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 1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام 
 

  
  احملتويات

  
صفحة                 رقم الوثيقة

            
  .رسالة السيد ياسر عرفات يف الذكرى الرابعة عشرة النطالقة الثورة الفلسطينية  -1

  )7 – 6، ص 1979فلسطين الثورة، بيروت، عدد خاص، مطلع ( 1/1/1979
)1( 

ول استمرار حرص مصر على التوصل إىل السالم بيان صادر عن جملس الوزراء املصري ح  -2
  .مع إسرائيل

  )4/1/1979األهرام، القاهرة، ( 3/1/1979القاهرة، 

  
)4( 

خطاب الرئيس إلياس سركيس يف أثناء استقباله السلك الدبلوماسي بمناسبة بدء السنة   -3
  .اجلديدة
  )7/1/1979النهار، بيروت، ( 6/1/1979بيروت، 

  
)4( 

خاص للسيد ياسر عبد ربه، األمين العام املساعد للجبهة الديمقراطية  حديث صحايف  -4
الفلسطيني، والقضايا الواجب طرحها على الدورة  –لتحرير فلسطين، حول احلوار األردين 

  .املقبلة للمجلس الوطني الفلسطيني
  )23 – 22، ص 8/1/1979، 897احلرية، العدد (بيروت 

  
  

)5( 

عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني  تصريح للسيد صالح خلف،  -5
  .، حول التوطين ودخول اجليش اللبناين إىل اجلنوب»فتح«

  )9/1/1979النهار، بيروت، ( 8/1/1979بيروت، 

  
)8( 

حديث صحايف لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء   -6
  .املنطقة واملوقف السعوديالسعودي، حول الوضع يف 

  )9/1/1979الرياض، الرياض، (

)9( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد احملسن أبو ميزر، الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير   -7
  .الفلسطينية وقضايا فلسطينية مهمة –الفلسطينية، حول العالقات العراقية 

  )11/1/1979الثورة، بغداد، (بغداد 

  
)10( 

هة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة عقد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني بيان للجب  -8
  .الفلسطيني يف دمشق

  )11 – 4، ص 13/1/1979، 420الهدف، بيروت، العدد (

  
)13( 

بيان اللجنة املركزية الحتاد قوى الشعب العامل يف لبنان حول التطورات الراهنة على   -9
  .وب املواجهةالصعيدين العربي واللبناين وأسل

  )73 – 72، ص 165/166املوقف، بيروت، العدد ( 13/1/1979بيروت، 

  
)17( 
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  .حديث صحايف للرئيس جعفر النميري حول اتفاق كامب ديفيد  - 10
  )15/1/1979األهرام، القاهرة، (اخلرطوم 

)21( 

  .طينيخطاب الرئيس حافظ األسد يف افتتاح الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلس  - 11
  )16/1/1979البعث، دمشق، ( 15/1/1979دمشق، 

)21( 

كلمة السيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، يف افتتاح الدورة الرابعة   - 12
  .عشرة للمجلس

  )16/1/1979تشرين، دمشق، ( 15/1/1979دمشق، 

  
)24( 

العراقي، حول اللقاءات حديث صحايف خاص للسيد طارق عزيز، عضو جملس قيادة الثورة   - 13
  .الفلسطينية –العراقية 
  )16/1/1979النهار، بيروت، ( 15/1/1979دمشق، 

  
)25( 

حول ) السودانية –املصرية (البيان اخلتامي ألعمال اللجنة الوزارية العليا للتكامل   - 14
  .التسوية السلمية الشاملة

  )16/1/1979األهرام، القاهرة، ( 15/1/1979اخلرطوم، 

  
)26( 

توصية جلنتي الدفاع واخلارجية يف جملس النواب اللبناين حول حتويل قوات الطوارئ   - 15
  .الدولية يف اجلنوب إىل قوات ضاربة ورادعة

  )17/1/1979النهار، بيروت، ( 16/1/1979بيروت، 

  
)27( 

من كلمة السيد غسان تويني، مندوب لبنان الدائم لدى األمم املتحدة، يف جلسة جملس األ  - 16
  .اخملصصة ملناقشة مسألة التمديد لقوات الطوارئ الدولية يف لبنان

  )20/1/1979النهار، بيروت، ( 19/1/1979نيويورك، 

  
)28( 

مذكرة اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان إىل اجمللس   - 17
 لبنان واجلنوب واملسؤولية الوطني الفلسطيني، يف دورته الرابعة عشرة، حول الوضع يف

  .الدولية والعربية حياله
  )20/1/1979الوطن، بيروت، ( 19/1/1979دمشق، 

  
  

)30( 

  .خطاب الرئيس جعفر النميري بتأييد املساعي السلمية املصرية  - 18
  )21/1/1979األهرام، القاهرة، ( 20/1/1979اخلرطوم، 

)32( 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يف الدورة الرابعة  كلمة الدكتور جورج حبش، األمين العام  - 19
  .عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )10 – 8، ص 27/1/1979، 422الهدف، بيروت، العدد ( 20/1/1979دمشق، 

  
)33( 

بيان سياسي صادر عن الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني حول القضايا   - 20
  .امللحة على الساحة الفلسطينية

  )10 – 8، ص 24/1/1979، بيروت، »وفا«( 22/1/1979دمشق، 

  
)35( 

البرنامج السياسي والتنظيمي الذي أقرته جلنة الوحدة الوطنية املنبثقة من الدورة الرابعة   - 21
  .عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )75 – 74، ص 1979فلسطين الثورة، بيروت، عدد خاص، ( 22/1/1979دمشق، 

  
)36( 

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   - 22
قوات الصاعقة، حول الوحدة الوطنية الفلسطينية، والوضع يف لبنان وقضايا  –الشعبية 

  .أخرى

  
  

)39( 



3 
 

  )11 – 8، ص 23/1/1979، 422الطالئع، دمشق، العدد (بيروت 
ارجية اللبناين، حول االتصاالت التي تقوم بها حديث صحايف للسيد فؤاد بطرس، وزير اخل  - 23

  .الدولة اللبنانية لتفادي األخطار الناجمة عن استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على اجلنوب
  )24/1/1979النهار، بيروت، ( 23/1/1979بيروت، 

  
)42( 

سطين، حديث صحايف للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فل  - 24
  .حول سير أعمال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني وقراراتها

  )21 – 20، ص 29/1/1979، 900احلرية، بيروت، العدد ( 23/1/1979بيروت، 

  
)43( 

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول   - 25
  .نوب والرد اللبناين املطلوباالعتداءات اإلسرائيلية على اجل

  )25/1/1979الوطن، بيروت، ( 24/1/1979بيروت، 

  
)45( 

حديث صحايف خاص للرئيس جعفر النميري حول موقف السودان السياسي من قضايا   - 26
  .املنطقة

  )22 – 20، ص 26/1/1979، 1160احلوادث، لندن، العدد (اخلرطوم 

  
)46( 

  .ة زيارة الرئيس أحمد سيكوتوري لسوريةبيان سوري غيني مشترك بمناسب  - 27
  )27/1/1979تشرين، دمشق، ( 26/1/1979دمشق، 

)48( 

حديث صحايف خاص للدكتور سعدون حمادي، وزير اخلارجية العراقي، حول املوقف   - 28
  .العراقي من القضية الفلسطينية والسياسة املصرية واألزمة اللبنانية

  )30/1/1979النهار، بيروت، ( 29/1/1979دمشق، 

  
)49( 

قوات الصاعقة حول  –بيان صادر عن القيادة العامة ملنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   - 29
  .أعمال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )9، ص 6/2/1979، 424الطالئع، دمشق، العدد ( 30/1/1979دمشق، 

  
)50( 

ية العليا املنبثقة عن ميثاق العمل القومي ما بين إعالن سياسي عن اجتماع الهيئة السياس  - 30
  .سورية والعراق

  )31/1/1979البعث، دمشق، ( 30/1/1979دمشق، 

  
)51( 

  .بيان ليبي تركي مشترك بمناسبة زيارة السيد يولند اجاويد، رئيس وزراء تركيا، لليبيا  - 31
  )31/1/1979السفير، بيروت، ( 30/1/1979طرابلس، 

)51( 

صحايف خاص للرئيس علي عبد الله صالح حول قرارات قمة بغداد واتفاق كامب حديث   - 32
  .ديفيد

  )1/2/1979الرأي، عمان، (صنعاء 

  
)52( 

، عضو اللجنة املركزية جلبهة التحرير العربية، يف الدورة الرابعة »أبو إسماعيل«كلمة السيد   - 33
  .عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )6 – 4، ص 1/2/1979، 19روت، العدد الثائر العربي، بي(دمشق 

  
)52( 

بيان فلسطيني جمري مشترك حول زيارة وفد اجلبهة الوطنية الشعبية الهنغاري برئاسة   - 34
السيد شتيفان شارلوش، عضو املكتب السياسي حلزب العمال االشتراكي الهنغاري 

  .والسكرتير العام للجبهة الوطنية الشعبية الهنغارية
  )7 – 4، ص 1/2/1979، بيروت، »وفا«( 1/2/1979بيروت، 

  
  

)56( 

 )56(  .رسالة الرئيس حافظ األسد إىل جملس السلم العاملي  - 35
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  )4/2/1979البعث، دمشق، (دمشق 
  .حديث صحايف خاص للسيد عبد الفتاح إسماعيل حول بعض املسائل الراهنة  - 36

  )5/2/1979البعث، دمشق، ( 4/2/1979دمشق، 
)57( 

حايف خاص للسيد غسان تويني، مندوب لبنان الدائم لدى األمم املتحدة، حول حديث ص  - 37
  .، والتوطين444االعتداءات اإلسرائيلية على اجلنوب، وقرار جملس األمن رقم 

  )5/2/1979النهار، بيروت، (نيويورك 

  
)58( 

املصري،  بيان جلان العالقات اخلارجية والشؤون العربية واألمن القومي يف جملس الشعب  - 38
  .حول التطورات األخيرة املتعلقة بجهود السالم

  )7/2/1979األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)60( 

  .بيان سوري يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جوزب بروز تيتو لسورية  - 39
  )12/2/1979البعث، دمشق، ( 11/2/1979دمشق، 

)61( 

  .يارة الرئيس جوزب بروز تيتو لألردنبيان أردين يوغساليف مشترك بمناسبة ز  - 40
  )13/2/1979الرأي، عمان، ( 12/2/1979عمان، 

)62( 

  .بيان اجلبهة اللبنانية حول الوضع يف اجلنوب  - 41
  )14/2/1979العمل، بيروت، ( 13/2/1979بيروت، 

)62( 

  .بيان ليبي أملاين ديمقراطي مشترك بمناسبة زيارة السيد أريخ هونيكر لليبيا  - 42
  )18/2/1979السفير، بيروت، ( 17/2/1979ابلس، طر

)63( 

  .قرارات مؤتمر الناصرة الشعبي للدفاع عن األرض واملأوى  - 43
  )6، ص 18/2/1979، بيروت، »وفا«( 17/2/1979الناصرة، 

)64( 

  .حديث للملك احلسن الثاين حول اتفاق كامب ديفيد والوضع يف الشرق األوسط  - 44
  )27/2/1979نباء، الرباط، األ( 23/2/1979الرباط، 

)65( 

  .مقابلة للسيد ياسر عرفات مع التلفزيون اإليراين بمناسبة زيارته إيران  - 45
  )6 – 2، ص 23/2/1979، بيروت، »وفا«( 23/2/1979طهران، 

)66( 

كلمة السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول أوضاع   - 46
  .الثورة الفلسطينيةاملنطقة و

