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  1981الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
 

  احملتويات
  

صفحةال                    رقم الوثيقة
                     

  سة عشرة النطالقة الثورة الفلسطينيةسادرسالة للسيد ياسر عرفات بمناسبة الذكرى ال  -1
  )18 - 13، ص 1981مطلع  –عدد خاص  –بيروت  –فلسطين الثورة ( 1/1/1981

)1( 

لسيد ياسر عرفات حول بعض القضايا الراهنة حمليًا وإقليمياً حديث صحايف خاص ل  -2
  ودولياً 
  )11 - 8، ص 10/1/1981 – 203العدد  –باريس  –املستقبل ( 1/1/1981 ،بيروت

  
)6( 

حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير   -3
 1980والدبلوماسية الفلسطينية خالل سنة  الفلسطينية، يعرض فيه النشاطات السياسية

  وارتباطها بالسنوات السابقة
  )58 - 52، ص 1981مطلع  –عدد خاص  –بيروت  –فلسطين الثورة ( 1/1/1981

  
  

)11( 

خطاب للرئيس الياس سركيس أمام رجال السلك الدبلوماسي بمناسبة زيارتهم للقصر   -4
  اجلمهوري مهنئين بحلول السنة اجلديدة

  )7/1/1981 –بيروت  –النهار ( 6/1/1981 ،ابعبد

  
)16( 

خطاب للملك حسين يؤكد فيه أن ال سالم حقيقياً يف الشرق األوسط من دون مساهمة   -5
  الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي الوحيد

  )8/1/1981 –عمان  –الرأي ( 7/1/1981 ،عمان

  
)18( 

بمناسبة يوم الشهيد يشيد فيه بدور احلركة الوطنية اللبنانية يف فات خطاب للسيد ياسر عر  -6
  خدمة القضية الفلسطينية

  )7 - 5، ص 9/1/1981 –بيروت  –" وفا(" 8/1/1981 ،سبلين

  
)19( 

، "اخليار األردين"و " احلكم الذاتي"حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات يرفض فيه   -7
  يل القضية الفلسطينيةويشيد بنضال الشعب املصري يف سب

  )15/1/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 1981) يناير(أوائل كانون الثاين  ،بيروت

  
)20( 

إيران،  صحايف خاص للملك حسين حول تضامن األردن مع العراقي يف حربه ضدحديث   -8
مؤتمر ونتائج مؤتمر القمة العربي احلادي عشر الذي عقد يف عمان، والتزام األردن بقرارات 

  الرباط واحلفاظ على استقاللية منظمة التحرير الفلسطينية
  )12/1/1981 –عمان  –الرأي ( 1981) يناير(أوائل كانون الثاين  ،عمان

  
  

)22( 

زية حلركة التحرير الوطني كتصريح صحايف خاص للسيد خالد احلسن، عضو اللجنة املر  -9
تمثيل الشعب الفلسطيني، والوفاق ، حول قمة عمان، واألردن وقضية "فتح"الفلسطيني 

  املصري وقضايا أخرى - اللبناين، والسالم اإلسرائيلي 
  )30 - 29، ص 9/1/1981 – 1262العدد  –لندن  –احلوادث (باريس 

  
  

)24( 
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حديث صحايف خاص للسيد حممد مزايل، الوزير األول التونسي، يشرح فيه السياسة   - 10
  ما يشغل العرب واملسلمين يف القرن احلايل التونسية ويؤكد أن قضية فلسطين أهم

  )10/1/1981 –تونس  –العمل (

  
)27( 

بيان مغربي بريطاين مشترك بمناسبة زيارة اللورد كارينغتون، وزير اخلارجية البريطاين،   - 11
  للمغرب
  )10/1/1981 –الرباط  –األنباء (الرباط 

  
)29( 

األوضاع العربية والدولية الراهنة إذاعي خاص للرئيس أنور السادات حول حديث   - 12
  وتطوراتها

  )15/1/1981 –القاهرة  –األهرام (

  
)29( 

خطاب للرائد الركن عبد السالم جلود، عضو األمانة العامة ملؤتمر الشعب العربي، يف   - 13
  افتتاح الدورة العادية الثانية للمؤتمر

 -  4، ص 16/1/1981 –بيروت  –وكالة اجلماهيرية لألنباء ( 15/1/1981 ،طرابلس
6(  

  
)31( 

تصريح صحايف خاص للملك احلسن الثاين يبرز فيه أهمية الدور األوروبي يف حل مشكلة   - 14
  الشرق األوسط، ويبين موقف املغرب من كامب ديفيد والسالم يف املنطقة

  )21/1/1981 –الرباط  –األنباء ( 1981) يناير(أواسط كانون الثاين  ،الرباط

  
)32( 

ديث صحايف خاص للسيد فضل شرورو، الناطق الرسمي للجبهة الشعبية لتحرير ح  - 15
  1981القيادة العامة، حول مهمات الثورة الفلسطينية خالل سنة  -فلسطين 

 – 753العدد  –بيروت  –إىل األمام ( 1981) يناير(أواسط كانون الثاين  ،بيروت
  )29 - 28، ص 20/2/1981

  
)36( 

، حول مؤتمر د احلبيب الشطي، األمين العام ملنظمة املؤتمر اإلسالميتصريح صحايف للسي  - 16
  الثالث القمة اإلسالمي

  )20/1/1981 –الرياض  –الرياض ( 19/1/1981 ،لطائفا

  
)38( 

حديث صحايف خاص للرئيس صدام حسين حول الفائدة القومية من حربه ضد إيران،   - 17
  حلول االستسالمية يف قضية الشرق األوسطوعالقات العراق العربية والدولية، ورفضه لل

  )20/1/1981 –بغداد  –الثورة (بغداد 

  
)39( 

بوضع برنامج عمل إسالمي شامل ملواجهة الصهيونية وبدعم منظمة " جلنة القدس"وثيقة   - 18
  التحرير الفلسطينية وباعتبار قضية فلسطين قضية األمة اإلسالمية األوىل

  )21/1/1981 –بيروت  – لثورةفلسطين ا( 20/1/1981 ،الطائف

  
)44( 

حديث صحايف خاص للعقيد معمر القذايف يساند فيه إيران ويطالب الواليات املتحدة   - 19
  بتفهم القضية العربية

 -  1، ص 22/1/1981 –بيروت  –وكالة اجلماهيرية لألنباء ( 21/1/1981 ،طرابلس
3(  

  
)47( 

  الثانية الستشهاد القائد أبو حسن سالمةياسر عرفات بمناسبة الذكرى خطاب للسيد   - 20
  )23/1/1981 –بيورت  –فلسطين الثورة ( 22/1/1981بيروت 

)48( 

مذكرة للسيد ريمون اده، رئيس حزب الكتلة الوطنية يف لبنان، يقدم فيها مقترحات إلنقاذ   - 21
  لبنان وإلعادة السالم يف الشرق األوسط

  
)50( 
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  )24/1/1981 –بيروت  –النهار (
بيان مغربي فرنسي مشترك بمناسبة زيارة السيد ريمون بار، الوزير األول الفرنسي،   - 22

  للمغرب
  )25/1/1981 –الرباط  –األنباء ( 24/1/1981 ،الرباط

  
)52( 

حديث صحايف خاص للسيد وليد جنبالط، رئيس اجمللس السياسي املركزي لألحزاب   - 23
  لساحة اللبنانيةلوضع الراهن على ايف لبنان، حول اوالقوى الوطنية والتقدمية 

  )10، ص 25/1/1981 – 194العدد  –باريس  –النهار العربي والدويل (

  
)53( 

حديث صحايف خاص للشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، نائب رئيس جملس الوزراء   - 24
 احلقيقي ووزير اخلارجية الكويتي، حول مشروع أمن اخلليج، واتفاق كامب ديفيد والسالم

  يف الشرق األوسط
  )26/1/1981 –الكويت  –السياسة (الكويت 

  
  

)54( 

حديث صحايف خاص للسيد عصام القاضي، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   - 25
قوات الصاعقة وعضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حول  -الشعبية 

يرانية، والوحدة الوطنية الفلسطينية وقضايا اإل - الوضع العربي الراهن، واحلرب العراقية 
  أخرى

  )11 - 9، ص 27/1/1981 – 523العدد  –دمشق  –الطالئع (

  
  
  

)56( 

  خطاب للسيد ياسر عرفات أمام مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث  - 26
  )28/1/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 27/1/1981 ،مكة املكرمة

)58( 

  سد أمام مؤتمر القمة اإلسالمي الثالثخطاب للرئيس حافظ األ  - 27
  )28/1/1981 –دمشق  –البعث ) (27/1/1981( الطائف

)61( 

خطاب للبطريرك أغناطيوس الرابع هزيم، بطريرك أنطاكية وسائر املشرق للروم   - 28
  الثالث وذكس، أمام مؤتمر القمة اإلسالمياألرث

  )28/1/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 27/1/1981 ،الطائف

  
)64( 

  خطاب للرئيس الياس سركيس أمام مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث  - 29
  )29/1/1981 –بيروت  –النهار ( 28/1/1981 ،الطائف

)65( 

  بالغ مكة الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث  - 30
  )29/1/1981 –الرياض  –الرياض ( 28/1/1981 ،الطائف

)67( 

  "دورة فلسطين والقدس الشريف"القمة اإلسالمي الثالث البيان اخلتامي ملؤتمر   - 31
  )29/1/1981 –الرياض  –الرياض ( 28/1/1981 ،الطائف

)69( 

للملك حسين يدعو فيه حكومة واشنطن إىل إعادة تقويم سياستها يف الشرق  عيحديث إذا  - 32
لسطيني األوسط، مؤكداً أن ال سالم يف املنطقة من دون عودة القدس وإعطاء الشعب الف

  حقوقه املشروعة
  )1/2/1981 –عمان  –الرأي (الطائف 

  
  

)71( 

رسالة من امللك خالد إىل الرئيس رونالد ريغان يؤكد فيها أهمية الدور األميركي يف ردع   - 33
  الصهيونية، وأن عودة القدس هي من أسس السالم العادل يف الشرق األوسط

  )1/2/1981 –الرياض  –الرياض (

  
)72( 

  يان يمني عربي كويتي مشترك بمناسبة زيارة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح ب  - 34
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  للجمهورية العربية اليمنية
  )2/2/1981 –الكويت  –السياسة ( 1/2/1981،صنعاء 

