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 1975الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
 

  
  احملتويات 

  
صفحة                 رقم الوثيقة

                
  .بيان حول اجتماع القاهرة الرباعي  -1

  )5/1/1975البعث، دمشق، ( 4/1/1975القاهرة، 
)1(  

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، رئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير   -2
قوات  –قيادة العامة ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية الفلسطينية وأمين سر ال

  .الصاعقة، حول بعض املسائل الراهنة
  )24، ص 6/1/1975، بيروت، 813األسبوع العربي، العدد (

  
  
)1(  

بيان عراقي مالطي مشترك حول زيارة السيد دوم منتوف، رئيس جملس الوزراء املالطي،   -3
  .للعراق
  )7/1/1975رية، بغداد، اجلمهو( 6/1/1975بغداد، 

  
)4(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   -4
  .املسائل الراهنة

  )8/1/1975األنوار، بيروت، ( 7/1/1975القاهرة، 

  
)4(  

بيان لبناين سوري مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية   -5
  .للبنانالسورية، 

  )8/1/1975البعث، دمشق، ( 7/1/1975شتورة، 

  
)7(  

حديث السيد ياسر عبد ربه، رئيس دائرة اإلعالم والتوجيه القومي يف منظمة التحرير   -6
  .الفلسطينية، حول اجتماع القاهرة الرباعي

  )3، ص 7/1/1975وفا، بيروت، ( 7/1/1975بيروت، 

  
)8(  

س جمهورية مصر العربية، يف مأدبة أقامها احتفاء كلمة الرئيس أنور السادات، رئي  -7
  .بالشاه حممد رضا بهلوي، شاه إيران، بمناسبة زيارته ملصر

  )9/1/1975األهرام، القاهرة، ( 8/1/1975القاهرة، 

  
)9(  

بيان ليبي تركي مشترك حول زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي،   -8
  .لتركيا
  )9/1/1975جر اجلديد، طرابلس، الف(أنقرة 

  
)10(  

حديث صحايف خاص للعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، حول   -9
  .بعض املسائل الراهنة

  )13/1/1975النهار، بيروت، ( 9/1/1975طرابلس، 

  
)10(  
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حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   - 10
  .الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة

  )4، ص 23/1/1975 – 16، بيروت، 1583الصياد، العدد ( 10/1/1975بيروت، 

  
)11(  

  .بيان مصري إيراين مشترك حول زيارة الشاه حممد رضا بهلوي، شاه إيران، ملصر  - 11
  )13/1/1975األهرام، القاهرة، ( 12/1/1975القاهرة، 

)12(  

خاص للرئيس جعفر النميري، رئيس جمهورية السودان الديمقراطية، حديث صحايف   - 12
  .حول سياسة بلده بالنسبة إىل أزمة الشرق األوسط

  )24، ص 13/1/1975، بيروت، 814األسبوع العربي، العدد (اخلرطوم 

  
)13(  

حديث للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول   - 13
  .اع القاهرة الرباعياجتم

  )1، ص 13/1/1975وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 13/1/1975بيروت، 

  
)14(  

جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول «بيان صحايف حول زيارة وفد يمثل   - 14
  .للعراق» االستسالمية

  )16/1/1975اجلمهورية، بغداد، ( 15/1/1975بغداد، 

  
)14(  

  .مشترك حول زيارة امللك فيصل لسوريةبيان سوري سعودي   - 15
  )19/1/1975البعث، دمشق، ( 17/1/1975دمشق، 

)15(  

  .بيان أردين سعودي مشترك حول زيارة امللك فيصل لألردن  - 16
  )20/1/1975البالد، جدة، ( 19/1/1975عمان، 

)16(  

  .بيان صحايف حول زيارة امللك فيصل ملصر  - 17
  )21/1/1975قاهرة، األهرام، ال( 20/1/1975أسوان، 

)16(  

بيان عراقي هندي مشترك حول زيارة السيدة انديرا غاندي، رئيسة جملس الوزراء   - 18
  .الهندي، للعراق

  )22/1/1975اجلمهورية، بغداد، ( 21/1/1975بغداد، 

  
)17(  

بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول األوضاع السائدة يف   - 19
  .بنانجنوبي ل
  )25/1/1975النهار، بيروت، ( 24/1/1975بيروت، 

  
)17(  

تصريح السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول   - 20
  .حرص الثورة على سيادة لبنان وأمنه

  )14، ص 25/1/1975وفا، بيروت، ( 25/1/1975دمشق، 

  
)19(  

ئيس جمهورية مصر العربية، يف مأدبة أُقيمت احتفاء به كلمة الرئيس أنور السادات، ر  - 21
  .بمناسبة زيارته لفرنسا

  )28/1/1975األهرام، القاهرة، ( 27/1/1975باريس، 

  
)19(  

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير   - 22
  .الشرق األوسط فلسطين، حول التطورات يف جمال التسوية السياسية ألزمة

  )28/1/1975النهار، بيروت، (بيروت 

  
)20(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف مؤتمر صحايف عقده   - 23
  .بمناسبة انتهاء زيارته لفرنسا

  
)23(  
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  )30/1/1975األهرام، القاهرة، ( 29/1/1975باريس، 
  .س أنور السادات لفرنسابيان مصري فرنسي مشترك حول زيارة الرئي  - 24

  )30/1/1975األهرام، القاهرة، ( 29/1/1975باريس، 
)25(  

بيان اجمللس اإلسالمي يف لبنان حول بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب   - 25
  .اللبنانية، حول املوقف من املقاومة الفلسطينية

  )31/1/1975احملرر، بيروت، ( 30/1/1975بيروت، 

  
)25(  

  .تصريح رسمي حول زيارة السيد سارين تشاك، وزير اخلارجية الكمبودي، لسورية  - 26
  )2/2/1975البعث، دمشق، ( 31/1/1975دمشق، 

)26(  

خطاب السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي   - 27
  .يف الظروف الراهنةونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول النضال العربي 

  )2/2/1975اجلمهورية، بغداد، ( 1/2/1975بغداد، 

  
)26(  

بيان سوري روماين مشترك حول زيارة السيد مانيا مانيسكو، رئيس جملس الوزراء   - 28
  .الروماين، لسورية

  )2/2/1975البعث، دمشق، ( 1/2/1975دمشق، 

  
)27(  

ندريه غروميكو، وزير اخلارجية بيان سوري سوفياتي مشترك حول زيارة السيد أ  - 29
  .السوفياتي، لسورية

  )4/2/1975البعث، دمشق، ( 3/2/1975دمشق، 

  
)28(  

كلمة الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول مواجهة   - 30
  .خمططات االمبريالية

  )16، ص 8/2/1975، بيروت، 289الهدف، العدد ( 3/2/1975 – 1بغداد، 

  
)29(  

ثر مصر العربية، إىل الصحافيين يف إ حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية  - 31
  .حمادثاته مع السيد أندريه غروميكو، وزير اخلارجية السوفياتي

  )5/2/1975األهرام، القاهرة، ( 4/2/1975القاهرة، 

  
)31(  

  .يلية على لبنانبيان جملس الدفاع العربي املشترك حول االعتداءات اإلسرائ  - 32
  )6/2/1975البعث، دمشق، ( 5/2/1975القاهرة، 

)31(  

بيان مصري سوفياتي مشترك حول زيارة السيد أندريه غروميكو، وزير اخلارجية   - 33
  .السوفياتي، ملصر

  )6/2/1975األهرام، القاهرة، ( 5/2/1975القاهرة، 

  
)32(  

لس الثورة ورئيس جملس حديث صحايف خاص للرئيس هواري بومدين، رئيس جم  - 34
  .الوزراء اجلزائري، حول بعض املسائل الراهنة

  )6/2/1975الشعب، اجلزائر، (اجلزائر 

  
)32(  

، أحد قادة حركة التحرير الوطني »أبو اياد«حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف   - 35
  .، حول بعض املسائل الراهنة»فتح«الفلسطيني 

  )22، ص 13/2/1975 – 6، بيروت، 1586الصياد، العدد (

  
)33(  

كلمة السيد زيد الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين، حول سياسة حكومته حيال   - 36
  .القضايا الراهنة

  )7/2/1975الدستور، عمان، ( 6/2/1975العقبة، 

  
)36(  
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بيان سوري كوري مشترك حول زيارة وفد يمثل جملس الشعب األعلى يف جمهورية   - 37
  .ة لسوريةكوريا الديمقراطي

  )7/2/1975البعث، دمشق، ( 6/2/1975دمشق، 

  
)39(  

حديث صحايف خاص للسيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول العالقات   - 38
  .باالحتاد السوفياتي

  )8/2/1975األنوار، بيروت، ( 7/2/1975القاهرة، 

  
)39(  

ه، األمين العام للجبهة بيان يمني فلسطيني مشترك حول زيارة السيد نايف حواتم  - 39
  .الديمقراطية لتحرير فلسطين، جلمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

  )8، ص 17/2/1975، بيروت، 708احلرية، العدد ( 10/2/1975عدن، 

  
)40(  

اخلطاب األميري يف افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الرابع جمللس األمة   - 40
  .الكويتي
  )12/2/1975السياسة، الكويت، ( 11/2/1975الكويت، 

  
)42(  

حديث الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور هنري كيسنجر وزير   - 41
  .اخلارجية يف الواليات املتحدة األميركية، إىل الصحافيين حول حمادثاتهما

  )13/2/1975األهرام، القاهرة، ( 12/2/1975القاهرة، 

  
)42(  

ان سوري تشيكوسلوفاكي مشترك حول زيارة وفد يمثل اجمللس االحتادي بي  - 42
  .التشيكوسلوفاكي، لسورية

  )12/2/1975البعث، دمشق، ( 12/2/1975دمشق، 

  
)43(  

حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير   - 43
ئيلي من سيناء، وحضور مؤتمر الفلسطينية، حول موقف املنظمة من انسحاب إسرا

  .جنيف
  )13/2/1975النهار، بيروت، (بيروت 

  
)43(  

بيان السيد فيليب تقال، وزير اخلارجية اللبناين، أمام جلنتي اخلارجية والدفاع   - 44
النيابيتين، حول اجتماع جملس الدفاع العربي املشترك للنظر يف االعتداءات اإلسرائيلية 

  .على لبنان
  )14/2/1975النهار، بيروت، ( 13/2/1975بيروت، 

  
)45(  

تصريح السيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، حول اجتماع اجمللس   - 45
  .املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )2، ص 13/2/1975وفا، النشرة األوىل، بيروت، ( 13/2/1975دمشق، 

  
)46(  

الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، تصريح السيد فاروق القدومي، رئيس   - 46
  .حول موقف أملانيا االحتادية من القضية الفلسطينية

  )1، ص 13/2/1975وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 13/2/1975بيروت، 

  
)46(  

رسالة السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل السيد   - 47
بريجنيف األمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي، حول موقفه من مشكلة الشرق  ليونيد

  .األوسط
  )1، ص 16/2/1975وفا، بيروت، ( 15/2/1975بيروت، 

  
  

)47(  

  بيان سوري يوغساليف مشترك حول زيارة وفد يمثل جملس جمهورية يوغسالفيا   - 48
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  .االشتراكية لسورية
  )17/2/1975البعث، دمشق، ( 16/2/1975دمشق، 

)47(  

بيان السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، يف االجتماع املشترك للجنتي   - 49
  .العالقات اخلارجية والشؤون العربية يف جملس الشعب، حول املرحلة الراهنة

  )19/2/1975األهرام، القاهرة، ( 18/2/1975القاهرة، 

  
)47(  

  .القضية الفلسطينية مقررات مؤتمر علماء املسلمين بشأن  - 50
  )19/2/1975اجلمهورية، بغداد، ( 18/2/1975بغداد، 

)51(  

بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول األوضاع السائدة يف   - 51
  .جنوبي لبنان

  )21/2/1975النهار، بيروت، ( 20/2/1975بيروت، 

  
)52(  

  .د يمثل حزب العمال البولوين املوحد، للعراقبيان عراقي بولوين مشترك حول زيارة وف  - 52
  )21/2/1975اجلمهورية، بغداد، ( 20/2/1975بغداد، 

)54(  

حديث صحايف خاص للسيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث   - 53
العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول اخلطوط الثابتة 

  .راقلسياسة الع
  )22/2/1975النهار، بيروت، (بغداد 

  
  

)54(  

  .بيان اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يف الذكرى السادسة لقيامها  - 54
  )20، ص 25/2/1975، بيروت، 709احلرية، العدد ( 22/2/1975

)56(  

خطاب السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يف   - 55
  .كرى السادسة لقيام اجلبهةالذ

 8، ص 10/3/1975و  3، بيروت، 711و  710احلرية، العددان ( 22/2/1975بيروت، 
  )6و 

  
)57(  

نص مشروع القرار الذي اقترحت احلكومة املصرية أن يصدر عن مؤتمر جنيف بدعوة   - 56
  .منظمة التحرير الفلسطينية إىل االشتراك يف املؤتمر

  )23/2/1975األهرام، القاهرة، (

  
)60(  

حديث العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، حول املساعي الراهنة   - 57
  .لتسوية أزمة الشرق األوسط، وحول تأسيس حكومة فلسطينية

  )16، ص 24/2/1975، بيروت، 163البالغ، العدد (

  
)61(  

اطية لتحرير فلسطين، حول حديث للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقر  - 58
  .بعض املسائل الراهنة

  )9، ص 25/2/1975، بيروت، 709احلرية، العدد (

  
)63(  

  .بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول الوضع السياسي الراهن  - 59
  )27/2/1975احملرر، بيروت، ( 25/2/1975دمشق، 

