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 1980الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
  

  احملتويات
  

  صفحةال               رقم الوثيقة
                   

 يني بمناسبة الذكرى اخلامسة عشرة النطالقةرسالة للسيد ياسر عرفات إىل الشعب الفلسط  -1
  الثورة الفلسطينية

  )11 -  1ص  ،31/12/1979 - بيروت –ملحق خاص  - "وفا(" 31/12/1979 ،بيروت

  
)1( 

حديث صحايف خاص للرئيس جعفر النميري حول مؤتمر قمة تونس وعدم وجود   -2
  استراتيجية عربية حلل القضية الفلسطينية

  )20، ص 4/1/1980 - 1209العدد  -لندن  –وادث احل( اخلرطوم

  
)5( 

  خطاب للرئيس الياس سركيس أمام رجال السلك الدبلوماسي بمناسبة حلول السنة اجلديدة  -3
  )6/1/1980 –بيروت  –النهار ( 5/1/1980 ،تبيرو

)6( 

خطاب للرئيس حافظ األسد يف جلسة اختتام املؤتمر القطري السابع حلزب البعث   -4
  االشتراكي

  )7/1/1980 –دمشق  –البعث ( 6/1/1980 ،دمشق

  
)8( 

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ورئيس الوزراء   -5
ودي، حول القواعد األميركية والدولة الفلسطينية والوضع اللبناين والسياسة املصرية السع

  وقضايا أخرى
  )9/1/1980 –بيروت  –السفير (الرياض 

  
  

)9( 

  خطاب للسيد ياسر عرفات حول استمرار املؤامرة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناين  -6
  )7 -  4 ، ص11/1/1980 –بيروت  –" وفا(" 10/1/1980 ،بيروت

)15( 

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ورئيس الوزراء   -7
السعودي، حول عالقات الدول العربية بالواليات املتحدة، وأهمية احلذر يف استعمال سالح 

  النفط
  )20 - 19، ص 11/1/1980 – 1210العدد  –لندن  –احلوادث (الرياض 

  
  

)16( 

سيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، حول ورقة العمل اللبنانية املقدمة إىل حديث لل  -8
  مؤتمر وزراء اخلارجية العرب يف تونس

  )12/1/1980 –بيروت  –النهار ( 11/1/1980 ،بيروت

  
)18( 

د فاروق القدومي، السي اسةئبيان فلسطيني جمري مشترك بمناسبة زيارة وفد فلسطيني بر  -9
  ة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، للمجررئيس الدائر

  )7 - 6، ص 12/1/1980 –بيروت  –" وفا(" 11/1/1980 ،بودابست

  
)19( 

  بيان فلسطيني بلغاري مشترك بمناسبة زيارة وفد فلسطيني برئاسة السيد فاروق القدومي   - 10



2 
 

  جلمهورية بلغاريا الشعبية
  )8 - 6، ص 14/1/1980 –بيروت  –" وفا(" 12/1/1980 ،صوفيا

)19( 

سر جبهة التحرير العربية، حول التطورات يف  حديث صحايف للسيد عبد الرحيم أحمد، أمين  - 11
  الوضعين العربي والفلسطيني

  )9 - 7، ص 15/1/1980 – 19/10العدد  –بيروت  –الثائر العربي (

  
)21( 

ضع املدينة والتطورات صحايف خاص للسيد رشاد الشوا، رئيس بلدية غزة، حول وحديث   - 12
  اجلارية يف املنطقة

  )16/1/1980 –بيروت  –النهار ( 15/1/1980 ،بيروت

  
)22( 

بيان صحايف عن أعمال اللجنة املركزية جلبهة التحرير الفلسطينية يف دورتها العادية   - 13
  الثانية
  )17/1/1980 –بيروت  –القاعدة ( أواسط كانون الثاين ،بيروت

  
)23( 

للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية السوري، يف خطاب   - 14
  افتتاح املؤتمر الطارىء لوزراء خارجية اجلبهة القومية للصمود والتصدي

  )17/1/1980 –دمشق  –البعث ( 16/1/1980 ،دمشق

  
)25( 

مود والتصدي، حول خارجية اجلبهة القومية للصاخلتامي للمؤتمر الطارىء لوزراء البيان   - 15
طلب تأجيل املؤتمر اإلسالمي، وإدراج موضوع البحث يف التهديدات األميركية يف جدول 

  أعماله
  )17/1/1980 –دمشق  –البعث ( 16/1/1980 ،دمشق

  
  

)26( 

  للدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، أمام جملس الشعببيان   - 16
  )18/1/1980 –القاهرة  –هرام األ( 17/1/1980 ،القاهرة

)28( 

 -بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول تطبيع العالقات املصرية   - 17
  اإلسرائيلية

  )8، ص 28/1/1980 – 314العدد  –بيروت  –فلسطين الثورة ( 21/1/1980 ،بيروت

  
)30( 

  اإلسرائيلية -املصرية  بيان جلبهة التحرير الفلسطينية حول تطبيع العالقات  - 18
  )26/1/1980 –بيروت  –القاعدة ( 25/1/1980 ،بيروت

)31( 

خطاب للسيد نعيم حداد، عضو القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي يف العراق،   - 19
  اإلسرائيلية -حول تطبيع العالقات املصرية 

  )27/1/1980 –بغداد  –الثورة ( 26/1/1980 ،غدادب

  
)32( 

، "فتح"خطاب للسيد صالح خلف، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 20
  اإلسرائيلية -حول تطبيع العالقات املصرية 

  )3 - 2، ص 26/1/1980 –بيروت  –ملحق خاص  –" وفا(" 26/1/1980 ،بيروت

  
)34( 

دمية يف لبنان إىل موفد مذكرة للمجلس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتق  - 21
  مساعد األمين العام املساعد لألمم املتحدة

  )29/1/1980 –بيروت  –الوطن ( 28/1/1980 ،بيروت

  
)35( 

  البيان اخلتامي للمؤتمر الطارىء لوزراء خارجية الدول اإلسالمية  - 22
  )30/1/1980 –بيروت  –النهار ( 29/1/1980 ،بادإسالم ا

)37( 

  اتي مشترك بمناسبة زيارة السيد أندريه غروميكو، وزير اخلارجية بيان سوري سوفي  - 23
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  السوفياتي، لسورية
  )1/2/1980 –دمشق  –البعث ( 29/1/1980 ،دمشق

)38( 

خطاب للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية السوري، يف   - 24
  اجمللس البرملاين لالحتاد األوروبي

  )3/2/1980 –دمشق  –البعث ( 31/1/1980 ،ستراسبورغ

  
)40( 

تصريح صحايف للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول   - 25
  اإلسرائيلية -تطبيع العالقات املصرية 

  )18، ص 2/2/1980 – 473العدد  –بيروت   –الهدف (

  
)43( 

لوزراء خارجية الدول اإلسالمية، حول  ارىءمشروع قرار تقدم به العراق إىل املؤتمر الط  - 26
  القضية الفلسطينية والقدس

  )3/2/1980 –بغداد  –الثورة (بغداد 

  
)44( 

حديث صحايف لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ورئيس الوزراء السعودي،   - 27
  حول القضية الفلسطينية واتفاق  كامب ديفيد وقضايا أخرى

  )4/2/1980 –الرياض  –الرياض (الرياض 

  
)45( 

  املشروع املصري للحكم الذاتي الفلسطيني  - 28
  )5/2/1980 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

)46( 

بيان جمللس الوزراء اللبناين حول قرار احلكومة السورية بإعادة توزيع القوات السورية   - 29
  حيال ذلكالعاملة يف إطار قوات الردع العربية واإلجراءات اللبنانية 

  )7/2/1980 –بيروت  –النهار ( 6/2/1980 ،بيروت

  
)50( 

  بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رداً على بيان جملس الوزراء اللبناين  - 30
  )2 - 1، ص 7/2/1980 –بيروت  –" وفا(" 7/2/1980 ،بيروت

)50( 

  تنظيم العالقات بين الدول العربية امليثاق القومي الذي أعلنه الرئيس صدام حسين بشأن  - 31
  )9/2/1980 –بغداد  –الثورة ( 8/2/1980 ،بغداد

)51( 

  بيان لرؤساء بلديات الضفة الغربية حول إدانة اإلجراءات اإلسرائيلية يف اخلليل  - 32
  )5 - 4، ص 9/2/1980 –بيروت  –" وفا(" 8/2/1980

)52( 

السعودية، حول القدس واملوقف  ة زيارتهمؤتمر صحايف للملك احلسن الثاين، بمناسب  - 33
  فريقي من قضية الشرق األوسطاإل

  )10/2/1980 –الرياض  –الرياض ( 9/2/1980 ،الطائف

  
)52( 

حول التطورات الراهنة على " فتح"س الثوري حلركة التحرير الوطني الفلسطيني بيان للمجل  - 34
  الساحات اللبنانية والعربية والدولية

  )6 - 4، ص 11/2/1980 –بيروت  –" وفا(" 9/2/1980 ،بيروت

  
)53( 

حديث صحايف للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية   - 35
  السوري، حول جممل األحداث الراهنة

  )10/2/1980 –دمشق  –البعث (دمشق 

  
)54( 

  ات اإلسرائيلية يف اخلليلبيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول اإلجراء  - 36
  )11 - 10، ص 10/2/1980 –بيروت  –" وفا(" 10/2/1980 ،بيروت

)58( 

  حديث صحايف خاص للرئيس جعفر النميري حول موقف السودان من التطورات اجلارية   - 37
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  وخصوصاً العالقات املصرية السودانية
  )11/2/1980 –بيروت  –السفير (اخلرطوم 

)59( 

  مغربي مشترك بمناسبة زيارة امللك احلسن الثاين للسعودية بيان سعودي  - 38
  )12/2/1980 –الرياض  –الرياض ( 11/2/1980 ،الرياض

)61( 

للمكتب السياسي حلزب الكتائب اللبنانية حول إعادة توزيع القوات السورية العاملة بيان   - 39
  يف إطار قوات الردع العربية وإعطاء اجليش اللبناين دوراً أمنياً

  )12/2/1980  –بيروت  –العمل ( 11/2/1980 ،بيروت

  
)61( 

  مشروع وفاقي للحركة الوطنية يف لبنان من أجل حل سياسي متكامل لألزمة اللبنانية  - 40
  )15/2/1980 –بيروت  –الوطن ( 14/2/1980 ،بيروت