)73( 

بيان يمني ديمقراطي كويتي مشترك بمناسبة زيارة الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح   - 35
  ية الشعبيةجلمهورية اليمن الديمقراط

  )3/2/1981 –الكويت  –السياسة (عدن 

  
)74( 

لنضال الشعبي الفلسطيني حول أبرز املستجدات والتطورات بيان للجنة املركزية جلبهة ا  - 36
  السياسية األخيرة على الصعد العربية والدولية والفلسطينية

 - 14، ص 7/2/1981 – 225العدد  –بيروت  –نضال الشعب ( 3/2/1981 ،بيروت
19(  

  
)75( 

  خطاب للرئيس حافظ األسد بمناسبة زيارته جلمهورية رومانيا االشتراكية  - 37
  )6/2/1981 –دمشق  –البعث ( 5/2/1981 ،بوخارست

)77( 

تصريح للسيد إدوار حنين، األمين العام للجبهة اللبنانية، يعلق فيه على خطاب الرئيس   - 38
  الثسركيس يف مؤتمر القمة اإلسالمي الث اسالي

  )6/2/1981 –بيروت  –العمل (

  
)79( 

  البيان التنظيمي جمللس التعاون لدول اخلليج العربية  - 39
  )6/2/1981 –الكويت  –السياسة (

)80( 

واحلركة الوطنية اللبنانية حول بعض املستجدات على الساحة " أمل"بيان مشترك حلركة   - 40
  اللبنانية

  )7/2/1981 –بيروت  –السفير ( 6/2/1981 ،بيروت

  
)81( 

بيان سوري روماين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس حافظ األسد جلمهورية رومانيا   - 41
  االشتراكية
  )8/2/1981 –دمشق  –البعث ( 7/2/1981 ،بوخارست

  
)82( 

سالف شنوبيك، وزير وبيان جزائري تشيكوسلوفاكي مشترك بمناسبة زيارة السيد بوه  - 42
  لجزائراخلارجية التشيكوسلوفاكي، ل

  )4 - 2، ص 7/2/1981 –بيروت  –الوكالة اجلزائرية لألنباء ( 7/2/1981 ،اجلزائر

  
)84( 

  خطاب للرئيس أنور السادات أمام البرملان األوروبي  - 43
  )11/2/1981 –القاهرة  –األهرام ( 10/2/1981 ،لوكسمبورغ

)85( 

خلارجية السوري، أمام مؤتمر خطاب للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس الوزراء ووزير ا  - 44
  وزراء خارجية دول عدم االنحياز

  )11/2/1981 –دمشق  –البعث ( 10/2/1981 ،نيودلهي

  
)86( 

خطاب للدكتور سعدون حمادي، وزير اخلارجية العراقي، أمام مؤتمر وزراء خارجية دول   - 45
  عدم االنحياز

  )11/2/1981 –بغداد  –الثورة ( 10/2/1981 ،نيودلهي

  
)88( 

البيان اخلتامي ملؤتمر وزراء خارجية دول عدم االنحياز يعتبر القضية الفلسطينية حمور   - 46
  الصراع، ويؤكد أن أي اتفاق جزئي هو انتهاك حلقوق الشعب الفلسطيني

  )14/2/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 13/2/1981 ،يودلهين

  
)88( 

  ة كامب ديفيد، وأبعاد الدور األوروبي، حديث صحايف للرئيس أنور السادات حول سياس  - 47
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  ودور منظمة التحرير الفلسطينية، وموقف سورية، وأزمة لبنان وقضايا أخرى
  )14/2/1981 –القاهرة  –األهرام ( 13/2/1981 ،باريس

)89( 

حديث صحايف خاص للسيد خالد احلسن، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني   - 48
  إسرائيلياً وعربياً ودولياً  1981حول توقعاته لسنة ، "فتح"الفلسطيني 

  )16/2/1981 –بيروت  –السفير (

  
)92( 

املركزية للجبهة  نايف حواتمه، األمين العام للجنةتصريح صحايف خاص للسيد   - 49
الديمقراطية لتحرير فلسطين، يتناول فيه أوضاع املنطقة وآفاق املستقبل، وكذلك األوضاع 

  خلية ومعضالت التحرر العربيةالفلسطينية الدا
  )19 - 8، ص 23/2/1981 – 1003العدد  –بيروت  –احلرية ( 22/2/1981 ،بيروت

  
  

)99( 

  للجبهة اللبنانية حول التطورات األمنية والسياسية األخيرة على الساحة اللبنانيةبيان   - 50
  )26/2/1981 –بيروت  –العمل ( 25/2/1981 ،دير عوكر

)105( 

ائري أملاين ديمقراطي مشترك بمناسبة زيارة السيد أيريش مكنربرغر، عضو بيان جز  - 51
  املكتب السياسي للحزب االشتراكي األملاين املوحد، للجزائر

  )27/2/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 27/2/1981 ،اجلزائر

  
)106( 

ام تصريح صحايف خاص للسيد ياسر عرفات حول خطاب الرئيس ليونيد بريجنيف أم  - 52
  املؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي

  )1/3/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة (

  
)107( 

حديث صحايف خاص للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،   - 53
حول إدارة الرئيس ريغان وخمططات كامب ديفيد، واملبادرة األوروبية، وبرنامج حزب 

  أخرى لوحدة الوطنية الفلسطينية وقضايااإلسرائيلي وأبعاده، واالعمل 
  )13/3/1981 –بيروت  –السفير ( 3/3/1981 ،طرابلس

  
  

)107( 

بيان للحركة الوطنية اللبنانية تعرب فيه عن أملها بأن يتوصل لقاء الرئيسين الياس   - 54
مة اللبنانية، وحتقيق سركيس وحافظ األسد املنتظر إىل تعزيز اإلمكانات يف مواجهة األز

  مصلحة لبنان وسورية والشعب الفلسطيني
  )5/3/1981 –بيروت  –السفير ( 4/3/1981 ،بيروت

  
  

)113( 

خاص للسيد عبد الرحيم أحمد، أمين سر جبهة التحرير العربية، بمناسبة  حديث صحايف  - 55
لثانية عشرة العيد الرابع والثالثين لتأسيس حزب البعث العربي االشتراكي والذكرى ا

  النطالقة جبهة التحرير العربية، حول بعض القضايا الراهنة
، 10/4/1981 –عدد خاص  – 40العدد  –بيروت  –الثائر العربي ( 7/3/1981 ،بيروت

  )18 - 16ص 

  
  

)115( 

حديث صحايف خاص للسيد شفيق الوزان، رئيس الوزراء اللبناين، حول خطاب الرئيس   - 56
ة ر القمة اإلسالمي الثالث، والعالقات بسورية واملقاومة الفلسطينيالياس سركيس يف مؤتم

  وقضايا أخرى
  )17 -  16 ص ،8/3/1981 – 200العدد  –باريس  –النهار العربي والدويل (

  
  

)118( 

  )مارس(للرئيس حافظ األسد بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لثورة آذار  خطاب  - 57
  )9/3/1981 –دمشق  –البعث ( 8/3/1981 ،دمشق

)120( 

  خطاب للرئيس الشاذيل بن جديد يف اجللسة االفتتاحية للمؤتمر الثاين لالحتاد البرملاين   - 58
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  العربي
  )6 - 2، ص 9/3/1981 –بيروت  –الوكالة اجلزائرية لألنباء ( 9/3/1981 ،اجلزائر

)126( 

ر الثاين لالحتاد خطاب للسيد كامل األسعد، رئيس جملس النواب اللبناين، أمام املؤتم  - 59
  البرملاين العربي

  )11/3/1981 –بيروت  –النهار ( 10/3/1981 ،اجلزائر

  
)128( 

تصريح للسيد ميشيل اده وزير اإلعالم اللبناين، ينتقد فيه تعرض السيد صالح خلف عضو   - 60
  ، للحكم يف لبنان"فتح"اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  )11/3/1981 –ت بيرو –النهار (

  
)129( 

قرارات املؤتمر الثاين لالحتاد البرملاين العربي تدعو العرب إىل التضامن واعتبار القضية   - 61
الفلسطينية مسؤولية قومية، وتؤكد التزامها باستعادة احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني 

  ربيةورفض كل تسوية ال تضمن االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الع
 - 5، ص 14/3/1981 –بيروت  –الوكالة اجلزائرية لألنباء ( 3/1981/،11اجلزائر 

11(  

  
  

)130( 

حديث صحايف خاص للرئيس جعفر النميري حول العالقات بين السودان ومصر، وموقف   - 62
  السودان من منظمة التحرير الفلسطينية وقضايا أخرى

 -  26، ص 27/3/1981 – 1273د العد –لندن  –احلوادث ( 12/3/1981 ،اخلرطوم
28(  

  
)132( 

خطاب للسيد ياسر عرفات يف االحتفال التكريمي للطلبة املتفوقين يؤكد فيه أن الثورة   - 63
  الفلسطينية تواجه الصهيونية بثورة السالح وثورة العلم والفكر

  )20/3/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 19/3/1981 ،بيروت

  
)133( 

 للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير تصريح صحايف  - 64
  الفلسطينية، يبدي فيه ارتياحه إىل مواقف الفاتيكان املؤيدة للشعب الفلسطيني

  )21/3/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 20/3/1981 ،روما

  
)134( 

التحرير الفلسطينية، يف خطاب للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة   - 65
  اجللسة االفتتاحية للدورة اخلامسة والسبعين جمللس جامعة الدول العربية

  )6 -  4، ص 24/3/1981 –بيروت  –" وفا(" 23/3/1981 ،تونس

  
)135( 

  الوثيقة الوطنية للمواطنين السوريين يف املرتفعات السورية احملتلة  - 66
  )7 - 6، ص 11/6/1981 – 49العدد  –بيروت  –األفق ( 25/3/1981

)136( 

حديث صحايف خاص للدكتور سعدون حمادي، وزير اخلارجية العراقي، حول الدورين   - 67
األميركي والسوفياتي يف اخلليج العربي، وحول العمل العربي املشترك واخليار األردين 

  وقضايا أخرى
  )26/3/1981 –الرياض  –الرياض (

  
  

