


549

فهر�ست

فهر�ست

)اأ(
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�آل خليفة، �صلمان بن حمد، 390
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�آل �صعيد، قابو�ص بن �صعيد، 25

�آل �صعيد، هيثم بن طارق، 25، 431

�آل �ل�صيخ، عبد �هلل بن حممد بن �إبر�هيم، 118

�آل مكتوم، حممد بن ر��صد، 431

�آل نهيان، حمد بن خليفة، 507

�آل نهيان، خليفة بن ز�يد، 351

�آل نهيان، �صيف بن ز�يد، 467، 511

�آل نهيان، طحنون بن ز�يد، 339

 ،379–378  ،336 ز�يد،  بن  �هلل  عبد  نهيان،  �آل 

416

 ،333  ،330  ،29–28 �آل نهيان، حممد بن ز�يد، 

 ،473  ،424–423  ،379  ،369  ،361  ،337

523 ،475

�آيزنكوت، غادي، 213، 539

�آي�ص، ياكوف، 252

�أبادي، �إيلي، 511

�إبر�هيم، عبا�ص، 192

�الإبر�هيمي، �الأخ�رش، 336

�أبو �أحمد ف�صل، 155

�أبو ��صنينة، عبد �لكرمي، 349

�أبو بكر، ع�صام، 129

�أبو بكر، قدري، 363، 476

�أبو بكر، نا�رش، 302

�أبو بكر، نظمي، 240

�أبو جر�د، عارف، 149

�أبو حجر، موؤمن، 195

�أبو ح�صنة، عدنان، 93، 106، 196

�أبو ح�صني، �أحمد منذر ح�صن، 20

�أبو حمادة، �أنور م�صطفى ح�صن، 193

�أبو حم�ص، حممد، 25

�أبو دياب، فخري، 294، 513

�أبو دي�ص، 259، 325

 ،127  ،107  ،78  ،41  ،39  ،37 �أبو ردينة، نبيل، 

465 ،383 ،370 ،264 ،253 ،195

�أبو ركن، كميل، 200

�أبو ز�يد قرط، فخر حممود، 80

�أبو زهرة، م�صطفى، 488
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�أبو �صتة، �صلمان، 206، 217

�أبو �صنينة، تي�صري، 310

�أبو �صنينة، حفظي، 475
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�أبو �صحادة، �صامي، 529
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- حكومة �أبو ظبي، 246

�أبو ظريفة، طالل، 71

�أبو عبيدة، 261

�أبو �لعرد�ت، فتحي، 125، 133، 289

�أبو عليا، علي، 503، 524

�أبو غالية، �صامي، 321

 ،377  ،366  ،344  ،252  ،79 �أحمد،  �لغيط،  �أبو 

397–396

�أبو قطي�ص، عايد، 462، 537

�أبو ماريا، يو�صف، 467

 ،261  ،245  ،105  ،86 مو�صى،  مرزوق،  �أبو 

481 ،425 ،421 ،400 ،291 ،266

�أبو منديل، حممد هاين، 104

�أبو نعيم، توفيق، 303

�أبو هالل، �أحمد، 259

�أبو هويل، �أحمد، 63، 151، 172، 479

�أبو وعر، كمال، 464

�أبو يعقوب، ع�صام، 285

�أبو يو�صف، و��صل، 64، 441

�الحتاد �الإفريقي، 71، 72

 ،83  ،79  ،65  ،46–45  ،14 �الأوروبي،  �الحتاد 

 ،163  ،158  ،154  ،133  ،130  ،109  ،87

 ،205  ،200  ،194  ،179  ،172  ،168  ،165

 ،265  ،255  ،252  ،218  ،210–209  ،207

 ،369  ،363  ،346  ،308  ،306  ،291  ،284

 ،458  ،454  ،445  ،430  ،421  ،398  ،392

 ،515  ،509  ،502  ،483  ،478  ،471  ،459

523 ،521 ،519

- �لبملان �الأوروبي، 430، 528

- جمل�ص �الحتاد �الأوروبي، 83

�الحتاد �لبملاين �لعربي، 70

�الحتاد �ل�صوفييتي، 174، 381

�الحتاد من �أجل �ملتو�صط، 486

 ،478  ،442  ،427  ،395  ،330 �إبر�هيم،  �تفاق 

514 ،505 ،503

�تفاق روما، 207

�تفاق �لقاهرة 1969، 338

 ،220  ،195  ،179  ،49–48 �أو�صلو،  �تفاقيات 

527 ،461 ،422 ،376 ،364 ،237

و“�إ�رش�ئيل“،  �الإمار�ت  بني  �لتطبيع  �تفاقية 

 ،350  ،348  ،345–343  ،341–331

 ،380–377 ،372–371 ،369 ،366 ،353–352

 ،397–396  ،394  ،392  ،390–389  ،382

،428–427  ،423  ،419  ،416  ،413 

477 ،454 ،434–433

و“�إ�رش�ئيل“،  �لبحرين  بني  �لتطبيع  �تفاقية 

 ،394  ،390–389  ،385  ،380–374  ،369

 ،428  ،423  ،419  ،413  ،410  ،397–396

477 ،434

و“�إ�رش�ئيل“، �ملغرب  بني  �لتطبيع   �تفاقية 

528 ،512–511

 ،260  ،250  ،197  ،157  ،126 جنيف،  �تفاقية 
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�ملر�أة )�صيد�و(، 212
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،194  ،190  ،176  ،169  ،137  ،112  ،67 

 ،250  ،244  ،241–240  ،215  ،213–212
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- جهاز �الأمن �لوقائي، 111

�أحمد، �آبي، 28، 419

�الأحمد، �صباح، 413
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�الإخو�ن �مل�صلمون )عام(، 390، 464، 470

- �الإخو�ن �مل�صلمون )م�رش(، 104

�أدرعي، �أفيخاي، 15

�إدلب، 72، 108
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�أديري، �أودي، 418
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 ،124  ،104–103  ،68  ،38  ،17  ،11 �الأردن، 

 ،237–236  ،221–220  ،206  ،191  ،179
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 ،486  ،485  ،482  ،479  ،424  ،418  ،414
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 ،259  ،255  ،243  ،234  ،222  ،218  ،204

459 ،428 ،410 ،384 ،261

�إفر�م، نعمة، 488
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 ،338–330  ،301  ،283  ،261  ،250

 ،361  ،353–349  ،347–345  ،343–340

 ،382  ،379–372  ،370–368  ،366–364

 ،410 ،397–394 ،392 ،390–389 ،386–384

 ،433–430  ،427  ،425–422  ،416  ،412

 ،455  ،444–443  ،440–439  ،436–435

 ،473–471  ،468–467  ،464  ،462  ،457

 ،500  ،488  ،486–485  ،482  ،480  ،475

 ،519–518  ،514  ،511  ،507–505  ،503

532 ،528 ،526 ،523 ،521

�لوزر�ء،  جمل�ص  �الإمار�تية/  �حلكومة   -

 ،477  ،455  ،453  ،435  ،428  ،373

511
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 ،501–500  ،499  ،490  ،487  ،480  ،478

