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 1976الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
 

  
  احملتويات

  
صفحة                        رقم الوثيقة

            
خطاب السيد ماجد أبو شرار، أمين سر اجمللس الثوري حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -1

  .ومسؤول اإلعالم الفلسطيني املوحد، حول مقومات استمرار الثورة الفلسطينية» فتح«
  )1، ص 2/1/1976وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 1/1/1976صيدا، 

 
)1(  

القيادة العامة،  –بيان مشترك حول زيارة وفد يمثل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -2
  .للجزائر

  )4، ص 9/1/1976، بيروت، 538إىل االمام، العدد ( 3/1/1976اجلزائر، 

  
)5(  

صري، امام جملس الشعب حول قضية بيان السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية امل  -3
  .الشرق األوسط

  )6/1/1976األهرام، القاهرة، ( 5/1/1976القاهرة، 

  
)5(  

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

  )8/1/1976السياسة، الكويت، (

  
)9(  

الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية يف دورة  بيان اجمللس املركزي جلبهة القوى  -5
  .انعقاده العاشرة العادية

  )6، ص 10/1/1976، بيروت، 333الهدف، العدد (

  
)13(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة »أبو اللطف«جانب من خطاب السيد فاروق القدومي   -6
  .لفلسطينيةالتحرير الفلسطينية، أمام جملس األمن الدويل حول القضية ا

  )1، ص 13/1/1976وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 12/1/1976نيويورك، 

  
)13(  

القيادة العامة،  –بيان مشترك حول زيارة وفد يمثل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -7
  .للعراق
  )4، ص 16/1/1976، بيروت، 539إىل االمام، العدد (بغداد 

  
)16(  

واتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حديث صحايف للسيد نايف ح  -8
  .حول بعض املسائل الراهنة

  )6، ص 19/1/1976، بيروت، 756احلرية، العدد (

  
)16(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«خطاب السيد فاروق القدومي   -9
  .»مشكلة الشرق األوسط«لـ  الفلسطينية، يف اختتام مناقشات جملس االمن الدويل

  )8، ص 27/1/1976وفا، النشرة األوىل، بيروت، ( 26/1/1976نيويورك، 

  
)18(  
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حديث خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول   - 10
  .موقف الواليات املتحدة األميركية، يف جملس األمن الدويل، من القضية الفلسطينية

  )14، ص 2/2/1976، بيروت، 758احلرية، العدد (

  
)19(  

برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل املؤتمر   - 11
  .اإلسالمي املسيحي املنعقد يف ليبيا

  )2، ص 2/2/1976وفا، بيروت، ( 2/2/1976بيروت، 

  
)20(  

س جملس الوزراء األردين، أمام جملس األمة بمناسبة تعديل كلمة السيد زيد الرفاعي، رئي  - 12
  .إحدى مواد الدستور

  )6/2/1976الدستور، عمان، ( 5/2/1976عمان، 

  
)20(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   - 13
  .املسائل الراهنة

  )16، ص 6/2/1976، بيروت، 1004احلوادث، العدد (القاهرة 

  
)21(  

فرع لبنان حول قرار امللك حسين بدعوة جملس األمة  –بيان االحتاد العام لعمال فلسطين   - 14
  .األردين إىل االنعقاد

  )5، ص 6/2/1976وفا، بيروت، ( 6/2/1976بيروت، 

  
)28(  

ثر ربية السورية، إىل الصحافيين يف إحديث الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية الع  - 15
  .غادرة الرئيس سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية، لدمشقم

  )8/2/1976البعث، دمشق، ( 7/2/1976دمشق، 

  
)29(  

عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني » يادأبو إ«حديث السيد صالح خلف   - 16
  .، حول مناقشة القضية الفلسطينية يف جملس األمن الدويل»فتح«الفلسطيني 

  )8/2/1976رر، بيروت، احمل(

  
)29(  

  .كتاب التكليف، الذي وجهه امللك حسين إىل السيد زيد الرفاعي، بتشكيل جملس وزراء جديد  - 17
  )9/2/1976الدستور، عمان، ( 8/2/1976عمان، 

)30(  

بيان األمانة العامة لالحتاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين حول قرار امللك حسين   - 18
  .لس األمة األردين إىل االنعقادبدعوة جم

  )6، ص 8/2/1976وفا، بيروت، ( 8/2/1976بيروت، 

  
)30(  

حديث السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول بعض   - 19
  .املسائل الراهنة

  )14، ص 9/2/1976، بيروت، 759احلرية، العدد (

  
)31(  

ظمات الشعبية الفلسطينية يف لبنان حول قرار امللك حسين بدعوة بيان االحتادات واملن  - 20
  .جملس األمة األردين إىل االنعقاد

  )9، ص 13/2/1976وفا، بيروت، ( 12/2/1976بيروت، 

  
)31(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة »أبو اللطف«حديث خاص للسيد فاروق القدومي   - 21
  .ضية الفلسطينية يف جملس األمن الدويلالتحرير الفلسطينية، حول مناقشة الق

  )2، ص 13/2/1976وفا، بيروت، (

  
)32(  

حديث خاص للسيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة   - 22
  .التحرير الفلسطينية، حول مناقشة القضية الفلسطينية يف جملس األمن الدويل

  
)33(  
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  )5، ص 15/2/1976األوىل، بيروت،  وفا، النشرة( 15/2/1976بيروت، 
  .قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب يف دور انعقاده العادي الثاين عشر  - 23

قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب «جامعة الدول العربية، ( 16/2/1976-15القاهرة، 
  )16/2/1976-15، القاهرة، »يف دور انعقاده العادي الثاين عشر

