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 1977الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
  

  احملتويات
  

صفحة                رقم الوثيقة
              

رسالة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل الشعب   -1
  .الفلسطيني بمناسبة الذكرى الثانية عشرة النطالقة الثورة الفلسطينية

  )3، ص 1/1/1977، بيروت، »وفا«( 1/1/1977

  
)1(  

  .حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض املسائل الراهنة  -2
  )2/1/1977األهرام، القاهرة، (

)1(  

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   -3
ية يف منظمة التحرير قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكر –الشعبية 

  .الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة
  )18، ص 5/1/1977، بيروت، 905األسبوع العربي، العدد (

  
  
)2(  

بيان مديرية رئاسة اجلمهورية اللبنانية حول جمع السالح الثقيل ومغادرة القوات   -4
  .الفلسطينية النظامية لألراضي اللبنانية

  )8/1/1977بيروت،  النهار،( 7/1/1977بيروت، 

  
)5(  

» الوطن احملتل«إىل الشعب الفلسطيني يف » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -5
  .بمناسبة الذكرى الثانية عشرة النطالقة الثورة الفلسطينية

  )2، ص 9/1/1977، بيروت، »وفا«(

  
)6(  

كة التحرير الوطني ، عضو اللجنة املركزية حلر»أبو اياد«كلمة السيد صالح خلف   -6
  .، حول وقف القتال يف لبنان والعالقات باحلكومة الفرنسية»فتح«الفلسطيني 

  )2، ص 9/1/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 9/1/1977بيروت، 

  
)6(  

حديث صحايف خاص للسيد أحمد إسكندر أحمد، وزير اإلعالم السوري، حول بعض املسائل   -7
  .الراهنة

  )10/1/1977النهار، بيروت، (

  
)7(  

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   -8
قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير  –الشعبية 

  .الفلسطينية، حول جمع األسلحة يف لبنان ومناقشات اجمللس املركزي للمنظمة
  )6، ص 11/1/1977دمشق،  ،320الطالئع، العدد (بيروت 

  
  
)8(  

بيان السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، أمام جلان جملس الشعب حول   -9
  .سياسة مصر اخلارجية

  )12/1/1977األخبار، القاهرة، ( 11/1/1977القاهرة، 

  
)9(  
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  .حديث صحايف خاص للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  - 10
  )15/1/1977األهرام، القاهرة، (

)11(  

  .بيان مصري أردين مشترك حول زيارة امللك حسين جلمهورية مصر العربية  - 11
  )16/1/1977األهرام، القاهرة، ( 15/1/1977أسوان، 

)12(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني »أبو مازن«حديث خاص للسيد   - 12
  .هنة، حول املوقف من بعض املسائل الرا»فتح«

  )1، ص 15/1/1977، بيروت، »وفا«( 15/1/1977دمشق، 

  
)14(  

حديث الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض املسائل   - 13
  .الراهنة
  )17/1/1977النهار، بيروت، (دمشق 

  
)15(  

 حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير  - 14
قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير  –الشعبية 

  .الفلسطينية، حول موقف املقاومة الفلسطينية يف أثناء األحداث يف لبنان
  )18/1/1977و  17السياسة، الكويت، (دمشق 

  
  

)16(  

دية يف لبنان، حديث صحايف خاص للفريق أول علي الشاعر، سفير اململكة العربية السعو  - 15
  .حول بعض املسائل املتصلة باللجنة الرباعية ومسألة إحالل السالم يف لبنان

  )14، ص 19/1/1977، بيروت، 907األسبوع العربي، العدد (بيروت 

  
)19(  

مذكرة جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية، إىل اجمللس املركزي ملنظمة   - 16
  .بشأن إبقاء اجمللس الوطني الفلسطيني على وضعه الراهنالتحرير الفلسطينية، 

  )6، ص 29/1/1977الثورة مستمرة، العدد الرابع، بيروت، ( 22/1/1977

  
)20(  

  .بيان اجلبهة اللبنانية حول املقررات التي اتخذتها يف خلوتها يف دير سيدة البير  - 17
  )25/1/1977العمل، بيروت، ( 23/1/1977

)21(  

ايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير حديث صح  - 18
قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير  –الشعبية 

  .الفلسطينية، حول العالقات الفلسطينية السورية
  )24/1/1977السفير، بيروت، (

  
  

)22(  

  .سائل الراهنةحديث صحايف خاص للملك حسين حول بعض امل  - 19
  )26/1/1977األنوار، بيروت، (

)23(  

حديث صحايف خاص للسيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية والدفاع اللبناين، حول موقف   - 20
  .بلده من مؤتمر جنيف والوضع الراهن يف لبنان

  )27/1/1977النهار، بيروت، ( 26/1/1977بيروت، 

  
)29(  

عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني ، »أبو ماهر«حديث صحايف خاص للسيد   - 21
، حول الوضع الراهن يف جنوبي لبنان ووحدة املوقف الفلسطيني »فتح«الفلسطيني 

  .واملوقف من مؤتمر جنيف
  )28/1/1977األهرام، القاهرة، (دمشق 

  
  

)30(  

حديث صحايف خاص للدكتور سليم احلص، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول بعض   - 22
  .سائل الراهنةامل

  
)33(  
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  )1/2/1977الرأي، عمان، (الدوحة 
حديث السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول بعض   - 23

  .املسائل الراهنة
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 1977) فبراير(بيروت، أوائل شباط 

  
)33(  

ل زيارة الرئيس إلياس سركيس، رئيس اجلمهورية اللبنانية، بيان سوري لبناين مشترك حو  - 24
  .لسورية
  )3/2/1977البعث، دمشق، ( 2/2/1977دمشق، 

  
)38(  

تصريح صحايف للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول زيارة   - 25
  .الرئيس إلياس سركيس لسورية

  )3/2/1977البعث، دمشق، ( 2/2/1977دمشق، 

  
)38(  

  .تصريح صحايف للرئيس إلياس سركيس حول زيارته سورية  - 26
  )3/2/1977البعث، دمشق، ( 2/2/1977دمشق، 

)39(  

برقية اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين إىل العقيد معمر القذايف، رئيس جملس قيادة الثورة   - 27
  .الليبي، وإىل أعضاء اجمللس، حول ضرورة إقامة اجلبهة التقدمية العربية

  )10، ص 12/2/1977الثورة مستمرة، العدد السادس، بيروت، ( 6/2/1977

  
)39(  

ديترش  –حديث الرئيس حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية، والسيد هانس   - 28
غنشر وزير اخلارجية يف جمهورية أملانيا االحتادية، حول بعض املسائل املتصلة بأزمة 

  .الشرق األوسط
  )10/2/1977البعث، دمشق، ( 9/2/1977دمشق، 

  
  

)39(  

رسالة رؤساء اجملالس البلدية يف الضفة الغربية احملتلة إىل الدكتور كورت فالدهايم،   - 29
  .األمين العام لألمم املتحدة، حول رفضهم االحتالل اإلسرائيلي

  )5، ص 10/2/1977، بيروت، »وفا«(

  
)42(  

، رئيس الدائرة السياسية يف »و اللطفأب«حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي   - 30
  .منظمة التحرير الفلسطينية، حول زيارته األخيرة لبعض الدول األوروبية

  )3، ص 10/2/1977، بيروت، »وفا«( 10/2/1977بيروت، 

  
)42(  

ديترش غنشر  –حديث الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد هانس   - 31
 –هورية أملانيا االحتادية، حول مسألة إنهاء الصراع العربي وزير اخلارجية يف جم

  .اإلسرائيلي
  )13/2/1977األهرام، القاهرة، ( 12/2/1977القاهرة، 

  
  

)43(  

  .بيان صادر عن قيادة الثورة الفلسطينية حول تشكيل قيادة ميدانية  - 32
  )3، ص 12/2/1977، بيروت، »وفا«( 12/2/1977بيروت، 

)44(  

ادر عن قيادة الثورة الفلسطينية حول اخلطوات املتخذة إلزالة مظاهر التوتر بيان ص  - 33
  .واالستفزاز

  )14، ص 12/2/1977، بيروت، »وفا«( 12/2/1977بيروت، 

  
)45(  

كلمة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقيمت تكريماً له   - 34
  .بمناسبة زيارته رومانيا

  )16/2/1977البعث، دمشق، ( 15/2/1977، بوخارست

  
)45(  
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، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«تصريح السيد فاروق القدومي   - 35
  .إسرائيلية –الفلسطينية، نفياً ألنباء عقد اجتماعات فلسطينية 

  )5، ص 15/2/1977، بيروت، »وفا«( 15/2/1977بيروت، 

  
)46(  

وماين مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية بيان سوري ر  - 36
  .السورية، لرومانيا

  )17/2/1977البعث، دمشق، ( 16/2/1977بوخارست، 

  
)46(  

حول األوضاع يف اخمليمات الفلسطينية، » فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 37
  .»املشاريع اإلستسالمية«، واملوقف من إسرائيلية –واألنباء عن اجتماعات فلسطينية 

  )1، ص 16/2/1977، بيروت، »وفا«( 16/2/1977بيروت، 

  
)47(  

حديث صحايف خاص للملك حسين حول مسألة إحالل السالم ما بين الدول العربية   - 38
  .وإسرائيل

  )14، ص 18/2/1977، بيروت، 1058احلوادث، العدد (

  
)47(  

ام أبو شريف، املتحدث الرسمي باسم اجلبهة الشعبية حديث صحايف خاص للسيد بس  - 39
  .لتحرير فلسطين، حول موقف اجلبهة من الدورة املقبلة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )19/2/1977السياسة، الكويت، (بيروت 

  
)51(  

حديث الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض املسائل   - 40
  .الراهنة
  )20/2/1977الثورة، دمشق، ( 19/2/1977دمشق، 

  
)51(  

حديث صحايف للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،   - 41
  .حول بعض املسائل الراهنة

  )3، ص 22/2/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 20/2/1977الكويت، 

  
)53(  

ة العربية السورية، حول إمكان انعقاد مؤتمر حديث الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهوري  - 42
  .جنيف

  )22/2/1977البعث، دمشق، ( 21/2/1977دمشق، 

  
)56(  

بيان فلسطيني جزائري مشترك حول زيارة السيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي   - 43
  .باسم منظمة التحرير الفلسطينية، للجزائر

  )2، ص 22/2/1977، بيروت، »وفا«( 21/2/1977اجلزائر، 

  
)57(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول مسألة إحالل السالم ما   - 44
  .بين الدول العربية وإسرائيل

  )22/2/1977األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)58(  

تصريح السيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، حول بعض املسائل   - 45
  .الراهنة
  )23/2/1977الرأي، عمان، ( 22/2/1977الرمثا، 

  
)62(  

تصريح ناطق رسمي باسم الوفد الفلسطيني، الذي زار دمشق، حول احملادثات التي أجراها   - 46
  .الوفد مع الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية

  )4، ص 24/2/1977، بيروت، »وفا«( 23/2/1977دمشق، 

  
)63(  

  يح صحايف للسيد هاين احلسن، املستشار السياسي للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة تصر  - 47
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  .التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة
  )25/2/1977الرأي، عمان، ( 24/2/1977عمان، 

)63(  

سائل حديث صحايف خاص للسيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول بعض امل  - 48
  .الراهنة

  )36، ص 25/2/1977الوطن العربي، باريس، (القاهرة 

  
)63(  

، رئيس الدائرة السياسية يف »أبو اللطف«حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي   - 49
  .منظمة التحرير الفلسطينية، حول بعض التطورات السياسية الراهنة

  )26/2/1977األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)66(  

يان مشترك حول مؤتمر القمة الذي عقده الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر ب  - 50
العربية، والرئيس حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية، والرئيس جعفر النميري 

  .رئيس جمهورية السودان الديمقراطية
  )1/3/1977البعث، دمشق، ( 28/2/1977اخلرطوم، 

  
  

)70(  

جمهورية السودان الديمقراطية إىل القيادة السياسية املوحدة للجمهورية إعالن انضمام   - 51
  .العربية السورية وجمهورية مصر العربية

  )1/3/1977البعث، دمشق، ( 28/2/1977اخلرطوم، 

  
)72(  

حديث الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس حافظ األسد رئيس   - 52
  .رية، يف مؤتمر صحايف مشترك، حول بعض املسائل الراهنةاجلمهورية العربية السو

  )1/3/1977األهرام، القاهرة، ( 28/2/1977القاهرة، 

  
)73(  

بيان السيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية والدفاع اللبناين، أمام جلنتي الشؤون اخلارجية   - 53
  .والدفاع البرملانيتين، حول األوضاع الراهنة

  )2/3/1977ار، بيروت، النه( 1/3/1977بيروت، 

  
)74(  

  .رسالة الشيخ حسن خالد، مفتي اجلمهورية اللبنانية، إىل املسلمين يف ذكرى املولد النبوي  - 54
  )2/3/1977النهار، بيروت، ( 1/3/1977بيروت، 

)76(  

تصريح السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، إىل الصحافيين حول الوضع   - 55
  .بنانالراهن يف ل

  )5/3/1977العمل، بيروت، ( 4/3/1977بيروت، 

  
)76(  

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف املؤتمر السابع لالحتاد   - 56
  .الوطني لطلبة سورية

  )6/3/1977البعث، دمشق، ( 5/3/1977دمشق، 

  
)77(  

  .فريقيإلاألسد يف مؤتمر القمة العربي ا خطاب الرئيس حافظ  - 57
  )9/3/1977البعث، دمشق، ( 8/3/1977القاهرة، 

)78(  

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف الذكرى الرابعة عشرة لثورة الثامن   - 58
  ).مارس(من آذار 
  )8/3/1977البعث، دمشق، ( 8/3/1977دمشق، 

  
)79(  

نية، لتنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطيجانب من خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة ا  - 59
  .فريقيأمام مؤتمر القمة العربي اإل

  )2، ص 8/3/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 8/3/1977القاهرة، 

  
)80(  
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  .فريقيالصادر عن مؤتمر القمة العربي اإلاإلعالن السياسي   - 60
  )10/3/1977األهرام، القاهرة، ( 9/3/1977القاهرة، 

)82(  

فريقي حول ملشارك يف مؤتمر القمة العربي اإلح مصدر مسؤول يف الوفد الفلسطيني اتصري  - 61
  .لقاء امللك حسين والسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )2، ص 9/3/1977، بيروت، »وفا«( 9/3/1977القاهرة، 

  
)82(  

نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان آل   - 62
  .املتحدة، حول بعض املسائل الراهنة

  )23، ص 11/3/1977، بيروت، 1061احلوادث، العدد (

  
)83(  

حديث الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول بعض   - 63
  .اإلسرائيلي –املسائل الفلسطينية الراهنة واحتماالت إنهاء الصراع العربي 

  )11، ص 12/3/1977الثورة مستمرة، العدد الثامن، بيروت، (

  
)83(  

خطاب السيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، يف افتتاح الدورة الثالثة   - 64
  .عشرة للمجلس

  )13/3/1977األهرام، القاهرة، ( 12/3/1977القاهرة، 

  
)85(  

، رئيس جمهورية مصر العربية، يف افتتاح الدورة الثالثة خطاب الرئيس أنور السادات  - 65
  .عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )13/3/1977األهرام، القاهرة، ( 12/3/1977القاهرة، 