)66(  

  .رة وفد يمثل حزب العمال البولوين املوحد، لسوريةبيان سوري بولوين مشترك حول زيا  - 60
  )26/2/1975البعث، دمشق، ( 25/2/1975دمشق، 

)67(  

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول شروط السالم يف   - 61
  .الشرق األوسط

  
)67(  
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  )27/2/1975البعث، دمشق، ( 26/2/1975دمشق، 
ق القدومي رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، تصريح السيد فارو  - 62

حول امتناع الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، من استقبال وفد 
  .فلسطيني

  )4، ص 28/2/1975وفا، بيروت، ( 28/2/1975بيروت، 

  
)69(  

 العالقات حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي حول التطورات الراهنة يف  - 63
  .الفلسطينية املصرية

  )1/3/1975النهار، بيروت، (

  
)69(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول   - 64
  .بعض املسائل الراهنة

  )6/3/1975البعث، دمشق، ( 1/3/1975دمشق، 

  
)70(  

عدم عالقتها بحوادث إطالق  تصريح مصدر مسؤول يف قيادة الثورة الفلسطينية حول  - 65
  .النار يف صيدا

  )1، ص 2/3/1975وفا، بيروت، ( 2/3/1975بيروت، 

  
)72(  

حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية   - 66
  .املتحدة، حول بعض املسائل الراهنة

  )3/3/1975النهار، بيروت، (

  
)72(  

  .الثاين إىل الشعب يف عيد العرشخطاب امللك احلسن   - 67
  )4/3/1975األنباء، الرباط، ( 3/3/1975الرباط، 

)73(  

تصريح للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   - 68
  .حول العالقات الفلسطينية املصرية

  )1، ص 3/3/1975وفا، بيروت، ( 3/3/1975بيروت، 

  
)73(  

  .فاق السوري األردين حول التعاون املشترك يف بعض القطاعات املدنيةاالت  - 69
  )5/3/1975الدستور، عمان، ( 4/3/1975دمشق، 

)73(  

بيان صحايف حول زيارة الرئيس جيوفاين ليوين، رئيس اجلمهورية اإليطالية، للمملكة   - 70
  .العربية السعودية

  )6/3/1975البالد، جدة، ( 5/3/1975الرياض، 

  
)75(  

بيان ليبي سوداين مشترك حول زيارة العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة   - 71
  .الليبي، للسودان

  )6/3/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 5/3/1975اخلرطوم، 

  
)75(  

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف سورية، يف الذكرى الثانية عشرة   - 72
  ).مارس(من آذار  لثورة الثامن

  )8/3/1975البعث، دمشق، ( 7/3/1975دمشق، 

  
)75(  

مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني حول   - 73
  .الوحدة الوطنية يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية

  )3، ص 8/3/1975، بيروت، 293الهدف، العدد (

  
)75(  

  األسد، رئيس اجلمهورية السورية، يف الذكرى الثانية عشرة لثورة  خطاب الرئيس حافظ  - 74
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  ).مارس(الثامن من آذار 
  )9/3/1975البعث، دمشق، ( 8/3/1975دمشق، 

)77(  

  .حديث خاص للرئيس حافظ األسد حول بعض القضايا الراهنة  - 75
  )21/3/1975البعث، دمشق، ( 8/3/1975دمشق، 

)78(  

دومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، حديث السيد فاروق الق  - 76
  .حول بعض املسائل الراهنة

  )5، ص 9/3/1975وفا، بيروت، (

  
)81(  

بيان تونسي عراقي مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة   - 77
العراقي،  القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة

  .لتونس
  )10/3/1975اجلمهورية، بغداد، ( 9/3/1975تونس، 

  
)83(  

رسالة السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل العقيد   - 78
معمر القذايف رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، حول التحركات األخيرة يف جمال 

  .القضية الفلسطينية
  )12/3/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 11/3/1975

  
  

)84(  

بيان سعودي كويتي مشترك حول زيارة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح، ويل العهد   - 79
  .ورئيس جملس الوزراء الكويتي، للمملكة العربية السعودية

  )13/3/1975البالد، جدة، ( 12/3/1975الرياض، 

)84(  

ر فلسطين بدعوة الفلسطينيين يف األرض احملتلة إىل رفض بيان اجلبهة الشعبية لتحري  - 80
  .»الكيسنجرية«احللول 

  )6، ص 15/3/1975، بيروت، 294الهدف، العدد (

  
)85(  

تصريح السيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة   - 81
  .ية فلسطينية موحدةالتحرير الفلسطينية، حول موقف اللجنة من إقامة قيادة سور

  )16/3/1975البعث، دمشق، ( 15/3/1975دمشق، 

  
)85(  

  .قرار جملس األمة الكويتي بشجب حماوالت تدويل مدينة القدس  - 82
  )17/3/1975السياسة، الكويت، ( 16/3/1975الكويت، 

)86(  

بيان سعودي مايل مشترك حول زيارة الرئيس موسى تراوري، رئيس جمهورية مايل،   - 83
  .لمملكة العربية السعوديةل

  )24/3/1975البالد، جدة، ( 17/3/1975الرياض، 

  
)86(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   - 84
  .املسائل الراهنة

  )18، ص 21/3/1975، بيروت، 958احلوادث، العدد ( 18/3/1975أسوان، 

  
)87(  

أنور السادات، والدكتور هنري كيسنجر وزير خارجية الواليات  حديث صحايف للرئيس  - 85
  .املتحدة األميركية، يف اثر اجتماعهما

  )19/3/1975األهرام، القاهرة، ( 18/3/1975أسوان، 

  
)94(  

بيان عراقي أفغاين مشترك حول زيارة الرئيس حممد داود، رئيس جمهورية أفغانستان،   - 86
  .للعراق

  
)96(  
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  )21/3/1975مهورية، بغداد، اجل( 20/3/1975بغداد، 
ملخص التقرير السياسي للجبهة املركزية للتنظيم السياسي للجبهة القومية يف جمهورية   - 87

  .اليمن الديمقراطية الشعبية
  )28، ص 29/3/1975، بيروت، 296الهدف، العدد ( 20/3/1975عدن، 

  
)96(  

السالم جلود، رئيس جملس الوزراء  بيان ليبي رواندي مشترك حول زيارة الرائد عبد  - 88
  .الليبي، جلمهورية رواندا

  )23/3/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 20/3/1975كيغايل، 

  
)97(  

بيان اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول الدعوة إىل إقامة قيادة سورية   - 89
  .فلسطينية

  )3، ص 21/3/1975وفا، بيروت، ( 21/3/1975دمشق، 

  
)98(  

بيان سوداين كويتي مشترك حول زيارة الشيخ صباح السامل الصباح، أمير دولة الكويت،   - 90
  .للسودان

  )22/3/1975السياسة، الكويت، ( 21/3/1975اخلرطوم، 

  
)99(  

بيان ليبي بوروندي مشترك حول زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء   - 91
  .الليبي، جلمهورية بوروندي

  )23/3/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 21/3/1975بوجمبورا، 

  
)99(  

  .حديث امللك فيصل حول أزمة الشرق األوسط  - 92
  )3/4/1975البالد، جدة، ( 23/3/1975الرياض، 

)100(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   - 93
  .املسائل الراهنة

  )4، ص 24/3/1975، القاهرة، 2441و  2440اليوسف، العددان،  روز(أسوان 

  
)100(  

، أحد قادة حركة التحرير الوطني »أبو اياد«حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف   - 94
  .، حول السلطة الوطنية، والسياسة اإلسرائيلية يف األرض احملتلة»فتح«الفلسطيني 

  )23ص  ،30/3/1975 – 24، بيروت، 100الديار، العدد (

  
)103(  

خطاب السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول االتصاالت اجلارية بوزير   - 95
  .اخلارجية األميركي لتحقيق فصل آخر للقوات يف سيناء

  )25/3/1975األهرام، القاهرة، ( 24/3/1975القاهرة، 

  
)105(  

العربية، أمام جملس جانب من خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر   - 96
  .الشعب حول التطورات األخيرة على صعيد أزمة الشرق األوسط

  )30/3/1975األهرام، القاهرة، ( 29/3/1975القاهرة، 

  
)108(  

بيان امللك خالد بن عبد العزيز آل سعود، ملك اململكة العربية السعودية، إىل الشعب حول   - 97
  .سياسة حكومته

  )1/4/1975د، جدة، البال( 31/3/1975الرياض، 

  
)112(  

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد والنائب األول   - 98
  .لرئيس جملس الوزراء السعودي، حول بعض املسائل الراهنة

  )1/4/1975األنوار، بيروت، (الرياض 

  
)113(  

  )113(  .بيان رسمي حول زيارة وفد فلسطيني لقبرص  - 99
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  )1، ص 1/4/1975وفا، بيروت، ( 1/4/1975نيقوسيا، 
  .بيان األحزاب الشيوعية والعمالية العربية حول األوضاع الراهنة  -100

  )17، ص 5/4/1975، بيروت، 113/1079األخبار، العدد ( 1975) أبريل(أوائل نيسان 
)114(  

التحرير  حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة  -101
  .الفلسطينية، حول بعض التطورات الراهنة

  )3/4/1975النهار، بيروت، ( 2/4/1975

  
)116(  

بيان املكتب التنفيذي للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول إقامة قيادة   -102
  .سورية فلسطينية مشتركة

  )3، ص 3/4/1975وفا، بيروت، ( 3/4/1975بيروت، 

  
)117(  

  .حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول التطورات الراهنة  -103
  )6/4/1975األهرام، القاهرة، (القاهرة 

)118(  

  .حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات حول التطورات الراهنة  -104
  )7/4/1975األهرام، القاهرة، (القاهرة 

)120(  

عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حديث صحايف خاص للسيد ياسر   -105
  .الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة

  )3، ص 7/4/1975، القاهرة، 2443روزاليوسف، العدد (

  
)123(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير )أبو اياد(حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف   -106
  .ميركية، ومؤتمر جنيف، والعالقات العربية، حول السياسة األ»فتح«الوطني الفلسطيني 

  )22، ص 7/4/1975، بيروت، 826األسبوع العربي، العدد (

  
)126(  

بيان صحايف حول زيارة السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة   -107
  .التحرير الفلسطينية، لبلغاريا

  )4، ص 8/4/1975وفا، بيروت، ( 7/4/1975صوفيا، 

  
)129(  

كلمة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، يف   -108
مأدبة أقامها تكريماً للرئيس فاليري جيسكار ديستان، رئيس اجلمهورية الفرنسية، 

  .بمناسبة زيارته للجزائر
  )11/4/1975الشعب، اجلزائر، ( 10/4/1975اجلزائر، 

  
  

)130(  

اص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض حديث صحايف خ  -109
  .املسائل الراهنة

  )12/4/1975السياسة، الكويت، (القاهرة 

  
)131(  

بيان جزائري فرنسي مشترك حول زيارة الرئيس فاليري جيسكار ديستان، رئيس   -110
  .اجلمهورية الفرنسية، للجزائر

  )14/4/1975، الشعب، اجلزائر( 12/4/1975اجلزائر، 

  
)134(  

  .تصريح السيد حممود عمار، وزير اإلعالم اللبناين، حول حادثة عين الرمانة  -111
  )14/4/1975النهار، بيروت، ( 13/4/1975بيروت، 

)134(  

  .بيان حزب الكتائب اللبنانية حول حادثة عين الرمانة  -112
  )14/4/1975النهار، بيروت، ( 13/4/1975بيروت، 

)134(  

  )135(  .بيان القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية حول حادثة عين الرمانة  -113
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  )2، ص 13/4/1975، بيروت، 2وفا، ملحق رقم ( 13/4/1975بيروت، 
برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل امللوك   -114

  .مانةوالرؤساء العرب، حول حادثة عين الر
  )1، ص 13/4/1975، بيروت، 2وفا، ملحق رقم ( 13/4/1975دمشق، 

  
)135(  

حديث صحايف خاص للسيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث   -115
العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول بعض املسائل 

  .الراهنة
  )6، ص 14/4/1975، القاهرة، 2444اليوسف، العدد  روز(بغداد 

  
)135(  

كلمة امللك حسين يف مأدبة أقامها تكريماً للرئيس نيكوالي تشاوشيسكو، رئيس   -116
  .جمهورية رومانيا، بمناسبة بدء زيارته لألردن

  )15/4/1975الدستور، عمان، ( 14/4/1975عمان، 

  
)137(  

رئيس جملس الوزراء اجلزائري، إىل برقية الرئيس هواري بومدين رئيس جملس الثورة و  -117
  .الرئيس سليمان فرجنية رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول احلوادث يف لبنان

  )18/4/1975الشعب، اجلزائر، ( 14/4/1975اجلزائر، 

  
)137(  

برقية الرئيس هواري بومدين إىل السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة   -118
  .، حول احلوادث يف لبنانالتحرير الفلسطينية

  )18/4/1975الشعب، اجلزائر، ( 14/4/1975اجلزائر، 

  
)137(  

تصريح صحايف للسيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول األوضاع   -119
  .الراهنة يف لبنان

  )15/4/1975النهار، بيروت، ( 14/4/1975بيروت، 

  
)138(  

  .لتقدمية يف لبنان حول حادثة عين الرمانةبيان جبهة األحزاب والقوى ا  -120
  )15/4/1975احملرر، بيروت، ( 14/4/1975بيروت، 

)138(  

بيان عراقي سوفياتي مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة   -121
القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، 

