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)اأ(

�آبي، �صينزو، 419–420

�الئتالف �لعاملي لن�رشة �لقد�ص وفل�صطني، 377

�الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�صاءلة - �أمان، 124

�آر�ن، �صمعون، 327

�آرئيل، �أوري، 145، 294

�آ�صيا، 321، 363، 421

�آل ثاين، حممد بن عبد �لرحمن، 313

�آل خليفة، خالد بن �أحمد، 308

�آل خليفة، مبارك، 317

�آل �صعود، ريا بنت بندر، 323

�الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية، 120–121

�آيزنكوت، غادي، 198، 203، 257، 260، 313–314

�أبر�موفيت�ص، عوفر�، 327

�أبو �لب�صل، عبد �لنا�رش، 140

�أبو زهري، �صامي، 282

�أبو �صليمان، كميل، 302

�أبو �صنينة، يو�صف، 291

�أبو �صبيح، يو�صف، 164

�أبو طه، �أنور، 52

�أبو طري، حممد، 161

�أبو ظبي، 311، 315–317، 327

�أبو عرفة، خالد، 161

�أبو �لعطا، بهاء، 204، 298، 300

�أبو غز�لة، �إيهاب، 142

�أبو �لغيط، �أحمد، 281–282

�أبو قويدر، �صامر، 142

�أبو كروم، بهاء، 301

�أبو ليلى، عمر، 56–57

�أبو مرزوق، مو�صى، 370

�الحتاد �الإفريقي، 415–417

،403  ،391–390  ،316  ،48 �الأوروبي،   �الحتاد 

425 ،412 ،410–408

- �لبملان �الأوروبي، 307

�الحتاد �لبملاين �لعربي، 324

�الحتاد �لدويل للك�صاف �مل�صلم، 328

�الحتاد �لديقر�طي �لفل�صطيني )فد�(، 34، 47، 50

�الحتاد �ل�صوفييتي، 242، 244، 412

�حتاد �لطالب يف “�إ�رش�ئيل”، 245

�الحتاد �لعاملي لعلماء فل�صطني، 333

�الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، 377

 ،92 )�أوبال(،  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطيني  �الحتاد 

419

�الحتاد �لوطني لطلبة �لكويت، 331

 ،218–216  ،183  ،92  ،71  ،56  ،49 �أو�صلو،  �تفاق 

406 ،392 ،326

�تفاق �خلليل 1997، 56، 154

�تفاق �ل�صاطئ 2014، 31، 34

�تفاق �رشم �ل�صيخ، 56

�تفاق غزة �أريحا، 56

�تفاق �ملرور و�حلركة 2005، 56

�تفاق �مل�صاحلة/ �تفاق �لقاهرة 2005، 43

�تفاق �مل�صاحلة/ �تفاق �لقاهرة 2011، 43، 282

�تفاق �مل�صاحلة/ �تفاق �لقاهرة 2017، 27–32، 282، 

393

�تفاق و�ي ريفر، 56

�تفاقيات جنيف، 395–397

�تفاقية برلني 1878، 158
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�ملر�أة  �لتمييز �صد  �أ�صكال  �لق�صاء على جميع  �تفاقية 

)�صيد�و(، 49

�تفاقية �لكويز، 289

�إتنو، �إدري�ص ديبي، 378–379، 415

�إثيوبيا، 415

�الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية )قطاع غزة(، 30، 202

)�ل�صفة  �ملخابر�ت  �لفل�صطينية/  �الأمنية  �الأجهزة 

 ،57–55  ،50–49  ،42  ،39  ،36  ،30 �لغربية(، 

400 ،295 ،268 ،198 ،163 ،60–59

- جهاز �الأمن �لوقائي، 50

�الإح�صاء �ملركزي �للبناين، 302

�أحمد، �آبي، 415

�الأحمد، عز�م، 39، 43، 296

�الإخو�ن �مل�صلمون، 283، 294، 316

�أديل�صون، �صيلدون، 151

�أذربيجان، 264، 379، 380

�إربد، 295

�الأرجنتني، 247، 417–418، 421

�أرد�ن، جلعاد، 143، 228

�الأردن، 51، 72–73، 81–82، 84–87، 89، 112، 117، 

،296–290 ،281 ،279 ،215 ،161 ،142 ،140 ،135 

،322–321  ،318  ،315–313  ،306  ،299 

408 ،405 ،365 ،335 ،332 ،330–328

- �حلكومة �الأردنية، 137، 157، 291–295

- غور �الأردن، 56، 168، 177، 185، 214، 269، 

419

- �لقو�ت �مل�صلحة �الأردنية، 292

- جمل�ص �لنو�ب �الأردين، 291، 293–294، 295

- نهر �الأردن، 185، 214، 295

�أردوغان، رجب طيب، 350–351، 353–358، 360

�أرغمان، ند�ف، 198، 288

�أريحا، 75، 179، 183، 420

�إرينيو�ص �الأول، 157

�إ�صبانيا، 117، 253–254

�أ�صرت�ليا، 247، 281

�إ�صخاروف، �آيف، 198

�الأ�صد، ب�صار، 296

�أ�صدود، 204، 215

�إ�صطنبول، 91، 293، 352، 356، 362، 377

��صتية، حممد، 34، 40–41، 287

�الأعرج، با�صل، 56

�الأغو�ر، 75، 123، 176–177، 179، 183، 217، 240

�إفريقيا، 264، 281، 319، 415

�ألكني، زئيف، 145، 148

�أملانيا، 117، 247، 253–254، 263، 325

�ألون، نيت�صان، 203

 ،262  ،213  ،117  ،51 �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت 

،320  ،318–315  ،313  ،310  ،308  ،306  ،286 

364 ،327 ،325 ،323–322

- حكومة �الإمار�ت، 317

�أمريكا �جلنوبية، 418

�أمريكا �ل�صمالية، 244

–425  ،421  ،419–417  ،264  ،92 �لالتينية،  �أمريكا 

426

�الأمم �ملتحدة، 39، 41، 44، 47، 56، 123، 182، 211، 

 ،326  ،321  ،311  ،309  ،307  ،305  ،299  ،283

 ،377  ،375  ،366  ،357–356  ،354–353  ،350

 ،414  ،411–409  ،407  ،398–396  ،394–390

426 ،424 ،417–416

- برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، 301

 ،357  ،350  ،301  ،288  ،281 - �جلمعية �لعامة، 

 ،397–395  ،391  ،378  ،375  ،368  ،363

418 ،416 ،411 ،409 ،407 ،400

- قو�ت �ليونيفيل، 393

- �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي، 396، 398، 

414

 ،216  ،212  ،151  ،44 �لدويل،  �الأمن  جمل�ص   -

،394–393 ،376–375 ،350 ،309 ،282–281 

412 ،400 ،398 ،396
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- جمل�ص حقوق �الإن�صان، 211، 309، 396، 399

- مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية 

)�أوت�صا(، 182، 211

و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة   -

)�ليون�صكو(، 139، 356، 375، 400

�لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة   -

)�الأونرو�(،  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني 

 ،281–280 ،213–212 ،91 ،89–85 ،83–81

 ،397–392  ،353  ،310–309  ،301  ،291

420 ،413–410 ،401

�أميدرور، ياكوف، 265

�نتفا�صة �الأق�صى �صنة 2000، 138–139، 154، 165، 

185

�إندوني�صيا، 374–375، 377، 379–380

�أنقرة، 352–355، 357، 360–361

�أوباما، بار�ك، 151، 172، 212

�أوبريان، روبرت، 407

،270  ،244  ،242  ،215  ،148  ،91  ،82  �أوروبا، 

 ،410–409  ،390–389  ،356  ،322  ،315–314

424

�أورون، �أمرية، 289

�أوزبك�صتان، 380

�أو�صلو، 44

�أو�صون )والية(، 377

�أوغلو، �أحمد د�ود، 352

�أوغلو، مولود جاوي�ص، 281، 354–356

�أوغند�، 324

�أوكر�نيا، 117

�أونال، ماهر، 354

�إير�ن، 214، 258–259، 286، 299، 307–308، 311–

 ،379  ،374–362  ،349  ،334  ،322–320  ،317

419 ،414 ،407 ،403

- �جلي�ص �الإير�ين، 297، 368

- �حلر�ص �لثوري �الإير�ين، 368

- قوة �لقد�ص �الإير�نية، 298

- �حلكومة �الإير�نية، 364

- جمل�ص �الأمن �لقومي �الإير�ين، 371

- جمل�ص �ل�صورى �الإ�صالمي، 363–364، 369

�إيرلند�، 254، 420

�إي�صل، �أمري، 259

�إيطاليا، 117، 253–254، 262، 315–316، 333

�إيفان�ص، مايك، 325

�إيالت، 294، 315

�أيالند، غيور�، 259

�إيلوفيت�ص، �صاوول، 226

�إيو )نيجرييا(، 377

)ب(

باب �حلديد، 164

باب �خلليل، 156–158

باب �ل�صاهرة )�لقد�ص(، 151

باب �لغو�منة، 145

باباجان، علي، 352

باباديو�ص، نيكوال�ص، 157

بار، غابي، 289

بار�غو�ي، 417

بار�ك، �إيهود، 237

بار�م، �أمري، 257

باردو، تامري، 311، 315

با�صيل، جب�ن، 301، 304

با�صيليت، مي�صيل، 211

�لباقورة )�الأردن(، 293–294

باك�صتان، 374–376

- �حلكومة �لباك�صتانية، 376

باومل، زخاريا، 299

�لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، 262، 290، 305

�لبحر �مليت، 56
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،314–313  ،308  ،306  ،280  ،213  �لبحرين، 

364 ،332 ،323–322 ،320 ،318–317

بدر�ن، ح�صام، 370

،411–410  ،407  ،281  ،254–253  �لب�زيل، 

426–425 ،421 ،418–417

�لبغوثي، مرو�ن، 51، 60

بركة ماميال، 153

بركة، نور، 202

�لبهان، عبد �لفتاح، 324

 ،71  ،56  ،46  ،44 �القت�صادي،  باري�ص  بروتوكول 

363

برو�صور، رون، 416

بروك�صل، 307

بري، نبيه، 305

 ،390  ،304  ،262  ،254  ،252  ،247  ،158 بريطانيا، 

425

- �حلكومة �لبيطانية، 304

جمل�ص �لعموم �لبيطاين، 390

�لبيك�ص، 410–411، 425–426

�لبيك�صت، 390، 403، 425

�لب�صري، عمر، 323–324

بطركية �لروم �الأرثوذك�ص، 184

�لبط�ص، خالد، 45، 52

بغد�د، 322، 332

�لبقاع )لبنان(، 83

بكري�ت، ناجح، 142، 291

بالطة، 156

بلجيكا، 253–254

بن �صودة، فاتو، 162، 422

بن مائري، �إيلي، 268

بن منا�صي، �آري، 319

بن�ص، مايك، 292

124 ،HSBC بنك �أت�ص �أ�ص بي �صي

�لبنك �لدويل، 120–122، 124

بو �صعب، �إليا�ص، 305

بوتر�جايا، 373

بوت�صو�نا، 327

بوتني، فالديري، 297، 412، 426

بوركينا فا�صو، 424

بو�ص، جورج )�البن(، 212، 407

بولتون، جون، 403، 407

بول�صونارو، جايري، 411، 417–418

بوليفيا، 417، 425

- �حلكومة �لبوليفية، 418

 ،402  ،365  ،328  ،313  ،280  ،174 مايك،  بومبيو، 

418 ،407 ،404

بيت �جلوهر، 145–146

بيت حنينا، 164–165، 172، 186

بيت �صاحور، 177

بيت �صفافا، 165، 168

بيت حلم، 75، 156، 177، 180، 182

بريكوفيت�ص، �أفر�هام، 406

�لبرية، 75

بريوت، 43، 83، 304، 331–332

بيلني، يو�صي، 268

)ت(

تايالند، 331

تايو�ن، 254، 411

�لتجمع �لديقر�طي �لفل�صطيني، 34، 49

 ،236–235  ،228 )بلد(،  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع 

239

حتالف �ل�رشق �الأو�صط �ال�صرت�تيجي )مي�صا(، 365

 ،59  ،57  ،46  ،42  ،31  ،29–27 دونالد،  تر�مب، 

،167  ،165  ،161  ،159  ،151  ،148  ،135  ،91 

 ،216  ،213–211  ،185  ،183  ،172–171

،357  ،334  ،315  ،312–311  ،306  ،300  ،228 

 ،401–400  ،376  ،373  ،366–365  ،363–362
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،419  ،414–413  ،411  ،409  ،406  ،403 