)137( 

يد عصام السرطاوي، املستشار السياسي للسيد ياسر عرفات، سحديث صحايف خاص لل  - 68
حول سياسة أميركا وإسرائيل العدوانية يف املنطقة، واملوقف السوفياتي، والدور األوروبي 

  املتردد وقضايا أخرى مهمة
  )35 - 31، ص 27/3/1981 – 1273العدد  –لندن  –احلوادث (

  
  

)138( 

 )144(  ل بعض القضايا العربية والدولية الراهنةحديث صحايف خاص للملك حسين حو  - 69
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  )13 - 10، ص 28/3/1981 – 214العدد  –باريس  –املستقبل (
تصريح صحايف للسيد كمال حسن علي، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري،   - 70

حول العالقات االستراتيجية بين مصر والسودان، واهتمام مصر بحل القضية الفلسطينية، 
  واستبعاد أي حتالف استراتيجي حايل أو مستقبلي مع إسرائيل

  )29/3/1981 –القاهرة  –األهرام ( 28/3/1981 ،هلسنكي

  
  

)146( 

بمناسبة الذكرى اخلامسة " فتح"بيان للجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 71
  ليوم األرض

  )4 -  1، ص 29/3/1981 –بيروت  –" وفا(" 29/3/1981 ،بيروت

  
)148( 

  بيان جزائري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة وفد من احلزب الشيوعي السوفياتي للجزائر  - 72
  )29/3/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 1981) مارس(أواخر آذار  ،اجلزائر

)149( 

  بيان جزائري زامبي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس الشاذيل بن جديد لزامبيا  - 73
  )4 - 3، ص 1/4/1981 –بيروت  –الوكالة اجلزائرية لألنباء ( 1/4/1981 ،لوساكا

)149( 

امليثاق السياسي التنظيمي للعمل اجلبهوي يف احلركة الوطنية اللبنانية يوضح معطيات   - 74
القضية اللبنانية، ويعطي احللول لبناء لبنان موحد، ويشدد على ضرورة تنظيم العالقات 

  قامة روابط ملموسة بين لبنان وسوريةباملقاومة الفلسطينية وإل
  )4/4/1981 –بيروت  –السفير ( 3/4/1981 ،بيروت

  
  

)150( 

ألكسندر السيد تصريح صحايف لألمير سعود الفيصل وزير اخلارجية السعودي، حول زيارة   - 75
  هيغ وزير اخلارجية األميركي، ملنطقة الشرق األوسط

  )9/4/1981 –الرياض  –الرياض ( 8/4/1981 ،الرياض

  
)154( 

سيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، يف افتتاح الدورة اخلامسة خطاب لل  - 76
  عشرة للمجلس

  )8 - 5، ص 12/4/1981 –بيروت  –ملحق خاص  –" وفا(" 11/4/1981 ،دمشق

  
)155( 

وطني خطاب للرئيس حافظ األسد بمناسبة افتتاح الدورة اخلامسة عشرة للمجلس ال  - 77
  الفلسطيني

  )12/4/1981 –دمشق  –البعث ( 11/4/1981 ،دمشق

  
)156( 

  خطاب للسيد الشاذيل القليبي أمام الدورة اخلامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني  - 78
  )12/4/1981 –دمشق  –البعث ( 11/4/1981 ،دمشق

)161(  
 

مة التحرير الفلسطينية، تقرير للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظ  - 79
بمناسبة انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، يعرض فيه النضال 

  السياسي للمنظمة خالل السنوات السابقة
  )14/4/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 12/4/1981 ،دمشق

  
  

)165( 

  لوطني الفلسطينيخطاب للسيد ياسر عرفات أمام الدورة اخلامسة عشرة للمجلس ا  - 80
  )15/4/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 14/4/1981 ،دمشق

)165( 

خطاب للسيد أبو علي مصطفى، نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمام   - 81
  الدورة اخلامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )11 -  8، ص 18/4/1981 – 534العدد  –بيروت  –الهدف ( 14/4/1981 ،دمشق

  
)169( 

 )173(  حديث صحايف خاص للرئيس صدام حسين حول بعض القضايا الراهنة  - 82
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  )23 - 20، ص 17/4/1981 – 1276العدد  –لندن  –احلوادث (غداد ب
حديث إذاعي للسيد صالح خلف، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   - 83

  اللبناين وعالقة املقاومة الفلسطينية بهذا احلوار -، حول احلوار اللبناين "فتح"
  )18/4/1981 –بيروت  –السفير ( 17/4/1981 ،بيروت

  
)175( 

البيان السياسي اخلتامي للدورة اخلامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني يدعو إىل   - 84
  نيةتطوير العمل العسكري املوحد والتضامن العربي املشترك ضد االمبريالية والصهيو

  )21/4/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 20/4/1981 ،دمشق

  
)176( 

حديث صحايف خاص للسيد عصام القاضي، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   - 85
قوات الصاعقة، يعرض فيه مراحل النضال الفلسطيني، ويتطرق إىل اجمللس  -الشعبية 

  الوطني الفلسطيني واآلمال املنعقدة عليه
  )24 -  22، ص 21/4/1981 – 535العدد  –دمشق  –لطالئع ا(

  
  

)180( 

حديث صحايف خاص للسيد كميل شمعون، رئيس اجلبهة اللبنانية ورئيس حزب الوطنيين   - 86
  الوضع الراهن على الساحة اللبنانيةاألحرار، حول 

  )17، ص 24/4/1981 – 1277العدد  –لندن  –احلوادث (بيروت 

  
)182( 

يف جلستها اخلامسة بعزل إسرائيل على الساحة الدولية وبمطالبة " جلنة القدس" توصيات  - 87
  الفاتيكان بإدانة ضم إسرائيل للقدس واستمرار احتاللها لألراضي العربية

  )25/4/1981 –الرباط  –األنباء ( 24/4/1981 ،فاس

  
)183( 

ن رمضان، عضو يان عراقي تشيكوسلوفاكي مشترك بمناسبة زيارة السيد طه ياسيب  - 88
  فاكياجملس قيادة الثورة والنائب األول لرئيس الوزراء العراقي، لتشيكوسلو

  )25/4/1981 –بغداد  –الثورة ( 24/4/1981 ،براغ

  
)186( 

السيد خاص للسيد مروان القاسم وزير اخلارجية األردين، حول نتائج زيارة حديث صحايف   - 89
عمان وموقف األردن من تطورات املنطقة وقضايا ألكسندر هيغ وزير اخلارجية األميركي، ل

  أخرى
  )16 -  14، ص 25/4/1981، 207العدد  –باريس  –النهار العربي والدويل (

  
  

)186( 

حركة الوطنية اللبنانية تؤكد فيه تضامنها مع اجلماهير الليبية وتقديرها ملواقف لل بيان  - 90
  العقيد معمر القذايف إزاء القضية اللبنانية

  )26/4/1981بيروت  –السفير (ت بيرو

  
)189( 

بيان كويتي سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، نائب   - 91
  رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي، لالحتاد السوفياتي

  )27/4/1981 –الكويت  –السياسة ( 26/4/1981 ،الكويت

  
)189( 

سيد عبد الفتاح غانم، عضو املكتب السياسي جلبهة التحرير حديث صحايف خاص لل  - 92
، حول خمططات احلكومة وعضو اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية الفلسطينية

األميركية اجلديدة يف الشرق األوسط، ومشروع بيريس وأزمة إسرائيل الداخلية وقضايا 
  أخرى

  )6ص ، 27/4/1981 – 773العدد  –بيروت  –القاعدة (

  
  
  

)191( 

على الوحدة العربية،  بمناسبة زيارته ملوسكو، يؤكد فيهخطاب للعقيد معمر القذايف   - 93
وجمابهة الصهيونية العنصرية، ويؤيد مبادرات الرئيس ليونيد بريجنيف يف حماية السالم 
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  الدويل
  )4 -  1، ص 28/4/1981 –بيروت  –وكالة اجلماهيرية لألنباء ( 27/4/1981 ،موسكو

)193( 

  ليبي سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة العقيد معمر القذايف لالحتاد السوفياتيبيان   - 94
  )9 -  1، ص 30/4/1981 –بيروت  –وكالة اجلماهيرية لألنباء ( 29/4/1981 ،موسكو

)194( 

بيان صحايف لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء   - 95
  ودي، بمناسبة لقائه مع السيد هلموت شميت مستشار أملانيا االحتاديةالسع

  )30/4/1981 –الرياض  –الرياض ( 29/4/1981 ،الرياض

  
)197( 

حديث صحايف خاص للرئيس علي عبد الله صالح حول ضرورة التضامن العربي، واتفاق   - 96
  كامب ديفيد، وقضايا أخرى

  )9 -  8، ص 1981مايو / أيار – 83العدد  –صنعاء  –أضواء اليمن (صنعاء 

  
)197( 

القيادة العامة،  - خطاب للسيد أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   - 97
  بمناسبة الذكرى السادسة عشرة النطالقة اجلبهة

  )31 -  18، ص 8/5/1981 - 1 – 763العدد  –بيروت  –إىل األمام (دمشق 

  
)198( 

بمناسبة زيارة العقيد معمر القذايف جلمهورية يوغسالفيا  مشترك يوغساليفليبي بيان   - 98
  االشتراكية االحتادية

  )10 - 5، ص 1/5/1981 –بيروت  –وكالة اجلماهيرية لألنباء ( 1/5/1981 ،بلغراد

  
)202( 

بيان للقيادة املركزية للجبهة الوطنية التقدمية يف سورية يشرح النوايا اإلسرائيلية   - 99
ميركية يف تصفية الثورة الفلسطينية واحلركة الوطنية اللبنانية، ويؤكد صمود سورية األ

  يف وجه كل اخملططات
  )8/5/1981 –دمشق  –البعث ( 7/5/1981 ،دمشق

  
  

)203( 

للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول الوضع املتفجر على الساحة بيان   -100
  اللبنانية

  )10/5/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 9/5/1981 ،بيروت

  
)204( 

بيان للسيد كمال حسن علي، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، أمام جملس   -101
الشعب حول تطورات القضية اللبنانية وأهداف الرئيس السادات وراء طلب تقويم الدور 

  السوري يف األزمة اللبنانية
  )12/5/1981 –القاهرة  –األهرام ( 11/5/1981 ،القاهرة

  
  