  .ياتيلالحتاد السوف
  )16/4/1975اجلمهورية، بغداد، ( 15/4/1975موسكو، 

  
  

)138(  

  .بيان صادر عن الديوان امللكي السعودي حول أحداث لبنان  -122
  )16/4/1975البالد، جدة، ( 15/4/1975الرياض، 

)139(  

  .قرارات املؤتمر الشعبي يف لبنان بشأن حادثة عين الرمانة  -123
  )16/4/1975بيروت، السفير، ( 15/4/1975بيروت، 

)139(  

  .بيان االحتادات الشعبية الفلسطينية يف سورية حول األحداث يف لبنان  -124
  )4، ص 15/4/1975وفا، النشرة األوىل، بيروت، ( 15/4/1975دمشق، 

)139(  

بيان سوري يوغساليف مشترك حول زيارة السيد ميلوش مينيش، وزير اخلارجية   -125
  .اليوغساليف، لسورية

  )17/4/1975البعث، دمشق، ( 16/4/1975مشق، د

  
)140(  

  .بيان وزارة اخلارجية املغربية حول أحداث لبنان  -126
  )17/4/1975األنباء، الرباط، ( 16/4/1975الرباط، 

)140(  
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بيان أردين روماين مشترك حول زيارة الرئيس نيكوالي تشاوشيسكو، رئيس جمهورية   -127
  .رومانيا، لألردن

  )18/4/1975الدستور، عمان، ( 17/4/1975عمان، 

  
)141(  

  .بيان تونسي روماين مشترك حول زيارة الرئيس نيكوالي تشاوشيسكو لتونس  -128
  )20/4/1975العمل، تونس، ( 19/4/1975تونس، 

)141(  

بيان ليبي يوغساليف مشترك حول زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء   -129
  .سالفياالليبي، ليوغ

  )20/4/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 19/4/1975بلغراد، 

  
)142(  

بيان سوري تشيكوسلوفاكي مشترك حول زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي   -130
  .التشيكوسلوفاكي لسورية

  )20/4/1975البعث، دمشق، ( 19/4/1975دمشق، 

  
)142(  

راكي يف سورية حول أعمال املؤتمر بيان القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشت  -131
  .القطري السادس العادي

  )21/4/1975البعث، دمشق، ( 20/4/1975دمشق، 

  
)143(  

بيان مصري سوفياتي مشترك حول زيارة السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية   -132
  .املصري، لالحتاد السوفياتي

  )22/4/1975األنوار، بيروت، ( 21/4/1975موسكو، 

  
)145(  

  .بيان صحايف حول زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي، للنمسا  -133
  )23/4/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 22/4/1975فيينا، 

)145(  

بيان مشترك حول زيارة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس   -134
  .السورية، للمملكة العربية السعوديةحافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية 

  )24/4/1975الثورة، دمشق، ( 23/4/1975الرياض، 

  
)145(  

بيان مؤتمر الرؤساء العامين الدائم للرهبانيات اللبنانية حول األوضاع السائدة يف   -135
  .لبنان

  )24/4/1975العمل، بيروت، ( 23/4/1975بيروت، 

)146(  

د بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد والنائب األول حديث صحايف خاص لألمير فه  -136
  .لرئيس جملس الوزراء السعودي، حول بعض املسائل الراهنة

  )25/4/1975البالد، جدة، (الرياض 

  
)148(  

بيان مصري روماين صحايف مشترك حول زيارة الرئيس نيكوالي تشاوشيسكو، رئيس   -137
  .جمهورية رومانيا، ملصر

  )26/4/1975األهرام، القاهرة، ( 25/4/1975القاهرة، 

  
)149(  

بيان ليبي أملاين ديمقراطي مشترك حول زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس   -138
  .الوزراء الليبي، ألملانيا الديمقراطية

  )26/4/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 25/4/1975برلين، 

  
)150(  

جلمعيات اإلسالمية حول مقررات مؤتمر الرؤساء بيان اللجنة التنفيذية للهيئات وا  -139
  .العامين الدائم للرهبانيات اللبنانية

  )26/4/1975احملرر، بيروت، ( 25/4/1975بيروت، 

)150(  
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  .تقرير األمانة العامة للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول أحداث لبنان  -140
  )26/4/1975احملرر، بيروت، ( 25/4/1975بيروت، 

)151(  

  .حديث للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -141
  )27/4/1975الدستور، عمان، ( 26/4/1975باريس، 

)152(  

  .بيان مطارنة الطائفة املارونية حول األحداث يف لبنان  -142
  )27/4/1975العمل، بيروت، ( 26/4/1975بكركي، 

)154(  

  .ة املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول أحداث لبنانبيان األمانة العامة للجبهة العربي  -143
  )27/4/1975احملرر، بيروت، ( 26/4/1975بيروت، 

)154(  

بيان سوري سوفياتي مشترك حول زيارة السيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية   -144
  .السوري، لالحتاد السوفياتي

  )27/4/1975البعث، دمشق، ( 26/4/1975موسكو، 

  
)156(  

  .حديث امللك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -145
  )28/4/1975الدستور، عمان، ( 27/4/1975باريس، 

)157(  

حديث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول   -146
  .املوقف السوفياتي املؤازر للشعب الفلسطيني

  )1، ص 28/4/1975وفا، بيروت، (

  
)158(  

  .بيان مكتب اجمللس اإلسالمي يف لبنان حول وجوب تهدئة األوضاع يف البلد  -147
  )30/4/1975النهار، بيروت، ( 29/4/1975بيروت، 

)159(  

بيان سعودي إيراين مشترك حول زيارة الشاه حممد رضا بهلوي، شاه إيران، للمملكة   -148
  .العربية السعودية

  )30/4/1975البالد، جدة، ( 29/4/1975الرياض، 

  
)159(  

  .خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف عيد العمال  -149
  )2/5/1975األهرام، القاهرة، ( 1/5/1975أسيوط، 

)159(  

بيان عراقي إيراين مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية   -150
  .ب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، إليرانحلزب البعث العربي االشتراكي ونائ

  )2/5/1975اجلمهورية، بغداد، ( 1/5/1975طهران، 

  
)164(  

  .حديث للملك احلسن الثاين حول بعض القضايا الراهنة  -151
  )4/5/1975األنباء، الرباط، ( 2/5/1975الرباط، 

)165(  

  .ين للعراقبيان صحايف حول زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي اليونا  -152
  )3/5/1975اجلمهورية، بغداد، ( 2/5/1975بغداد، 

)165(  

حديث للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -153
  .حول بعض املسائل الراهنة

  )3، ص 3/5/1975وفا، النشرة األوىل، بيروت، (

  
)165(  

لطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن س  -154
  .املتحدة، حول بعض املسائل الراهنة

  )3/5/1975احملرر، بيروت، (أبو ظبي 

  
)166(  

  )167(  .حديث للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -155
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  )5/5/1975الدستور، عمان، (واشنطن 
  .األوسط خطاب امللك حسين حول مسألة إحالل السالم يف الشرق  -156

  )6/5/1975الدستور، عمان، ( 5/5/1975فلوريدا، 
)168(  

بيان فلسطيني سوفياتي مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية   -157
  .ملنظمة التحرير الفلسطينية، لالحتاد السوفياتي

  )11، ص 5/5/1975وفا، بيروت، ( 5/5/1975موسكو، 

  
)168(  

  .بلغاري مشترك حول زيارة وفد يمثل اجلمعية الوطنية البلغارية لسوريةبيان سوري   -158
  )6/5/1975البعث، دمشق، ( 5/5/1975دمشق، 

)169(  

  .خطاب امللك حسين حول تطورات أزمة الشرق األوسط وإحالل السالم  -159
  )10/5/1975الدستور، عمان، ( 6/5/1975

)169(  

رة الرئيس حممد سياد بري، رئيس اجمللس بيان سعودي صومايل مشترك حول زيا  -160
  .األعلى للثورة يف جمهورية الصومال الديمقراطية، للمملكة العربية السعودية

  )7/5/1975البالد، جدة، ( 6/5/1975جدة، 

  
)172(  

بيان سوري يوناين مشترك حول زيارة وفد يمثل حزب االحتاد الوطني االشتراكي   -161
  .اليوناين لسورية

  )7/5/1975البعث، دمشق، ( 6/5/1975دمشق، 

  
)172(  

بيان عراقي بلغاري مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة   -162
القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، 

  .لبلغاريا
  )8/5/1975اجلمهورية، بغداد، ( 7/5/1975صوفيا، 

  
)173(  

اندرسن، وزير . ب. بين صحايف صادر عن وزارة اخلارجية الكويتية حول زيارة السيد ك  -163
  .خارجية الدانمارك، للكويت

  )8/5/1975السياسة، الكويت، ( 7/5/1975الكويت، 

  
)173(  

حديث صحايف خاص لإلمام السيد موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي   -164
  .داث الراهنةاألعلى يف لبنان، حول األح

  )8/5/1975النهار، بيروت، (

  
)173(  

  .بيان السيد إنعام رعد، رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي، حول أحداث لبنان  -165
  )9/5/1975احملرر، بيروت، ( 8/5/1975بيروت، 

)174(  

حديث صحايف خاص لألمير سعود الفيصل، وزير اخلارجية السعودي، حول بعض   -166
  .لراهنةاملسائل ا
  )9/5/1975البالد، جدة، (الرياض 

  
)175(  

بيان عراقي جمري مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة   -167
  .القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، للمجر

  )10/5/1975اجلمهورية، بغداد، ( 9/5/1975بودابست، 

  
)176(  

حديث السيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -168
الفلسطينية، حول الزيارة التي قام بها وفد فلسطيني لكل من االحتاد السوفياتي 

  .وتشيكوسلوفاكيا

  
  

)177(  
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  )2، ص 9/5/1975وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 9/5/1975بيروت، 
ديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض ح  -169

  .املسائل الراهنة
  )18، ص 16/5/1975، بيروت، 966احلوادث، العدد ( 10/5/1975القاهرة، 

  
)178(  

  .حديث السيد زيد الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين، حول بعض املسائل الراهنة  -170
  )11/5/1975ان، الدستور، عم(عمان 

)183(  

بيان عراقي أملاين ديمقراطي مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمين سر   -171
القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة 

  .العراقي، ألملانيا الديمقراطية
  )12/5/1975اجلمهورية، بغداد، ( 11/5/1975برلين، 

  
  

)185(  

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد والنائب األول   -172
  .لرئيس جملس الوزراء السعودي، حول بعض املسائل الراهنة

  )30، ص 12/5/1975، بيروت، 831األسبوع العربي، العدد (

  
)185(  

 مأدبة أقامها تكريمًا للسيد كلمة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي، يف  -173
  .أليكسي كوسيغين، رئيس جملس الوزراء السوفياتي، بمناسبة زيارته لليبيا

  )13/5/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 12/5/1975طرابلس، 

  
)186(  

حديث السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -174
  .رة التي قام بها وفد فلسطيني لالحتاد السوفياتيحول الزيارة األخي

  )2، ص 13/5/1975وفا، النشرة الثانية، بيروت، (

  
)187(  

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، رئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير   -175
قوات  –الفلسطينية وأمين سر القيادة العامة ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية 

  .قة، حول بعض املسائل الراهنةالصاع
  )22، ص 19/5/1975 – 13، بيروت، 79بيروت املساء، العدد (بيروت 

  
  

)188(  

بيان السيد ممدوح سامل، رئيس جملس الوزراء املصري، أمام جملس الشعب حول سياسة   -176
  .حكومته

  )14/5/1975األهرام، القاهرة، ( 13/5/1975القاهرة، 

  
)191(  

قي روماين مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة بيان عرا  -177
القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، 

  .لرومانيا
  )14/5/1975اجلمهورية، بغداد، ( 13/5/1975بوخارست، 

  
)192(  

  .ربية، حول بعض املسائل الراهنةحديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر الع  -178
  )15/5/1975السياسة، الكويت، ( 14/5/1975الكويت، 

)193(  

  .بيان كويتي مصري مشترك حول زيارة الرئيس أنور السادات للكويت  -179
  )15/5/1975األهرام، القاهرة، ( 14/5/1975الكويت، 

)196(  

لتحرير الفلسطينية لدى مكتب حديث صحايف خاص للسيد سعيد حمامي، مندوب منظمة ا  -180
  .جامعة الدول العربية يف لندن، حول تسوية أزمة الشرق األوسط

  )31، ص 22/5/1975 – 15، بيروت، 1600الصياد، العدد (

  
)196(  
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بيان ليبي سوفياتي مشترك حول زيارة السيد أليكسي كوسيغين، رئيس جملس الوزراء   -181
  .السوفياتي، لليبيا

  )17/5/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 15/5/1975طرابلس، 

  
)197(  

كلمة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي، يف افتتاح الندوة القومية لدعم   -182
  .الثورة الفلسطينية

  )17/5/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 15/5/1975طرابلس، 

  
)198(  

راء اللبناين، أمام جملس النواب حول األحداث بيان السيد رشيد الصلح، رئيس جملس الوز  -183
  .الراهنة

  )16/5/1975احملرر، بيروت، ( 15/5/1975بيروت، 

  
)199(  

  .بيان حزب الكتائب اللبنانية رداً على بيان السيد رشيد الصلح حول حادثة عين الرمانة  -184
  )16/5/1975العمل، بيروت، ( 15/5/1975بيروت، 

)202(  

  .تمر الشعبي يف لبنان حول األحداث الراهنةتوصيات املؤ  -185
  )17/5/1975احملرر، بيروت، ( 16/5/1975بيروت، 