425–424

تركمان�صتان، 380

تركي، خالد بن في�صل بن، 306

 ،254–253  ،121  ،117–115  ،92  ،82  ،51 تركيا، 

 ،381–379  ،374  ،361–351  ،349  ،286  ،281

406 ،390

- �جلي�ص �لرتكي، 351، 357

- �حلكومة �لرتكية، 354، 361

ت�صيميت، �أوهاد، 289

ت�صاد، 321، 378–379

- �جلي�ص �لت�صادي، 379

ت�صيلي، 418، 421

تعز، 333

 ،267  ،264–263  ،233  ،212  ،199  ،27 �أبيب،  تل 

 ،352  ،322  ،317  ،299  ،295–293  ،289–288

 ،403  ،400  ،376  ،372  ،366  ،360  ،355–354

420 ،417–416

�لتلة �لفرن�صية، 166

تنظيم د�ع�ص، 30، 288–289، 298–299، 316

�لتنظيم �ل�صعبي �لنا�رشي، 302

توجو، 415

توليد�نو، �إليعازر، 206، 257

تون�ص، 318–319، 322، 327–328، 332

- �حلكومة �لتون�صية، 327

�لتيار �لليب�يل �لديوقر�طي �لرو�صي، 426

تيو�نا، �إح�صان، 376

)ث(

ثيوفيلو�ص �لثالث، 156–158، 184–185

)ج(

جاباي، �آيف، 317

�جلار �هلل، خالد، 324

جاكرتا، 376

جالنت، يو�آف، 145، 229

جامعة �الأزهر )غزة(، 51–52

�جلامعة �الإ�صالمية، 52

جامعة بريزيت، 53–54

جامعة تل �أبيب، 260، 283، 391

جامعة حيفا، 391

جامعة �خلليل، 52

 ،354  ،333  ،292  ،284–279 �لعربية،  �لدول  جامعة 

358–357

�جلامعة �لعبية، 149، 166، 378

جامعة �لقد�ص )�أبو دي�ص(، 52–53، 326

جامعة مان�ص�صرت، 421

جامعة �لنجاح، 52

جامعة هارفارد، 406، 421

جانت�ص، بني )بنيامني(، 58، 233، 236–238، 260

جبارين، ز�هر، 370

جبل �أبو غنيم، 171

جبل �لزيتون، 151

جبل طارق، 390

جبل �ملكب، 164–165، 168، 170

 ،45–44  ،36 �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، 

285 ،201 ،47

- كتائب �ملقاومة �لوطنية، 201

)حد��ص(،  و�مل�صاو�ة  لل�صالم  �لديقر�طية  �جلبهة 

239 ،236

–43  ،36  ،31  ،29 �ل�صعبية لتحرير فل�صطني،  �جلبهة 

285 ،201 ،57 ،54 ،47 ،45

- كتائب �أبو علي م�صطفى، 201

�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة، 47

�جلبهة �لعربية للتغيري، 236، 239

�جلبري، عادل، 307، 309، 311، 313

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، 161، 172، 177، 181

جدة، 375
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جر�ر، �أحمد ن�رش، 56

جرينبالت، جاي�صون، 332

�جلز�ئر، 121، 322، 332، 334، 389

جزيرة كريت، 290

جعجع، �صمري، 302

�جللزون، 181

�جلليل، 230، 232، 234، 261، 304

جمعة، ب�صارة، 323

جمعية “�أ�صدقاء �إ�رش�ئيل”، 390

جمعية �أ�صدقاء فل�صطني �لنيجرييني، 377

�جلمعية �لرتكية للت�صامن مع فل�صطني )فيد�ر(، 91

جمعية مدينة د�وود �ال�صتيطانية )�إلعاد(، 147، 149، 

151

جمعية نه�صة �لعلماء، 377–378

جمعية �لوفاق �لبحرينية، 332

جنوب �إفريقيا، 410–411، 415–416

�جلنيد، عبد �هلل، 325

جنني، 56، 75، 179، 181

 ،58–57 )�ل�صاباك(،  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جهاز 

378 ،288 ،265 ،206 ،201 ،198–197

 ،81  ،75–71 �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �جلهاز 

116–114 ،93–92 ،89

–297  ،261  ،246  ،243–242  ،81–80  ،73 �جلوالن، 

399–396 ،365 ،305 ،300

جوالن، يائري، 259–260

جونني، يوناتان، 327

 �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي/ قو�ت �الحتالل، 56، 140–141،

،183  ،181  ،167–165  ،163–161  ،154 

 ،235  ،232  ،210  ،208  ،206–201  ،199–197

 ،305  ،300–297  ،289  ،267  ،265  ،263–257

 ،395–393  ،378  ،374  ،363  ،355  ،313  ،308

423 ،421 ،416 ،397

�جلي�ص �لوطني �ل�صوري، 357

جني بينغ، �صي، 413

)ح(

حاجز عطارة، 176

حارة �ملغاربة، 165، 332

�حلبتور، خلف، 325

 ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإ�صالمية  �حلركة 

141

 ،52  ،47  ،45–42  ،36  ،29 �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة 

367 ،307 ،298 ،285 ،263 ،213 ،201

- �رش�يا �لقد�ص، 201، 204

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 52، 298

 حركة حما�ص، 27–39، 42–49، 52–54، 57، 59–61،

 ،235  ،215  ،213  ،206–204  ،202–201  ،198

،293  ،289  ،287–282  ،269–267  ،263  ،259 

 ،353  ،349  ،319–318  ،310–307  ،304–302

 ،393  ،374  ،372–370  ،367  ،360  ،358–357

418 ،416 ،412

 ،205  ،203–201 �لق�صام،  �لدين  عز  كتائب   -

286–285

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 27، 285، 293، 304، 355، 

371–370

حركة �ل�صالم �الآن، 173

 ،136  ،61–59  ،55–46  ،44–38  ،36–27 حركة فتح، 

412 ،361 ،349 ،268 ،201 ،163–162

- كتائب �صهد�ء �الأق�صى، 201

- �للجنة �ملركزية، 32، 34، 39، 50–51، 55

- �ملجل�ص �لثوري، 42، 59

حركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، 36، 44–45، 47

وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة 

�لعقوبات )بي دي �أ�ص(، 420–421

�حلريري، �صعد، 83، 300، 302

حزب �الحتاد �لديقر�طي )تركيا(، 351

حزب �الحتاد �لوطني )حزب �مل�صتوطنني(، 242

حزب �حتاد �ليمني، 236، 239
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 ،239–236  ،58 الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حزب 

