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بن مناحيم، يوين، 20، 384

بوبي�صكو، نيكو، 280

 ،226  ،170  ،163  ،109  ،98  ،86 فالديري،  بوتني، 

469 ،242

بوخاري�صت، 139

بوخبوط، �أمري، 330، 413، 488، 504

بو�صا، �صولومي بالونغي، 407

بو �صعب، �إليا�ص، 431

بوغد�نوف، ميخائيل، 86، 476

بول�صونارو، جاير، 149

بولند�، 71، 82، 84، 92، 476، 519

- �حلكومة �لبولندية، 78، 84

،128  ،81  ،38  ،25  ،14 مايك،   بومبيو، 

 ،256  ،254  ،175  ،164  ،144  ،142  ،137–136

 ،527  ،521  ،518–516  ،420  ،413  ،409  ،393

547–546 ،542

بياتنة، عبد �لرحمن، 38

بيت حانون، 33، 209–210، 294، 415

بيت الهيا، 130، 163، 529

 ،305  ،277  ،237  ،182  ،134  ،47  ،21 حلم،  بيت 

482 ،373 ،364

بيتمان، روبرت، 192

بريت�ص، ر�يف، 274، 361، 499

بريت�ص، عمري، 76، 292، 305

بريزيت، 194، 314

بريكامينو، �أرييل، 34

 ،283  ،270  ،265  ،173  ،114  ،72  ،43  ،35 بريوت، 

430 ،386 ،347 ،345 ،310

بيلني، يو�صي، 460

بينيتز، ماريو، 410

 ،122  ،115  ،96–95  ،66 نفتايل،  بينيت، 

 ،527  ،522  ،510  ،505  ،376  ،145  ،127

،570  ،564  ،549  ،546–545  ،539  ،531 

574–572

)ت(

�لتجمع �لديوقر�طي �لفل�صطيني، 11

 ،116  ،90  ،17 )بلد(،  �لديقر�طي  �لوطني  �لتجمع 

439 ،434 ،371 ،365 ،342

فل�صطني،  يف  و�ل�صهد�ء  لالأ�رشى  �لوطني  �لتجمع 

577 ،294

حتالف �ليمني �ملوحد، 344، 360، 376، 381، 415، 

528 ،505 ،481 ،436 ،434

 ،116  ،95  ،89  ،78–77  ،67 دونالد،  تر�مب، 

 ،145  ،142–140  ،137  ،123–122  ،119

 ،176–175  ،173  ،170  ،166–165  ،150
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،211  ،206  ،190  ،188  ،184–183 

 ،228  ،226  ،223  ،219  ،217  ،214–213

،256–255  ،253–252  ،243–242  ،230 

 ،285  ،280  ،272–271  ،266  ،262–261  ،259

 ،331–330  ،323  ،316  ،307–306  ،304  ،289

 ،383–381  ،378  ،372  ،360  ،347  ،344  ،336

 ،422  ،420–418  ،415  ،411  ،395  ،393  ،387

 ،466  ،463  ،444  ،442  ،438  ،428  ،426  ،424

 ،527  ،518–517  ،510  ،504–503  ،487–486

576 ،573 ،568 ،560 ،555 ،547

 ،342  ،294  ،184  ،176  ،168  ،114  ،98  ،63 تركيا، 

 ،521  ،498  ،470  ،465  ،463  ،442  ،435  ،388

548 ،543 ،524

- جمل�ص �لنو�ب �لرتكي، 176

تركي، خالد بن في�صل بن، 133

ت�صوري، متان، 266

ت�صاد، 36–37

�لت�صيك، 84، 236

- جمل�ص �لنو�ب، 241

ت�صيليك، عمر، 166

�لتكروري، نو�ف، 343

تك�صا�ص، 111، 192

 ،96–94  ،80  ،77  ،67  ،62  ،25  ،22  ،15 �أبيب،  تل 

 ،134  ،130  ،128–127  ،122  ،116  ،109  ،98

 ،212  ،208  ،195  ،189  ،144  ،142  ،139

 ،241–240  ،236  ،227  ،223–222  ،219–218

 ،310  ،280  ،273–271  ،262  ،258  ،256

،373  ،343  ،340  ،336  ،328  ،315  ،313 

 ،502  ،500–499  ،487  ،406  ،390  ،380–379

543 ،540 ،511 ،509 ،505–504

�لتميمي، �أحالم، 124

تنظيم د�ع�ص، 17، 135، 420، 460

�لتنظيم �ل�صعبي �لنا�رشي )لبنان(، 345

توغو، 226

توليد�نو، �إليعازر، 462

تون�ص، 15، 226، 374، 468، 481، 502، 557

�لتويجري، حممد بن مزيد، 233

تيكا، �صولومون، 305

تيلر�صون، ريك�ص، 428، 517

)ث(

ثابت، زياد، 75

)ج(

�جلاغوب، منري، 276

جاالنت، يو�آف، 387، 499

جامعة �إك�صرت �لبيطانية، 167

جامعة �لبرت�، 515

�جلامعة �الأمريكية  )بريوت(، 43

�جلامعة �الأمريكية )�لقاهرة(، 25

جامعة بريزيت، 171، 182، 544

جامعة تل �أبيب، 134، 287، 308

جامعة �لدول �لعربية، 27، 31، 72–73، 116، 141، 

 ،408  ،325  ،281  ،275  ،185  ،171  ،162–160

539 ،524 ،476 ،435 ،430

- �لقمة �لعربية �لـ23 )بغد�د(، 14

- قمة �لظهر�ن )قمة �لقد�ص(، 242، 266

 ،185  ،148 )تون�ص(،   30 �لـ  �لعربية  �لقمة   -

266 ،242

- �لقمة �لعربية �لطارئة )مكة(، 242

جامعة هارفارد، 139، 428، 511



593

فهر�ست

 ،126  ،122  ،76  ،69  ،63  ،61  ،29 بني،  جانت�ص، 

،324  ،319  ،317  ،291  ،269  ،180  ،137 

 ،437  ،434  ،429–428  ،375  ،363  ،346–345

،489  ،482–480  ،477  ،473–472  ،439 

543 ،527 ،524–522 ،519–518

جاوي�ص �أوغلو، مولود، 98، 114، 166، 388، 498

جايابال، بر�ميال، 268

جبارة، �صهى، 22، 27

جباليا، 73، 127

جب�ن، كرمي، 544

�جلبل �الأ�صود )مونتينيغرو(

- جي�ص �جلبل �الأ�صود، 558

- حكومة �جلبل �الأ�صود، 558

جبل جرزمي، 391

جبل �لزيتون، 39، 48، 474، 500

جبل �صهيون، 255

جبل �مل�صارف، 25

جبل �ملكب، 194، 548

جبهة �لتحرير �لعربية، 129

جبهة �لتحرير �لفل�صطينية، 129

 ،16  ،11 فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة 

 ،394  ،313  ،238  ،174  ،172  ،129  ،123  ،41

548 ،431 ،429 ،422

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 16، 45، 46

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

342 ،116 ،90

 ،41  ،16  ،11 فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة 

 ،238  ،218  ،185  ،182  ،129  ،100  ،63  ،45

 ،424  ،408  ،371  ،357  ،313  ،265  ،263  ،240

 ،546  ،507  ،501  ،480  ،442  ،433  ،430–429

576 ،563 ،561

- �للجنة �ملركزية، 9، 563

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

430 ،387 ،129

�جلبهة �لعربية �لتقدمية، 310

�جلبهة �لعربية �لفل�صطينية، 129

جبهة �لعمل �الإ�صالمي، 307

جبهة �لن�رشة، 222

جبهة �لن�صال �ل�صعبي �لفل�صطيني، 129، 161

�جلبوري، �أحمد، 21

�جلبري، عادل، 79، 282

جّدة، 417، 425، 443

�جلر�ح، جمال، 383

جر�ر، خالدة، 100

جر�ر، حممد قا�صم، 262

جر�هام، ليندزي، 124

�جلربا، �أحمد، 21

�جلرو، ه�صام، 437

جري�صاتي، �صليم، 383

جزر �ملالديف، 457

جزنبغ، �إ�صحاق، 328

�جلعبي، عي�صى، 554

جعجع، �صمري، 329–330

جلبوع )�صجن(، 169، 363

جلعاد، عامو�ص، 304

�جلليل، 44، 529–530

�جلماعة �الإ�صالمية )لبنان(، 262

جماعة �لعدل و�الإح�صان )�ملغرب(، 283

جمعة، حممد خمتار، 211

جمعية �إلعاد، 160، 175، 293، 501

جمعية عطرييت كوهانيم، 261، 263، 319، 530

جمعية �لهالل �الأحمر �لفل�صطينية، 308
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جنبالط، وليد، 190

