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فهر�ست

فهر�ست

)اأ(

�آل ثاين، متيم بن حمد، 47، 60، 438، 571

 ،236  ،17 �آل ثاين، حممد بن عبد �لرحمن، 

481 ،265 ،239

 ،146  ،75  ،72 حممود،  حممد  خاجة،  �آل 

329

�آل خليفة، حمد بن عي�صى، 44، 131، 300، 

626 ،451 ،392

�آل خليفة، خالد بن �أحمد، 392

�آل خليفة، ر��صد بن عبد �هلل، 59

�آل خليفة، �صلمان، 84

�آل خليفة، عبد �هلل بن �أحمد، 25، 370، 375

�آل �صعود، �صلمان بن عبد �لعزيز، 493

 ،143  ،35 فرحان،  بن  في�صل  �صعود،  �آل 

629 ،291

�آل �صعود، حممد بن �صلمان، 493

�آل مكتوم، حممد بن ر��صد، 72

�آل نهيان، ز�يد بن �صلطان، 527

�آل نهيان، �صيف بن ز�يد، 467، 469

�آل نهيان، طحنون بن ز�يد، 159، 387

 ،270  ،203 ز�يد،  بن  �هلل  عبد  نهيان،  �آل 

480 ،302 ،300

 ،229  ،109  ،44 ز�يد،  نهيان، حممد بن  �آل 

600 ،338

�إبر�هيم، يا�صني، 42

�أبو بكر، نا�رش، 30

�أبو تبانة، عدنان، 125

�أبو جر�د، حممود عمار، 230

�أبو جي�ص، ن�رشي، 323

�أبو ح�صنة، عدنان، 12، 551، 611، 622

�أبو ح�صرية، حممود، 97

�أبو دياب، فخري، 279، 366، 482

�أبو ردينة، نبيل، 32، 113، 161، 168-167، 

626 ،619 ،533 ،212 ،184 ،181

�أبو ز�يد، ح�صن، 343

�أبو ز�يدة، �صفيان، 27، 50

�أبو زهرة، م�صطفى، 488، 500، 512، 529

�أبو زهري، �صامي، 77، 91، 345

�أبو زينة، ُموؤن�ص، 97

�أبو �صلطان، �أجمد، 529

�أبو �صمهد�نة، عبد �لنا�رش، 259، 276

�أبو �صنينة، حفظي، 38، 567

�أبو �صيف، عاطف، 591

�أبو �صحادة، �صامي، 588

�أبو �صخيدم، فادي، 558

�أبو �رش�ر، عي�صى، 22

�أبو �صمالة، حممد، 234

�أبو �ل�صيخ، حممد، 395

 ،87  ،58  ،44  ،37  ،34  ،17  ،14 ظبي،  �أبو 

 ،146  ،119  ،117  ،115-114  ،109

 ،300  ،282  ،275  ،229  ،167  ،159

 ،365  ،353  ،338  ،324  ،311  ،302

 ،549  ،509  ،470-469  ،467  ،381

634 ،600

- حكومة �أبو ظبي، 36

�أبو ظريفة، وجيه، 74

�أبو عبيدة، 183، 189، 192، 195، 200-199، 

427 ،218
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�أبو ع�صب، عمر �إبر�هيم، 550