270–269 ،241

حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا”، 203، 235–239، 241، 270

 ،315  ،305–302  ،300  ،259–258  ،215 �هلل،  حزب 

371 ،369 ،367 ،318

حزب بهار�تيا جاناتا، 414

حزب �لبيت �ليهودي، 145

�حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي )لبنان(، 301

حزب جي�رش، 239

حزب �خلري )تركيا(، 357

�حلزب �لديوقر�طي �الأمريكي، 161

حزب �صا�ص، 236، 239، 241

حزب �ل�صعب �لفل�صطيني، 34، 36، 47، 50

�حلزب �ل�صيوعي �لرو�صي، 426

حزب �لعد�لة و�لتنمية، 351، 354–355

حزب �لعمال )بريطانيا(، 425

حزب �لعمال �لكرد�صتاين، 351

حزب �لعمل، 236، 239، 241، 311، 317

حزب �لقو�ت �للبنانية، 302

حزب كاديا، 241

حزب ُكلنا، 226، 236، 239

 حزب �لليكود، 137، 174، 226، 229، 236، 238–239،

270 ،241

حزب �ملوؤمتر �ل�صعبي )�ل�صود�ن(، 323

حزب �ملوؤمتر �لهندي، 426

حزب �ملوؤمتر �لوطني �ل�صود�ين، 323

حزب �ملحافظني )بريطانيا(، 390، 425

حزب �مل�صتقبل )تركيا(، 352

حزب مريت�ص، 236، 239، 241

حزب ي�ص عتيد، 239

 ،239  ،236 هتور�ة(،  )يهدوت  �لتور�ة  يهود  حزب 

241

ح�صن، د�ود عمر�ن مال، 377

ح�صني، حممد، 136

�حل�صيني، جودة، 163–164

�حل�صيني، عدنان، 136، 163

حفرت، حليفة، 325

�حلقاين، حممد عادل، 326

حقل متار، 290

 ،58  ،56 �الحتالل،  حكومة  �الإ�رش�ئيلية/  �حلكومة 

 ،181  ،177  ،162  ،160–159  ،147–146  ،139

 ،233  ،231–230  ،228–225  ،216  ،205–204

 ،283  ،268  ،264  ،251–249  ،240  ،236–235

 ،378  ،367  ،323  ،311–310  ،300–299  ،294

420 ،416 ،392

- �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صّغر لل�صوؤون 

 ،205–204 )�لكابينت(،  و�ل�صيا�صية  �الأمنية 

367

�حلكومة �لفل�صطينية )عام(، 35، 102، 123، 136

- حكومة ��صتية، 32، 34–35، 39–41، 43، 46، 

167 ،60 ،50–48

،27 هلل،  �حلمد  �لوطني/  �لوفاق  حكومة   - 

 ،285  ،282  ،60–58  ،43  ،41–39  ،35–29

307 ،292 ،287

�حللبو�صي، حممد، 324

حلف �صمال �الأطل�صي )ناتو(، 389، 407، 409

�حلمد �هلل، ر�مي، 30، 32، 34، 40، 50، 267، 287

حمد�ن، �أ�صامة، 370

حمد�ن، حممد عمر، 303

�حلويج، عبد �لهادي، 325

حري�م، بار�ك، 258

حيفا، 215، 230، 234، 315، 325، 390، 413

)خ(

خا�صقجي، جمال، 315

خالد، تي�صري، 43

خامنئي، علي، 364، 367–368، 370–371

�خلان �الأحمر، 161–163، 166، 168، 184، 186
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خان، عمر�ن، 375