جندملان، �أوفري، 172، 338

 ،486  ،441  ،338  ،169  ،167  ،119 �إفريقيا،  جنوب 

526

جنيف، 14، 132، 139، 314، 523، 555

 ،148  ،145  ،142–137  ،126  ،124  ،113 �جلوالن، 

 ،188  ،183  ،180  ،170  ،166–164  ،159  ،150

 ،275  ،271  ،253  ،243  ،219  ،212  ،194  ،190

،443  ،439  ،385  ،382  ،380  ،336  ،287 

567 ،561 ،523 ،456–455

جوالن، يائري، 64، 309، 393

جولدفاين، ديفيد، 513

جولدن، هد�ر، 366، 575

جون�صون، بوري�ص، 424، 555، 573

،14 �الحتالل،  قو�ت  �الإ�رش�ئيلي/   �جلي�ص 

–61  ،51  ،49  ،46  ،38  ،35–22  ،20  ،18–17

 ،87–86  ،81–80  ،75  ،73–71  ،69–67  ،65

،122  ،117–115  ،112–111  ،95–94  ،92 

،134–132  ،130  ،128–127  ،125–124 

 ،162  ،159  ،147–146  ،143–142  ،137–136

 ،193–191  ،188  ،186  ،182  ،180–179  ،164

 ،216–215  ،213–210  ،208–207  ،195

 ،232–231  ،229  ،227  ،224  ،222–219

 ،263–261  ،258  ،254–251  ،240–238  ،234

 ،283  ،281–279  ،277–275  ،270–269  ،267

 ،314–309  ،306–303  ،293–292  ،290

 ،328  ،326  ،323  ،321–319  ،317–316

 ،346–343  ،341  ،339–337  ،333  ،331–330

 ،370–366  ،364  ،362–361  ،359–358

 ،387–386  ،384–383  ،380  ،378  ،375–373

 ،420–415  ،413–410  ،407  ،405  ،394–389

 ،436–435  ،432–431  ،428  ،426–422

 ،462  ،459–458  ،455  ،442–441  ،439

،477  ،474–473  ،471–470  ،468–466  ،464 

 ،505  ،503  ،499–497  ،489–488  ،485–483

 ،522  ،520–518  ،516  ،514–511  ،509–507

 ،551  ،548  ،546–543  ،541–540  ،531–528

576 ،573 ،570 ،565 ،563 ،561–558 ،556

چي�صاه - م�صلك، 232

)ح(

حاجز جبارة، 474

حاجز قلنديا، 428، 432، 529

�حلافظ، �أمني، 523

�حلافظ، خالد، 523

�حلايك، علي، 98، 126، 558

�حلبتور، خلف، 527

حبيب، خ�رش، 87، 121، 262، 265

�حلج �أحمد، �أ�صامة، 9

حجازي، نز�ر، 342

حرب 1967، 570

�حلرب �لعاملية �لثانية، 84، 92

حرب غزة 2014، 61، 63–64، 69، 87، 122، 137، 

 ،462  ،439  ،393  ،338  ،323  ،312  ،242  ،182

576 ،556

حرب لبنان 2006، 77، 319، 386، 426، 431

حركة �الأحر�ر، 121، 170، 174

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �الإ�صالمية يف  �حلركة 

523 ،90 ،1948

حركة �جلهاد �الإ�صالمية، 16، 41، 44، 79، 83، 87، 

 ،212–210  ،207  ،195  ،185  ،141  ،127  ،121

 ،271  ،265  ،262  ،259  ،238  ،235  ،222  ،215
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فهر�ست

 ،427  ،420  ،415  ،388  ،371  ،333  ،313  ،291

 ،473  ،466  ،463  ،439–438  ،436  ،434  ،429

 ،520  ،516–514  ،512–509  ،484  ،477–476

563 ،551–550 ،541 ،522

–241  ،210  ،147  ،128  ،94 �لقد�ص،  �رش�يا   -

 ،516–515  ،512  ،510–509  ،371  ،242

531 ،529

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 46، 413، 473، 479، 509، 

511

حركة حما�ص،

 ،48  ،38  ،36  ،23 �لق�صام،  �لدين  عز  كتائب   -

 ،210  ،146  ،143  ،128–127  ،122  ،51

 ،318  ،316–315  ،311  ،254  ،217–216

 413  ،411  ،393  ،371  ،361  ،338  ،336

 ،548  ،543  ،516  ،514  ،508  ،504  ،414

559

 ،41  ،39  ،24  ،18  ،16 �ل�صيا�صي،  �ملكتب   -

 ،74–73  ،70  ،66  ،62–61  ،49  ،43

 ،112  ،99  ،97  ،86–85  ،83  ،76

،145  ،142  ،140  ،135  ،124  ،117 

 ،182–181  ،178  ،163  ،160  ،148–147

 ،217–214  ،210  ،192–191  ،187–186

 ،290  ،288  ،286  ،278  ،268  ،257  ،251

 ،324–323  ،318  ،315  ،313  ،309  ،293

 ،373  ،368  ،339  ،334  ،332–331  ،328

،406  ،392–391  ،389  ،384  ،375 

 ،465  ،463  ،438  ،430  ،423  ،416–414

 ،499  ،497  ،489  ،485  ،480  ،475–474

 ،520  ،518–517  ،514  ،509  ،507  ،501

 ،562  ،553  ،551  ،548  ،543  ،541  ،525

575 ،570 ،565

- مكتب �لعالقات �لدولية، 325، 435، 553

حركة طالبان )باك�صتان(، 420

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال - فل�صطني، 35، 

429 ،337

حركة عدم �النحياز، 275

- �لقمة �لـ 18 )باكو(، 483–484

�حلركة �لعربية للتغيري، 90، 342

حركة فتح،

،73  ،46–44  ،20–18 �ملركزية،  �للجنة   - 

،118  ،97  ،93  ،89  ،85  ،83  ،81–80 

 ،251  ،186  ،146  ،135  ،123  ،121–120

 ،377  ،339  ،332  ،329  ،281  ،277  ،270

 ،467  ،460  ،455  ،445  ،440  ،430  ،381

566 ،559 ،546 ،529 ،520 ،502

- �ملجل�ص �ال�صت�صاري، 566، 574، 576

- �ملجل�ص �لثوري، 186، 265، 332، 336، 431، 

566 ،558 ،467 ،438

- �لهيئة �لقيادية �لعليا، 408

حركة كاخ، 91

 ،129  ،46  ،11 �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ملبادرة  حركة 