  
)35(  

ديث صحايف خاص للسيد حممود األيوبي، رئيس جملس الوزراء السوري، حول مقررات ح  - 24
  .مؤتمر الرباط ومؤتمر جنيف ومستقبل العمل العربي املوحد

  )17/2/1976الرأي، عمان، ( 16/2/1976عمان، 

  
)38(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«تصريح السيد فاروق القدومي   - 25
  .الفلسطينية، حول مؤتمر املنظمات الصهيونية يف بلجيكا

  )3، ص 19/2/1976وفا، بيروت، ( 19/2/1976بيروت، 

  
)39(  

تصريح صحايف خاص للسيد زيد الرفاعي، رئيس جملس الوزراء األردين، حول موقف   - 26
  .األردن من مسألة املفاوضات ومن منظمة التحرير الفلسطينية

  )21/2/1976أي، عمان، الر( 20/2/1976عمان، 

  
)40(  

قيادة األرض احملتلة حول التصدي إلجراء  –بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   - 27
  .االنتخابات البلدية ولإلدارة املدنية الذاتية يف الضفة الغربية

  )8، ص 28/2/1976، بيروت، 340الهدف، العدد ( 20/2/1976

  
)40(  

  .زيارة وفد يمثل حزب املؤتمر الوطني الهندي لسوريةبيان سوري هندي مشترك حول   - 28
  )24/2/1976البعث، دمشق، ( 23/2/1976دمشق، 

)42(  

حديث صحايف خاص للسيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، حول بعض   - 29
  .املسائل الراهنة

  )16، ص 24/2/1976، دمشق، 276الطالئع، العدد (

  
)42(  

 –سامي عطاري أمين سر القيادة العامة ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية  رسالة السيد  - 30
قوات الصاعقة، إىل السيد ليو تندامنس رئيس جملس الوزراء البلجيكي، حول انعقاد 

  .يف بروكسل» املؤتمر الصهيوين العاملي«
  )4، ص 24/2/1976، دمشق، 276الطالئع، العدد (دمشق 

  
  

)43(  

ري مشترك حول زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر بيان سعودي مص  - 31
  .العربية، للمملكة العربية السعودية

  )27/2/1976األهرام، القاهرة، ( 26/2/1976الرياض، 

  
)44(  

  .جانب من البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  - 32
و  9، ص 8/3/1976و  1يروت، ، ب763و  762احلرية، العددان ( 26/2/1976بيروت، 

9(  

)45(  

حديث الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض القضايا   - 33
  .الراهنة
  )3/3/1976البعث، دمشق، ( 29/2/1976دمشق، 

  
)52(  

بيان كويتي مصري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر   - 34
  .كويتالعربية، لل

  )1/3/1976األهرام، القاهرة، ( 29/2/1976الكويت، 

  
)53(  
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  .حديث الرئيس أنور السادات حول بعض املسائل الراهنة  - 35
  )1/3/1976األهرام، القاهرة، ( 29/2/1976الكويت، 

)54(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«خطاب السيد فاروق القدومي   - 36
ية ورئيس الوفد الفلسطيني إىل مؤتمر احلزب الشيوعي السوفياتي اخلامس الفلسطين

  .والعشرين، أمام املؤتمر
  )2، ص 2/3/1976وفا، بيروت، ( 1/3/1976موسكو، 

  
  

)56(  

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   - 37
ر امللك حسين بدعوة جملس األمة األردين إىل قوات الصاعقة يف لبنان، حول قرا –الشعبية 
  .االنعقاد

  )5، ص 2/3/1976، دمشق، 277الطالئع، العدد (

  
  

)58(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض   - 38
  .املسائل الراهنة

  )18/3/1976البعث، دمشق، ( 4/3/1976دمشق، 

  
)60(  

ي يمني مشترك حول زيارة املقدم إبراهيم احلمدي، رئيس اجلمهورية العربية بيان مصر  - 39
  .اليمنية، ملصر

  )5/3/1976األهرام، القاهرة، ( 4/3/1976القاهرة، 

  
)62(  

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف سورية، يف الذكرى الثالثة عشرة   - 40
  ).مارس(لثورة الثامن من آذار 

  )8/3/1976البعث، دمشق، ( 7/3/1976ق، دمش

  
)62(  

حديث صحايف خاص للسيد حممود األيوبي، رئيس جملس الوزراء السوري، حول بعض   - 41
  .القضايا الراهنة

  )8/3/1976البعث، دمشق، (دمشق 

  
)63(  

جانب من خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف احتفال   - 42
  ).مارس(يم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثامن من آذار شعبي أُق
  )9/3/1976البعث، دمشق، ( 8/3/1976دمشق، 

  
)64(  

خطاب الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول بعض   - 43
  .املهمات واملواقف الراهنة

  )4، ص 13/3/1976، بيروت، 342الهدف، العدد ( 9/3/1976بيروت، 

  
)68(  

بيان سعودي نيجري مشترك حول زيارة الرئيس حسين كونتشي، رئيس جمهورية النيجر،   - 44
  .للمملكة العربية السعودية

  )11/3/1976الرياض، الرياض، ( 10/3/1976الرياض، 

  
)73(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام جملس الشعب حول   - 45
  .القضايا الراهنةبعض 

  )15/3/1976األهرام، القاهرة، ( 14/3/1976القاهرة، 

  
)73(  

  .نص قرار إنهاء العمل بمعاهدة الصداقة املصرية السوفياتية  - 46
  )16/3/1976األهرام، القاهرة، ( 14/3/1976القاهرة، 