)62( 

موقف  حولحديث صحايف للسيد عبد الرحيم أحمد، أمين سر جبهة التحرير العربية،   - 41
 -باد والعالقات اللبنانية الفلسطينية وتطبيع العالقات املصرية اجلبهة من مؤتمر إسالم ا

  اإلسرائيلية
  )9 -  8، ص 15/2/1980 – 21العدد  –السنة العاشرة  –بيروت  –الثائر العربي (

  
  

)64( 

 حديث صحايف خاص للدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري،  - 42
  حول مباحثات احلكم الذاتي الفلسطيني وقضايا أخرى

  )15/2/1980 –القاهرة  –األهرام (

  
)66( 

  حديث صحايف خاص للسيد الشاذيل القليبي حول قرارات قمة تونس  - 43
  )16/2/1980 –الرياض  –الرياض (تونس 

)72( 

ىل وزير اخلارجية رسالة للدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، إ  - 44
  األميركي حول سياسة االستيطان اإلسرائيلية

  )18/2/1980 –القاهرة  –األهرام (

  
)72( 

حديث صحايف للشريف عبد احلميد شرف، رئيس الوزراء األردين، حول تطبيع العالقات   - 45
  اإلسرائيلية - املصرية 

  )20/2/1980  -عمان  –الرأي ( 19/2/1980عمان 

  
)73( 

وقرارات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني يف املسجد األقصى حول  بيان  - 46
  التطورات اجلارية على الساحة الفلسطينية

  )9 -  7، ص 20/2/1980 –بيروت  –" وفا(" 19/2/1980 ،القدس

  
)74( 

برقية للسيد حممود حديد، رئيس جملس الشعب السوري، إىل األمين العام جلامعة الدول   - 47
  اإلسرائيلية -عربية حول تطبيع العالقات املصرية ال

  )23/2/1980 –دمشق  –البعث (دمشق 

  
)75( 

  بيان أردين روماين مشترك بمناسبة زيارة امللك حسين لرومانيا  - 48
  )24/2/1980 –عمان  –الرأي ( 23/2/1980 ،بوخارست

)75( 

ة الديمقراطية لتحرير حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبه  - 49
فلسطين، حول عدد من القضايا التي تمس الثورة الفلسطينية واألمة العربية، وحول تطبيع 

  اإلسرائيلية - العالقات املصرية 
  )29 - 20، ص 25/2/1980 – 953العدد  –بيروت  –احلرية (بيروت 

  
  

)76( 

 )81(  رائيليةاإلس -بيان جملس بلدية غزة حول تطبيع العالقات املصرية   - 50
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  )6، ص 26/2/1980 –بيروت  –" وفا(" 25/2/1980 ،غزة
  اإلسرائيلية -بيان لوزارة اخلارجية السودانية حول تطبيع العالقات املصرية   - 51

  )26/2/1980 –اخلرطوم  –األيام (اخلرطوم 
)81( 

  ن جديد حول عدد من القضاياحديث صحايف خاص للرئيس الشاذيل ب  - 52
  )26/2/1980 –اجلزائر  –عب الش(اجلزائر 

)82( 

تصريح ملتحدث رسمي مصري حول تقديم أوراق اعتماد السفير املصري لدى إسرائيل يف   - 53
  مدينة القدس

  )26/2/1980 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)83( 

حديث صحايف خاص للسيد عاصم قانصوه، األمين العام القطري ملنظمة حزب البعث   - 54
  تراكي يف لبنان، حول إمكان حل األزمة اللبنانية والعالقات السورية اللبنانيةالعربي االش

  )28/2/1980 –بيروت  –السفير ( 27/2/1980 ،وتربي

  
)83( 

حديث صحايف خاص للرئيس علي عبد الله صالح حول أزمة الشرق األوسط ومؤتمر قمة   - 55
  بغداد

  )5فبراير، ص / شباط – 70العدد  –صنعاء  –أضواء اليمن (صنعاء 

  
)88( 

  بيان عراقي غيني مشترك بمناسبة زيارة الرئيس أحمد سيكوتوري للعراق  - 56
  )3/3/1980 –بغداد  –الثورة ( 2/3/1980 ،بغداد

)88( 

تصريح للسيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية،   - 57
  حول قرار جملس األمن الدويل األخير

  )5، ص 3/3/1980 –بيروت  –" وفا(" 2/3/1980 ،شقدم

  
)89( 

  بيان كويتي فرنسي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس فاليري جيسكار ديستان للكويت  - 58
  )4/3/1980 –الكويت  –السياسة ( 3/3/1980 ،الكويت

)89( 

  مبادىء الوفاق الوطني التي أعلنها جملس الوزراء اللبناين  - 59
  )6/3/1980 –بيروت  –النهار ( 5/3/1980بيروت 

)89( 

  )مارس(عشرة لثورة الثامن من آذار  افظ األسد بمناسبة الذكرى السابعةخطاب للرئيس ح  - 60
  )9/3/1980 –دمشق  –البعث ( 8/3/1980 ،دمشق

)91( 

حديث صحايف للرئيس حافظ األسد حول القرار بإعادة توزيع القوات السورية العاملة يف   - 61
  الردع العربية يف لبنانإطار قوات 

  )10/3/1980 –دمشق  –البعث (

  
)93( 

  بيان أردين فرنسي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس فاليري جيسكار ديستان لألردن  - 62
  )11/3/1980 –عمان  –الرأي ( 10/3/1980 ،عمان

)95( 

 حول املبادرة ،حديث إذاعي خاص لألمير سعود الفيصل، وزير اخلارجية السعودي  - 63
  الفرنسية حيال القضية الفلسطينية

  )11/3/1980 –الرياض  –الرياض (الرياض 

  
)96( 

حديث صحايف للسيد عصام القاضي، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   - 64
  قوات الصاعقة، حول الوضع يف لبنان والثورة الفلسطينية -
  )11 - 8، ص 11/3/1980 – 479العدد  –دمشق  –الطالئع (

  
)96( 

  تصريح للسيد جورج حاوي، نائب رئيس اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى   - 65
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  الوطنية والتقدمية يف لبنان، حول الوفاق الوطني
  )12/3/1980 –بيروت  –الوطن (بيروت 

)99( 

بيان للمجلس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول   - 66
  رات الوضع الداخلي بعد إعالن مبادىء الوفاق الوطنيتطو

  )13/3/1980 –بيروت  –الوطن ( 12/3/1980 ،بيروت

  
)101( 

حديث صحايف خاص للسيد خالد احلسن، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني   - 67
  ، حول املوقف الفرنسي واألوروبي واألميركي من القضية الفلسطينية"فتح"الفلسطيني 

  )13/3/1980 –الرياض  –الرياض (الرياض 

  
)102( 

رسالة للدكتور سليم احلص، رئيس جملس الوزراء اللبناين، إىل اللبنانيين حول فلسطين   - 68
  واجلنوب اللبناين واملصير العربي

  )15/3/1980 –بيروت  –النهار ( 14/3/1980 ،بيروت

  
)105( 

ن الفرنسي واألوروبي من القضية حديث صحايف خاص للملك حسين حول املوقفي  - 69
  الفلسطينية، وحول السياسة األميركية واتفاق كامب ديفيد

  )17/3/1980 –عمان   –الرأي (عمان 

  
)107( 

بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول املوقف األميركي من القضية   - 70
  الفلسطينية وتراجعه عن قرار جملس األمن األخير

  )3 -  2، ص 19/3/1980 –بيروت  –" وفا(" 18/3/1980 ،بيروت

  
)108( 

  تصريح صحايف للرئيس الشاذيل بن جديد بمناسبة زيارته سورية  - 71
  )23/2/1980 –اجلزائر  –الشعب ( 22/3/1980 ،دمشق

)108( 

صحايف خاص للدكتور سليم احلص، رئيس الوزراء اللبناين، حول القضية حديث   - 72
  اق كامب ديفيد وقضايا أخرىالفلسطينية واتف

  )23/3/1980 –عمان  –الرأي (بيروت 

  
)109( 

  يف لبنان" املرابطون"البرنامج السياسي حلركة الناصريين املستقلين   - 73
  )23/3/1980 –بيروت  –الوطن (بيروت 

)111( 

  برنامج عمل اجلبهة الوطنية املصرية املعارضة لنظام السادات  - 74
  )28/3/1980 –دمشق  –بعث ال( 27/3/1980 ،دمشق

)113( 

  للهند تبيان فلسطيني هندي مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفا  - 75
  )31/3/1980 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 30/3/1980 ،نيودلهي

)114( 

خطاب للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمناسبة يوم   - 76
  األرض
  )22 - 19، ص 5/4/1980 – 482العدد  - بيروت –الهدف ( 30/3/1980 ،بيروت

  
)114( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد الفتاح اسماعيل، األمين العام للحزب االشتراكي اليمني،   - 77
  حول الضغوط التي تتعرض لها املقاومة الفلسطينية وقضايا أخرى

  )21 - 20، ص 6/4/1980 - 31/3 – 152العدد  –باريس  –النهار العربي والدويل (

  
)116( 

بيان لوزارة اخلارجية املصرية حول قرار جملس الشعب املصري بشأن القدس   - 78
  واملستعمرات اإلسرائيلية والرد اإلسرائيلي عليه

  )3/4/1980 –القاهرة  –األهرام ( 2/4/1980 ،القاهرة

  
)118( 
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القيادة القطرية حلزب البعث العربي مؤتمر صحايف للدكتور عبد اجمليد الرافعي، أمين سر   - 79
االشتراكي يف لبنان، حول التقرير السياسي الذي أقر يف املؤتمر القطري اخلامس عشر 

  للحزب
 -  60، ص 15/4/1980 – 1/11العدد  –بيروت  –الثائر العربي ( 4/4/1980 ،بيروت

63(  

  
  

)119( 

رئيس أنور السادات لفرض احلكم يف غزة حول مشروع ال بيان للقوى الوطنية الفلسطينية  - 80
  الذاتي على قطاع غزة

  )7 -  6، ص 8/4/1980 –بيروت  –" وفا(" 7/4/1980 ،غزة

  
)122( 

حديث صحايف للسيد عصام القاضي، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   - 81
  لعربيةقوات الصاعقة، حول عدد من القضايا املطروحة يف الساحتين الفلسطينية وا -