، والعدد 30 – 27، ص 5/3/1979، 905احلرية، بيروت، العدد ( 23/2/1979دمشق، 
  )27 – 24، ص 12/3/1979، 906

  
)67( 

خطاب للسيد بشير اجلميل، قائد القوات اللبنانية، حول الوضع يف لبنان والوجودين   - 47
  .الفلسطيني والسوري

  )24/2/1979العمل، بيروت، ( 23/2/1979بيروت، 

  
)73( 

بيان حزب الكتائب اللبنانية حول موقفه من األزمة اللبنانية واستمرارها والتوطين   - 48
  .والتجديد لقوات الردع العربية

  )25/2/1979العمل، بيروت، ( 24/2/1979سيدة البير، 

  
)75( 

تحرير حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة ال  - 49
  .الفلسطينية، حول قضايا رئيسية تهم الثورة الفلسطينية

  )26/2/1979النهار العربي والدويل، باريس، (باريس 

  
)76( 

  بيان هنغاري عراقي مشترك بمناسبة زيارة السيد طه حميي الدين معروف، نائب رئيس   - 50
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  .اجلمهورية العراقية، لهنغاريا
  )27/2/1979الثورة، بغداد، ( 26/2/1979بغداد، 

)79( 

حديث صحايف خاص للسيد طلعت يعقوب، األمين العام جلبهة التحرير الفلسطينية، حول   - 51
  .نتائج الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

  )7 – 6، ص 3/3/1979، 427الهدف، بيروت، العدد (بيروت 

  
)80( 

  .شرق األوسطحديث صحايف خاص للعقيد معمر القذايف حول أزمة ال  - 52
  )5/3/1979الفجر اجلديد، طرابلس، (

)81( 

بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول زيارة الرئيس جيمي كارتر   - 53
  .للمنطقة
  )4 – 3، ص 7/3/1979، بيروت، »وفا«( 7/3/1979بيروت، 

  
)82( 

منطقة والتطورات السياسية خطاب العقيد معمر القذايف حول زيارة الرئيس جيمي كارتر لل  - 54
  .اجلارية واملرتبطة بالقضية الفلسطينية

  )10/3/1979الفجر اجلديد، طرابلس، ( 8/3/1979بنغازي، 

  
)83( 

القيادة  –حديث صحايف للسيد أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   - 55
  .العامة، حول بعض القضايا الراهنة

  )19 – 18، ص 16/3/1979 – 9، 657ت، العدد إىل األمام، بيرو(

  
)84( 

  .إسرائيلية –حديث صحايف للرئيس أنور السادات حول إمكان توقيع معاهدة مصرية   - 56
  )10/3/1979األهرام، القاهرة، ( 9/3/1979

)86( 

حديث صحايف للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول   - 57
  .لرئيس جيمي كارتر للمنطقة ونتائجها ونتائج قمة بغدادزيارة ا
  )6 – 5، ص 10/3/1979، 428الهدف، بيروت، العدد (بيروت 

  
)86( 

رسالة السيد ياسر عرفات إىل امللوك والرؤساء العرب حول زيارة الرئيس جيمي كارتر   - 58
  .للمنطقة
  )6، ص 21/3/1979، 272فلسطين الثورة، بيروت، العدد ( 10/3/1979بيروت، 

  
)88( 

حديث صحايف خاص للشيخ أحمد بن سيف آل ثاين، وزير الدولة القطري للشؤون   - 59
  .اخلارجية، حول قرارات قمة بغداد

  )12/3/1979النهار العربي والدويل، باريس، (الدوحة 

  
)89( 

  .بيان لفلسطينيي األرض احملتلة حول زيارة الرئيس جيمي كارتر للمنطقة  - 60
  )7 – 6، ص 12/3/1979، بيروت، »وفا«( 12/3/1979احملتلة، فلسطين 

)89( 

بيان اجلبهة الوطنية والقومية التقدمية يف العراق حول زيارة الرئيس جيمي كارتر   - 61
  .للمنطقة وأهدافها

  )14/3/1979الثورة، بغداد، ( 12/3/1979بغداد، 

  
)90( 

  .حديث صحايف للشيخ زايد حول القضية الفلسطينية  - 62
  )13/3/1979السياسة، الكويت، (أبو ظبي 

)92( 

  .اإلسرائيلي –تصريح مصدر مصري مسؤول حول مشروع االتفاق املصري   - 63
  )15/3/1979األهرام، القاهرة، ( 14/3/1979القاهرة، 

)93( 

  تصريح السيد عبد الهادي بوطالب، وزير الدولة املغربي املكلف باإلعالم، حول موقف بلده   - 64
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  .تطورات األخيرة يف الشرق األوسطمن ال
  )17/3/1979األنباء، الرباط، ( 14/3/1979الرباط، 

)93( 

بيان األمانة الدائمة ملؤتمر الشعب العربي يف دورته الطارئة حول تطورات الوضع   - 65
  .السياسي الناجت عن زيارة الرئيس جيمي كارتر للمنطقة

  )15/3/1979السفير، بيروت، ( 14/3/1979بيروت، 

  
)94( 

قرارات وتوصيات الدورة الطارئة لألمانة الدائمة ملؤتمر الشعب العربي بمناسبة زيارة   - 66
  .الرئيس جيمي كارتر للمنطقة

  )15/3/1979السفير، بيروت، ( 14/3/1979بيروت، 

  
)94( 

تصريح للشيخ صباح األحمد الصباح، نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية   - 67
  .حول احلل املنفرد لقضية الشرق األوسطالكويتي، 

  )15/3/1979السياسة، الكويت، (الكويت 

  
)96( 

 –رسالة الرئيس أنور السادات إىل امللوك والرؤساء العرب عشية توقيع املعاهدة املصرية   - 68
  .اإلسرائيلية

  )13، ص 25/3/1979، 126أكتوبر، القاهرة، العدد ( 15/3/1979القاهرة، 

  
)96( 

القيادة العامة حول التطورات الراهنة وتبادل  –يان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ب  - 69
  .األسرى مع إسرائيل

  )7 – 6، ص 23/3/1979 – 16، 658إىل األمام، بيروت، العدد (بيروت 

  
)98( 

  .اإلسرائيلية املتوقعة قريباً –مؤتمر صحايف للرئيس أنور السادات حول املعاهدة املصرية   - 70
  )17/3/1979األهرام، القاهرة، ( 16/3/1979ت أبو الكوم، مي

)99( 

خطاب السيد حمسن إبراهيم، األمين العام التنفيذي للمجلس السياسي املركزي لألحزاب   - 71
  .والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان، حول األوضاع يف لبنان واملنطقة

  )17/3/1979السفير، بيروت، ( 16/3/1979بيروت، 

  
)101( 

  .بيان فلسطيني أردين مشترك بمناسبة زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية لألردن  - 72
  )3، ص 18/3/1979، بيروت، »وفا«( 18/3/1979املفرق، 

)104( 

حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات حول اتفاق كامب ديفيد وقضايا عربية   - 73
  .وفلسطينية

  )19/3/1979 النهار العربي والدويل، باريس،(بيروت 

  
)104( 

حديث صحايف خاص مع السيد يوسف العلوي عبدالله، وكيل وزارة اخلارجية العماين،   - 74
  .حول قمة بغداد

  )19/3/1979النهار العربي والدويل، باريس، ) (سلطنة عمان(روي 

  
)107( 

ية تصريح الدكتور حممد عبده يماين، وزير اإلعالم السعودي، حول املوقف من التسو  - 75
  .السلمية يف الشرق األوسط

  )20/3/1979الرياض، الرياض، ( 19/3/1979الرياض، 

  
)107( 

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد السعودي، حول   - 76
  .اإلسرائيلية املتوقعة –الوضع يف املنطقة واملعاهدة املصرية 

  )22/3/1979السياسة، الكويت، (

  
)108( 

  خطاب للسيد صدام حسين، نائب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي، حول ضرورة االلتزام   - 77
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  .العربي بتنفيذ مقررات بغداد، وحول األوضاع يف املنطقة العربية
  )29 – 24، ص 1/4/1979، 24الثائر العربي، بيروت، العدد ( 22/3/1979بغداد، 

)109( 

تونسية حول موقف بلده من القضية الفلسطينية تصريح لناطق رسمي باسم احلكومة ال  - 78
  .والتطورات اجلارية يف املنطقة

  )23/3/1979العمل، تونس، ( 22/3/1979تونس، 

  
)112( 

 –رسالة السيد ياسر عرفات إىل الرئيس ليونيد بريجنيف حول املعاهدة املصرية   - 79
  .اإلسرائيلية املتوقعة

  )3 – 1، ص 24/3/1979، بيروت، »وفا«( 23/3/1979بيروت، 

  
)112( 

رسالة السيد ياسر عرفات إىل الدكتور كورت فالدهايم حول نتائج زيارة الرئيس جيمي   - 80
  .كارتر للمنطقة

  )6 – 3، ص 24/3/1979، بيروت، »وفا«( 24/3/1979بيروت، 

  
)113( 

نية، رداً تصريح للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطي  - 81
على تصريحات الرئيس جيمي كارتر التي يدعو فيها املنظمة إىل االعتراف بقرار جملس 

  .242األمن رقم 
  )17 – 16، ص 24/3/1979، بيروت، »وفا«( 24/3/1979بيروت، 

)114( 

 –نداء من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول أبعاد املعاهدة املصرية   - 82
  .ية املتوقعةاإلسرائيل
  )3 – 1، ص 25/3/1979، بيروت، »وفا«( 24/3/1979بيروت، 

  
)115( 

بيان اجلبهة القومية والوطنية يف لبنان حول ضرورة املواجهة الرسمية والشعبية   - 83
  .اإلسرائيلية –للمعاهدة املصرية 

  )25/3/1979الوطن، بيروت، ( 24/3/1979بيروت، 

  
)115( 

يد عبد احلليم خدام، وزير اخلارجية السوري، حول الوضع يف حديث صحايف خاص للس  - 84
  .اإلسرائيلية –املنطقة واملعاهدة املصرية 

  )25/3/1979السياسة، الكويت، (باريس 

  
)116( 

حديث صحايف خاص للدكتور بطرس بطرس غايل، وزير الدولة املصري للشؤون   - 85
  .اإلسرائيلية –اخلارجية، حول املعاهدة املصرية 

  )15 – 14، ص 25/3/1979، 126أكتوبر، القاهرة، العدد (قاهرة ال

  
)118( 

بيان سياسي صادر عن مؤتمر القدس يؤكد رفض جماهير الشعب الفلسطيني يف الداخل   - 86
  .لسياسة الرئيس السادات، وملشروع احلكم الذاتي

  )9 – 5، ص 25/3/1979، بيروت، »وفا«( 25/3/1979القدس، 

)121( 

  .اإلسرائيلية –ادر عن اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول املعاهدة املصرية بيان ص  - 87
  )7 – 6، ص 31/3/1979، 431الهدف، بيروت، العدد ( 25/3/1979بيروت، 

)123( 

اإلسرائيلية، واجلهود  –حديث صحايف للرئيس حافظ األسد حول املعاهدة املصرية   - 88
  .األميركية لتعريب الصراع يف املنطقة

  )26/3/1979البعث، دمشق، (

  
)124( 

حديث صحايف خاص للدكتور سليم احلص، رئيس احلكومة اللبنانية، حول الوضع يف   - 89
  .لبنان وقضية الشرق األوسط

  
)127( 
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  )26/3/1979النهار العربي والدويل، باريس، (بيروت 
  .ية يف واشنطناإلسرائيل –كلمة الرئيس أنور السادات بعد توقيع املعاهدة املصرية   - 90