خانيون�ص، 75، 202–203، 218، 286

خر�زي، كمال، 371

�خلرطوم، 323

�خل�رشي، جمال، 122

�خل�رشي، حممد �صالح، 307

�خل�رشي، هاين، 307

�خلط �الأخ�رش، 175

خطة �ألون، 185

خطة تنوفاه، 260

خطة جدعون، 260

خط هوف، 305

 ،183–180  ،177  ،175  ،154  ،75–74  ،39 �خلليل، 

295 ،209–208 ،186–185

)د(

 ،116  ،90  ،81 �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة 

379 ،265 ،250–249 ،245–244 ،242

د�ئرة �ل�صكان و�لهجرة �الإ�رش�ئيلية، 377

�لد�ر �لبي�صاء، 325، 333

د�نون، د�ين، 321

�لد�وودي، حممد �لدجاين، 326

دبي، 317، 326

 ،268  ،163  ،60  ،54  ،52–51  ،39 حممد،  دحالن، 

361 ،353 ،308

دعنا، ر�ئد، 142

دم�صق، 296–298

�لدوحة، 308–309

دوغني، �لك�صاندر، 426

دول �لبلقان، 316

دويك، عزيز، 36، 309

دياب، ح�صان، 300

دير �لبلح، 75

دير �لزور، 298

دير �ل�صلطان، 158–159

ديرمر، رون، 316

ديكارلو، روزماري، 394

ديال بريجوال، �رشجيو، 160، 246

ديل ر�ي، النا، 421

)ر(

ر�بطة برملانيون الأجل �لقد�ص، 356

ر��صد، عبد �هلل بن، 313

ر�فيد، بار�ك، 323

�لر�م )�لقد�ص(، 172

ر�م �هلل، 27، 29–30، 33، 44–45، 53، 55، 57، 75، 122، 

،186–185  ،183–181  ،178–175  ،172  ،168 

414 ،353 ،349 ،309 ،266 ،198

ر�ي�ص، كوند�ليز�، 407

�لرباط، 332

�لربيعة، عبد �هلل بن عبد �لعزيز، 310

�لرجوب، جبيل، 50، 268

�لرزيقي، �ل�صادق، 331

�لر�صق، عزت، 370

ر�صو�ن، �إ�صماعيل، 370

رفح، 75

�لرملة، 230

رو�ند�، 282، 399، 416

روث، كينيث، 211

روحاين، ح�صن، 363–364، 368

 ،297  ،284  ،254  ،247  ،242  ،116  ،112 رو�صيا، 

426–425 ،412–410 ،403 ،391 ،360 ،299

�لريا�ص، 284، 306، 312، 315

�لري�صوين، �أحمد، 333

ريغان، رونالد، 402

ريغف، مريي، 148، 151، 317، 327

ريفلني، روؤوفني، 377
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)ز(

ز�ده، عزيز ن�صري، 368

ز�مبيا، 282

ز�يد، عبد �هلل بن، 315

ز�يد، حممد بن، 311، 316، 325

زعبي، حنني، 228

�لزعنون، �صليم، 29

زكي، ح�صام، 282

�لزو�ري، حممد، 318–319

)�س(

�صابان، حاييم، 312

�صاحة عمر )�لقد�ص(، 156، 184

�صاحل �لعاج، 380

�صان �صلفادور، 92، 418

�صتاقوف، يحيى خليل، 377–378

�صرتيك، يو�آل، 257

�رش�ج، �صيد عقيل، 378

�صعد، �أ�صامة، 302

�صعود، حممد، 326

 ،281–279  ،215  ،121–120  ،117  ،112 �ل�صعودية، 

 ،323–320  ،318  ،315–310  ،308–306  ،286

370 ،364 ،327

- �جلي�ص �ل�صعودي، 308

- جمل�ص �الأمن �لوطني �ل�صعودي، 311

�صعيد، قابو�ص بن )�ل�صلطان(، 314

�صعيّد، قي�ص، 319

�صالمي، ح�صني، 368–369

�ل�صالمني، فادي، 163

�صلطان، بندر بن، 311

�صلطة �الآثار �الإ�رش�ئيلية، 149

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 93، 114–115، 121

�صلفادور، 92

�صلفيت، 75، 174–176، 178، 182–183

�صلمان، حممد بن، 306، 312، 314–315، 325

�صلهب، عبد �لعظيم، 142

�صلو�ن، 147–152، 161، 163–165، 185–186

�صليماين، قا�صم، 257، 260

�صموتريت�ص، بز�ليل، 177

�صنغافورة، 254

�ل�صنغال، 380

�صنقرط، مازن، 136

�ل�صنو�ر، يحيى، 30، 33، 372

�ل�صود�ن، 82، 321، 323–325، 331، 334، 389

- �حلكومة �ل�صود�نية، 323

 ،279  ،261  ،259–258  ،89  ،87–81  ،72 �صورية، 

 ،365  ،352  ،322  ،318–317  ،304  ،299–296

405 ،393 ،367

- �جلي�ص �ل�صوري، 298

- �حلكومة �ل�صورية، 296

�صوي�رش�، 253–254

�صيبوين، غابي، 260

�ل�صي�صي، عبد �لفتاح، 283–285، 287–290، 325

�صيال، دودي، 327

�صيناء، 197–198، 285–290، 310، 316، 318، 325، 

335

)�س(

�صاتيلوف، �أليك�ص، 327

�صار�ن�صكي، ناتان، 139، 145

�صارون، �أريل، 135، 138، 144

�صاكيد، �أييلت، 234

�صالوم، درور، 268

�صبات، مئري بن، 314، 378

�صبعا )لبنان(، 305

�صتاينتز، يوفال، 290، 316

�رشفات، 168
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�رشكة �ألبيت، 416

�رشكة تطوير �حلي �ليهودي، 149

�رشكة د�رك مارتر، 316

�رشكة دوبلماير، 147

�رشكة ديكنز �أند مادي�صون، 319

�رشكة ديليك دريلينغ، 289–290

�رشكة �صناعات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 416

�رشكة �صناعات �ل�صالح �الإ�رش�ئيلية، 416

�رشكة �صناعات �لطري�ن �الإ�رش�ئيلية، 416

�رشكة �ل�صناعات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، 262

�رشكة �لطري�ن �ملدين �الإ�رش�ئيلية “�لعال”، 321

�رشكة غاز �ل�رشق �مل�رشية، 289

�رشكة فريينت، 316

�رشكة اليترن، 147

�رشكة نوبل �إنريجي، 289، 295

)�أمان(،  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت  �صعبة 

268 ،259 ،203

�صكري، �صامح، 287

�صلّح، رم�صان عبد �هلل، 52

�صمخاين، علي، 371

�ل�صوف )لبنان(، 83

�ل�صيخ جر�ح، 166، 170

�ل�صيخ، ح�صني، 50

)�س(

�ل�صاعقة/ طالئع حرب �لتحرير �ل�صعبية، 47

�صالح، حممد عثمان، 333

�ل�صاحلي، ب�صام، 43

�ل�صاحلي، حممد، 142

�صبي، عكرمة، 136

�ل�صفدي، �أين، 291

 ،59  ،46  ،33  ،31 تر�مب،  �صفقة  �لقرن/  �صفقة 

،218  ،213  ،200  ،197  ،183  ،123  ،120  ،91 

،293–292  ،287  ،283  ،280  ،269–268 

 ،349  ،335–331  ،324  ،312–311  ،307–306

 ،377  ،372–371  ،369  ،366–362  ،357–356

427 ،414 ،412 ،406 ،403–402 ،382–381

�صالح، ماهر، 370

�صندوق �ل�رش�كة �لفل�صطيني، 400

�صور، 83

�صور باهر، 164–165، 168، 185

�صيد�، 83، 303

�ل�صني، 115، 117، 252، 254، 390، 403، 410–413، 

426–425

)ط(

طر�بل�صي، روين، 328

�لطريق �لهريودياين، 149–151

طليب، ر�صيدة، 420

طهر�ن، 367، 370، 373

طوبا�ص، 75، 182–183

�لطور، 165

طوطح، حممد، 161

طولكرم، 75، 174، 179

�لطري�وي، توفيق، 50–51

)ظ(

ظريف، حممد جو�د، 364–365

ظهر �ملالح )قرية(، 181

�لظهر�ن، 215، 280

)ع(

عابود، 159

�لعاروري، �صالح، 304، 370–371

�لعالول، حممود، 50، 55، 268

عبا�ص، عبد �ل�صخي، 323

 عبا�ص، حممود )�أبو مازن(، 27–40، 42–43، 45–48،

،217–216  ،212  ،163  ،61–55  ،52–50 
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،302  ،287–286  ،284  ،282  ،269–266 