  )10 - 8، ص 8/4/1980 – 483العدد  –دمشق  –الطالئع (بيروت 

  
)122( 

بيان للسيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، أمام اللجان النيابية حول موقف لبنان   - 82
  من أزمة الشرق األوسط واتفاق كامب ديفيد وقضايا أخرى

  )9/4/1980 –بيروت  –النهار ( 8/4/1980 ،بيروت

  
)126( 

  بمناسبة زيارته الواليات املتحدة األميركية أنور السادات للرئيسكلمة   - 83
  )10/4/1980 –القاهرة  –األهرام ( 9/4/1980 ،واشنطن

)127( 

حديث صحايف للرئيس أنور السادات حول القضية الفلسطينية واتفاق كامب ديفيد   - 84
  وقضايا أخرى

  )11/4/1980 –القاهرة  –األهرام ( 10/4/1980 ،واشنطن

  
)127( 

حديث صحايف خاص للدكتور بطرس بطرس غايل، وزير الدولة املصري للشؤون   - 85
  اخلارجية، حول احلكم الذاتي للفلسطينيين

، 18/4/1980 – 1224العدد  –لندن  –احلوادث ( 1980) أبريل( أوائل نيسانواشنطن، 
  )19 - 18ص 

  
)128( 

ن، رئيس اجلبهة اللبنانية ورئيس حزب الوطنيين حديث صحايف خاص للسيد كميل شمعو  - 86
  األحرار، حول استعداده للحوار مع الفلسطينيين

  )11، ص 11/4/1980 – 1223العدد  –لندن  –احلوادث (بيروت 

  
)130( 

بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول مشاركتها  يف مؤتمر القمة الرابع   - 87
  ود والتصديللجبهة القومية للصم

  )3 -  2، ص 12/4/1980 –بيروت  –" وفا(" 11/4/1980 ،دمشق

  
)130( 

  بيان للسيد الشاذيل القليبي حول االعتداءات اإلسرائيلية على اجلنوب اللبناين  - 88
  )12/4/1980 –بيروت  –السفير (

)131( 

ارجية اخلووزير حديث صحايف للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء   - 89
  السوري، حول أهم األحداث الراهنة

  )13/4/1980 –دمشق  –البعث (دمشق 

  
)131( 

خطاب للسيد بشير اجلميل، قائد القوات اللبنانية، يف الذكرى اخلامسة لبدء األحداث يف   - 90
  لبنان

  )15/4/1980 –بيروت  –العمل ( 13/4/1980 ،تل الزعتر

  
)134( 
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  ة الرابع للجبهة القومية للصمود والتصديالبيان اخلتامي ملؤتمر القم  - 91
  )16/4/1980 –دمشق  –البعث ( 15/4/1980 ،طرابلس

)136( 

  قرار مؤتمر القمة الرابع للجبهة القومية للصمود والتصدي بشأن تشكيل مؤسسات اجلبهة  - 92
  )16/4/1980 –دمشق  –البعث ( 15/4/1980 ،طرابلس

)139( 

جبهة القومية للصمود والتصدي بشأن تشكيل قوة عسكرية قرار مؤتمر القمة الرابع لل  - 93
  مشتركة
  )16/4/1980 –دمشق  –البعث ( 15/4/1980 ،طرابلس

  
)140( 

بيان جزائري سوري مشترك بمناسبة زيارة وفد حزب جبهة التحرير الوطني اجلزائرية   - 94
  لسورية
  )17/4/1980 –دمشق  –البعث ( 15/4/1980 ،دمشق

  
)140( 

خاص أدىل به الرئيس أنور السادات إىل التلفزيون األوسترايل حول اتفاق كامب حديث   - 95
  ديفيد ودور الواليات املتحدة

  )16/4/1980 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)142( 

حديث للدكتور عبد الله سعادة، رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي يف لبنان، حول   - 96
  أزمة اجلنوبالوضع يف اجلنوب اللبناين و

  )17/4/1980 –بيروت  –الوطن (بيروت 

  
)143( 

حديث صحايف خاص لألمير سعود الفيصل، وزير اخلارجية السعودي، حول القضية   - 97
  الفلسطينية

  )19/4/1980 –الرياض  –الرياض (الرياض 

  
)144( 

انية بيان مشترك صادر عن مباحثات وفد اجمللس الوطني الفلسطيني واجلمعية البرمل  - 98
  األوروبي - للتعاون العربي 

  )5 - 2، ص 24/4/1980 –بيروت  –" وفا(" 20/4/1980ستراسبورغ 

  
)145( 

حديث صحايف للسيد عصام القاضي، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   - 99
  قوات الصاعقة، حول التطورات اجلارية على صعيد القضية الفلسطينية -

  )9 - 8، ص 22/4/1980 – 485العدد  –دمشق  –الطالئع (عدن 

  
)147( 

  بيان للدكتور سليم احلص، رئيس احلكومة اللبنانية، أمام جملس النواب  -100
  )23/4/1980 –بيروت  –السفير ( 22/4/1980 ،بيروت

)148( 

حديث صحايف للسيد خالد احلسن، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني   -101
  ، حول املوقف الفلسطيني بشأن حتقيق تسوية سلمية"فتح"الفلسطيني 

  )24/4/1980 –بيروت  –السفير ( 23/4/1980 ،لندن

  
)150( 

  سوري بلغاري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس تيودور جيفكوف لسوريةبيان   -102
  )25/4/1980 –دمشق  –البعث ( 24/4/1980 ،دمشق

)151( 

دمي الوحدوي املصري حول ضرورة مقاطعة الوجود بيان حلزب التجمع الوطني التق  -103
  اإلسرائيلي يف مصر

  )26/4/1980 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 24/4/1980 ،القاهرة

  
)152( 

بيان صحايف للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول إغالق احلكومة العراقية ملكتب اجلبهة   -104
  يف بغداد

  
)152( 
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  )7، ص 3/5/1980 – 486د العد –بيروت  –الهدف ( 25/4/1980 ،بيروت
يان لرؤساء البلديات يف الضفة الغربية حول االعتداءات اإلسرائيلية على مدينتي رام الله ب  -105

  والبيرة
  )12 - 11، ص 25/4/1980 –بيروت  –" وفا(" 25/4/1980 ،رام الله

  
)153( 

ادة، وزير اخلارجية بيان سوري إيراين مشترك بمناسبة زيارة الدكتور صادق قطب ز  -106
  اإليراين، لسورية

  )28/4/1980 –دمشق  –البعث ( 27/4/1980 ،دمشق

  
)154( 

ضد الشعب بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول اإلجراءات اإلسرائيلية   -107
  يف األراضي احملتلةالفلسطيني 

  )11 - 10، ص 28/4/1980 –ملحق خاص  - بيروت  –" وفا(" 28/4/1980 ،بيروت

  
)154( 

  بيان للجنة املركزية جلبهة النضال الشعبي الفلسطيني يف دورتها الثالثة  -108
 -  14، ص 10/5/1980 – 190العدد  –بيروت  –نضال الشعب ( 1/5/1980 ،بيروت

15(  

)155( 

، تصريح للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية  -109
ضد مشروع جلنة احلقوق الوطنية ) الفيتو(حول استخدام الواليات املتحدة حلق النقض 

  للشعب الفلسطيني
  )3، ص 2/5/1980 –بيروت  –" وفا(" 2/5/1980 ،بيروت

  
  

)157( 

يف لبنان، حول عالقة " أمل"حديث صحايف خاص للسيد نبيه بري، األمين العام حلركة   -110
  ينية وبسورية، وموقفها من التوطيناحلركة باملقاومة الفلسط

  )13، ص 9/5/1980 – 1227العدد  –لندن  –احلوادث ( 2/5/1980 ،بيروت

  
)157( 

بيان للجنة التوجيه الوطني يف األرض احملتلة حول القرار اإلسرائيلي بإبعاد فهد   -111
  القواسمة، وحممد حسن ملحم، والشيخ رجب التميمي

  )12 -11، ص 4/5/1980 –بيروت  –" وفا(" 3/5/1980

  
)158( 

  حديث صحايف خاص للرئيس علي ناصر حممد حول سياسة كامب ديفيد وقضايا أخرى  -112
  )4/5/1980 –أبو ظبي  –االحتاد (عدن 

)158( 

  مؤتمر صحايف للسيد ياسر عرفات حول مباحثاته يف الكويت واملبادرة األوروبية  -113
  )6 - 3، ص 5/5/1980 –بيروت  –" وفا(" 4/5/1980 ،الكويت

)159( 

تصريح للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية،   -114
  حول القرار اإلسرائيلي بإبعاد فهد القواسمة، وحممد حسن ملحم، والشيخ رجب التميمي

  )4 - 3، ص 4/5/1980 –بيروت  –" وفا(" 4/5/1980 ،بيروت

  
)160( 

سوري إسباين مشترك بمناسبة زيارة السيد أدولفو سواريز، رئيس احلكومة اإلسبانية، بيان   -115
  لسورية
  )6/5/1980 –دمشق  –البعث ( 5/5/1980 ،دمشق

  
)161( 

  حول الثورة الشعبية يف األرض احملتلة" فتح"الفلسطيني بيان حلركة التحرير الوطني   -116
  )6 - 4، ص 6/5/1980 –بيروت  –" وفا(" بيروت

)161( 

حديث صحايف خاص للسيد نعيم حداد، نائب رئيس الوزراء العراقي، حول موقف العراق   -117
  من أي اعتداء خارجي على الدول العربية

  
)162( 
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  )7/5/1980 –الكويت  –السياسة (بغداد 
رسالة للسيد علي عبد السالم التريكي، أمين اخلارجية الليبي، إىل وزراء خارجية دول   -118

  اإلسرائيلية -بهة القومية للصمود والتصدي، حول تطبيع العالقات املصرية اجل
  )11/5/1980 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 10/5/1980 ،طرابلس

  
)163( 

الغتصاب  بيان لألمانة الدائمة ملؤتمر الشعب العربي بمناسبة الذكرى الثانية والثالثين  -119
  فلسطين

  )11/5/1980 –طرابلس  –الفجر اجلديد (

  
)163( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير   -120
  وموقف أوروبا من القضية الفلسطينية 242الفلسطينية، حول القرار رقم 