زيارة الرئيس أنور السادات للواليات » رحلة السالم«كراس ( 26/3/1979واشنطن، 
، الصادر عن الهيئة العامة 55 – 52، ص 29/3/1979 – 25املتحدة األميركية، 

  )لالستعالمات، القاهرة، جمهورية مصر العربية

)128( 

قدمي الوحدوي يف مصر حول توقيع بيان السكرتارية العامة حلزب التجمع الوطني الت  - 91
  .اإلسرائيلية –املعاهدة املصرية 

  )18/4/1979 – 17و  15السفير، بيروت، ( 26/3/1979القاهرة، 

  
)129( 

  .اإلسرائيلية –بيان سياسي جلبهة التحرير الفلسطينية حول توقيع املعاهدة املصرية   - 92
 28، ص 1980يناير /الثاين القاعدة، بيروت، عدد خاص، كانون( 26/3/1979بيروت، 

– 29(  

)135( 

 –تصريح الناطق الرسمي جلبهة النضال الفلسطيني حول توقيع املعاهدة املصرية   - 93
  .اإلسرائيلية

  )8، ص 1/4/1979، 132نضال الشعب، بيروت، العدد ( 26/3/1979بيروت، 

  
)137( 

ف املغرب من التطورات تصريح السيد حممد بوستة، وزير اخلارجية املغربي، حول موق  - 94
  .الراهنة

  )27/3/1979األنباء، الرباط، ( 26/3/1979الرباط، 

  
)137( 

بيان سوري سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة السيد أندريه غروميكو، وزير اخلارجية   - 95
  .السوفياتي، لسورية

  )27/3/1979البعث، دمشق، ( 26/3/1979دمشق، 

  
)138( 

قوات  –، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية تصريح السيد زهير حمسن  - 96
 –الصاعقة، حول ضرورة التصدي لسياسة النظام املصري، وأهمية اللقاء األردين 

  .الفلسطيني
  )9 – 8، ص 27/3/1979، 431الطالئع، دمشق، العدد (

  
  

)139( 

  .إلسرائيليةا –بيان احلزب الشيوعي اللبناين حول توقيع املعاهدة املصرية   - 97
  )28/3/1979النداء، بيروت، ( 27/3/1979بيروت، 

)140( 

 –بيان جملس وزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حول توقيع املعاهدة املصرية   - 98
  .اإلسرائيلية

  )28/3/1979أكتوبر، عدن،  14( 27/3/1979عدن، 

  
)142( 

للبنانية ورئيس حزب الوطنيين حديث صحايف للسيد كميل شمعون، رئيس اجلبهة ا  - 99
  .اإلسرائيلية والوضع يف لبنان –األحرار، حول توقيع املعاهدة املصرية 

  )28/3/1979العمل، بيروت، ( 27/3/1979بيروت، 

  
)144( 

حديث صحايف للسيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول توقيع املعاهدة   -100
  .اإلسرائيلية –املصرية 

  )28/3/1979العمل، بيروت، ( 27/3/1979، بيروت

  
)144( 

  .خطاب السيد ياسر عرفات يف مؤتمر وزراء اخلارجية واالقتصاد واملال العرب  -101
  )4 – 2، ص 29/3/1979، بيروت، »وفا«( 27/3/1979بغداد، 

)145( 
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د واملال ورقة العمل املقدمة من الوفد الفلسطيني إىل مؤتمر وزراء اخلارجية واالقتصا  -102
  .العرب

  )7 – 6، ص 28/3/1979، بيروت، »وفا«( 27/3/1979بغداد، 

  
)146( 

  .بيان رسمي لوزارة اخلارجية املصرية بتجميد مصر لنشاطها يف جامعة الدول العربية  -103
  )28/3/1979األهرام، القاهرة، ( 27/3/1979القاهرة، 

)147( 

 –والرؤساء العرب حول توقيع املعاهدة املصرية برقية العقيد معمر القذايف إىل امللوك   -104
  .اإلسرائيلية

  )28/3/1979الفجر اجلديد، طرابلس، (طرابلس 

  
)148( 

 –بيان القيادة املركزية للجبهة الوطنية التقدمية يف سورية حول توقيع املعاهدة املصرية   -105
  .اإلسرائيلية

  )29/3/1979البعث، دمشق، ( 28/3/1979دمشق، 

  
)148( 

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان باملطالبة   -106
  .بالتنفيذ الفوري ملقررات قمة بغداد

  )29/3/1979الوطن، بيروت، ( 28/3/1979بيروت، 

  
)151( 

مؤتمر صحايف لألمير سعود الفيصل، وزير اخلارجية السعودي، حول مؤتمر وزراء   -107
  .واالقتصاد واملال العرب اخلارجية

  )29/3/1979الرياض، الرياض، ( 28/3/1979بغداد، 

  
)153( 

تصريح ناطق رسمي باسم وزارة اخلارجية يف سلطنة عمان حول توقيع املعاهدة املصرية   -108
  .اإلسرائيلية –

  )29/3/1979السياسة، الكويت، (مسقط 

  
)154( 

لشعبية االشتراكية، املقدمة إىل مؤتمر وزراء اخلارجية مذكرة اجلماهيرية العربية الليبية ا  -109
 –واالقتصاد واملال العرب، حول اخلطوات التي يجب اتخاذها للرد على املعاهدة املصرية 

  .اإلسرائيلية
  )31/3/1979الفجر اجلديد، طرابلس، ( 29/3/1979بغداد، 

  
  

)155( 

س الوفد العراقي يف مؤتمر وزراء كلمة السيد حسن علي، وزير التجارة العراقي ورئي  -110
اخلارجية واالقتصاد واملال العرب، حول سياسة الرئيس أنور السادات وضرورة تطبيق 

  .قرارات قمة بغداد
  )30/3/1979الثورة، بغداد، ( 29/3/1979بغداد، 

  
  

)156( 

يف لبنان حول توقيع » املرابطون«بيان جمللس قيادة حركة الناصريين املستقلين   -111
  .اإلسرائيلية –املعاهدة املصرية 

  )31/3/1979الوطن، بيروت، ( 30/3/1979بيروت، 

  
)157( 

  .»يوم األرض«بمناسبة » فتح«بيان حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -112
  )4 – 1، ص 30/3/1979، بيروت، »وفا«( 30/3/1979بيروت، 

)158( 

  .ال العربقرارات مؤتمر وزراء اخلارجية واالقتصاد وامل  -113
  )1/4/1979البعث، دمشق، ( 31/3/1979بغداد، 

)159( 

بيان املكتب السياسي حلزب الكتائب اللبنانية حول الوضع يف لبنان واملنطقة والعالقة   -114
  .بالسوريين والفلسطينيين

  
)164( 
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  )1/4/1979العمل، بيروت، ( 31/3/1979بيروت، 
  .اإلسرائيلية –ملعاهدة املصرية حديث صحايف للملك حسين حول توقيع ا  -115

  )2/4/1979نيوزويك، نيويورك، ( 1979) مارس(أواخر آذار 
)165( 

رسالة للدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، رداً على بيان   -116
وزارة اخلارجية األميركية الذي يرد على االحتجاج املصري حول مذكرة التفاهم األميركية 

  .سرائيليةاإل
  )1/4/1979األهرام، القاهرة، (

  
  

)166( 

  .»يوم األرض«كلمة للسيد توفيق زياد، رئيس بلدية الناصرة، يف مهرجان أقيم بمناسبة   -117
  )16 – 14، ص 1/4/1979، بيروت، »وفا«( 1/4/1979فلسطين احملتلة، 

)166( 

ية اجلزائري، حول مؤتمر تصريح السيد حممد الصديق بن يحيى، وزير الشؤون اخلارج  -118
  .وزراء اخلارجية واالقتصاد واملال العرب

  )2/4/1979الشعب، اجلزائر، ( 1/4/1979اجلزائر، 

  
)168( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس احلكومة ووزير اخلارجية   -119
  .السوري، حول أزمة الشرق األوسط والوضع يف لبنان

  )8/4/1979 – 2بي والدويل، باريس، النهار العر(باريس 

  
)169( 

تصريح صحايف خاص للسيد صالح خلف، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني   -120
  .املصرية يف املنطقة –، حول التصدي للسياسة األميركية »فتح«الفلسطيني 

  )8/4/1979 – 2النهار العربي والدويل، باريس، (باريس 

  
)170( 

للسيد مضر بدران، رئيس الوزراء األردين، أمام اجمللس الوطني االستشاري حول بيان   -121
اإلسرائيلية، ونتائج مؤتمر وزراء اخلارجية  –موقف األردن من املعاهدة املصرية 

  .واالقتصاد واملال العرب
أبريل /، نيسان»تطورات وردود فعل: من املبادرة إىل املعاهدة«( 2/4/1979عمان، 
  )216 – 213، ص 1979

  
  

)171( 

حديث صحايف للسيد الهادي نويرة، الوزير األول التونسي، حول املوقف من املعاهدة   -122
  .اإلسرائيلية –املصرية 

  )3/4/1979العمل، تونس، (

  
)173( 

تصريح السيد حسن علي، وزير التجارة العراقي، حول قرارات مؤتمر وزراء اخلارجية   -123
  .واالقتصاد واملال العرب

  )3/4/1979الثورة، بغداد، (بغداد 

  
)173( 

والعراق حول التعامل مع » فتح«بيان مشترك بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -124
  .الواليات املتحدة األميركية، ومقررات قمة بغداد

  )7، ص 4/4/1979، بيروت، »وفا«( 4/4/1979بغداد، 

  
)174( 

حزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول قرارات بيان اجمللس السياسي املركزي لأل  -125
  .مؤتمر وزراء اخلارجية واالقتصاد واملال العرب

  )5/4/1979الوطن، بيروت، ( 4/4/1979بيروت، 

  
)175( 

  .اإلسرائيلية –خطاب للرئيس أنور السادات يف جملس الشعب حول املعاهدة املصرية   -126
  )6/4/1979اهرة، األهرام، الق( 5/4/1979القاهرة، 

)176( 
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نص رسالة الدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري، إىل األمين   -127
  .اإلسرائيلية –العام للمؤتمر اإلسالمي يف جدة حول املعاهدة املصرية 

  )6/4/1979األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)182( 

، »فتح«كزية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني كلمة للسيد صالح خلف، عضو اللجنة املر  -128
حول ضرورة الرد العملي على سياسة الرئيس أنور السادات وذلك بتطوير الوحدة بين 

  .سورية والعراق والثورة الفلسطينية
  )7 – 1، ص 7/4/1979، بيروت، ملحق خاص، »وفا«( 7/4/1979بيروت، 

  
  

)183( 

ئب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري، أمام بيان السيد عبد احلليم خدام، نا  -129
  .اإلسرائيلية –جملس الشعب، حول نتائج املعاهدة املصرية 

  )10/4/1979البعث، دمشق، ( 9/4/1979دمشق، 

  
)185( 

حديث صحايف خاص للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   -130
يم مقررات مؤتمر وزراء اخلارجية واالقتصاد واملال قوات الصاعقة، حول تقو –الشعبية 

  .العرب
  )8، ص 10/4/1979، 433الطالئع، دمشق، العدد (بيروت 

  
  

)188( 

  .اإلسرائيلية –حديث صحايف خاص للملك حسين حول املعاهدة املصرية   -131
  )22 – 18، ص 13/4/1979، 1171احلوادث، لندن، العدد (