)78(  

  ربية، املقدم نص تقرير جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشعب يف جمهورية مصر الع  - 47
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  .إىل اجمللس بشأن املوافقة على إلغاء معاهدة الصداقة املصرية السوفياتية
  )16/3/1976األهرام، القاهرة، ( 15/3/1976القاهرة، 

)79(  

مذكرة وزارة اخلارجية املصرية إىل رئاسة جملس الوزراء حول وجوب إنهاء معاهدة   - 48
  .الصداقة املصرية السوفياتية

  )16/3/1976هرام، القاهرة، األ(القاهرة 

  
)81(  

  .بيان كويتي سعودي مشترك حول زيارة امللك خالد للكويت  - 49
  )24/3/1976الرياض، الرياض، ( 23/3/1976الكويت، 

)84(  

إىل املواطنين يف األرض احملتلة بمناسبة » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 50
  .»يوم األرض«االحتفال بـ 

  )2، ص 25/3/1976وفا، بيروت، ( 23/3/1976

  
)84(  

  .خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض املسائل الراهنة  - 51
  )25/3/1976األهرام، القاهرة، ( 24/3/1976السويس، 

)85(  

  .حديث صحايف للرئيس أنور السادات حول بعض املسائل الراهنة  - 52
  )27/3/1976القاهرة، األهرام، ( 24/3/1976

)86(  

  .حديث صحايف للرئيس أنور السادات حول بعض املسائل الراهنة  - 53
  )26/3/1976األهرام، القاهرة، (القاهرة 

)88(  

  .بيان بحريني سعودي مشترك حول زيارة امللك خالد للبحرين  - 54
  )27/3/1976الرياض، الرياض، ( 26/3/1976البحرين، 

)89(  

  .عودي مشترك حول زيارة امللك خالد لقطربيان قطري س  - 55
  )28/3/1976الرياض، الرياض، ( 27/3/1976قطر، 

)90(  

رسالة منظمة التحرير الفلسطينية إىل السفارات العربية وسفارات الدول الصديقة يف   - 56
  .بيروت حول األوضاع السائدة يف املناطق احملتلة

  )2 ، ص27/3/1976وفا، بيروت، ( 27/3/1976بيروت، 

  
)90(  

حديث صحايف للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض املسائل   - 57
  .الراهنة

  )28/3/1976األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)91(  

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول االنتفاضة اجلماهيرية يف الضفة   - 58
  .»يوم األرض«الغربية بمناسبة 

  )2، ص 29/3/1976وفا، النشرة الثانية، بيروت، (

  
)94(  

  .بيان مشترك حول زيارة امللك خالد لدولة اإلمارات العربية املتحدة  - 59
  )30/3/1976الرياض، الرياض، ( 29/3/1976أبو ظبي، 

)95(  

حديث صحايف للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض املسائل   - 60
  .اهنةالر

  )30/3/1976األهرام، القاهرة، (

  
)96(  

يف الوطن » يوم األرض«بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي بمناسبة   - 61
  .احملتل

  )30/3/1976البعث، دمشق، (

  
)99(  
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  .بيان عماين سعودي مشترك حول زيارة امللك خالد لسلطنة عمان  - 62
  )31/3/1976ض، الرياض، الريا( 30/3/1976عمان، 

)100(  

كلمة السيد ممدوح سامل، رئيس جملس الوزراء املصري، يف احتفال أقامه االحتاد   - 63
  .»يوم األرض«االشتراكي العربي بمناسبة 

  )31/3/1976األهرام، القاهرة، ( 30/3/1976القاهرة، 

  
)100(  

  .»يوم األرض«يف مقررات املؤتمر الشعبي للهيئات الشعبية الفلسطينية واألردنية   - 64
  )11، ص 2/4/1976وفا، بيروت، ( 30/3/1976عمان، 

)101(  

  .»يوم األرض«التي جرت يف عمان بمناسبة » مسيرة العودة«البيان الصادر عن   - 65
  )8، ص 2/4/1976وفا، بيروت، ( 30/3/1976عمان، 

)102(  

ر صحايف حول بعض حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف مؤتم  - 66
  .املسائل الراهنة

  )1/4/1976األهرام، القاهرة، ( 31/3/1976بون، 

  
)103(  

  .بيان احلزب الشيوعي املصري حول إلغاء معاهدة الصداقة املصرية السوفياتية  - 67
  )20، ص 8/6/1976، دمشق، 291الطالئع، العدد ( 1976) مارس(آذار 

)104(  

رئيس جمهورية مصر العربية، يف مؤتمر صحايف حول بعض  حديث الرئيس أنور السادات،  - 68
  .املسائل الراهنة

  )5/4/1976األهرام، القاهرة، ( 4/4/1976باريس، 

  
)106(  

بيان جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشعب حول البيان السوفياتي بشأن إلغاء مصر   - 69
  .للمعاهدة املصرية السوفياتية

  )5/4/1976م، القاهرة، األهرا( 4/4/1976القاهرة، 

  
)107(  

بيان جلنة الشؤون العربية واخلارجية يف اللجنة املركزية لالحتاد االشتراكي العربي حول   - 70
  .البيان السوفياتي بشأن إلغاء مصر للمعاهدة املصرية السوفياتية

  )5/4/1976األهرام، القاهرة، ( 4/4/1976القاهرة، 

  
)107(  

سادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف أثناء اجتماعه إىل البابا كلمة الرئيس أنور ال  - 71
  .بولس السادس