  
)86(  

بيان الفريق أول حممد عبد الغني اجلمصي، وزير احلربية املصري، أمام جلنتي األمن   - 66
ب، حول سياسة وزارة احلربية واإلنتاج احلربي القومي والعالقات اخلارجية جمللس الشع

  .واملوقف العسكري الراهن
  )16/3/1977األهرام، القاهرة، ( 15/3/1977القاهرة، 

  
  

)88(  

خطاب امللك حسين حول سياسة إسرائيل التوسعية واملوقف األردين من القضية   - 67
  .الفلسطينية

  )17/3/1977الرأي، عمان، ( 16/3/1977عمان، 

  
)92(  

مذكرة جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية املقدمة إىل الدورة الثالثة   - 68
  .عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )16، ص 1977 –مارس  –الثورة مستمرة، العدد التاسع، بيروت، آذار ] (20/3/1977[

  
)93(  

  .»عشرمشروع البرنامج الثوري الذي قدم للمجلس الوطني الثالث «  - 69
  )9، ص 1977 –مارس  –الثورة مستمرة، العدد التاسع، بيروت، آذار ] (20/3/1977[

)95(  

كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، أمام اجمللس   - 70
  .الوطني الفلسطيني بمناسبة اختتام دورته الثالثة عشرة

  )2، ص 21/3/1977ق خاص، بيروت، ، ملح»وفا«( 20/3/1977القاهرة، 

  
)96(  

  .اإلعالن السياسي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني  - 71
  )3، ص 21/3/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 20/3/1977القاهرة، 

)96(  

  .البيان اخلتامي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني  - 72
  )8، ص 21/3/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 20/3/1977هرة، القا

)98(  

  )104(  .يف الذكرى التاسعة ملعركة الكرامة» فتح«بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 73
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  )1، ص 21/3/1977، بيروت، »وفا«( 21/3/1977بيروت، 
عن الدورة الثالثة عشرة  بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين ردًا على البيان الصادر  - 74

  .للمجلس الوطني الفلسطيني
  )10، ص 1977 –مارس  –الثورة مستمرة، العدد التاسع، بيروت، آذار ( 22/3/1977

)105(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«حديث السيد فاروق القدومي   - 75
املساعي لتسوية القضية الفلسطينية  حول» األهرام«الفلسطينية، يف ندوة عقدتها صحيفة 

  .واملوقف من التطورات يف السياسة األميركية حيال أزمة الشرق األوسط
  )28/3/1977األهرام، القاهرة، (

  
  

)110(  

  .حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض املسائل الراهنة  - 76
  )29/3/1977األهرام، القاهرة، (

)112(  

حديث الرئيس أنور السادات إىل مراسلي الصحف ودار اإلذاعة يف أملانيا االحتادية،   - 77
  .بمناسبة قرب زيارته أملانيا

  )29/3/1977األهرام، القاهرة، (

  
)113(  

  .حديث السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول بعض املسائل الراهنة  - 78
  )30/3/1977األهرام، القاهرة، (

)114(  

  .»يوم األرض«بيان منظمة التحرير الفلسطينية يف الذكرى السنوية األوىل لـ   - 79
  )8، ص 30/3/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 30/3/1977دمشق، 

)115(  

حديث الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، واملستشار هلموت شميت   - 80
ات التي أجرياها يف أثناء زيارة الرئيس السادات مستشار أملانيا االحتادية، حول احملادث

  .ألملانيا
  )2/4/1977األهرام، القاهرة، ( 1/4/1977بون، 

  
  

)117(  

  .حديث الرئيس أنور السادات حول بعض التطورات السياسية واملواقف الراهنة  - 81
  )4/4/1977األهرام، القاهرة، ( 3/4/1977باريس، 

)117(  

سادات يف مؤتمر صحايف عقده بمناسبة زيارته الواليات املتحدة حديث الرئيس أنور ال  - 82
  .األميركية
  )7/4/1977األهرام، القاهرة، ( 6/4/1977واشنطن، 

  
)119(  

حديث الرئيس أنور السادات حول حمادثاته مع الرئيس جيمي كارتر، رئيس الواليات   - 83
  .املتحدة األميركية

  )8/4/1977األهرام، القاهرة، ( 7/4/1977واشنطن، 

  
)120(  

حديث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول زيارته   - 84
  .االحتاد السوفياتي

  )8، ص 8/4/1977، بيروت، »وفا«( 7/4/1977موسكو، 

  
)122(  

  .لقاهرةنداء زعماء اجلبهة اللبنانية إىل امللوك والرؤساء العرب بشأن تنفيذ اتفاقية ا  - 85
  )8/4/1977العمل، بيروت، ( 7/4/1977بيروت، 

)123(  

يف لبنان حول نداء اجلبهة اللبنانية إىل » املرابطون«بيان حركة الناصريين املستقلين   - 86
  .امللوك والرؤساء العرب

  )1، ص 9/4/1977، بيروت، 49املرابط، العدد ( 7/4/1977بيروت، 

  
)124(  



8 
 

ي أجراها السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة بيان حول احملادثات الت  - 87
التحرير الفلسطينية، مع السيد ليونيد بريجنيف األمين العام للجنة املركزية للحزب 

  .الشيوعي السوفياتي
  )1، ص 9/4/1977، بيروت، »وفا«( 8/4/1977موسكو، 

  
  

)126(  

  .يلية حول مصادرة األراضي العربيةمذكرة رئيس بلدية بيت جاال إىل السلطات اإلسرائ  - 88
  )9، ص 13/4/1977، بيروت، »وفا«(

)126(  

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد يف اململكة العربية   - 89
  .السعودية، حول بعض املسائل الراهنة

  )19، ص 15/4/1977، بيروت، 1066احلوادث، العدد (

  
)127(  

  .خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود حول بعض املسائل الراهنة حديث صحايف  - 90
  )16/4/1977السياسة، الكويت، (

)128(  

تصريح خاص للسيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير   - 91
  .الفلسطينية، حول اجتماع اللجنة التنفيذية

  )1، ص 16/4/1977يروت، ، النشرة الثانية، ب»وفا«( 16/4/1977بيروت، 

  
)130(  

كلمة الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف مأدبة أقامها تكريماً له   - 92
  .القادة السوفيات بمناسبة زيارته االحتاد السوفياتي

  )19/4/1977البعث، دمشق، ( 18/4/1977موسكو، 

  
)131(  

  .ان حول موقفه من الوضع الراهن يف البلدبيان احلزب التقدمي االشتراكي يف لبن  - 93
  )19/4/1977النهار، بيروت، ( 18/4/1977بيروت، 

)132(  

حديث صحايف للسيد عبد احلميد البعيجان، سفير الكويت يف لبنان وعضو اللجنة الرباعية   - 94
  .العربية، حول تنفيذ اتفاقية القاهرة

  )20/4/1977النهار، بيروت، ( 19/4/1977بيروت، 

  
)132(  

تصريح ناطق رسمي باسم جبهة التحرير العربية حول اشتراكها يف اللجنة التنفيذية   - 95
  .ملنظمة التحرير الفلسطينية وحتفظاتها من سياسة اللجنة

  )27، ص 20/4/1977، بيروت، 16الثائر العربي، العدد (

  
)133(  

  .حديث صحايف خاص للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  - 96
  )21/4/1977الرأي، عمان، ( 20/4/1977

)134(  

حديث صحايف خاص للسيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار يف لبنان، حول   - 97
  .بعض جوانب األزمة اللبنانية

  )17، ص 22/4/1977، بيروت، 1067احلوادث، العدد (بيروت 

  
)134(  

د، رئيس اجلمهورية العربية بيان سوري سوفياتي مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األس  - 98
  .السورية، لالحتاد السوفياتي

  )24/4/1977البعث، دمشق، ( 22/4/1977موسكو، 

  
)136(  

تصريح السيد إبراهيم قليالت، رئيس جملس قيادة حركة الناصريين املستقلين   - 99
  .يف لبنان، حول اتفاقية القاهرة» املرابطون«

  )2، ص 23/4/1977، بيروت، 51املرابط، العدد (بيروت 

  
)137(  

  حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -100
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  .الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة
  )23/5/1977الدستور، لندن، ( 23/4/1977بيروت، 

)138(  

عربية حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات ال  -101
  .املتحدة، حول بعض املسائل الراهنة

  )24/4/1977السياسة، الكويت، (

  
)141(  

بيان قيادة الثورة الفلسطينية حول تسوية اخلالف القائم داخل اجلبهة الشعبية لتحرير   -102
  .القيادة العامة –فلسطين 
  )1، ص 26/4/1977، بيروت، »وفا«( 26/4/1977بيروت، 

  
)142(  

ئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، إىل الوفد اإلعالمي حديث الر  -103
  .البريطاين حول بعض املسائل املتصلة بأزمة الشرق األوسط

  )28/4/1977البعث، دمشق، ( 27/4/1977دمشق، 

  
)142(  

حديث صحايف خاص للسيد حسني مبارك، نائب رئيس جمهورية مصر العربية، حول   -104
  .لراهنةبعض املسائل ا

  )15، ص 30/4/1977املستقبل، باريس، (

  
)144(  

  .بيان ممثلي الطائفة الدرزية يف لبنان حول موقفهم من األوضاع الراهنة  -105
  )1/5/1977السفير، بيروت، ( 30/4/1977خلدة، 

)145(  

  .بيان جزائري عراقي مشترك حول زيارة وفد يمثل حزب البعث العربي االشتراكي للجزائر  -106
، ص 1/5/1977، بيروت، 811الوكالة اجلزائرية لألنباء، العدد ( 30/4/1977اجلزائر، 

2(  

)146(  

بيان صحايف مشترك حول زيارة وفد يمثل جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول   -107
  .االستسالمية لليبيا

، 1/5/1977، بيروت، 2184وكالة أنباء الثورة العربية، العدد ( 30/4/1977طرابلس، 
  )1ص 

  
)146(  

بيان صادر عن اجتماع وفد يمثل اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية مع وفد   -108
  ).راكح(يمثل احلزب الشيوعي اإلسرائيلي 

  )5/5/1977النهار، بيروت، ( 4/5/1977براغ، 

  
)147(  

ر العاملي لبناة رسالة الرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، إىل املؤتم  -109
 –السالم، حول الوضع العام يف العامل العربي، واملساعي املبذولة إلنهاء الصراع العربي 

  .اإلسرائيلي
  )7/5/1977اجلمهورية، بغداد، ( 6/5/1977بغداد، 

  
  

)147(  

بيان سوري نمساوي مشترك حول زيارة الدكتور برونو كرايسكي، املستشار االحتادي   -110
  .مسا، لسوريةجلمهورية الن

  )7/5/1977الثورة، دمشق، ( 6/5/1977دمشق، 

  
)147(  

خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، أمام   -111
  .املؤتمر العاملي لبناة السالم

  )3، ص 7/5/1977، بيروت، »وفا«( 6/5/1977وارسو، 

  
)148(  

  فر النميري، رئيس جمهورية السودان الديمقراطية، حول حديث صحايف خاص للرئيس جع  -112
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  .اإلسرائيلي –مستقبل الصراع العربي 
، ص 14/5/1977النهار العربي والدويل، العدد الثاين، باريس، ( 7/5/1977اخلرطوم، 

10(  

)149(  

حديث صحايف خاص للسيد شارل حلو، رئيس اجلمهورية اللبنانية األسبق، حول مالبسات   -113
  .توصل إىل اتفاقية القاهرة ما بين احلكومة اللبنانية واملقاومة الفلسطينيةال
  )8/5/1977العمل، بيروت، (

  
)149(  

تصريح الرئيس حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول احملادثات التي   -114
  .سيجريها مع الرئيس جيمي كارتر رئيس الواليات املتحدة األميركية

  )9/5/1977الثورة، دمشق، ( 8/5/1977جنيف، 

  
)151(  

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   -115
قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير  –الشعبية 

  .الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة
  )13، ص 9/5/1977، ، بيروت923األسبوع العربي، العدد (

  
  

)151(  

كلمة الرئيس حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية، أمام الرئيس جيمي كارتر   -116
  .رئيس الواليات املتحدة األميركية، بمناسبة بدء حمادثاتهما

  )10/5/1977الثورة، دمشق، ( 9/5/1977جنيف، 

  
)153(  

  .ت التي أجراها مع الرئيس جيمي كارترحديث الرئيس حافظ األسد حول احملادثا  -117
  )11/5/1977الثورة، دمشق، ( 9/5/1977جنيف، 

)154(  

لبنان «ورقة العمل التي أعدتها الطائفة اإلسالمية الشيعية يف لبنان حول أسس بناء   -118
  .»اجلديد

  )12/5/1977السفير، بيروت، ( 11/5/1977بيروت، 

  
)155(  

ت رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس نيكوالي تشاوشيسكو حديث الرئيس أنور السادا  -119
  .رئيس جمهورية رومانيا، حول بعض املسائل الراهنة

  )14/5/1977األهرام، القاهرة، ( 13/5/1977القاهرة، 

  
)155(  

  .بيان مصري روماين مشترك حول زيارة الرئيس نيكوالي تشاوشيسكو ملصر  -120
  )14/5/1977القاهرة، األهرام، ( 13/5/1977القاهرة، 

)157(  

حدث صحايف خاص للسيد عبد احلميد البعيجان، سفير الكويت يف لبنان، حول نشاطات   -121
  .اللجنة الرباعية العربية

  )15/5/1977السياسة، الكويت، (بيروت 

  
)158(  

ول خطاب السيد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، أمام مؤتمر وزراء خارجية الد  -122
  .اإلسالمية
  )20/5/1977البعث، دمشق، ( 18/5/1977طرابلس، 

  
)158(  

حديث صحايف للسيد عبد الرحيم أحمد، أمين سر اللجنة املركزية جلبهة التحرير العربية،   -123
  .حول املسائل الراهنة

  )5، ص 20/5/1977، بيروت، 18الثائر العربي، العدد (

  
)159(  

  .ات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض املسائل الراهنةحديث الرئيس أنور الساد  -124
  )21/5/1977األهرام، القاهرة، ( 20/5/1977

)162(  
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، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة »أبو اللطف«حديث صحايف للسيد فاروق القدومي   -125
  .يركيةالتحرير الفلسطينية، حول نتيجة االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة والسياسة األم

  )2، ص 25/5/1977، بيروت، »وفا«( 22/5/1977

  
)163(  

تصريح ناطق رسمي عراقي حول قرار احلكومة البرتغالية رفع تمثيلها الدبلوماسي يف   -126
  .إسرائيل إىل درجة سفارة

  )23/5/1977اجلمهورية، بغداد، ( 22/5/1977بغداد، 

  
)164(  

قوات  –ة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية تصريح السيد زهير حمسن، أمين سر قياد  -127
الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير الفلسطينية، حول مشكلة 

  .مهجري تل الزعتر يف لبنان
  )60، ص 24/5/1977، دمشق، 339الطالئع، العدد (بيروت 

  
  

)164(  

انية السابق، حول بعض املسائل حديث السيد سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبن  -128
  .املتصلة باألزمة اللبنانية