)188( 

يخ حممد بن مبارك آل خليفة، وزير اخلارجية البحراين، حول قرارات حديث صحايف للش  -132
  .مؤتمر وزراء اخلارجية واالقتصاد واملال العرب

  )9 – 8، ص 16/4/1979، 272املواقف، املنامة، العدد (

  
)193( 

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير   -133
  .لتطورات الراهنة يف املنطقةفلسطين، حول ا

  )22/4/1979 – 16النهار العربي والدويل، باريس، (بيروت 

  
)194( 

حديث صحايف خاص للدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصري،   -134
  .حول موقف مصر من قرارات مؤتمر وزراء اخلارجية واالقتصاد واملال العرب

  )18/4/1979هرام، القاهرة، األ( 17/4/1979القاهرة، 

  
)196( 

  .»دولة لبنان احلر املستقل«بيان رئاسة اجلمهورية اللبنانية حول إعالن سعد حداد قيام   -135
  )19/4/1979النهار، بيروت، ( 18/4/1979بيروت، 

)197( 

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول قضية   -136
  .اجلنوب يف ضوء إرسال كتيبة من اجليش اللبناين

  )19/4/1979الوطن، بيروت، ( 18/4/1979بيروت، 

  
)198( 

حديث صحايف خاص للسيد طالل ناجي، األمين العام املساعد للجبهة الشعبية لتحرير   -137
  .اإلسرائيلية –القيادة العامة، حول التصدي للمعاهدة املصرية  –فلسطين 

  )27 – 24، ص 27/4/1979 – 20، 663بيروت، العدد  إىل األمام،(

  
)199( 

  .بيان لوزارة اخلارجية السعودية حول الوضع القائم يف اجلنوب اللبناين  -138
  )22/4/1979الرياض، الرياض، ( 21/4/1979جدة، 

)201( 

  .اإلسرائيلية –حديث صحايف خاص للشيخ زايد حول املعاهدة املصرية   -139
  )13 – 12، ص 22/4/1979، 113تقبل، باريس، العدد املس(أبو ظبي 

)202( 
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  .حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات حول بعض املوضوعات والقضايا املهمة  -140
  )17 – 14، ص 22/4/1979، 113املستقبل، باريس، العدد (بيروت 

)203( 

س جملس الوزراء ورئيس حديث لألمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاين لرئي  -141
  .اإلسرائيلية –احلرس الوطني السعودي، حول اتفاق كامب ديفيد واملعاهدة املصرية 

  )22/4/1979الرياض، الرياض، (الرياض 

  
)208( 

برقية الدكتور سعدون حمادي، وزير اخلارجية العراقي، إىل الدكتور كورت فالدهايم حول   -142
  .اإلسرائيلية –املعاهدة املصرية حماوالت إشراك األمم املتحدة يف 

  )23/4/1979الثورة، بغداد، (

  
)209( 

  .بيان كويتي حول قطع العالقات السياسية والدبلوماسية بجمهورية مصر العربية  -143
  )24/4/1979السياسة، الكويت، ( 23/4/1979الكويت، 

)210( 

إلسرائيلية، والسياسة ا –حديث صحايف للرئيس حافظ األسد حول املعاهدة املصرية   -144
  .األميركية يف املنطقة

  )27/4/1979البعث، دمشق، ( 24/4/1979دمشق، 

  
)211( 

  .حديث صحايف للسيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول الوضع يف لبنان  -145
  )25/4/1979العمل، بيروت، ( 24/4/1979بيروت، 

)214( 

عبد اجمليد، عضو املكتب السياسي ومسؤول العالقات حديث صحايف خاص للسيد خالد   -146
 –املصرية » عملية السالم«اخلارجية يف جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حول 

  .اإلسرائيلية
  )25/4/1979السياسة، الكويت، (بيروت 

  
  

)216( 

ائيلية بيان صادر عن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول االعتداءات اإلسر  -147
  .على اجلنوب اللبناين

  )4 – 3، ص 26/4/1979، بيروت، »وفا«( 26/4/1979بيروت، 

  
)218( 

بيان صحايف صادر عن جلنة التنسيق املشتركة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني   -148
العراقية  –وحزب البعث العربي االشتراكي يف العراق، حول العالقات الفلسطينية » فتح«

  .»دولة لبنان احلر املستقل«عد حداد وإعالن س
  )19، ص 26/4/1979، بيروت، »وفا«( 26/4/1979بيروت، 

  
  

)219( 

مؤتمر صحايف للدكتور بطرس بطرس غايل، وزير الدولة للشؤون اخلارجية املصرية، حول   -149
  .مستقبل املفاوضات مع إسرائيل

  )28/4/1979األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)219( 

يان صادر عن احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان حول موقفه من السلطة والصراع ب  -150
  .الدائر يف لبنان والوضع يف اجلنوب

  )30/4/1979السفير، بيروت، ( 29/4/1979بيروت، 

  
)220( 

حديث صحايف خاص للشيخ حممد بن مبارك آل خليفة، وزير اخلارجية البحراين، حول   -151
  .عربيةالوضع يف املنطقة ال

  )3/5/1979السياسة، الكويت، (املنامة 

  
)222( 

كلمة السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، يف   -152
  .اجللسة االفتتاحية للمؤتمر العاملي لنصرة شعب فلسطين

  
)224( 
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  )15 – 14، ص 14/5/1979، 380فلسطين الثورة، بيروت، العدد ( 4/5/1979بازل، 
حديث صحايف للسيد فهد القواسمة، رئيس بلدية اخلليل، حول رفض الشعب الفلسطيني   -153

  .»احلكم الذاتي«اإلسرائيلية ومشروع  –للمعاهدة املصرية 
  )15 – 14، ص 5/5/1979، 436الهدف، بيروت، العدد (فلسطين احملتلة 

  
)225( 

له، يف املؤتمر العاملي لنصره شعب فلسطين، كلمة السيد كريم خلف رئيس بلدية رام ال  -154
  .اإلسرائيلية –حول رفض الشعب الفلسطيني لكامب ديفيد واملعاهدة املصرية 

  )7 – 4، ص 5/5/1979، بيروت، »وفا«( 5/5/1979بازل، 

  
)227( 

حديث صحايف للسيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري،   -155
  .عض القضايا العربية الراهنةحول ب
  )6/5/1979البعث، دمشق، (دمشق 

  
)228( 

تصريح الدكتور سليم احلص، رئيس جملس الوزراء اللبناين، رداً على دعوة رئيس الوزراء   -156
  .اإلسرائيلي لبنان إىل عقد معاهدة سالم

  )8/5/1979النهار، بيروت، ( 7/5/1979بيروت، 

  
)230( 

يل شمعون، رئيس اجلبهة اللبنانية ورئيس حزب الوطنيين األحرار، حول بيان للسيد كم  -157
  .دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي لبنان إىل عقد معاهدة سالم

  )9/5/1979العمل، بيروت، ( 8/5/1979بيروت، 

  
)231( 

بيان ليبي سوداين مشترك بمناسبة زيارة السيد الرشيد الطاهر بكر، نائب رئيس جمهورية   -158
  .سودان الديمقراطية، لليبياال

  )9/5/1979السياسة، الكويت، ( 8/5/1979طرابلس، 

)231( 

بيان للمجلس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول دعوة   -159
  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي لبنان إىل التفاوض

  )10/5/1979الوطن، بيروت، ( 9/5/1979بيروت، 

  
)231( 

برنامج األمانة الدائمة ملؤتمر الشعب العربي حول األوضاع العربية الراهنة واملعاهدة   -160
  .اإلسرائيلية –املصرية 

  )12/5/1979السفير، بيروت، ( 9/5/1979عدن، 

  
)233( 

كلمة السيد حممد الفيتوري، وزير الشؤون اخلارجية التونسي، يف مؤتمر وزراء خارجية   -161
  .الدول اإلسالمية

  )11/5/1979العمل، تونس، ( 9/5/1979فاس، 

  
)234( 

  .اإلسرائيلية ومضاعفاتها –كلمة الرئيس عبد الفتاح إسماعيل حول املعاهدة املصرية   -162
  )10/5/1979أكتوبر، عدن،  14(عدن 

)235( 

بيان صادر عن جممع البحوث اإلسالمية، وجامعة األزهر، واجمللس األعلى لألزهر، وجلنة   -163
  .اإلسرائيلية والتشريع اإلسالمي –الفتوى، واملعاهد األزهرية، حول املعاهدة املصرية 

  )10/5/1979األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)236( 

كلمة السيد عبد احلليم خدام، نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية السوري، يف مؤتمر   -164
  .وزراء خارجية الدول اإلسالمية

  )11/5/1979البعث، دمشق، ( 10/5/1979فاس، 

  
)237( 

  كلمة الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية   -165
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  .الكويتي، يف مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية
  )11/5/1979السياسة، الكويت، ( 10/5/1979فاس، 

)241( 

وزير الدولة األردين للشؤون اخلارجية، يف  بيان حول حمادثات السيد حسن إبراهيم،  -166
  .االحتاد السوفياتي

  )13/5/1979الرأي، عمان، ( 11/5/1979موسكو، 

  
)241( 

  .اإلسرائيلية –خطاب الرئيس أنور السادات حول املعاهدة املصرية   -167
  )13/5/1979األهرام، القاهرة، ( 12/5/1979طنطا، 

)242( 

  .وزراء خارجية الدول اإلسالمية بشأن القضية الفلسطينيةالبيان اخلتامي ملؤتمر   -168
  )13/5/1979البعث، دمشق، ( 12/5/1979فاس، 

)243( 

  .البيان اخلتامي ملؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية بشأن الشرق األوسط  -169
  )13/5/1979البعث، دمشق، ( 12/5/1979فاس، 

)245( 

قذايف حول السياسة األميركية يف املنطقة وحل حديث صحايف خاص للعقيد معمر ال  -170
  .القضية الفلسطينية

  )13/5/1979السفير، بيروت، (طرابلس 

  
)248( 

حديث صحايف خاص للشريف عبد احلميد شرف، رئيس الديوان امللكي األردين، حول   -171
  .نتائج مباحثاته يف الواليات املتحدة األميركية

  )13/5/1979الرأي، عمان، (

  
)249( 

تصريح صحايف لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ونائب رئيس جملس   -172
  .الوزراء السعودي، حول وضع مدينة القدس

  )14/5/1979الرياض، الرياض، (باريس 

  
)251( 

بمناسبة الذكرى احلادية والثالثين » فتح«بيان حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -173
  .الغتصاب فلسطين

  )8 – 3، ص 15/5/1979، بيروت، ملحق خاص، »وفا«( 15/5/1979بيروت، 

  
)251( 

القيادة العامة بمناسبة الذكرى احلادية والثالثين  –بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -174
  .الغتصاب فلسطين

  )5 – 4، ص 25/5/1979 – 18، 667إىل األمام، بيروت، العدد ( 15/5/1979بيروت، 

  
)253( 

  .بيان جلبهة التحرير الفلسطينية بمناسبة الذكرى احلادية والثالثين الغتصاب فلسطين  -175
 49، ص 1980يناير /القاعدة، بيروت، عدد خاص، كانون الثاين( 15/5/1979بيروت، 

– 50(  

)254( 

  .اإلسرائيلية –حديث صحايف خاص للرئيس أحمد حسن البكر حول املعاهدة املصرية   -176
  )19/5/1979السفير، بيروت، ( 1979) مايو(بغداد، أواسط أيار 

)256( 

حديث صحايف خاص لألمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، ويل العهد ونائب رئيس جملس   -177
الوزراء السعودي، حول التزام اململكة جتاه حق الشعب الفلسطيني يف العودة وحق تقرير 