  )9/4/1976األهرام، القاهرة، ( 8/4/1976الفاتيكان، 

  
)108(  

  .بيان مصري إيطايل مشترك حول زيارة الرئيس أنور السادات إليطاليا  - 72
  )9/4/1976األهرام، القاهرة، ( 8/4/1976روما، 

)108(  

  .ن مصري يوغساليف مشترك حول زيارة الرئيس أنور السادات ليوغسالفيابيا  - 73
  )11/4/1976األهرام، القاهرة، ( 10/4/1976بلغراد، 

)109(  

  .حديث صحايف للرئيس أنور السادات حول نتائج زيارته بعض الدول األوروبية  - 74
  )12/4/1976األهرام، القاهرة، (

)109(  

عقده الرئيس أنور السادات، واملستشار برونو كرايسكي  وقائع مؤتمر صحايف مشترك  - 75
  .مستشار النمسا

  )13/4/1976األهرام، القاهرة، ( 12/4/1976فيينا، 

  
)110(  

بيان صحايف مشترك حول زيارة وفد اجلبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة   - 76
  .لالحتاد السوفياتي

  
)111(  
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  )7، ص 25/4/1976، بيروت، 188 فلسطين الثورة، العدد( 12/4/1976موسكو، 
حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف مؤتمر صحايف عقده قبيل   - 77

  .انتهاء زيارته للنمسا
  )14/4/1976األهرام، القاهرة، ( 13/4/1976فيينا، 

  
)112(  

الثورة العراقي، بيان صحايف صادر عن السيد صدام حسين، نائب رئيس جملس قيادة   - 78
  .حول زيارته اململكة العربية السعودية

  )16/4/1976الثورة، بغداد، ( 15/4/1976جدة، 

  
)113(  

بيان سعودي مغربي مشترك حول زيارة السيد أحمد عصمان، رئيس جملس الوزراء   - 79
  .املغربي، للمملكة العربية السعودية

  )24/4/1976الرياض، الرياض، ( 23/4/1976الرياض، 

  
)114(  

بيان عراقي يوغساليف مشترك حول زيارة السيد ميلوش مينيتش، السكرتير االحتادي   - 80
  .للشؤون اخلارجية اليوغساليف، للعراق

  )25/4/1976الثورة، بغداد، ( 24/4/1976بغداد، 

)114(  

بيان عراقي كونغويل مشترك حول زيارة السيد لويس سيلفا غوما، رئيس جملس الوزراء   - 81
  .اجلمهورية الكونغولية الشعبية، للعراق يف

  )27/4/1976الثورة، بغداد، ( 26/4/1976بغداد، 

  
)114(  

بيان عراقي تركي مشترك حول زيارة الرئيس فخري قوروتورك، رئيس اجلمهورية التركية،   - 82
  .للعراق
  )30/4/1976الثورة، بغداد، ( 29/4/1976بغداد، 

  
)114(  

ماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول مرتكزات سياسة حديث صحايف للسيد إس  - 83
  .مصر اخلارجية

  )30/4/1976األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)115(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«كلمة السيد فاروق القدومي   - 84
  .الفلسطينية، يف مأدبة أقيمت تكريماً له بمناسبة زيارته الصين

  )3، ص 30/4/1976وفا، بيروت، ( 30/4/1976ن، بكي

  
)118(  

  .خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف عيد العمال  - 85
  )2/5/1976األهرام، القاهرة، ( 1/5/1976السويس، 

)119(  

ل خطاب الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يف عيد العما  - 86
  .حول بعض املسائل الراهنة

  )2، ملف خاص، ص 8/5/1976، بيروت، 350الهدف، العدد ( 1/5/1976صور، 

  
)122(  

حديث صحايف خاص للعقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة الليبي، حول بعض   - 87
  .املسائل الراهنة

  )26، ملف خاص، ص 8/5/1976، بيروت، 350الهدف، العدد (

  
)124(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة »أبو اللطف«حديث صحايف للسيد فاروق القدومي   - 88
  .التحرير الفلسطينية، حول زيارته اليابان والصين

  )26، ص 9/5/1976، بيروت، 190فلسطين الثورة، العدد (

  
)125(  

  )126(  .بيان جملس القيادة العليا السورية األردنية حول التطورات الراهنة  - 89
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  )11/5/1976البعث، دمشق، ( 10/5/1976دمشق، 
رسالة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، إىل ندوة الدفاع عن القضية   - 90

  .الفلسطينية يف بروكسل
  )14/5/1976البعث، دمشق، ( 13/5/1976دمشق، 

  
)127(  

س اجلمهورية العراقية، رئي بيان مشترك حول زيارة السيد طه حميي الدين معروف، نائب  - 91
  .فريقيا الوسطىجلمهورية إ

  )16/5/1976الثورة، بغداد، ( 15/5/1976بانغي، 

  
)128(  

  .بيان عراقي غيني مشترك حول زيارة السيد طه حميي الدين معروف لغينيا  - 92
  )18/5/1976الثورة، بغداد، ( 17/5/1976كوناكري، 

)128(  

  .ل زيارة السيد طه حميي الدين معروف للسنغالبيان عراقي سنغايل مشترك حو  - 93
  )20/5/1976الثورة، بغداد، ( 19/5/1976دكار، 

)128(  

بيان سوري بورتوريكي مشترك حول زيارة وفد يمثل احلزب االشتراكي البورتوريكي   - 94
  .لسورية
  )26/5/1976البعث، دمشق، ( 25/5/1976دمشق، 

  
)128(  

بيان عراقي سوفياتي مشترك حول زيارة السيد اليكسي كوسيغين، رئيس جملس الوزراء   - 95
  .السوفياتي، للعراق