 ،524  ،521  ،519  ،515  ،512  ،509–508

535 ،530



553

فهر�ست
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�أنطاكية، 338
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�أوحانا، �أمري، 467، 471، 534

�أورتاغو�ص، مورغان، 206، 207

�أورن، �أمري، 152

 ،244  ،176  ،111  ،32–31  ،27  ،12 �أوروبا، 

 ،433  ،418  ،349  ،297–296  ،260  ،257

461 ،458 ،442

�أورون، �أمرية، 235، 391

�أو�صنت، �آدم، 215

�أوغند�، 62–65، 432

�أوكر�نيا، 536

�أوملرت، �إيهود، 68–69، 71، 73، 75، 103

 ،94  ،92–91  ،86  ،70  ،43  ،35  ،16  ،14 �إير�ن، 

 ،287 ،281 ،258 ،249 ،241 ،202 ،171 ،125

 ،330–329  ،324  ،306  ،299–298  ،295

 ،455  ،438  ،418–417  ،399  ،368  ،339

529 ،528 ،525 ،509 ،490 ،461

- �لبملان �الإير�ين، 214، 368، 534

 ،19  ،16–14 �الإير�ين،  �لثوري  �حلر�ص   -

534 ،506 ،486 ،24

- �حلكومة �الإير�نية، 92

- �لقو�ت �الإير�نية، 194، 295

- جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين، 202

�إيرت�ص، ديرخ، 510

�إيرلند�، 80، 92، 291، 308، 475، 501

- �لبملان �الإيرلندي، 501

- جمل�ص �ل�صيوخ، 501



اليوميات الفل�سطينية

554

�إيطاليا، 12، 291، 308، 324، 390، 429

�إيفانز، مايك، 278، 431–432

�إيالت، 256، 382، 433، 440

�إينجليمان، متنياهو، 193

)ب(

باب حطة )�لقد�ص(، 77، 336

باب �خلليل )�لقد�ص(، 38، 441

بار�غو�ي، 432

بار�ك، �إيهود، 189

باري�ص، 424

�لبا�صفيك، 257

با�صيل، جب�ن، 292، 296

با�صليه، مي�صيل، 266، 535

باك�صتان، 298، 339، 468، 528

باناجيوتوبولو�ص، نيكوالو�ص، 467

،266  ،262  ،211  ،178  ،106 جو،   بايدن، 

 ،467–466  ،461–459  ،456  ،454  ،438

 ،508–507  ،484  ،478–477  ،474–473

541 ،537 ،528 ،512

بحر، �أحمد، 118، 461، 468

�لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، 330، 390، 433، 459

�لبحر �الأحمر، 375، 382، 433، 443

 ،153  ،137  ،124  ،94  ،35–34 �مليت،  �لبحر 

332 ،203 ،191 ،180 ،179

�لبحرين، 43، 199، 332، 334، 349، 364–365، 

 ،386–384  ،382  ،380–374  ،372  ،369

 ،410  ،397–396  ،394–392  ،390–388

 ،429–428 ،423–422 ،419 ،416 ،413–412

 ،474  ،468  ،464  ،455  ،436  ،434  ،431

 ،511  ،505  ،503  ،501–500  ،489  ،482

521 ،518 ،514

- �حلكومة �لبحرينية، 334، 464

 ،282–281  ،251  ،190  ،115 ح�صام،  بدر�ن، 

 ،483  ،481  ،413  ،395  ،383  ،299  ،284

526 ،516

بدوي، حيدر، 339، 340

بدوي، ماهر، 486

�لبتغال، 80، 83، 291، 308

�لبدويل، �صالح، 26، 80، 249، 262، 342

�لبغوثي، عبد �هلل، 26

�لبغوثي، عمر، 154

�لبغوثي، ق�صام، 200

�لبغوثي، ق�صام مرو�ن، 478

�لبغوثي، مرو�ن، 26

�لبغوثي، نائل، 26

�لبغوثي، نور جابر، 170، 175

�لبغوثي، ود�د، 200

بركات، �بت�صام، 157

بركات، نري، 489

بركة، علي، 162

برلني، 416

 ،78  ،69  ،67  ،65–63 �لفتاح،  عبد  �لبهان، 

 ،500  ،487  ،441–440  ،439  ،436  ،396
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برهوم، فوزي، 64، 107، 329

بروديت، ديفيد، 243

برو�صور، رون، 512

بروك�صل، 163، 369، 458

برون�صتاين، �إليونور، 535

بروييت، د�ن، 521

 ،239  ،203  ،201  ،190  ،179–178 بريطانيا، 

 ،458  ،439  ،429  ،389  ،362  ،329  ،308
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- �لبملان �لبيطاين، 50

- �حلكومة �لبيطانية، 178، 435، 471
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بري، نبيه، 362، 409