429 ،313 ،281 ،163

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

 ،227  ،63  ،47  ،43 �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات 

 ،443  ،441  ،433  ،283  ،278  ،264–263  ،229

573 ،571

حركة نحاله، 66

�حلريري، �صعد �لدين، 289، 324، 329، 331، 342، 

383 ،346–344

 ،237  ،208  ،180  ،81  ،77  ،75  ،49  ،44 �هلل،  حزب 

 ،378  ،374  ،341  ،330  ،321  ،287  ،273  ،260

 ،441  ،420  ،417  ،409–405  ،389  ،386–385

541 ،522
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 ،95 الفان(،  )كاحول  �أبي�ص   - �أزرق  حزب 

 ،271  ،269  ،171–170  ،137  ،126  ،113

،385  ،375  ،363  ،324  ،321  ،319  ،291 

 ،477  ،473–472  ،465–464  ،436  ،429–428

543 ،539 ،527 ،524 ،522 ،518 ،482 ،480

حزب �الحتاد �لوطني )�الإ�رش�ئيلي(، 131، 472

حزب �ال�صتقالل )�ملغرب(، 283

حزب “�إ�رش�ئيل �لديوقر�طية“، 309، 340

 ،181  ،177  ،170  ،63  ،23 بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب 

 ،436  ،429  ،271  ،238  ،236  ،234  ،229  ،220

529 ،528 ،518 ،470 ،458

حزب �لبيت �ليهودي، 66، 528

حزب �لتحرير )فل�صطني(، 256

�حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي )لبنان(، 190

حزب �جلبهة �ليهودية �لقومية، 91

 ،258  ،122  ،118  ،89 �حلزب �جلمهوري )�أمريكا(، 

391

حزب �جلمهورية �إىل �الأمام )فرن�صا(، 542

حزب �حلركة )هتنوعا(، 9، 42، 86

الإ�رش�ئيل“،  “مناعة  لي�رش�ئيل“/  “حو�صني  حزب 

95 ،76 ،69

حزب �خل�رش )�أملانيا(، 227

حزب دنك )هولند�(، 226

�حلزب �لديوقر�طي �الجتماعي )�أملانيا(، 227

 ،188  ،184  ،118 )�أمريكا(،  �لديوقر�طي  �حلزب 

519 ،477 ،372 ،258

حزب �لديوقر�طيون �الأحر�ر )�أملانيا(، 227

حزب �صا�ص، 229، 234، 434، 472، 528

حزب �ل�صعب، 11، 16، 129، 161، 429

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 41

�حلزب �ل�صيوعي )�لبتغال(، 522

حزب �لعد�لة و�لتنمية )تركيا(، 166، 342

 ،521  ،433  ،328  ،100 )بريطانيا(،  �لعمال  حزب 

555 ،553 ،525

 ،305  ،292  ،241  ،181  ،42  ،19  ،9 �لعمل،  حزب 

436 ،434

حزب عوت�صما يهوديت، 91، 116

حزب �لقو�ت )لبنان(، 329–330، 340

حزب ُكلنا، 172، 181

حزب ُكند�، 14، 114، 142، 411–412

،171–170  ،122  ،90  ،66  ،34 �لليكود،   حزب 

 ،271  ،257  ،241  ،234  ،231  ،229  ،180–179

،458  ،437–436  ،434  ،429  ،423  ،324 

 ،524  ،522–521  ،516  ،505  ،482  ،465–464

572 ،569 ،556 ،553 ،543 ،539 ،529–527

 ،369 �الإ�رش�ئيلي،  �لديوقر�طي  �ملع�صكر  حزب 

436 ،434 ،371

حزب �ملع�صكر �ل�صهيوين، 9

حزب مريت�ص، 121، 181، 340، 369

حزب �لوحدة �ل�صعبية )�الأردن(، 21

حزب ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل(، 22، 95

حزب �ليمني �جلديد، 66، 145، 171، 344

 ،234  ،229 هتور�ة(،  )يهدوت  �لتور�ة  يهود  حزب 

528 ،472 ،436 ،434 ،236

�حل�صاينة، مفيد، 64، 87، 143

ح�صن، زكي يو�صف، 183

ح�صني، عبد �لكرمي، 540

ح�صني، حممد، 366، 427

ح�صني، م�صطفى كمال �لدين، 317

حفرت، خليفة، 364، 539

حقل متار، 254، 277، 456

حقل ليفياثان، 456، 500، 574
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،21 �لوز�رء،  جمل�ص  �الإ�رش�ئيلية/   �حلكومة 

 ،74 ،68–67 ،48–46 ،38–37 ،33 ،27 ،24–23

 ،112  ،109  ،98  ،96  ،94  ،91–90  ،88–87  ،79

 ،132  ،130–129  ،126–125  ،121  ،119  ،116

 ،168–165  ،163–162  ،160  ،149  ،143  ،139

،223  ،211  ،189–187  ،185  ،181–179 

 ،259  ،241  ،238–236  ،234  ،232  ،230–229

 ،277  ،274  ،272–271  ،266–265  ،261

،316  ،313  ،309  ،306  ،291  ،288  ،285  ،282 

 ،346  ،343  ،338  ،335  ،323  ،320–319

 ،388  ،379  ،377–376  ،374  ،372  ،366–365

 ،423–422  ،415  ،409  ،407  ،405  ،394  ،392

 ،480  ،473  ،470  ،468  ،461  ،456  ،426–425

 ،512  ،508  ،505  ،503  ،501  ،498  ،489  ،486

 ،542  ،540–539  ،528  ،522  ،518–517  ،515

 ،563  ،560  ،555–554  ،551  ،548–547  ،545

577 ،575–574 ،572 ،569 ،567 ،565

�مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص   -

)كابينت(،  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون 

 ،326  ،306  ،274  ،130  ،122  ،83  ،74  ،40

 ،463  ،461  ،426  ،386  ،380  ،345  ،343

574 ،522 ،499 ،488 ،468

 ،163  ،161  ،127  ،123  ،121–120 ��صتية،  حكومة 

 ،308  ،306  ،281  ،276  ،265  ،223  ،174–173

 ،417  ،410–408  ،379  ،363  ،327  ،313–310

 ،485  ،480  ،478  ،464  ،462  ،458  ،444  ،430

574 ،563 ،552

 ،38  ،30  ،20 �هلل،  �حلمد  �لوطني/  �لوفاق  حكومة 

 ،258 ،186 ،125 ،71 ،69–68 ،65–64 ،48 ،46
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�حلكيم، حممد، 14

�حلكيم، حممد علي، 369

حالق، عماد، 471

حل�ص، �أحمد، 118، 120

حل�ص، عثمان، 487

�حللو�ين، هنادي، 436

حماد، فتحي، 182، 318، 323

�حلمد �هلل، ر�مي، 20، 28، 35، 38، 46، 125، 186، 

388

حمد، غازي، 476

حمد�ن، �أ�صامة، 346، 562

حمد�ن، حممد، 39

حم�ص، 255، 304

�حلملة �لدولية للعودة �إىل فل�صطني، 114

حنا، عطا �هلل، 217، 424، 515، 568

حنيني، عبد �حلكيم، 442

حو�متة، نايف، 172

حوتوفيلي، ت�صيبي، 274

�حلويج، عبد �لهادي، 539

حي �لزيتون، 268

�حلية، خليل، 41، 97، 117، 181، 214، 216، 257، 

 ،489  ،474  ،465  ،456  ،373  ،313  ،292  ،268

562 ،553 ،541 ،523

حري�م، بار�ك، 426

حيفا، 76، 81، 96، 305، 313، 323، 497، 520، 531
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�خلالدي، جمدي، 315