  )2/6/1976الثورة، بغداد، ( 1/6/1976بغداد، 

  
)129(  

كلمة السيد حممود األيوبي، رئيس جملس الوزراء السوري، يف مأدبة أقامها تكريماً للسيد   - 96
  .ارته سوريةاليكسي كوسيغين، بمناسبة زي

  )2/6/1976البعث، دمشق، ( 1/6/1976دمشق، 

  
)130(  

  .بيان سوري سوفياتي مشترك حول زيارة السيد اليكسي كوسيغين لسورية  - 97
  )4/6/1976البعث، دمشق، ( 3/6/1976دمشق، 

)130(  

حديث صحايف للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول سياسة بلده ازاء   - 98
  .ض املسائل الراهنةبع

  )8/6/1976األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)132(  

  .قرارات جملس جامعة الدول العربية بشأن أحداث لبنان  - 99
  )9/6/1976األهرام، القاهرة، ( 9/6/1976القاهرة، 

)133(  

حديث صحايف للسيد صدام حسين، نائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول بعض   -100
  .اإلسرائيلي –الصراع العربي جوانب 

  )10/6/1976الثورة، بغداد، (بغداد 

  
)134(  

حديث صحايف للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض املسائل   -101
  .الراهنة

  )13/6/1976األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)136(  

  .ئل الراهنةحديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات حول بعض املسا  -102
  )14/6/1976األهرام، القاهرة، ( 13/6/1976القاهرة، 

)137(  

كلمة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقيمت تكريماً له   -103
  .بمناسبة زيارته فرنسا

  
)139(  
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  )18/6/1976البعث، دمشق، ( 17/6/1976باريس، 
  .ل زيارة الرئيس حافظ األسد لفرنسابيان سوري فرنسي مشترك حو  -104

  )20/6/1976البعث، دمشق، ( 19/6/1976باريس، 
)140(  

بيان الديوان امللكي السعودي حول تأييد قرارات جملس جامعة الدول العربية بشأن أحداث   -105
  .لبنان

  )21/6/1976الرياض، الرياض، ( 20/6/1976الرياض، 

  
)141(  

ك حول زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر بيان مصري إيراين مشتر  -106
  .العربية، إليران

  )22/6/1976األهرام، القاهرة، ( 21/6/1976طهران، 

  
)141(  

  .بيان حول مؤتمر رؤساء جمالس الوزراء يف السعودية والكويت ومصر وسورية  -107
  )25/6/1976البعث، دمشق، ( 24/6/1976الرياض، 

)142(  

ؤتمر رؤساء جمالس الوزراء يف السعودية والكويت ومصر وسورية بشأن األحداث بيان م  -108
  .يف لبنان
  )25/6/1976البعث، دمشق، ( 24/6/1976الرياض، 

  
)142(  

كلمة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقيمت تكريماً له   -109
  .بمناسبة زيارته يوغسالفيا

  )26/6/1976البعث، دمشق، ( 25/6/1976بلغراد، 

  
)142(  

  .حديث الرئيس حافظ األسد يف مؤتمر صحايف عقده بمناسبة زيارته يوغسالفيا  -110
  )27/6/1976البعث، دمشق، ( 26/6/1976بلغراد، 

)143(  

  .بيان سوري يوغساليف مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد ليوغسالفيا  -111
  )27/6/1976ث، دمشق، البع( 26/6/1976بلغراد، 

)143(  

  .كلمة الرئيس حافظ األسد يف مأدبة أقيمت تكريماً له بمناسبة زيارته رومانيا  -112
  )27/6/1976البعث، دمشق، ( 26/6/1976بوخارست، 

)144(  

  .حديث الرئيس حافظ األسد يف مؤتمر صحايف عقد بمناسبة زيارته رومانيا  -113
  )29/6/1976شق، البعث، دم( 28/6/1976بوخارست، 

)144(  

  .بيان سوري روماين مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد لرومانيا  -114
  )29/6/1976البعث، دمشق، ( 28/6/1976بوخارست، 

)144(  

مذكرة وزارة اخلارجية املصرية إىل األمانة العامة جلامعة الدول العربية بطلب انعقاد   -115
  .زمة اللبنانيةجملس اجلامعة للنظر يف تطورات األ

  )30/6/1976األهرام، القاهرة، ( 28/6/1976القاهرة، 

  
)145(  

  .قرارات جملس جامعة الدول العربية بشأن أحداث لبنان  -116
  )2/7/1976النهار، بيروت، ( 1/7/1976القاهرة، 

)145(  

طراف نداء الدكتور حسن صبري اخلويل، ممثل جامعة الدول العربية يف لبنان، إىل األ  -117
  .املتنازعة للتعاون مع قوة السالم العربية

  )2/7/1976النهار، بيروت، ( 1/7/1976بيروت، 

  
)145(  

قرارات جملس جامعة الدول العربية الصادرة عن اجتماعه اخلامس يف دورته االستثنائية   -118
  .بشأن أحداث لبنان

  
)146(  
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  )14/7/1976البعث، دمشق، ( 13/7/1976القاهرة، 
صريح ناطق رسمي عراقي حول البرنامج السياسي للحزب الديمقراطي يف الواليات ت  -119

  .املتحدة األميركية
  )16/7/1976الثورة، بغداد، ( 15/7/1976بغداد، 

  
)146(  

  .تقرير اللجنة الثالثية العربية حول مهمتها يف لبنان  -120
  )16/7/1976النهار، بيروت، (

)147(  

سادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام جملس الشعب يف العيد خطاب الرئيس أنور ال  -121
  ).تموز(الرابع والعشرين لثورة يوليو 