  )26/5/1977العمل، بيروت، ( 25/5/1977

  
)164(  

حديث صحايف خاص للسيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول األزمة   -129
  .اللبنانية

  )10، ص 27/5/1977، بيروت، 1072احلوادث، العدد (بيروت 

  
)165(  

ان صحايف سعودي حول املباحثات التي أجراها األمير فهد بن عبد العزيز آل سعود ويل بي  -130
العهد ونائب رئيس جملس الوزراء السعودي، مع الرئيس جيمي كارتر رئيس الواليات 

  .املتحدة األميركية
  )28/5/1977السفير، بيروت، ( 27/5/1977

  
)166(  

فاقية القاهرة، ما بين احلكومة اللبنانية ومنظمة بيان اجلبهة اللبنانية حول اعتبار ات  -131
  .التحرير الفلسطينية، ملغاة

  )28/5/1977النهار، بيروت، ( 27/5/1977بيروت، 

  
)166(  

كلمة العقيد معمر القذايف، األمين العام ملؤتمر الشعب العام يف اجلماهيرية العربية الليبية   -132
 –للمقاومة الفلسطينية والصراع العربي الشعبية االشتراكية، حول الوضع الذاتي 

  .اإلسرائيلي
، 28/5/1977، بيروت، 2233وكالة أنباء الثورة العربية، العدد ( 28/5/1977طرابلس، 

  )1ص 

  
  

)167(  

تصريح الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول موقفه من املطالبة بـ   -133
  .»إخراج الفلسطينيين من لبنان«

  )30/5/1977السفير، بيروت، ( 29/5/1977

  
)168(  

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان، حول   -134
  .املوقف من بيان اجلبهة اللبنانية بشأن اعتبار اتفاقية القاهرة ملغاة

  )1/6/1977السفير، بيروت، ( 31/5/1977بيروت، 

  
)169(  

  .ة اللبنانية املقدمة إىل بعض الرسميين األجانب حول أحداث لبنانمذكرة اجلبه  -135
  )69، ص 1977 –مايو  –، بيروت، أيار 3العمل (بيروت 

)170(  

  حديث األمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد يف اململكة العربية السعودية، حول   -136
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  .لياإلسرائي –بعض املسائل املتصلة بتسوية الصراع العربي 
  )2/6/1977السياسة، الكويت، (واشنطن 

)172(  

بيان فلسطيني سنغايل مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية   -137
  .ملنظمة التحرير الفلسطينية، للسنغال

  )17، ص 8/6/1977، بيروت، »وفا«( 8/6/1977دكار، 

  
)173(  

رجية املصري، رداً على كلمة ألقاها السيد أندريه كلمة السيد إسماعيل فهمي وزير اخلا  -138
غروميكو وزير اخلارجية السوفياتي، يف مأدبة أقامها تكريماً للسيد فهمي بمناسبة زيارته 

  .االحتاد السوفياتي
  )11/6/1977األهرام، القاهرة، ( 10/6/1977موسكو، 

  
  

)173(  

  .ل فهمي لالحتاد السوفياتيبيان مصري سوفياتي مشترك حول زيارة السيد إسماعي  -139
  )12/6/1977األهرام، القاهرة، ( 11/6/1977موسكو، 

)175(  

حديث صحايف خاص للسيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار يف لبنان، حول   -140
  .الوضع الراهن يف البلد

  )7، ص 13/6/1977، بيروت، 928األسبوع العربي، العدد (بيروت 

  
)175(  

سوري يوغساليف مشترك حول زيارة اللواء عبد الرحمن خليفاوي، رئيس جملس بيان   -141
  .الوزراء السوري، ليوغسالفيا

  )14/6/1977البعث، دمشق، ( 13/6/1977بلغراد، 

  
)176(  

حديث صحايف للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول مسألة   -142
  .السالم يف املنطقة

  )15/6/1977البعث، دمشق، ( 14/6/1977دمشق، 

  
)177(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول مؤتمر جنيف وإحالل   -143
  .السالم يف املشرق العربي

  )17/6/1977األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)179(  

القيادة العامة،  –برقية السيد أحمد جبريل األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -144
إىل العقيد معمر القذايف األمين العام ملؤتمر الشعب العام يف اجلماهيرية العربية الليبية 

  .الشعبية االشتراكية، تهنئة بالذكرى السابعة جلالء األميركيين
  )5، ص 17/6/1977، بيروت، 570إىل األمام، العدد (

  
  

)182(  

ريكي، أمين اخلارجية الليبي، إىل الصحافيين بمناسبة تصريح الدكتور علي عبد السالم الت  -145
  .زيارته لبنان

، 18/6/1977، بيروت، 2264وكالة أنباء الثورة العربية، العدد ( 17/6/1977بيروت، 
  )2ص 

  
)182(  

كلمة العقيد معمر القذايف، األمين العام ملؤتمر الشعب العام يف اجلماهيرية العربية الليبية   -146
شتراكية، يف مأدبة أقامها تكريماً له الرئيس جوزب بروزتيتو، رئيس جمهورية الشعبية اال

  .يوغسالفيا، بمناسبة زيارته يوغسالفيا
، 22/6/1977، بيروت، 2272وكالة أنباء الثورة العربية، العدد ( 21/6/1977بريوين، 

  )1ص 

  
  

)182(  

  ة السورية، حول الوضع يف حديث صحايف للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربي  -147
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  .جنوبي لبنان
  )24/6/1977النهار، بيروت، ( 23/6/1977دمشق، 

)183(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«حديث السيد فاروق القدومي   -148
  .الفلسطينية، حول إقامة الدولة الفلسطينية والعالقات باألردن

  )13، ص 23/6/1977روت، ، بي»وفا«( 23/6/1977بيروت، 

  
)183(  

بيان يمني ليبي مشترك حول زيارة الدكتور علي عبد السالم التريكي، أمين اخلارجية   -149
  .الليبي، للجمهورية العربية اليمنية

، 23/6/1977، بيروت، 2274وكالة أنباء الثورة العربية، العدد ( 23/6/1977صنعاء، 
  )6ص 

  
)184(  

  .سالمي يف لبنان حول الوضع الراهن يف اجلنوببيان اجمللس اإل  -150
  )24/6/1977النهار، بيروت، ( 23/6/1977بيروت، 

)185(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول تأثر   -151
  .وحول أحداث لبنان) أكتوبر(االقتصاد السوري بحرب تشرين األول 

  )6، ص 25/6/1977، باريس، 18املستقبل، العدد (دمشق 

  
)185(  

بيان عراقي فرنسي مشترك حول زيارة السيد ريمون بار، رئيس جملس الوزراء الفرنسي،   -152
  .للعراق
  )27/6/1977اجلمهورية، بغداد، ( 26/6/1977بغداد، 

  
)186(  

حول مذكرة اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان   -153
  .األوضاع الراهنة وكيفية مواجهتها

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 28/6/1977بيروت، 

  
)186(  

تصريح خاص للسيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير   -154
الفلسطينية، حول صفقة األسلحة األميركية األخيرة إلسرائيل، وبيان احلكومة األميركية 

  .ل الشرق األوسطحو
  )4، ص 28/6/1977، بيروت، »وفا«( 28/6/1977بيروت، 

  
  

)189(  

برقية مؤتمر رجال الدين والعلمانيين املسلمين واملسيحيين يف عمان إىل الرئيس حافظ   -155
األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول توسيع صالحيات جملس احلاخامين 

  .املسجد األقصى األعلى يف القدس لتشمل منطقة
  )18/7/1977البعث، دمشق، ( 29/6/1977عمان، 

  
  

)189(  

  .بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بشأن التطورات الراهنة  -156
  )10، ص 30/6/1977، بيروت، »وفا«( 30/6/1977بيروت، 

)190(  

ة السياسية يف منظمة ، رئيس الدائر»أبو اللطف«حديث خاص للسيد فاروق القدومي   -157
التحرير الفلسطينية، حول سياسة املنظمة جتاه بعض القضايا الفلسطينية والعربية 

  .والدولية
  )33، ص 1977 –يونيو  –، بيروت، حزيران 67شؤون فلسطينية، العدد (

  
  

)190(  

اكية خطاب السيد إنعام رعد، رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي، أمام مؤتمر االشتر  -158
  .للبحر األبيض املتوسط

  )34، ص 3/7/1977، بيروت، 99صباح اخلير، العدد (فاليتا 

  
)199(  
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تصريح مصدر مسؤول يف منظمة التحرير الفلسطينية حول بيان دول اجملموعة األوروبية   -159
  .بشأن القضية الفلسطينية

  )10، ص 3/7/1977، بيروت، »وفا«( 3/7/1977بيروت، 

  
)201(  

الذي يزور جمهورية » فتح«ريح املتحدث باسم وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني تص  -160
  .الصين الشعبية

  )2، ص 4/7/1977، بيروت، »وفا«( 3/7/1977بكين، 

  
)201(  

كلمة السيد ماجد أبو شرار، أمين سر اجمللس الثوري حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -161
ي املوحد، يف احتفال شعبي حول بعض سمات الظروف ومسؤول اإلعالم الفلسطين» فتح«

  .الراهنة
  )3، ص 3/7/1977، بيروت، »وفا«( 3/7/1977، )صيدا(جباع 

  
  

)201(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول بعض   -162
  .املسائل الراهنة

  )11، ص 4/7/1977، بيروت، 931األسبوع العربي، العدد (القاهرة 

  
)203(  

  .حديث صحايف خاص للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -163
  )6/7/1977الرأي، عمان، (عمان 

)207(  

حديث الدكتور سليم احلص، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول بعض املسائل الراهنة يف   -164
  .لبنان

  )10/7/1977السفير، بيروت، ( 9/7/1977بيروت، 

  
)208(  

، رئيس الدائرة »أبو اللطف«جانب من حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي   -165
  .السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، حول األوضاع الراهنة

  )16، ص 11/7/1977، بيروت، 932األسبوع العربي، العدد (

  
)210(  

وفد الكونغرس حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، إىل أعضاء   -166
  .األميركي حول مسألة إحالل السالم ما بين الدول العربية وإسرائيل

  )14/7/1977األهرام، القاهرة، ( 13/7/1977القاهرة، 

  
)212(  

حديث الدكتور سليم احلص، رئيس جملس الوزراء اللبناين، حول مسألة استدعاء قوات   -167
  .دولية للمرابطة على حدود لبنان مع إسرائيل

  )16/7/1977النهار، بيروت، ( 15/7/1977يروت، ب

  
)215(  

حديث السيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري، حول   -168
  .بعض املسائل املتعلقة بالوضع الراهن يف لبنان

  )16/7/1977النهار، بيروت، ( 15/7/1977دمشق، 

  
)216(  

الد احلسن، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني حديث صحايف خاص للسيد خ  -169
وعضو اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول السياسة األميركية جتاه » فتح«

  .اإلسرائيلي –النزاع العربي 
  )5، ص 16/7/1977النهار العربي والدويل، العدد احلادي عشر، باريس، (

  
  

)217(  

الذي يزور جمهورية » فتح«وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني تصريح للمتحدث باسم   -170
  .كوريا الديمقراطية الشعبية

  )2، ص 18/7/1977، بيروت، »وفا«( 17/7/1977بيونغ يانغ، 

  
)217(  



15 
 

تصريح للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول السماح لليهود   -171
  .املصريين بالعودة إىل مصر

  )18/7/1977األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)218(  

حديث صحايف خاص للسيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول الوضع   -172
  .الراهن يف لبنان

  )19/7/1977البعث، دمشق، (

  
)218(  

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان، حول   -173
  .حملادثات السورية الفلسطينية بشأن الوضع الراهن يف جنوبي لبناناملوقف من ا

  )20/7/1977السفير، بيروت، ( 19/7/1977بيروت، 

  
)220(  

عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني » أبو اياد«تصريح السيد صالح خلف   -174
  .اللبنانية، حول مقابلته الرئيس إلياس سركيس، رئيس اجلمهورية »فتح«الفلسطيني 

  )1، ص 19/7/1977، بيروت، »وفا«( 19/7/1977بيروت، 

  
)221(  

حديث صحايف خاص للسيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار ورئيس اجلبهة   -175
  .اللبنانية، حول األوضاع الراهنة يف لبنان

  )20/7/1977البعث، دمشق، (

  
)221(  

هورية العربية السورية، حول بعض مقومات إحالل حديث الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلم  -176
  .السالم يف املشرق العربي

  )25/7/1977البعث، دمشق، ( 20/7/1977دمشق، 

  
)223(  

بيان رسمي حول انعقاد اجللسة األوىل للجنة الفنية لوضع برنامج تفصيلي لتنفيذ اتفاقية   -177
  .الفلسطينية القاهرة املعقودة ما بين احلكومة اللبنانية واملقاومة

  )21/7/1977النهار، بيروت، ( 20/7/1977بيروت، 

  
)226(  

بيان الدكتور سليم احلص، رئيس جملس الوزراء اللبناين، أمام جملس النواب حول الوضع   -178
  .الراهن يف لبنان

  )22/7/1977النهار، بيروت، ( 21/7/1977بيروت، 

  
)226(  

صريحات مناحم بيغن، رئيس جملس الوزراء تصريح الناطق الرسمي األردين حول ت  -179
  .اإلسرائيلي

  )22/7/1977الرأي، عمان، ( 21/7/1977عمان، 

  
)277(  

  .بيان حول اجتماع اللجنة الفنية لوضع برنامج تفصيلي لتنفيذ اتفاقية القاهرة  -180
  )22/7/1977النهار، بيروت، ( 21/7/1977شتورة، 

)227(  

األمين العام للجبهة القومية والوطنية يف لبنان، حول آخر  تصريح السيد كمال شاتيال،  -181
  .التطورات السياسية يف البلد

  )22/7/1977النهار، بيروت، ( 21/7/1977بيروت، 

  
)227(  

حديث صحايف خاص للسيد كامل األسعد، رئيس جملس النواب اللبناين، حول الوضع   -182
  .الراهن يف جنوبي لبنان

  )22/7/1977البعث، دمشق، (

  
)227(  

بيان اجلبهة اللبنانية حول بيان الدكتور سليم احلص، رئيس جملس الوزراء اللبناين، بشأن   -183
  .الوضع الراهن يف لبنان

  
)228(  
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  )23/7/1977النهار، بيروت، ( 22/7/1977
  .حديث صحايف خاص للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -184

، 30/7/1977الدويل، العدد الثالث عشر، باريس، النهار العربي و( 25/7/1977عمان، 
  )20ص 

)229(  

حديث صحايف خاص للشيخ حسن خالد، مفتي اجلمهورية اللبنانية، حول تسوية األزمة   -185
  .اللبنانية

  )29/7/1977البعث، دمشق، (

  
)231(  

و اللجنة وعض» فتح«حديث السيد خالد احلسن، أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -186
املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول سياسة الرئيس جيمي كارتر، رئيس الواليات 

  .املتحدة األميركية، حيال أزمة الشرق األوسط
  )29/7/1977األنباء، الرباط، (

  
  

)232(  

حديث صحايف خاص للسيد طارق عزيز، وزير اإلعالم العراقي، حول التسوية السلمية   -187
  .اإلسرائيلي –لعربي للنزاع ا