)202(  

بيان تونسي سوفياتي مشترك حول زيارة السيد أليكسي كوسيغين، رئيس جملس الوزراء   -186
  .السوفياتي، لتونس

  )18/5/1975العمل، تونس، ( 17/5/1975تونس، 

  
)203(  

  .لثورة الفلسطينية حول الوضع الراهن يف لبنانبيان قيادة ا  -187
  )1، ص 21/5/1975وفا، ملحق خاص، بيروت، ( 21/5/1975بيروت، 

)203(  

حديث صحايف خاص للسيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول قمة   -188
  .سالزبورغ، والعالقات باالحتاد السوفياتي

  )23ص ، 23/5/1975، بيروت، 967احلوادث، العدد (

  
)204(  

حديث صحايف خاص للرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول أزمة   -189
  .الشرق األوسط

  )26، ص 12/6/1975 – 5، بيروت، 1603الصياد، العدد ( 24/5/1975تونس، 

  
)207(  

ملقيمين يف بيان العماد سعيد نصر الله، وزير الداخلية اللبناين، إىل اللبنانيين وسائر ا  -190
  .لبنان حول األحداث الراهنة

  )25/5/1975النهار، بيروت، ( 24/5/1975بيروت، 

  
)209(  

برقية الرئيس احلبيب بورقيبة رئيس اجلمهورية التونسية، إىل الرئيس سليمان فرجنية   -191
  .رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول األحداث يف لبنان

  )25/5/1975العمل، تونس، (تونس 

  
)209(  

قرار جملس الشعب املصري حول الرسالة التي وجهها جملس الشيوخ األميركي إىل   -192
الرئيس جيرالد فورد، رئيس جمهورية الواليات املتحدة األميركية، بشأن االستمرار يف 

  .تزويد إسرائيل باألسلحة
  )26/5/1975األهرام، القاهرة، ( 25/5/1975القاهرة، 

  
  

)210(  

للعميد الركن موسى كنعان، وزير اإلعالم اللبناين، حول مهمات جملس حديث صحايف   -193
  .الوزراء اجلديد

  )26/5/1975النهار، بيروت، ( 25/5/1975بيروت، 

  
)211(  
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بيان االحتاد العام لطلبة فلسطين يف األرض احملتلة حول املهمات النضالية التي   -194
  .يتوالها

  )7، ص 26/5/1975، بيروت، 722احلرية، العدد (

)212(  

تصريح صحايف للسيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، حول مسعاه لتسوية   -195
  .األزمة اللبنانية

  )27/5/1975النهار، بيروت، ( 26/5/1975بيروت، 

  
)213(  

  .بيان سوري بحريني مشترك حول زيارة وفد يمثل اجمللس الوطني البحريني لسورية  -196
  )28/5/1975البعث، دمشق، ( 27/5/1975دمشق، 

)214(  

  .بيان رؤساء الطوائف املسيحية يف لبنان حول األحداث الراهنة  -197
  )29/5/1975النهار، بيروت، ( 28/5/1975بكركي، 

)215(  

حديث صحايف خاص للسيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول قمة   -198
  .سالزبورغ

  )29/5/1975األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)216(  

حديث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، إىل جيمس   -199
  .أبو رزق عضو جملس الشيوخ األميركي، حول السياسة األميركية وأزمة الشرق األوسط

  )2/6/1975السياسة، الكويت، ( 29/5/1975أبو ظبي، 

  
)218(  

ترك حول زيارة الرئيس عيدي أمين، رئيس جمهورية أوغندا، بيان ليبي أوغندي مش  -200
  .لليبيا

  )1/6/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 31/5/1975طرابلس، 

)219(  

كلمة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، يف مأدبة أقامها تكريمًا   -201
ة، بمناسبة بدء قمة للرئيس جيرالد فورد رئيس جمهورية الواليات املتحدة األميركي

  .سالزبورغ
  )2/6/1975األهرام، القاهرة، ( 1/6/1975سالزبورغ، 

  
)219(  

  .بيان سوري هندي مشترك حول زيارة السيد شافان، وزير اخلارجية الهندي، لسورية  -202
  )2/6/1975البعث، دمشق، ( 1/6/1975دمشق، 

)220(  

  .ألخيرة يف سياق األزمة اللبنانيةبيان حزب الكتائب اللبنانية حول التطورات ا  -203
  )2/6/1975النهار، بيروت، ( 1/6/1975بيروت، 

)220(  

حديث الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس جيرالد فورد رئيس   -204
جمهورية الواليات املتحدة األميركية، إىل الصحافيين يف اثر انتهاء حمادثات قمة 

  .سالزبورغ
  )3/6/1975األهرام، القاهرة، ( 2/6/1975غ، سالزبور

  
  

)221(  

بيان جزائري كوري مشترك حول زيارة الرئيس كيم ايل سونغ، رئيس جمهورية كوريا   -205
  .الشعبية الديمقراطية، للجزائر

  )3/6/1975الشعب، اجلزائر، ( 2/6/1975اجلزائر، 

  
)222(  

يمثل منظمة التحرير الفلسطينية بيان فلسطيني زائيري مشترك حول زيارة وفد   -206
  .جلمهورية زائير

  )7، ص 5/6/1975وفا، بيروت، (

  
)222(  
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تصريح الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول إمكان مرور البضائع   -207
  .اإلسرائيلية يف قناة السويس

  )6/6/1975األهرام، القاهرة، ( 5/6/1975السويس، 

  
)223(  

  .الرئيس أنور السادات حول أحداث لبنانتصريح   -208
  )6/6/1975النهار، بيروت، ( 5/6/1975السويس، 

)224(  

القيادة العامة حول قمة  –تصريح ناطق رسمي باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -209
  .سالزبورغ

  )20، ص 6/6/1975، بيروت، 510إىل اإلمام، العدد (

  
)224(  

لبنانية رداً على نداء الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر بيان حزب الكتائب ال  -210
  .العربية، إىل السيد بيار اجلميل رئيس احلزب، حول أحداث لبنان

  )7/6/1975النهار، بيروت، ( 6/6/1975بيروت، 

  
)225(  

  .بيان اجلبهة الوطنية والقومية التقدمية يف العراق حول أحداث لبنان  -211
  )9/6/1975اجلمهورية، بغداد، ( 8/6/1975بغداد، 

)225(  

بيان كويتي سعودي مشترك حول زيارة األمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد   -212
  .والنائب األول لرئيس جملس الوزراء السعودي، للكويت

  )11/6/1975البالد، جدة، ( 10/6/1975الكويت، 

  
)226(  

حلزب الشيوعي الفرنسي مع وفد يمثل منظمة بيان مشترك حول حمادثات وفد يمثل ا  -213
  .التحرير الفلسطينية

  )19، ص 15/6/1975، بيروت، 147فلسطين الثورة، العدد ( 10/6/1975بيروت، 

  
)226(  

حديث األمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد والنائب األول لرئيس جملس الوزراء   -214
  .السعودي، حول بعض املسائل الراهنة

  )12/6/1975السياسة، الكويت، (الكويت 

  
)227(  

بيان أردين سوري مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية   -215
  .السورية، لألردن

  )13/6/1975الدستور، عمان، ( 12/6/1975عمان، 

  
)228(  

س الوزراء يف بيان ليبي يمني مشترك حول زيارة السيد علي ناصر حممد، رئيس جمل  -216
  .جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لليبيا

  )14/6/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 13/6/1975طرابلس، 

  
)229(  

بيان ليبي فلسطيني مشترك حول زيارة وفدي اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واجلبهة   -217
  .القيادة العامة لليبيا –الشعبية لتحرير فلسطين 

  )14/6/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 13/6/1975طرابلس، 

  
)230(  

بيان ليبي فلسطيني مشترك حول زيارة وفد يمثل اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   -218
  .لليبيا

  )16/6/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 15/6/1975طرابلس، 

  
)231(  

لجنة التنفيذية ملنظمة التحرير بيان السيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم ال  -219
  .الفلسطينية، حول تهديد وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين بتخفيض خدماتها

  )1، ص 15/6/1975وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 15/6/1975دمشق، 

  
)233(  
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  .حديث صحايف خاص للملك خالد حول بعض املسائل الراهنة  -220
  )22، ص 16/6/1975ت، ، بيرو835األسبوع العربي، العدد (

)234(  

  .بيان جملس األمة الكويتي حول أحداث لبنان  -221
  )17/6/1975السياسة، الكويت، ( 16/6/1975الكويت، 

)235(  

  .تصريح الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي، حول زيارته للعراق  -222
  )19/6/1975اجلمهورية، بغداد، ( 18/6/1975بغداد، 

)235(  

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول موقف املنظمة من األحداث   -223
  .الراهنة

  )4، ص 29/6/1975، بيروت، 149فلسطين الثورة، العدد ( 21/6/1975بيروت، 

  
)236(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   -224
  .اهنةاملسائل الر

  )22/6/1975األنوار، بيروت، (القاهرة 

  
)236(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول   -225
  .بعض املسائل الراهنة

  )18، ص 27/6/1975، بيروت، 972احلوادث، العدد ( 22/6/1975دمشق، 

  
)241(  

موقفها من املطاليب املتعلقة بتبديل األوضاع بيان الرابطة املارونية يف لبنان حول   -226
  .الراهنة

  )23/6/1975النهار، بيروت، ( 22/6/1975بيروت، 

  
)243(  

  .حديث امللك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -227
  )23/6/1975الدستور، عمان، (عمان 

)244(  

قبرص، بيان عراقي قبرصي مشترك حول زيارة األسقف مكاريوس، رئيس جمهورية   -228
  .للعراق
  )25/6/1975اجلمهورية، بغداد، ( 24/6/1975بغداد، 

  
)247(  

بيان السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول أحداث   -229
  .لبنان والعالقات الفلسطينية اللبنانية

، ص 29/6/1975، بيروت، 149فلسطين الثورة، العدد ( 26/6/1975 – 25بيروت، 
7(  

  
)247(  

  .بيان صحايف حول زيارة وفد يمثل اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفياتي لسورية  -230
  )26/6/1975البعث، دمشق، ( 25/6/1975دمشق، 

)249(  

بيان حزب الكتائب اللبنانية حول بيان السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية   -231
  .وبعض التطورات الراهنة ملنظمة التحرير الفلسطينية،

  )27/6/1975النهار، بيروت، ( 26/6/1975بيروت، 

  
)250(  

جانب من حديث صحايف خاص للرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة ورئيس   -232
  .جملس الوزراء اجلزائري، حول أزمة الشرق األوسط والقضية الفلسطينية

  )28/6/1975و  27النهار، بيروت، (اجلزائر 

  
)251(  

رسالة اإلمام السيد موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى يف لبنان، إىل   -233
  .املواطنين حول تأزم الوضع

  
)254(  
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  )28/6/1975النهار، بيروت، ( 27/6/1975بيروت، 
حديث صحايف خاص للسيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، حول بعض   -234

  .لراهنةاملسائل ا
  )28/6/1975احملرر، بيروت، (

  
)254(  

حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير   -235
  .الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة

  )10، ص 29/6/1975، بيروت، 149فلسطين الثورة، العدد (بيروت 

  
)255(  

زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء  بيان جزائري ليبي مشترك حول  -236
  .الليبي، للجزائر

  )30/6/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 29/6/1975اجلزائر، 

  
)259(  

  .بيان ليبي فلسطيني بتأكيد االلتزام بوقف إطالق النار  -237
  )2/7/1975احملرر، بيروت، ( 1/7/1975بيروت، 

)259(  

ى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول إجنازات احلركة الوطنية بيان األحزاب والقو  -238
  .اللبنانية، واملوقف من احلكومة اجلديدة

  )4/7/1975النهار، بيروت، ( 3/7/1975بيروت، 

  
)259(  

بيان سعودي إيراين مشترك حول زيارة األمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد   -239
  .زراء السعودي، إليرانوالنائب األول لرئيس جملس الو

  )4/7/1975البالد، جدة، ( 3/7/1975طهران، 

  
)261(  

  .حديث صحايف خاص للملك حسين حول أزمة الشرق األوسط  -240
  )32، ص 11/7/1975-4، بيروت، 974-973احلوادث، العدد (عمان 

)261(  

ر الفلسطينية، تصريح السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحري  -241
  .حول اإلعداد ملؤتمر رباعي باالشتراك مع مصر وسورية واألردن

  )4، ص 4/7/1975وفا، بيروت، ( 4/7/1975بيروت، 

  
)266(  

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، يف افتتاح املهرجان   -242
  .الثاين للشباب العربي

  )6/7/1975د، طرابلس، الفجر اجلدي( 5/7/1975طرابلس، 

  
)267(  

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير   -243
  .فلسطين، حول أحداث لبنان

  )6، ص 7/7/1975، بيروت، 728احلرية، العدد (بيروت 

  
)268(  

حديث صحايف خاص للسيد صالح أبو زيد، وزير اإلعالم األردين، حول بعض املسائل   -244
  .الراهنة
  )11، ص 7/7/1975، القاهرة، 2456روزاليوسف، العدد (عمان 

  
)272(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عبد ربه، رئيس دائرة اإلعالم والتوجيه القومي يف   -245
  .قات باألردنمنظمة التحرير الفلسطينية، حول العال

  )10/7/1975السياسة، الكويت، (بيروت 

  
)273(  

حديث السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -246
  .حول املوقف الراهن

  
)274(  
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  )1، ص 10/7/1975وفا، بيروت، ( 10/7/1975
اخلارجية يف الدول اإلسالمية بشأن  مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إىل مؤتمر وزراء  -247