خامنئي، علي، 257، 334، 440، 514

�خلان �الأحمر، 115، 566

 ،357  ،341  ،333  ،310  ،220  ،128  ،19 خانيون�ص، 

530 ،419 ،378 ،370
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خر�زي، كمال، 333

�خلرطوم، 12

 ،546  ،459  ،443  ،439  ،366 جمال،  �خل�رشي، 

576 ،568 ،556–555

�خل�رشي، حممد، 417، 424

�خل�رشي، مي، 424

�خل�رشي، هاين، 417، 424

 ،31–30  ،27  ،1967 حدود  �الأخ�رش/  �خلط 

،267  ،193  ،181  ،138  ،121  ،97  ،80 

559 ،528 ،435 ،422 ،332 ،317–316

�خلطيب، �أكرم، 478

�خلطيب، عز�م، 9

�خلطيب، عمر�ن، 41

خف�ص، مازن، 363

خلف، يا�رش، 174

خلوف، �صلطان، 433

–361  ،308  ،267  ،224  ،125  ،89  ،69  ،46 �خلليل، 

 ،442  ،439  ،433  ،426  ،409  ،376  ،367  ،362

565 ،553 ،539 ،531–530 ،528 ،482

خليل، علي ح�صن، 278

خولوف، نور حممد، 476

خوي�ص، خديجة، 436

د

 ،146  ،87 �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة 

–566 ،558 ،503 ،457 ،439 ،416 ،221 ،212

567

د�ر �الإفتاء �لفل�صطينية، 32

�لد�ر �لبي�صاء، 160

د�ن�صيال، فيوريكا، 139

د�نون، د�ين، 381، 408–409

�لدب�ص، فر��ص، 42، 321

دبلن، 88

دبي، 186، 191، 224، 361، 420، 483، 487، 503، 

552 ،539 ،509 ،507

دحالن، حممد، 184، 521، 556

درعي، �أرييه، 553

دعنا، ر�ئد، 84

دغان، يو�صي، 224، 281

دغل�ص، غ�صان، 521

 ،386–385  ،361  ،304  ،253  ،37  ،28  ،26 دم�صق، 

521 ،509 ،419

�لدمنارك، 563

�لدوحة، 37، 164، 445، 476، 517، 526، 557

دودين، مو�صى، 181، 520، 543

�لدويك، عزيز، 498

دويك، عّمار، 240

ديان، د�ين، 511

ديبي، �إدري�ص، 36

ديخرت، �آيف، 415، 437، 467

ديغول، �صارل، 570

ديف هاردن، 33

ديفي�ص، الن�ص، 14

ديكارلو، روزماري، 195

ديكل، �أودي، 134

ديل كامبو، خوليو برييز، 64–65

ديونا، 263

)ذ(

ذياب، �صعيد، 21



599

فهر�ست

)ر(

ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي، 208

ر�بطة علماء فل�صطني يف لبنان، 282

�لر�بي، عائ�صة، 24، 41

ر�بني، �إ�صحاق، 369، 371

ر�فيد، بار�ك، 70–71، 75، 180، 440

ر�مافوز�، �صرييل، 119
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 ،163  ،160  ،135–134  ،132  ،130  ،121  ،117

 ،232  ،225  ،190–189  ،185–184  ،180  ،168

 ،293  ،289  ،281  ،274  ،271  ،269  ،266–265

 ،344  ،339  ،332  ،327–326  ،311  ،308  ،306

 ،391  ،384  ،377–376  ،374  ،371–370  ،367

 ،468  ،442  ،437  ،431  ،422  ،420  ،414–413

 ،544  ،529  ،527  ،525  ،508  ،504  ،482  ،478

575–574 ،560 ،554 ،552 ،549

�لرباط، 149، 160، 283، 546

�لرجوب، جبيل، 377، 529

�لرز�ز، عمر، 169–170

�لر�صق، عزت، 331، 562

رفح )مدينة/ معب(، 15–16، 18، 20–21، 23–25، 

 ،216  ،179  ،148  ،111  ،99  ،71  ،65  ،62  ،42

485–484 ،466 ،229

�لرملة، 325

رو�ند�، 19، 93، 159، 513

روتابانا، جوزيف، 19

روت�صتاين، زئيف، 318

رومتان، نوعا، 369

روتيم، يوفال، 159، 552

روحاين، ح�صن، 562

روزنبغ، جويل، 117

روزنفيلد، ميكي، 242

 ،162  ،143–142  ،83  ،78  ،69  ،37  ،24 رو�صيا، 

 ،311  ،289  ،285–284  ،256  ،240  ،238  ،190

566 ،540 ،336

رومانيا، 139

�لريا�ص، 77، 444، 487

�لري�صوين، �أحمد، 367

ريغف، مريي، 66

ريفلني، روؤوفني، 170، 180، 409، 434، 437، 477، 

543 ،520 ،518 ،480

�لرياوي، عالء، 526

)ز(

زعبي، حنني، 17، 365

�لزغل، ح�صام، 410

زملط، ح�صام، 410، 424

زندبرغ، متار، 121

�لزهار، حممود، 25، 314

زو�تي، هالة، 574

�لزو�ري، حممد، 515، 557

زوهر، ميكي، 231

زيادة، �إ�صماعيل، 61

زيارة، حممد، 207

زيتون، ع�صام، 262

زيغلر، جان، 366

زيلبمان، هيدي، 508، 520

)�س(

�صاعر، جدعون، 524، 553، 556، 569، 572

�صانت هيلينا، 441

�صاندرز، بريين، 188، 486، 519، 563
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�صاندو، مايا، 280

