمتناع من املشاركة يف انتخابات اجملالس البلدية يف الضفة الغربية

  
)915(  
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  )26/12/1971 –ن عما –الدستور ( 25/12/1971 ،عمان
املذكرة األردنية التي قدمها الوفد األردين إىل جملس الوحدة االقتصادية العربية يف   -821

  دورته العادية الثامنة عشرة حول إقفال احلدود السورية مع األردن
  )27/12/1971 –عمان  –الدستور (

  
)916(  

حول اعتزام سلطات  -ت الصاعقة قوا -بيان منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   -822
  االحتالل اإلسرائيلي إجراء انتخابات بلدية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

  )6، ص 27/12/1971 –دمشق  – 110العدد  –الطالئع (

  
)917(  

  البيان الوزاري حلكومة السيد أحمد اللوزي، رئيس جملس الوزراء األردين  -823
  )28/12/1971 – عمان –الدستور ( 27/12/1971 ،عمان

)918(  

بيان جزائري تونسي مشترك بمناسبة زيارة السيد حممد املصمودي، وزير   -824
  اخلارجية التونسي، للجزائر

  )28/12/1971 –اجلزائر  –الشعب ( 27/12/1971 ،اجلزائر

  
)919(  

بيان اللجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي يف جمهورية مصر العربية حول   -825
  وقف الراهنامل

  )29/12/1971 –القاهرة  –األهرام ( 28/12/1971 ،القاهرة

  
)919(  

حديث صحايف خاص للسيد أحمد خليفة السويدي، وزير اخلارجية لدولة اإلمارات   -826
  العربية املتحدة، حول التضامن العربي لتحرير األراضي العربية احملتلة

  )29/12/1971 –القاهرة  –األهرام (

  
)921(  

بيان الدكتور حممود فوزي، رئيس جملس الوزراء يف جمهورية مصر العربية، أمام   -827
  جملس الشعب حول سياسة حكومته

  )30/12/1971 –القاهرة  –األهرام ( 29/12/1971 ،القاهرة

  
)921(  

بيان ملنظمات الثورة الفلسطينية يف العراق حول القيود اجلديدة التي فرضتها   -828
  نية على الفلسطينيين الذين يبغون مغادرة األردنالسلطات األرد

  )31/12/1971 –بيروت  – 96العدد  –حصاد العاصفة (بغداد 

  
)922(  

تصريح للسيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي   -829
  االشتراكي يف العراق، حول اجلبهة الشرقية

  )1/1/1971 –اد بغد –اجلمهورية ( 31/12/1971 ،بغداد

  
)923(  

حديث صحايف خاص للسيد حممد يزيد، سفير اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية   -830
  الشعبية يف بيروت، حول القضية الفلسطينية

اجمللد  –" جورنال أوف بالستاين ستديز(" 1971) ديسمبر(بيروت، كانون األول 
  )3، ص 1972 –بيروت  –العدد الثاين  –األول 

  
)923(  
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  ملحق
  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، حول الوضع الراهن يف   -1
  الشرق األوسط

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 7/1/1971 ،القاهرة

  
)926(  

  قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب يف دور انعقاده العادي السابع  -2
قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب يف " –الدول العربية جامعة ( 23/2/1971 ،القاهرة

  )1971 –فبراير  –شباط  23 -  20 –القاهرة  –" دور انعقاده العادي السابع

)929(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس اجلمهورية العربية املتحدة، إىل التلفزة الفرنسية حول   -3
  أزمة الشرق األوسط

  )24/3/1971 –هرة القا –األهرام (القاهرة  

  
)930(  

  حديث خاص للملك حسين حول أزمة الشرق األوسط  -4
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 26/9/1971

)932(  

تعقيب ناطق مسؤول يف الديوان امللكي الهاشمي على حديث امللك حسين إىل إذاعة   -5
  الدانمارك

  )27/9/1971 –عمان  –الدستور ( 26/9/1971 ،عمان

  
)934(  

  
 