  )8، ص 30/7/1977النهار العربي والدويل، العدد الثالث عشر، باريس، (بغداد 

  
)234(  

بالغ قيادة قوات الردع العربية يف لبنان حول تنفيذ املرحلة األوىل من البرنامج   -188
  .التفصيلي لتنفيذ اتفاقية القاهرة

  )31/7/1977النهار، بيروت، ( 30/7/1977بيروت، 

  
)235(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول االتصاالت املصرية   -189
  .األميركية ومؤتمر جنيف

  )5/8/1977األهرام، القاهرة، ( 31/7/1977القاهرة، 

  
)235(  

حديث الرئيس أنور السادات حول املساعي الراهنة إلحالل السالم ما بين الدول العربية   -190
  .ائيلوإسر

  )1/8/1977األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)237(  

حديث صحايف خاص للشيخ حممد أبو شقرا، شيخ عقل الطائفة الدرزية يف لبنان، حول   -191
  .بعض جوانب األزمة اللبنانية

  )1/8/1977البعث، دمشق، (

  
)243(  

راعاة االستقاللية بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بتأكيد وجوب م  -192
  .الفلسطينية، وتمثيل املنظمة للشعب الفلسطيني يف سياق معاجلة القضية الفلسطينية

  )1، ص 2/8/1977، بيروت، »وفا«( 1/8/1977بيروت، 

  
)244(  

تصريح السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل   -193
  .فاقات املعقودة مع السلطة اللبنانيةالصحافيين، حول تنفيذ االت

  )4، ص 2/8/1977، بيروت، »وفا«( 1/8/1977بيروت، 

  
)245(  

  .قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب يف دور انعقاده العادي الثالث عشر  -194
قرارات جملس وزراء اإلعالم العرب يف «جامعة الدول العربية، ( 2/8/1977 – 1تونس، 

  )2/8/1977 – 1، تونس، »الثالث عشر دور انعقاده العادي

)245(  

حديث صحايف خاص للسيد كمال شاتيال، األمين العام للجبهة القومية والوطنية يف   -195
  .لبنان، حول املرحلة الالحقة لألزمة اللبنانية

  
)246(  



17 
 

  )2/8/1977البعث، دمشق، (
والسيد سايروس فانس تصريحات الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية،   -196

  .وزير خارجية الواليات املتحدة األميركية، حول حمادثاتهما ومسألة انعقاد مؤتمر جنيف
  )3/8/1977األهرام، القاهرة، ( 2/8/1977اإلسكندرية، 

  
)248(  

حديث السيد عبد الرحيم أحمد، أمين سر جبهة التحرير العربية، حول بعض املسائل   -197
  .الراهنة

  )5، ص 5/8/1977عربي، بيروت، الثائر ال(

  
)248(  

حديث صحايف خاص للشيخ سعد العبد الله السامل الصباح، وزير الدفاع الكويتي، حول   -198
  .موقف الكويت من أحداث لبنان وسياسة التسلح الكويتية

  )5، ص 6/8/1977النهار العربي والدويل، العدد الرابع عشر، باريس، (الكويت 

  
)250(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير »أبو اياد«صحايف خاص للسيد صالح خلف  حديث  -199
، حول عالقات املقاومة الفلسطينية بسورية والوضع الراهن يف »فتح«الوطني الفلسطيني 

  .لبنان
  )2، ص 6/8/1977النهار العربي والدويل، العدد الرابع عشر، باريس، (بيروت 

  
  

)251(  

لسياسية العليا للفلسطينيين يف لبنان إىل الدكتور سليم احلص، رئيس مذكرة اللجنة ا  -200
جملس الوزراء اللبناين، حول تمكين الفلسطينيين املقيمين يف لبنان من احلصول على 

  .وثائق السفر
  )6/8/1977السفير، بيروت، (بيروت 

  
  

)253(  

خارجية الواليات تصريح ناطق رسمي أردين حول زيارة السيد سايروس فانس، وزير   -201
  .املتحدة األميركية، لألردن

  )7/8/1977الرأي، عمان، ( 6/8/1977عمان، 

  
)254(  

بالغ قيادة قوات الردع العربية يف لبنان حول جمع السالح الزائد عن املقرر يف اخمليمات   -202
  .الفلسطينية

  )7/8/1977النهار، بيروت، ( 6/8/1977بيروت، 

  
)255(  

ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول بعض كلمة السيد   -203
  .اإلسرائيلي –جوانب املساعي الراهنة لتسوية النزاع العربي 

  )2، ص 9/8/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 8/8/1977

  
)255(  

وقف من حديث الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، وزير اخلارجية الكويتي، حول امل  -204
  .العالقات األردنية الفلسطينية وتطورات الوضع يف لبنان

  )10/8/1977السياسة، الكويت، (الكويت 

  
)256(  

بالغ قيادة قوات الردع العربية يف لبنان حول تنفيذ املرحلة الثانية من البرنامج   -205
  .التفصيلي لتنفيذ اتفاقية القاهرة

  )11/8/1977النهار، بيروت، ( 10/8/1977بيروت، 

  
)257(  

مذكرة رؤساء البلديات يف الضفة الغربية وقطاع غزة إىل السيد سايروس فانس وزير   -206
خارجية الواليات املتحدة األميركية، والسيد أندريه غروميكو وزير اخلارجية السوفياتي، 

  .حول وحدة الشعب الفلسطيني وتمثله بمنظمة التحرير الفلسطينية
  )6، ص 11/8/1977، بيروت، »وفا«(

  
  

)257(  
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  .خطاب امللك حسين حول ضرورة وحدة الصف العربي يف اجملابهة يف إسرائيل  -207
  )12/8/1977الرأي، عمان، ( 11/8/1977عمان، 

)258(  

حديث صحايف للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض   -208
  .اإلسرائيلي –عربي املسائل املتصلة باملساعي إلنهاء الصراع ال

  )13/8/1977النهار، بيروت، ( 12/8/1977دمشق، 

  
)258(  

  .حديث صحايف للرئيس حافظ األسد حول الوضع الراهن يف لبنان  -209
  )13/8/1977النهار، بيروت، ( 12/8/1977دمشق، 

)259(  

أجراها  حديث السيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول احملادثات التي  -210
  .زعماء اجلبهة اللبنانية مع الرئيس حافظ األسد

  )13/8/1977العمل، بيروت، ( 12/8/1977دمشق، 

  
)259(  

خطاب السيد وليد جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان، حول املوقف من   -211
  .اإلسرائيلي –املقاومة الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي 

  )15/8/1977النهار، بيروت، ( 14/8/1977عاليه، 

  
)260(  

بيان احلزب الشيوعي املصري حول زيارة السيد سايروس فانس، وزير خارجية الواليات   -212
  .املتحدة األميركية، ملصر

  )27، ص 24/10/1977، بيروت، 837احلرية، العدد ( 14/8/1977

  
)260(  

التحرير العربية، حول املوقف من  حديث صحايف للسيد عبد الرحيم أحمد، أمين سر جبهة  -213
  .تطبيق اتفاقية القاهرة وإقامة الدولة الفلسطينية

  )4، ص 15/8/1977الثائر العربي، بيروت، (

  
)261(  

تصريح صحايف للسيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية والدفاع اللبناين، حول عدم حتديد وقت   -214
  .تنفيذ اتفاقية القاهرةلتنفيذ املرحلة الثالثة من البرنامج التفصيلي ل

  )17/8/1977العمل، بيروت، ( 16/8/1977بيروت، 

  
)263(  

حديث السيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار ورئيس اجلبهة اللبنانية، إىل   -215
  .الصحافيين، حول بعض املسائل الراهنة

  )17/8/1977العمل، بيروت، ( 16/8/1977بيروت، 

  
)263(  

طق رسمي سوري حول تطبيق القوانين واألنظمة اإلسرائيلية على سكان الضفة تصريح نا  -216
  .الغربية وقطاع غزة

  )17/8/1977البعث، دمشق، ( 16/8/1977دمشق، 

  
)264(  

بيان جملس الوزراء الكويتي حول اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة بشأن ضم األراضي   -217
  .العربية احملتلة

  )18/8/1977بس، الكويت، الق( 17/8/1977الكويت، 

  
)264(  

خطاب الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، يف افتتاح جملس الشعب   -218
  .اجلديد

  )19/8/1977البعث، دمشق، ( 18/8/1977دمشق، 

  
)264(  

، بيان إذاعه السيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية  -219
حول موقف اللجنة التنفيذية للمنظمة من مقترحات السيد سايروس فانس، وزير خارجية 

  .اإلسرائيلي –الواليات املتحدة األميركية، بشأن النزاع العربي 

  
  

)265(  
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  )1، ص 18/8/1977، بيروت، »وفا«( 18/8/1977بيروت، 
  .بيان اجلبهة اللبنانية حول بعض التطورات الراهنة  -220

  )19/8/1977العمل، بيروت، ( 18/8/1977
)265(  

  .حديث صحايف خاص للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -221
  )18، ص 20/8/1977، باريس، 28الوطن العربي، العدد (عمان 

)266(  

برقية السيد حممود رياض األمين العام جلامعة الدول العربية، إىل الدكتور كورت   -222
ألمم املتحدة، حول عزم السلطات اإلسرائيلية على تطبيق قوانينها فالدهايم األمين العام ل

  .على السكان العرب يف الضفة الغربية وقطاع غزة
  )2، ص 21/8/1977، بيروت، »وفا«(

  
  

)268(  

حديث صحايف خاص للسيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار، حول الوضع   -223
  .الراهن يف لبنان

  )22/8/1977النهار، بيروت، ( 21/8/1977بيروت، 

  
)269(  

رسالة السيد عبد احلليم خدام نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري، إىل   -224
األمين العام للمؤتمر اإلسالمي يف جدة، بشأن عقد اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية يف 

  .ة وقطاع غزةالدول اإلسالمية للبحث يف اإلجراءات اإلسرائيلية يف الضفة الغربي
  )23/8/1977البعث، دمشق، ( 22/8/1977دمشق، 

  
  

)269(  

رسالة السيد عبد احلليم خدام إىل وزير اخلارجية السريالنكي، بصفته رئيس جمموعة وزراء   -225
خارجية دول عدم االنحياز، بشأن عقد اجتماع طارئ للبحث يف اإلجراءات اإلسرائيلية يف 

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
  )23/8/1977البعث، دمشق، ( 22/8/1977مشق، د

  
  

)270(  

  .حديث السيد عبد احلليم خدام حول بعض املسائل الراهنة  -226
  )25/8/1977النهار، بيروت، ( 24/8/1977شتورة، 

)270(  

  .حديث السيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية والدفاع اللبناين، حول بعض املسائل الراهنة  -227
  )25/8/1977النهار، بيروت، ( 24/8/1977شتورة، 

)271(  

حديث الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض املسائل   -228
  .الراهنة

  )30/8/1977البعث، دمشق، ( 25/8/1977الالذقية، 

  
)272(  

قة بيان اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول بعض املسائل الراهنة املتعل  -229
  .بالقضية الفلسطينية

  )7، ص 27/8/1977، بيروت، »وفا«( 25/8/1977دمشق، 

  
)277(  

حديث خاص للسيد عبد الوهاب حممد الزنتاين، السفير الليبي يف لبنان، حول حرب تشرين   -230
  .ومساعي التسوية وحظر تصدير النفط) أكتوبر(األول 

  )28، ص 26/8/1977، بيروت، 580إىل األمام، العدد (بيروت 

  
)278(  

برقية املقدم إبراهيم احلمدي رئيس جملس قيادة الثورة يف اجلمهورية العربية اليمنية، إىل   -231
السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول الوضع الراهن 

  .يف جنوبي لبنان
  )1، ص 27/8/1977، بيروت، »وفا«(

  
  

)281(  
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  .جلبهة اللبنانية حول شؤون الساعةبيان ا  -232
  )28/8/1977العمل، بيروت، ( 27/8/1977إهدن، 

)282(  

تصريح مصدر إعالمي يف الثورة الفلسطينية حول موقف اجلبهة اللبنانية من الوضع   -233
  .الراهن يف اجلنوب واملطالبة بتوزيع الفلسطينيين املقيمين يف لبنان على الدول العربية

  )4، ص 28/8/1977، بيروت، »وفا«( 27/8/1977بيروت، 

  
)282(  

تصريح السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول   -234
  .الغاية من زيارته االحتاد السوفياتي

  )3، ص 30/8/1977، بيروت، »وفا«( 28/8/1977موسكو، 

  
)283(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير »و ايادأب«حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف   -235
  .، حول بعض املسائل الراهنة»فتح«الوطني الفلسطيني 

  )29/8/1977البعث، دمشق، (

  
)283(  

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير   -236
  .افلسطين، حول بعض التطورات السياسية الراهنة واملوقف منه

  )16، ص 29/8/1977، بيروت، 830احلرية، العدد (

  
)286(  

مذكرة احلكومة املصرية إىل احلكومات العربية حول اإلجراءات اإلسرائيلية يف األراضي   -237
  .العربية احملتلة

  )30/8/1977األخبار، القاهرة، ( 29/8/1977القاهرة، 

  
)288(  

سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين   -238
قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير  –الشعبية 

الفلسطينية، حول زيارة السيد سايروس فانس، وزير خارجية الواليات املتحدة األميركية، 
  .للمنطقة العربية

  )30/8/1977البعث، دمشق، (

  
  
  

)290(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني »أبو اياد«د صالح خلف حديث خاص للسي  -239
  .، حول تنفيذ البرنامج التفصيلي املتعلق باتفاقية القاهرة»فتح«الفلسطيني 

  )4، ص 30/8/1977، بيروت، »وفا«(بيروت 

  
)292(  

اجلبهة  بيان اجمللس املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان، حول بيان  -240
  .اللبنانية األخير بشأن الوضع الراهن يف لبنان

  )31/8/1977السفير، بيروت، ( 30/8/1977بيروت، 

)293(  

حديث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول   -241
  .التطورات الراهنة يف أزمة الشرق األوسط

  )3، ص 31/8/1977، بيروت، »وفا«(

  
)293(  

بيان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف موسكو حول زيارة السيد ياسر عرفات لالحتاد   -242
  .السوفياتي

  )1، ص 31/8/1977، بيروت، »وفا«( 31/8/1977موسكو، 

  
)294(  

  .بيان فلسطيني سوفياتي مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات لالحتاد السوفياتي  -243
  )3، ص 1/9/1977، بيروت، »فاو«( 31/8/1977موسكو، 

)295(  

  بالغ قيادة قوات الردع العربية حول تنفيذ املرحلة الثالثة من البرنامج التفصيلي لتنفيذ   -244
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  .اتفاقية القاهرة
  )1/9/1977النهار، بيروت، ( 31/8/1977بيروت، 

)296(  

الصادر عن خلوتها يف  بيان اجمللس اإلسالمي يف لبنان رداً على بيان اجلبهة اللبنانية  -245
  .إهدن

  )2/9/1977النهار، بيروت، ( 1/9/1977بيروت، 

  
)296(  

مذكرة احلركة الوطنية اللبنانية إىل مؤتمر وزراء اخلارجية العرب حول الوضع يف جنوبي   -246
  .لبنان

  )7، ص 3/9/1977، بيروت، »وفا«(بيروت 

  
)296(  

جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري، أمام  خطاب السيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس  -247
  .دور االنعقاد العادي الثامن والستين جمللس جامعة الدول العربية