�صاوندرز، كري�صتيان، 503، 506، 525

�ل�صايح، ب�صام �أمني حممد، 414

�صدر، �إ�صحق، 408

�ل�رش�ج، يحيى، 342

�رشحان، ناجي، 213، 237، 433، 471

�رشور، حممد، 393

�صعد�ت، �أحمد، 433

�صعد، �أ�صامة، 345

�ل�صعد�وي، �أ�صامة، 207

�صعد، �صاهر، 145

�ل�صعدي، �أ�صامة، 482

�صعود، حممد، 335

 ،113  ،111–110  ،79  ،77  ،70  ،33 �ل�صعودية، 

 ،233  ،208  ،179  ،174  ،164  ،162  ،160  ،137

،436–434  ،417  ،393  ،335  ،324  ،303  ،257 

524–523 ،478 ،468 ،456 ،443–441

�صعيّد، قي�ص، 468، 481، 497، 513

�ل�صكني، زكي، 168

�صالمة، دالل، 455

�ل�صلطان يعقوب )معركة(، 162–163

�صلفيت، 125، 129–130، 132، 139، 188

�صلهب، عبد �لعظيم، 111

�صلو�د، 18، 42

 ،439  ،435  ،328  ،293  ،274  ،194  ،65 �صلو�ن، 

576 ،552 ،501

�صلوفاكيا، 84

�صليماين، قا�صم، 386، 390، 508

�صمحي، ديدي، 502

�صموتريت�ص، بت�صلئيل، 29، 188، 255، 274، 365، 

567 ،497

�صموالر، بيوتر، 63

�ل�صنغال، 226

�ل�صنو�ر، يحيى، 166، 215، 241، 255، 370–371، 

500 ،485 ،445 ،430 ،416–415

�ل�صود�ن، 36–37، 257، 418، 432

 ،67  ،50  ،46–45  ،42  ،37  ،30  ،14  ،10 �صورية، 

 140  ،128  ،120  ،115  ،109  ،89  ،84  ،76

 ،238  ،235  ،224  ،222  ،190–189  ،173  ،141

 ،287  ،276–275  ،265  ،260  ،256–255  ،253

 ،337  ،335  ،325  ،319  ،314–313  ،304  ،289

 ،389–388  ،386–385  ،383  ،380  ،374–373

،463  ،436  ،422  ،419  ،411  ،407  ،394  ،392 

 ،505  ،498  ،484–483  ،478  ،470  ،466–465

561 ،557 ،549 ،521–520 ،509

- �الأجهزة �الأمنية �ل�صورية، 120، 177، 235

- �جلي�ص �ل�صوري، 10، 37، 67، 109، 173

�صوريك، دفري، 364، 368

�ل�صوقي، �إياد �أحمد، 443

�ل�صويد، 543، 553

�ل�صويد�ء، 37

�صوي�رش�، 38، 190، 358، 410، 563

- �حلكومة �ل�صوي�رشية، 190، 257

�صويلم، جهاد، 431

�صيبوين، غابي، 143

�صي�صولو، لينديوي، 169

 ،236  ،83–82  ،20  ،18  ،12 �لفتاح،  عبد  �ل�صي�صي، 

441 ،344 ،340 ،315 ،272

�صيف �لدين، حممد، 273

�صيال، روتيم، 121

�صيلز، ناثان، 179
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،214  ،189  ،183  ،178  ،90  ،17  ،12  �صيناء، 

509 ،281 ،258 ،242 ،240–239

�صيريت متكال )وحدة ع�صكرية(، 87

)�س(

 ،26  ،19 �الإ�رش�ئيلي،  �لعام  �الأمن  جهاز  �ل�صاباك/ 

 ،271  ،258  ،251  ،222  ،207  ،193  ،178  ،116

 ،367  ،362–361  ،358  ،347  ،338  ،328–326

 ،466–465  ،461  ،458  ،455  ،442  ،437  ،413

561 ،559 ،539 ،504 ،499 ،497

�ل�صاعر، �أنور، 484

�ل�صاعر، فدوى، 62

�صاكر، عمر، 525

�صاكيد، �أييلت، 34، 82، 183، 344، 361، 376، 381، 

499 ،481 ،415

�صالوم، درور، 445، 460–461

�صاهني، حممد جميل، 125

�صبانة، فهمي، 406–407

�صبعا، 262، 320

 ،425  ،377  ،340  ،277  ،32  ،29 يوفال،  �صتاينتز، 

558 ،440

�ل�صجاعية، 213

�رشكة ديليك، 254، 488، 499–500، 574

�رشكة رفائيل، 369، 471، 509

�رشم �ل�صيخ، 94

�صعبان، �صامر �صميح، 183

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

 ،479  ،461–460  ،445  ،333  ،310–309  ،82

559

�صعث، نبيل، 43، 150، 283

�صكري، �صامح، 284

�صمخاين، علي، 49، 67

�ل�صمري، عبد �لرحيم، 21

�صهاب، د�ود، 127، 271

�صهيب، �أكرم، 90، 383، 406

�ل�صو�، عز�م، 275

�صوخمي، غال، 358

�ل�صويل، خالد، 411

�ل�صويكي، يا�رش فوزي، 125

�ل�صيخ، ح�صني، 18، 20، 73، 81، 93، 97، 99، 193، 

551 ،457 ،440 ،383 ،288 ،222

�صيفيلد )بريطانيا(، 328، 410

�صينكر، ديفيد، 422، 464

)�س(

�صالح، برهم، 283

�صالح، ب�رشي، 476

�ل�صالح، جمدي، 359، 485، 562

�صالح، حممد، 338

�ل�صايغ، معني، 67

�صبي، عكرمة، 77، 96، 506، 515

�صبيحات، حممد، 577

�ل�صفدي، �أين، 141، 166، 267، 487

 ،46  ،31  ،23  ،15 �لع�رش،  �صفقة  �لقرن/  �صفقة 

 ،110  ،99  ،95–93  ،89  ،85  ،81  ،70  ،66  ،49

 ،169  ،167–166  ،163  ،144  ،123  ،121  ،117

 ،187–186  ،184  ،179  ،177–176  ،173  ،171

 ،219  ،217  ،214  ،209  ،206  ،193–190

 ،238  ،235  ،233  ،230  ،228  ،226–225

 ،270  ،266–265  ،257–254  ،242–241

 ،290  ،287–285  ،283–281  ،278  ،272

 ،318–315  ،310–309  ،307–306  ،294  ،292
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 ،340–339  ،334–333  ،328  ،325  ،322  ،320

 ،383–382  ،380  ،370  ،367  ،357  ،344

،438  ،435  ،427  ،425  ،421  ،414  ،412–411 

 ،497  ،477  ،469  ،465  ،461  ،455  ،444–443

575 ،568 ،560 ،520 ،507–506

 ،178  ،124 �صاليط،  �صفقة  �الأحر�ر/  وفاء  �صفقة 

577

�صالح، جاد، 443

�صالح، ر�ئد، 523

�صالح، ماهر، 11، 280، 376

�صليح، �إبر�هيم حممد، 457

�صندوق �ال�صتثمار �لفل�صطيني، 205

�صندوق �أوبك للتنمية �لدولية، 124

�ل�صندوق �ل�صعودي للتنمية، 162، 443

و�حلماية  للت�صغيل  �لفل�صطيني  �ل�صندوق 

�الجتماعية، 65، 134

�صندوق قطر للتنمية، 557

�ل�صندوق �لقومي �ليهودي، 14، 314

�صور باهر، 194، 277، 333–334، 338–339، 358

�ل�صومال، 139

�صويلو، �صليمان، 521

�صيام، عبد �هلل، 266

 ،382  ،360  ،345  ،338  ،282  ،39  ،35  ،17 �صيد�، 

481

�صيدم، �صبي، 133، 502

�ل�صني، 238

)�س(

�ل�صمريي، عدنان، 13–14، 276

)ط(

طاطور، د�رين، 129

�لطاهر، ماهر، 265

طر�بل�ص )ليبيا(، 90

�لطر�بل�صي، روين، 531

�لطر�ونة، عاطف، 114، 144، 435

طقاطقة، ن�صار، 325

طليب، ر�صيدة، 12، 17، 268، 372، 375، 378

طهبوب، دية، 128

طهر�ن، 129، 333، 346، 366، 393، 514

�لطوري، �صياح، 471

�لطوري، عزيز، 471

طولكرم، 474، 479

طويل، فريدي، 263

�لطيب، �أحمد، 70

�لطيبي، �أحمد، 21، 429، 439، 482، 489، 553

�لطري�وي، توفيق، 89، 186

)ظ(

ظريف، حممد جو�د، 261

)ع(

عارف عو�ص، كمال عبد �لرحمن، 393

 ،270  ،171  ،148  ،124  ،43 �صالح،  �لعاروري، 

517 ،388 ،384 ،340–339 ،334–333

عاز�ريا، �أفيو، 420

عازر، روؤوفني، 503

 ،379  ،308  ،304  ،185  ،95  ،90 حممود،  �لعالول، 

467 ،455 ،445–444

 ،16–15  ،13–11  ،9 مازن(،  )�أبو  حممود  عبا�ص، 

 ،44  ،38  ،35  ،30–29  ،27  ،25  ،23–20  ،18
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،88 ،85 ،83 ،76 ،73 ،69–68 ،66 ،50–48 ،46 