  .املصير
  )16/5/1979الرياض، الرياض، (باريس 

  
  

)257( 

  .اإلسرائيلية –خطاب للسيد ياسر عرفات حول اتفاق كامب ديفيد واملعاهدة املصرية   -178
  )13 – 11، ص 21/5/1979، 381فلسطين الثورة، بيروت، العدد ( 17/5/1979دمشق، 

)259( 
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يرة خطاب للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول مس  -179
  .الثورة الفلسطينية

  )10 – 6، ص 26/5/1979، 439الهدف، بيروت، العدد ( 17/5/1979دمشق، 

  
)261( 

حوار صحايف مشترك ألربعة من قادة الثورة الفلسطينية حول إجنازات الثورة الفلسطينية   -180
  .خالل أربعة عشر عاماً

  )24 – 15، ص 18/5/1979، 1176احلوادث، لندن، العدد (

  
)267( 

تصريح للسيد عدنان أبو عودة، وزير اإلعالم األردين، حول الدعوة التي وجهها رئيس   -181
  .جملس الوزراء اإلسرائيلي إىل األردن إلجراء مفاوضات سالم مع إسرائيل

  )19/5/1979الرأي، عمان، ( 18/5/1979عمان، 

  
)285( 

يي الدين معروف، نائب رئيس بيان عراقي جامايكي مشترك بمناسبة زيارة السيد طه حم  -182
  .اجلمهورية العراقية، جلامايكا

  )24/5/1979الثورة، بغداد، ( 21/5/1979بغداد، 

  
)285( 

حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير   -183
  .الفلسطينية، حول التصدي لسياسة الرئيس أنور السادات

  )5 – 1، ص 22/5/1979، بيروت، »وفا«( 22/5/1979بيروت، 

  
)286( 

  .بيان سعودي مغربي مشترك بمناسبة زيارة امللك خالد للمغرب  -184
  )24/5/1979الرياض، الرياض، ( 23/5/1979املغرب، 

)287( 

  .بيان سوري تشيكوسلوفاكي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس غوستاف هوساك لسورية  -185
  )25/5/1979دمشق،  البعث،( 24/5/1979دمشق، 

)289( 

بيان للجبهة الوطنية الفلسطينية يف األرض احملتلة حول سياسة مصر ورفض مشروع   -186
  .اإلدارة الذاتية

  )27، ص 1/6/1979 -/ 25/5، 668إىل األمام، بيروت، العدد (بيروت 

  
)290( 

ب ديفيد حديث صحايف خاص للسيد رشاد الشوا، رئيس بلدية غزة، حول اتفاق كام  -187
  .ومشروع احلكم الذاتي

  )29، ص 25/5/1979، 1177احلوادث، لندن، العدد (

  
)291( 

كلمة للفريق كمال حسن علي، وزير الدفاع املصري ورئيس الوفد املصري يف املفاوضات   -188
  .اإلسرائيلية حول احلكم الذاتي –املصرية 

  )26/5/1979األهرام، القاهرة، ( 25/5/1979بئر السبع، 

  
)293( 

بيان عراقي كوبي مشترك بمناسبة زيارة السيد طه حميي الدين معروف، نائب رئيس   -189
  .اجلمهورية العراقي، لكوبا

  )27/5/1979الثورة، بغداد، (

  
)295( 

بيان األمانة الدائمة ملؤتمر الشعب العربي حول االعتداءات اإلسرائيلية على اجلنوب   -190
  .اللبناين

  )28/5/1979السفير، بيروت، ( 27/5/1979طرابلس، 

  
)295( 

برقية من السيد ياسر عرفات إىل امللوك والرؤساء العرب، يحذرهم فيها من خماطر حرب   -191
  .اإلبادة التي يشنها اإلسرائيليون ضد الشعبين الفلسطيني واللبناين

  )5 – 3، ص 28/5/1979، بيروت، »وفا«( 28/5/1979بيروت، 

  
)296( 
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 –ايف للرئيس أنور السادات حول التطورات اجلارية يف تنفيذ املعاهدة املصرية حديث صح  -192
  .العربية –اإلسرائيلية والعالقات املصرية 

عن كراس زيارة الرئيس حممد أنور السادات ملدينة العريش، ( 28/5/1979قناة السويس، 
  )47 – 41الصادر عن الهيئة العامة لالستعالمات يف جمهورية مصر العربية، ص 

  
)297( 

  .بيان جزائري ليبي مشترك بمناسبة زيارة العقيد معمر القذايف للجزائر  -193
  )29/5/1979الشعب، اجلزائر، ( 28/5/1979اجلزائر، 

)299( 

، 242حديث صحايف خاص للسيد ياسر عرفات حول موقف املنظمة من القرار رقم   -194
ناين والسياسة األميركية يف املنطقة وسياسة الرئيس السادات والوضع يف اجلنوب اللب

  .وقضايا أخرى
، ص 4/6/1979، 383فلسطين الثورة، بيروت، العدد ( 1979) مايو(بيروت، أواخر أيار 

11 – 15(  

  
  

)299( 

تصريح صحايف خاص للسيد عبد العزيز عبد الغني، رئيس وزراء اجلمهورية العربية   -195
  .رائيليةاإلس –اليمنية، حول املعاهدة املصرية 

  )1/6/1979الرأي، عمان، (عمان 

  
)306( 

  .حديث صحايف للملك احلسن الثاين حول سياسة الرئيس أنور السادات  -196
  )2/6/1979السياسة، الكويت، (فاس 

)306( 

كلمة الدكتور عبد الله سعادة، رئيس احلزب السوري القومي االجتماعي وممثل احلركة   -197
جتماع حتضيري للمؤتمر العاملي للتضامن مع الشعوب العربية الوطنية اللبنانية، يف ا

  .والقضية الفلسطينية
 – 20، ص 16/6/1979، 200صباح اخلير، بيروت، العدد ( 4/6/1979 – 2هلسنكي، 

21(  

  
  

)307( 

حديث صحايف خاص للرئيس جعفر النميري حول موقف السودان من السياسة املصرية   -198
  .السلمية

  )3/6/1979اسة، الكويت، السي(اخلرطوم 

  
)308( 

  .بيان سوري جزائري مشترك بمناسبة زيارة وفد حزب البعث العربي االشتراكي للجزائر  -199
  )4/6/1979البعث، دمشق، ( 3/6/1979دمشق، 

)312( 

  .بيان ليبي يوغساليف مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جوزب بروز تيتو لليبيا  -200
  )4/6/1979اجلديد، طرابلس،  الفجر( 3/6/1979طرابلس، 

)313( 

يف لبنان، حول الوضع يف » أمل«تصريح للنائب حسين احلسيني، األمين العام حلركة   -201
  .اجلنوب
  )4/6/1979النهار، بيروت، ( 3/6/1979بيروت، 

  
)314( 

بيان للمجلس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول   -202
  .اع يف اجلنوباألوض

  )7/6/1979الوطن، بيروت، ( 6/6/1979بيروت، 

  
)315( 

بيان سوري كوبي مشترك بمناسبة زيارة السيد ايزيدورو مامليريكا بيويل، وزير خارجية   -203
  .كوبا، لسورية

  )8/6/1979البعث، دمشق، ( 7/6/1979دمشق، 

  
)315( 
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لسيد كريستيان ريمي ريشارد، وزير بيان فلسطيني ماالغاشي مشترك بمناسبة زيارة ا  -204
  .اخلارجية املاالغاشي، ملنظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان

  )6 – 5، ص 7/6/1979، بيروت، »وفا«( 7/6/1979بيروت، 

  
)316( 

  .بيان لوزارة اخلارجية السورية حول عزم كندا على نقل سفارتها يف تل أبيب إىل القدس  -205
  )8/6/1979مشق، البعث، د( 7/6/1979دمشق، 

)317( 

  .بيان جزائري أردين مشترك بمناسبة زيارة امللك حسين للجزائر  -206
  )8/6/1979الشعب، اجلزائر، ( 7/6/1979اجلزائر، 

)317( 

حديث صحايف خاص للسيد غسان تويني، مندوب لبنان الدائم لدى األمم املتحدة، حول   -207
  .القضية اللبنانية يف هيئة األمم

  )11 – 8، ص 8/6/1979، 186املوقف، بيروت، العدد ( نيويورك

  
)318( 

تصريح للنائب الدكتور عبد اجمليد الرافعي، أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي   -208
  .االشتراكي يف لبنان، حول االعتداءات اإلسرائيلية على اجلنوب

  )10/6/1979النهار، بيروت، ( 9/6/1979بيروت، 

  
)321( 

نص القرارات التي اتخذتها القيادة املشتركة للثورة الفلسطينية واحلركة الوطنية واجلبهة   -209
  .القومية اللبنانية، فيما يتعلق بالوضع يف اجلنوب اللبناين والوضع األمني

  )6، ص 11/6/1979، 384فلسطين الثورة، بيروت، العدد (

  
)322( 

، حول عدد »فتح«اللجنة املركزية حلركة حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف، عضو   -210
  .من القضايا السائدة يف املنطقة

  )11/6/1979السياسة، الكويت، (

  
)322( 

كلمة الدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء املصري، حول موقف مصر من املستوطنات   -211
  .التي تقيمها إسرائيل، ومن االعتداءات اإلسرائيلية على اجلنوب اللبناين

  )12/6/1979األهرام، القاهرة، ( 11/6/1979كندرية، اإلس

  
)325( 

حديث صحايف خاص للرئيس علي عبد الله الصالح حول القضية الفلسطينية والتزام اليمن   -212
  .بمقررات قمة بغداد

  )12/6/1979الشعب، اجلزائر، (

  
)326( 

الغني، رئيس جملس وزراء  بيان جزائري يمني مشترك بمناسبة زيارة السيد عبد العزيز عبد  -213
  .جمهورية اليمن العربية، للجزائر

  )17/6/1979الشعب، اجلزائر، ( 14/6/1979اجلزائر، 

  
)326( 

حديث صحايف خاص للدكتور مصطفى خليل، رئيس جملس الوزراء املصري، حول   -214
  .السياسة السلمية املصرية

  )10 – 6، 7 – 6، ص 22/6/1979و / 15/6، 1807و  1806الصياد، باريس، العددان (

  
)327( 

بيان فلسطيني ليبي مشترك صادر عن املؤتمر الطارئ بين قيادة الثورة الليبية وقادة   -215
  .فصائل الثورة الفلسطينية

  )16/6/1979الفجر اجلديد، طرابلس، ( 15/6/1979طرابلس، 

  
)336( 

األردن بالقضية حديث صحايف للملك حسين حول قضية الشرق األوسط وارتباط   -216
  .الفلسطينية

  )17/6/1979الرأي، عمان، ( 1979) يونيو(باريس، أواسط حزيران 

  
)339( 
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حديث صحايف للدكتور جورج حبش، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حول   -217
اإلسرائيلية على النضال التحرري  –انعكاسات الثورة اإليرانية واملعاهدة املصرية 

  .طيني والعربيالفلس
  )13 – 10، ص 16/6/1979، 442الهدف، بيروت، العدد (

  
  

)340( 

حديث صحايف خاص للسيد راشد عبد الله النعيمي، وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف   -218
  .دولة اإلمارات العربية املتحدة، حول قرارات قمة بغداد

  )24/6/1979 – 18النهار العربي والدويل، باريس، (أبو ظبي 

  
)344( 

  .بيان للهيئات الوطنية يف منطقة نابلس حول رفضها للمشاريع االستيطانية اإلسرائيلية  -219
  )11 – 10، ص 18/6/1979، بيروت، »وفا«( 18/6/1979فلسطين احملتلة، 