)205( 

 للتجمع اإلسالمي وجبهة احملافظة على اجلنوب يف لبنان يبديان فيه تمسكهمابيان   -102
بقوات الردع العربية ويدعوان أميركا إىل رد العدوان اإلسرائيلي على لبنان واالعتراف 

  بحقوق الشعب الفلسطيني
  )12/5/1981 –بيروت  –السفير ( 11/5/1981 ،بيروت

  
  

)206( 

تصريح مصدر إعالمي مسؤول يف الثورة الفلسطينية رداً على تصريحات مستشار الرئيس   -103
  األميركي لشؤون األمن القومي، ريتشارد آلن، حول الوضع يف لبنان واملنطقة

  )6 -  5، ص 11/5/1981 –بيروت  –" وفا(" 11/5/1981 ،بيروت

  
)207( 

احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية  حديث صحايف خاص للسيد عبد  -104
السوري، يؤكد فيه عزم سورية على الوقوف يف وجه خمطط الصهيونية وحلفائها للسيطرة 

  على املنطقة

  
  

)208( 
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  )15/5/1981 –دمشق  –البعث ( 1981) مايو(أواسط أيار  ،دمشق
وطنية والتقدمية يف لبنان يؤكد لمجلس السياسي املركزي لألحزاب والقوى اليان لب  -105

يلي الذي اإلسرائ - التضامن مع سورية والثورة الفلسطينية ملواجهة اخملطط األميركي 
  ض اللبنانيةتنفذه الكتائب على األر

  )16/5/1981 –بيروت  –السفير ( 15/5/1981 ،بيروت

  
  

)215( 

يف منظمة التحرير حديث إذاعي للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية   -106
الفلسطينية، يحمل فيه الواليات املتحدة مسؤولية تفجير الوضع يف املنطقة ويدعو الدول 

  األوروبية إىل تفهم الوضع العربي
  )22 - 13، ص 16/5/1981 –بيروت  –" وفا(" 16/5/1981 ،بيروت

  
  

)217( 

يدعو إىل مواجهة مشروع  "فتح"املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني بيان للجنة   -107
  ضرب القوى الوطنية يف لبنان، ويؤكد ضرورة حشد الطاقات خلوض معركة املصير

  )19/5/1981 –بيروت  –الثورة  فلسطين( 17/5/1981 ،بيروت

  
)220( 

حديث إذاعي خاص للرئيس حافظ األسد حول الصواريخ السورية يف لبنان، ومطامع   -108
  باألزمة اللبنانية وأزمة املنطقة، وقضايا أخرى مهمة إسرائيل العدوانية وعالقتها

  )21/5/1981 –دمشق  –البعث (

  
)221( 

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ونائب رئيس جملس   -109
 -السعودية األخيرة، والعالقات األميركية  -الوزراء السعودي، حول احملادثات األوروبية 

  ملواجهة التحدي الصهيوين ة، وضرورة التضامن العربيالسعودي
  )21/5/1981 –الرياض  –الرياض (الرياض 

  
  

)225( 

حديث صحايف خاص للشيخ زايد حول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، وبعض   -110
  القضايا الراهنة حملياً وعربياً وأوروبياً 

  )22/5/1981 –أبو ظبي  –االحتاد (أبو ظبي 

  
)228( 

خطاب للسيد الشاذيل القليبي أمام املؤتمر االستثنائي الطارىء لوزراء خارجية الدول   -111
  العربية
  )23/5/1981 –تونس  –العمل ( 22/5/1981 ،تونس

  
)230( 

ورقة العمل الفلسطينية املقدمة إىل املؤتمر االستثنائي الطارىء لوزراء خارجية الدول   -112
  العربية
  )17 - 14، ص 23/5/1981 –بيروت  –" وفا"( 22/5/1981 ،تونس

  
)231( 

  خطاب للسيد ياسر عرفات أمام املؤتمر االستثنائي الطارىء لوزراء خارجية الدول العربية  -113
  )9 -  2، ص 23/5/1981 –بيروت  –" وفا(" 22/5/1981 ،تونس

)232( 

االستثنائي الطارىء  خطاب للسيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، أمام املؤتمر  -114
  لوزراء خارجية الدول العربية

  )23/5/1981 –بيروت  –النهار ( 22/5/1981 ،تونس

  
)234( 

  البيان اخلتامي الصادر عن املؤتمر االستثنائي الطارىء لوزراء خارجية الدول العربية  -115
  )24/5/1981 –تونس  –العمل ( 23/5/1981 ،تونس

)236( 

ثر حمادثاته مع الرئيس جعفر النميري، يؤكد يس أنور السادات، يف إصحايف للرئ حديث  -116
  فيه تضامن مصر والسودان فيما يتعلق بمجمل القضايا الراهنة

  
)238( 
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  )26/5/1981 –القاهرة  –األهرام ( 25/5/1981 ،اخلرطوم
  بيان فلسطيني روماين مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفات لرومانيا  -117

  )6، ص 1/6/1981 – 376العدد  –بيروت  -فلسطين الثورة ( 25/5/1981 ،وخارستب
)239( 

  ملؤتمر القمة األول جمللس التعاون لدول اخلليج العربية البيان اخلتامي  -118
  )27/5/1981 –أبو ظبي  –االحتاد ( 26/5/1981 ،أبو ظبي

)240( 

ليج ضرورة ملواجهة األطماع ورقة العمل اخلليجي املشترك تؤكد أن تضامن منطقة اخل  -119
  السياسية الدولية املتزايدة

  )27/5/1981 –ابو ظبي  –االحتاد ( 26/5/1981 ،أبو ظبي

  
)241( 

  بيان أردين سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة امللك حسين لالحتاد السوفياتي  -120
  )30/5/1981 –عمان  –الرأي ( 29/5/1981 ،عمان

)242( 

لرئيس حافظ األسد، حول وجود الصواريخ السورية يف البقاع حديث صحايف خاص ل  -121
املتحدة لها، وموقف االحتاد السوفياتي، ومهمة  ودعم الوالياتاللبناين، ومطامع إسرائيل 

  فيليب حبيب املبعوث األميركي إىل الشرق األوسط وقضايا أخرى
  )11/6/1981 –دمشق  –البعث ( 1/6/1981 ،دمشق

  
  

)244( 

لرئيس صدام حسين يف اجللسة االفتتاحية ملؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية خطاب ل  -122
  الثاين عشر

  )2/6/1981 –بغداد  –الثورة ( 1/6/1981 ،غدادب

  
)248( 

خطاب للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، أمام   -123
  ة الثاين عشرمؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمي

  )9 - 6، ص 3/6/1981 –بيروت  –" وفا(" 2/6/1981 ،بغداد

  
)250( 

تصريح صحايف للرئيس أنور السادات بمناسبة لقائه مع مناحم بيغن، رئيس الوزراء   -124
اإلسرائيلي، حول الوضع يف لبنان، وكامب ديفيد واتفاقية السالم، وقضية القدس وقضايا 

  مهمة أخرى
  )5/6/1981 –القاهرة  –األهرام ( 4/6/1981 ،شرم الشيخ

  
)251( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة حلرب حزيران   -125
  1967) يونيو(

  )6 - 4، ص 5/6/1981 –بيروت  –" وفا(" 5/6/1981 ،بيروت

  
)252( 

   عشرالبيان اخلتامي ملؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية الثاين  -126
  )6/6/1981 –بغداد  –الثورة ( 5/6/1981 ،بغداد

)253( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية   -127
السوري، حول غاية إسرائيل من افتعال أزمة الصواريخ السورية املنصوبة يف البقاع 

 قضاياالصعيدين اللبناين والعربي، وى اللبناين، وموقف سورية الصامد وما حققه عل
  أخرى مهمة

  )7/6/1981 –دمشق  –البعث (باريس 

  
  
  

)254( 

خطاب للسيد كمال حسن علي، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، يكشف فيه   -128
  عن مضمون رسالة الرئيس أنور السادات إىل مناحم بيغن، رئيس الوزراء اإلسرائيلي

  )9/6/1981 –القاهرة  –األهرام ( 8/6/1981 ،القاهرة

  
)260( 
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  بيان جمللس قيادة الثورة العراقي حول الغارة اإلسرائيلية على املفاعل النووي يف بغداد  -129
  )9/6/1981 –بغداد  –الثورة ( 8/6/1981 ،بغداد

)260( 

للبناين، إذاعي للرئيس حافظ األسد حول الصواريخ السورية املنصوبة يف البقاع احديث   -130
وموقف العرب املساند لسورية يف التصدي للمطامع الصهيونية، ونظرية األمن اإلسرائيلية 

  الغربية وقضايا أخرى مهمة
  )12/6/1981 –دمشق  –البعث ( 9/6/1981 ،دمشق

  
  

)262( 

بيان للسيد كمال حسن علي رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، أمام جملس الشعب،   -131
الغارة اإلسرائيلية على املفاعل النووي العراقي ويحمل إسرائيل مسؤولية  يشجب فيه

  تصعيد املوقف يف الشرق األوسط
  )10/6/1981 –القاهرة  –األهرام ( 9/6/1981 ،القاهرة

  
  

)264( 

بيان جزائري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس الشاذيل بن جديد لالحتاد   -132
  السوفياتي

  )9 -  5، ص 11/6/1981 –بيروت  –الوكالة اجلزائرية لألنباء ( 10/6/1981 ،موسكو

  
)265( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات يؤكد فيه العالقات املتينة بين منظمة التحرير   -133
  الفلسطينية واململكة العربية السعودية

  )10 - 7، ص 11/6/1981 –بيروت  –" وفا("

  
)267( 

  خطاب للسيد الشاذيل القليبي أمام الدورة الطارئة جمللس جامعة الدول العربية  -134
  )12/6/1981 –بغداد  –الثورة ( 11/6/1981 ،بغداد

)268( 

خطاب للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، أمام   -135
  الدورة الطارئة جمللس جامعة الدول العربية

  )7 -  6، ص 13/6/1981 –بيروت  –" وفا(" 11/6/1981 ،دادبغ

  
)269( 

قرار الدورة الطارئة جمللس جامعة الدول العربية يندد بدعم الواليات املتحدة إلسرائيل   -136
  وتشجيعها على سياسة الغطرسة والعدوان