 ،134  ،121–120  ،117  ،110  ،99–98  ،95–93

 ،174–173  ،169  ،163  ،149–148  ،146  ،138

 ،222  ،217  ،212–211  ،209  ،194  ،186  ،177

،266  ،256  ،251  ،240  ،229  ،226–225 

 ،316–315  ،306  ،290  ،283  ،281  ،271–270

،357  ،341  ،339  ،334  ،332  ،329  ،327 

 ،392  ،388  ،377  ،371–369  ،367  ،363–362

 ،445  ،440  ،438–437  ،430  ،426  ،420  ،418

 ،488  ،485  ،472  ،468  ،461–460  ،457  ،455

 ،528  ،526  ،518  ،508–506  ،504–501  ،499

 ،564  ،561  ،559  ،553  ،549  ،546–545  ،530

574 ،570 ،567

�لعبا�صي، حممد، 328

عبد �هلل، �أ�صماء حممد، 432

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 144، 181، 188، 344، 

519 ،427 ،421

عبد �هلل، �صيف �لدين، 32، 575

عبد �لرحمن، ر�مي، 385

عبد �لقادر، حامت، 114، 123، 125، 130، 431

عبد �ملهدي، عادل، 444

عبد �لهادي، �أحمد، 92، 327، 384، 411–412

عبده، �إ�صالم، 421

�لعب�صي، حمد �أحمد، 475

عبيد�ت، كمال، 172

�لعتيبي، من�صور، 119

عثمان، �صاهر عو�ص �هلل جري، 441

عثمان، �صادي، 88، 115، 185، 226

�لعثماين، �صعد �لدين، 444

�لعثيمني، يو�صف بن �أحمد، 110

عجاج، عبد �لد�مي، 160

�لعجوري، �أكرم، 509

�لعدرة، جمدي، 176

�لعر�ق، 14، 41، 224، 238–239، 327، 374، 380، 

526 ،505 ،469 ،466 ،431 ،386 ،383

- �لبملان �لعر�قي، 41، 378

- �حل�صد �ل�صعبي، 380، 386، 444

- �حلكومة �لعر�قية، 359، 444

- �ملخابر�ت، 378

 ،488  ،471  ،420  ،407  ،390  ،70  ،50 �لعر�قيب، 

558 ،521

�لعربيد، �صامر، 442

عرفات، يا�رش، 39، 85، 175، 256، 312، 508

�لعرقوب، بالل، 360

�لعرموطي، �صالح، 307

�لعري�ص، 254

 ،110  ،78  ،72–71  ،62  ،51  ،35 �صائب،  عريقات، 

486 ،479 ،419 ،357 ،334 ،331–330

عز�م، نافذ، 436، 473، 479

عزيز، موؤمن، 174

�لع�صاف، �إبر�هيم، 441

ع�صاف، �أحمد، 13

ع�صاف، وليد، 333

 ،311  ،277  ،254  ،218  ،210–209  ،122 ع�صقالن، 

571 ،540 ،322 ،316

�لع�صيلي، خالد، 473

ع�رش�وي، حنان، 87

�لعطاري، ريا�ص، 523

عطون، �أحمد، 279

عطية، خليل، 139

�لعكايلة، عبد �هلل، 307

عالء �لدين، ح�صني، 359
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عالّم، هنّا، 17

عالوي، �إياد، 224

�لعلوي، ه�صام بن عبد �هلل، 30

علوي، يو�صف بن، 78، 82، 165، 167، 235

عليان، حممد، 305

عليان، حممد ربيع، 344

علي نا�رش، فو�ز حممود، 393

 ،279  ،223  ،168  ،124  ،41  ،37 حممد،  �لعمادي، 

498 ،488 ،387

عمار، �صلومو مو�صيه، 550

عّمان، 113، 131، 167، 240، 311، 319، 376، 568، 
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ُعمان، 33، 82، 165، 289، 303، 393

 ،378  ،372  ،268  ،122  ،86  ،78–77 �إلهان،  عمر، 
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عمر�ن، م�صلم، 562

عمرو، �أ�صامة، 263

عنباوي، �إبر�هيم، 62

عنبتاوي، �صامر، 46

عودة، �أين، 384، 439، 462، 482، 489

عودة، ر�صمية، 129

عودة، عبري، 85

عورتاين، مرو�ن، 239

�لعو�ص، وليد، 41

عوفر، 37، 39، 42، 169، 363، 382

 ،387  ،324  ،267  ،216  ،171  ،23 مي�صال،  عون، 

413 ،388

�لعويوي، ح�صن، 260

عيا�ص، نز�ر، 159، 179، 216، 337

عي�صى، جمال، 562

عي�صى، حنا، 284، 552

�لعي�صى، حممد بن عبد �لكرمي، 208

عي�صى، مرو�ن، 36

�لعي�صوّية، 290، 293، 344، 380، 428

�لعي، حممد كمال، 393
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�لغامدي، �صعيد بن نا�رش، 179