  )4/9/1977البعث، دمشق، ( 3/9/1977القاهرة، 

  
)297(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير »أبو اياد«حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف   -248
  .، حول بعض املسائل الراهنة»فتح«الوطني الفلسطيني 

  )14، ص 5/9/1977، بيروت، 940األسبوع العربي، العدد (

  
)300(  

كلمة امللك حسين يف املأدبة التي أقامها الرئيس فاليري جيسكار ديستان، رئيس   -249
  .اجلمهورية الفرنسية، تكريمًا له بمناسبة زيارته فرنسا

  )6/9/1977الرأي، عمان، ( 5/9/1977باريس، 

  
)304(  

  .بيان أردين فرنسي مشترك حول زيارة امللك حسين لفرنسا  -250
  )7/9/1977الرأي، عمان، ( 6/9/1977باريس، 

)304(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«حديث السيد فاروق القدومي   -251
  .الفلسطينية، عن االجتماع األخير لوزراء اخلارجية العرب

  )2، ص 8/9/1977، بيروت، »وفا«( 8/9/1977بيروت، 

  
)305(  

كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول إنذارات   -252
  .إسرائيلية بوجوب انسحاب املقاومة الفلسطينية من جنوبي لبنان إىل شمايل نهر الليطاين

  )2، ص 11/9/1977بيروت،  ،»وفا«( 11/9/1977، )بعلبك(خميم اجلليل 

  
)305(  

بيان مشترك ما بين منظمة حزب البعث العربي االشتراكي واحلزب التقدمي االشتراكي يف   -253
  .لبنان، حول إقامة جبهة وطنية

  )13/9/1977البعث، دمشق، ( 12/9/1977دمشق، 

  
)306(  

حرب التحرير  حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع  -254
قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير  –الشعبية 

  .الفلسطينية، حول العالقات الفلسطينية السورية والوضع الراهن يف لبنان
  )6، ص 13/9/1977، دمشق، 355الطالئع، العدد (بيروت 

  
  

)307(  

فاع اللبناين، حول مسألة دخول اجليش حديث السيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية والد  -255
  .اللبناين إىل منطقة اجلنوب

  )14/9/1977النهار، بيروت، ( 13/9/1977بيروت، 

  
)308(  

تصريح السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول   -256
األميركية، بشأن تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة 

  
  



22 
 

  .»أهمية الدور الفلسطيني«
  )3، ص 13/9/1977، بيروت، »وفا«( 13/9/1977بيروت، 

)308(  

خطبة الشيخ حسن خالد، مفتي اجلمهورية اللبنانية، يف عيد الفطر، حول الوجود الفلسطيني   -257
  .يف لبنان والوفاق الوطني اللبناين

  )14/9/1977النهار، بيروت، ( 14/9/1977بيروت، 

  
)308(  

  .حديث السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول بعض املسائل الراهنة  -258
  )19/9/1977األهرام، القاهرة، ( 18/9/1977القاهرة، 

)309(  

حديث السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول   -259
  .التحرير الفلسطينيةاالجتاهات السياسية يف منظمة 

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 18/9/1977

  
)310(  

تصريح صحايف خاص للرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول ما   -260
صدر عن بعض املراجع يف الواليات املتحدة األميركية بشأن حماية املصالح النفطية 

  .األميركية يف املنطقة العربية
  )20/9/1977اجلمهورية، بغداد، ( 19/9/1977بغداد، 

  
  

)311(  

تصريح صحايف للسيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية والدفاع اللبناين، حول الوضع يف   -261
  .جنوبي لبنان

  )20/9/1977النهار، بيروت، ( 19/9/1977بيروت، 

  
)311(  

  .ملسائل الراهنةبيان اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول ا  -262
  )8، ص 20/9/1977، بيروت، »وفا«( 19/9/1977دمشق، 

)311(  

تصريح مصدر إعالمي مسؤول يف الثورة الفلسطينية حول تصريح مناحم بيغن، رئيس   -263
  .جملس الوزراء اإلسرائيلي، بشأن األقلية املسيحية يف جنوبي لبنان

  )3، ص 19/9/1977، بيروت، »وفا«( 19/9/1977بيروت، 

  
)312(  

حديث صحايف خاص للسيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول مؤتمر جنيف   -264
  .واملوقف الفلسطيني من ذلك، وحول ما يجري من اتصاالت يف هذا النطاق

  )21/9/1977األنوار، بيروت، ( 20/9/1977باريس، 

  
)312(  

ملنظمة التحرير الفلسطينية، إىل امللوك برقية السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية   -265
  .والرؤساء العرب حول االعتداء اإلسرائيلي على جنوبي لبنان

  )2، ص 20/9/1977، بيروت، »وفا«( 20/9/1977بيروت، 

  
)313(  

، رئيس »أبو اللطف«بيان فلسطيني يوغساليف مشترك حول زيارة السيد فاروق القدومي   -266
  .التحرير الفلسطينية، ليوغسالفيا الدائرة السياسية يف منظمة

  )3، ص 21/9/1977، بيروت، »وفا«( 20/9/1977بلغراد، 

  
)314(  

حول احملادثات التي أجراها مع السيد » أبو اللطف«تصريح صحايف للسيد فاروق القدومي   -267
  .لوي دو غيرنغو، وزير اخلارجية الفرنسي

  )5 ، ص22/9/1977، بيروت، »وفا«( 21/9/1977باريس، 

  
)314(  

حديث صحايف خاص للسيد الهادي نويره، رئيس جملس الوزراء التونسي، حول القضية   -268
  .الفلسطينية

  )9، ص 24/9/1977النهار العربي والدويل، العدد احلادي والعشرون، باريس، (

  
)314(  
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نيف تصريح الناطق الرسمي األردين حول تشكيل وفد عربي موحد لالشتراك يف مؤتمر ج  -269
  .وطبيعة عمل هذا الوفد

  )26/9/1977الرأي، عمان، ( 25/9/1977عمان، 

  
)315(  

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   -270
قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير  –الشعبية 

  .ةالفلسطينية، حول بعض املسائل الراهن
  )10، ص 26/9/1977، بيروت، 943األسبوع العربي، العدد (

  
  

)315(  

تصريح ملصدر رسمي يف الثورة الفلسطينية حول ما أشيع عن انسحابات فلسطينية من   -271
  .بعض املواقع يف جنوبي لبنان

  )2، ص 27/9/1977، بيروت، »وفا«( 26/9/1977بيروت، 

  
)317(  

م املركزي يف اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تعليقاً على تصريح لناطق بلسان اإلعال  -272
  .املوافقة اإلسرائيلية على االقتراح األميركي بتشكيل وفد عربي موحد يف حمادثات جنيف

  )23، ص 3/10/1977، بيروت، 834احلرية، العدد ( 26/9/1977بيروت، 

  
)318(  

قوات  –طالئع حرب التحرير الشعبية خطاب السيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة   -273
الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير الفلسطينية، حول العالقات 
الفلسطينية السورية والسياسة األميركية جتاه القضية الفلسطينية واملوقف من مسألة 

  .مهجري تل الزعتر
  )6، ص 27/9/1977، دمشق، 356الطالئع، العدد (مور الدا

  
  
  

)318(  

تصريح صحايف للسيد عبد احلليم خدام نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية   -274
  .السوري، حول اجتماعه إىل الرئيس جيمي كارتر رئيس الواليات املتحدة األميركية

  )29/9/1977النهار، بيروت، ( 28/9/1977واشنطن، 

  
)323(  

حديث السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول بعض   -275
  .املسائل الراهنة

  )1، ص 30/9/1977، بيروت، 214/219فلسطين الثورة، العدد ( 29/9/1977بيروت، 

  
)323(  

القيادة  –لسطين حديث صحايف للسيد أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير ف  -276
  .العامة، حول أحداث لبنان

  )23، ص 30/9/1977، بيروت، 584إىل األمام، العدد (

  
)325(  

حديث صحايف خاص للسيد خالد حميي الدين، املقرر العام حلزب التجمع الوطني التقدمي   -277
  .الوحدوي املصري، حول بعض املسائل الراهنة

  )28، ص 30/9/1977س، ، باري33الوطن العربي، العدد (برلين 

  
)332(  

بيان أصدره وفد منظمة التحرير الفلسطينية يف األمم املتحدة حول حصر تمثيل الشعب   -278
  .242الفلسطيني فيها وضرورة إصدار قرار بديل للقرار 

  )4، ص 1/10/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 30/9/1977نيويورك، 

  
)334(  

مود رياض، األمين العام جلامعة الدول العربية، حول حديث صحايف خاص للسيد حم  -279
  .الوضع يف جنوبي لبنان

  )6، ص 1/10/1977النهار العربي والدويل، العدد الثاين والعشرون، باريس، (

  
)334(  

  )335(  .حول البيان السوفياتي األميركي بشأن أزمة الشرق األوسط بيان جملس الوزراء األردين  -280



24 
 

  )3/10/1977، عمان، الرأي( 2/10/1977عمان، 
، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«تصريح السيد فاروق القدومي   -281

  .الفلسطينية، حول البيان السوفياتي األميركي املشترك بشأن أزمة الشرق األوسط
  )5، ص 2/10/1977، بيروت، »وفا«( 2/10/1977نيويورك، 

  
)335(  

ة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول البيان السوفياتي األميركي بشأن أزمة بيان اجلبه  -282
  .الشرق األوسط

  )20، ص 10/10/1977، بيروت، 835احلرية، العدد ( 2/10/1977بيروت، 

  
)335(  

خطاب السيد عبد احلليم خدام نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري، أمام   -283
خارجية الدول اإلسالمية، حول اإلجراءات اإلسرائيلية لتطبيق بعض املؤتمر الطارئ لوزراء 

  .القوانين اإلسرائيلية على السكان العرب يف األراضي احملتلة
  )4/10/1977البعث، دمشق، ( 3/10/1977نيويورك، 

  
  

)336(  

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   -284
قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير  –الشعبية 

  .الفلسطينية، حول الوجود الفلسطيني املسلح يف جنوبي لبنان
  )6، ص 4/10/1977، دمشق، 357الطالئع، العدد (بيروت 

  
  

)338(  

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول بعض   -285
  .املسائل الراهنة

النهار العربي والدويل، العدد الثالث والعشرون، باريس، ( 4/10/1977دمشق، 
  )1، ص 8/10/1977

  
)338(  

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف سورية يف ذكرى حرب تشرين   -286
  ).أكتوبر(األول 

  )6/10/1977البعث، دمشق، ( 6/10/1977دمشق، 

  
)342(  

حديث السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول مسألة   -287
  .اإلسرائيلي –االعتراف بإسرائيل وتسوية الصراع العربي 

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 6/10/1977

  
)343(  

عة إسرائيل، حول حديث صحايف خاص للسيد حممد حمجوب، املفوض العام ملكاتب مقاط  -288
  .الوضع الراهن للمقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل

  )15، ص 7/10/1977، بيروت، 585إىل االمام، العدد (دمشق 

  
)344(  

القيادة العامة حول البيان  –تصريح لناطق باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -289
  .السوفياتي األميركي بشأن أزمة الشرق األوسط

  )21، ص 7/10/1977، بيروت، 585المام، العدد إىل ا(

  
)345(  

حديث صحايف خاص للسيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار يف لبنان، حول   -290
  .بعض املسائل الراهنة

النهار العربي والدويل، العدد الرابع والعشرون، باريس، ( 8/10/1977بيروت، 
  )2، ص 15/10/1977

  
)346(  

لفيف من الشخصيات القيادية يف قطاع غزة إىل الدكتور كورت فالدهايم، األمين مذكرة   -291
العام لألمم املتحدة، حول حصر حق تمثيل الشعب الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية، 
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  .وحول سياسة إسرائيل جتاه األراضي احملتلة
  )5، ص 9/10/1977، بيروت، »وفا«(

)348(  

اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول التطورات السياسية  تصريح لناطق بلسان  -292
  .األخيرة يف أزمة الشرق األوسط

  )16، ص 17/10/1977، بيروت، 836احلرية، العدد ( 9/10/1977بيروت، 

  
)348(  

حديث صحايف خاص للسيد سليمان فرجنية، رئيس اجلمهورية اللبنانية السابق، حول   -293
  .أحداث لبنان

  )10/10/1977بيروت، السفير، (

  
)350(  

إىل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير » جماهير ومؤسسات املناطق احملتلة«مذكرة   -294
  .الفلسطينية، حول حصر حق تمثيل الشعب الفلسطيني باملنظمة، وحول حق تقرير املصير

  )22، ص 10/10/1977، بيروت، 835احلرية، العدد (

  
)352(  

يخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، حديث صحايف للش  -295
  .اإلسرائيلي –حول النفط والصراع العربي 

  )15/10/1977األهرام، القاهرة، ( 10/10/1977أبو ظبي، 

)353(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني »أبو اياد«تصريح السيد صالح خلف   -296
للصحافيين بمناسبة زيارته الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية ، »فتح«الفلسطيني 

  .العربية السورية
  )11/10/1977البعث، دمشق، ( 10/10/1977دمشق، 

  
  

)353(  

حديث السيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار يف لبنان، حول مسألة انسحاب   -297
  .القوات الفلسطينية من جنوبي لبنان

  )11/10/1977األحرار، بيروت، ( 10/10/1977بيروت، 

  
)354(  

حديث صحايف خاص لإلمام موسى الصدر، رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى يف   -298
  .لبنان، حول الوضع الراهن

  )11/10/1977البعث، دمشق، (

  
)354(  

للجنة برقية الهيئات البلدية والعمالية والتجارية واالجتماعية يف الضفة الغربية وا  -299
التنفيذية ملؤتمر الالجئين واجمللس التشريعي يف قطاع غزة، إىل الدكتور كورت فالدهايم، 

  .األمين العام لألمم املتحدة، حول املوقف من بعض القضايا السياسية الراهنة
  )4، ص 11/10/1977، بيروت، »وفا«(

  
  

)356(  

ل بعض التطورات الراهنة يف حديث السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حو  -300
  .أزمة الشرق األوسط

  )12/10/1977األهرام، القاهرة، ( 11/10/1977باريس، 

  
)356(  

  .حديث صحايف للملك حسين حول بعض املسائل الراهنة  -301
  )12/10/1977القبس، الكويت، (

)357(  

حرير فلسطين حول تصريح مصدر مسؤول يف جلنة اإلعالم املركزي للجبهة الديمقراطية لت  -302
  .ورقة العمل األميركية اإلسرائيلية

  )1، ص 24/10/1977، بيروت، 5التصدي، العدد ( 14/10/1977بيروت، 

  
)358(  

  حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية   -303
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  .السوري، حول التطورات األخيرة بالنسبة ألزمة الشرق األوسط
  )6، ص 15/10/1977النهار العربي والدويل، العدد الرابع والشعرون، باريس، (يويورك ن

)358(  

تصريح مصدر مسؤول يف جبهة التحرير العربية تعليقًا على خطاب الرئيس جيمي كارتر   -304
رئيس الواليات املتحدة األميركية، أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وعلى البيان 