  )12/6/1981 –بغداد  –الثورة ( 11/6/1981 ،بغداد

  
)270( 

  مر القذايف يف الذكرى احلادية عشرة جلالء القوات األميركية عن ليبياخطاب للعقيد مع  -137
 -  1، ص 11/6/1981 –بيروت  –وكالة اجلماهيرية لألنباء ( 11/6/1981 ،طرابلس

8(  

)271( 

  جزائري بلغاري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس الشاذيل بن جديد لبلغاريابيان   -138
  )6 -  3، ص 13/6/1981 –بيروت  –ية لألنباء الوكالة اجلزائر( 11/6/1981 ،صوفيا

)273( 

خطاب للدكتور سعدون حمادي، وزير اخلارجية العراقي، أمام جملس األمن الدويل حول   -139
  العدوان اإلسرائيلي على املنشآت النووية العراقية

  )14/6/1981 –بغداد  –الثورة ( 13/6/1981 ،نيويورك

  
)274( 

سين يندد باالعتداءات اإلسرائيلية ويدعو واشنطن إىل اتخاذ موقف حديث إذاعي للملك ح  -140
  رادع من إسرائيل

  )16/6/1981 –عمان  –الرأي (عمان 

  
)277( 

خطاب للسيد ياسر عرفات يف أثناء زيارته لبغداد، يحمل فيه أميركا مسؤولية الغارة   -141
ة والدولية التي جاءت دون اإلسرائيلية على املفاعل العراقي، ويندد بردات الفعل العربي

  
  



13 
 

  مستوى احلدث
  )15 - 2، ص 18/6/1981 –ملحق خاص  –بيروت  –" وفا(" 17/6/1981 ،بغداد

)278( 

بيان للشاذيل القليبي يتهم فيه الرئيس رونالد ريغان بتشجيع إسرائيل على القيام   -142
  بعدوانها

  )19/6/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 18/6/1981 ،بيروت

  
)281( 

الناطق الرسمي باسم اجلبهة الشعبية لتحرير  حديث صحايف خاص للسيد فضل شرورو،  -143
القيادة العامة، يرد فيه على ادعاءات مناحم بيغن حول وجود مقاتلين ليبيين  - فلسطين 

  يف صفوف املقاومة الفلسطينية
  )15 - 14، ص 26/6/1981 – 19 – 770العدد  –بيروت  –إىل األمام (بيروت 

  
  

)282( 

  ورقة العمل اللبنانية املقدمة إىل اجتماع جلنة املتابعة العربية املنعقدة يف جدة  -144
  )8/7/1981 –بيروت  –السفير ( 20/6/1981 ،بعبدا

)283( 

خطاب للرئيس حافظ األسد يف افتتاح املؤتمر الدويل للتضامن مع سورية والثورة   -145
  الفلسطينية

  )23/6/1981 –دمشق –بعث ال( 22/6/1981 ،دمشق

  
)286( 

  خطاب للسيد ياسر عرفات يف املؤتمر الدويل للتضامن مع سورية والثورة الفلسطينية  -146
  )23/6/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 22/6/1981 ،دمشق

)289( 

القرار اخلاص بفلسطين الصادر عن املؤتمر الدويل للتضامن مع سورية والثورة   -147
  ة يؤكد اخليار الفلسطيني ويشجب سياسة أميركا وأعمال إسرائيلالفلسطيني

  )26/6/1981 –دمشق  –البعث ( 25/6/1981 ،دمشق

  
)291( 

القرار اخلاص بلبنان الصادر عن املؤتمر الدويل للتضامن مع سورية والثورة الفلسطينية   -148
نصوبة يف البقاع حول لبنان، يرفض اإلنذار اإلسرائيلي ألزمة الصواريخ السورية امل

  اللبناين، ويدعو ملساعدة احلركة الوطنية اللبنانية يف احلفاظ على وحدة لبنان وعروبته
  )26/6/1981 –دمشق  –البعث ( 25/6/1981 ،دمشق

  
  

)292( 

القرار اخلاص بالسالم العادل يف الشرق األوسط الصادر عن املؤتمر الدويل للتضامن مع   -149
  نيةسورية والثورة الفلسطي

  )26/6/1981 –دمشق  –البعث ( 25/6/1981دمشق 

  
)293( 

  القرار اخلاص بسورية الصادر عن املؤتمر الدويل للتضامن مع سورية والثورة الفلسطينية  -150
  )26/6/1981 –دمشق  –البعث ( 25/6/1981 ،دمشق

)294( 

  ي العراقيحديث إذاعي خاص للرئيس صدام حسين حول ضرب إسرائيل للمفاعل النوو  -151
  )1/7/1981 –بغداد  –الثورة ( 28/6/1981 ،غدادب

)295( 

مة التحرير حديث صحايف للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظ  -152
بالسياسة األميركية ويشيد بالعالقات االستراتيجية باالحتاد  الفلسطينية، يندد فيه

  السوفياتي
  )4 -  3، ص 1/7/1981 –ت بيرو –" وفا(" 30/6/1981 ،موسكو

  
  

)301( 

حديث إذاعي خاص للملك حسين يتهم فيه إسرائيل بعرقلة جهود السالم بسياستها   -153
  العدوانية ويطلب من العرب التضامن والسعي للوقوف يف وجه التعديات الصهيونية

  )2/7/1981 –عمان  –الرأي ( 1/7/1981 ،عمان

  
)301( 
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فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير  تصريح صحايف خاص للسيد  -154
  الفلسطينية، حول االنتخابات اإلسرائيلية، والعالقات الفلسطينية الفرنسية وقضايا أخرى

  )5 - 3، ص 3/7/1981 –بيروت  –" وفا(" 2/7/1981 ،بيروت

  
)303( 

كة التحرير الوطني حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف، عضو اللجنة املركزية حلر  -155
، حول ارتباط األزمة اللبنانية بأزمة الشرق األوسط، والعالقات اللبنانية "فتح"الفلسطيني 

  الفلسطينية، ونتائج االنتخابات اإلسرائيلية، وقضايا أخرى -
  )18 - 14، ص 24/7/1981 – 1290العدد  –لندن  –احلوادث ( 6/7/1981 ،بيروت

  
  

)304( 

ي ديمقراطي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس علي ناصر حممد للجماهيرية بيان ليبي يمن  -156
  العربية الليبية الشعبية االشتراكية

  )6 - 3، ص 6/7/1981 –بيروت  –وكالة اجلماهيرية لألنباء ( 6/7/1981 ،طرابلس

  
)310( 

سات للنقابات املهنية يف الضفة الغربية يندد باملمارسات الصهيونية ضد املؤسبيان   -157
  الفلسطينية الوطنية

  )8 - 6، ص 10/7/1981 –بيروت  –" وفا(" 9/7/1981 ،القدس

  
)311( 

  للملك حسين يندد فيه بالسياسة األميركية املنحازة إىل إسرائيلحديث صحايف خاص   -158
  )10/7/1981 - عمان   –الرأي (عمان 

)312( 

ياسر عرفات جلمهورية يوغسالفيا  بيان فلسطيني يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة السيد  -159
  االحتادية االشتراكية

  )8، ص 20/7/1981 – 383العدد  –بيروت  –فلسطين الثورة ( 10/7/1981 ،بلغراد

  
)313( 

  خطاب للسيد ياسر عرفات أمام املؤتمر الدويل للتضامن مع العراق  -160
  )6 -  2، ص 13/7/1981 –بيروت  –" وفا(" 13/7/1981 ،بغداد

)314( 

حديث صحايف خاص للسيد الشاذيل القليبي يؤكد فيه حاجة الثورة الفلسطينية إىل دعم   -161
عربي وخارجي، وأن التضامن العربي الفعال وحده قادر على الوقوف بوجه خمططات 

  إسرائيل
  )14/7/1981 –تونس  –العمل (تونس 

  
  

)316( 

، يبدي فيه تشاؤمه حيال الوضع سيحديث صحايف للسيد حممد مزايل، الوزير األول التون  -162
  يف الشرق األوسط، ويؤكد أن أزمة لبنان هي نتيجة املأساة الفلسطينية

  )19/7/1981 –تونس  –العمل (تونس 

  
)319( 

تصريح للسيد غسان تويني، مندوب لبنان الدائم لدى األمم املتحدة، حول القرار الذي قدمه   -163
نة إسرائيل على عدوانها ضد لبنان وبتطبيق وقف لبنان إىل جملس األمن الدويل بإدا

  إطالق النار
  )20/7/1981 –بيروت  –النهار ( 19/7/1981 ،بيروت

  
  

)320( 

بيان سعودي رسمي يستنكر االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان، ويدعو العرب إىل التضامن،   -164
  ويناشد اجملتمع الدويل ردع إسرائيل

  )20/7/1981 –الرياض  –ض الريا( 19/7/1981 ،الرياض

  
)322( 

  خطاب للشيخ زايد أمام السفراء العرب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  -165
  )21/7/1981 –أبو ظبي  –اد االحت( 20/7/1981 ،أبو ظبي

)322( 

  مذكرة احلكومة اللبنانية إىل الدول املشاركة يف قوة الطوارىء الدولية حول العدوان   -166
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  ي على لبنان واألخطار الناجمة عنه على املنطقة بكاملهااإلسرائيل
  )22/7/1981بيروت  –النهار ( 21/7/1981 ،بيروت

)323( 

بيان للمعتقلين الفلسطينيين يف سجون إسرائيل بمناسبة الذكرى األوىل النتفاضة سجن   -167
  نفحه الصحراوي
  )29 - 25ص ، 23/7/1981 –بيروت  –" وفا(" 22/7/1981 ،فلسطين احملتلة

  
)323( 

خطاب للسيد حسني مبارك، نائب رئيس جمهورية مصر  العربية، يؤكد فيه عزم مصر على   -168
  متابعة مسيرة السالم على الرغم من األعمال الطائشة التي تمارسها إسرائيل 

  )23/7/1981 –القاهرة  –األهرام ( 22/7/1981 ،لقاهرةا

  
)325( 

  قليبي أمام اجللسة الطارئة جمللس الدفاع العربي املشتركخطاب للسيد الشاذيل ال  -169
  )25/7/1981 –تونس  –العمل ( 23/7/1981 ،تونس