بريك، يت�صحاق، 223

�لبزم، �إياد، 120، 158

 ،267  ،164  ،160  ،120  ،90 �صكري،  ب�صارة، 

277

�لبطريركية �الأرمنية )�لقد�ص(، 526

 ،38 )�لقد�ص(،  �الأرثوذك�ص  �لروم  بطريركية 

294

بغد�د، 14، 25، 75، 79، 173، 319

بكري�ت، ناجح، 443

بالك، فر�ن�صي�ص، 501

بلجود، كمال، 115

بلجيكا، 80، 291، 308، 460، 475

- �لبملان �لفيدر�يل �لبلجيكي، 263

- �حلكومة �لبلجيكية، 263

بلحيمر، عمار، 520

بلغر�د، 369

بلوم، جونا�ص، 261

بلوم، يارون، 154

بلري، توين، 372–373، 393، 432

بلينكن، توين، 454، 507–508

بن �صبات، مئري، 169، 353، 429

بن غوريون، ديفيد، 413

بن لولو، �آ�رش، 291

بن مناحيم، يوين، 423

بن نون، �أفياهو، 88

بن ي�صاي، رون، 436

بن�ص، مايك، 387

بن�صودة، فاتو، 27، 189، 245، 296

�لبنك �لدويل، 72، 149، 175، 233، 267، 306، 

481 ،323

�لبو�ردي، حممد بن �أحمد، 348

بوتر�جايا، 35

 ،214  ،167  ،156  ،87  ،38 فالديري،  بوتني، 

530 ،515 ،382 ،249

بورغ�صدورف، �صفني كوهان فون، 158، 165، 

509 ،421 ،398

بوريطة، نا�رش، 512، 516–517، 523، 531

بوريل، جوزيب، 14، 65، 83، 87، 172، 200، 

502 ،483 ،369 ،291 ،218 ،209 ،207

بوعميم، حمد، 511

 ،382  ،214  ،167  ،156 ميخائيل،  بوغد�نوف، 

515

بوالرد، جوناثان، 539

بولند�، 37، 308

 ،207  ،171  ،122  ،76  ،67  ،21 مايك،  بومبيو، 

 ،409  ،368  ،349  ،347  ،331  ،260  ،221

 ،476–474  ،465–464  ،444  ،439  ،427

500 ،480

بوهلر، �آدم، 530

بياتنة، عبد �لرحمن، 128

�لبياتي، علي، 75

بيت جاال، 124

بيت حانون، 26، 37

بيت �صاحور، 124

بيت الهيا، 323

 ،170  ،124  ،113  ،110  ،104  ،94 حلم،  بيت 

475 ،470 ،426 ،363 ،298 ،259 ،213

بيرتيد�ص، �صار�المبو�ص، 467

بيتون، مايكل، 465

بيتونيا، 80

�لبرية، 305، 425

بريت�ص، ر�يف، 473

بريت�ص، رونني، 157

 ،500  ،212  ،172  ،170  ،93 عمري،  بريت�ص، 

537 ،531
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بريكوفيت�ص، �آيف، 20، 214، 220، 276، 331

 ،325  ،321  ،234  ،168  ،120  ،93  ،51 بريوت، 

 ،381–380  ،368–367  ،364–363  ،329

476 ،415 ،411 ،399

بي�صكوف، دييرتي، 63

بيلو�صي، نان�صي، 237

 ،44  ،40  ،35  ،28  ،19  ،17  ،14 نفتايل،  بينيت، 

 ،94–92  ،88  ،85–84  ،70  ،64  ،62  ،50

 ،191–190  ،154  ،152  ،148  ،123  ،113

522 ،437 ،425 ،200 ،194

بينيتيز، ماريو عبدو، 432

)ت(

تامانو-�صطا، بنينا، 327، 502

تاور، �صّديق، 439

تبون، عبد �ملجيد، 386، 391

�لتجمع �لوطني �لديقر�طي )بلد(، 28، 529

 ،66  ،48–41  ،39–37  ،14 دونالد،  تر�مب، 

 ،112  ،106  ،103  ،92–91  ،85  ،79  ،68

،233  ،219  ،178  ،175  ،173  ،167  ،122 

،262  ،257  ،249  ،244  ،236–235 

 ،319  ،309  ،298  ،293  ،282  ،279–278

 ،350  ،345  ،341  ،338  ،331–330  ،326

 ،379–378  ،374  ،372–371  ،365  ،352

 ،432  ،424–423  ،397  ،389–387  ،384

 ،455  ،445–444  ،442  ،438  ،436  ،434

 ،527  ،512–511  ،478  ،476  ،463  ،461

534

 ،157  ،153  ،147  ،111  ،90  ،45  ،11 تركيا، 

 ،344  ،340  ،339  ،330  ،241  ،216  ،173

480 ،460 ،417 ،396 ،390 ،387 ،346

- �لبملان �لرتكي، 111

تروبر، حيلي، 416

تريبوبلر، الري�صا، 15

ت�صاد، 246، 370، 509

ت�صياو، بينج، 277

ت�صي�صكيدي، فيليك�ص، 105

 ،78  ،40–39  ،33  ،31  ،29  ،18–17 �أبيب،  تل 

 ،124  ،119  ،112  ،105  ،86  ،82–81

 ،240  ،238  ،236  ،234–233  ،162  ،159

 ،295–294  ،290  ،286–285  ،266  ،245

 ،393  ،369  ،349  ،331  ،323  ،308  ،301

،444  ،441–440  ،436  ،431  ،429  ،425 

 ،477  ،469  ،466  ،459  ،457  ،454–453

 ،525  ،514  ،507  ،503–502  ،487  ،479

537 ،535 ،533 ،529–528

تنظيم د�ع�ص، 42، 221

توتو، ديزموند، 541

تور�ن، ح�صن، 111

 ،414  ،338  ،283  ،133  ،114  ،69  ،66 تون�ص، 

539 ،530 ،526

- جمل�ص نو�ب �ل�صعب، 338

تيار �مل�صتقبل )لبنان(، 284

�لتيار �لوطني �حلر )لبنان(، 292، 296

تيجو �صيجالبا، 31

)ث(

ثيوفيلو�ص �لثالث )بطريرك(، 38

)ج(

 ،110–109  ،104  ،91  ،88 كورونا،  جائحة 

 ،168–147 ،138–120 ،118–116 ،114–113

 ،192–191  ،189  ،179–177  ،173–171

 ،216–215  ،211  ،208  ،205  ،201–194
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،239  ،236  ،233  ،224–220  ،218 