  .مدينة القدس
  )3، ص 12/7/1975وفا، النشرة الثانية، بيروت، (

  
)276(  

حديث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول   -248
  .الدولة الفلسطينية، ومؤتمر جنيف

  )26، ص 13/7/1975، بيروت، 151فلسطين الثورة، العدد (

  
)277(  

خطاب السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -249
  .أمام مؤتمر وزراء اخلارجية يف الدول اإلسالمية

  )3، ص 14/7/1975وفا، بيروت، ( 14/7/1975جدة، 

  
)278(  

ملنظمة طالئع حرب حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمير سر القيادة العامة   -250
قوات الصاعقة، حول وجهة نظر القيادة العامة يف أحداث لبنان  –التحرير الشعبية 
  .والتطورات الراهنة

  )3، ص 15/7/1975، دمشق، 246الطالئع، العدد (

  
  

)279(  

  .بيان السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين اجلديد، حول سياسة حكومته  -251
  )16/7/1975النهار، بيروت، ( 15/7/1975بيروت، 

)284(  

  .قرارات الدورة السادسة ملؤتمر وزراء اخلارجية يف الدول اإلسالمية  -252
  )17/7/1975البالد، جدة، ( 15/7/1975جدة، 

)285(  

تصريح ناطق عسكري لبناين حول قرار قيادة اجليش بإطالق النار الفوري يف بعض   -253
  .مناطق احلدود

  )16/7/1975النهار، بيروت، ( 15/7/1975بيروت، 

  
)286(  

تصريح مصدر عسكري مسؤول يف قيادة الثورة الفلسطينية حول قرار قيادة اجليش   -254
  .اللبناين

  )15، ص 20/7/1975، بيروت، 152فلسطين الثورة، العدد ( 15/7/1975

  
)286(  

  .ل األوضاع الراهنة يف لبنانبيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حو  -255
  )18/7/1975العمل، بيروت، ( 17/7/1975بيروت، 

)286(  

تصريح السيد زهير حمسن، رئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير الفلسطينية، حول   -256
  .قرار قيادة اجليش اللبناين بإطالق النار الفوري يف بعض مناطق احلدود

  )3، ص 17/7/1975، وفا، بيروت( 17/7/1975بيروت، 

  
)291(  

  ).يوليو(خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، يف ذكرى ثورة تموز   -257
  )18/7/1975اجلمهورية، بغداد، ( 17/7/1975بغداد، 

)291(  

حديث صحايف خاص للسيد زيد الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين، حول املوقف من   -258
  .ير الفلسطينيةمنظمة التحر

  )28، ص 18/7/1975، بيروت، 975احلوادث، العدد (عمان 

  
)293(  

تصريح مصدر مسؤول يف منظمة التحرير الفلسطينية حول قرار البرملان األوروبي بشأن   -259
  .»أعمال اإلرهاب«ما أسماه 

  )2، ص 18/7/1975وفا، النشرة األوىل، بيروت، ( 18/7/1975بيروت، 

  
)294(  
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  .يان مصري سعودي مشترك حول زيارة امللك خالد ملصرب  -260
  )21/7/1975األهرام، القاهرة، ( 20/7/1975القاهرة، 

)294(  

بيان أردين روماين مشترك حول زيارة األمير حسن بن طالل، ويل العهد األردين،   -261
  .لرومانيا

  )21/7/1975الدستور، عمان، ( 20/7/1975بوخارست، 

)295(  

حايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد والنائب األول حديث ص  -262
  .لرئيس جملس الوزراء السعودي، حول احلل النهائي للقضية الفلسطينية

  )8، ص 21/7/1975، القاهرة، 2458روزاليوسف، العدد (الرياض 

  
)295(  

فتتاح املؤتمر القومي خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف ا  -263
  .لالحتاد االشتراكي العربي

  )23/7/1975األهرام، القاهرة، ( 22/7/1975القاهرة، 

  
)295(  

  .بيان جملس البطاركة واملطارنة الكاثوليك يف لبنان حول األوضاع الراهنة  -264
  )24/7/1975العمل، بيروت، ( 22/7/1975

)298(  

در أحمد، وزير اإلعالم السوري، حول بعض حديث صحايف خاص للسيد أحمد إسكن  -265
  .املسائل الراهنة

  )19، ص 23/7/1975، القاهرة، 2454روز اليوسف، العدد (دمشق 

  
)299(  

  .وقائع املناقشات يف جلسة املؤتمر القومي لالحتاد االشتراكي العربي يف مصر  -266
  )24/7/1975األهرام، القاهرة، ( 23/7/1975القاهرة، 

)300(  

بيان سعودي فرنسي مشترك حول زيارة األمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد   -267
  .والنائب األول لرئيس الوزراء السعودي، لفرنسا

  )25/7/1975البالد، جدة، ( 24/7/1975باريس، 

  
)304(  

  .التقرير الصادر عن املؤتمر القومي لالحتاد االشتراكي العربي يف مصر  -268
  )26/7/1975األهرام، القاهرة، ( 25/7/1975القاهرة، 

)305(  

بيان املفتي الشيخ حسن خالد، مفتي اجلمهورية اللبنانية، حول بيان جملس البطاركة   -269
  .واملطارنة الكاثوليك يف لبنان بشأن األحداث الراهنة

  )27/7/1975النهار، بيروت، ( 26/7/1975بيروت، 

  
)306(  

احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، حول أزمة حديث صحايف خاص للرئيس   -270
  .الشرق األوسط

  )27/7/1975األهرام، القاهرة، (قرطاج 

  
)306(  

بيان سوداين مصري مشترك حول زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر   -271
  .العربية، للسودان

  )28/7/1975األهرام، القاهرة، ( 27/7/1975اخلرطوم، 

  
)309(  

حديث صحايف خاص للسيد حممود األيوبي، رئيس جملس الوزراء السوري، حول بعض   -272
  .املسائل الراهنة

  )28/7/1975الدستور، عمان، (دمشق 

  
)309(  

  .رسالة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، إىل مؤتمر القمة األفريقي  -273
  )29/7/1975البعث، دمشق، ( 28/7/1975دمشق، 

)310(  



22 
 

خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، أمام   -274
  .مؤتمر القمة األفريقي

  )8، ص 3/8/1975، بيروت، 154فلسطين الثورة، العدد ( 29/7/1975كمباال، 

  
)310(  

لفاريز، رئيس بيان كويتي مكسيكي مشترك حول زيارة الرئيس لويس ايتشفيريا أ  -275
  .جمهورية املكسيك، للكويت

  )1/8/1975السياسة، الكويت، ( 31/7/1975الكويت، 

  
)312(  

بيان جملس وزراء منظمة الوحدة األفريقية الذي أقرّه مؤتمر القمة للدول األعضاء يف   -276
  .هذه املنظمة، بخصوص القضية الفلسطينية

  )16، ص 3/8/1975، بيروت، 154فلسطين الثورة، العدد ( 1/8/1975كمباال، 

  
)312(  

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف سورية حول أعمال املؤتمر   -277
  .القومي الثاين عشر للحزب

  )5/8/1975البعث، دمشق، ( 2/8/1975دمشق، 

  
)313(  

أحداث  حديث صحايف للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول  -278
  .لبنان والعالقات باألردن وبمنظمة التحرير الفلسطينية

  )3/8/1975البعث، دمشق، ( 2/8/1975دمشق، 

  
)315(  

بيان سعودي مكسيكي مشترك حول زيارة الرئيس لويس ايتشفيريا ألفاريز، رئيس   -279
  .جمهورية املكسيك، للمملكة العربية السعودية

  )5/8/1975البالد، جدة، ( 4/8/1975جدة، 

  
)317(  

بيان أردين سوري مشترك حول زيارة السيد حممد علي احللبي، رئيس جملس الشعب   -280
  .السوري، لألردن

  )6/8/1975الدستور، عمان، ( 5/8/1975عمان، 

  
)318(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض جوانب الوضع   -281
  .الراهن يف الشرق األوسط

  )7/8/1975األهرام، القاهرة، ( 6/8/1975القاهرة، 

  
)318(  

بيان سعودي يمني مشترك حول زيارة السيد عبد العزيز عبد الغني، عضو جملس القيادة   -282
  .ورئيس جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية اليمنية، للمملكة العربية السعودية

  )7/8/1975البالد، جدة، ( 6/8/1975جدة، 

  
)320(  

  .قرارات جملس الوزراء األردين حول القرار اإلسرائيلي بتقسيم احلرم اإلبراهيمي  -283
  )7/8/1975الدستور، عمان، ( 6/8/1975عمان، 

)320(  

  .بيان الهيئة اإلسالمية يف القدس حول القرار اإلسرائيلي بتقسيم احلرم اإلبراهيمي  -284
  )8/8/1975الدستور، عمان، ( 6/8/1975القدس، 

)321(  

بيان مكتب املؤتمر اإلسالمي العام لبيت املقدس يف عمان حول القرار اإلسرائيلي   -285
  .بتقسيم احلرم اإلبراهيمي

  )7/8/1975الدستور، عمان، (عمان 

  
)321(  

، عضو املكتب السياسي والناطق الرسمي »أبو العباس«حديث صحايف خاص للسيد   -286
القيادة العامة، حول املسائل الراهنة على  –ن باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطي

  .الساحة الفلسطينية

  
  

)322(  
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  )6، ص 8/8/1975، بيروت، 519إىل األمام، العدد (
كلمة امللك حسين يف مأدبة أقامها تكريماً للرئيس لويس ايتشفيريا ألفاريز، رئيس   -287

  .جمهورية املكسيك، بمناسبة بدء زيارته لألردن
  )11/8/1975الدستور، عمان، ( 10/8/1975عمان، 

  
)326(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل أعضاء الكونغرس   -288
  .األميركي حول مسألة إقرار السالم يف املنطقة

  )11/8/1975األهرام، القاهرة، (مرسى مطروح 

  
)326(  

ن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد بيان سوري سعودي مشترك حول زيارة األمير فهد ب  -289
  .والنائب األول لرئيس جملس الوزراء السعودي، لسورية

  )13/8/1975البعث، دمشق، ( 12/8/1975دمشق، 

  
)329(  

حديث صحايف خاص للبطريرك انطونيوس بطرس خريش، بطريرك الطائفة املارونية،   -290
  .حول األحداث يف لبنان

  )13/8/1975احملرر، بيروت، (بكركي 

  
)330(  

بيان أردين مكسيكي مشترك حول زيارة الرئيس لويس ايتشفيريا ألفاريز، رئيس   -291
  .جمهورية املكسيك، لألردن

  )14/8/1975الدستور، عمان، ( 13/8/1975عمان، 

  
)331(  

بيان النطاق الرسمي األردين حول حتريف حديث أدىل به امللك حسين عن بعض املسائل   -292
  .الراهنة

  )14/8/1975الدستور، عمان، ( 13/8/1975ان، عم

  
)332(  

بيان فلسطيني ياباين مشترك حول زيارة وفد يمثل احلزب الشيوعي الياباين ملنظمة   -293
  .التحرير الفلسطينية

  )2، ص 13/8/1975وفا، بيروت، ( 13/8/1975بيروت، 

  
)332(  

مام جلنة الشؤون اخلارجية النيابية بيان السيد فيليب تقال، وزير اخلارجية اللبناين، أ  -294
  .حول التطورات األخيرة يف أزمة الشرق األوسط

  )15/8/1975النهار، بيروت، ( 14/8/1975بيروت، 

  
)333(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   -295
  .القضايا الراهنة

  )18و  20، ص 22/8/1975و  15 ، بيروت،980و  979احلوادث، العددان (

  
)334(  

خطبة البطريرك إلياس الرابع، بطريرك إنطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس، حول   -296
  .األحداث يف لبنان

  )16/8/1975احملرر، بيروت، ( 15/8/1975الشوير، 

  
)344(  

يركية الراهنة جتاه بيان اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول السياسة األم  -297
  .القضية الفلسطينية

  )4، ص 24/8/1975، بيروت، 157فلسطين الثورة، العدد ( 16/8/1975دمشق، 

  
)345(  

تصريح السيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، حول اجتماع اجمللس   -298
  .املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )4، ص 24/8/1975، بيروت، 157، العدد فلسطين الثورة( 16/8/1975دمشق، 

  
)345(  
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  .بيان حزب الكتائب اللبنانية حول معطيات املرحلة الراهنة  -299
  )18/8/1975النهار، بيروت، ( 17/8/1975

)346(  

  .البرنامج املرحلي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان  -300
  )19/8/1975احملرر، بيروت، ( 18/8/1975بيروت، 

)346(  

  .بيان اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين حول أحداث لبنان  -301
  )23/8/1975النداء، بيروت، ( 19/8/1975

)349(  

  .بيان اللجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين حول الوضع العربي الراهن  -302
  )23/8/1975النداء، بيروت، ( 19/8/1975

)350(  

زيارة السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة بيان صحايف حول   -303
  .التحرير الفلسطينية، لتركيا

  )5، ص 24/8/1975، بيروت، 157فلسطين الثورة، العدد ( 20/8/1975أنقرة، 

  
)352(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -304
  .املسائل الراهنةالفلسطينية، حول بعض 

  )1، ص 21/8/1975وفا، ملخص خاص، بيروت، (بيروت 

  
)352(  

بيان سوري أردين مشترك حول زيارة امللك حسين لسورية، وإنشاء القيادة العليا السورية   -305
  .األردنية
  )23/8/1975الدستور، عمان، ( 22/8/1975دمشق، 