422 ،418 ،416 ،412 ،326 ،312 ،310–306

عبا�ص، من�صور، 235

عبد �لر�زق، �الأمني، 323

عبد �لعزيز، �صلمان بن )�مللك �ل�صعودي(، 312

عبد �لعزيز، عبد �هلل بن، 311، 350

عبد �لقادر، حامت، 136

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 291–292، 294–295

عبد �هلل، �صيف �لدين، 374

عبده، ماريو، 417

عبود، يو�صف، 331

عبيد، حممد �صمري، 167

�لعتيبة، يو�صف، 313، 316

عثمان، يا�رش، 285

�لعجوري، �أكرم، 298

�لعجوري، معاذ، 298

،322  ،319  ،314  ،121  ،116  ،112  ،41  �لعر�ق، 

389 ،334 ،325–324

- �لبملان �لعر�قي، 324

- �جلي�ص �لعر�قي، 319

- �حلكومة �لعر�قية، 319، 324

عرفات، يا�رش، 39، 51

�لعريف، ميثاء، 327

عريقات، �صائب، 43، 56، 268

عز�م، نافذ، 52

�لعزة، فاروق، 281

ع�صقالن، 204، 290

ع�رش�وي، حنان، 43

�لعطاري، حممد، 163

عطون، �أحمد، 161

عفيفي، حممود، 281

عقبة دروي�ص، 163

عقل، ع�صام، 163–164

عكا، 230

عالوي، �إياد، 332

�لعلوي، ه�صام بن عبد �هلل، 319

علوي، يو�صف بن، 314

عليان، غ�صان، 257

�لعمادي، حممد، 308–309

عّمان، 293–295، 325، 332

ُعمان، 213، 313–314، 321–322، 414

عمر، �إلهان، 420

عودة، �أين، 235

عون، مي�صيل، 301

عوي�صة، طه، 141

�لعيزرية، 184

�لعي�صوية، 154، 164–167، 185

)غ(

غابورون، 327

�لغابون، 380

�لغامن، مرزوق، 309

غرينبالت، جاي�صون، 151، 403–404، 406

�لغمر )�الأردن(، 293–294

غنيمات، جمانة، 292–293

غو�تيماال، 281–282، 350، 417

غيث، عدنان، 163، 167

)ف(

�لفاتيكان، 333

فاخر، عبد �لرحمن حممد، 374

فاين�صتاين، يهود�، 416

فرج، ماجد، 30، 50، 163، 268

فرن�صا، 117، 121، 247، 253–254

فريدمان، ديفيد، 151

فريدمان، مورت، 322

فريدمان، هو�رد، 406
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فكي حممد، مو�صى، 415

،86–84  ،80  ،74–72  ،1948 �ملحتلة   فل�صطني 

 ،232–231  ،228  ،200  ،198–197  ،182–181

350 ،270 ،242

فندق �الإمبرييال، 156

فندق برت�، 156

فنزويال، 403، 417–418، 425

فودة، خالد، 285

فوك�ص، يهود�، 257

فيتنام، 264

في�صمان، �أليك�ص، 260–261

)ق(

قادري، رية، 296

قا�صمي، بهر�م، 369

قانون �لقومية �ليهودية، 233–234، 269، 356، 363، 

368

 ،292  ،290–284  ،44–43  ،32–30  ،28–27 �لقاهرة، 

399 ،314

�لقباين، �صامر، 142

قب�ص، 262، 290، 315، 354

�لقبة �حلديدية، 201، 203–204، 263

�لقدومي، خالد، 370

قر�، �أيوب، 315، 317–318

قرقا�ص، �أنور، 308، 315

�لقروي، نبيل، 319

قطر، 121، 286، 306–310، 313، 318، 327، 374

قلقيلية، 75، 175، 179، 229

قليبو، منري، 122

قمة بريوت، 350

قمة تون�ص 2019، 279–282

 ،280–279  ،215 �لقد�ص،  قمة   /2018 �لظهر�ن  قمة 

310 ،282

)ك(

كات�ص، ي�رش�ئيل، 288، 314–315، 317، 326، 366

كات�ص، يعقوب، 242

�لكاريبي، 418

كاز�خ�صتان، 379–380

كاال، يو�صف، 378

كالني، �إبر�هيم، 354

كامل، عبا�ص، 287–288

�لكامريون، 380، 399

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 38

كحلون، مو�صيه، 226، 288، 322

كرد�صتان �لعر�ق، 352، 404

�لكرمل، 232

كرو�تيا، 318

كرينبول، بيري، 353

ك�صمري، 375–376

�لكعبي، ح�صن، 324

كفر عقب، 165، 172

كالرك، جون، 392

كلينتون، بيل، 212

كلينتون، هيالري، 407

كند�، 247، 319، 399

�لكني�صت/ �لبملان �الإ�رش�ئيلي، 40، 144، 161، 198، 

 ،263  ،257  ،250  ،241–232  ،229–225  ،209

409 ،363 ،326 ،322 ،315 ،270–269 ،265

كني�صة �لقيامة، 158–159، 211

كو�الملبور، 286، 381

كوبا، 417–418

كوبنهاغن، 91

كوخايف، �أفيف، 257، 260–261

كوريا �جلنوبية، 254، 404

كوريا �ل�صمالية، 403

كو�صتاريكا، 282
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كو�صرن، جارد، 211–212، 291، 401، 406