  )23/7/1976األهرام، القاهرة، ( 22/7/1976القاهرة، 

  
)151(  

حديث الدكتور حسن صبري اخلويل، ممثل جامعة الدول العربية يف لبنان، حول بعض   -122
  .ن ومهمة قوة األمن العربيةجوانب املوقف الراهن يف لبنا

  )28/7/1976النهار، بيروت، ( 27/7/1976بيروت، 

  
)152(  

بيان مشترك حول حمادثات وفد يمثل احلزب الشيوعي األردين مع وفد يمثل احلزب   -123
  .الشيوعي اإلسرائيلي

  )30/7/1976االحتاد، حيفا، (

  
)154(  

عة الدول العربية، إىل الرئيس سليمان رسالة السيد حممود رياض األمين العام جلام  -124
  .فرجنية رئيس اجلمهورية اللبنانية، رداً على رسالة الرئيس فرجنية إليه

  )11/8/1976النهار، بيروت، ( 9/8/1976القاهرة، 

  
)156(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف مؤتمر القمة اخلامس لدول   -125
  .عدم االنحياز

  )17/8/1976األهرام، القاهرة، ( 16/8/1976ولومبو، ك

  
)156(  

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مؤتمر القمة اخلامس   -126
  .لدول عدم االنحياز

  )18/8/1976البعث، دمشق، ( 17/8/1976كولومبو، 

  
)156(  

تونسي وممثل الرئيس احلبيب بورقيبة، يف خطاب السيد احلبيب الشطي، وزير اخلارجية ال  -127
  .مؤتمر القمة اخلامس لدول عدم االنحياز

  )19/8/1976العمل، تونس، (كولومبو 

  
)157(  

  .بيان اللجنة العليا السورية األردنية املشتركة حول دورة اجتماعاتها اخلامسة  -128
  )27/8/1976البعث، دمشق، ( 26/8/1976عمان، 

)158(  

صدر مسؤول يف قوة األمن العربية حول اللقاءات اجلارية لالتفاق على خطة تصريح م  -129
  .إلحالل السالم يف لبنان

  )2/9/1976النهار، بيروت، ( 1/9/1976بيروت، 

  
)158(  

رئيس الدائرة السياسية » أبو اللطف«بيان صحايف حول حمادثات السيد فاروق القدومي   -130
  .السيد أندريه غروميكو وزير اخلارجية السوفياتييف منظمة التحرير الفلسطينية، مع 

  )6، ص 18/9/1976وفا، بيروت، ( 18/9/1976موسكو، 

  
)159(  

أبو «بيان فلسطيني أملاين ديمقراطي مشترك حول حمادثات السيد فاروق القدومي   -131
، والسيد هيرمان اكسن، عضو املكتب السياسي للجنة املركزية للحزب االشتراكي »اللطف

  
)159(  
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  .ألملاين املوحدا
  )12، ص 26/9/1976، بيروت، 201فلسطين الثورة، العدد ( 21/9/1976برلين، 

أبو «بيان فلسطيني أملاين ديمقراطي مشترك حول حمادثات السيد فاروق القدومي   -132
  .، مع السيد اوسكار فيشر، وزير اخلارجية يف جمهورية أملانيا الديمقراطية»اللطف

  )5، ص 22/9/1976وفا، بيروت، ( 21/9/1976برلين، 

  
)159(  

  .لرومانيا» أبو اللطف«بيان صحايف حول زيارة السيد فاروق القدومي   -133
  )4، ص 25/9/1976وفا، بيروت، ( 23/9/1976بوخارست، 

)160(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول   -134
  .اإلسرائيلي –سة املصرية الراهنة بالنسبة إىل الصراع العربي املوقف من السيا

  )18، ص 1/10/1976، بيروت، 1038احلوادث، العدد (دمشق 

  
)160(  

تصريح متحدث رسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية تعليقاً على تصريح السيد جيمي   -135
حدة األميركية، بشأن كارتر، مرشح احلزب الديمقراطي لرئاسة جمهورية الواليات املت

  .القضية الفلسطينية
  )7، ص 3/10/1976، بيروت، 202فلسطين الثورة، العدد (

  
  

)162(  

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي بمناسبة ذكرى حرب تشرين األول   -136
  ).أكتوبر(

  )6/10/1976البعث، دمشق، ( 5/10/1976دمشق، 

  
)162(  

ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل الرئيس  رسالة السيد  -137
ذو الفقار علي بوتو رئيس جملس الوزراء الباكستاين ورئيس مؤتمر القمة اإلسالمي، حول 

  .اعتداء اإلسرائيليين على احلرم اإلبراهيمي الشريف
  )1، ص 11/10/1976وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 11/10/1976بيروت، 

  
  

)165(  

تصريح الدكتور حسن صبري اخلويل، ممثل جامعة الدول العربية يف لبنان، حول جناح   -138
  .حمادثات اللجنة الرباعية بشأن تطبيق االتفاق اخلاص بإنهاء القتال

  )12/10/1976النهار، بيروت، ( 11/10/1976شتورة، 

  
)165(  

يف لبنان، إىل ملوك ورؤساء الدول اإلسالمية رسالة اجمللس األعلى الحتاد العلماء   -139
  .والعربية، حول االعتداءات اإلسرائيلية على املقدسات اإلسالمية يف فلسطين

  )8، ص 11/10/1976وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 11/10/1976بيروت، 

  
)166(  

م، األمين العام رسالة اجمللس األعلى الحتاد العلماء يف لبنان إىل السيد كورت فالدهاي  -140
  .لألمم املتحدة، حول اعتداءات السلطات اإلسرائيلية على احلرم اإلبراهيمي الشريف