)346( 

 –حديث صحايف للسيد زهير حمسن، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية   -220
عقة ورئيس الدائرة العسكرية يف منظمة التحرير الفلسطينية، حول عدد من قوات الصا

  .القضايا الراهنة
  )9 – 8، ص 19/6/1979، 443الطالئع، دمشق، العدد (بيروت 

  
  

)346( 

 –حديث صحايف خاص للسيد أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -221
  .لقضايا الراهنةالقيادة العامة، حول عدد من ا

  )21/6/1979السفير، بيروت، ( 20/6/1979طرابلس، 

  
)347( 

خطاب الرئيس أنور السادات، يف جملس الشعب املصري، حول املوقف السياسي املصري   -222
  .اإلسرائيلية –عربياً وخارجياً منذ توقيع املعاهدة املصرية 

السادات يف جملس الشعب، عن كراس خطاب الرئيس حممد أنور ( 23/6/1979القاهرة، 
  )42 – 27صادر عن الهيئة العامة لالستعالمات، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص 

  
)349( 

  .بيان سوري ليبي صحايف مشترك بمناسبة زيارة العقيد معمر القذايف لسورية  -223
  )26/6/1979البعث، دمشق، ( 25/6/1979دمشق، 

)353( 

ص، رئيس احلكومة اللبنانية، حول تصعيد إسرائيل لغاراتها على تصريح للدكتور سليم احل  -224
  .اجلنوب اللبناين

  )28/6/1979النهار، بيروت، ( 27/6/1979بيروت، 

  
)354( 

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول   -225
  .املواجهة السورية للطيران اإلسرائيلي

  )28/6/1979الوطن، بيروت، ( 27/6/1979بيروت، 

  
)354( 

 –تصريح للسيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، حول املواجهة اجلوية السورية   -226
  .اإلسرائيلية يف سماء لبنان

  )29/6/1979النهار، بيروت، ( 28/6/1979بيروت، 

  
)355( 

  .حديث صحايف خاص للملك خالد حول الوضع يف املنطقة  -227
  )30/6/1979السياسة، الكويت، (اض الري

)355( 

حول خطورة االعتداءات اإلسرائيلية على » فتح«بيان حلركة التحرير الوطني الفلسطيني   -228
  .لبنان

  )2 – 1، ص 30/6/1979، بيروت، »وفا«( 30/6/1979بيروت، 

  
)357( 

 )357(  .تبيان كويتي ليبي مشترك بمناسبة زيارة العقيد معمر القذايف للكوي  -229
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  )2/7/1979السياسة، الكويت، ( 1/7/1979الكويت، 
تصريح صحايف للدكتور سليم احلص، رئيس احلكومة اللبنانية، بعد اجتماعه إىل السيد   -230

ياسر عرفات حول إخالء املناطق السكنية يف اجلنوب من املسلحين والدور العربي يف دعم 
  .صمود اجلنوب

  )2/7/1979يروت، النهار، ب( 1/7/1979بيروت، 

  
  

)358( 

مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إىل األمانة العامة ملنظمة املدن العربية حول اإلجراءات   -231
اإلسرائيلية ضد اجملالس البلدية يف املناطق احملتلة، واملطالبة بعقد مؤتمر عاملي 

  .للتضامن مع الشعب الفلسطيني
  )13 – 11، ص 20/7/1979، بيروت، »وفا«(عمان 

  
  

)358( 

  .حديث صحايف للسيد ياسر عرفات حول االعتداءات اإلسرائيلية على اجلنوب اللبناين  -232
  )15 – 14و  12 – 10، ص 3/7/1979، بيروت، »وفا«( 3/7/1979بيروت، 

)359( 

  .بيان جلنة القدس لدى اختتام اجتماعاتها  -233
  )14 – 9، ص 10/7/1979، بيروت، »وفا«( 3/7/1979فاس، 

)361( 

  .بيان سعودي ليبي مشترك بمناسبة زيارة العقيد معمر القذايف للسعودية  -234
  )8/7/1979الرياض، الرياض، ( 7/7/1979الرياض، 

)362( 

  .التقرير السياسي الصادر عن املؤتمر الوطني الرابع للحزب الشيوعي اللبناين  -235
و  9 – 8، ص 22/7/1979ي، بيروت، النداء األسبوع( 1979) يوليو(بيروت، أوائل تموز 

16(  

)363( 

بيان صحايف مشترك حول حمادثات السيد ياسر عرفات، والسيد فيلي برانت رئيس   -236
االشتراكية الدولية رئيس احلزب االشتراكي األملاين الغربي، واملستشار برونو كرايسكي 

  .رئيس احلزب االشتراكي النمساوي
  )10/7/1979ورة، بيروت، فلسطين الث( 8/7/1979فيينا، 

  
  

)366( 

حديث السيد ياسر عرفات يف املؤتمر الصحايف الذي عقده باالشتراك مع املستشار   -237
  .كرايسكي والرئيس برانت

  )21 – 19، ص 19/7/1979، 398فلسطين الثورة، بيروت، العدد ( 8/7/1979فيينا، 

)367( 

سيد ريمون بار، رئيس الوزراء الفرنسي، بيان عراقي فرنسي مشترك بمناسبة زيارة ال  -238
  .للعراق
  )11/7/1979الثورة، بغداد، ( 10/7/1979بغداد، 

  
)368( 

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير   -239
فلسطين، حول لقاء فيينا بين السيد ياسر عرفات واملستشار برونو كرايسكي والرئيس فيلي 

  .برانت
  )13/7/1979منشورات اإلعالم املركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 

  
  

)369( 

  .بيان جزائري تنزاين مشترك بمناسبة زيارة الرئيس جوليوس نيريري للجزائر  -240
  )16/7/1979الشعب، اجلزائر، ( 15/7/1979اجلزائر، 

)372( 

  .كزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينتقرير سياسي صادر عن اجتماع اللجنة املر  -241
  )66 – 45، ص 30/7/1979، 926احلرية، بيروت، العدد ( 1979) يوليو(أواسط تموز 

)372( 

  حديث صحايف خاص للسيد املعطي بوعبيد، رئيس احلكومة ووزير العدل املغربي، حول   -242
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  .اتفاق كامب ديفيد وقضايا أخرى
  )17 – 16، ص 16/7/1979، 1031د األسبوع العربي، بيروت، العد(

)376( 

  .حديث صحايف خاص للرئيس جعفر النميري حول الوضع العربي الراهن  -243
  )10، ص 20/7/1979، 1811الصياد، باريس، العدد (اخلرطوم 

)377( 

» فتح«بيان مشترك ما بين احلزب االشتراكي اليمني وحركة التحرير الوطني الفلسطيني   -244
  .ارة وفد احلركة جلمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيةبمناسبة زي

  )5 – 2، ص 22/7/1979، بيروت، »وفا«( 21/7/1979عدن، 

  
)378( 

  .بيان مؤتمر العمل االجتماعي الفلسطيني األول يف القدس  -245
  )10 – 8، ص 23/7/1979، بيروت، »وفا«( 22/7/1979القدس، 

)379( 

القيادة العامة يف إطار دورتها  –بهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان اللجنة املركزية للج  -246
  .العادية، حول عدد من القضايا الراهنة

  )6، ص 10/8/1979 – 3، 678إىل األمام، بيروت، العدد ( 27/7/1979

  
)380( 

بيان اللجنة اللبنانية تطالب فيه احلكومة بإعالن عزمها على نزع سالح الفلسطينيين يف   -247
  .لبنان

  )1/8/1979العمل، بيروت، ( 31/7/1979دير عوكر، 

  
)380( 

مذكرة احلركة الوطنية يف لبنان إىل األمين العام جلامعة الدول العربية حول االعتداءات   -248
  .اإلسرائيلية على اجلنوب

  )3/8/1979الوطن، بيروت، (بيروت 

  
)381( 

السياسية يف منظمة التحرير تصريح صحايف للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة   -249
الفلسطينية، حول ما نشر على لسان الرئيس جيمي كارتر من أن بعض الدول العربية ال 

  .يريد دولة فلسطينية مستقلة
  )6 – 5، ص 3/8/1979، بيروت، »وفا«( 3/8/1979بيروت، 

  
  

)383( 

االعتداءات  تصريح صحايف للسيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، حول تصعيد  -250
  .اإلسرائيلية على اجلنوب

  )5/8/1979النهار، بيروت، ( 4/8/1979بيروت، 

  
)384( 

تصريح صحايف للدكتور سليم احلص، رئيس احلكومة اللبنانية، يدعو فيه األسرة الدولية   -251
  .إىل وضع حد لالعتداءات اإلسرائيلية على اجلنوب

  )9/8/1979السفير، بيروت، ( 8/8/1979بيروت، 

  
)384( 

بيان السيد خالد الفاهوم، رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني، حول أعمال اجمللس املركزي   -252
  .ملنظمة التحرير الفلسطينية

  )8 – 7، ص 12/8/1979، بيروت، »وفا«( 12/8/1979دمشق، 

  
)385( 

طني حديث صحايف خاص للسيد خالد احلسن، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الو  -253
األميركي وموقف األسرة الدولية من  –، حول فكرة احلوار الفلسطيني »فتح«الفلسطيني 

  .القضية الفلسطينية
  )11 – 10، ص 13/8/1979، 393فلسطين الثورة، بيروت، العدد (

  
  

)385( 

تصريح ناطق رسمي باسم جبهة التحرير العربية حول ما نشر يف الصحف بشأن اتصاالت   -254
  .فلسطينية –أميركية 

  
)388( 
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  )7، ص 15/8/1979، 9الثائر العربي، بيروت، العدد (بيروت 
  .بيان سوري روماين مشترك حول زيارة الرئيس نيكوالي تشاوشيسكو لسورية  -255

  )19/8/1979البعث، دمشق، ( 17/8/1979دمشق، 
)388( 

  .»دسيوم الق«كلمة السيد ياسر عرفات يف االحتفال الذي أقيم بمناسبة   -256
 – 11، ص 20/8/1979، 394فلسطين الثورة، بيروت، العدد ( 17/8/1979بيروت، 

13(  

)389( 

يوم «كلمة الدكتور سليم احلص، رئيس احلكومة اللبنانية، يف االحتفال الذي أقيم بمناسبة   -257
  .»القدس

  )18/8/1979السفير، بيروت، ( 17/8/1979بيروت، 

  
)391( 

دي شمس الدين، نائب رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى يف خطبة الشيخ حممد مه  -258
  .»يوم القدس«لبنان، يف االحتفال الذي أقيم بمناسبة 

  )18/8/1979السفير، بيروت، ( 17/8/1979بيروت، 

  
)391( 

حديث صحايف خاص للسيد هاين احلسن، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية يف إيران، حول   -259
اإليرانية وأثر التغيرات اجلارية يف العامل اإلسالمي على القضية  –ة العالقات العربي

  .الفلسطينية
  )20/8/1979السفير، بيروت، (بيروت 

  
  

)393( 

  .بيان أردين فلسطيني صحايف مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفات لألردن  -260
  )7 – 6، ص 22/8/1979، بيروت، »وفا«( 21/8/1979املفرق، 

)394( 

تصريح مصدر إعالمي مسؤول يف الثورة الفلسطينية رداً على تصريحات روبرت شتراوس،   -261
  .مبعوث الرئيس األميركي إىل منطقة الشرق األوسط

  )14 – 13، ص 24/8/1979، بيروت، »وفا«( 24/8/1979بيروت، 

  
)394( 

لعاملي، من أجل العمل نداء السيد ياسر عرفات إىل ملوك ورؤساء دول العامل والرأي العام ا  -262
  .لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على الشعبين اللبناين والفلسطيني