  .اإلسرائيلي املشترك حول زيارة وزير اخلارجية اإلسرائيلي للواليات املتحدةاألميركي 
  )30، ص 15/10/1977الثائر، العربي، بيروت، (

  
  

)359(  

تصريح صحايف للسيد عبد العزيز حسين، وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء الكويتي، حول   -305
  .رفض ورقة العمل األميركية اإلسرائيلية

  )17/10/1977السياسة، الكويت، ( 16/10/1977الكويت، 

  
)360(  

حول حصر حق تمثيل » فتح«بيان اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -306
الشعب الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتأكيداً حلق الفلسطينيين يف العودة 

  .وتقرير املصير
  )1، ص 16/10/1977، بيروت، »وفا«( 16/10/1977بيروت، 

  
  

)361(  

يف لبنان يف ذكرى السادس عشر من » املرابطون«بيان حركة الناصريين املستقلين   -307
  ).أكتوبر(تشرين األول 

  )3، ص 15/10/1977، بيروت، 57املرابط، العدد ( 16/10/1977بيروت، 

  
)361(  

حرب التحرير تصريح صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع   -308
قوات الصاعقة يف لبنان ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير  –الشعبية 

  .الفلسطينية، حول البيان األميركي اإلسرائيلي األخير
  )6، ص 18/10/1977، دمشق، 359الطالئع، العدد (بيروت 

  
  

)363(  

ن، حول الوضع الراهن تصريح السيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار يف لبنا  -309
  .يف اجلنوب واألزمة اللبنانية

  )19/10/1977األحرار، بيروت، ( 18/10/1977بيروت، 

  
)363(  

بيان السيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري، حول املساعي الراهنة لتسوية   -310
  .اإلسرائيلي وشروط ذلك –الصراع العربي 

  )20/10/1977رة، األهرام، القاه( 19/10/1977القاهرة، 

  
)364(  

، رئيس الدائرة السياسية يف »أبو اللطف«حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي   -311
  .منظمة التحرير الفلسطينية، حول بعض املسائل الراهنة

  )1، ص 21/10/1977، بيروت، 235/219فلسطين الثورة، العدد (

  
)367(  

ر الفلسطينية حول البيان السوفياتي األميركي بشأن بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحري  -312
  .أزمة الشرق األوسط، وتأكيداً ملواقف املنظمة من سائر القضايا الراهنة

  )3، ص 22/10/1977، بيروت، »وفا«( 21/10/1977بيروت، 

  
)371(  

» ناملرابطو«حديث السيد إبراهيم قليالت، رئيس جملس قيادة حركة الناصريين املستقلين   -313
  .يف لبنان، حول بعض جوانب الوضع الراهن يف البلد

  )6، ص 22/10/1977، بيروت، 58املرابط، العدد (

  
)371(  

كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول   -314
  .السياسة األميركية والوضع الراهن يف جنوبي لبنان

  
)372(  



27 
 

  )2، ص 23/10/1977 ، بيروت،»وفا«( 22/10/1977
حديث صحايف خاص لألمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاين لرئيس جملس   -315

الوزراء السعودي، حول سياسة بلده حيال التطورات الراهنة على صعيد أزمة الشرق 
  .األوسط
  )23/10/1977الرأي، عمان، ( 22/10/1977عمان، 

  
  

)373(  

سيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري، حول حديث ال  -316
  .التطورات األخيرة يف أزمة الشرق األوسط

  )24/10/1977البعث، دمشق، ( 23/10/1977الكويت، 

  
)374(  

حديث األمير سعود بن فيصل آل سعود، وزير اخلارجية السعودي، حول املساعي املبذولة   -317
  .الشرق األوسط لتسوية أزمة

  )27/10/1977القبس، الكويت، ( 23/10/1977

  
)375(  

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول الوضع   -318
  .السائد يف اجلنوب

  )6، ص 26/10/1977، بيروت، »وفا«( 25/10/1977بيروت، 

  
)377(  

ن فيصل آل سعود، وزير اخلارجية السعودي، حديث صحايف خاص لألمير سعود ب  -319
  .بمناسبة وجوده يف الواليات املتحدة األميركية، حول بعض املسائل الراهنة

  )27/10/1977النهار، بيروت، ( 26/10/1977واشنطن، 

  
)378(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير »أبو اياد«حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف   -320
  .، حول مسألة تطبيق اتفاقية القاهرة بالنسبة إىل جنوبي لبنان»فتح«سطيني الوطني الفل

  )1، ص 27/10/1977، بيروت، 241/219فلسطين الثورة، العدد (بيروت 

  
)380(  

خطاب السيد الرشيد الطاهر، نائب رئيس اجلمهورية ووزير اخلارجية السوداين، حول   -321
  .سياسة بلده إزاء املسائل الراهنة

  )28/10/1977األهرام، القاهرة، ( 27/10/1977هرة، القا

  
)381(  

حديث صحايف للرئيس أحمد حسن البكر، رئيس اجلمهورية العراقية، حول املوقف من   -322
  .القضايا العربية الراهنة

  )28/10/1977الثورة، بغداد، (

  
)381(  

، حول عدم جدوى إرسال تصريح صحايف للسيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية  -323
  .قوات دولية إىل حدود لبنان اجلنوبية بالنسبة إىل العالقات اللبنانية الفلسطينية

  )29/10/1977العمل، بيروت، ( 28/10/1977بيروت، 

  
)382(  

» املرابطون«كلمة السيد إبراهيم قليالت، رئيس جملس قيادة حركة الناصريين املستقلين   -324
  .احلركة من التطورات الراهنة يف البلديف لبنان، حول موقف 

  )19، ص 29/10/1977، بيروت، 59املرابط، العدد (صور 

  
)383(  

بيان مصري روماين مشترك حول زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر   -325
  .العربية، لرومانيا

  )1/11/1977األهرام، القاهرة، ( 31/10/1977بلغراد، 

  
)384(  

اجملالس البلدية واالحتادات املهنية والنقابية واملؤسسات االجتماعية داخل  رسالة  -326
إىل مؤتمر وزراء اخلارجية العرب حول التمسك بمنظمة التحرير » الوطن احملتل«
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  .الفلسطينية ممثالً وحيداً للشعب الفلسطيني، وحول حق تقرير املصير
  )4، ص 15/11/1977، بيروت، 260/219فلسطين الثورة، العدد ( 1/11/1977

)384(  

حديث صحايف خاص للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية   -327
  .املتحدة، حول سياسة الواليات املتحدة األميركية إزاء إسرائيل ومصادر النفط العربية

  )28، ص 4/11/1977، بيروت، 1095احلوادث، العدد ( 2/11/1977أبو ظبي، 

  
)385(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول التطورات األخيرة يف   -328
  .منطقة الشرق األوسط

  )5/11/1977األهرام، القاهرة، ( 3/11/1977

  
)386(  

، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير »أبو اللطف«خطاب السيد فاروق القدومي   -329
  .يف االحتاد السوفياتي) تشرين األول(ثورة أكتوبر الفلسطينية، يف احتفاالت 

  )3، ص 5/11/1977، بيروت، »وفا«( 4/11/1977موسكو، 

  
)388(  

حديث الدكتور سعدون حمادى، وزير اخلارجية العراقي، حول احتماالت احلرب والسالم   -330
  .بين الدول العربية وإسرائيل وموقف العراق من هذه االحتماالت

  )5/11/1977سة، الكويت، السيا(بغداد 

  
)389(  

كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول مسألة   -331
  .الوجود الفلسطيني يف جنوبي لبنان

  )1، ص 6/11/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 6/11/1977صيدا، 

  
)391(  

رئيس الديوان امللكي الهاشمي، حول مباحثات تصريح صحايف للشريف عبد احلميد شرف،   -332
  .امللك حسين مع امللك خالد

  )7/11/1977الرأي، عمان، ( 6/11/1977الرياض، 

  
)391(  

تصريح صحايف للسيد مضر بدران، رئيس جملس الوزراء األردين، حول حمادثات امللك   -333
الوضع العربي  حسين مع الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن

  .الراهن
  )8/11/1977الرأي، عمان، ( 7/11/1977القاهرة، 

  
  

)392(  

حديث صحايف خاص للسيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، حول مؤتمر   -334
  .جنيف والسياسة األميركية

  )8، ص 8/11/1977، دمشق، 362الطالئع، العدد (

  
)392(  

عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني » أبو اياد« تصريح للسيد صالح خلف  -335
عضو اللجنة املركزية، » أبو ماهر«، حول احملادثات التي أجراها والسيد »فتح«الفلسطيني 

  .مع الرئيس حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية
  )2، ص 9/11/1977، بيروت، »وفا«( 8/11/1977دمشق، 

  
  

)393(  

عداد لعقد مؤتمر ئيس جمهورية مصر العربية، حول اإلرئيس أنور السادات، رخطاب ال  -336
جنيف، وحول استعداده للذهاب إىل إسرائيل للتفاوض مع املسؤولين اإلسرائيليين 

  .بخصوص القضايا الراهنة
  )10/11/1977األهرام، القاهرة، ( 9/11/1977القاهرة، 

  
  

)394(  

الديمقراطية لتحرير فلسطين حول إعالن الرئيس أنور  تصريح لناطق رسمي باسم اجلبهة  -337
  .السادات استعداده لزيارة إسرائيل

  
)398(  
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  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 11/11/1977بيروت، 
نص مذكرة اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول   -338

  .األوضاع الراهنة يف اجلنوب
، ص 12/11/1977، بيروت، 219 /257فلسطين الثورة، العدد ( 11/11/1977روت، بي
2(  

  
)399(  

حديث الدكتور سمير صباغ، نائب رئيس جملس قيادة حركة الناصريين املستقلين   -339
  .يف لبنان، حول أسباب فشل تنفيذ اتفاقية القاهرة بالنسبة إىل جنوبي لبنان» املرابطون«
  )10، ص 12/11/1977، 61املرابط، العدد (

  
)403(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، مع وفد من أعضاء الكونغرس   -340
  .األميركي، حول إحالل السالم يف الشرق األوسط

  )13/11/1977األهرام، القاهرة، ( 12/11/1977القاهرة، 

  
)405(  

ق الرسمي باسم الوفد الفلسطيني إىل مؤتمر تصريح السيد عبد احملسن أبو ميزر، الناط  -341
  .وزراء اخلارجية العرب، حول بعض املوضوعات التي ستثار يف املؤتمر

  )13،ص 13/11/1977، بيروت، »وفا«( 12/11/1977تونس، 

  
)409(  

تصريح مصدر مسؤول يف منظمة التحرير الفلسطينية حول اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية   -342
  .املقاومة لتداول الوضع السائد يف جنوبي لبنان وممثلو فصائل

  )6، ص 12/11/1977، بيروت، »وفا«( 12/11/1977بيروت، 

  
)409(  

مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إىل الدكتور كورت فالدهايم، األمين العام لألمم املتحدة،   -343
  .حول اعتداءات إسرائيل على جنوبي لبنان

  )7، ص 12/11/1977، بيروت، »وفا«( 12/11/1977بيروت، 

  
)409(  

حديث صحايف خاص للسيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية والدفاع اللبناين، حول الوضع يف   -344
  .جنوبي لبنان وتسوية األزمة اللبنانية

  )9، ص 14/11/1977، بيروت، 950األسبوع العربي، العدد (

  
)410(  

  .ة مصر العربية، حول استعداده لزيارة إسرائيلحديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهوري  -345
  )16/11/1977األهرام، القاهرة، ( 14/11/1977القاهرة، 

)413(  

  .بيان حول مؤتمر وزراء اخلارجية العرب  -346
  )15/11/1977النهار، بيروت، ( 14/11/1977تونس، 

)415(  

  .القمة العربي الثامن قرارات جملس وزراء اخلارجية العرب حول اإلعداد لعقد مؤتمر  -347
  )15/11/1977النهار، بيروت، ( 14/11/1977تونس، 

)415(  

حديث السيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية والدفاع اللبناين، حول مناقشة مؤتمر وزراء   -348
  .اخلارجية العرب للوضع الراهن يف جنوبي لبنان

  )15/11/1977النهار، بيروت، ( 14/11/1977تونس، 

  
)417(  

حديث الفريق أول علي الشاعر، سفير اململكة العربية السعودية يف لبنان، حول موقف بلده   -349
  .من الوضع السائد يف جنوبي لبنان

  )15/11/1977النهار، بيروت، ( 14/11/1977بيروت، 

  
)417(  

بيان حول اجتماع ممثلي التجمع اإلسالمي واجلبهة الوطنية للمحافظة على اجلنوب يف   -350
  .ن وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لتداول الوضع الراهن يف اجلنوبلبنا

  
)417(  
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  )15/11/1977النهار، بيروت، ( 14/11/1977بيروت، 
حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، مع وفد يمثل األكثرية   -351

  .الديمقراطية يف جملس النواب األميركي
  )16/11/1977ألهرام، القاهرة، ا( 15/11/1977القاهرة، 

  
)418(  

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول الوضع   -352
  .الراهن يف اجلنوب

  )16/11/1977السفير، بيروت، ( 15/11/1977بيروت، 

  
)422(  

ق حول إعالن الرئيس أنور بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف العرا  -353
  .السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، عزمه على زيارة إسرائيل

  )16/11/1977اجلمهورية، بغداد، ( 15/11/1977بغداد، 

  
)422(  

بيان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف سورية يف ذكرى احلركة   -354
  .التصحيحية

  )16/11/1977شق، البعث، دم( 16/11/1977دمشق، 

  
)423(  

بيان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي املصري حول زيارة الرئيس أنور السادات   -355
  .إلسرائيل
  )25/11/1977السفير، بيروت، ( 16/11/1977القاهرة، 

  
)424(  

، عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير »أبو ماهر«خطاب السيد أحمد اليماين   -356
طين، أمام مؤتمر الشعب العام الليبي، حول التطورات السياسية العربية والفلسطينية فلس

  .الراهنة
  )3، ص 11/12/1977، بيروت، 37/14الثورة مستمرة، العدد ( 16/11/1977طرابلس، 

  
  

)425(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول زيارته املزمعة إلسرائيل   -357
  .ل موقف الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، منهاوحو

  )18/11/1977األهرام، القاهرة، ( 17/11/1977دمشق، 

  
)428(  

  .حديث الرئيس حافظ األسد حول زيارة الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل  -358
  )18/11/1977البعث، دمشق، ( 17/11/1977دمشق، 

)430(  

صحايف خاص للسيد إسماعيل فهمي، وزير اخلارجية املصري املستقيل، حول حديث   -359
  .مالبسات استقالته

  )6، ص 3/12/1977، باريس، 41املستقبل، العدد ( 17/11/1977القاهرة، 

  
)431(  

بيان القيادة القومية والقيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي وقيادة اجلبهة   -360
واحلكومة السورية حول زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية  الوطنية التقدمية

  .مصر العربية، املزمعة إلسرائيل
  )18/11/1977البعث، دمشق، ( 17/11/1977دمشق، 

  
  

)433(  

حول زيارة الرئيس أنور » فتح«بيان اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -361
  .السادات املزمعة إلسرائيل

  )1، ص 17/11/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 17/11/1977بيروت، 

  
)434(  

بيان مؤتمر الشعب العام يف اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية حول عزم   -362
  .الرئيس أنور السادات على زيارة إسرائيل