  
)355(  

ملقدس إىل األرثوذكسيين يف لبنان حول األحداث رسالة اجملمع اإلنطاكي األرثوذكسي ا  -306
  .الراهنة

  )24/8/1975النهار، بيروت، ( 23/8/1975ضهور الشوير، 

  
)357(  

  .مقررات سينودس كنيسة الروم الكاثوليك بشأن أحداث لبنان  -307
  )24/8/1975النهار، بيروت، ( 23/8/1975عين تراز، 

)358(  

إىل الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية، حول بعض  مذكرة حزب الكتائب اللبنانية  -308
  .القضايا الراهنة

  )24/8/1975العمل، بيروت، ( 23/8/1975بيروت، 

  
)359(  

بيان أردين يمني مشترك حول زيارة املقدم إبراهيم احلمدي، رئيس جملس القيادة يف   -309
  .اجلمهورية العربية اليمنية، لألردن

  )25/8/1975تور، عمان، الدس( 24/8/1975عمان، 

  
)360(  

حديث صحايف خاص للسيد صدام حسين، نائب أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث   -310
العربي االشتراكي ونائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول سياسة العراق إزاء 

  .اإلسرائيلي –الصراع العربي 
  )18، ص 31/8/1975 – 25، بيروت، 254الدستور، العدد (بغداد 

  
  

)360(  

خطاب السيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، أمام املؤتمر اخلامس لوزراء   -311
  .اخلارجية يف دول عدم االنحياز، حول الوضع يف الشرق األوسط

  )27/8/1975البعث، دمشق، ( 26/8/1975ليما، 

  
)366(  

هيم احلمدي، رئيس جملس القيادة يف بيان سوري يمني مشترك حول زيارة الرئيس إبرا  -312
  .اجلمهورية العربية اليمنية، لسورية

  
)368(  
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  )28/8/1975البعث، دمشق، ( 27/8/1975دمشق، 
قرارات املؤتمر اخلامس لوزراء اخلارجية يف دول عدم االنحياز حول قضية فلسطين   -313

  .والشرق األوسط
  )2/9/1975البعث، دمشق، ( 30/8/1975ليما، 

  
)369(  

  .إعالن ليما السياسي حول الشرق األوسط  -314
  )2/9/1975البعث، دمشق، ( 30/8/1975ليما، 

)370(  

  .بيان اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة حول اتفاقية سيناء  -315
، ص 12/10/1975، بيروت، 164فلسطين الثورة، العدد ( 1975) سبتمبر(أوائل أيلول 

22(  

)371(  

  .يث صحايف خاص للملك حسين حول بعض املسائل الراهنةحد  -316
  )1/9/1975النهار، بيروت، (عمان 

)372(  

حديث صحايف خاص للبطريرك إلياس الرابع، بطريرك إنطاكية وسائر املشرق للروم   -317
  .األرثوذكس، حول أحداث لبنان والقضية الفلسطينية

  )1/9/1975احملرر، بيروت، (ضهور الشوير 

  
)374(  

خطاب العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، يف العيد السادس لثورة   -318
  ).سبتمبر(األول من أيلول 

  )2/9/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 1/9/1975طرابلس، 

  
)375(  

  .االتفاقية الثانية للفصل ما بين القوات املصرية والقوات اإلسرائيلية يف سيناء  -319
  )2/9/1975األهرام، القاهرة، ( 1/9/1975رية، اإلسكند

)375(  

  .بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف سورية حول اتفاقية سيناء  -320
  )4/9/1975البعث، دمشق، ( 3/9/1975دمشق، 

)378(  

للجنة خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام املؤتمر املشترك   -321
  .املركزية لالحتاد االشتراكي العربي وجمللس الشعب، حول اتفاقية سيناء

  )5/9/1975األهرام، القاهرة، ( 4/9/1975القاهرة، 

  
)380(  

بيان املؤتمر املشترك للجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي وجمللس الشعب يف   -322
  .جمهورية مصر العربية، حول اتفاقية سيناء

  )5/9/1975األهرام، القاهرة، ( 4/9/1975ة، القاهر

  
)385(  

  .حول اتفاقية سيناء» فتح«بيان اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -323
  )4، ص 7/9/1975، بيروت، 159فلسطين الثورة، العدد ( 5/9/1975

)387(  

  .للمكسيكبيان صحايف حول زيارة وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية   -324
  )7، ص 14/9/1975، بيروت، 160فلسطين الثورة، العدد ( 5/9/1975املكسيك، 

)388(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -325
  .الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة

  )1، ص 6/9/1975وفا، النشرة األوىل، بيروت، (

  
)388(  

  .السيد إنعام رعد، رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي، حول اتفاقية سيناء بيان  -326
  )14، ص 8/9/1975، بيروت، 7صباح اخلير، العدد ( 6/9/1975بيروت، 

)390(  

  )392(  .بيان االحتادات الشعبية الفلسطينية يف الكويت حول اتفاقية سيناء  -327
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  )8، ص 6/9/1975وفا، النشرة األوىل، بيروت، ( 6/9/1975الكويت، 
كلمة الرئيس حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقامها له الرئيس   -328

  .غوستاف هوساك رئيس اجلمهورية التشيكوسلوفاكية، بمناسبة زيارته لتشيكوسلوفاكيا
  )9/9/1975البعث، دمشق، ( 8/9/1975براغ، 

  
)393(  

ة الفلسطينية يف لبنان إىل فصائل الثورة يف منظمة التحرير برقية االحتادات الشعبي  -329
الفلسطينية، والرئيسين بومدين والقذايف، والقيادتين القومية والقطرية حلزب البعث 

  .العربي االشتراكي يف سورية والعراق، حول اتفاقية سيناء
  )3، ص 8/9/1975وفا، بيروت، ( 8/9/1975بيروت، 

  
  

)394(  

اب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول التطورات األخيرة يف سياق بيان األحز  -330
  .األحداث
  )9/9/1975النهار، بيروت، ( 8/9/1975بيروت، 

  
)394(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول   -331
  .القضايا الراهنة

  )9/9/1975السياسة، الكويت، (

  
)394(  

  .يث للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول املسائل الراهنةحد  -332
  )9/9/1975البعث، دمشق، (دمشق 

)401(  

حديث الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول   -333
  .األوضاع الراهنة

  )3ص ، 13/9/1975، بيروت، 320الهدف، العدد ( 9/9/1975بيروت، 

  
)405(  

  .بيان اللجنة التنفيذية واجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول اتفاقية سيناء  -334
  )4، ص 14/9/1975، بيروت، 160فلسطين الثورة، العدد ( 10/9/1975

)411(  

بيان سوري تشيكوسلوفاكي مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية   -335
  .سورية، لتشيكوسلوفاكياالعربية ال

  )12/9/1975البعث، دمشق، ( 11/9/1975براغ، 

  
)412(  

تصريح اإلمام السيد موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى يف لبنان،   -336
  .حول تكليف اجليش التدخل يف األحداث الراهنة

  )12/9/1975النهار، بيروت، ( 11/9/1975بيروت، 

  
)413(  

  .ن اجمللس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك يف لبنان حول األحداثبيا  -337
  )12/9/1975النهار، بيروت، ( 11/9/1975بيروت، 

)414(  

  .القيادة العامة حول اتفاقية سيناء –بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -338
  )8، ص 12/9/1975، بيروت، 524إىل األمام، العدد (

)414(  

، عضو املكتب السياسي والناطق الرسمي »أبو العباس«خاص للسيد  حديث صحايف  -339
  .القيادة العامة، حول املسائل الراهنة –باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

  )29، ص 12/9/1975، بيروت، 524إىل األمام، العدد (

  
)414(  

  .يف لبنانبيان صادر عن أمانة سر البطريركية املارونية حول األوضاع السائدة   -340
  )13/9/1975العمل، بيروت، ( 12/9/1975بكركي، 

)417(  

  حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول   -341
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  .املسائل الراهنة
  )16/9/1975البعث، دمشق، ( 14/9/1975دمشق، 

)418(  

يذية ملنظمة التحرير حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنف  -342
  .الفلسطينية، حول اتفاقية سيناء وبعض املسائل األخرى الراهنة

  )1، ص 15/9/1975وفا، ملحق خاص، بيروت، (

  
)420(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول مراحل االتصاالت   -343
اإلسرائيلي، وبعض املواقف  –بالواليات املتحدة األميركية بشأن تسوية النزاع العربي 

  .العربية والسوفياتية من ذلك
  )16/9/1975األهرام، القاهرة، ( 15/9/1975القاهرة، 

  
  

)423(  

مذكرة االحتادات الشعبية الكويتية والفلسطينية إىل امللوك والرؤساء العرب حول اتفاقية   -344
  .سيناء

  )2، ص 15/9/1975وفا، بيروت، ( 15/9/1975الكويت، 

  
)433(  

  .قوات الصاعقة حول اتفاقية سيناء –بيان منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   -345
  )16، ص 16/9/1975، دمشق، 255الطالئع، العدد (

)434(  

مذكرة السيد ماجد أبو شرار، مسؤول اإلعالم املوحد يف منظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -346
قدام السلطات املصرية على إغالق إذاعة صوت اللجنة الدائمة لإلعالم العربي، حول إ

  .فلسطين يف القاهرة
  )4، ص 16/9/1975وفا، بيروت، (

  
  

)435(  

رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -347
  .اجمللس الثاين عشر ملنظمة التضامن األفريقي اآلسيوي

  )1، ص 20/9/1975وفا، بيروت، ( 17/9/1975

)435(  

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، حول العالقات   -348
  .السورية املصرية، واتفاقية سيناء

  )19/9/1975و  18البعث، دمشق، (دمشق 

  
)436(  

مة بيان حول زيارة السيد ياسر عبد ربه، رئيس دائرة اإلعالم والتوجيه القومي يف منظ  -349
  .التحرير الفلسطينية، للحزب الشيوعي اإليطايل

  )1، ص 19/9/1975وفا، بيروت، ( 18/9/1975روما، 

  
)443(  

بيان األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول رفض تدخل اجليش يف االقتتال   -350
  .اجلاري
  )20/9/1975النهار، بيروت، ( 19/9/1975بيروت، 

  
)443(  

اخلاصان بفلسطين والشرق األوسط، الصادران عن اجمللس الثاين عشر ملنظمة  القراران  -351
  .التضامن األفريقي اآلسيوي

  )1، ص 23/9/1975وفا، ملحق خاص، بيروت، ( 19/9/1975موسكو، 

  
)444(  

  .بيان اجلبهة الوطنية التقدمية يف سورية حول اتفاقية سيناء  -352
  )22/9/1975البعث، دمشق، ( 21/9/1975دمشق، 

)445(  

كلمة السيد حممود األيوبي، رئيس جملس الوزراء السوري، أمام جملس الشعب حول   -353
  .موقف حكومته من اتفاقية سيناء

  
)446(  
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  )23/9/1975البعث، دمشق، ( 22/9/1975دمشق، 
  .بيان جملس الشعب يف سورية حول اتفاقية سيناء  -354

  )24/9/1975البعث، دمشق، ( 23/9/1975دمشق، 
)448(  

  .بيان الزعماء الروحيين والزمنيين املوارنة حول األوضاع الراهنة  -355
  )24/9/1975النهار، بيروت، ( 23/9/1975بكركي، 

)449(  

تصريح صحايف للسيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، يف اثر زيارته   -356
  .ة يف لبنانللبطريرك أنطونيوس بطرس خريش، بطريرك الطائفة املاروني

  )24/9/1975النهار، بيروت، ( 23/9/1975بكركي، 

  
)450(  

تصريح السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول االتفاق على إنهاء   -357
  .االقتتال
  )25/9/1975النهار، بيروت، ( 24/9/1975بيروت، 

)450(  

  .حول انتهاء حالة االقتتالبيان األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان   -358
  )25/9/1975النهار، بيروت، ( 24/9/1975بيروت، 

)450(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول جمرى األحداث قبل   -359
  .وبعدها) أكتوبر(حرب تشرين األول 

  )29/9/1975األهرام، القاهرة، ( 28/9/1975القاهرة، 

  
)451(  

حايف خاص للسيد سامي العطاري، رئيس مكتب العمل الفدائي القومي وأمين حديث ص  -360
قوات الصاعقة، حول بعض  –سر القيادة العامة ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية 

  .املسائل الراهنة
  )4، ص 30/9/1975، دمشق، 257الطالئع، العدد (

  
  

)470(  

س اإلسالمي الشيعي األعلى يف لبنان، إىل مذكرة اإلمام السيد موسى الصدر، رئيس اجملل  -361
  .مؤتمر الرؤساء الروحيين حول األحداث الراهنة

  )4/10/1975النهار، بيروت، ( 3/10/1975بيروت، 

  
)471(  

  .بيان رؤساء الطوائف اللبنانية حول األحداث اجلارية  -362
  )5/10/1975احملرر، بيروت، ( 4/10/1975بيروت، 

)472(  

خاص للواء مصطفى طالس، وزير الدفاع السوري، حول بعض جوانب  حديث صحايف  -363
  ).أكتوبر(حرب تشرين األول 

  )5/10/1975البعث، دمشق، (دمشق 

  
)473(  

خطبة سماحة املفتي حسن خالد، مفتي اجلمهورية اللبنانية، يف عيد الفطر، حول األزمة   -364
  .اللبنانية
  )5/10/1975احملرر، بيروت، ( 5/10/1975بيروت، 

  
)475(  

جانب من بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف سورية، يف الذكرى   -365
  ).أكتوبر(الثانية حلرب تشرين األول 