)326( 

خطاب للسيد جوزيف سكاف، وزير الدفاع اللبناين، أمام اجللسة الطارئة جمللس الدفاع   -170
  العربي املشترك

  )24/7/1981 –بيروت  –النهار ( 23/7/1981 ،تونس

  
)327( 

خطاب للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، أمام   -171
  اجللسة الطارئة جمللس الدفاع العربي املشترك

  )12 -  8، ص 24/7/1981 –بيروت  –" وفا(" 23/7/1981 ،تونس

  
)328( 

  البيان اخلتامي للجلسة الطارئة جمللس الدفاع العربي املشترك  -172
  )25/7/1981 –تونس  –العمل ( 23/7/1981 ،نستو

)330( 

مير جابر األحمد اجلابر الصباح يتهم فيه الواليات املتحدة األميركية بمساندة خطاب لأل  -173
  العدوان اإلسرائيلي ويدعو العرب إىل االحتاد ومواجهة التحديات

  )24/7/1981 –الكويت  –السياسة ( 23/7/1981 ،الكويت

  
)330( 

 - لسيد أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حديث صحايف خاص ل  -174
  القيادة العامة، حول بعض القضايا الراهنة

  )26 - 23، ص 24/7/1981 – 775العدد  –بيروت  –إىل األمام (بيروت 

  
)332( 

الفلسطينية بمناسبة  بيان للقيادة املركزية املشتركة للحركة الوطنية اللبنانية والثورة  -175
  اإلعالن اإلسرائيلي بطلب وقف النار يف اجلنوب اللبناين

  )25/7/1981 –بيروت  –السفير ( 24/7/1981 ،بيروت

  
)337( 

حديث صحايف للسيد ياسر عرفات يؤكد فيه أن ال سالم يف الشرق األوسط من دون إعطاء   -176
  ملستقلة والعودة إىل وطنهالشعب الفلسطيني حقوقه املشروعة يف تأسيس دولته ا

  )9 - 2، ص 25/7/1981 –بيروت  –ملحق خاص  –" وفا(" 25/7/1981 ،بيروت

  
)338( 

ان، رئيس الوزراء اللبناين، حول الوفاق اللبناين حديث صحايف خاص للسيد شفيق الوز  -177
وضرورة تطوير اجليش اللبناين وتهيئته، وحول مهمة السيد فيليب حبيب املبعوث 

  يركي إىل املنطقة، وقضايا أخرىاألم
  )17 - 14، ص 31/7/1981 – 1291العدد  –لندن  –احلوادث (بيروت 

  
  

)340( 

تصريح صحايف خاص للسيد أمين اجلميل، نائب املتن الشمايل يف لبنان، حول آخر   -178
  التطورات السياسية واالجتماعية وتأثيرها يف املواطن اللبناين

  )31/7/1981 –بيروت  –العمل (بيروت 

  
)343( 
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حديث صحايف خاص للسيد طارق عزيز، عضو جملس قيادة الثورة العراقي، حول أزمة   -179
  لبنان، والتضامن العربي، والعدوان اإلسرائيلي على املفاعل النووي العراقي وقضايا أخرى

  )23 - 20، ص 31/7/1981 – 1291العدد  –لندن  –احلوادث (بغداد 

  
)347( 

صحايف للرئيس أنور السادات يؤكد فيه استعداده ملناقشة أية مبادرة يتقدم بها  حديث  -180
العرب من أجل حتقيق السالم الشامل يف الشرق األوسط، وأنه سيتابع مسيرة كامب ديفيد 

  على الرغم من االستفزازات واالعتداءات اإلسرائيلية
  )5/8/1981 –القاهرة  –األهرام ( 4/8/1981 ،لندن

  
  

)350( 

تصريح صحايف خاص للسيد صالح خلف، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني   -181
  ، حول تأليف احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة"فتح"الفلسطيني 

  )16 - 15، ص 6/8/1981 –بيروت  –" وفا(" 6/8/1981 ،بيروت

  
)353( 

يات املتحدة، حول وقف للرئيس أنور السادات، بمناسبة زيارته للوالحديث صحايف خاص   -182
إطالق النار يف اجلنوب اللبناين، ودور السعودية يف الوصول إىل تسوية شاملة يف الشرق 

  األوسط
  )8/8/1981 –القاهرة  –األهرام ( 7/8/1981واشنطن، 

  
  

)354( 

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ونائب رئيس جملس   -183
  لسعودي، يعرض فيه برناجماً للسالم يف الشرق األوسطالوزراء ا
  )8/8/1981 –الرياض  –الرياض ( 7/8/1981 ،الرياض

)356( 

خطاب للرئيس أنور السادات أمام جملس العالقات اخلارجية يف الواليات املتحدة، يرحب   -184
  فيه بالقرار الفلسطيني املسؤول بوقف إطالق النار يف اجلنوب اللبناين

  )9/8/1981 –القاهرة  –األهرام ( 8/8/1981 ،وركنيوي

  
)358( 

حديث صحايف خاص للسيد خالد احلسن، رئيس اللجنة اخلارجية يف اجمللس الوطني   -185
، حول مستقبل "فتح"الفلسطيني وعضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  العربية وقضايا أخرى - فلسطينية الفلسطينية، والعالقات ال -العالقات اإلسرائيلية 
  )21 - 20، ص 14/8/1981 – 1293العدد  –لندن  –احلوادث (بيروت 

  
  

)360( 

للسيد احلبيب الشطي، األمين العام ملنظمة املؤتمر اإلسالمي، ينصح  حديث صحايف خاص  -186
كة فيه بقبول مشروع األمير فهد للسالم يف الشرق األوسط واالستفادة من موقف اململ

  العربية السعودية املعتدل
  )15/1/1981 –الرياض  –الرياض (تونس 

  
  

)364( 

حديث صحايف خاص للسيد شفيق الوزان، رئيس الوزراء اللبناين، حول حمادثاته يف   -187
السعودية والكويت، ومهمة املبعوث األميركي فيليب حبيب يف الشرق األوسط، وطلب لبنان 

  مهمةعقد قمة عربية وقضايا أخرى 
  )19/8/1981 –بيروت  –النهار ( 18/8/1981 ،الكويت

  
  

)365( 

ثر اختتام املهرجان الوطني األول لألدب بائها يف إاب األرض احملتلة وأدبيان لكتّ   -188
  الفلسطيني يف األرض احملتلة

  )16 - 12، ص 19/8/1981 –بيروت  –" وفا(" 18/8/1981 ،القدس

  
)368( 

سيد بشير اجلميل، قائد القوات اللبنانية، يقوم فيه نتائج سفره إىل حديث صحايف خاص لل  -189
  الواليات املتحدة األميركية

  
)369( 
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  )22/8/1981 –بيروت  –العمل (بيروت 
البيان اخلتامي جمللس االحتاد البرملاين العربي يشيد بصمود سورية يف وجه املؤامرات   -190

  االمبريالية والصهيونية 
  )24/8/1981 –دمشق  –البعث ( 23/8/1981 ،دمشق

  
)371( 

تصريح للسيد حلمي حنون، رئيس بلدية طولكرم، يرفض فيه احلكم الذاتي ويؤكد أن   -191
  منظمة التحرير هي املمثل الوحيد للشعب الفلسطيني

  )12،  ص 26/8/1981 –بيروت  –" وفا("فلسطين احملتلة 

  
)373( 

دية غزة، يرفض فيه احلكم الذاتي ويؤكد حق الشعب تصريح للسيد رشاد الشوا، رئيس بل  -192
  الفلسطيني يف تقرير املصير وإقامة الدولة ذات السيادة

  )13 - 12، ص 26/8/1981 –بيروت  –" وفا("فلسطين احملتلة 

  
)373( 

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات حول حمادثاته مع مناحم بيغن، رئيس   -193
فيه على أهمية االعتراف املتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين  الوزراء اإلسرائيلي، يشدد

  بغية التوصل إىل حل شامل يف الشرق األوسط
  )27/8/1981 –القاهرة  –األهرام ( 26/8/1981 ،االسكندرية

  
  

)374( 

حديث صحايف خاص للسيد حممد مزايل، الوزير األول التونسي، حول املوقف الفرنسي من   -194
  ينيةالقضية الفلسط

  )30/8/1981 –تونس  –العمل ( 1981) أغسطس(أواخر آب  ،تونس

  
)376( 

  )أيلول(خطاب للعقيد معمر القذايف بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الفاحت من سبتمبر   -195
  )26 - 1، ص 2/9/1981 –بيروت  –وكالة اجلماهيرية لألنباء ( 1/9/1981 ،طرابلس

)377( 

سالمية العليا يف مدينة القدس احملتلة تشجب فيه االعتداءات اإلسرائيلية بيان للهيئة اإل  -196
  على األماكن املقدسة يف املدينة

  )11 - 9، ص 2/9/1981 –بيروت  –" وفا(" 1/9/1981 ،القدس

  
)382( 

بيان للجبهة اللبنانية تؤكد فيه موافقتها على مضمون رسالة قيادة القوات اللبنانية إىل   -197
الياس سركيس بالتزام عدم الدخول يف أي تعامل مع إسرائيل، وتبدي استعدادها  الرئيس

  ملباشرة احلوار مع جلنة املتابعة العربية
  )3/9/1981 –بيروت  –العمل ( 2/9/1981 ،دير عوكر

  
  

)383( 

  البيان اخلتامي ملؤتمر وزراء خارجية دول جملس التعاون اخلليجي  -198
  )3/9/1981 –الرياض  – الرياض( 2/9/1981 ،الطائف

)384( 

بيان للجنة املتابعة العربية بمنع دخول السالح إىل لبنان، وتشكيل هيئة مراقبة على   -199
  الشواطىء

  )5/9/1981 –بيروت  –النهار ( 4/9/1981 ،بيروت

  
)385( 

حديث صحايف خاص للملك حسين ينتقد فيه السياسة األميركية حيال النزاع يف الشرق   -200
  وسطاأل

  )11 -  9، ص 5/9/1981 – 237العدد  –باريس  –املستقبل (باريس 

  
)385( 

حديث صحايف خاص للرئيس علي ناصر حممد حول العالقات باالحتاد السوفياتي   -201
  والواليات املتحدة، وموقف اليمن الديمقراطية من جملس التعاون اخلليجي وقضايا أخرى