 ،275  ،261  ،257  ،251  ،243  ،241–240

،293  ،287–286  ،282–279  ،277 

 ،320  ،307–306  ،303–301  ،297–295

 ،342  ،340  ،336  ،331  ،326–325  ،322

 ،377  ،373–372  ،370  ،353  ،351  ،348

 ،399  ،397–396  ،394  ،388  ،386  ،383

 ،430  ،425–424  ،420–418  ،410–409

 ،481–480  ،473  ،459  ،455  ،440  ،434

 ،510–509  ،506  ،504  ،488–487  ،485

 ،532  ،528–527  ،524–522  ،516  ،513

538 ،536 ،534

جادو، �أمل، 502

�جلارو�صة، �صامح حممد، 20

جامزو، روين، 301

�جلامعة �الإ�صالمية )قطاع غزة(، 147

�جلامعة �الإ�صالمية �لعاملية، 377

جامعة بريزيت، 170، 200، 208، 480

جامعة تل �أبيب، 290

جامعة �لدول �لعربية، 61، 79، 113، 171، 214، 

 ،371  ،366–365  ،344  ،335  ،283  ،252

 ،397–396  ،389  ،386  ،377  ،374–373

522 ،479 ،457 ،437 ،434 ،416

جامعة �لقد�ص �ملفتوحة، 306

جامعة حممد بن ز�يد، 376–377

جامعة �مللك �صعود، 290

 ،75  ،42–41  ،38  ،34  ،28  ،10 بني،  جانت�ص، 

 ،116–115  ،113–112  ،109  ،103  ،91

 ،135–134  ،132  ،130  ،127  ،120–119

 ،172  ،168  ،164  ،160  ،158  ،149  ،147

 ،208  ،204  ،201–200  ،196  ،193  ،175

 ،252–251  ،242  ،233  ،219  ،214  ،210

 ،294  ،288  ،281  ،266  ،263  ،259  ،256

 ،328  ،326  ،309  ،307  ،305–304  ،297

 ،413–412  ،391  ،362  ،349  ،348  ،342

 ،469  ،467  ،465  ،444  ،437  ،435  ،415

 ،525  ،521  ،517  ،504  ،480  ،474–473

538 ،529

جبارة، مهند، 462

�جلبارين، ف�صل يو�صف، 176

جبارين، يو�صف، 303

جباليا، 26، 193

جب، �إ�صماعيل، 68

جبل �أبو غنيم، 84

جبل �ملكب، 161، 217، 292، 455

جبهة �لتحرير �لفل�صطينية، 384

 ،14 فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة 

533 ،516 ،515 ،417 ،198 ،120 ،71

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 11، 71، 118

و�مل�صاو�ة  لل�صالم  �لديوقر�طية  �جلبهة 

)حد��ص(، 28، 240

 ،71  ،14 فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة 

 ،210  ،204  ،201  ،179  ،174  ،135  ،114

 ،472  ،434  ،429  ،380  ،347  ،299  ،288

516–515 ،477

- كتلة �لُقطب �لطالبي �لديوقر�طي، 434

- �للجنة �ملركزية، 170

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

�لعامة، 118، 338، 515–516

جدة، 440

جر�د، عبد �لعزيز، 515

جّر�ر، خالدة، 14

جرغينيا، ميخائيل، 237

�جلز�ئر، 391، 414، 418، 441، 520

- �حلكومة �جلز�ئرية، 520

�جلعبة، نظمي، 400

�جلعبي، عي�صى، 301
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جعجع، �صمري، 117، 118

جلعاد، عامو�ص، 440

جليك، يهود�، 479

�جلليل، 74، 280، 295

و�ملقد�صات  �الأوقاف  لرعاية  �الأق�صى  جمعية 

�الإ�صالمية، 125

جمعية �إلعاد، 513

جمعية مبكوم، 34

جمعية �لدر��صات �لعربية )�لقد�ص(، 137، 414

جمعية عطريت كوهانيم، 31، 38

جمهورية �لت�صيك، 76، 432

جنبالط، وليد، 368

جندملان، �أوفري، 470

جنوب �إفريقيا، 31، 500

- حكومة جنوب �إفريقيا، 333

جنوب �ل�صود�ن، 45

�جلنيبي، عبد �هلل نا�رش، 442

جنيدي، حميي �لدين، 341

جنيف، 159، 233

جنني، 240، 280، 473، 501

 ،9 )�ل�صاباك(،  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جهاز 

 ،234 ،220–219 ،170 ،123 ،119 ،79 ،33

 ،370–369  ،320  ،299  ،248  ،240  ،236

514 ،463 ،390

 ،76 �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز 

 ،285  ،280  ،256  ،203  ،163  ،152  ،135

 ،527  ،473  ،454  ،445  ،434  ،396  ،330

541

جوري�ص، �أوبينيو، 245

 ،247  ،189  ،174  ،72  ،43  ،21  ،15 �جلوالن، 

 ،443–442  ،381  ،324  ،321–320  ،263

 ،524  ،514  ،502  ،488  ،476  ،461  ،453

541

جوالن، ماي، 191

جوالن، يائري، 127

جولدن، هد�ر، 319

جون�صون، بوري�ص، 50، 189، 282، 290

جيبوتي، 482

 ،17–12 �الحتالل،  قو�ت  �الإ�رش�ئيلي/  �جلي�ص 

 ،40–39 ،36–35 ،32–29 ،27 ،24–21 ،19

 ،78–77  ،75  ،72  ،70–66  ،62  ،50  ،45

 ،106  ،103  ،94  ،89–87  ،84  ،82  ،80

 ،122–121  ،117–115  ،112–111  ،109

 ،152–150  ،148  ،136  ،133  ،129–126

 ،177  ،171–169  ،166–165  ،159  ،156

 ،218–217  ،213  ،201  ،199–198  ،193

 ،245  ،241–240  ،236  ،233  ،224–221

 ،266  ،263  ،259  ،255–252  ،249–248

 ،289–288  ،286–285  ،282–278  ،275

 ،310  ،306–302  ،298  ،294–291

 ،333–332  ،327–326  ،324  ،321–319

 ،387  ،380  ،376  ،349  ،342  ،336–335

 ،420  ،414  ،412–410  ،400  ،394  ،391

 ،440–438  ،434  ،428–427  ،425  ،422

 ،463–462 ،459–458 ،456–455 ،444–443

 ،484  ،479–478  ،476–475  ،469–468

 ،510–508  ،503  ،501–499  ،488–487

 ،527  ،525–524  ،522–521  ،519  ،512

540 ،539 ،537 ،533

�الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخبار�ت   -

 ،419  ،254  ،219  ،148  ،17 )�أمان(، 

423

- منظومة �لقبة �حلديدية، 13، 250، 310، 

520 ،370 ،322

- منظومة �صهم )حيت�ص(، 310

- منظومة مقالع د�ود، 310

جيلي، �إ�صماعيل عمر، 482

�جليو�صي، �صلمى خ�رش�ء، 157
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حامد، �إبر�هيم، 26