غانت�ص، بني، 181

�لغامن، مرزوق، 208، 284، 369، 470

غباي، �آيف، 9، 19، 42، 241، 305

�لغرباوي، �صعبان عبد �هلل، 574

،109  ،81–80  ،62–61 جاي�صون،   غرينبالت، 

 ،188–186  ،183  ،180  ،124  ،119–118

 ،272  ،233  ،219  ،217  ،215–214  ،206–205

 ،336–335  ،330  ،311  ،293  ،291  ،278–277

486 ،477 ،455 ،444 ،411 ،369

غليك، يهود�، 47، 303، 405

�لغمر )منطقة(، 425

غنام، �أحمد، 481

غنّام، فريد، 189

غو�تيماال، 513

غو�يدو، خو�ن، 77، 84

غوتريي�ص، �أنطونيو، 486، 500، 511

�لغول، عمر، 341

�لغول، حممد فرج، 461

غيث، عدنان، 379، 435، 551

غريمان، ياعيل، 528

)ف(

�لفاخوري، عامر، 423

فان دير بيلني، �ألك�صندر، 67

فانوتو، 513
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فاي�ص، د�نا، 15

فتوح، روحي، 73

�لفتياين، ماجد، 265، 558

فدر�لية �لي�صار �لديوقر�طي )�ملغرب(، 283

فر�نك، رومان، 169

فر�نكلني، جنت�صن، 117

فرج، ماجد، 18، 132، 185، 315، 434، 526

فرن�صا، 91، 185، 336، 411، 423، 442، 498، 519، 

570–569 ،566 ،563 ،545

- �لبملان �لفرن�صي، 542

فرن�صي�ص، �صحر، 568

فرو�نة، عبد �لنا�رش، 193، 424

فريج، عي�صاوي، 369

 ،190  ،165  ،124  ،119  ،114  ،91 فريدمان، ديفيد، 

 ،387  ،347  ،314  ،293  ،272  ،264  ،260–259

517 ،461 ،443 ،410

فري�صت، مو�صيه، 522

فالحت بي�صه، ح�صمت �هلل، 42

 ،312  ،279  ،236  ،209  ،)1948( �ملحتلة  فل�صطني 

573 ،554 ،480 ،317

فلوريد�، 363، 547

فنزويال، 77، 84، 142، 275، 547

- �جلمعية �لوطنية �لفنزويلية، 77، 84

فنيانو�ص، يو�صف، 383

فوغل، ت�صفيكا، 143، 305

فوك�ص، ليام، 85

فولك، ريت�صارد، 115

فيتنام، 549

في�صمان، �أليك�ص، 256، 269

فيليب، بافيل، 264، 280

فيينا، 39

)ق(

�لقائمة �لعربية �مل�صرتكة، 21، 90، 342، 429، 434، 

 ،482  ،474  ،472  ،462  ،457  ،439  ،437–436

489

�لقائمة �لعربية �ملوحدة، 116، 342

قا�صم، حازم، 45، 62، 164، 268، 274، 379، 445، 

460

�لقانوع، عبد �للطيف، 94، 217–218، 487

 ،116  ،97  ،78  ،76  ،70  ،66  ،32  ،29  ،25 �لقاهرة، 

 ،344  ،340  ،329  ،325  ،273  ،239  ،186  ،168

 ،430  ،421  ،416  ،408  ،392–391  ،389  ،381

541 ،524 ،501 ،469 ،466 ،444

 ،143  ،32 �الإ�رش�ئيلي(،  )�جلي�ص  �حلديدية  �لقبة 

 ،504  ،387  ،369  ،360  ،225  ،221  ،212  ،209

509

قب�ص، 29، 136، 364، 463

�لقدرة، �أ�رشف، 10، 33

�لقدرة، ر�أفت، 13

قرقا�ص، �أنور، 145، 224، 406

�لقريوتي، ب�صار، 477

�لق�صاة، �صفيان �صلمان، 180

 ،137  ،134–133  ،97  ،74  ،63  ،42–41  ،38 قطر، 

 ،502  ،488  ،468  ،445  ،443  ،273  ،251  ،148

562 ،557 ،543

�لُقططي، وليد، 46

قلقيلية، 192، 231، 276، 408، 413

قلنديا، 285، 529

قليبو، منري، 131

قماطي، حممود، 383

قمة  )ماليزيا(/  �مل�صغرة  �الإ�صالمية  �لقمة 

كو�الملبور، 562، 564–565
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�لقمة �لعربية �الأوروبية �الأوىل، 94، 96

�لقنيطرة، 37، 194، 238، 253

�لقو��صمي، �أ�صامة، 233

قو��صمي، عمر، 554

قو�صايا )منطقة(، 387

قو�ص، نا�رش، 111

)ك(

كات�ص، حاييم، 374، 553

 ،340  ،330  ،303  ،92  ،66  ،19 ي�رش�ئيل،  كات�ص، 

 ،418  ،415  ،410  ،393  ،388  ،370  ،361  ،343

 ،540  ،526  ،520  ،502  ،460  ،440  ،436  ،432

566 ،555

كات�ص، يعقوب، 131

كارتر، جيمي، 31

كاز�خ�صتان، 410

كا�صي�ص، �إغنازيو، 410

كامب ديفيد، 347

كامل، عبا�ص، 66، 216

�لكامريون، 513

كانتون، �صانتياغو، 100، 132

كاوفمان، �إلياهو، 371

كتلة �الحتاد �لقومي، 29، 274

كتلة �الإ�صالح �لنيابية �الأردنية، 128، 181، 307

كتلة �لتغيري و�الإ�صالح )حما�ص(، 22

�لكحلوت، عزيزة، 554

 ،222  ،193  ،181  ،159  ،83  ،38 مو�صيه،  كحلون، 

457 ،288 ،239

كحيل، ه�صام، 40، 441

كر�كا�ص، 77

كرو�تيا، 25

كريت، 311

 ،174  ،128  ،117–116  ،81  ،49 بيري،  كرينبول، 

 ،441  ،390  ،389  ،288  ،284  ،275  ،235  ،208

503

�لك�صو�ين، عمر، 97، 576

ك�صيف، عوفر، 116

�لكعبي، ح�صن، 41

كعبي، عالم، 563

كعبية، ح�صن، 526

كغامي، بول، 93

كلب، �صاي، 378

كمال �أوغلو، �أيهان، 473

كن�صا�ص، 413

كنوب�ص، ريون، 75

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، 9، 17، 21، 29، 34، 47، 63، 

 ،172–169  ،135  ،112  ،91–90  ،86  ،82  ،66

 ،236  ،231–230  ،215  ،193  ،188  ،179  ،177

 ،342  ،323  ،303  ،291  ،279  ،255  ،240–238

 ،418  ،415  ،384  ،369  ،365  ،363  ،361–360

 ،499  ،482  ،467  ،458–457  ،436  ،428  ،420

 ،543  ،540  ،528  ،526  ،524  ،520  ،516  ،505

569 ،554–553 ،545

كني�صة �لقيامة، 570

كهانا، مئري، 91

كو�الملبور، 562، 564–565

كوت�صايف، ماتي، 378

كوت�صينغ )ماليزيا(، 45

كوخاف، ر�ن، 541

،269  ،182  ،94  ،80  ،29 �أفيف،   كوخايف، 

 ،419  ،394  ،389  ،386  ،374  ،330  ،311–310

570 ،516 ،499 ،483 ،466
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كوربن، جريمي، 100، 525، 553، 555

كوردوين، كالوديو، 50، 341

كوريا �جلنوبية، 382

كوزو، توناهان، 226

كو�صيان�صيت�ص، مايا، 428

كو�صرن، جاريد، 81، 95، 97، 165، 184، 187، 206، 

 ،286–285  ،261  ،254–253  ،243  ،228  ،209

547 ،487 ،347 ،316 ،307–306 ،290–289

كوفيني، �صايون، 88

كولومبيا، 88

كوهني، �إيدي، 262

كوهني، �إيلي، 190، 419، 523

كوهني، عميت، 455

كوهني، يور�م، 358

كوهني، يو�صي، 287، 303، 499

�لكويت، 119، 149، 338

- �حلكومة �لكويتية، 284

 ،208  ،114 - جمل�ص �الأمة �لكويتي/ �لبملان، 

470 ،369 ،284

كيغايل، 159

�لكيلة، مي، 317، 488

كييف )�أوكر�نيا(، 380

)ل(

البيد، يائري، 22

ال�ص فيجا�ص، 165

الفروف، �صريجي، 142، 166–167، 307

الهاي، 61، 223، 409، 565–567

�للبدي، هبة، 487

 ،75  ،50  ،46  ،44  ،39  ،35  ،26  ،23  ،17 لبنان، 

 ،163–162  ،141  ،115  ،99  ،94  ،92  ،90  ،77

 ،237  ،217–216  ،208  ،190–189  ،173  ،171

،278  ،276–275  ،270–269  ،267  ،264  ،242 

 ،322–321  ،314  ،306  ،289  ،285  ،282–281

 ،341  ،337  ،333  ،331  ،329  ،327  ،324

 ،394  ،389–383  ،374  ،359  ،357  ،347–343

 ،423  ،420  ،417  ،413–411  ،409  ،407–405

 ،549  ،541  ،483  ،481  ،471  ،466  ،438  ،431

561 ،556 ،550

- �الأجهزة �الأمنية �للبنانية، 92، 178

- �جلي�ص �للبناين، 39، 217، 391

 ،92 �لوزر�ء،  جمل�ص  �للبنانية/  �حلكومة   -

 ،357  ،346–344  ،342  ،331  ،324  ،289

512 ،409 ،383–382 ،372

 ،289  ،282  ،270 �لبملان،  �لنو�ب/  جمل�ص   -

380 ،324 ،320

جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية، 39–40، 90، 

 ،486–485  ،461  ،457  ،442–441  ،270  ،116

546 ،530 ،527 ،525 ،502–501 ،499 ،488

�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لعامة  �ل�صوؤون  جلنة 

)�أيباك(، 92، 139–140، 144، 183

�للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، 366، 439، 443، 

576 ،568 ،555 ،546 ،459

�للجنة �لقطرية الإعادة �إعمار غزة، 37، 41، 45، 99، 

 ،437  ،387  ،333  ،279  ،223  ،168  ،133  ،124

569

�للد، 219، 482

ل�صبونة، 542، 544، 547

لفيف، يريف، 17، 66

لندن، 45، 226، 260، 264، 284، 310، 567

لوك�صمبورغ، 411، 549

�للويزي، عبد �لرحمن، 21
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يل، باربر�، 268