  )14/5/1980 –الرياض  –الرياض (

  
)164( 

  ضع يف األراضي احملتلةبيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول الو  -121
  )20 - 18، ص 14/5/1980 –بيروت  –" وفا(" 14/5/1980 ،بيروت

)166( 

بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول القرار اإلسرائيلي بضم مدينة   -122
  القدس

  )21 - 19، ص 15/5/1980 –بيروت  –" وفا(" 15/5/1980 ،يروتب

  
)167( 

بمناشدة الرأي ) فهد القواسمة وحممد ملحم والشيخ رجب التميمي(ن الثالثة بيان للمبعدي  -123
  العام العربي والعاملي مساعدة الفلسطينيين على العودة إىل أراضيهم

  )10 -  7، ص 15/5/1980 –بيروت  –" وفا(" 15/5/1980 ،بيروت

  
)168( 

  غتصاب فلسطينثين الالقليبي بمناسبة الذكرى الثانية والثال بيان للسيد الشاذيل  -124
  )16/5/1980 –تونس  –العمل (تونس 

)169( 

  البيان اخلتامي ألعمال اللجنة الوزارية املشتركة بين اجلمهورية العربية اليمنية والسودان  -125
  )16/5/1980 –اخلرطوم  –األيام (صنعاء 

)170( 

ائيل لإلرادة العاملية، بيان لألمانة العامة لالحتاد البرملاين العربي حول حتدي إسر  -126
  واستمرارها يف إجراءاتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني

  )6 -  4، ص 18/5/1980 –بيروت  –" وفا(" 17/5/1980 ،دمشق

  
)170( 

خطاب للسيد حسان بلخوجة، وزير اخلارجية التونسي، أمام مؤتمر وزراء خارجية الدول   -127
  اإلسالمية

  )20/5/1980 –تونس  – العمل( 18/5/1980 ،بادإسالم ا

  
)171( 

  بيان للجبهة اللبنانية حول رفضها فكرة توطين الفلسطينيين يف لبنان  -128
  )21/5/1980 –بيروت  –العمل ( 20/5/1980 ،بيروت

)172( 

حديث صحايف خاص للسيد أمين اجلميل، عضو جملس النواب اللبناين ورئيس إقليم املتن   -129
  ل موقفه من الوضع يف اجلنوب ومن التعامل مع إسرائيلالشمايل حلزب الكتائب، حو

  )17، ص 23/5/1980 – 1229العدد  –لندن  –احلوادث (بيروت 

  
)172( 

حديث صحايف خاص للسيد طلعت يعقوب، األمين العام جلبهة التحرير الفلسطينية، حول   -130
لسطينية واحلركة اتفاق كامب ديفيد واملبادرة األوروبية والعالقات بين املقاومة الف

  الوطنية اللبنانية وقضايا أخرى
  )24/5/1980 –الكويت  –السياسة (بيروت 

  
  

)173( 
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حديث صحايف خاص للسيد عصام القاضي، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   -131
  قوات الصاعقة، حول بعض القضايا الراهنة -الشعبية 

  )11 - 9، ص 27/5/1980 – 490العدد  –دمشق  –الطالئع (

  
)175( 

  حديث صحايف خاص للملك احلسن الثاين حول حل أزمة الشرق األوسط  -132
  )2/6/1980 - 1 –الرباط  –األنباء ( 28/5/1980 ،الرباط

)177( 

  بيان سوداين أثيوبي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس منغستو هايلي مريام للسودان  -133
  )29/5/1980 –م اخلرطو –األيام ( 28/5/1980 ،اخلرطوم

)178( 

خطاب للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري، أمام   -134
  "فتح"املؤتمر الرابع حلركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  )30/5/1980 –دمشق  –البعث ( 29/5/1980 ،دمشق

  
)178( 

جية املغربي، حول رفض بلده حديث صحايف خاص للسيد حممد بوستة، وزير اخلار  -135
  التفاق كامب ديفيد وأهمية التضامن العربي

  )31/5/1980 –الرباط  –األنباء (

  
)181( 

  "فتح"قرارات املؤتمر الرابع حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -136
  )8 - 1، ص 1/6/1980 –بيروت  –" وفا(" 1/6/1980 ،دمشق

)181( 

اتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حديث صحايف للسيد نايف حو  -137
  حول نتائج مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية

  )21، ص 2/6/1980 – 967العدد  –بيروت  –احلرية (

  
)184( 

ء بلديات نابلس حول حماولة اغتيال رؤسا" فتح"بيان حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -138
  ورام الله والبيرة

  )4 - 3، ص 2/6/1980 –بيروت  –" وفا(" 2/6/1980 ،روتبي

  
)185( 

  بيان للمجالس البلدية ملنطقة رام الله والبيرة حول حماولة اغتيال رؤساء البلديات  -139
  )4 -  3، ص 3/6/1980 –ملحق خاص  –بيروت  - " وفا(" 3/6/1980 ،رام الله

)186( 

  اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة بيان للسيد الشاذيل القليبي حول حماولة  -140
  )14 -  13، ص 4/6/1980 –ملحق خاص  –بيروت  –" وفا("

)186( 

بيان للهيئات الوطنية واجمللس البلدي ملدينة نابلس، حول حماولة اغتيال رؤساء بلديات   -141
  نابلس ورام الله والبيرة

  )5 - 4، ص 4/6/1980 –ملحق خاص  –بيروت  –" وفا(" 4/6/1980 ،نابلس

  
)186( 

، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير "أبو جهاد"حديث صحايف خاص للسيد خليل الوزير   -142
  ، حول الوضع يف املنطقة وقضايا فلسطينية"فتح"الوطني الفلسطيني 

  )5/6/1980بيروت،  –السفير (بيروت 

  
)187( 

ن احملتلة بشجب السياسات واملمارسات بيان للفيف من الشخصيات العربية يف فلسطي  -143
  قطري ملواجهتها اإلسرائيلية والدعوة إىل مؤتمر

  )6/6/1980 –حيفا  –االحتاد (عمرو  شفا

  
)190( 

حديث صحايف خاص للسيد خالد حميي الدين، األمين العام حلزب التجمع الوطني   -144
  ، حول الوضع السياسي يف مصراملصري التقدمي الوحدوي

  )7/6/1980 –بيروت  –لسفير ا(لندن 

  
)191( 
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تصريح للسيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، حول اجتماع اجمللس   -145
  املركزي الفلسطيني

  )6 - 5، ص 8/6/1980 –بيروت  –" وفا(" 8/6/1980 ،دمشق

  
)194( 

  رسالة للرئيس الياس سركيس إىل اجمللس األوروبي  -146
  )10/6/1980 –بيروت  –النهار ( 9/6/1980 ،بعبدا

)194( 

  مؤتمر صحايف للسيد الشاذيل القليبي حول املبادرة األوروبية وقضايا أخرى  -147
  )13/6/1980 –بيروت  –السفير ( 12/6/1980 ،دمشق

)195( 

  للسيد ياسر عرفات حول التطورات الراهنة خطاب  -148
  )6 -  2 ، ص13/6/1980 –بيروت  –" وفا(" 13/6/1980 ،بيروت

)196( 

  بيان مشترك بمناسبة زيارة الرئيس علي ناصر حممد للجمهورية العربية اليمنية  -149
، ص 1980 –يوليو / تموز – 74العدد  –صنعاء  –أضواء اليمن ( 13/6/1980 ،صنعاء

16 - 17(  

)197( 

ير فلسطين، تصريح للسيد ياسر عبد ربه، األمين العام املساعد للجبهة الديمقراطية لتحر  -150
  حول إعالن اجمللس األوروبي بشأن الشرق األوسط

  )14/6/1980 –بيروت  –السفير ( 13/6/1980 ،بيروت

  
)198( 

 -تصريح للسيد فضل شرورو، الناطق الرسمي باسم اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -151
  القيادة العامة، حول إعالن اجمللس األوروبي بشأن الشرق األوسط

  )14/6/1980 –بيروت  –السفير ( 13/6/1980 ،بيروت

  
)199( 

تصريح للشريف عبد احلميد شرف، رئيس الوزراء األردين، حول إعالن اجمللس األوروبي   -152
  بشأن الشرق األوسط

  )15/6/1980 -عمان  –الرأي ( 14/6/1980 ،عمان

  
)199( 

ارجية السوري، أمام جملس للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلبيان   -153
  الشعب حول السياسة اخلارجية السورية

  )16/6/1980 –دمشق  –البعث ( 15/6/1980 ،دمشق

  
)200( 

مذكرة لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان إىل املؤتمر العاملي للتضامن مع   -154
  الشعب اللبناين

  )44 - 38ص ، 16/6/1980 – 969العدد  –بيروت  –احلرية (بيروت 

  
)203( 

بيان للسيد كمال حسن علي، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، أمام جملس   -155
  الشعب حول املوقف املصري من احلكم الذاتي الفلسطيني

  )17/6/1980 –القاهرة  –األهرام ( 16/6/1980 ،القاهرة

  
)209( 

عالن اجمللس جية السعودي، حول إصل، وزير اخلارتصريح صحايف لألمير سعود الفي  -156
  األوروبي بشأن الشرق األوسط

  )17/6/1980 –الرياض  –الرياض ( 16/6/1980 ،بون

  
)210( 

  بيان سوري فلسطيني مشترك بمناسبة لقاء الرئيس حافظ األسد والسيد ياسر عرفات  -157
  )6، ص 23/6/1980 – 333العدد  –بيروت  –فلسطين الثورة ( 17/6/1980 ،دمشق

)211( 

حديث صحايف خاص للدكتور سعدون حمادي، وزير اخلارجية العراقي، حول وجوب   -158
  اتخاذ الدول األوروبية موقفاً عملياً من أزمة الشرق األوسط

  
)212( 
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  )19، ص 20/6/1980 – 1233العدد  –لندن  –احلوادث (باريس 
دة، حول يف األمم املتححديث صحايف خاص للسيد باسل عقل، عضو الوفد الفلسطيني   -159

  سياسة الواليات املتحدة يف الشرق األوسط
  )21 - 20، ص 20/6/1980 – 1233العدد  –لندن  –احلوادث (