حامد، حميد حممد، 400

�حلايك، علي، 488

�حلبتور، خلف �أحمد، 387

حتّي، نا�صيف، 277

حّجار، طارق، 192

حجازي هل�صة، �إبر�هيم حممد علي، 170

�حلجرف، نايف فالح مبارك، 368

حرب غزة )2009/2008(، 486

حرب غزة )2012(، 469، 486

،287  ،277  ،202  ،92  ،)2014( غزة   حرب 

486 ،479 ،469 ،319 ،291–290

حركة �الأحر�ر �لفل�صطينية، 14

�حلركة �الإ�صالمية يف �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل 

�صنة 1948 )�جلناح �جلنوبي(، 125، 329، 

501–500 ،484

�حلركة �الإ�صالمية يف �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل 

�صنة 1948 )�جلناح �ل�صمايل(، 72

حركة �أن�صار �هلل )�ليمن(، 131، 172، 540

 ،49  ،46  ،44  ،14 �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة 

 ،203–201 ،152 ،89–87 ،84 ،82 ،71–70

 ،245  ،240–239  ،221  ،215–214  ،211

 ،365–364  ،351  ،339–338  ،280  ،264

 ،489  ،472  ،415  ،386  ،381–380  ،373

534 ،516–515

 ،320  ،193  ،89  ،10–9 �لقد�ص،  �رش�يا   -

415 ،345

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 61، 453

حركة حما�ص،

 ،37  ،35  ،29  ،16 �ل�صيا�صي،  �ملكتب   -

 ،80  ،66  ،50  ،48  ،47  ،44  ،41  ،39

،115  ،110  ،108  ،107  ،105  ،90  ،86 

 ،164  ،161  ،156  ،133  ،129  ،127

 ،202  ،192  ،190  ،173  ،167–166

 ،245  ،243  ،237  ،221  ،213  ،211

 ،266–265  ،262  ،258  ،251  ،249

 ،287  ،284  ،282–280  ،278–276

 ،332  ،305  ،299  ،297–296  ،291

 ،350  ،348  ،345–344  ،342–341

 ،370–366  ،364  ،362–361  ،352

 ،386  ،384–383  ،380  ،375–374

 ،443  ،431  ،425  ،422–421  ،400

 ،516  ،504  ،499  ،483  ،481  ،459

535 ،530 ،526 ،519

- د�ئرة �لعالقات �لعامة، 92

 ،155  ،119 �لق�صام،  �لدين  عز  كتائب   -

 ،246  ،244  ،202  ،195  ،193  ،166

 ،323  ،319  ،291–290  ،267  ،261

463 ،387 ،375

- كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 534

- مكتب �لعالقات �لدولية، 105، 130، 261

و�الإ�صالمية،  �لعربية  �لعالقات  مكتب   -

192 ،162

 ،251  ،115 �لوطنية،  �لعالقات  مكتب   -

526 ،483 ،395 ،383

- مكتب �لالجئني، 155

فرع   - �الأطفال  عن  للدفاع  �لعاملية  �حلركة 

فل�صطني، 21، 152، 462، 508، 537

حركة عدم �النحياز، 74، 192

�حلركة �لعربية للتغيري، 28

حركة فتح،

 ،68  ،64  ،49  ،44  ،22 �ملركزية،  �للجنة   -

 ،209 ،207 ،204 ،201 ،198 ،195 ،167

 ،265–264  ،255  ،253  ،239  ،236
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 ،376 ،337 ،335 ،301 ،297 ،278 ،276

 ،410–409  ،398–396  ،392  ،386

 ،453  ،432–431  ،426  ،420  ،412

 ،484  ،480  ،478–477  ،464  ،456
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- �ملجل�ص �لثوري، 162، 197، 223، 436

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

 ،154  ،93  ،80 �أ�ص(،  دي  )بي  �لعقوبات 

476

حزب �الحتاد �لوطني، 152

 ،28  ،10 الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حزب 

 ،109–108  ،103  ،91  ،41  ،38  ،34  ،32

 ،130  ،123  ،121–120  ،118–117  ،112

 ،155  ،153  ،149  ،147  ،137  ،135  ،132

 ،242  ،196  ،172  ،168  ،164  ،160  ،159

 ،330  ،294  ،284  ،256  ،252  ،249  ،248

539 ،538 ،506 ،414

 ،94  ،87  ،32  ،19  ،10 بيتنا“،  “�إ�رش�ئيل  حزب 

522 ،469 ،323 ،123 ،112 ،109–107

�حلزب �الإ�صالمي �ملاليزي )با�ص(، 377

حزب �هلل، 9، 24، 32، 79، 113، 214، 237، 286، 

 ،321–320  ،309  ،305  ،303  ،299  ،298

 ،438  ،419  ،399–398  ،366  ،349  ،328

534

حزب �الأمة - �الإ�صالح و�لتجديد )�ل�صود�ن(، 

400

 ،437  ،397 )�ل�صود�ن(،  �لقومي  �الأمة  حزب 

485 ،441

 ،522 الإ�رش�ئيل“،  وحدة   - جديد  “�أمل  حزب 

524

)�ل�صود�ن(،  �ال�صرت�كي  �لعربي  �لبعث  حزب 

442

حزب �لبيت �ليهودي، 152

�حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي )لبنان(، 368

حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي )�الأردن(، 518

�حلزب �جلمهوري )�أمريكا(، 178، 246، 411

حزب جي�رش، 108

�حلزب �لديوقر�طي )�أمريكا(، 68، 211، 246، 

411 ،322 ،300 ،292 ،266 ،262 ،254

حزب �صا�ص، 107، 108

حزب �لعد�لة و�لتنمية )�ملغرب(، 515، 532

حزب �لعمال )بريطانيا(، 203، 444

حزب �لعمل، 93، 108، 151، 170، 172، 413، 
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حزب �لقو�ت �للبنانية، 117–118

حزب �لليب�ليني )�أمريكا(، 178

،85  ،81  ،66  ،34  ،32  ،15 �لليكود،   حزب 

 ،147  ،137  ،132  ،124  ،111  ،109–108

 ،196  ،191  ،168  ،159  ،155  ،153–152

 ،307  ،299  ،283  ،248  ،218  ،204  ،201

524 ،522 ،508 ،425 ،331 ،324 ،320

حزب مباي، 413

حزب �ملحافظني )كند�(، 215

حزب مريت�ص، 108، 151، 240

�لنا�رشي  �لديوقر�طي  �لوحدوي  �حلزب 

)�ل�صود�ن(، 437

 ،175  ،135 م�صتقبل(،  )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب 

522 ،501 ،466 ،330 ،323 ،307

حزب يينا، 425، 437، 522

 ،107 هتور�ة(،  )يهدوت  �لتور�ة  يهود  حزب 

257 ،108

ح�صب �هلل، �صالح، 456

ح�صن، حمد، 133، 160

ح�صن ناحوم، فلور، 430

ح�صون، �أورين، 518

ح�صني، �صد�م، 253
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ح�صني، حممد، 74، 164، 337، 349