كولومبيا، 417، 421

كوهني، �إيلي، 317

كوهني، يو�صي، 313

�لكويت، 120–121، 308–310، 324، 331

- جمل�ص �الأمة �لكويتي، 309، 324

كيغايل، 416

كينيا، 415

)ل(

الريجاين، علي، 363–364

الفروف،  �صريجي، 412

�للبدي، هبة، 294

لبنان، 51، 72، 82–89، 160، 258–260، 262، 279، 

 ،332–331  ،325  ،322  ،318  ،305–300  ،286

414 ،405 ،393 ،389 ،367 ،335–334

- �جلي�ص �للبناين، 302–303، 305

- �حلكومة �للبنانية، 83، 300–305

- �ملجل�ص �الأعلى للدفاع �للبناين، 305

�للبناين،  �لبملان  �للبناين/  �لنو�ب  جمل�ص   -

305 ،300

جلان �ملقاومة �ل�صعبية، 201

- �ألوية �لنا�رش �صالح �لدين، 201

�للجنة �الإد�رية )قطاع غزة(، 27، 32–34

جلنة �النتخابات �ملركزية، 47

�للجنة �لبار�ملبية �لعاملية، 374

جلنة �حلو�ر �للبناين - �لفل�صطيني، 301

�للجنة �لرباعية �لدولية، 217، 391–392، 408، 410

)�أيباك(،  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة 

406 ،322

�للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، 122

�للجنة �لقطرية الإعمار غزة، 308

�للد، 230

لودي، مليحة، 375

ليئون، مو�صيه، 145

 ،262  ،238–235  ،205  ،203 �أفيجدور،  ليبمان، 

321 ،299 ،297 ،267

ليبيا، 279، 318، 325، 334، 389

- حكومة حليفة حفرت، 325

لريمان، عري�ن، 289

ليفانون، �إ�صحق، 294

ليفني، ت�صيبي، 318

)م(

موؤمتر باري�ص لل�صالم، 406

 ،313  ،280 �القت�صادي،  لل�صالم  �لبحرين  موؤمتر 

427 ،406 ،404 ،332 ،324–323 ،318

- وثيقة �لبحرين، 404–407

موؤمتر �حلو�ر �لوطني )�ل�صود�ن(، 323

�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، 91، 415

موؤمتر �لعلماء �مل�صلمني )ماليزيا(، 373

موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، 91

موؤمتر �للجنة �الأمريكية �ليهودية، 378

موؤمتر مدريد، 411

موؤمتر هرت�صليا، 258–259

موؤمتر و�ر�صو، 216، 314، 365

موؤمتر �لوحدة �الإ�صالمية )طهر�ن(، 367

مادورو، نيكوال�ص، 411

موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 155

موؤ�ص�صة �لت�صامن �لدويل حلقوق �الإن�صان، 155

موؤ�ص�صة �صاهد، 414

موؤ�ص�صة �ل�صمري، 210

موؤ�ص�صة فافو، 81

موؤ�ص�صة فريَدم هاو�ص، 422

�ملالكي، ريا�ص، 358

مايل، 378
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ماليزيا، 373–374، 377، 379–380، 421

- �حلكومة �ملاليزية، 374

مبادرة �حلز�م و�لطريق، 390، 413

مبادرة �ل�صالم �لعربية، 215–216، 281، 350، 411

مبارك، فاطمة بنت، 327

�ملجر، 281

�ملجل�ص �الإ�رش�ئيلي للعالقات �خلارجية، 378

و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص 

)بكد�ر(، 310

جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 259، 265، 314

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 31، 34–36، 38، 40، 

309 ،210–208 ،60 ،53 ،46–45 ،43–42

جمل�ص �لتعاون �خلليجي، 306، 322، 325، 365

جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، 35، 37، 39، 60

جمل�ص �ملثقفني و�لعلماء �ل�صباب �الإندوني�صيني، 376

 ،55  ،48–43  ،34  ،29 �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص 

419 ،60 ،58

جمل�ص �لوقف �الإ�صالمي )�لقد�ص(، 136–137، 291

جمموعة �أن �أ�ص �أو، 315–316

جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، 82

�ملحكمة �جلنائية �لدولية، 162، 422–423

 ،42  ،38–35 �لفل�صطينية،  �لعليا  �لد�صتورية  �ملحكمة 

48 ،45

 ،162–161  ،158  ،156 �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة 

234 ،232 ،184

حممد، عبد �لرحمن ولد، 307

حممد، مهاتري، 286، 373–374

حممود، جا�صم، 325

خميم �صعفاط، 164–165، 184–186

خميم �ملية مية، 303

خميم �لريموك، 82، 296

مدر�صة ي�صيفا كول طره، 406

�ملدهون، �إبر�هيم، 332

مردخاي، يو�آف، 205، 268–269

مر�صي، حممد، 283، 285

�ملر�صد �الأورومتو�صطي حلقوق �الإن�صان، 308

مر�صودي، رتنو، 375

مرعي، عبد �لرحمن، 294

مركز �أبحاث �الأر��صي، 182

مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات، 208

�ال�صرت�تيجية،  للدر��صات  �ل�صاد�ت   - بيجني  مركز 

306

مركز تر�ث يهود �ليمن، 148

مركز عد�لة )�ملركز �لقانوين حلقوق �الأقلية �لعربية يف 

�إ�رش�ئيل(، 234

مركز �لعودة �لفل�صطيني، 91

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، 54

مركز �لِقَدم )كيدم(، 147، 149

مركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، 199

 ،156–154 �الإبر�هيمي،  �الإبر�هيمي/ �حلرم  �مل�صجد 

186 ،175

م�صجد �الأربعني، 154

 ،155–154  ،152–149  ،145–135 �مل�صجد �الأق�صى، 

 ،294–293  ،291  ،206  ،186–184  ،165  ،163

359 ،356 ،353 ،351 ،349 ،326 ،312

- باب �الأ�صباط، 145

 ،152  ،143–141  ،138–136 �لرحمة،  باب   -

186 ،184

- باب �ل�صل�صلة، 143، 145

- باب �لعامود، 148–149

- باب �لقطانني، 141

- باب �ملغاربة، 139، 143، 145

- باب �مللك في�صل، 163

- �صاحة �لب�ق، 139–145، 150

- قبة �ل�صل�صلة، 139

- قبة �ل�صخرة، 139–141

- �مل�صلى �ملرو�ين، 138

م�صجد بالل بن رباح، 156
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م�صجد �ل�صيخ مكي، 154