  
)213( 

بيان للجنة السياسية للجبهة القومية للصمود والتصدي حول اإلجراءات اإلسرائيلية ضد   -160
  الشعب الفلسطيني يف املناطق احملتلة

  )25/6/1980 –دمشق  –البعث ( 21/6/1980 ،طرابلس

  
)215( 

حديث للسيد بسام الشكعة، رئيس بلدية نابلس، حول حماولة االغتيال التي تعرض لها يف   -161
  األراضي احملتلة

  )5 -  4، ص 22/6/1980 –بيروت  –" وفا(" 22/6/1980 ،عمان

  
)216( 

املصري  حول التحرك العسكريصمود والتصدي بيان للجنة السياسية للجبهة القومية لل  -162
  ضد ليبيا
  )25/6/1980 –دمشق  –البعث ( 23/6/1980 ،طرابلس

  
)217( 

حديث إذاعي خاص للسيد أمين اجلميل، عضو جملس النواب اللبناين ورئيس إقليم املتن   -163
  الشمايل يف حزب الكتائب، حول ضرورة التفاهم مع سورية والفلسطينيين

  )24/6/1980 –بيروت  –ل العم( 23/6/1980 ،بيروت

  
)217( 

سيد الشاذيل القليبي، إىل رئيس جملس األمن الدويل، حول سياسة إسرائيل الرامية لرسالة ل  -164
  إىل تغيير معامل مدينة القدس

  )24/6/1980 –تونس  –العمل (

  
)219( 

  بيان عراقي نيجري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس حسين كونتشه للعراق  -165
  )26/6/1980 –بغداد  –الثورة ( 25/6/1980 ،بغداد

)219( 

تصريح للسيد كمال حسن علي، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، حول   -166
  ممارسات إسرائيل يف األراضي العربية احملتلة

  )1/7/1980 –القاهرة  –األهرام ( 30/6/1980 ،القاهرة

  
)220( 

ط، رئيس اجمللس السياسي املركزي للحركة الوطنية يف حديث صحايف للسيد وليد جنبال  -167
  لبنان، حول عالقات احلركة باملقاومة الفلسطينية

  )2/7/1980 –بيروت  –السفير (اخملتارة 

  
)220( 

مؤتمر صحايف للسيد خالد احلسن، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني   -168
بي بشأن الشرق األوسط، وحول العالقات بين ، حول إعالن اجمللس األورو"فتح"الفلسطيني 

  بعض الدول العربية واملقاومة الفلسطينية
  )3/7/1980 –الكويت  –السياسة ( 2/7/1980 ،الكويت

  
  

)221( 

  ر قمة منظمة الوحدة اإلفريقيةمرسالة للرئيس حافظ األسد إىل الدورة السابعة عشرة ملؤت  -169
  )3/7/1980 –دمشق  –البعث (دمشق 

)223( 

  بيان لألمانة الدائمة ملؤتمر الشعب العربي يف دورته الرابعة  -170
  )4/7/1980 –بيروت  –السفير ( 3/7/1980 ،طرابلس

)223( 

حديث صحايف خاص للسيد حسن عجاج، األمين القطري املساعد للتنظيم الفلسطيني   -171
قوات  - ر الشعبية املوحد ورئيس الدائرة السياسية يف قيادة منظمة طالئع حرب التحري
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الصاعقة، حول التطورات األخيرة التي طرأت على القضية الفلسطينية، واملطالبة باإلسراع 
  يف عقد اجمللس الوطني الفلسطيني

  )39 - 38، ص 11/7/1980 - 4 – 723العدد  –بيروت  –إىل األمام (دمشق 

  
)225( 

دورة اخلاصة للمجلس االقتصادي الفلسطينية املقدمة إىل ال -ورقة العمل السورية   -172
  واالجتماعي العربي

  )8/7/1980 –دمشق  – البعث(

  
)227( 

خطاب للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، أمام   -173
  الدورة اخلاصة للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي

  )5 - 2، ص 8/7/1980 –بيروت  –" وفا(" 8/7/1980 ،عمان

  
)230( 

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات حول املوقف املصري من منظمة التحرير   -174
  الفلسطينية وقضايا أخرى

  )10/7/1980 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)231( 

حديث صحايف خاص للسيد يوسف العلوي عبد الله، وكيل وزارة اخلارجية العماين، حول   -175
  من جهود السالم يف الشرق األوسط موقف بلده

  )10/7/1980 –عمان  –الرأي (عمان 

  
)232( 

  البيان اخلتامي للدورة اخلاصة للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي  -176
  )11/7/1980 –عمان  –الرأي ( 10/7/1980 ،عمان

)232( 

  سالميةخطاب للملك حسين أمام املؤتمر الطارىء لوزراء خارجية الدول اإل  -177
  )12/7/1980 –عمان  –الرأي ( 11/7/1980 ،عمان

)234( 

 الوطنيين حديث إذاعي خاص للسيد كميل شمعون، رئيس اجلبهة اللبنانية ورئيس حزب  -178
  األحرار، حول االشتباكات بين حزبي الكتائب والوطنيين األحرار

  )12/7/1980 –بيروت  –العمل (

  
)235( 

يصل، وزير اخلارجية السعودي، أمام املؤتمر الطارىء لوزراء خطاب لألمير سعود الف  -179
  خارجية الدول اإلسالمية

  )13/7/1980 –الرياض  –الرياض ( 12/7/1980 ،عمان

  
)236( 

  خارجية الدول اإلسالمية قدمة إىل املؤتمر الطارىء لوزراءورقة العمل الفلسطينية امل  -180
  )4 -  2، ص 13/7/1980 –بيروت  –" وفا(" 13/7/1980 ،عمان

)238( 

  بالغ سياسي عن أعمال اللجنة املركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  -181
منشورات اإلعالم املركزي للجبهة ( 1980) يوليو(النصف األول من تموز بيروت، 

  )1980 –يوليو / أواسط تموز –الديمقراطية لتحرير فلسطين 

)239( 

سمير غوشة، األمين العام جلبهة النضال الشعبي  حديث صحايف خاص للدكتور  -182
  حول عدد من القضايا الفلسطيني،

  )25 -  21، ص 19/7/1980 – 199العدد  –بيروت  –نضال الشعب (بيروت 

  
)247( 

مؤتمر صحايف للرئيس صدام حسين حول كامب ديفيد، وما تتعرض له القضية   -183
  ربي املشتركالفلسطينية، وموقف العراق من خطة العمل الع

  )23/7/1980 –بغداد  –الثورة ( 20/7/1980 ،بغداد

  
)249( 

  تصريح للناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية بمناشدة الرأي العام العاملي دعم   -184
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  املعتقلين الفلسطينيين وفقًا للمعاهدات الدولية
  )6، ص 21/7/1980 –بيروت  –" وفا(" 21/7/1980 ،بيروت

)250( 

خطاب للدكتور عز الدين العراقي، وزير التربية املغربي، أمام الدورة االستثنائية الطارئة   -185
  للجمعية العام لألمم املتحدة

  )25/7/1980و  24 –الرباط  –األنباء ( 22/7/1980 ،نيويورك

  
)251( 

سطينية، أمام خطاب للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفل  -186
  الدورة االستثنائية الطارئة للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )5 - 4، ص 23/7/1980 –بيروت  –" وفا(" 23/7/1980 ،نيويورك

  
)254( 

خطاب للشيخ صباح األحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي، أمام   -187
  ة لألمم املتحدةالعام الدورة االستثنائية الطارئة للجمعية

  )25/7/1980 –الكويت  –السياسة ( 24/7/1980 ،نيويورك

  
)254( 

مام الدورة للدكتور بطرس بطرس غايل، وزير الدولة للشؤون اخلارجية املصرية، أخطاب   -188
  لجمعية العامة لألمم املتحدةاالستثنائية الطارئة ل

  )26/7/1980 –القاهرة  –األهرام ( 25/7/1980 ،نيويورك

  
)256( 

خطاب للسيد مروان القاسم، وزير اخلارجية األردين، أمام الدورة االستثنائية الطارئة   -189
  للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )26/7/1980 –عمان  –الرأي ( 25/7/1980 ،نيويورك

  
)261( 

ية، أمام دولة اإلمارات العربية املتحدة للشؤون اخلارج رخطاب للسيد راشد عبد الله، وزي  -190
  الدورة االستثنائية الطارئة للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )26/7/1980 –أبو ظبي  –االحتاد ( 25/7/1980 ،نيويورك

  
)264( 

  رسالة ملعتقلي سجن نفحا اإلسرائيلي إىل الهيئات العربية والدولية  -191
  )8 - 7، ص 26/7/1980 –بيروت  –" وفا("

)264( 

احلسن الثاين إىل الرئيس أنور السادات يناشده فيها اتخاذ موقف حازم رسالة من امللك   -192
  جتاه عزم إسرائيل على ضم مدينة القدس

  )28/7/1980 -  27 –الرباط  –األنباء ( 26/7/1980 ،الرباط

  
)265( 

خطاب للسيد حسان بلخوجة، وزير اخلارجية التونسي، أمام الدورة االستثنائية الطارئة   -193
  لعامة لألمم املتحدةللجمعية ا
  )31/7/1980 –تونس  –العمل (نيويورك 

  
)266( 

  بيان فلسطيني روماين مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفات لرومانيا  -194
  )4، ص 31/7/1980  -بيروت  –" وفا(" 31/7/1980 ،بوخارست

)268( 

  ضم مدينة القدستصريح لناطق رسمي باسم احلكومة األردنية حول قرار إسرائيل ب  -195
  )1/8/1980 –عمان  –الرأي ( 31/7/1980 ،عمان

)269( 

تصريح للشيخ سعد العبد الله الصباح، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الكويتي، حول قرار   -196
  إسرائيل بضم مدينة القدس

  )1/8/1980 –الكويت  –السياسة ( 31/7/1980 ،الكويت

)270( 

  ملنظمة التحرير الفلسطينية حول قرار إسرائيل بضم مدينة القدسبيان للجنة التنفيذية   -197
  )4 - 3، ص 2/8/1980 –بيروت  –" وفا(" 1/8/1980 ،بيروت

)270( 
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  بيان للديوان امللكي السعودي حول قرار إسرائيل بضم مدينة القدس  -198
  )2/8/1980 –الرياض  –الرياض ( 1/8/1980 ،الطائف