حق، فرحان، 162

حقل متار �لبحري، 81، 275

حقل ليفياثان، 11

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية/ حكومة �الحتالل، 10، 15، 

،46  ،44–43  ،31  ،27–26  ،24  ،20  ،17 

،93  ،85  ،83  ،81  ،75  ،70  ،66–65  ،49 

 ،132–130  ،123  ،121–118  ،112  ،103

 ،155–154  ،151–150  ،149  ،147  ،134

،173–171  ،169–168  ،163–159  ،157 

،196–193 ،191–190 ،180–179 ،176–175 

،211–210 ،208–207 ،204–203 ،201–200 

 ،236–233 ،223 ،221–218 ،216 ،214–213

 ،256  ،253–251  ،249–246  ،243–240

 ،288–286  ،284–280  ،266–265  ،263

 ،306  ،304–299  ،296–295  ،293–292

 ،333–331  ،328  ،326–324  ،322–320

 ،373  ،361  ،347–344  ،339  ،337  ،335

 ،389–388  ،385–384  ،381  ،378  ،376

 ،433  ،430  ،427  ،425  ،423  ،420  ،409

 ،467  ،464–461  ،441–440  ،438–437

 ،488  ،484  ،482–481  ،479  ،473  ،469

 ،529  ،522  ،516  ،512  ،510  ،503–500

538 ،533 ،530

لل�صوؤون  �مل�صغر  �لوز�ري  �ملجل�ص   -

 ،10  ،9 �ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت(، 

 ،487  ،362  ،304  ،216  ،33  ،24  ،17

522

 ،64 ��صتية،  حكومة  �لفل�صطينية/  �حلكومة 

 ،129  ،122  ،113  ،107  ،94  ،92  ،90  ،68

،164  ،158  ،156  ،149  ،137  ،134  ،132 

 ،275  ،267  ،261  ،212  ،209  ،196–195

 ،456  ،435  ،421  ،367  ،337  ،323  ،302

538 ،523 ،485

�حلالق، �إياد، 222

حالوة، حممد، 119

حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو(، 92

ِحلوه، �أهارون، 177

حماة، 237

حمادة، معت�صم، 417

حمايل، ح�صني، 300

حمد، غازي، 156

حمد�ن، حممود، 82

حمدوك، عبد �هلل، 347، 396، 436، 439

حمود، طارق، 93

�حلّموري، زياد، 536

حنّا، عطا �هلل، 418، 421

حو�متة، نايف، 120، 533–534

حوتوفيلي، ت�صيبي، 27

�حلوثي، عبد �مللك، 131، 172

حوغيغ، مو�صيه، 507

حي �ل�صجاعية، 31، 239، 345

�حلية، خليل، 29، 35، 50، 83، 167، 297، 309، 

509 ،504 ،499 ،443 ،386 ،362 ،345

 ،487  ،431  ،423  ،365  ،159  ،72  ،33 حيفا، 

535 ،501

)خ(

خازن، �إلهام، 508

خالد، تي�صري، 118

�خلالدي، �إ�صماعيل، 280

خامنئي، علي، 16، 214–215، 368

خان، عمر�ن، 77، 339، 395، 468

خانيون�ص، 37، 87، 89، 213، 262، 434

�خلرطوم، 69، 400، 436–440، 500، 507
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خري�صة، �إبر�هيم، 159

خري�صة، ح�صن، 528

خ�رش، ح�صام، 111

 ،189  ،150  ،30  ،23  ،19 جمال،  �خل�رشي، 

532 ،295 ،287

�خل�رشي، حممد، 131، 149، 219

خطيب، �آية، 119

�خلطيب، �إيان، 108

�خلطيب، د�ود طلعت، 363، 376

�خلطيب، عز�م، 68

 ،88  ،66  ،31  ،26–25  ،23  ،21  ،16 �خلليل، 

 ،176  ،169  ،153  ،137  ،129  ،128  ،103

 ،246  ،244  ،242  ،204  ،201  ،197  ،190

 ،322  ،310  ،304  ،302–301  ،297  ،279

525 ،467 ،463 ،391 ،352 ،333

خليل، �صاكر، 534

�خلليلي، �أحمد بن حمد، 334

خوجي، جاكي، 159

)د(

د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، 21، 174، 

541 ،455 ،381 ،308 ،295 ،257 ،218

د�نون، �إريك، 416

د�نون، د�ين، 29

د�نييل، روين، 251

 ،377  ،373  ،347  ،337  ،192  ،80  ،33 دبي، 

 ،417  ،394–393  ،388–387  ،382  ،379

 ،466–465  ،462  ،457  ،440  ،431  ،423

،500  ،487  ،485  ،480  ،478  ،470 

526 ،518 ،511 ،507–506

- حكومة دبي، 478

دحالن، حممد، 19، 346، 382–383

درعي، �أرييه، 40، 471

دريدي، حممد، 203

دغان، يو�صي، 179، 465، 506

دغل�ص، غ�صان، 216، 387

دفريي، �صارون، 475

دقلو )حميدتي(، حممد حمد�ن، 411، 441

 ،415  ،309  ،303  ،298  ،89–87  ،25 دم�صق، 

534 ،476

�لدمنارك، 291، 308

�لدوحة، 87، 247، 328، 414، 476، 518

دود�، �أندجي، 37

دودين، مو�صى، 161

دوكي، �إيفان، 106

دومبوف�صكي�ص، فالدي�ص، 521

�لدومينيكان، 453

دويك، عزيز، 260

دويكات، خليل، 348

دويكات، عماد �لدين، 303، 307

دياب، ح�صان، 157، 362

ديبي، �إدري�ص، 370

ديبي، عبد �لكرمي، 370

ديخرت، �آيف، 30، 82، 398، 441، 529

ديرمر، رون، 234، 507

دي�رشو�رش، جون، 418

�لدي�صي، طاهر، 343

)ذ(

ذو �لنور، جمتبى، 202

)ر(

ر�ب، دومينيك، 347

ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي، 37، 246
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ر�بني، �إ�صحق، 15، 113، 189، 422، 443

ر�ز، �آدم، 413

�لر�عي، مار ب�صارة بطر�ص، 338

ر�م �هلل، 25، 31، 35، 44، 63–64، 78، 80، 84، 

 ،156 ،153 ،116 ،110 ،107 ،105 ،92 ،88

 ،202  ،200  ،198–197  ،190  ،170–169

 ،260  ،235  ،221  ،218  ،215  ،210  ،204

 ،338  ،336  ،304  ،298  ،290  ،267  ،263

 ،396  ،390  ،363  ،350  ،347–346  ،340

 ،438  ،425  ،420  ،415  ،412–411  ،409

508 ،503 ،481–480 ،475 ،468 ،453

�لرباط، 515، 520، 528، 529

رجا، �أنور، 118

�لرجبي، نا�رش، 31

 ،278–276  ،265  ،255  ،64 جبيل،  �لرجوب، 

،392  ،386  ،338–337  ،301  ،297 

 ،453  ،432–431  ،415  ،410  ،397–396

484 ،477

�لرز�ز، عمر، 104، 214، 299

�لر�صق، عزت، 192

 ،319  ،288  ،162  ،46 معب(،  )مدينة/  رفح 

510 ،456 ،394 ،329 ،326

رم�صان، �أحمد، 301

رم�صان، حممد، 480

رم�صان، نز�ر، 301

رو�جبة، بالل عدنان، 456

روبيو، ماركو، 22

روت�صتاين، زئيف، 440

روزين، د�فيد، 86

رو�ص، دني�ص، 300

 ،279  ،265  ،190  ،133  ،45  ،40  ،29 رو�صيا، 

536 ،530 ،478 ،439

- �ملجل�ص �لفيدر�يل، 212

رومانيا، 432

�لريا�ص، 233، 397، 417، 438، 486، 505

ريغف، مريي، 427، 431، 505، 530

ريفلني، روؤوفني، 27–28، 88، 106–107، 115، 

 ،301  ،196  ،164  ،160  ،130  ،120–119

508 ،473 ،443 ،337

)ز(

�لزعابي، �صامل حممد، 343

زعارير، با�صم، 325

�لزعزوع، يا�رش، 420

�لزعنون، �صليم، 217

زكي، عبا�ص، 239

زمري، ع�صاف، 384

�لزهار، حممود، 158، 534

�لزو�ري، حممد، 526

زوكربريغ، مارك، 424

زوهر، ميكي، 81، 124

�لزياين، ز�يد بن ر��صد، 384، 500–501، 503

 ،378  ،375 ر��صد،  بن  �للطيف  عبد  �لزياين، 

503 ،477 ،474

زيتون، يو�آف، 32

�لزير، ماجد، 111

زيان، ميلو�ص، 432

�لزيودي، ثاين بن �أحمد، 385

)�س(

�صاترفيلد، ديفيد، 409

�صاتي، نور �لدين، 398

 ،524  ،522  ،517  ،511  ،508 جدعون،  �صاعر، 

532

�صانتو، بيرت، 458
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�صاندرز، بريين، 89، 91، 240