  )6/10/1975البعث، دمشق، ( 6/10/1975دمشق، 

  
)475(  

خطاب الرئيس حافظ األسد، األمين العام حلزب البعث العربي االشتراكي ورئيس   -366
  ).أكتوبر(مهورية العربية السورية، يف الذكرى الثانية حلرب تشرين األول اجل

  )7/10/1975البعث، دمشق، ( 6/10/1975دمشق، 

  
)477(  
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بيان جملس الوزراء الكويتي حول الدعوة إىل عقد اجتماع جمللس وزراء اخلارجية العرب   -367
  .للبحث يف أحداث لبنان

  )9/10/1975ت، النهار، بيرو( 8/10/1975الكويت، 

  
)483(  

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، حول اتفاقية   -368
  .سيناء

  )9/10/1975البعث، دمشق، (

  
)483(  

بيان سوري سوفياتي مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد، األمين العام حلزب البعث   -369
  .عربية السورية، لالحتاد السوفياتيالعربي االشتراكي ورئيس اجلمهورية ال

  )12/10/1975البعث، دمشق، ( 10/10/1975موسكو، 

  
)486(  

حديث صحايف خاص للسيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول بعض   -370
  .جوانب احلل السلمي ألزمة الشرق األوسط

  )11/10/1975األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)487(  

تمر الدائم للرؤساء العامين للرهبانيات اللبنانية واجمللس التنفيذي للرابطة مذكرة املؤ  -371
املارونية إىل الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول التطورات 

  .األخيرة يف سياق األحداث اللبنانية
  )15/10/1975النهار، بيروت، ( 11/10/1975بيروت، 

  
  

)491(  

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل هيئة احلوار الوطني يف لبنان مذكرة اللجنة   -372
  .حول موقفها من األحداث الراهنة

  )5، ص 19/10/1975، بيروت، 165فلسطين الثورة، العدد ( 12/10/1975بيروت، 

  
)492(  

تصريح ناطق رسمي سوري حول امتناع سورية من حضور االجتماع الطارئ جمللس   -373
  .خلارجية العربوزراء ا

  )15/10/1975البعث، دمشق، ( 14/10/1975دمشق، 

  
)493(  

تصريح الدكتور سعدون حمادي، وزير اخلارجية العراقي، حول االجتماع الطارئ جمللس   -374
  .وزراء اخلارجية العرب للبحث يف األزمة اللبنانية

  )15/10/1975الثورة، بغداد، ( 14/10/1975بيروت، 

  
)493(  

ريح السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، تص  -375
حول رفض املنظمة حضور االجتماع الطارئ جمللس وزراء اخلارجية العرب للبحث يف 

  .الوضع الراهن يف لبنان
  )6، ص 19/10/1975، بيروت، 165فلسطين الثورة، العدد ( 14/10/1975بيروت، 

  
  

)493(  

صريح ناطق باسم األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول االجتماع الطارئ ت  -376
  .جمللس وزراء اخلارجية العرب

  )15/10/1975النهار، بيروت، ( 14/10/1975بيروت، 

  
)494(  

حديث صحايف خاص للرئيس جعفر النميري، رئيس جمهورية السودان الديمقراطية،   -377
  .ةحول بعض املسائل الراهن

  )16/10/1975و  15السياسة، الكويت، (اخلرطوم 

  
)494(  

بيان كويتي أوغندي مشترك حول زيارة الرئيس عيدي أمين، رئيس جمهورية أوغندا،   -378
  .للكويت

  
)496(  
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  )16/10/1975السياسة، الكويت، ( 15/10/1975الكويت، 
تروغال، رئيس جملس بيان ليبي تشيكوسلوفاكي مشترك حول زيارة السيد لوبومير ش  -379

  .الوزراء التشيكوسلوفاكي، لليبيا
  )16/10/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 15/10/1975طرابلس، 

  
)496(  

رسالة الشيخ حممد أبو شقرا، شيخ عقل الطائفة الدرزية يف لبنان، إىل اللبنانيين حول   -380
  .األحداث الراهنة

  )16/10/1975النهار، بيروت، ( 15/10/1975بيروت، 

  
)497(  

  .بيان صادر عن االجتماع الطارئ جمللس وزراء اخلارجية العرب حول املوقف يف لبنان  -381
  )17/10/1975احملرر، بيروت، ( 16/10/1975القاهرة، 

)497(  

بيان اجمللس اإلسالمي يف لبنان رداً على مذكرة املؤتمر الدائم للرؤساء العامين   -382
  .بطة املارونية األخيرةللرهبانيات اللبنانية والرا

  )17/10/1975احملرر، بيروت، ( 16/10/1975بيروت، 

  
)497(  

  .القيادة العامة حول األحداث الراهنة يف لبنان –بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -383
  )6، ص 17/10/1975، بيروت، 527إىل األمام، العدد (

)499(  

حلزب البعث العربي االشتراكي يف العراق إىل  تصريح صادر عن وفد القيادة القومية  -384
  .لبنان حول األزمة اللبنانية

  )18/10/1975احملرر، بيروت، ( 17/10/1975بيروت، 

  
)499(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف افتتاح دورة جملس   -385
  .الشعب

  )19/10/1975األهرام، القاهرة، ( 18/10/1975القاهرة، 

  
)500(  

  .تصريح الرئيس أنور السادات حول األحداث يف لبنان  -386
  )21/10/1975األهرام، القاهرة، (القاهرة 

)501(  

كلمة الرئيس كميل شمعون، رئيس اجلمهورية اللبنانية األسبق ورئيس حزب الوطنيين   -387
  .األحرار، أمام اجمللس النيابي حول وضع الفلسطينيين يف لبنان

  )22/10/1975النهار، بيروت، ( 21/10/1975 بيروت،

  
)502(  

خطاب السيد عبد الله األحمر، األمين العام املساعد حلزب البعث العربي االشتراكي يف   -388
  .سورية، يف افتتاح االجتماع املوسع للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية

  )23/10/1975البعث، دمشق، ( 22/10/1975دمشق، 

  
)502(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   -389
  .األحداث والتطورات الراهنة

  )23/10/1975األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)503(  

كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف اختتام   -390
  .العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينيةمؤتمر اجلبهة 

  )1، ص 24/10/1975وفا، ملحق خاص، بيروت، ( 23/10/1975دمشق، 

  
)507(  

  .بيان األمانة العامة للجبهة العربية املشاركة يف الثورة الفلسطينية حول أحداث لبنان  -391
  )24/10/1975البعث، دمشق، ( 23/10/1975دمشق، 

)509(  

  بولوين مشترك حول زيارة السيد هنريك يابلونسكي، عضو املكتب السياسي  بيان عراقي  -392
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  .يف اللجنة املركزية حلزب العمال البولوين املوحد، للعراق
  )24/10/1975الثورة، بغداد، ( 23/10/1975بغداد، 

)510(  

ينية كافة القوى الوطنية والتقدمية الفلسط«مذكرة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل   -393
  .، حول االنتخابات البلدية املزمع إجراؤها يف األرض احملتلة»والعربية والصديقة

  )6، ص 25/10/1975، بيروت، 323الهدف، العدد (

  
)511(  

  .بيان فلسطيني جزائري مشترك حول زيارة وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية للجزائر  -394
  )5، ص 26/10/1975، بيروت، 166فلسطين الثورة، العدد (

)514(  

كلمة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، يف مأدبة أقامها الرئيس   -395
  .جيرالد فورد رئيس الواليات املتحدة األميركية، تكريماً له بمناسبة زيارته

  )29/10/1975األهرام، القاهرة، ( 27/10/1975واشنطن، 

  
)515(  

ئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل العقيد رسالة السيد ياسر عرفات ر  -396
  .معمر القذايف رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، حول التطورات الراهنة

  )29/10/1975الفجر اجلديد، طرابلس، (

  
)516(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام اجلمعية العامة لألمم   -397
  .دة حول قضية الشرق األوسطاملتح

  )30/10/1975األهرام، القاهرة، ( 29/10/1975نيويورك، 

  
)517(  

كلمة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول موقف بلده من القضايا   -398
  .العربية الراهنة

  )30/10/1975الثورة، بغداد، ( 29/10/1975بغداد، 

  
)519(  

دوح سامل، رئيس جملس الوزراء املصري، أمام جملس الشعب حول سياسة بيان السيد مم  -399
  .حكومته

  )30/10/1975األهرام، القاهرة، ( 29/10/1975القاهرة، 

  
)520(  

بيان ليبي كاميروين مشترك حول زيارة الرئيس احلاج أحمد اهيدجو، رئيس جمهورية   -400
  .الكاميرون املتحدة، لليبيا

  )30/10/1975الفجر اجلديد، طرابلس، ( 29/10/1975طرابلس، 

  
)521(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول اتفاقية   -401
  .سيناء والسياسة العربية

  )20، ص 31/10/1975، بيروت، 990احلوادث، العدد (القاهرة 

  
)521(  

بولد سيدار سنغور، رئيس جمهورية بيان سعودي سنغايل مشترك حول زيارة الرئيس ليو  -402
  .السنغال، للمملكة العربية السعودية

  )2/11/1975البالد، جدة، ( 1/11/1975الرياض، 

  
)527(  

حديث صحايف للسيد زهير حمسن، رئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير   -403
قوات  – الفلسطينية وأمين سر القيادة العامة ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية

  .الصاعقة، حول أحداث لبنان
  )4، ص 4/11/1975، دمشق، 261الطالئع، العدد (

  
  

)527(  

بيان سوري سنغايل مشترك حول زيارة الرئيس ليوبولد سيدار سنغور، رئيس جمهورية   -404
  .السنغال، لسورية

  
)530(  
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  )5/11/1975البعث، دمشق، ( 4/11/1975دمشق، 
ور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض حديث صحايف للرئيس أن  -405

  .القضايا الراهنة
  )5/11/1975األهرام، القاهرة، (جاكسونفيل 

  
)531(  

  .خطاب الرئيس أنور السادات أمام أعضاء الكونغرس يف الواليات املتحدة األميركية  -406
  )6/11/1975األهرام، القاهرة، ( 5/11/1975واشنطن، 

)534(  

  .للرئيس أنور السادات حول بعض املسائل الراهنة حديث  -407
  )6/11/1975األهرام، القاهرة، (

)535(  

مذكرة املؤتمر الدائم للرؤساء العامين للرهبانيات اللبنانية والرابطة املارونية إىل   -408
  .»الصيغة اللبنانية«جملس النواب حول 

  )7/11/1975النهار، بيروت، ( 6/11/1975الكسليك، 

  
)537(  

  .بيان أردين باكستاين مشترك حول زيارة األمير بن طالل، ويل العهد األردين، لبكاستان  -409
  )7/11/1975الدستور، عمان، ( 6/11/1975إسالم أباد، 

)541(  

بيان سعودي بلجيكي مشترك حول زيارة امللك بودوان األول، ملك بلجيكا، للمملكة   -410
  .العربية السعودية

  )27/11/1975البالد، جدة، ( 7/11/1975الرياض، 

  
)541(  

بيان بطاركة الطوائف الكاثوليكية يف لبنان حول رسالة البابا بولس السادس إىل   -411
  .الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، حول األحداث الراهنة

  )8/11/1975النهار، بيروت، ( 7/11/1975بكركي، 

  
)541(  

  .نور السادات، رئيس جمهوية مصر العربية، حول بعض املسائل الراهنةحديث الرئيس أ  -412
  )9/11/1975األهرام، القاهرة، ( 8/11/1975لندن، 

)542(  

بيان اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى حول التطورات األخيرة يف سياق األحداث   -413
  .اللبنانية
  )9/11/1975النهار، بيروت، ( 8/11/1975بيروت، 

)544(  

بيان سوري كوري مشترك حول زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشتراكي جلمهورية   -414
  .كوريا الديمقراطية

  )10/11/1975البعث، دمشق، ( 9/11/1975بيونغ يانغ، 

  
)544(  

بيان عراقي سنغايل مشترك حول زيارة الرئيس ليوبولد سيدار سنغور، رئيس جمهورية   -415
  .السنغال، للعراق

  )12/11/1975الثورة، بغداد، ( 11/11/1975د، بغدا

  
)544(  

بيان فلسطيني جمري مشترك حول مباحثات ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية   -416
  .واجلبهة الوطنية الشعبية اجملرية وجلنة التضامن اجملرية

  )9، ص 16/11/1975، بيروت، 169فلسطين الثورة، العدد ( 11/11/1975دمشق، 

  
)545(  

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -417
  .الفلسطينية، حول األزمة اللبنانية

  )2، ص 12/11/1975وفا، بيروت، (

  
)546(  

  القيادة العامة حول القرارات التي اتخذتها  –بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -418
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  .دة بشأن القضية الفلسطينيةاجلمعية العامة لألمم املتح
  )9، ص 21/11/1975، بيروت، 532إىل األمام، العدد ( 12/11/1975

)546(  

بيان سوري جمري مشترك حول زيارة وفد يمثل اجلبهة الوطنية الشعبية اجملرية   -419
  .لسورية
  )14/11/1975البعث، دمشق، ( 13/11/1975دمشق، 

)547(  

  .اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول أحداث لبنانتصريح صحايف للسيد بيار   -420
  )15/11/1975العمل، بيروت، ( 14/11/1975بيروت، 

)548(  

تقرير حول اجتماعات اجمللس املركزي جلبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول   -421
  .االستسالمية حول أحداث لبنان