)271( 

سليم احلص، رئيس احلكومة اللبنانية السابق، حول قرار إسرائيل بضم تصريح للدكتور   -199
  مدينة القدس

  )2/8/1980 –بيروت  –النهار ( 1/8/1980 ،بيروت

  
)271( 

لألمانة العامة جلامعة الدول العربية حول قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بيان   -200
  اخلاص بالقضية الفلسطينية

  )2/8/1980 –تونس  –العمل (تونس 

  
)272( 

  تصريح للناطق باسم وزارة اخلارجية التونسية حول قرار إسرائيل بضم مدينة القدس  -201
  )2/8/1980 –تونس  –العمل (تونس 

)273( 

رسالة من السيد ياسر عرفات إىل امللوك والرؤساء العرب بالدعوة إىل عقد قمة عربية من   -202
  أجل مدينة القدس

  )2 - 1، ص 3/8/1980 –بيروت  –" وفا"( 2/8/1980 ،بيروت

  
)273( 

مشروع قرار للمجموعة اإلسالمية إىل جملس األمن الدويل حول قرار إسرائيل بضم مدينة   -203
  القدس

  )4، ص 6/8/1980 –بيروت  –" وفا(" 5/8/1980 ،نيويورك

  
)274( 

جود الفلسطيني يف تصريح للسيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول الو  -204
  لبنان

  )6/8/1980 –بيروت  –النهار ( 5/8/1980 ،بيروت

  
)274( 

  بيان سعودي عراقي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس صدام حسين للسعودية  -205
  )7/8/1980 –بغداد  –الثورة ( 6/8/1980 ،الرياض

)275( 

اإلسالمي الشيعي تصريح صحايف للشيخ حممد مهدي شمس الدين، نائب رئيس اجمللس   -206
  األعلى، حول املوقف من مدينة القدس والقضية الفلسطينية

  )8/8/1980 –بيروت  –السفير ( 6/8/1980 ،بيروت

  
)276( 

ة اإلمارات العربية املتحدة حول وجوب قطع العالقات بأية دولة تستجيب لقرار ان لدولبي  -207
  لعربيةإسرائيل بضم مدينة القدس وتنقل سفارتها إىل القدس ا

  )8/8/1980 –أبو ظبي  –االحتاد ( 7/8/1980 ،أبو ظبي

  
)277( 

تصريح صحايف للسيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار يف لبنان، حول القوات   -208
  السورية العاملة يف إطار قوات الردع العربية، وحول التفاهم بين الفلسطينيين واللبنانيين

  )10/8/1980 –بيروت  –العمل ( 9/8/1980 ،بيروت

  
)277( 

حديث صحايف خاص للدكتور قاسم الريماوي، رئيس الوزراء األردين، حول موقف بلده من   -209
  حلزب العمل اإلسرائيلي" اخليار األردين"وما يسمى  242قرار جملس األمن رقم 

  )11/8/1980 –عمان  –الرأي (عمان 

  
)278( 

ىل مناحم بيغن، رئيس حكومة إسرائيل، حول املوقف رسالة من الرئيس أنور السادات إ  -210
املصري من اإلجراءات الفردية التي تتخذها إسرائيل بالنسبة إىل القدس، ومفاوضات 

  احلكم الذاتي
  )13/8/1980 –القاهرة  –األهرام ( 12/8/1980 ،القاهرة

  
  

)280( 
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  ل بضم مدينة القدسبيان لألمانة الدائمة ملؤتمر الشعب العربي حول قرار إسرائي  -211
  )13/8/1980 –طرابلس  –الفجر اجلديد (

)284( 

  رئيس حكومة إسرائيلرد الرئيس أنور السادات على رسالة بعث بها إليه مناحم بيغن،   -212
  )16/8/1980 –القاهرة  –األهرام ( 15/8/1980 ،القاهرة

)284( 

ونائب رئيس جملس الوزراء تصريح لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد   -213
  السعودي، بالدعوة إىل اجلهاد املقدس رداً على قرار إسرائيل بضم مدينة القدس

  )18/8/1980 –الرياض  –الرياض ( 1980) أغسطس( أواسط آب ،الرياض

  
)290( 

  خطاب للسيد ياسر عرفات يف اجللسة اخلتامية الجتماع جلنة القدس الطارىء  -214
  )5 - 3، ص 19/8/1980 –بيروت  –" وفا(" 18/8/1980 ،الدار البيضاء

)290( 

  البيان اخلتامي الجتماع جلنة القدس الطارىء  -215
  )19/8/1980 –الرباط  –األنباء ( 18/8/1980 ،الدار البيضاء

)291( 

  بيان لوزارة خارجية اجلمهورية العربية اليمنية حول قرار إسرائيل بضم مدينة القدس  -216
، ص 1980سبتمبر / أيلول – 76العدد  –صنعاء  –أضواء اليمن ( 18/8/1980 ،صنعاء

37(  

)293( 

رسالة للسيد ياسر عرفات إىل امللوك والرؤساء العرب حول الظروف التي تواجه الثورة   -217
الفلسطينية على الساحة اللبنانية وذلك يف أعقاب تصعيد العدوان اإلسرائيلي على اجلنوب 

  اللبناين
  )3 - 2، ص 20/8/1980 –ملحق خاص  –بيروت  –" وفا(" 20/8/1980 ،بيروت

  
  

)294( 

تصريح صحايف للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،   -218
  حول املبادرة األوروبية بشأن القضية الفلسطينية وقضايا أخرى

  )19ص ، 25/8/1980 –بيروت  – 979 دالعد –احلرية ( 20/8/1980

  
)295( 

بيان للمجلس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول   -219
  العدوان اإلسرائيلي على اجلنوب اللبناين

  )21/8/1980 –بيروت  –السفير ( 20/8/1980 ،بيروت

  
)295( 

  بيان جمللس األمة التونسي حول قرار إسرائيل بضم مدينة القدس  -220
  )21/8/1980 –تونس  –لعمل ا(تونس 

)296( 

يان للجنة املركزية جلبهة النضال الفلسطيني يف أعقاب اجتماعها يف النصف الثاين من ب  -221
  1980) أغسطس(آب 

  )17 -  16، ص 22/8/1980 - 203العدد  –بيروت  –نضال الشعب (بيروت 

  
)297( 

لسياسي للجبهة الشعبية حديث صحايف خاص للسيد بسام أبو شريف، عضو املكتب ا  -222
لتحرير فلسطين، حول موقف اجلبهة من بعض القضايا املطروحة على القيادة الفلسطينية 

  حلل املشكلة الفلسطينية
 – 508والعدد  – 15 - 12، ص 23/8/1980 – 501العدد  –بيروت  –الهدف (بيروت 

  )9 - 8، ص 11/10/1980

  
  

)299( 

ده يماين، وزير اإلعالم السعودي، حول موقف بلده من بللدكتور حممد ع ةندوة صحافي  -223
  القيادة الفلسطينية يف ضوء تصريح األمير فهد الداعي إىل اجلهاد املقدس

  )26/8/1980 –الرياض  –الرياض (لندن 

  
)300( 
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جمللس وزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حول تأييده نضال الشعب بيان   -224
يف الشرق  اتفاق كامب ديفيد، وحول الوجود العسكري األميركيالفلسطيني جملابهة 

  األوسط
  )27/8/1980 –عدن  –أكتوبر  14( 26/8/1980 ،عدن

  
)302( 

بيان فلسطيني صيني مشترك بمناسبة زيارة وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -225
  للصين" فتح"

  )5 - 3، ص 27/8/1980 –بيروت  –" وفا(" 26/8/1980 ،بكين

  
)303( 

نائب القائد العام لقوات الثورة  ،"أبو جهاد"حديث صحايف خاص للسيد خليل الوزير   -226
، حول "فتح"الفلسطينية وعضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  املواجهة مع إسرائيل يف اجلنوب اللبناين
  )19 - 18، ص 29/8/1980 – 1243العدد  –لندن  –احلوادث (

  
  

)304( 

حسن علي، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، أمام اجتماع  لبيان للسيد كما  -227
مشترك للجان األمن القومي والشؤون اخلارجية والعربية يف جملس الشعب، حول 

  مفاوضات احلكم الذاتي
  )31/8/1980 –القاهرة  –األهرام ( 30/8/1980 ،القاهرة

  
  

)306( 

اخلارجية والعربية يف  كة من جلان األمن القومي والشؤونع قرار اللجنة املشترمشرو  -228
  جملس الشعب املصري بشأن قضية القدس

  )31/8/1980 –القاهرة  –األهرام ( 30/8/1980 ،القاهرة

  
)308( 

  مذكرة للحكومة األردنية إىل قداسة البابا حول املمارسات اإلسرائيلية يف القدس  -229
  )41 -  38، ص 7/9/1980 - 1 – 174العدد  –باريس  –ار العربي والدويل النه(عمان 

)309( 

تصريح للشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، حول مقاطعة بلده ألية   -230
  دولة تعترف بقرار إسرائيل بضم مدينة القدس

  )8 ، ص8/9/1980 – 341العدد  –املنامة  –املواقف ( 4/9/1980 ،بغداد

  
)314( 

البيان اخلتامي لالجتماع التمهيدي ملؤتمر اجلماهير العربية الفلسطينية يف األرض   -231
  احملتلة

  )9 -  6، ص 7/9/1980 –بيروت  –" وفا(" 6/9/1980 ،عمرو شفا

  
)315( 

  إعالن طرابلس بشأن إقامة دول الوحدة بين سورية وليبيا  -232
  )11/9/1980 –دمشق  –البعث ( 10/9/1980 ،طرابلس

)316( 

  ة العسكرية اخلاصة بقوات االحتياط املركزيةللسيد ياسر عرفات يف افتتاح الدورخطاب   -233
  )2 -  1، ص 11/9/1980 –بيروت  –" وفا(" 11/9/1980 ،بيروت

)317( 

  زامبي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس الدكتور كينث ديفيد كاوندا للعراقبيان عراقي   -234
  )12/9/1980 –بغداد  –الثورة ( 11/9/1980 ،بغداد

)318( 

حديث صحايف خاص للسيد غسان تويني، ممثل لبنان الدائم لدى األمم املتحدة، حول   -235
  مهمات القوات الدولية يف اجلنوب وخطر استمرار احلرب يف لبنان على الدول العربية