�صاوندرز، كري�صتيان، 29

�صبلني، 196

�صتاري، بيرت، 502

�صتانو، بيرت، 445

�صرتو، جاك، 86

�صد �لنه�صة )�أثيوبيا(، 329

�ل�صدي�ص، علي عبد �لرحمن، 366

�رشحان، �إياد، 134

�رشحان، ناجي، 15، 469

�صعد�ت، �أحمد، 26

 ،103  ،92  ،81  ،79  ،76  ،64  ،40 �ل�صعودية، 

 ،176  ،172  ،166  ،131–130  ،118  ،114

 ،337  ،326  ،283–282  ،233  ،220  ،217

 ،372–371 ،368 ،363 ،352 ،350 ،341–340

 ،414  ،412  ،397  ،393  ،385–384  ،382

 ،441–440  ،438  ،434  ،429  ،427  ،417

523 ،500 ،486 ،479 ،472 ،462 ،455

- جمل�ص �ل�صورى، 118

- �ملخابر�ت �ل�صعودية، 176، 472

�ل�صعود، يحيى، 111

�صَعيد، قي�ص، 49، 133، 282، 341، 526

�صعيد، حممود خالد، 104

�صفطلوفا، ك�صنيا، 124

�صالمة، �إ�صطفان، 519

�صالمة، ح�صن، 26

�صالمي، ح�صني، 486

�صلفيت، 261، 285

�صلهب، عز�م، 129

�صلو�ن، 31، 281، 292، 349، 372، 455، 485، 

513

�صلوفينيا، 80، 308

�صليم، �صلطان �أحمد بن، 382

�صليماين، قا�صم، 14–17، 24–25، 534

�ل�صمر�، هدى، 131

�صموتريت�ص، بت�صالئيل، 49، 81، 278، 331

�صنغافورة، 91

�ل�صنهوري، علّي �لريح، 442

 ،165  ،161  ،155  ،148  ،85 يحيى،  �ل�صنو�ر، 

527

 ،335  ،246  ،119  ،78  ،67  ،65  ،63 �ل�صود�ن، 

 ،414  ،411  ،400  ،398–395  ،348  ،339

 ،472  ،455  ،441  ،439–438  ،436  ،420

537 ،521 ،507 ،505 ،500 ،485 ،482

- �جلي�ص �ل�صود�ين، 67

�لوزر�ء،  جمل�ص  �ل�صود�نية/  �حلكومة   -

487 ،439–436 ،400 ،398 ،63

�ل�صود�ن،  يف  �حلاكم  �ل�صيادة  جمل�ص   -

 ،436 ،411 ،396 ،78 ،69 ،67 ،65–63

507 ،500 ،487 ،441–440 ،439

 ،171  ،163  ،108  ،94  ،91  ،87  ،11 �صورية، 

 ،325  ،306–305  ،295  ،250  ،204  ،194

 ،518  ،488  ،479  ،424  ،418  ،415  ،392

540

�ل�صويد، 79، 80، 112، 291، 308

- حكومة �ل�صويد، 259

�صيجال، عميت، 71، 468

 ،253  ،104  ،28  ،20 �لفتاح،  عبد  �ل�صي�صي، 

523 ،490 ،391 ،332

�صيناء، 18، 46، 63

)�س(

�صابريو، د�نيال، 38

�صات�صكي، �صباتي �صكوت، 190

�صارون، �أريل، 414



565

فهر�ست

�ل�صاعر، نا�رش �لدين، 44

�صاكوير�، الز�رو�ص، 432

�صالوم، درور، 419

�صاليط، جلعاد، 261

�صانكار، كانثان، 267

�صتاينتز، يوفال، 11، 74، 90، 296، 333، 390، 

418

�صتينغر، رونالد، 453

�صحادة، عمر، 210

�رُش�ب، فهمي، 20

�ل�رش�ونة، �أين، 486

�ل�رشيف، عبد �لرحيم، 306

�صعث، نبيل، 48، 512

�ل�صقاقي، فتحي، 240

�صكارجي، �أبو �لف�صل، 295

�صكري، �صامح، 298، 392

�صاللدة، حممد، 426، 462

�صلّح، رم�صان عبد �هلل، 239–240، 245

�صمايل، ماتيا�ص، 63، 117، 172

�صمغار، مائري، 517

�صنايدر، بر�د، 411

�صناير، مارك، 199، 334

�صهاب، د�وود، 351

�ل�صو�، عز�م، 92، 195

�صو�نغ، جنج، 72

�صو�صرت، �ألون، 294، 444

�صومر، ت�صاك، 254

�ل�صيخ، ح�صني، 10، 49، 164، 241، 255، 263، 

501 ،499 ،476 ،472 ،456 ،420

�ل�صري�وي، ثاين، 349

�صيز�ف، هجار، 224

�صيلح، عوفري، 522

�صينكر، ديفيد، 409

)�س(

�صالح، في�صل حممد، 63، 504، 537

�صالح، ماجدة، 526

�ل�صالح، جمدي، 410

�ل�صاحلي، ب�صام، 395

�صباح، مي�صيل، 47

�ل�صباح، نو�ف �الأحمد �جلابر، 413

�صبي، عكرمة، 38، 222، 256، 388، 418

�صبيحات، حممد، 467

 ،468 �ملغربية،  �ل�صحر�ء  �لغربية/  �ل�صحر�ء 

531 ،515 ،512–511

�صديق، عمر حممد �أحمد، 466

�رشبيا، 365، 369، 431

�ل�صفدي، �أين، 203، 221، 235، 245، 277

�ل�صفريوري، عبد �حلكيم، 432

 ،20 لـ“�ل�صالم“،  تر�مب  خطة  �لقرن/  �صفقة 

 ،81–77 ،75–61 ،51–41 ،39–37 ،35 ،22

 ،109  ،107  ،103  ،94–91  ،88  ،86–83

 ،169–167  ،157  ،122  ،115–114  ،112

 ،196–195  ،193  ،189  ،178–177  ،173

 ،235  ،222–220  ،214  ،210  ،204–200

 ،253  ،251  ،249–248  ،242  ،238–237

 ،279  ،276  ،265–264  ،262  ،257  ،255

 ،302  ،299–297  ،294  ،287  ،285  ،282

 ،376–375  ،364  ،350  ،340  ،309  ،305

 ،459  ،428  ،419  ،395  ،384  ،380–379

534 ،517 ،472 ،465

�صاليط،  جلعاد  �صفقة  �الأحر�ر/  وفاء  �صفقة 

431 ،326 ،285 ،266 ،161

�صالح، ر�ئد، 72، 293

�صالح، ماهر، 105، 217، 461، 525

�صندوق �لنقد �لدويل، 399
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�صور، 51، 160