  )9، ص 11/10/1976وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 11/10/1976بيروت، 

  
)166(  

البيان الوزاري الذي قدمه اللواء عبد الرحمن خليفاوي، رئيس جملس الوزراء السوري   -141
  .اجلديد

  )13/10/1976البعث، دمشق، ( 12/10/1976مشق، د

  
)167(  

بيان سعودي باكستاين مشترك حول احلل العادل ملشكلة الشرق األوسط، واحلقوق الكاملة   -142
  .للشعب الفلسطيني

  )16/10/1976الرياض، الرياض، ( 15/10/1976الرياض، 

  
)168(  

  ورئيس جملس الوزراء اجلزائري، إىل رسالة الرئيس هواري بومدين، رئيس جملس الثورة   -143
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  .امللك خالد، حول انعقاد مؤتمر القمة العربي السداسي
  )2، ص 17/10/1976وفا، بيروت، (اجلزائر 

)169(  

  .بيان مؤتمر القمة العربي السداسي حول وجوب إنهاء األزمة اللبنانية  -144
  )19/10/1976البعث، دمشق، ( 18/10/1976الرياض، 

)169(  

  .قرار مؤتمر القمة العربي السداسي بشأن وقف إطالق النار يف لبنان  -145
  )19/10/1976البعث، دمشق، ( 18/10/1976الرياض، 

)170(  

كلمة السيد حممود رياض، األمين العام جلامعة الدول العربية، يف مؤتمر القمة العربي   -146
  .االستثنائي

  )26/10/1976النهار، بيروت، ( 25/10/1976القاهرة، 

  
)171(  

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف افتتاح مؤتمر القمة   -147
  .العربي االستثنائي

  )26/10/1976البعث، دمشق، ( 25/10/1976القاهرة، 

  
)172(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف مؤتمر القمة العربي   -148
  .ئياالستثنا

  )26/10/1976األهرام، القاهرة، ( 25/10/1976القاهرة، 

  
)173(  

كلمة الرئيس إلياس سركيس، رئيس اجلمهورية اللبنانية، يف مؤتمر القمة العربي   -149
  .االستثنائي

  )26/10/1976النهار، بيروت، ( 25/10/1976القاهرة، 

  
)175(  

ة التونسية، إىل مؤتمر القمة العربي برقية الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهوري  -150
  .االستثنائي

  )26/10/1976العمل، تونس، ( 25/10/1976تونس، 

  
)175(  

كلمة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، يف اختتام مؤتمر القمة العربي   -151
  .االستثنائي

  )27/10/1976النهار، بيروت، ( 26/10/1976القاهرة، 

  
)176(  

  .بيان مؤتمر القمة العربي االستثنائي  -152
  )27/10/1976البعث، دمشق، ( 26/10/1976القاهرة، 

)177(  

  .قرارات مؤتمر القمة العربي االستثنائي  -153
  )27/10/1976البعث، دمشق، ( 26/10/1976القاهرة، 

)178(  

دورة الثالثة خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة، رئيس اجلمهورية التونسية، يف افتتاح ال  -154
  .جمللس األمة

  )27/10/1976العمل، تونس، ( 26/10/1976تونس، 

  
)178(  

  .حديث صحايف خاص للملك حسين حول مؤتمر القمة العربي االستثنائي  -155
  )28/10/1976األهرام، القاهرة، ( 27/10/1976القاهرة، 

)179(  

ري القمة يف الرياض بيان سعودي سوداين مشترك يؤكد ضرورة دعم مقررات مؤتم  -156
ى منظمة التحرير والقاهرة باحلفاظ على حرية لبنان ووحدة أراضيه وسيادته، وعل

  .وحيداً للشعب الفلسطيني الفلسطينية ممثالً شرعياً
  )2/11/1976الرياض، الرياض، ( 1/11/1976الرياض، 

  
  

)180(  
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يف لبنان، حول التطورات حديث الدكتور حسن صبري اخلويل، ممثل جامعة الدول العربية   -157
  .األخيرة يف الوضع الراهن

  )2/11/1976النهار، بيروت، ( 1/11/1976بيروت، 

  
)181(  

  .حديث الدكتور حسن صبري اخلويل حول التطورات األخيرة يف الوضع الراهن  -158
  )3/11/1976النهار، بيروت، ( 2/11/1976بيروت، 

)183(  

رئيس اجلمهورية العراقية، يف افتتاح املؤتمر الفكري حول كلمة الرئيس أحمد حسن البكر،   -159
  .الصهيونية

  )9/11/1976الثورة، بغداد، ( 8/11/1976بغداد، 

  
)184(  

حديث خاص للسيد زهير حمسن، رئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير الفلسطينية   -160
عقة يف لبنان، حول قوات الصا –وأمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية 

  .بعض املسائل الراهنة
  )6، ص 9/11/1976، دمشق، 312الطالئع، العدد (

  
)186(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل وفد من أعضاء الكونغرس   -161
  .يف الواليات املتحدة األميركية

  )10/11/1976األهرام، القاهرة، ( 9/11/1976القاهرة، 

  
)186(  

  .بيان العقيد الركن أحمد احلاج، قائد قوات الردع العربية، حول مهمة هذه القوات  -162
  )10/11/1976النهار، بيروت، ( 9/11/1976بيروت، 

)190(  

بيان عراقي روماين مشترك حول زيارة السيد مانيا مانيسكو، رئيس جملس الوزراء   -163
  .الروماين، للعراق

  )11/11/1976ثورة، بغداد، ال( 10/11/1976بغداد، 

  
)190(  

خطاب الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، أمام جملس الشعب اجلديد   -164
  .بمناسبة افتتاح دورته األوىل