  
)435(  
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ت، ، بيرو2505وكالة أنباء الثورة العربية، العدد ( 17/11/1977طرابلس، 
  )3، ص 18/11/1977

القيادة العامة حول زيارة الرئيس أنور السادات  –بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -363
  .املزمعة إلسرائيل

  )9، ص 25/11/1977، بيروت، 592إىل األمام، العدد ( 17/11/1977

  
)436(  

القيادة العامة،  –تحرير فلسطين خطاب السيد أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية ل  -364
  .حول املوقف من الوضع الراهن للقضية الفلسطينية ومتطلبات النضال لتحرير فلسطين

  )26، ص 18/11/1977، بيروت، 591إىل األمام، العدد ( 17/11/1977طرابلس، 

  
)436(  

ملؤسسات بيان موجه إىل الرأي العام العربي والعاملي من بلديات الضفة الغربية وا  -365
الوطنية والشعبية واجلماهير الفلسطينية يف األرض احملتلة، حول زيارة الرئيس أنور 

  .السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، املزمعة إلسرائيل
  )7، ص 19/11/1977، بيروت، »وفا«( 18/11/1977بير زيت، 

  
  

)438(  

س أنور السادات املزمعة بيان صادر عن الديوان امللكي السعودي حول زيارة الرئي  -366
  .إلسرائيل

  )19/11/1977السياسة، الكويت، ( 18/11/1977الرياض، 

  
)439(  

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول زيارة الرئيس أنور السادات   -367
  .املزمعة إلسرائيل

  )1، ص 18/11/1977، بيروت، »وفا«( 18/11/1977بيروت، 

  
)439(  

ريح للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول تص  -368
  .زيارة الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل

  )2، ص 19/11/1977، بيروت، »وفا«( 18/11/1977بيروت، 

  
)440(  

رير ، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التح»أبو اللطف«تصريح السيد فاروق القدومي   -369
الفلسطينية، حول الرفض املطلق لزيارة الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل ولكل ما 

  .يمكن أن تتمخض عنه هذه الزيارة
  )3، ص 19/11/1977، بيروت، »وفا«( 18/11/1977بيروت، 

  
  

)440(  

تصريح مصدر إعالمي مسؤول يف الثورة الفلسطينية ينفي أنباء شاعت عن تفاهم السيد   -370
ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، مع الرئيس أنور السادات 

  .بشأن الزيارة املزمعة إلسرائيل
  )4، ص 18/11/1977، بيروت، »وفا«( 18/11/1977بيروت، 

  
  

)440(  

  .بيان احلركة الوطنية اللبنانية حول زيارة الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل  -371
  )19/11/1977السفير، بيروت، ( 18/11/1977بيروت، 

)440(  

 –حديث امللك احلسن الثاين حول القضية الفلسطينية وشروط إنهاء الصراع العربي   -372
  .اإلسرائيلي

  )21/11/1977و  20و  19األنباء، الرباط، (

  
)441(  

ارئة للمجلس حول كلمة السيد سيد مرعي، رئيس جملس الشعب املصري، يف اجللسة الط  -373
  .زيارة الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل

  )20/11/1977األهرام، القاهرة، ( 19/11/1977القاهرة، 

  
)445(  
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  .بيان جملس الشعب املصري حول زيارة الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل  -374
  )20/11/1977األهرام، القاهرة، ( 19/11/1977القاهرة، 

)446(  

بيان جملس الوزراء األردين حول زيارة الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل واالنقسام   -375
  .يف املوقف العربي الناجت عنها

  )20/11/1977الرأي، عمان، ( 19/11/1977عمان، 

  
)447(  

بيان اجلبهة الوطنية والقومية التقدمية يف العراق حول زيارة الرئيس أنور السادات   -376
  .إلسرائيل املزمعة
  )20/11/1977اجلمهورية، بغداد، ( 19/11/1977بغداد، 

  
)447(  

كلمة السيد طارق عزيز، عضو القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي عضو جملس   -377
  .قيادة الثورة يف العراق، حول زيارة الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل

  )20/11/1977داد، اجلمهورية، بغ( 19/11/1977بغداد، 

  
)448(  

تصريح السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير اخلارجية اجلزائري، حول زيارة الرئيس أنور   -378
  .السادات املزمعة إلسرائيل

، 19/11/1977، بيروت، 877الوكالة اجلزائرية لألنباء، العدد ( 19/11/1977اجلزائر، 
  )1ص 

  
)449(  

خارجية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حول زيارة  تصريح مصدر مسؤول يف وزارة  -379
  .الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل

  )20/11/1977، عدن، »أكتوبر 14«( 19/11/1977عدن، 

  
)449(  

برقية الفريق أول حممد اجلمصي، وزير احلربية املصري، إىل الرئيس أنور السادات تأييداً   -380
  .سرائيلله يف زيارته املزمعة إل

  )20/11/1977األخبار، القاهرة، ( 19/11/1977القاهرة، 

  
)450(  

بيان لفيف من الشخصيات وممثلي الهيئات ورؤساء وأعضاء النقابات املهنية يف األردن   -381
  .حول زيارة الرئيس أنور السادات املزمعة إلسرائيل

  )20/11/1977الرأي، عمان، ( 19/11/1977عمان، 

  
)450(  

  .ان احلركة الشعبية الوطنية األردنية حول زيارة الرئيس أنور السادات إلسرائيلبي  -382
  )17، ص 20/11/1977، بيروت، »وفا«(

)450(  

خطاب الرئيس أنور السادات يف الكنيست اإلسرائيلي حول إحالل السالم ما بين العرب   -383
  .واإلسرائيليين

  )21/11/1977األهرام، القاهرة، ( 20/11/1977القدس، 

  
)451(  

خطبة الشيخ عكرمة صبري، إمام املسجد األقصى، بمناسبة أداء الرئيس أنور السادات   -384
  .صالة عيد األضحى يف املسجد

  )21/11/1977السفير، بيروت، ( 20/11/1977القدس، 

  
)457(  

  .بيان جملس الوزراء اجلزائري حول التطورات املستجدة على صعيد أزمة الشرق األوسط  -385
، 21/11/1977، بيروت، 878الوكالة اجلزائرية لألنباء، العدد ( 20/11/1977اجلزائر، 

  )1ص 

)457(  

  .بيان مشترك حول زيارة وفد يمثل احلركة الوطنية اللبنانية للعراق  -386
  )21/11/1977اجلمهورية، بغداد، ( 20/11/1977بغداد، 

)458(  
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ين العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي حديث صحايف خاص للسيد خالد بكداش األم  -387
  .السوري، حول زيارة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، إلسرائيل

  )21/11/1977البعث، دمشق، (

  
)459(  

  .كلمة وجهها الرئيس أنور السادات إىل أعضاء كتلة ليكود يف الكنيست  -388
  )22/11/1977األهرام، القاهرة، ( 21/11/1977القدس، 

)460(  

  .كلمة الرئيس أنور السادات بعد انتهاء املناقشات التي أجريت مع كتلة ليكود يف الكنيست  -389
  )22/11/1977األهرام، القاهرة، ( 21/11/1977القدس، 

)461(  

  .كلمة الرئيس أنور السادات املوجهة إىل اإلسرائيليين حول وجوب إحالل السالم  -390
  )22/11/1977األهرام، القاهرة، ( 21/11/1977القدس، 

)461(  

حديث الرئيس أنور السادات ومناحم بيغن، رئيس احلكومة اإلسرائيلية، يف مؤتمر صحايف   -391
  .مشترك عقداه بمناسبة زيارة الرئيس السادات إلسرائيل

  )22/11/1977األهرام، القاهرة، ( 21/11/1977القدس، 

  
)461(  

ثورة الفلسطينية حول خطاب الرئيس أنور السادات يف تصريح مصدر مسؤول يف ال  -392
  .الكنيست
  )5، ص 21/11/1977، بيروت، »وفا«( 21/11/1977بيروت، 

  
)465(  

برقية األحزاب السياسية الثالثة يف جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إىل السيد ياسر   -393
ة، حول زيارة الرئيس أنور عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطيني

  .السادات إلسرائيل
  )10، ص 21/11/1977، بيروت، »وفا«( 21/11/1977عدن، 

  
  

)466(  

بيان صادر عن اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي للجنة املركزية لالحتاد االشتراكي   -394
  .السوداين وجملس الوزراء، حول تأييد سياسة الرئيس أنور السادات

 )22/11/1977األخبار، القاهرة، ( 21/11/1977اخلرطوم، 

  
)466(  

رسالة الرئيس إلياس سركيس، رئيس اجلمهورية اللبنانية، إىل اللبنانيين يف ذكرى   -395
  .االستقالل

  )22/11/1977النهار، بيروت، ( 21/11/1977بيروت، 

  
)467(  

برئاسة السيد  بيان سوري فلسطيني مشترك حول احملادثات التي أجراها وفد فلسطيني  -396
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، مع الرئيس حافظ األسد 

  .رئيس اجلمهورية العربية السورية، بشأن التطورات الراهنة
  )10، ص 23/11/1977، بيروت، »وفا«( 22/11/1977دمشق، 

  
  

)468(  

س أنور السادات، رئيس جمهورية مصر بيان احلزب الشيوعي األردين حول زيارة الرئي  -397
  .العربية، إلسرائيل

  )19، ص 23/11/1977، بيروت، »وفا«( 22/11/1977

  
)469(  

  .اإلسرائيلي –حديث صحايف خاص للملك احلسن الثاين حول مسألة إنهاء الصراع العربي   -398
  )23/11/1977، باريس، 40الوطن العربي، العدد (

)470(  

ارجية يف اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية، حول اإلجراءات بيان أمانة اخل  -399
التي اتخذتها جتاه جمهورية مصر العربية بسبب زيارة الرئيس أنور السادات رئيس 

  .جمهورية مصر العربية، إلسرائيل

  
  

)471(  
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، بيروت، 2513وكالة أنباء الثورة العربية، العدد ( 23/11/1977طرابلس، 
  )1 ، ص23/11/1977

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول   -400
  .التطورات املرافقة لزيارة الرئيس أنور السادات إلسرائيل

  )24/11/1977السفير، بيروت، ( 23/11/1977بيروت، 

  
)472(  

لتحرير فلسطين حول تأجيل عقد  تصريح ناطق باسم اإلعالم املركزي للجبهة الديمقراطية  -401
  .اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية( 24/11/1977بيروت، 

  
)472(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية   -402
  .مصر العربية، إلسرائيل

  )3، ص 25/11/1977، بيروت، 37/1لعدد الثورة مستمرة، ا(

  
)473(  

بيان اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمر الشعب العربي للقوى والتنظيمات السياسية والشعبية   -403
  .واملهنية حول التمهيد لعقد املؤتمر يف اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية

  )26/11/1977الفجر اجلديد، طرابلس، ( 25/11/1977طرابلس، 

  
)474(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول وجوب األعداد ملؤتمر   -404
  .جنيف قبل انعقاده

  )28/11/1977األخبار، القاهرة، ( 26/11/1977

  
)474(  

خطاب الرئيس أنور السادات أمام االجتماع املشترك جمللس الشعب واللجنة املركزية   -405
  .االشتراكي العربي حول نتائج زيارته إسرائيل لالحتاد

  )27/11/1977األهرام، القاهرة، ( 26/11/1977القاهرة، 

  
)478(  

كلمة السيد عبد الرحمن خليفاوي رئيس جملس الوزراء السوري، يف مأدبة أقامها تكريمًا   -406
  .للسيد ريمون بار رئيس جملس الوزراء الفرنسي، بمناسبة زيارته سورية

  )27/11/1977البعث، دمشق، ( 26/11/1977ق، دمش

  
)485(  

تصريح مصدر مسؤول يف منظمة التحرير الفلسطينية حول اقتراح الرئيس أنور السادات،   -407
رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن عقد اجتماع جلميع األطراف املعنية يف نزاع الشرق 

  .األوسط
  )3، ص 27/11/1977، بيروت، »وفا«(

  
  

)485(  

  .حديث للرئيس أنور السادات حول زيارته إسرائيل واخلطوات التالية التي يتوقعها  -408
  )29/11/1977األهرام، القاهرة، ( 27/11/1977اإلسماعيلية، 

)486(  

بيان السيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري، أمام   -409
  .ور السادات إلسرائيلجملس الشعب حول زيارة الرئيس أن

  )28/11/1977البعث، دمشق، ( 27/11/1977دمشق، 

  
)489(  

بيان رسمي سوري حول رفض دعوة الرئيس أنور السادات إىل عقد مؤتمر يف القاهرة   -410
  .بخصوص أزمة الشرق األوسط

  )28/11/1977البعث، دمشق، ( 27/11/1977دمشق، 

  
)492(  

يز حسين، وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء الكويتي، حول بيان إذاعة السيد عبد العز  -411
  .املوقف من التطورات الراهنة يف جمال القضية العربية

  
)492(  
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  )28/11/1977السياسة، الكويت، ( 27/11/1977الكويت، 
  .بيان ناطق رسمي ليبي حول الدعوة إىل عقد مؤتمر قمة عربي  -412

  )28/11/1977رابلس، الفجر اجلديد، ط( 27/11/1977طرابلس، 
)492(  

بيان اجلبهة الوطنية السودانية حول زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر   -413
  .العربية، إلسرائيل

  )28/11/1977الفجر اجلديد، طرابلس، (

  
)493(  

حديث الرئيس حافظ األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، حول زيارة الرئيس أنور   -414
  .سادات إلسرائيل، وحول مؤتمر القمة املزمع عقده يف طرابلسال

  )29/11/1977البعث، دمشق، ( 28/11/1977دمشق، 

  
)493(  

بيان سوري فرنسي مشترك حول زيارة السيد ريمون بار، رئيس جملس الوزراء الفرنسي،   -415
  .لسورية
  )29/11/1977البعث، دمشق، ( 28/11/1977دمشق، 

  
)495(  

امللك حسين إىل الشعب األردين واألمة العربية حول زيارة الرئيس أنور السادات  خطاب  -416
  .»آثار التطورات األخيرة«رئيس جمهورية مصر العربية، إلسرائيل، وضرورة جتاوز 

  )29/11/1977الرأي، عمان، ( 28/11/1977عمان، 

  
)495(  

الرئيس أنور السادات حول  تقرير اللجنة البرملانية املصرية اخلاصة بمناقشة خطاب  -417
  .زيارته إسرائيل

  )29/11/1977األهرام، القاهرة، ( 28/11/1977القاهرة، 

  
)497(  

تصريح ناطق رسمي عراقي حول توجيه دعوة عراقية، إىل عدد من الدول العربية، من أجل   -418
  .عقد مؤتمر قمة يف بغداد للنظر يف التطورات الراهنة

  )29/11/1977هورية، بغداد، اجلم( 28/11/1977بغداد، 

  
)504(  

خطاب السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، أمام   -419
  .اجلمعية العامة لألمم املتحدة

  )2، ص 30/11/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 28/11/1977األمم املتحدة، 

  
)504(  

ألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول التطورات خطاب الدكتور جورج حبش، ا  -420
  .الراهنة وشروط موقف الرفض والتصدي واستمرارية الثورة