  )6/9/1981 –الكويت  –السياسة (عدن 

  
)389( 
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حديث صحايف خاص للرئيس صدام حسين يتطرق فيه إىل موقف العراق من املشروع   -202
  السعودي حلل أزمة الشرق األوسط

  )10/9/1981 –عمان  –الرأي (غداد ب

  
)391( 

حديث رسمي للسيد شفيق الوزان، رئيس الوزراء اللبناين، حول أعمال جلنة املتابعة العربية   -203
قوة الطوارىء الدولية يف للبنانية لعقد قمة عربية، ومهمة ها، وحترك الدولة اوتنفيذ مقررات

  اجلنوب اللبناين وقضايا أخرى
  )11/9/1981 –بيروت  –النهار ( 10/9/1981 ،بيروت

  
  

)391( 

  الفلسطيني واللبناينؤتمر العاملي للتضامن مع الشعبين خطاب للسيد ياسر عرفات أمام امل  -204
 - 9، ص 14/9/1981 – 391العدد  –بيروت  –فلسطين الثورة ( 10/9/1981 ،بيروت

13(  

)394( 

مغربي سعودي مشترك بمناسبة زيارة األمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد بيان   -205
  ونائب رئيس جملس الوزراء السعودي، للملكة املغربية

  )12/9/1981 –الرباط  –األنباء ( 11/9/1981 ،باطالر

  
)397( 

  البيان اخلتامي للمؤتمر العاملي للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناين  -206
 35، ص 21/9/1981 – 392العدد  –بيروت  –فلسطين الثورة ( 12/9/1981 ،بيروت

- 36(  

)398( 

يندد فيه باتفاقية التعاون االستراتيجي بين إسرائيل " مصدر سعودي مسؤول"تصريح لـ   -207
  املتحدة األميركيةوالواليات 

  )15/9/1981 –الرياض  –الرياض ( 14/9/1981 ،الطائف

  
)400( 

حديث إذاعي خاص للشيخ صباح األحمد اجلابر، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية   -208
الكويتي، يؤكد فيه رفضه ألي حتالف استراتيجي ضد االحتاد السوفياتي، ويدعو الواليات 

  الشرق األوسط املتحدة إىل تفهم مشكالت
  )15/9/1981 –الكويت  –السياسة (الكويت 

  
  

)400( 

البيان اخلتامي ملؤتمر القمة اخلامس للجبهة القومية للصمود والتصدي، يندد بسياسة   -209
  الواليات املتحدة األميركية ضد العرب ويدعو إىل التصدي لها

 10، ص 28/9/1981 – 393العدد  –بيروت  –فلسطين الثورة ( 19/9/1981 ،بنغازي
- 11(  

  
)401( 

  رسالة للرئيس الياس سركيس يف الذكرى اخلامسة لتوليه سلطاته الدستورية  -210
  )23/9/1981 –بيروت  –النهار ( 22/9/1981 ،بيروت

)403( 

حديث صحايف خاص للرئيس أنور السادات يتهم فيه االحتاد السوفياتي بإثارة الفتنة يف   -211
  اء وطن للفلسطينيين باالحتاد مع األردنمصر ويدعو إىل إنش

  )27/9/1981 –القاهرة  –األهرام (القاهرة 

  
)405( 

خطاب للدكتور سعدون حمادي، وزير اخلارجية العراقي، أمام اجلمعية العامة لألمم   -212
  املتحدة

  )27/9/1981 –بغداد  –الثورة ( 27/9/1981 ،نيويورك

  
)406( 

لفلسطينيين يوضح ما يجري يف سجون االحتالل اإلسرائيلي، بيان لذوي املعتقلين ا  -213
  ويناشد الضمير العاملي الوقوف إىل جانب الشعب الفلسطيني يف الوطن احملتل

  
)412( 
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  )11 -  7، ص 28/9/1981 –بيروت  –" وفا(" 27/9/1981 ،اخلليل
ة العربية ان سعودي فرنسي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس فرنسوا ميتران للمملكبي  -214

  السعودية
  )29/9/1981 –الرياض  –الرياض ( 28/9/1981 ،الرياض

  
)412( 

بيان للسيد حسني مبارك، نائب رئيس جمهورية مصر العربية وأمين عام احلزب الوطني،   -215
تدعي الوصاية على الفلسطينيين وإنما هي دائبة لتحقيق السالم ال يؤكد فيه أن مصر 

  والتوصل إىل حل يضمن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني الشامل يف الشرق األوسط
  )29/9/1981 –القاهرة  –األهرام ( 28/9/1981 ،لقاهرةا

  
  

)413( 

الكويتي تصريح صحايف للسيد عبد العزيز حسين، وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء   -216
على إسرائيل، وأن ، يؤكد فيه أن الدول الكبرى مهتمة باحلفاظ ووزير اخلارجية بالنيابة

  مبادرة األمير فهد هي أول حماولة لبلورة االجتاه العربي
  )29/9/1981 –الكويت  –السياسة ( 28/9/1981 ،الكويت

  
  

)415( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية   -217
سياسة األميركية يف املنطقة، السوري، حول أزمة لبنان، ومهمة السيد فيليب حبيب، وال

  وأهمية العالقات باالحتاد السوفياتي وقضايا أخرى
  )3/10/1981 –بيروت  –النهار ( 2/10/1981 ،بيروت

  
  

)416( 

ثر االجتماع الطارىء الذي عقد يف خارجية دول اجلامعة العربية يف إبيان لوزراء   -218
  ة ويحذر واشنطن من خطورة النتائجاإلسرائيلي -نيويورك، يدين االتفاقات األميركية 

  )4/10/1981 –بيروت  –النهار ( 3/10/1981 ،نيويورك

  
)418( 

  رسمي مصري يتعلق باغتيال الرئيس أنور الساداتبيان   -219
  )7/10/1981 –القاهرة  –األهرام ( 6/10/1981 ،القاهرة

)419( 

  ر الساداتقيادة الثورة الفلسطينية حول اغتيال الرئيس أنوبيان ل  -220
  )4 - 2، ص 6/10/1981 –بيروت  –ملحق خاص  –" وفا(" 6/10/1981 ،بيروت

)419( 

السودانية  -حديث صحايف خاص للرئيس جعفر النميري حول العالقات املصرية   -221
اإلسرائيلي، ومشروع  -العربية، وموقف السودان من التحالف األميركي  - والسودانية 

رق األوسط، وموقف السودان من االحتاد السوفياتي وقضايا األمير فهد للسالم يف الش
  أخرى

  )30 - 28، ص 9/10/1981 – 1301العدد  –لندن  –احلوادث (اخلرطوم 

  
  
  

)420( 

  بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية تنعي فيه الشهيد ماجد أبو شرار  -222
  )3 -  1ص ، 9/10/1981 –بيروت  –" وفا(" 9/10/1981 ،بيروت

)423( 

  خطاب للرئيس حسني مبارك أمام جملس الشعب املصري بعد انتخابه رئيساً للجمهورية  -223
  )15/10/1981 –القاهرة  –األهرام ( 14/10/1981 ،القاهرة

)424( 

خطاب للسيد ياسر عرفات يؤكد فيه أن جتربة الثورة الفيتنامية تشكل قدوة لنضال الشعب   -224
  ه نحو التحرير والعودةالفلسطيني وكفاح

  )9 - 5، ص 16/10/1981 –بيروت  –" وفا(" 15/10/1981 ،هانوي

  
)425( 

مذكرة للمجلس البلدي ملدينة نابلس يستنكر فيها ممارسات جنود االحتالل الصهيوين ضد   -225
  رئيس البلدية، والشخصيات الوطنيةالسيد بسام الشكعة، 

  
)427( 
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  )12 - 10، ص 20/10/1981 –بيروت  –" وفا(" 19/10/1981 ،نابلس
حديث إذاعي خاص للعقيد معمر القذايف يؤكد فيه استعداده للتفاوض مع الواليات   -226

  املتحدة األميركية ويبعد إمكان التفاوض مع مصر والسودان
  )2 -  1، ص 20/10/1981 –بيروت  –وكالة اجلماهيرية لألنباء (طرابلس 

  
)427( 

  ياتي مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفات لالحتاد السوفياتيبيان فلسطيني سوف  -227
  )22/10/1981 –بيروت  –فلسطين الثورة ( 20/10/1981 ،موسكو

)428( 

حديث صحايف خاص للرئيس حسني مبارك يؤكد فيه التزامه باتفاق كامب ديفيد،   -228
  ويرحب بأية دولة عربية تقرر التقارب مع مصر

  )23/10/1981 –القاهرة  –األهرام ( 22/10/1981 ،القاهرة

  
)430( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية   -229
  السوري، حول األوضاع الراهنة يف الشرق األوسط

  )2/11/1981 –دمشق  –البعث ( 30/10/1981 ،دمشق

  
)430( 

رف التجارية والنقابات العمالية واملهنية يف بيان للمؤسسات والبلديات الوطنية والغ  -230
األرض احملتلة تندد فيه بمؤامرة احلكم الذاتي واإلدارة املدنية التي تخطط لها سلطات 

  االحتالل الصهيونية
  )10 -  9، ص 2/11/1981 –بيروت  –" وفا(" 1/11/1981 ،نابلس

  
  

)433( 

عود، ويل العهد ونائب رئيس جملس حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل س  -231
  الوزراء السعودي، يوضح فيه املشروع السعودي للسالم يف الشرق األوسط

  )3/11/1981 –الرياض  –الرياض (الرياض 

  
)434( 

خطاب للملك حسين حول خمتلف مراحل القضية الفلسطينية، وخلفيات كامب ديفيد،   -232
  يركية لقضيتهم العادلة، وقضايا أخرىوخيبة أمل العرب جتاه تفهم اإلدارات األم

  )7/11/1981 –عمان  –الرأي ( 6/11/1981 ،لوس أجنلوس

  
)438( 

خطاب للرئيس حسني مبارك أمام جملسي الشعب والشورى املصريين، يحدد فيه اخلطوط   -233
  العامة لسياسة مصر الداخلية واخلارجية

  )9/11/1981 –القاهرة  –األهرام ( 8/11/1981 ،القاهرة

  
)441( 

بيان للجنة املتابعة العربية بمناسبة أعمال دورتها اخلامسة تضع فيه خمططاً لتنفيذ قرار   -234
تأليف هيئة الرقابة على الشواطىء واملرافىء اللبنانية ومنع السالح عن جميع الفئات غير 