  )12/11/1976األهرام، القاهرة، ( 11/11/1976القاهرة، 

  
)190(  

 سورية، بمناسبة الذكرى السادسة بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف  -165
  .التصحيحية) نوفمبر(حلركة تشرين الثاين 

  )16/11/1976البعث، دمشق، ( 15/11/1976دمشق، 

  
)191(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«كلمة السيد فاروق القدومي   -166
تتام مناقشة قضية فلسطين، يف الفلسطينية، أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف اخ

  .دورتها احلالية
  )1، ص 25/11/1976وفا، ملحق خاص، بيروت، ( 24/11/1976نيويورك، 

  
  

)192(  

حديث صحايف للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض   -167
  .املسائل الراهنة

  )5/12/1976البعث، دمشق، ( 29/11/1976دمشق، 

  
)193(  

حديث السيد ماجد أبو شرار، مسؤول اإلعالم الفلسطيني املوحد وأمين سر اجمللس الثوري   -168
، حول مناقشات القضية الفلسطينية يف اجلمعية »فتح«حلركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  .العامة لألمم املتحدة
  )4، ص 30/11/1976وفا، بيروت، ( 30/11/1976بيروت، 

  
  

)195(  
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 خاص للسيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول أسس إنهاء حديث صحايف  -169
  .اإلسرائيلي –الصراع العربي 

  )2/12/1976األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)196(  

حديث صحايف خاص لألمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، حول بعض   -170
  .املسائل الراهنة

  )18، ص 3/12/1976بيروت،  ،1047احلوادث، العدد (جنيف 

  
)198(  

بيان فلسطيني روماين مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية   -171
  .ملنظمة التحرير الفلسطينية، لرومانيا

  )1، ص 7/12/1976وفا، ملحق خاص، بيروت، ( 7/12/1976بوخارست، 

  
)198(  

رئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية بيان أردين سوري مشترك حول زيارة ال  -172
  .السورية، لألردن

  )9/12/1976البعث، دمشق، ( 8/12/1976عمان، 

  
)200(  

حديث صحايف للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول   -173
  .أوضاع املقاومة الفلسطينية يف الظروف املستجدة

  )18، ص 11/12/1976ت، ، بيرو380الهدف، العدد (

  
)200(  

  .بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسها  -174
  )3، ص 11/12/1976، بيروت، 380الهدف، العدد ( 11/12/1976

)202(  

بيان عراقي بلغاري مشترك حول زيارة السيد ستانكو تودوروف، رئيس جملس الوزراء   -175
  .قالبلغاري، للعرا

  )12/12/1976الثورة، بغداد، ( 11/12/1976بغداد، 

  
)203(  

  .بيان اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول التطورات الراهنة  -176
  )2، ص 14/12/1976وفا، ملحق خاص، بيروت، ( 14/12/1976دمشق، 

)203(  

رئيس جملس قيادة  بيان عراقي يوغساليف مشترك حول زيارة السيد صدام حسين، نائب  -177
  .الثورة العراقي، ليوغسالفيا

  )15/12/1976الثورة، بغداد، ( 14/12/1976بلغراد، 

  
)204(  

  .بيان األحزاب الشيوعية العربية حول التطورات الراهنة يف املنطقة العربية  -178
  )19/12/1976النداء، بيروت، ( 1976) ديسمبر(أواسط كانون األول 

)205(  

ئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول العالقات بمصر حديث الر  -179
واألردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحول قضايا اجلبهة الشرقية ومؤتمر جنيف 

  .والسياستين األميركية والسوفياتية
  )19/12/1976البعث، دمشق، ( 17/12/1976دمشق، 

  
  

)207(  

  .يارة الرئيس حافظ األسد ملصربيان مصري سوري مشترك حول ز  -180
  )22/12/1976البعث، دمشق، ( 21/12/1976القاهرة، 

)211(  

إعالن بشأن إنشاء قيادة سياسية موحدة ما بين اجلمهورية العربية السورية وجمهورية   -181
  .مصر العربية

  )22/12/1976البعث، دمشق، ( 21/12/1976القاهرة، 

  
)213(  

  ن إنشاء القيادة السياسية املوحدة ما بين اجلمهورية العربية السورية القرار التنفيذي بشأ  -182
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  .وجمهورية مصر العربية
  )22/12/1976البعث، دمشق، ( 21/12/1976القاهرة، 

)213(  

حديث السيد عبد احلليم خدام وزير اخلارجية السوري، حول زيارة الرئيس حافظ األسد   -183
  .ملصررئيس اجلمهورية العربية السورية، 

  )22/12/1976البعث، دمشق، ( 21/12/1976دمشق، 

  
)214(  

حديث السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول نتائج زيارة الرئيس حافظ   -184
  .األسد ملصر

  )22/12/1976األهرام، القاهرة، ( 21/12/1976القاهرة، 

  
)215(  

ئيس الدائرة السياسية يف منظمة ، ر»أبو اللطف«حديث خاص للسيد فاروق القدومي   -185
  .التحرير الفلسطينية، حول البيان السوري املصري األخير

  )2، ص 23/12/1976وفا، بيروت، ( 23/12/1976بيروت، 

  
)216(  

حول التطورات السياسية األخيرة يف جمال » أبو اللطف«حديث السيد فاروق القدومي   -186
  .القضية الفلسطينية

  )1، ص 31/12/1976وفا، النشرة الثانية، بيروت، ( 31/12/1976بيروت، 

  
)217(  

  
 