  )8، ص 21/11/1975، بيروت، 532إىل األمام، العدد ( 14/11/1975

  
)549(  

تصريح السيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، حول اجتماع اجمللس   -422
  .املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )4، ص 15/11/1975وفا، بيروت، ( 15/11/1975دمشق، 

  
)550(  

حرير الفلسطينية، حديث السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة الت  -423
  .حول عرض القضية الفلسطينية أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة

  )1، ص 19/11/1975وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 18/11/1975

  
)551(  

بيان عراقي كمبودي مشترك حول زيارة األمير نوردوم سيهانوك، رئيس الدولة ورئيس   -424
  .عراقجبهة االحتاد الوطني الكمبودية، لل

  )19/11/1975الثورة، بغداد، ( 18/11/1975بغداد، 

  
)554(  

  .بيان سوري كمبودي مشترك حول زيارة األمير نوردوم سيهانوك لسورية  -425
  )23/11/1975البعث، دمشق، ( 21/11/1975دمشق، 

)554(  

 بيان حزب النجادة واللجنة التنفيذية للهيئات اإلسالمية يف لبنان حول األوضاع  -426
  .الراهنة

  )22/11/1975النهار، بيروت، ( 21/11/1975بيروت، 

)555(  

رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -427
  .االجتماع اخلامس للجمعية العمومية جمللس الكنائس العاملي

  )2، ص 24/11/1975وفا، بيروت، ( 24/11/1975بيروت، 

  
)555(  

تصريح السيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة   -428
  .التحرير الفلسطينية، حول زيارة وفد فلسطيني لالحتاد السوفياتي

  )7، ص 24/11/1975وفا، بيروت، ( 24/11/1975بيروت، 

  
)556(  

منظمة التحرير الفلسطينية، تصريح السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف   -429
  .حول دعوة اليهود العرب املهاجرين إىل العودة إىل أوطانهم

  )8، ص 24/11/1975وفا، بيروت، ( 24/11/1975بيروت، 

  
)556(  

بيان السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين، أمام جملس النواب حول   -430
  .األوضاع الراهنة

  )26/11/1975ر، بيروت، النها( 25/11/1975بيروت، 

  
)557(  

  قرار جملس قيادة الثورة العراقي بمنح اليهود العراقيين الذين غادروا العراق حق العودة   -431
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  .إليه
  )27/11/1975الثورة، بغداد، ( 26/11/1975بغداد، 

)559(  

  .بيان جمعية متخرجي املقاصد اإلسالمية يف لبنان حول األحداث الراهنة  -432
  )27/11/1975احملرر، بيروت، ( 26/11/1975بيروت، 

)559(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول   -433
  .أزمة الشرق األوسط

  )1/12/1975البعث، دمشق، ( 27/11/1975دمشق، 

  
)560(  

  .انبيان اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى حول األوضاع الراهنة يف لبن  -434
  )28/11/1975النهار، بيروت، ( 27/11/1975بيروت، 

)564(  

بيان فلسطيني سوفياتي حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة   -435
  .التحرير الفلسطينية، لالحتاد السوفياتي

  )13، ص 30/11/1975، بيروت، 171فلسطين الثورة، العدد ( 28/11/1975موسكو، 

  
)565(  

رسالة الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل اللبنانيين بالدعوة إىل   -436
  .إجراء مصاحلة وطنية

  )30/11/1975احملرر، بيروت، ( 29/11/1975بيروت، 

  
)565(  

رسالة السيد رشيد كرامي، رئيس جملس الوزراء اللبناين، إىل اللبنانيين بالدعوة إىل إجراء   -437
  .ة وطنيةمصاحل
  )30/11/1975احملرر، بيروت، ( 29/11/1975بيروت، 

  
)566(  

  .بيان فلسطيني جمري مشترك حول زيارة وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية للمجر  -438
  )4، ص 30/11/1975وفا، بيروت، ( 29/11/1975بودابست، 

)566(  

التحرير الفلسطينية، يف اختتام  كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة  -439
  .الدورة الثامنة عشرة للمجلس اإلداري لالحتاد العام لطلبة فلسطين

  )10، ص 7/12/1975، بيروت، 172فلسطين الثورة، العدد ( 30/11/1975دمشق، 

  
)567(  

بيان اجمللس اإلسالمي يف بيروت رداً على مذكرة جلنة البحوث اللبنانية حول بعض   -440
  .ل الراهنةاملسائ

  )1/12/1975احملرر، بيروت، ( 30/11/1975بيروت، 

  
)568(  

مذكرة احلزب السوري القومي االجتماعي إىل السيد موريس كوف دو مورفيل، املبعوث   -441
  .الفرنسي إىل لبنان، حول األحداث الراهنة

  )18، ص 1/12/1975، بيروت، 17صباح اخلير، العدد (

  
)574(  

  .ري مسؤول حول أحداث لبنانبيان مصدر مص  -442
  )2/12/1975احملرر، بيروت، ( 1/12/1975القاهرة، 

)575(  

  .بيان متحدث رسمي سعودي حول أحداث لبنان  -443
  )4/12/1975الدستور، عمان، (الرياض 

)576(  

بيان جمعية متخرجي املقاصد اإلسالمية يف لبنان حول رسالتي رئيس اجلمهورية   -444
  .اء بشأن إجراء املصاحلة الوطنيةورئيس جملس الوزر

  )5/12/1975احملرر، بيروت، ( 4/12/1975بيروت، 

  
)577(  

  )578(  .بيان حزب الكتائب اللبنانية حول زيارة السيد بيار اجلميل، رئيس احلزب، لسورية  -445
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  )7/12/1975النهار، بيروت، ( 6/12/1975بيروت، 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول  تصريح السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة  -446

  .التطورات املستجدة يف األمم املتحدة بالنسبة إىل القضية الفلسطينية
  )1، ص 7/12/1975وفا، النشرة األوىل، بيروت، ( 7/12/1975بيروت، 

  
)579(  

حول تصريح السيد زهير حمسن، رئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -447
  .زيارة وفد حزب الكتائب اللبنانية لسورية، وحوادث العنف التي زامنت هذه الزيارة

  )8/12/1975النهار، بيروت، ( 7/12/1975بيروت، 

  
)580(  

  .بيان األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول حوادث العنف األخيرة  -448
  )8/12/1975النهار، بيروت، ( 7/12/1975بيروت، 

)580(  

  .خطاب الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول بعض القضايا الراهنة  -449
  )9/12/1975الثورة، بغداد، ( 8/12/1975بغداد، 

)581(  

بيان عراقي غيني مشترك حول زيارة السيد فيكتور ساودا ماريا، وزير خارجية   -450
  .جمهورية غينيا بيساو، للعراق

  )9/12/1975الثورة، بغداد، ( 8/12/1975بغداد، 

  
)582(  

  .بيان حزب الكتائب اللبنانية حول حوادث العنف األخيرة  -451
  )9/12/1975العمل، بيروت، ( 8/12/1975بيروت، 

)582(  

  .مقررات األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان يف اثر حوادث العنف األخيرة  -452
  )9/12/1975روت، النهار، بي( 8/12/1975بيروت، 

)583(  

  .بيان صحايف حول زيارة الرائد عبد السالم جلود، رئيس جملس الوزراء الليبي، لسورية  -453
  )10/12/1975البعث، دمشق، ( 9/12/1975دمشق، 

)584(  

تصريح السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -454
  .»اف بإسرائيلمسألة االعتر«حول 

  )14، ص 9/12/1975وفا، بيروت، ( 9/12/1975بيروت، 

  
)585(  

نداء الرئيس كميل شمعون، رئيس اجلمهورية اللبنانية األسبق ورئيس حزب الوطنيين   -455
  .األحرار، بصفته وزير الداخلية، لوقف االقتتال بمناسبة عيد األضحى

  )10/12/1975النهار، بيروت، ( 9/12/1975بيروت، 

  
)585(  

كلمة الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، أمام جملس الوزراء حول   -456
  .األحداث الراهنة

  )11/12/1975النهار، بيروت، ( 10/12/1975بيروت، 

  
)585(  

حديث السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -457
املنظمة لالحتاد السوفياتي وبعض الدول األخرى، وعودة اليهود العرب  حول زيارة وفد

  .املهاجرين إىل أوطانهم
  )1، ص 10/12/1975وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 10/12/1975بيروت، 

  
  

)586(  

، عضو املكتب السياسي والناطق الرسمي »أبو العباس«حديث صحايف خاص للسيد   -458
  .القيادة العامة، حول بعض املسائل الراهنة –تحرير فلسطين باسم اجلبهة الشعبية ل

  )9، ص 26/12/1975، بيروت، 537إىل األمام، العدد ( 10/12/1975

  
)588(  

  كلمة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، يف مأدبة أقامها تكريمًا   -459
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  .بمناسبة زيارته ملصرللرئيس فاليري جيسكار ديستان رئيس اجلمهورية الفرنسية، 
  )11/12/1975األهرام، القاهرة، ( 10/12/1975القاهرة، 

)589(  

بيان األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول كلمة الرئيس سليمان فرجنية،   -460
  .رئيس اجلمهورية، أمام جملس الوزراء

  )11/12/1975النهار، بيروت، ( 10/12/1975بيروت، 

  
)590(  

  .بيان جملس األمناء يف حزب الوطنيين األحرار حول طبيعة األحداث يف لبنان  -461
  )12/12/1975النهار، بيروت، ( 11/12/1975بيروت، 

)590(  

حديث الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس فاليري جيسكار   -462
بشأن » إعالن القاهرة«وقيع ديستان رئيس اجلمهورية الفرنسية، إىل الصحافيين يف اثر ت

  .التعاون بين بلديهما
  )15/12/1975األهرام، القاهرة، ( 14/12/1975القاهرة، 

  
  

)591(  

  .بيان مصري فرنسي مشترك حول زيارة الرئيس فاليري جيسكار ديستان ملصر  -463
  )16/12/1975األهرام، القاهرة، ( 15/12/1975القاهرة، 

)593(  

  .ل جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي، حول زيارته ملصرتصريح السيد كما  -464
  )16/12/1975احملرر، بيروت، ( 15/12/1975بيروت، 

)593(  

تصريح السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -465
  .حول حرص الثورة الفلسطينية على عدم التدخل يف األحداث اللبنانية

  )3، ص 22/12/1975وفا، بيروت، ( 22/12/1975بيروت، 

  
)594(  

رسالة البطريرك أنطونيوس بطرس خريش، بطريرك الطائفة املارونية يف لبنان، إىل   -466
  .املوارنة واللبنانيين حول املوقف املاروين من األوضاع الراهنة

  )23/12/1975النهار، بيروت، ( 22/12/1975بكركي، 

  
)594(  

ديث صحايف لالباتي شربل قسيس، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية املارونية، حول ح  -467
  .املوقف من األوضاع الراهنة

  )23/12/1975النهار، بيروت، ( 22/12/1975الكسليك، 

  
)595(  

بيان السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول الداوفع احلقيقية لألحداث   -468
  .يف لبنان
  )25/12/1975النهار، بيروت، ( 24/12/1975بيروت، 

  
)596(  

بيان األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان بتأكيد رفضها لتدخل اجليش يف   -469
  .األحداث الراهنة

  )27/12/1975النهار، بيروت، ( 26/12/1975بيروت، 

  
)601(  

  .بيان صحايف حول زيارة امللك خالد لسورية  -470
  )28/12/1975البعث، دمشق، ( 27/12/1975دمشق، 

)601(  

  .بيان األحزاب والقوى القومية والوطنية يف لبنان حول تطورات األحداث الراهنة  -471
  )30/12/1975النهار، بيروت، ( 29/12/1975بيروت، 

)602(  

د تصريح صحايف للسيد طارق عزيز، وزير اإلعالم العراقي واملوفد الشخصي للرئيس أحم  -472
  .حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل لبنان، حول طبيعة مهمته

  )31/12/1975النهار، بيروت، ( 30/12/1975بيروت، 

  
)603(  
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تصريح السيد علي غنام، عضو القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي، حول   -473
  .زيارة الوفد العراقي للبنان

  )31/12/1975يروت، النهار، ب( 30/12/1975بيروت، 

  
)604(  

بيان سوري إيراين مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية   -474
  .السورية، إليران

  )1/1/1976البعث، دمشق، ( 31/12/1975طهران، 

  
)605(  

بيان عراقي برتغايل مشترك حول زيارة الرائد أرنستو ميلو انتونيس، وزير اخلارجية   -475
  .لبرتغايل، للعراقا

  )1/1/1976الثورة، بغداد، ( 31/12/1975بغداد، 

  
)605(  

  
  

  ملحـــق
  .قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب يف دور انعقاده العادي احلادي عشر  -1

قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب «جامعة الدول العربية، ( 16/2/1975–15القاهرة، 
  )1975، »شباط«فبراير  16و 15، القاهرة، »شريف دور انعقاده العادي احلادي ع

)606(  

  .قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي الثالث والستين  -2
قرارات جملس جامعة الدول العربية يف «جامعة الدول العربية، ( 26/4/1975القاهرة، 

  )27/4/1975-21و  25/3-24، القاهرة، »دور انعقاده العادي الثالث والستين

)609(  

  .قرارات جملس جامعة الدول العربية يف دور انعقاده العادي الرابع والستين  -3
قرارات جملس جامعة الدول العربية يف «جامعة الدول العربية، ( 21/10/1975القاهرة، 

  )21/10/1975-18، القسم الثاين، القاهرة، »دور انعقاده العادي الرابع والستين

)612(  

  
  

  رسفها
 )617(    الفهرست املصنف

 )645(    الفهرست العام
 