م�صقط، 313، 314، 321

م�صلم، من�صور بن، 307

 ،91  ،33  ،30 غزة(،  )قطاع  �لكبى  �لعودة  م�صري�ت 

 ،294  ،291  ،284  ،257  ،218  ،206  ،201–197

397 ،395 ،393 ،381 ،362 ،355–351 ،332

م�صعل، خالد، 27، 29، 353

م�رش، 32، 51، 72، 82، 112، 116–117، 121، 123، 

 ،294  ،292  ،290–282  ،280–279  ،262–261

 ،330–328  ،325  ،322–321  ،318  ،313  ،310

423 ،405 ،394–393 ،365 ،354 ،335

- جهاز �ملخابر�ت، 284–285، 287–288

- �جلي�ص �مل�رشي، 288–289، 316

م�صيق باب �ملندب، 314، 390

م�صيق هرمز، 314، 390

مطار قلنديا، 171، 184

معب بيت حانون/ �إيريز، 123، 210، 267

معب رفح، 123، 211، 284–287

معب �لكر�مة، 211

معب كرم �أبو �صامل، 122

�ملعلمي، عبد �هلل بن يحيى، 307

معهد �أبحاث �الأمن �لقومي، 283

�ال�صرت�تيجية  للدر��صات  �الأور�صليمي  �ملعهد 

و�الأمنية، 289

معهد ترومان، 378

معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 259–260

معهد �صتوكهومل �لدويل الأبحاث �ل�صالم، 264

�ملعهد �لفرن�صي للر�أي، 424

معهد هرت�صليا، 295، 424

معهد و��صنطن ل�صيا�صة �ل�رشق �الأدنى، 260

�ملعهد �ليهودي ل�صوؤون �الأمن �لقومي، 316

�ملغرب، 318، 322، 325، 327–330، 332–333

- �حلكومة �ملغربية، 333

مفخرة �إ�رش�ئيل )كني�ص(، 145

�ملفرق )�الأردن(، 295

�ملفو�صية �الإفريقية، 415

مقبة باب �لرحمة، 151–152

مقبة ماأمن �هلل، 151–153

مقبة �ملجاهدين، 151، 154

�ملقبة �ليو�صفية، 151

�ملقد�د، في�صل، 296

�ملك�صيك، 417–418، 421

مكة �ملكرمة، 279

مكنا�ص، 328

مالدينوف، نيكوالي، 41، 392–394

�ملنامة، 216، 280، 318، 322، 325

منتدى �لتفكري �الإقليمي، 316

مندلبليت، �أفيحاي، 227

منظمة “�أمريكيون من �أجل �ل�صالم �الآن”، 420

 ،31–29  ،27 �لفل�صطينية )م.ت.ف(،  �لتحرير  منظمة 

 ،92  ،60–59  ،56–55  ،50–48  ،46–38  ،36–34

419 ،401 ،398 ،296 ،281 ،212 ،154

- �للجنة �لتنفيذية، 30، 44–46، 55–56، 60

،48  ،46–42  ،38  ،29 �ملركزي،  �ملجل�ص   - 

60 ،58 ،56–55

 ،356–349  ،333  ،214 �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة 

381 ،376–374 ،362–361 ،359

منظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية، 416

منظمة �لدول �الأمريكية، 417

منظمة �ل�صفافية �لدولية، 124

منظمة �لعفو �لدولية، 422

منظمة �لعمل �لدولية، 122

منظمة مر��صلون بال حدود، 423

منظمة هيدو�ص، 245

منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، 211، 423

منيمنة، ح�صن، 301

مودي، ناريندر�، 414

مور�لي�ص، �إيفو، 417–418
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�ملو�صاد، 265، 303، 311، 313، 315، 319

مو�صكو، 412

مو�صوي، عبا�ص، 369

ميثاق روما، 422

ميالنو، 91

ميلمان، يو�صي، 259، 263

)ن(

نابل�ص، 39، 56، 75، 155، 176، 179، 181، 183

نا�رش، بختيار، 376

نباتي، نور �لدين، 356

نتنياهو، بنيامني، 56، 58، 61، 143، 147، 162، 175، 

 ،240  ،238–233  ،229  ،227–225  ،217–212

،299–297  ،294  ،289–287  ،269  ،267–265 

 ،355–354  ،328  ،325–320  ،315–311  ،304

،412  ،403  ،379–377  ،367  ،365–364 

422 ،420 ،418–417 ،415–414

نتنياهو، �صارة، 151

نخالة، زياد، 52

ن�رش �هلل، ح�صن، 302، 304–305

�لنقب، 214، 230

نهاريا، 261

نونيز، �ألوي�صيو، 418

�لنيجر، 378

نيجرييا، 377، 379–380

نيويورك، 288، 306، 313، 321، 363، 368، 406

)هـ(

هبّة �أبو خ�صري 2014، 165

هبّة باب �الأ�صباط، 165

هبّة باب �لرحمة، 137، 141، 144، 165، 186

هبّة �لنفق ) 1996(، 185

هتلر، �أدولف، 356

�لهدمي، فادي، 167

هرت�صوغ، �إ�صحق، 311

هرت�صيليا، 316

هكوهني، غر�صون، 299

 ،376–375  ،314  ،264  ،254–253  ،117  ،92 �لهند، 

426 ،421 ،414 ،410 ،407

- �حلكومة �لهندية، 414

هندور��ص، 417–418

�لهندي، حممد، 52

هنغبي، ت�صاحي، 367

 ،293  ،286–285  ،136  ،29  ،27 �إ�صماعيل،  هنية، 

370 ،353

هوف، فريدريك، 305

هولند�، 253–254

هوجن كوجن، 253–254

�لهيئة �الإ�صالمية �لعليا )�لقد�ص(، 136

هيئة �صوؤون �الأ�رشى، 51

�لهيئة �ل�صعبية ملنا�رشة �ل�صعب �لفل�صطيني، 333

هيئة علماء �ل�صود�ن، 333

)و(

و�دي حلوة )حي(، 151

و�دي �حلم�ص، 165، 184–185

و�ر�صو، 365

 ،309–308  ،300  ،263  ،215  ،212  ،44 و��صنطن، 

 ،371  ،364  ،355  ،352  ،323  ،318  ،316  ،313

403 ،401

وباء كورونا )كوفيد-19(، 106، 120، 123–124

وثيقة �لوفاق �لوطني )وثيقة �الأ�رشى( 2006، 43

�لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية، 402

وكالة �لتعاون و�لتن�صيق �لرتكية )تيكا(، 354

�لوكالة �ليهودية، 246

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية/ �أمريكا، 57، 101، 117، 

 ،216–213  ،185  ،164–163  ،151  ،121–120

 ،291  ،281–280  ،264–262  ،254  ،252  ،247
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،324–323  ،316  ،312–311  ،309  ،306–304 

،356–354  ،352  ،333–332  ،328  ،326 

 ،375  ،372–370  ،368  ،365–363  ،360–359

 ،407–406  ،403–399  ،396  ،393–389  ،381

425 ،421 ،419 ،417 ،413 ،409

- �لبيت �الأبي�ص، 323، 365–366، 404، 406

- �جلي�ص �الأمريكي، 319

- �حلكومة �الأمريكية، 376، 402

- �لكوجنر�ص، 212، 400–401، 420

- جمل�ص �لنو�ب �الأمريكي، 292، 407

واليتي، علي �أكب، 369

ويدودو، جوكو، 378

وي�صبود، �أمري، 293

)ي(

�ليابان، 253–254، 403–404، 419–420

- �حلكومة �ليابانية، 419

يافا، 230

يدلني، عامو�ص، 259

يعلون، مو�صيه، 299

�ليماين، خالد، 313

�ليمن، 279، 306، 318، 322، 333–334، 365، 389

�ليونان، 82، 156، 262، 290، 315–316
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

اأواًل: االإ�شدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، 2006.  .1

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016–2017، 2018.  .10

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2018–2019، 2020.  .11

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005، 2006.  .12

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .13

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .14

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد وعبد �حلميد فخري �لكيايل، حمررون، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة   .15

.2011 ،2008

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .17

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .18

�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .19

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .20
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حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.  .21

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.  .22

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2018، 2019.  .23

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2019، 2020.  .24

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(، 2008.  .25

الحتالل  حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .26

الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .27 

�أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�أول�صت  �صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  الأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .28

�إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر الإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(، 2009.  .29
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