  الشرعية
  )9/11/1981 –بيروت  –النهار ( 8/11/1981 ،عبداب

  
  

)444( 

صحايف خاص للسيد ياسر عرفات حول زيارته لالحتاد السوفياتي ودول شرق حديث   -235
اإلسرائيلي، واغتيال الرئيس أنور السادات،  -آسيا، والتعاون االستراتيجي األميركي 

  ومبادرة األمير فهد وقضايا أخرى
  )15 - 9، ص 9/11/1981 - 399العدد  –بيروت  –فلسطين الثورة (بيروت 

  
  

)445( 

ث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير حدي  -236
  فلسطين، حول مشروع األمير فهد

  )7 -  6، ص 9/11/1981 – 1038العدد  –بيروت  –احلرية (بيروت 

  
)452( 

  رسالة من السيد ياسر عرفات إىل جماهير األرض احملتلة يشيد فيها بصمودهم يف وجه   -237
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، ويعاهدهم على االستمرار يف النضال إلقامة الدولة الفلسطينية سرائيلياالحتالل اإل
  املستقلة

  )8 - 5، ص 14/11/1981 –بيروت  –" وفا(" 14/11/1981 ،بيروت

  
)454( 

  بيان للجنة السياسية للجبهة القومية للصمود والتصدي  -238
  )20/11/1981 –دمشق  –البعث ( 18/11/1981 ،دنع

)456( 

ث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية حدي  -239
السوري، حول مشروع األمير فهد، ومسؤولية احلرب والسلم، واملوقفين األميركي 

  والسوفياتي وقضايا أخرى
  )43 - 39، ص 21/11/1981 – 248العدد  –باريس  –املستقبل (دمشق 

  
  

)457( 

ملؤتمر الشعب العربي الطارىء، يدين فيه مشروع األمير فهد، ويحدد  البيان اخلتامي  -240
  برناجماً نضالياً ملواجهة اخملططات األميركية

 - 11، ص 1/12/1981 – 788العدد  –بيروت  –القاعدة ( 21/11/1981 ،طرابلس
12(  

  
)463( 

  رسالة للرئيس الياس سركيس يف ذكرى استقالل لبنان  -241
  )11/1981/ 22 –بيروت  –النهار ( 21/11/1981 ،بيروت

)464( 

بيان للحكومة املصرية أمام جملس الشعب تؤكد فيه االلتزام بمسيرة السالم والكفاح   -242
  إلحراز احلق للشعب الفلسطيني

  )23/11/1981 –القاهرة  –األهرام ( 22/11/1981 ،القاهرة

  
)466( 

  راء اخلارجية العرب يف تونسورقة العمل اللبنانية املقدمة إىل مؤتمر وز  -243
  )24/11/1981 –بيروت  –النهار ( 22/11/1981 ،بيروت

)467( 

فؤاد بطرس وزير اخلارجية اللبناين، أمام مؤتمر وزراء اخلارجية العرب، خطاب للسيد   -244
  يحذر فيه العرب من مغبة التساهل يف معاجلة أزمة لبنان وجنوبه

  )24/11/1981 –بيروت  –النهار ( 22/11/1981 ،فاس

  
)468( 

  ورقة العمل السورية املقدمة إىل مؤتمر القمة العربي الثاين عشر يف فاس  -245
  )23/11/1981 –دمشق  –البعث ( 22/11/1981 ،فاس

)470( 

  خطاب للملك احلسن الثاين يف افتتاح مؤتمر القمة العربي الثاين عشر يف فاس  -246
  )26/11/1981 –تونس  –العمل ( 25/11/1981 ،فاس

)472( 

مسؤول يوضح فيه مالبسات تأجيل مؤتمر القمة العربي الثاين  تصريح ملصدر سعودي  -247
  عشر يف فاس

  )28/11/1981 –الرياض  –الرياض ( 27/11/1981 ،فاس

  
)473( 

رسالة من السيد ياسر عرفات إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بمناسبة اليوم العاملي   -248
  ع الشعب الفلسطينيللتضامن م

  )16 - 2، ص 29/11/1981 –ملحق خاص  –بيروت  –" وفا(" 29/11/1981 ،بيروت

  
)473( 

رسالة من الرئيس احلبيب بورقيبة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بمناسبة اليوم   -249
  العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

  )30/11/1981 –تونس  –العمل (

  
)478( 

  اق تطوير التعاون والتنسيق بين اجلمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن اتف  -250
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  الديمقراطية الشعبية
، 1981ديسمبر / كانون األول – 90العدد  –صنعاء  –أضواء اليمن ( 2/12/1981 ،عدن
  )11 - 10ص 

)479( 

يف فاس، حديث صحايف خاص للملك حسين حول تأجيل مؤتمر القمة العربي الثاين عشر   -251
  واملبادرة السعودية وقضايا أخرى

  )3/12/1981 –عمان  –الرأي (عمان 

  
)481( 

تصريح للسيد بسام الشكعة، رئيس بلدية نابلس، يستنكر فيه فرض السلطات اإلسرائيلية   -252
  لإلدارة املدنية

  )9 -  8، ص 4/12/1981 –بيروت  –" وفا(" 3/12/1981 ،نابلس

  
)482( 

 -سوري  - املركزية للحزب الشيوعي اللبناين تدعو فيه إىل تضامن لبناين  تقرير للجنة  -253
  فلسطيني ملواجهة معركة رئاسة اجلمهورية اللبنانية واملشاريع الصهيونية األميركية

  )27/12/1981 –بيروت  –السفير ( 5/12/1981بيروت 

  
)483( 

لتحرير فلسطين، يف مهرجان لدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية طاب لخ  -254
  أقيم بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة النطالقة اجلبهة

  )6 - 3، ص 19/12/1981 – 567العدد  –بيروت  –الهدف ( 8/12/1981 ،بيروت

  
)485( 

بيان ملتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية يدعو فيه إسرائيل إىل إلغاء إجراءاتها   -255
  بية وقطاع غزة احملتليناالستثنائية يف الضفة الغر

  )11/12/1981 –القاهرة  –األهرام ( 10/12/1981 ،القاهرة

  
)488( 

حديث صحايف خاص للرئيس حافظ األسد حول مشروع األمير فهد، ومؤتمر القمة العربي   -256
الثاين عشر يف فاس، والسالم يف الشرق األوسط ومقوماته، وضم إسرائيل للجوالن، 

  وقضايا أخرى مهمة
  )13/12/1981 –الكويت  –الرأي العام ( 12/12/1981 ،مشقد

  
  

)489( 

  ، ويحذر من خطورة هذا اإلجراءيشجب ضم إسرائيل ملرتفعات اجلوالن رسمي بيان سوري  -257
  )15/12/1981 –دمشق  –البعث ( 14/12/1981 ،دمشق

)494( 

م مرتفعات اجلوالن، بيان ملتحدث رسمي باسم رئاسة اجلمهورية املصرية يندد فيه بض  -258
  ويعتبره خمالفة صريحة التفاق كامب ديفيد

  )15/12/1981 –القاهرة  –األهرام ( 14/12/1981 ،القاهرة

  
)494( 

  للسيد الشاذيل القليبي يشجب فيه قرار إسرائيل بضم مرتفعات اجلوالنبيان   -259
  )15/12/1981 –تونس  –العمل ( 14/12/1981 ،تونس

)495( 

للسيد ياسر عرفات حول االعتراف اليوناين الكامل بمنظمة التحرير حايف حديث ص  -260
الفلسطينية، والوضع الراهن يف لبنان، وقرار إسرائيل بضم مرتفعات اجلوالن، ومشروع 

  األمير فهد وقضايا أخرى
  )7 - 2، ص 16/12/1981 –بيروت  –" وفا(" 16/12/1981 ،أثينا

  
  

)495( 

  مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفات لليونان بيان فلسطيني يوناين  -261
  ) 9 - 7، ص 16/12/1981 –بيروت  –" وفا(" 16/12/1981 ،أثينا

)497( 

بيان ليبي كويتي مشترك بمناسبة زيارة الشيخ سعد العبد الله السامل الصباح، ويل العهد   -262
  ورئيس جملس الوزراء الكويتي، لليبيا

  
)498( 
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 2، ص 21/12/1981 –بيروت  –ة اجلماهيرية لألنباء وكال( 21/12/1981 ،طرابلس
- 4(  

لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء حديث صحايف   -263
السعودي، يندد فيه بالنوايا التوسعية اإلسرائيلية ويشيد بإيجابية العالقات السعودية 

  ألسد للمملكة العربية السعوديةالسورية بعد زيارة الرئيس حافظ ا
  )24/12/1981 –الرياض  –الرياض ( 23/12/1981 ،الرياض

  
  

)499( 

ملك حسين حول نوايا إسرائيل العدوانية وأخطارها على العامل حديث صحايف خاص لل  -264
العربي، واملوقف الفرنسي من القضية الفلسطينية، وأزمة لبنان والدور العربي فيها، 

  ىوقضايا أخر
  )26/12/1981 –عمان  –الرأي (عمان 

  
  

)500( 

شيخ زايد يف افتتاح الدور العادي من الفصل التشريعي اخلامس للمجلس الوطني خطاب لل  -265
  االحتادي لدولة االمارات العربية املتحدة

  )29/12/1981 –أبو ظبي  –االحتاد ( 28/12/1981 ،أبو ظبي

  
)503( 

ظمة التحرير الفلسطينية يؤكد فيه سالمة نهج املنظمة السياسي، بيان للمجلس املركزي ملن  -266
ويدعو إىل تضامن عربي ضد الصهيونية واالمبريالية، وإىل دعم صمود الشعب الفلسطيني 

  يف الوطن احملتل
  )5 - 1، ص 29/12/1981 –بيروت  –" وفا(" 29/12/1981 ،دمشق

  
  

)504( 

اللبناين، أمام جملس الوزراء، يعرض فيه  خطاب للسيد فؤاد بطرس وزير اخلارجية  -267
  ، ويأمل بقمة عربية تنعكس خيراً على لبنان1981التطورات الدولية واإلقليمية لسنة 

  )31/12/1981 –بيروت  –النهار ( 30/12/1981 ،يروتب

  
)506( 

  
 