  )3 – 1، ص 25/8/1979، بيروت، »وفا«( 25/8/1979بيروت، 

  
)395( 

  .بيان فلسطيني روماين مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفات لرومانيا  -263
  )11 – 5، ص 27/8/1979، بيروت، »وفا«( 27/8/1979بوخارست، 

)396( 

كلمة السيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، أمام اللجنة النيابية للشؤون اخلارجية يف   -264
  .جملس النواب حول التحرك الدبلوماسي بشأن قضية اجلنوب

  )28/8/1979النهار، بيروت، ( 27/8/1979بيروت، 

  
)398( 

 –ألردين، يف حفل عشاء أقيم تكريماً للسيد هانس خطاب السيد مضر بدران، رئيس الوزراء ا  -265
  .ديترش غنشر، وزير خارجية أملانيا االحتادية

  )29/8/1979الرأي، عمان، ( 28/8/1979عمان، 

  
)399( 

ديترش غنشر للبنان واملساعي اللبنانية  –بيان اجلبهة اللبنانية حول زيارة السيد هانس   -266
  .ة بشأن اجلنوب اللبناينلدى األمم املتحدة والدول العربي

  )29/8/1979العمل، بيروت، ( 28/8/1979بيروت، 

  
)400( 

  .نداء السيد الشاذيل القليبي حول الوضع يف اجلنوب اللبناين  -267
  )30/8/1979النهار، بيروت، ( 29/8/1979تونس، 

)401( 
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  .خطاب السيد ياسر عرفات أمام مؤتمر قمة دول عدم االنحياز السادس  -268
  )12 – 2، ص 4/9/1979، بيروت، ملحق خاص، »وفا«( 4/9/1979فانا، ها

)401( 

  .خطاب الرئيس حافظ األسد أمام مؤتمر قمة دول عدم االنحياز السادس  -269
  )5/9/1979البعث، دمشق، ( 4/9/1979هافانا، 

)404( 

  .خطاب امللك حسين أمام مؤتمر قمة دول عدم االنحياز السادس  -270
  )6/9/1979الرأي، عمان، ( 5/9/1979هافانا، 

)406( 

  .خطاب الرئيس صدام حسين أمام مؤتمر قمة دول عدم االنحياز السادس  -271
  )5/9/1979الثورة، بغداد، ( 5/9/1979هافانا، 

)408( 

كلمة الدكتور سليم احلص، رئيس احلكومة اللبنانية، أمام مؤتمر قمة دول عدم االنحياز   -272
  .السادس
  )6/9/1979النهار، بيروت، ( 5/9/1979هافانا، 

  
)409( 

خطاب الشيخ صباح األحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية الكويتي، أمام   -273
  .مؤتمر قمة دول عدم االنحياز السادس

  )7/9/1979السياسة، الكويت، ( 6/9/1979هافانا، 

  
)411( 

حل قضية الشرق األوسط والوضع  حديث صحايف خاص للسيد الشاذيل القليبي حول  -274
  .الراهن
  )10، ص 7/9/1979، 1818الصياد، باريس، العدد (تونس 

  
)412( 

خطاب الدكتور بطرس بطرس غايل، وزير الدولة املصري للشؤون اخلارجية، أمام مؤتمر   -275
  .قمة دول عدم االنحياز السادس

  )9/9/1979األهرام، القاهرة، ( 8/9/1979هافانا، 

  
)413( 

خطاب السيد حممد الصديق بن يحيى، وزير الشؤون اخلارجية اجلزائري، أمام مؤتمر قمة   -276
  .دول عدم االنحياز السادس

  )10/9/1979الشعب، اجلزائر، (هافانا 

  
)414( 

حديث صحايف خاص للسيد وليد جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي يف لبنان،   -277
  .ةحول عدد من القضايا الراهن

  )13/9/1979، 1274األنباء، بيروت، العدد (بيروت 

  
)416( 

  .حديث صحايف للسيد ياسر عرفات بمناسبة زيارته أسبانيا  -278
  )12 – 5، ص 16/9/1979، بيروت، »وفا«( 15/9/1979مدريد، 

)421( 

حديث صحايف خاص للسيد صالح خلف، عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير الوطني   -279
  .، حول االستراتيجية الفلسطينية يف املرحلة الراهنة»فتح«طيني الفلس

  )11 – 8، ص 17/9/1979، 1040األسبوع العربي، بيروت، العدد (

  
)423( 

  .بيان السيد مضر بدران، رئيس الوزراء األردين، أمام اجمللس الوطني االستشاري  -280
  )18/9/1979الرأي، عمان، ( 17/9/1979عمان، 

)429( 

  .رسالة الرئيس إلياس سركيس بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مسؤولياته الدستورية  -281
  )23/9/1979النهار، بيروت، ( 22/9/1979بيروت، 

)431( 

تصريح صحايف للسيد عبد اجلواد صالح، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   -282
رائيليين بتملك األراضي يف الفلسطينية، حول قرار السلطات اإلسرائيلية السماح لإلس
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  .املناطق احملتلة
  )4 – 3، ص 23/9/1979، بيروت، »وفا«( 22/9/1979بيروت، 

)431( 

حديث صحايف خاص للسيد عصام القاضي، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   -283
  .قوات الصاعقة، حول عدد من القضايا الراهنة –الشعبية 

  )24/9/1979البعث، دمشق، (

  
)432( 

خطاب الدكتور أحمد صدقي الدجاين، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،   -284
  .أمام ندوة التضامن مع الشعب الفلسطيني

  )16 – 14، ص 24/9/1979، بيروت، »وفا«( 24/9/1979روما، 

  
)436( 

  .ة لألمم املتحدةخطاب امللك حسين يف الدورة الرابعة والثالثين للجمعية العام  -285
  )26/9/1979الرأي، عمان، ( 25/9/1979نيويورك، 

)438( 

بيان اجلبهة اللبنانية حول رسالة الرئيس إلياس سركيس بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه   -286
مسؤولياته الدستورية، وحول دعوة الدكتور سليم احلص رئيس احلكومة اللبنانية إىل 

  . الفلسطينيإيجاد صيغة للتعايش اللبناين
  )26/9/1979العمل، بيروت، ( 25/9/1979بيروت، 

  
  

)441( 

حديث صحايف خاص للسيد الشاذيل القليبي حول القمة العربية التي دعا إليها لبنان   -287
  .للبحث يف الوضع يف اجلنوب، وحول مستقبل جامعة الدول العربية

  )27/9/1979السفير، بيروت، (طرابلس 

  
)441( 

السيد حممد الفيتوري، وزير الشؤون اخلارجية التونسي، يف الدورة الرابعة  خطاب  -288
  .والثالثين للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )28/9/1979العمل، تونس، ( 27/9/1979نيويورك، 

  
)442( 

  .بيان صحايف بمناسبة زيارة امللك خالد لليبيا  -289
  )2/10/1979الفجر اجلديد، طرابلس، ( 1/10/1979طرابلس، 

)444( 

خطاب الشيخ صباح األحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية الكويتي، يف   -290
  . الدورة الرابعة والثالثين للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )3/10/1979السياسة، الكويت، ( 1/10/1979نيويورك، 

  
)444( 

ري للشؤون اخلارجية، يف الدورة خطاب الدكتور بطرس بطرس غايل، وزير الدولة املص  -291
  .الرابعة والثالثين للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )3/10/1979األهرام، القاهرة، ( 2/10/1979نيويورك، 

  
)445( 

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول   -292
  .نوب اللبناينوزير اخلارجية األميركي املتعلق باجل» مشروع«

  )4/10/1979الوطن، بيروت، ( 3/10/1979بيروت، 

  
)447( 

خطاب السيد فؤاد بطرس، وزير اخلارجية اللبناين، يف الدورة الرابعة والثالثين للجمعية   -293
  .العامة لألمم املتحدة

  )5/10/1979النهار، بيروت، ( 4/10/1979نيويورك، 

  
)448( 

دي، وزير اخلارجية العراقي، يف الدورة الرابعة والثالثين خطاب الدكتور سعدون حما  -294
  .للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )7/10/1979الثورة، بغداد، ( 6/10/1979نيويورك، 

  
)449( 



24 
 

  .بيان فلسطيني تركي صحايف مشترك حول زيارة السيد ياسر عرفات لتركيا  -295
  )2 – 1، ص 8/10/1979، بيروت، »وفا«( 6/10/1979أنقرة، 

)451( 

حديث صحايف خاص للسيد الشاذيل القليبي حول دور جامعة الدول العربية يف التعامل   -296
  .مع أزمة الشرق األوسط والوضع يف لبنان وقضايا أخرى

  )5، ص 8/10/1979، 127النهار العربي والدويل، باريس، العدد (بيروت 

  
)452( 

الشؤون اخلارجية اجلزائري، يف الدورة الرابعة  خطاب السيد حممد الصديق بن يحيى، وزير  -297
  .والثالثين للجمعية العامة لألمم املتحدة

  )10/10/1979الشعب، اجلزائر، ( 8/10/1979نيويورك، 

  
)452( 

بيان اجلبهة اللبنانية حول وجود الفلسطينيين يف لبنان وموضوع توطينهم يف اجلنوب   -298
  .وقضايا أخرى

  )17/10/1979لعمل، بيروت، ا( 16/10/1979بيروت، 

)453( 

  .بيان سوري سوفياتي مشترك حول زيارة الرئيس حافظ األسد لالحتاد السوفياتي  -299
  )19/10/1979البعث، دمشق، ( 18/10/1979موسكو، 

)454( 

  .القيادة العامة –قرارات املؤتمر العام اخلامس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   -300
  )5 – 4، ص 12/11/1979 – 26/10، 689ألمام، بيروت، العدد إىل ا( 18/10/1979

)455( 

حديث صحايف للسيد الشاذيل القليبي حول لقائه وزير اخلارجية اللبناين وحل مشكلة   -301
  .اجلنوب والقمة العربية املتوقعة

  )25/10/1979السفير، بيروت، ( 24/10/1979بيروت، 

  
)456( 

ملشترك بين اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى بيان صادر عن االجتماع ا  -302
الوطنية والتقدمية وبين جبهة األحزاب والقوى القومية والوطنية يف لبنان حول التحركات 

  .الدبلوماسية األميركية ومهمات الوضع الراهن يف لبنان
  )25/10/1979الوطن، بيروت، ( 24/10/1979بيروت، 

  
)456( 

  .مشترك بمناسبة زيارة الرئيس سبيروس كبريانو لسورية بيان سوري قبرصي  -303
  )26/10/1979البعث، دمشق، ( 25/10/1979دمشق، 

)458( 

حديث صحايف خاص للسيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير   -304
  .الفلسطينية، حول التحرك الدبلوماسي الفلسطيني وقضايا أخرى

  )29 – 28، ص 26/10/1979، 1199دن، العدد احلوادث، لن(باريس 

  
)459( 

حديث صحايف خاص للسيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير   -305
فلسطين، حول الشروط األميركية لفتح حوار فلسطيني أميركي، وخماطر احلوار الفلسطيني 

  .األردين، وقضايا أخرى
  )24 – 20، ص 29/10/1979، 938احلرية، بيروت، العدد (بيروت 

  
  

)461( 

حديث صحايف خاص للسيد عصام القاضي، أمين سر قيادة منظمة طالئع حرب التحرير   -306
  .قوات الصاعقة، حول عدد من القضايا الراهنة –الشعبية 