 ،115  ،109  ،81–80  ،63  ،23 �أفيجدور،  ليبمان، 

 ،232  ،229  ،220  ،181  ،177  ،170  ،145  ،137

 ،458  ،429  ،423  ،321  ،271  ،238  ،236  ،234

575 ،529 ،518 ،489 ،472 ،465–464

ليبيا، 15، 36، 90، 240، 502، 539

- �حلكومة �لليبية، 539

لريمان، عري�ن، 189

لي�صوتو، 441

ليفني، ت�صيبي، 9، 42، 86، 292، 309

ليفي، ميكي، 472

ليفني، ياريف، 17، 66

ليمور، يو�آف، 505

لينك، مايكل، 131، 319، 423، 481

ليون، مو�صيه، 551

)م(

ماجتيال، جريي ماثيوز، 526

،51 �القت�صادي،  لل�صالم  �لبحرين   موؤمتر 

 ،267–261  ،255  ،240  ،238–237  ،234–232

 ،318  ،316  ،306  ،293–281  ،278–277  ،270

476 ،324

يف  �ملتحدة  �لواليات  بقيادة  �الأو�صط  �ل�رشق  موؤمتر 

و�ر�صو/ موؤمتر و�ر�صو، 78–81، 85، 476

�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، 345، 347

موؤمتر ميونيخ لالأمن، 82

ماأرب )�ليمن(، 320

مارتن، روحاما، 461

ماريالند، 23

ماكرون، �إيانويل، 91، 99، 382، 394

ماكغولدريك، جيمي، 209، 214، 266–563

�ملالكي، ريا�ص، 177، 215، 223، 226، 363، 430

ماليزيا، 25، 39، 45، 252، 562، 564–565، 575

- �حلكومة �ملاليزية، 25، 32

مانديال، مانديال، 314

مانديال، نيل�صون، 314

مبادرة �ل�صالم �لعربية، 14، 30، 72، 78، 94، 185، 

 ،290  ،286–285  ،283  ،267–266  ،207–206

316

مبارك، زكي، 194

مبارك، �صماح زهري، 49

�ملبحوح، حممود، 509

جمدالين، �أحمد، 20، 437

�ملجر، 84، 133

�لبملان  �لفل�صطيني/  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 ،174  ،100  ،43  ،40  ،27  ،22  ،12 �لفل�صطيني، 

 ،464  ،461  ،435  ،363–362  ،336  ،304  ،178

554 ،542 ،507–506 ،498 ،479 ،466

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

 ،373  ،337  ،335  ،260  ،235  ،177  ،120  ،45

520 ،484 ،478 ،392

حمكمة �لعدل �الأوروبية، 267، 510

حمكمة �لعدل �لدولية، 223، 566، 567

 ،194  ،65  ،34 �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �لعدل  حمكمة 

 ،516  ،433  ،305  ،275  ،267  ،263  ،261  ،232

554 ،548 ،525

 ،260  ،239  ،173  ،61 �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة 

576 ،570–569 ،566–564 ،407

 ،270  ،12 �لفل�صطينية،  �لعليا  �لد�صتورية  �ملحكمة 

553 ،507 ،482 ،427 ،329

حممد �ل�صاد�ص )ملك �ملغرب(، 30، 149، 546

حممد، مهاتري، 25، 39، 49، 138، 145، 233، 483، 

565–564 ،542 ،518
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حممدي، معاذ، 470

�ملحمود، يو�صف، 46

حمي�صن، جمال، 135، 146

حمي�صن، جهاد، 552

�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية، 224، 251، 386، 436، 504، 

574

خميم �لبد�وي، 322

خميم برج �لب�جنة، 322

خميم �لبيج )غزة(، 38، 61

خميم �جللزون، 367، 560

خميم درعا، 120

خميم �لر�صيدية، 322

خميم �ل�صاطئ، 69

خميم �لعودة، 292

خميم عني �حللوة، 322، 359–360، 382، 481

خميم �ملية ومية، 217

خميم �لنريب )حلب(، 222

خميم �لريموك، 45، 50، 89، 120، 484، 520

مدريد، 548

�ملدلل، �أحمد، 476

�ملدين، حممد، 529

مر�ك�ص، 160

مر�صي، حممد، 273، 276، 280

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

500 ،464 ،183

�ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان، 304، 385

مرعي، عبد �لرحمن، 487

مريدور، �صاوؤول، 418

مزهر، ماهر، 45

�ملزيني، �أ�صامة، 556

 ،261  ،168  ،41–40 )�حلرم(،  �الإبر�هيمي  �مل�صجد 

539 ،464 ،415 ،409 ،305

�مل�صجد �الأق�صى، 9، 28، 31–32، 40–42، 47، 62، 

 ،113  ،111–110  ،98–96  ،92  ،84  ،77  ،72

 ،194  ،191  ،168  ،161  ،136  ،130  ،128–125

 ،261  ،253  ،237–236  ،228–226  ،213  ،211

 ،342  ،334  ،328  ،321  ،303  ،292  ،273  ،263

 ،427  ،415  ،405  ،376  ،373–371  ،369–365

 ،467–465  ،459  ،457  ،443  ،439  ،437  ،435

 ،506  ،502  ،500  ،480  ،477  ،475–474  ،472

576 ،552 ،531

- باب �الأ�صباط، 125، 436

- باب �خلليل، 267، 319، 424

 ،123  ،114–113  ،99–96  ،92 �لرحمة،  باب   -

321 ،130 ،127–126

- باب �ل�صل�صلة، 439، 472

- �مل�صجد �لقبلي، 236، 253

 ،367  ،293  ،255  ،236  ،227 �ملغاربة،  باب   -

557 ،437

 ،255  ،122  ،77  ،48 �لب�ق،  �صاحة  حائط/   -

500 ،472 ،314

- قبة �ل�صخرة، 125، 226، 470

�مل�صجد �حلر�م، 161

م�صلم، مانويل، 194، 527
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م�صتهى، روحي، 215، 389

م�صع�صع، �صامي، 37، 42، 111، 115، 389، 561

م�صعل، خالد، 251، 286، 565
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م�صطفى، �أبو علي، 424

م�صطفى، فائد، 194

م�صطفى، حممد، 205

م�صلح، عي�صى، 317

مطار بن جوريون، 149، 372

مطار رفيق �حلريري �لدويل، 423

معايعة، روال، 566

معب �لكر�مة، 468، 569

معب كرم �أبو �صامل، 82، 337، 433

معروف، �صليم �أحمد، 320

�ملع�رش، رجائي، 144

معطي، عامر، 338

�الإقليمية  �خلارجية  لل�صيا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد 

)ميتفيم(، 393

معهد ت�صاتام هاو�ص، 226
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

اأوًل: الإ�سدارات باللغة العربية:

�صل�صلة التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني:

ل�صنة  الفل�صطيني  اال�صرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2016–2017، 2018.  .10

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2018–2019، 2020.  .11

�صل�صلة الوثائق الفل�صطينية:

ل�صنة  الفل�صطينية  الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .12

.2006 ،2005

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

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

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

الفل�صطينية ل�صنة 2008، 2011.

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

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

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2011، 2017.  .18
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�صل�صلة اليوميات الفل�صطينية:

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

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2015، 2016.  .20

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2016، 2017.  .21

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

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

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

�صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً:

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

.2008

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

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

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة   .27 

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

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �صجون  يف  الفل�صطيني  االأ�صري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .28

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�صعب الفل�صطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .29

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�صطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .30

.2010

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�صات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .31

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�صفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .32

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�صطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .33

�إن�صاناً؟ )9(، 2015.
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مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�صطيني حتت االحتالل   .34
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