  )14 - 12، ص 12/9/1980 – 1245العدد  –لندن  –احلوادث (نيويورك 

  
)318( 

اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول الوجود  حديث صحايف خاص للسيد بيار  -236
  الفلسطيني املسلح يف اجلنوب، وقضية التعامل مع إسرائيل

  
)322( 
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  )20، ص 12/9/1980 – 1245العدد  –لندن  –احلوادث (
ظمة التحرير الفلسطينية، أمام رئيس الدائرة السياسية يف من ،خطاب للسيد فاروق القدومي  -237

  الدورة العادية الرابعة والسبعين جمللس جامعة الدول العربية
  )5 -  3ص ، 15/9/1980 –ت وبير –" وفا(" 13/9/1980 ،تونس

  
)324( 

  البيان الوزاري حلكومة السيد مضر بدران، رئيس الوزراء األردين  -238
  )16/9/1980 –عمان  –الرأي ( 15/9/1980 ،عمان

)325( 

خطاب للعقيد معمر القذايف حول وجوب مواجهة الواليات املتحدة األميركية وعدم التنازل   -239
  لها
  )17/9/1980 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 16/9/1980

  
)326( 

  يان مؤتمر طشقند اإلسالمي بشأن مدينة القدسب  -240
  )4، ص 19/9/1980 –بيروت  –" وفا("طشقند 

)327( 

  ملؤتمر املسيحي الطارىء بشأن مدينة القدسبيان ا  -241
  )22/9/1980 –بيروت  –السفير ( 19/9/1980 ،دمشق

)328( 

  البيان اخلتامي للمؤتمر الطارىء لوزراء خارجية دول املؤتمر اإلسالمي  -242
  )21/9/1980 –الرباط  –األنباء ( 20/9/1980 ،فاس

)329( 

لذكرى الرابعة لتوليه السلطة، حول االتفاقات رسالة للرئيس الياس سركيس، بمناسبة ا  -243
  املعقودة مع الفلسطينيين والتوطين وقضايا أخرى

  )23/9/1980 –بيروت  –النهار ( 22/9/1980 ،بيروت

  
)331( 

  خطاب للسيد ياسر عرفات أمام مؤتمر برملان الشعوب للسلم العاملي يف صوفيا  -244
  )12 - 6، ص 24/9/1980 –بيروت  –" وفا(" 23/9/1980 ،صوفيا

)332( 

ل ى الوطنية والتقدمية يف لبنان، حوبيان للمجلس السياسي املركزي لألحزاب والقو  -245
  رسالة الرئيس الياس سركيس يف الذكرى الرابعة لتوليه احلكم

  )25/9/1980 –بيروت  –السفير ( 24/9/1980

  
)334( 

  لرئيس علي ناصر حممد لليبيابيان ليبي يمني ديمقراطي مشترك بمناسبة زيارة ا  -246
  )26/9/1980 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 25/9/1980 ،طرابلس

)335( 

حديث صحايف خاص للسيد مروان القاسم، وزير اخلارجية األردين، حول موقف أوروبا من   -247
 -أزمة الشرق األوسط، وموقف األردن من اتفاق كامب ديفيد، والعالقات األردنية 

  ضايا أخرىقاألميركية، و
  )31و  29، ص 26/9/1980 – 1247العدد  –لندن  –احلوادث (

  
  

)335( 

خطاب للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية السوري، أمام   -248
  والثالثين للجمعية العامة لألمم املتحدة ةالدورة اخلامس

  )1/10/1980 –دمشق  –البعث ( 30/9/1980 ،نيويورك

  
)337( 

خطاب للسيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، أمام الدورة اخلامسة والثالثين للجمعية   -249
  العامة لألمم املتحدة

  )3/10/1980 –بيروت  –النهار ( 2/10/1980 ،نيويورك

  
)339( 

ن خطاب لألمير سعود الفيصل، وزير اخلارجية السعودي، أمام الدورة اخلامسة والثالثي  -250
  للجمعية العامة لألمم املتحدة

  
)341( 
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  )5/10/1980 –الرياض  –الرياض ( 3/10/1980 ،نيويورك
خطاب للسيد حممد بوستة، وزير اخلارجية املغربي، أمام الدورة اخلامسة والثالثين   -251

  للجمعية العامة لألمم املتحدة
  )6/10/1980 - 5 –الرباط  –األنباء (

  
)343( 

األردين، أمام الدورة اخلامسة والثالثين  ةمروان القاسم، وزير اخلارجي خطاب للسيد  -252
  للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )7/10/1980 –عمان  –الرأي ( 6/10/1980 ،نيويورك

  
)344( 

  مذكرة للجمهورية العربية السورية حول اعتزام إسرائيل ضم اجلوالن  -253
  )7/10/1980 –دمشق  –البعث (

)345( 

طاب للسيد سامل صالح حممد، وزير خارجية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أمام خ  -254
  الدورة اخلامسة والثالثين للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )7/10/1980 –عدن  –أكتوبر  14(نيويورك 

  
)345( 

  املنعقدة يف إيطاليا" ندوة أوروبا والعرب"رسالة للسيد ياسر عرفات إىل   -255
  )8 -  3، ص 7/10/1980 –بيروت  –" وفا(" 7/10/1980 ،وتبير

)346( 

معاهدة الصداقة والتعاون بين احتاد اجلمهوريات السوفياتية االشتراكية واجلمهورية   -256
  العربية السورية

  )9/10/1980 –دمشق  –البعث ( 8/10/1980 ،موسكو

  
)348( 

  ا تكريماً له السيد ليونيد بريجنيفخطاب للرئيس حافظ األسد يف مأدبة عشاء أقامه  -257
  )9/10/1980 –دمشق  –البعث ( 8/10/1980 ،موسكو

)350( 

خطاب للسيد طالل ناجي، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف املؤتمر   -258
احلادي والعشرين ملنظمة اليونسكو املنعقد يف بلغراد حول املمارسات اإلسرائيلية يف 

  ي العربية احملتلة، وقضايا أخرىاألراض
  )22 - 19، ص 17/10/1980 -  10 – 636العدد  –بيروت  –إىل األمام (بلغراد 

  
  

)351( 

  لالحتاد السوفياتي بيان سوري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس حافظ األسد  -259
  )11/10/1980 –دمشق  –البعث ( 10/10/1980 ،موسكو

)353( 

خاص للدكتور سليم احلص، رئيس احلكومة اللبنانية، حول العالقات  حديث صحايف  -260
  اللبنانية الفلسطينية واملوقف الرسمي من موضوع توطين الفلسطينيين يف لبنان

  )12/10/1980 –بيروت  –النهار (بيروت 

  
)355( 

مة اإلفريقية يف املؤتمر احلادي والعشرين ملنظ - نص مشروع قرار اجملموعة العربية   -261
  اليونسكو اخلاص بمدينة القدس

  )17/10/1980 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 16/10/1980 ،بلغراد

  
)357( 

برقية للعقيد معمر القذايف، إىل الرئيس جيمي كارتر ومرشح الرئاسة األميركية رونالد   -262
حلياد ريغان، بدعوة الواليات املتحدة إىل إلغاء وجودها يف الوطن العربي والوقوف على ا

  يف أزمة الشرق األوسط
  )17/10/1980 –طرابلس  –الفجر اجلديد (

  
  

)357( 

حديث صحايف خاص للسيد حممد مزايل، الوزير األول التونسي، حول موقف بلده من   -263
  منظمة التحرير الفلسطينية

  
)359( 
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 20، ص 26/10/1980 -  20 – 181العدد  –باريس  –النهار العربي والدويل (نيويورك 
- 21(  

حديث صحايف خاص للسيد ريمون اده، رئيس حزب الكتلة الوطنية يف لبنان، حول   -264
  مطامع إسرائيل يف مياه لبنان، وعالقة الواليات املتحدة األميركية باألحداث اجلارية فيه

  )21 - 19، ص 24/10/1980 – 1251العدد  –لندن  –احلوادث (واشنطن 

  
)360( 

أبو شرار، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني  خطاب للسيد ماجد  -265
، يف مؤتمر برلين العاملي حول موقع احلركة مع الثورة العاملية، وحول التطورات "فتح"

  على الساحة الفلسطينية
  )10 -  5، ص 24/10/1980 –بيروت  –" وفا("رلين ب

  
  

)361( 

مد حول مطامع الواليات املتحدة يف احتالل حديث صحايف خاص للرئيس علي ناصر حم  -266
  منابع النفط، وأهمية تعزيز جبهة الصمود والتصدي

  )26/10/1980 –عدن  –أكتوبر  14(عدن 

  
)363( 

  بيان فلسطيني يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفات ليوغسالفيا  -267
  )5 - 2، ص 29/10/1980 –بيروت  –" وفا(" 28/10/1980 ،لغرادب

)364( 

بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل الرأي العام العاملي حول قضية إبعاد   -268
السيد فهد القواسمة رئيس بلدية اخلليل، وحممد ملحم رئيس بلدية حلحول، والشيخ رجب 

  التميمي
  )3 - 1، ص 30/10/1980 –بيروت  –" وفا(" 29/10/1980 ،بيروت

  
  

)365( 

  بيان لألمانة الدائمة ملؤتمر الشعب العربي يف ذكرى وعد بلفور  -269
  )4/11/1980 –طرابلس  –الفجر اجلديد ( 3/11/1980 ،طرابلس

)366( 

القيادة العامة، يف دورة  -بيان سياسي للجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -270
الساحات الفلسطينية والعربية اجتماعاتها الرابعة، حول املستجدات السياسية على 

  والدولية
، ص 21/11/1980 - 14 – 740العدد  –بيروت  –إىل األمام ( 6/11/1980 ،بيروت

20 - 21(  

  
  

)366( 

برقية للسيد الشاذيل القليبي إىل الرئيس رونالد ريغان حول سياسة الواليات املتحدة جتاه   -271
  القضية الفلسطينية

  )7/11/1980 –تونس  –العمل (

  
)368( 

  بيان للجنة الفرعية املنبثقة من جلنة القدس حول مدينة القدس والقضية الفلسطينية  -272
  )10/11/1980 - 9 –الرباط  –األنباء ( 7/11/1980 ،الرباط