  )30/10/1979البعث، دمشق، (

  
)463( 

عاملي للتضامن مع الشعب خطاب السيد ياسر عرفات يف اجللسة االفتتاحية للمؤتمر ال  -307
  .العربي وقضيته املركزية قضية فلسطين

  )4/11/1979فلسطين الثورة، بيروت، ( 2/11/1979لشبونة، 

  
)464( 
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رسالة امللك خالد إىل املؤتمر العاملي للتضامن مع الشعب العربي وقضيته املركزية قضية   -308
  .فلسطين

  )7/11/1979الرياض، الرياض، (

  
)468( 

يان قيادة املقاومة الفلسطينية حول قرار السلطات اإلسرائيلية بإبعاد السيد بسام ب  -309
  .الشكعة، رئيس بلدية نابلس

  )11 – 9، ص 14/11/1979، بيروت، »وفا«( 13/11/1979بيروت، 

  
)469( 

  .بيان فلسطيني سوفياتي مشترك بمناسبة زيارة السيد ياسر عرفات لالحتاد السوفياتي  -310
  )6 – 4، ص 14/11/1979، بيروت، »وفا«( 14/11/1979موسكو، 

)469( 

حديث إذاعي للسيد وليد جنبالط، رئيس احلزب التقدمي االشتراكي، حول الوضع يف لبنان   -311
  .ومؤتمر القمة العربي العاشر املزمع عقده يف تونس وقضايا أخرى

  )2، ص 15/11/1979، 1283األنباء، بيروت، العدد (باريس 

  
)471( 

  .ورقة العمل اللبنانية املقدمة إىل مؤتمر وزراء اخلارجية العرب يف تونس  -312
  )17/11/1979النهار، بيروت، ( 16/11/1979تونس، 

)472( 

  .ورقة العمل الفلسطينية املقدمة إىل مؤتمر وزراء اخلارجية العرب يف تونس  -313
  )8 – 7، ص 17/11/1979، بيروت، »وفا«( 17/11/1979تونس، 

)473( 

نص ورقة العمل املتعلقة باجلنوب اللبناين التي وضعتها اللجنة اخلماسية املنبثقة من   -314
  .مؤتمر وزراء اخلارجية العرب يف تونس

  )18/11/1979السفير، بيروت، ( 17/11/1979تونس، 

  
)473( 

ادة حديث إذاعي للرئيس أنور السادات بمناسبة إعادة منطقة سانت كاترين إىل السي  -315
  .املصرية
  )19/11/1979األهرام، القاهرة، ( 18/11/1979القاهرة، 

  
)474( 

خطاب السيد نايف حواتمه، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يف مهرجان   -316
  .التضامن مع الشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة

  )23 – 22، ص 26/11/1979، 941احلرية، بيروت، العدد ( 18/11/1979بيروت، 

  
)476( 

تصريح صحايف للدكتور عبد اجمليد الرافعي، أمين سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي   -317
االشتراكي يف لبنان، حول مؤتمر القمة العربي العاشر والوجود الفلسطيني يف اجلنوب 

  .اللبناين وقضايا أخرى
  )20/11/1979الوطن، بيروت، ( 18/11/1979

  
  

)477( 

  .خطاب الرئيس احلبيب بورقيبة يف افتتاح مؤتمر القمة العربي العاشر  -318
  )21/11/1979العمل، تونس، ( 20/11/1979تونس، 

)478( 

  .خطاب الرئيس صدام حسين يف اجللسة االفتتاحية ملؤتمر القمة العربي العاشر  -319
  )21/11/1979الثورة، بغداد، ( 20/11/1979تونس، 

)479( 

ذكرة السيد إنعام رعد، نائب رئيس اجمللس السياسي املركزي للحركة الوطنية اللبنانية، م  -320
  .إىل األمم املتحدة حول الوضع يف اجلنوب اللبناين

  )19، ص 1/12/1979، 224صباح اخلير، بيروت، العدد ( 20/11/1979نيويورك، 

  
)481( 

  .العربي العاشر مذكرة احلركة الوطنية اللبنانية إىل مؤتمر القمة  -321
  )21/11/1979الوطن، بيروت، (بيروت 

)482( 
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رسالة الرئيس إلياس سركيس إىل اللبنانيين بمناسبة الذكرى السادسة والثالثين الستقالل   -322
  .لبنان

  )22/11/1979النهار، بيروت، ( 21/11/1979بيروت، 

  
)484( 

  .البيان اخلتامي ملؤتمر القمة العربي العاشر  -323
  )24/11/1979النهار، بيروت، ( 22/11/1979، تونس

)485( 

  .قرارات مؤتمر القمة العربي العاشر املتعلقة باجلنوب اللبناين  -324
  )24/11/1979النهار، بيروت، ( 22/11/1979تونس، 

)487( 

تصريح صحايف للسيد بيار اجلميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول نتائج مؤتمر   -325
  .ي العاشرالقمة العرب

  )24/11/1979العمل، بيروت، ( 22/11/1979بيروت، 

  
)487( 

  .حديث صحايف خاص للسيد الشاذيل القليبي حول نتائج مؤتمر القمة العربي العاشر  -326
  )24/11/1979النهار، بيروت، ( 23/11/1979تونس، 

)488( 

نان، حول األزمة يف لب» أمل«حديث صحايف خاص للنائب حسين احلسيني، رئيس حركة   -327
  .اللبنانية والعالقة بقوات الردع العربية واملقاومة الفلسطينية

  )15 – 14، ص 26/11/1979، 209املوقف، بيروت، العدد (

  
)489( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد العزيز حسين، وزير الدولة الكويتي لشؤون جملس الوزراء،   -328
  .تائجهحول أعمال مؤتمر القمة العربي العاشر ون

  )27/11/1979السياسة، الكويت، (الكويت 

  
)490( 

رسالة السيد ياسر عرفات إىل األمم املتحدة بمناسبة يوم التضامن العاملي مع الشعب   -329
  .الفلسطيني

 – 9، ص 3/12/1979، 309فلسطين الثورة، بيروت، العدد ( 28/11/1979بيروت، 
11(  

  
)491( 

إىل رئيس جلنة األمم املتحدة املعنية بممارسة الشعب رسالة الرئيس حافظ األسد   -330
  .الفلسطيني حلقوقه الثابتة، بمناسبة يوم التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيني

  )29/11/1979البعث، دمشق، ( 28/11/1979دمشق، 

  
)493( 

  .خطاب العقيد معمر القذايف بمناسبة يوم التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيني  -331
  )1/12/1979الفجر اجلديد، طرابلس، ( 29/11/1979بلس، طرا

)494( 

رسالة الرئيس احلبيب بورقيبة إىل األمم املتحدة بمناسبة يوم التضامن العاملي مع الشعب   -332
  .الفلسطيني

  )30/11/1979العمل، تونس، ( 29/11/1979تونس، 

  
)496( 

بمناسبة يوم التضامن العاملي مع الشعب رسالة الرئيس أنور السادات إىل األمم املتحدة   -333
  .الفلسطيني

  )30/11/1979األهرام، القاهرة، ( 29/11/1979القاهرة، 

  
)497( 

خطاب السيد علي ناصر حممد، رئيس جملس وزراء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،   -334
  .لفلسطينييف املهرجان الذي أقيم يف عدن بمناسبة يوم التضامن العاملي مع الشعب ا

  )13 – 12، ص 8/12/1979، 466الهدف، بيروت، العدد ( 29/11/1979عدن، 

  
)498( 

 )499(  .الفلسطيني –بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول اخلالف الليبي   -335
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  )3 – 2، ص 9/12/1979، بيروت، »وفا«( 8/12/1979بيروت، 
  .النضال الشعبي الفلسطيني يف ختام دورتها الثانية بيان اللجنة املركزية جلبهة  -336

  )20 – 18، ص 22/12/1979، 171نضال الشعب، بيروت، العدد ( 11/12/1979
)500( 

  .بيان عراقي موزامبيقي مشترك بمناسبة زيارة الرئيس سامورا موبزش ماشيل للعراق  -337
  )14/12/1979الثورة، بغداد، ( 13/12/1979بغداد، 

)502( 

الليبي  –بيان اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول اخلالف الفلسطيني   -338
  .وقضايا أخرى

  )11 – 8، ص 15/12/1979، بيروت، »وفا«( 13/12/1979دمشق، 

  
)503( 

بيان اجمللس السياسي املركزي لألحزاب والقوى الوطنية والتقدمية يف لبنان حول اخلالف   -339
  .بياللي –الفلسطيني 

  )15/12/1979الوطن، بيروت، ( 14/12/1979بيروت، 

  
)505( 

حديث صحايف خاص للسيد عبد الرحيم أحمد، أمين سر جبهة التحرير العربية، حول عدد   -340
  .من القضايا الراهنة

  )8 – 7، ص 15/12/1979، 17الثائر العربي، بيروت، السنة العاشرة، العدد (بيروت 

)506( 

خاص للسيد كميل شمعون، رئيس حزب الوطنيين األحرار ورئيس اجلبهة حديث صحايف   -341
  .اللبنانية، حول عدد من القضايا

  )17/12/1979، 137النهار العربي والدويل، باريس، العدد (

  
)508( 

حديث صحايف خاص للشيخ أحمد بن سيف آل ثاين، وزير الدولة القطري للشؤون   -342
  .مة العربي العاشراخلارجية، حول نتائج مؤتمر الق

  )26، ص 17/12/1979، 137النهار العربي والدويل، باريس، العدد (

  
)509( 

  .حديث صحايف خاص للملك حسين حول عدد من القضايا الراهنة  -343
  )18/12/1979السياسة، الكويت، (

)509( 

حديث صحايف خاص للدكتور مصطفى خليل، رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية   -344
  .صري، حول تطور مفاوضات احلكم الذاتيامل

  )24/12/1979األهرام، القاهرة، (القاهرة 

  
)511( 

  .البيان الوزاري للحكومة األردنية اجلديدة برئاسة الشريف عبد احلميد شرف  -345
  )25/12/1979الرأي، عمان، ( 24/12/1979عمان، 

)513( 

ملوقف من اتفاق كامب ديفيد حديث صحايف خاص للشريف عبد احلميد شرف حول ا  -346
  .ومشروع احلكم الذاتي ونتائج مؤتمر القمة العربي العاشر

  )30/12/1979الرأي، عمان، (عمان 

  
)513( 

تصريح صحايف للسيد ياسر عرفات حول االجتماع الفلسطيني اللبناين العربي ضمن إطار   -347
  .بي العاشرحترك جلنة املتابعة العربية املنبثقة من مؤتمر القمة العر

  )18، ص 31/12/1979، بيروت، »وفا«( 31/12/1979بيروت، 

  
)515( 

  
  

  ملحـــق
  اإلسرائيلية ومالحقها والرسائل املتبادلة املوقعة معها  –النص الكامل للمعاهدة املصرية   -1
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  .ما بين مصر وإسرائيل والواليات املتحدة األميركية
ب الصحفي، سفارة جمهورية مصر العربية ، املكت»وثائق السالم«( 26/3/1979واشنطن، 

  )بواشنطن، الواليات املتحدة األميركية

)516( 

 –قرار مؤتمر قمة دول عدم االنحياز السادس حول اتفاق كامب ديفيد واملعاهدة املصرية   -2
  .اإلسرائيلية

  )10/9/1979النهار، بيروت، ( 9/9/1979هافانا، 

  
)548( 

  .النحياز السادس حول لبنانقرار مؤتمر قمة دول عدم ا  -3
  )10/9/1979النهار، بيروت، ( 9/9/1979هافانا، 

)548( 

  
 