  )1، ص 29/11/1977، بيروت، 37/3الثورة مستمرة، العدد ( 28/11/1977بيروت، 

  
)508(  

شيه دايان رسالة الدكتور بطرس بطرس غايل وزير اخلارجية املصري بالوكالة، إىل مو  -421
  .وزير اخلارجية اإلسرائيلي، بشأن عقد اجتماع حتضيري ملؤتمر جنيف يف القاهرة

  )29/11/1977السفير، بيروت، (القاهرة 

  
)510(  

تصريح صحايف للسيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،   -422
  .يينحول احملادثات التي أجراها مع املسؤولين العراق

  )30/11/1977اجلمهورية، بغداد، ( 29/11/1977بغداد، 

  
)510(  

خطاب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاين، أمير دولة قطر، يف افتتاح دور االنعقاد العادي   -423
  .السادس جمللس الشورى

  )8/12/1977النهار، بيروت، ( 29/11/1977قطر، 

  
)510(  

  اجلبهة  –لعام املساعد للتنظيم السياسي املوحد خطاب السيد سامل ربيع علي، األمين ا  -424
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القومية ورئيس جملس الرئاسة يف جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يف الذكرى 
  .العاشرة لالستقالل

  )30/11/1977، عدن، »أكتوبر 14«( 29/11/1977عدن، 

  
)511(  

املؤتمر الذي دعا إىل حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول   -425
  .عقده يف القاهرة

  )30/11/1977األهرام، القاهرة، (

  
)512(  

تصريح ناطق رسمي عراقي حول موافقة العراق على االشتراك يف مؤتمر القمة العربي   -426
  .املنوي عقده يف طرابلس

  )1/12/1977اجلمهورية، بغداد، ( 30/11/1977بغداد، 

  
)516(  

ملركزية جلبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية، إىل اجمللس رسالة القيادة ا  -427
  .املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول التطورات واملواقف السياسية الراهنة

  )3، ص 30/11/1977، بيروت، 37/4الثورة مستمرة، العدد ( 30/11/1977

  
)516(  

ع اخلارج، حول التطورات الالحقة لزيارة الرئيس فر –بيان حزب العمال الشيوعي املصري   -428
  .أنور السادات إلسرائيل، واملوقف منها

  )2، ص 4/12/1977، بيروت، 37/8الثورة مستمرة، العدد ( 30/11/1977

  
)517(  

حديث الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، حول املسار الذي يتوقعه   -429
  .ر القاهرة املزمع عقدهلسياسته انطالقاً من مؤتم

  )2/12/1977األهرام، القاهرة، ( 1/12/1977

  
)518(  

  .حديث امللك حسين حول التطورات السياسية الراهنة  -430
  )2/12/1977الرأي، عمان، ( 1/12/1977عمان، 

)520(  

س بيان اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول زيارة الرئيس أنور السادات، رئي  -431
  .جمهورية مصر العربية، إلسرائيل

  )1، ص 1/12/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 1/12/1977دمشق، 

  
)521(  

خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، أمام مؤتمر   -432
  .القمة العربي يف طرابلس

، ص 10/12/1977، بيروت، 283/219فلسطين الثورة، العدد ( 2/12/1977طرابلس، 
3(  

  
)523(  

نص مشروع البيان الذي قدمه الوفد العراقي، املشترك يف مؤتمر القمة العربي يف طرابلس،   -433
  .إىل املؤتمر

  )9/12/1977اجلمهورية، بغداد، ] (5/12/1977 – 2[طرابلس، 

  
)525(  

ول لرئيس اجلمهورية صحايف خاص للسيد أبو القاسم حممد إبراهيم النائب األ حديث  -434
وأمين عام االحتاد االشتراكي يف السودان، حول زيارة الرئيس أنور السادات رئيس 

  .جمهورية مصر العربية إلسرائيل
  )3/12/1977السياسة، الكويت، (اخلرطوم 

  
  

)527(  

م يف رسالة امللك احلسن الثاين إىل العقيد معمر القذايف، األمين العام ملؤتمر الشعب العا  -435
اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية، رداً على الدعوة إىل عقد مؤتمر قمة عربي 

  .يف طرابلس

  
  

)528(  
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  )5/12/1977و  4األنباء، الرباط، (الرباط 
بيان السيد ممدوح سامل، رئيس جملس الوزراء املصري، أمام جملس الشعب حول سياسة   -436

  .حكومته
  )5/12/1977األخبار، القاهرة، ( 4/12/1977القاهرة، 

  
)529(  

بيان جميع فصائل الثورة الفلسطينية املشتركة يف منظمة التحرير الفلسطينية حول   -437
ملناهضة احللول االستسالمية للقضية » جبهة الصمود والتصدي«ضرورة إقامة 

  .الفلسطينية
  )4، ص 5/12/1977، بيروت، »وفا«( 4/12/1977طرابلس، 

  
  

)530(  

حديث صحايف للسيد طه ياسين رمضان، رئيس الوفد العراقي إىل مؤتمر القمة العربي يف   -438
  .طرابلس، حول بعض املسائل املتعلقة باملؤتمر

  )5/12/1977اجلمهورية، بغداد، ( 4/12/1977طرابلس، 

  
)530(  

  .البرنامج العام حلزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي يف مصر  -439
  )28، ص 5/12/1977، بيروت، 843العدد احلرية، (

)531(  

بيان مؤتمر القمة العربي املنعقد يف طرابلس حول زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس   -440
  .جمهورية مصر العربية، إلسرائيل، واملقررات املتخذة ملواجهة التطورات الناشئة عنها

  )6/12/1977البعث، دمشق، ( 5/12/1977طرابلس، 

  
)536(  

برقية الرئيس أحمد حسن البكر رئيس اجلمهورية العراقية، إىل العقيد معمر القذايف األمين   -441
العام ملؤتمر الشعب العام يف اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية، حول موقف 

  .العراق من مؤتمر القمة العربي يف طرابلس
  )6/12/1977اجلمهورية، بغداد، ( 5/12/1977بغداد، 

  
  

)537(  

بيان صحايف صادر عن الوفد العراقي املشارك يف مؤتمر القمة العربي يف طرابلس حول   -442
  .انسحابه من املؤتمر

  )6/12/1977اجلمهورية، بغداد، ( 5/12/1977طرابلس، 

  
)538(  

أن قرار اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية واجلمهورية العربية السورية بش  -443
عزل الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، عن رئاسة احتاد اجلمهوريات 

  .العربية
  )6/12/1977الفجر اجلديد، طرابلس، ( 5/12/1977طرابلس، 

  
  

)539(  

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات حول زيارته إسرائيل وموقف سائر األطراف   -444
  .العربية منها

  )10/12/1977السياسة، الكويت، ( 5/12/1977القاهرة، 

  
)540(  

اجلبهة القومية  –كلمة السيد عبد الفتاح إسماعيل، األمين العام للتنظيم السياسي املوحد   -445
يف جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يف اجللسة االفتتاحية ملؤتمر الشعب العربي يف 

  .طرابلس
  )6/12/1977رابلس، الفجر اجلديد، ط( 5/12/1977طرابلس، 

  
  

)544(  

مذكرة احلركة الوطنية اللبنانية إىل مؤتمر الشعب العربي يف طرابلس حول الوضع املستجد   -446
يف املنطقة العربية بعد زيارة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، 

  .إلسرائيل

  
  

)545(  
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  )7/12/1977السفير، بيروت، ] (5/12/1977[
ب من مذكرة جبهة األحزاب والقوى القومية والوطنية يف لبنان إىل مؤتمر الشعب جان  -447

  .العربي يف طرابلس، حول زيارة الرئيس أنور السادات إلسرائيل ومواجهة نتائجها
  )5/12/1977النهار، بيروت، ] (5/12/1977[

  
)547(  

وف، نائب رئيس بيان عراقي إيراين مشترك حول زيارة السيد طه حميي الدين معر  -448
  .اجلمهورية العراقية، إليران

  )6/12/1977اجلمهورية، بغداد، ( 5/12/1977طهران، 

  
)548(  

تصريح صحايف خاص للمتحدث الرسمي باسم مؤتمر القمة العربي يف طرابلس حول   -449
  .بعض اإلجراءات التي اتفق اجملتمعون على اتخاذها

، ص 6/12/1977، بيروت، 279/219د فلسطين الثورة، العد( 6/12/1977طرابلس، 
1(  

  
)548(  

جانب من خطاب السيد عبد الله األحمر، األمين العام املساعد حلزب البعث العربي   -450
  .االشتراكي ورئيس الوفد السوري إىل مؤتمر الشعب العربي، أمام املؤتمر

  )7/12/1977البعث، دمشق، ( 6/12/1977طرابلس، 

  
)548(  

نعيم حداد، رئيس الوفد العراقي املشارك يف مؤتمر الشعب العربي يف خطاب السيد   -451
طرابلس، حول موقف بلده من املسائل التي استجدت بعد زيارة الرئيس أنور السادات، 

  .رئيس جمهورية مصر العربية، إلسرائيل
  )7/12/1977اجلمهورية، بغداد، ( 6/12/1977طرابلس، 

  
  

)552(  

لسطينية الرافضة للحلول االستسالمية حول األسس التي يجب أن بيان جبهة القوى الف  -452
  .تبنى عليها اجلبهة التقدمية العربية

  )2، ص 7/12/1977، بيروت، 37/10الثورة مستمرة، العدد ( 6/12/1977بيروت، 

  
)554(  

جانب من حديث الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول   -453
  .طورات السياسية األخيرة على صعيد حركة املقاومة الفلسطينيةالت

  )1، ص 7/12/1977، بيروت، 37/10الثورة مستمرة، العدد (طرابلس 

  
)555(  

بيان السيد ممدوح سامل، رئيس جملس الوزراء املصري، أمام جملس الشعب حول االجتاه   -454
  .هذا االجتاهاجلديد يف السياسة املصرية ومواقف الدول املعارضة ل

  )8/12/1977األهرام، القاهرة، ( 7/12/1977القاهرة، 

  
)556(  

الذي قدمه الوفد العراقي إىل مؤتمر القمة العربي » مشروع ميثاق جبهة الصمود والتحرير«  -455
  .يف طرابلس

  )31/1/1978السفير، بيروت، ( 1977) ديسمبر(أوائل كانون األول 

  
)559(  

جلبهة الصمود والتحرير، املقدم من الوفد العراقي إىل » )السري(خلاص مشروع امليثاق ا«  -456
  .مؤتمر القمة العربي يف طرابلس

  )1/2/1978السفير، بيروت، ( 1977) ديسمبر(أوائل كانون األول 

  
)561(  

حديث امللك حسين حول موقف األردن من منظمة التحرير الفلسطينية وزيارة الرئيس أنور   -457
  .يس جمهورية مصر العربية، إلسرائيلالسادات، رئ

  )8/12/1977الرأي، عمان، (عمان 

  
)562(  

  مذكرة اجملالس البلدية والهيئات االجتماعية واملنظمات املهنية واألندية والشخصيات   -458
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الوطنية يف األراضي احملتلة حول زيارة الرئيس أنور السادات إلسرائيل، واملوقف من 
  .وحق تقرير املصير قضية التمثيل الفلسطيني

  )2، ص 9/12/1977، ملحق خاص، بيروت، »وفا«( 8/12/1977

  
)563(  

  .البيان السياسي الصادر عن مؤتمر الشعب العربي  -459
  )10/12/1977الفجر اجلديد، طرابلس، ( 9/12/1977طرابلس، 

)564(  

  .مقررات مؤتمر الشعب العربي  -460
  )10/12/1977ابلس، الفجر اجلديد، طر( 9/12/1977طرابلس، 

)567(  

تصريح مصدر سوري مسؤول نفياً ألنباء عن قيام وساطات عربية للتقريب ما بين سورية   -461
  .ومصر

  )10/12/1977البعث، دمشق، ( 9/12/1977دمشق، 

  
)568(  

حديث صحايف خاص للعقيد معمر القذايف، األمين العام ملؤتمر الشعب العام يف   -462
ة الليبية الشعبية االشتراكية، حول مؤتمر القمة العربي يف طرابلس اجلماهيرية العربي

  .وزيارة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، إلسرائيل
  )5، ص 10/12/1977النهار العربي والدويل، العدد الثاين والثالثون، باريس، (

  
  

)568(  

وزير خارجية الواليات املتحدة  حديث الرئيس أنور السادات والسيد سايروس فانس،  -463
  .األميركية، حول املساعي الراهنة لإلعداد ملؤتمر جنيف

  )11/12/1977األهرام، القاهرة، ( 10/12/1977القاهرة، 

  
)569(  

  .بيان احلزب السوري القومي االجتماعي حول التطورات السياسية الراهنة  -464
  )6، ص 18/12/1977روت، ، بي123صباح اخلير، العدد ( 10/12/1977بيروت، 

)571(  

جانب من حديث صحايف خاص للرئيس جعفر النميري، رئيس جمهورية السودان   -465
  .الديمقراطية، حول تأييده سياسة الرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية

  )11/12/1977األهرام، القاهرة، (

  
)571(  

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير »يادأبو ا«حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف   -466
، حول املواقف املترتبة على زيارة الرئيس أنور السادات »فتح«الوطني الفلسطيني 

  .إلسرائيل
  )11/12/1977السفير، بيروت، (

  
  

)573(  

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية   -467
  .ض التطورات الراهنةالسوري، حول بع

  )12/12/1977العرب، الدوحة، ( 11/12/1977الدوحة، 

  
)574(  

خطاب الدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يف االحتفال   -468
  .بالذكرى العاشرة لتأسيس اجلبهة

  )1، ص 13/12/1977، بيروت، 37/15الثورة مستمرة، العدد ( 11/12/1977

  
)576(  

بيان اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين يف الذكرى العاشرة لتأسيسها، حول مقومات   -469
  .»السياسات التنازلية التراجعية«التصدي لـ 

  )1، ص 11/12/1977، بيروت، 37/14الثورة مستمرة، العدد ( 11/12/1977بيروت، 

  
)580(  

ر العربية، حول زيارته إسرائيل حديث صحايف للرئيس أنور السادات، رئيس جمهورية مص  -470
  .وبعض املسائل املتصلة بها

  
)581(  
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  )12/12/1977األهرام، القاهرة، (
بيان السيد عيسى غانم الكواري وزير اإلعالم القطري، حول زيارة الرئيس حافظ األسد   -471

  .رئيس اجلمهورية العربية السورية، لقطر
  )12/12/1977النهار، بيروت، (قطر 

  
)585(  

حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،   -472
حول املواقف املترتبة على زيارة الرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، 

  .إلسرائيل
  )12/12/1977السفير، بيروت، (

  
  

)585(  

  .ن منهاحديث امللك حسين حول األوضاع الراهنة وموقف األرد  -473
  )13/12/1977الرأي، عمان، ( 12/12/1977عمان، 

)587(  

كلمة السيد علي ناصر حممد، رئيس جملس الوزراء يف جمهورية اليمن الديمقراطية   -474
  .الشعبية، حول موقف بلده من التطورات املستجدة على صعيد القضية الفلسطينية
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حديث الرئيس أنور السادات ومناحم بيغن، رئيس جملس الوزراء اإلسرائيلي، حول   -511
  .التطورات املستجدة بعد زيارة الرئيس السادات إلسرائيل
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