)368( 

  األوروبي يف لوكسمبورغ -بيان عربي أوروبي مشترك بمناسبة استئناف احلوار العربي  -273
  )15/11/1980 –الرياض  –الرياض ( 13/11/1980 ،لوكسمبورغ

)369( 

حديث صحايف خاص للسيد أبو علي مصطفى، نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير   -274
  فلسطين، حول العالقات األردنية الفلسطينية وقضايا أخرى

  )8 - 6، ص 15/11/1980 – 513العدد  –بيروت  –الهدف (بيروت 

  
)371( 

 نفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول االنتفاضة يف األراضي العربيةللجنة الت بيان  -275
  وممارسات االحتالل اإلسرائيلياحملتلة 

  
)373( 
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  )3 - 2، ص 21/11/1980 –بيروت  –" وفا(" 20/11/1980 ،بيروت
القيادة العامة حول انسحابها من جلنة احلوار  -بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -276

  ين الفلسطينياألرد
  )24، ص 28/11/1980 -  21 – 741العدد  –بيروت  –إىل األمام (بيروت 

  
)374( 

خطاب للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف   -277
  جلسة افتتاح مؤتمر وزراء اخلارجية العرب

  )13 - 11، ص 21/11/1980 –بيروت  –" وفا("21/11/1980 ،عمان

  
)374( 

  بيان عراقي حول اخلطر الصهيوين على األمن القومي العربي  -278
  )22/11/1980 –بغداد  –الثورة (عمان 

)375( 

  بيان سوداين إثيوبي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جعفر النميري إلثيوبيا  -279
  )24/11/1980 –اخلرطوم  –األيام ( 23/11/1980 ،أديس أبابا

)376( 

  طاب للشيخ خليفة بن حمد آل ثاين يف افتتاح الدورة التاسعة جمللس الشورى القطريخ  -280
  )27 - 26، ص 24/11/1980 – 350العدد  –املنامة  –املواقف (الدوحة 

)376( 

بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول قرار املنظمة بعدم مشاركتها يف   -281
  ي عشرمؤتمر القمة العربي احلاد

  )5 - 1، ص 25/11/1980 –بيروت  –" وفا(" 24/11/1980 ،دمشق

  
)377( 

  خطاب للملك حسين يف افتتاح مؤتمر القمة العربي احلادي عشر  -282
  )26/11/1980 –عمان  –الرأي ( 25/11/1980 ،عمان

)378( 

  خطاب للسيد الشاذيل القليبي يف افتتاح مؤتمر القمة العربي احلادي عشر  -283
  )26/11/1980 –عمان  –الرأي ( 25/11/1980 ،انعم

)383( 

 خطاب للسيد املعطي بو عبيد، الوزير األول املغربي، أمام مؤتمر القمة العربي احلادي عشر  -284
فريقيا واجملموعة األوروبية لكسب املزيد من الدعم حول وجوب تعاون العامل العربي وإ

  للقضية الفلسطينية
  )26/11/1980 –الرباط  –نباء األ( 25/11/1980 ،عمان

  
  

)384( 

نائب رئيس جملس الوزراء حديث صحايف لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد و  -285
  حول مؤتمر القمة العربي احلادي عشر السعودي،

  )27/11/1980 –الرياض  –الرياض ( 26/11/1980 ،عمان

  
)385( 

  ر القمة العربي احلادي عشرخطاب للملك حسين يف اختتام مؤتم  -286
  )28/11/1980 –عمان  –الرأي ( 27/11/1980 ،عمان

)386( 

  احلادي عشر يان اخلتامي ملؤتمر القمة العربيالب  -287
  )28/11/1980 –عمان  –الرأي ( 27/11/1980 ،عمان

)387( 

ت تصريح مصدر رسمي مسؤول يف منظمة التحرير الفلسطينية تعقيباً على التصريحا  -288
  الصادرة عن وزارة اخلارجية األميركية حول قرار التعبئة العامة يف الثورة الفلسطينية

  )3 - 2، ص 28/11/1980 –بيروت  –" وفا(" 28/11/1980 ،بيروت

  
)390( 

رسالة من الرئيس احلبيب بورقيبة إىل منظمة األمم املتحدة بمناسبة اليوم العاملي   -289
  للتضامن مع الشعب الفلسطيني

  )29/11/1980 –تونس  –العمل ( 29/11/1980 ،تونس

  
)391( 



23 
 

برقية من الشيخ زايد إىل رئيس اللجنة املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير   -290
  القابلة للتصرف

  )1/12/1980 –أبو ظبي  –االحتاد ( 29/11/1980

  
)392( 

الفلسطيني، حول ضرورة االنسحاب البيان اخلتامي للندوة العاملية للتضامن مع الشعب   -291
اإلسرائيلي غير املشروط من األراضي العربية احملتلة، ودعم نضال منظمة التحرير 

  الفلسطينية
  )15 - 10، ص 1/12/1980 –بيروت  –" وفا(" 30/11/1980 ،بيروت

  
  

)392( 

طيني رسالة من الرئيس صدام حسين إىل رئيس اللجنة املعنية بممارسة الشعب الفلس  -292
  حلقوقه غير القابلة للتصرف

  )3/12/1980 –بغداد  –الثورة (بغداد 

  
)394( 

  البيان اخلتامي للندوة العاملية بشأن القدس  -293
  )4/12/1980 –الرباط  –األنباء ( 3/12/1980 ،باريس

)395( 

ول بيان للسيدين فهد القواسمة رئيس بلدية اخلليل، وحممد ملحم رئيس بلدية حلحول، ح  -294
  إبعادهما مرة ثانية من قبل سلطات احلكم العسكري اإلسرائيلي

  )9 -  8، ص 6/12/1980 –بيروت  –" وفا(" 6/12/1980 ،بيروت

  
)396( 

على القضية  اسر عرفات حول التطورات التي طرأتحديث صحايف خاص للسيد ي  -295
  الفلسطينية وقضايا أخرى

 - 16، ص 14/12/1980 -  8 – 188لعدد ا –باريس  –النهار العربي والدويل (بيروت 
23(  

  
)397( 

حديث صحايف خاص للسيد شفيق الوزان، رئيس الوزراء اللبناين، حول ضرورة التنسيق   -296
  الفلسطيني - السوري  - اللبناين 
  )8/12/1980 –بيروت  –السفير (بيروت 

  
)403( 

ير اخلارجية املصري، حول كمال حسن علي، نائب رئيس الوزراء ووز حديث صحايف للسيد  -297
  اخليار األردين ومفاوضات احلكم الذاتي

  )9/12/1980 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)403( 

منصوري، مندوب سورية لدى األمم املتحدة، أمام الدورة اخلامسة سمير خطاب للسيد   -298
  والثالثين للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )11/12/1980 –دمشق  –البعث ( 9/12/1980 ،نيويورك

  
)404( 

حديث صحايف خاص للسيد املعطي بوعبيد، الوزير األول املغربي، حول أعمال مؤتمر   -299
  القمة العربي احلادي عشر وقراراته

  )15/12/1980 - 14 –الرباط  –األنباء (باريس 

  
)405( 

سطين، إىل الشعب رسالة للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فل  -300
  الفلسطيني بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة النطالقة اجلبهة

  )5 - 4، ص 20/12/1980 – 518العدد  –بيروت  –الهدف ( 14/12/1980 ،بيروت

  
)407( 

بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول االنتفاضة يف األرض احملتلة،   -301
  لي، والدعم العاملي ملنظمة التحرير الفلسطينيةاإلسرائي وممارسات االحتالل

  )3 - 1، ص 16/12/1980 –بيروت  –" وفا(" 1980/ 16/12 ،بيروت

  
)408( 
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البيان الوزاري حلكومة السيد شفيق الوزان، رئيس الوزراء اللبناين، حول اجلهود اللبنانية   -302
  ينيةلنصرة القضية الفلسطينية والتعاون مع منظمة التحرير الفلسط

  )12/1980/ 17 –بيروت  –النهار ( 16/12/1980 ،بيروت

  
)409( 

  بيان سوداين كيني مشترك بمناسبة زيارة الرئيس دانيال أراب موي للسودان  -303
  )19/12/1980 –اخلرطوم  –األيام ( 18/12/1980 ،اخلرطوم

)410( 

  حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات حول بعض األمور الراهنة  -304
  )38 - 21، ص 19/12/1980 – 1259العدد  –لندن  –حلوادث ا(

)410( 

حديث صحايف خاص للملك حسين حول التزام األردن بقرارات مؤتمر القمة العربي يف   -305
  الرباط التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية املممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

  )19/12/1980 –عمان  –الرأي (

  
)420( 

ن اجتماع قداسة البابا يوحنا بولس الثاين واألمير سعود الفيصل، وزير عبيان صادر   -306
  اخلارجية السعودي

  )21/12/1980 –الرياض  –الرياض ( 20/12/1980 ،الفاتيكان

  
)420( 

وضمان حرية األقليات الدينية ورفض  ةوثيقة للجبهة اللبنانية حول الصيغة اللبناني  -307
  يين والوجود السوري يف لبنانتوطين الفلسطين

  )24/12/1980 –بيروت  –العمل ( 23/12/1980 ،دير عوكر

  
)421( 

حديث صحايف خاص للرئيس الشاذيل القليبي حول عدم اشتراك اجلزائر يف مؤتمر القمة   -308
  العربي احلادي عشر

  )24/12/1980 –اجلزائر  –الشعب (

  
)422( 

  عة للجنة القدسالبيان اخلتامي للدورة الراب  -309
  )25/12/1980 –الرباط  –األنباء ( 24/12/1980 ،الرباط

)423( 

  دورة اجتماعاتهاثر إبيان للجنة املركزية للحزب الشيوعي اللبناين يف   -310
  )21 -  16، ص 28/12/1980 – 6683عدد خاص رقم  –بيروت  –النداء (

)424( 

هايم حول دي العراقي، إىل الدكتور كورت فالرسالة للسيد نعيم حداد، رئيس اجمللس الوطن  -311
قرار جملس األمن الدويل بتمكين السيد فهد القواسمة رئيس بلدية اخلليل، والسيد حممد 

  ملحم رئيس بلدية حلحول، من العودة إىل الضفة الغربية
  )29/12/1980بغداد  –لثورة ا(بغداد 

  
  

)427( 

 