�صيام، عبد �هلل، 346

�صيد�، 51

�صيدم، �صبي، 201، 264، 376، 426

�ل�صني، 72، 91، 117، 418، 439، 475

)�س(

�ل�صمريي، عدنان، 215

)ط(

طليب، ر�صيدة، 322

طه، جهاد، 535

طهر�ن، 16، 19

�لطيب، �أحمد، 47

�لطيبي، �أحمد، 81

�لطري�وي، توفيق، 209

)ظ(

ظريف، حممد جو�د، 386، 485

)ع(

�لعاروري، �صالح، 86، 105، 167، 213، 251، 

 ،431  ،428  ،369  ،301  ،278–277  ،276

531 ،483

عاز�ر، روؤوفني، 418

�لعالول، حممود، 279، 322، 412، 500

�لعبادلة، ر�مي، 327

عبا�ص، حممود )�أبو مازن(، 9–10، 17، 19، 41، 

 ،73 ،71 ،69–68 ،66 ،64 ،61 ،49 –47 ،44

 ،127  ،103  ،93–92  ،88  ،86  ،80  ،78  ،75

 ،174  ،170  ،168–167  ،164  ،148–147

 ،204  ،202  ،198  ،196–195  ،192  ،176

 ،239  ،234  ،220  ،215  ،213–212  ،210

 ،266  ،260–259  ،253  ،248–247  ،242

 ،323  ،319  ،300–298  ،296  ،290  ،279

 ،368  ،363  ،347  ،344  ،338  ،335  ،332

 ،390  ،387  ،383  ،380  ،373–372  ،370

 ،420–419  ،412  ،409  ،399  ،393–392

 ،465–464  ،460  ،456  ،443  ،439  ،422

،500–499  ،490  ،476  ،472  ،469 

540 ،531–530 ،518 ،512–510

عبا�ص، من�صور، 109، 484

�لعبد �هلل، خليل، 201

عبد �هلل، عبد �هلل، 436

عبد �هلل، يو�صف بن علوي بن، 337

 ،206  ،94  ،43 �الأردن(،  )ملك  �لثاين  �هلل  عبد 

290 ،275 ،261 ،221

عبد �لباري، ن�رش �لدين، 439

عبد �حلميد، ح�صن، 11

عبد �خلالق، �أحمد، 509

عبد �لر�زق، عمر، 44

عبد ربه، ح�صن، 505–506

عبد �لرحيم، �لطيب، 124

عبد �لهادي، �أحمد، 168، 252، 292

�لعتيبة، هند، 377

�لعتيبة، يو�صف، 246، 331، 343، 377، 507

�لعثماين، �صعد �لدين، 345، 520

�لعثيمني، يو�صف، 346

�لعدلوين، حممد �أكرم، 460

عدنان، خ�رش، 425

عر�ر، ريا�ص، 21

�لعر�ق، 61، 75، 79، 86، 91، 171، 298، 414، 

510

- �حلكومة �لعر�قية، 173، 319

- جمل�ص �لنو�ب، 510
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فهر�ست

عرعرة �ملثلث، 119

عرفات، �صهى، 350–351

عرفات، يا�رش، 9، 90، 350، 422

عريقات، �أحمد م�صطفى، 259، 291

 ،159  ،130  ،115  ،75  ،47 �صائب،  عريقات، 

 ،247  ،238  ،213–212  ،190  ،167  ،162

 ،367  ،350  ،345  ،333  ،285  ،275  ،263

 ،397  ،395  ،386–385  ،379  ،375  ،373

464 ،418

ع�صاف، وليد، 16، 300، 384، 428، 475

ع�صقالن، 68، 88، 233، 324، 368، 382، 433، 

479

�لع�صيلي، خالد، 23، 90

ع�رش�وي، حنان، 298، 510

�لع�صايلة، مر�د، 518

عطاري، ريا�ص، 422

عطون، �أحمد، 44، 290

�لعقاد، حممد �أحمد حماد، 20

عكا، 134، 159

�لعكلوك، مهند، 371

�لَعلَمي، موالي حفيظ، 537

علوي، عارف، 77

�لعلوي، نادية فتاح، 532

عليان، غ�صان، 134

 ،302  ،203  ،150  ،119  ،85 حممد،  �لعمادي، 

372 ،353

عما�ص، ج�صنت، 178

عّمان، 53، 70، 134، 275، 278، 392

 ،441  ،431  ،395  ،337  ،334  ،283  ،43 ُعمان، 

521 ،455

�لعم�صي، �صامي، 236، 238، 297، 440، 480

عمري، يغئال، 15

عمري�م،  بن �أوليئيل، 378

عناتا، 11، 325، 503

عو�د، قا�صم، 427

عودة، �أين، 278، 286، 532

عودة، عالء عماد عا�صور، 20

عو�ص �هلل، �إياد، 170

عون، مي�صال، 48، 334

�لعوي�ص، عبد �لرحمن، 348

�لعيزرية، 325

�لعي�صى، حممد، 246

�لعي�صى، حممد بن عبد �لكرمي، 37

 ،319  ،281  ،217  ،163  ،26–25 �لعي�صوية، 

505 ،503 ،416

عيلبون، 151

)غ(

غامن، بهاء، 212

�لغامن، مرزوق، 342

غبا�ص، عمر �صيف، 334

�لغبان، حممد بن �إبر�هيم، 290

�لغر�بلي، �صعدي، 282
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

اأوًل: الإ�شدارات باللغة العربية:

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

ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني ل�صنة 2005،   .1

.2006

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:

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

.2006 ،2005 ل�صنة 

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، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .21

الفل�صطينية ل�صنة 2016، 2017.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .22

الفل�صطينية ل�صنة 2017، 2018.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .23

الفل�صطينية ل�صنة 2018، 2019.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .24

الفل�صطينية ل�صنة 2019، 2020.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .25

الفل�صطينية ل�صنة 2020، 2021.

�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(،   .26

.2008

حتت  الفل�صطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .27

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

االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�صطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .28

�صل�صلة �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   .29

�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(،   .30

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�صطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .31

.2010

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�صات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .32

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.
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ح�صن �بحي�ص وخالد عايد، اجلدار العازل يف ال�صفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )8(،   .33

.2010

�أول�صت  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�صطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .34

�إن�صاناً؟ )9(، 2015.

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�صطيني حتت االحتالل   .35

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�صطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،   .36

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.

االحتالل  حتت  الفل�صطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .37
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