�أبو �لعطا، بهاء، 614

�أبو عقيل، �صفيقة، 147

�أبو عمرو، زياد، 585

�أبو عون، كمال، 341

�أبو عي�صة، نادر، 97

�أبو عيطة، فايز، 69

�أبو �لغيط، �أحمد، 276، 424-423

�أبو حمفوظ، ه�صام، 106

 ،126  ،98  ،70  ،22 مو�صى،  مرزوق،  �أبو 

 ،273  ،264  ،166  ،151  ،137  ،130

587 ،492 ،482 ،451 ،392 ،305 ،296

�أبو جنم، حممد، 37

�أبو هربيد، ح�صام، 209

�أبو هو��ص، ه�صام، 562، 566، 629

�أبو هويل، �أحمد، 508

 ،346-345  ،336  ،65 �الإفريقي،  �الحتاد 

484 ،390 ،387 ،378 ،362 ،359

�الحتاد �الأوروبي، 20، 27، 33، 36، 69، 71، 

 ،159-158  ،154  ،132-131  ،86  ،82

 ،214  ،201  ،195  ،171  ،169  ،161

 ،312  ،298  ،260  ،235  ،233  ،229

 ،348  ،328-327  ،325  ،318-317

 ،463  ،451  ،437  ،394  ،367  ،350

 ،502  ،488  ،486-485  ،483  ،478

635 ،628 ،607 ،587 ،567 ،527 ،510

- �لبملان �الأوروبي، 36، 483

�الحتاد �ل�صوفييتي، 12، 151

�تفاق �أو�صلو، 16، 22، 46، 68، 70، 77، 85، 

627 ،528 ،444 ،169 ،144 ،107-106

 ،43  ،37-36  ،25  ،15 �أبر�هام”،  “�تفاقات 
 ،302  ،282  ،232  ،203  ،101  ،85  ،58

 ،481  ،479  ،446  ،434  ،331-330

598 ،550-549 ،512

�إثيوبيا، 9، 619

�ملخابر�ت  �لفل�صطينية/  �الأمنية  �الأجهزة 

 ،291  ،187  ،184 �لغربية(،  )�ل�صفة 

 ،338  ،314-312  ،299-298  ،294

 ،439  ،419  ،391  ،377-376  ،359

625 ،597 ،564 ،557

 ،382  ،161 �لوقائي،  �الأمن  جهاز   -

419

�الأحمد، ح�صني، 597

�أحمد، عبد �لرز�ق، 583

�الأحمد، عز�م، 24، 36، 38، 80، 87، 130، 

 ،413  ،393  ،377  ،359  ،167  ،149

500 ،496

�أحمد علي، �آبي، 537

�خ�صي�صن، �أحمد، 283

�خليّل، عاهد، 13

�الإخو�ن �مل�صلمون )عام(، 268، 270

- �الإخو�ن �مل�صلمون )�الأردن(، 525

 ،268 )م�رش(،  �مل�صلمون  �الإخو�ن   -

345

�أدرعي، �أفيخاي، 375، 434، 456

�إدل�صتاين، يويل، 15، 24، 125

�إدلينغر، فريتز، 211

�أدما�صو، �أليلي، 336

�أدي�ص �أبابا، 65، 336، 362، 568

�أديناور، كونر�د، 438

�أذربيجان، 184، 346، 448

�أربيب، و�لرت، 546

�أرد�ن، جلعاد، 237، 271، 335، 368، 437، 

510 ،509

�الأردن، 18، 22-21، 59، 65، 85-84، 87، 

 ،129 ،127 ،119 ،112-109 ،100 ،97

 ،194  ،188  ،160  ،151  ،144  ،142

 ،228  ،222  ،216  ،208  ،205  ،203
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 ،321  ،313  ،298  ،284  ،263  ،234

 ،402  ،399  ،397  ،385  ،373  ،363

 ،471  ،434  ،418-417  ،414-413

 ،547  ،535  ،530  ،512  ،496  ،479

 ،605  ،597  ،594  ،592  ،560-559

635 ،626

 ،197  ،118  ،41 �الأردنية،  �حلكومة   -

 ،544 ،494 ،469 ،284 ،210 ،205

605

 ،210  ،197 - جمل�ص �لنو�ب/ �لبملان، 

605 ،559 ،547

- �ملخابر�ت �لعامة، 28، 342

�أردوغان، رجب طيب، 9، 189، 210، 216، 

618 ،595 ،569 ،563 ،553 ،438 ،387

�أرغمان، ند�ف، 118، 270، 484

�أريحا، 44، 166، 399، 507

�إ�صاكروف، �آيف، 208

�إ�صبانيا، 18، 171، 187، 367

�إ�صتونيا، 86، 162، 537

�إ�صحق، جاد، 524

�إ�صحق، �ل�صادق، 37، 51

�الأ�صد، ب�صار، 477

�أ�صدود، 121، 195، 202، 549

�إ�صطنبول، 11، 30، 216، 413، 483، 553، 

588 ،582 ،564 ،560

 ،62  ،57  ،46  ،33  ،29  ،20 حممد،  ��صتية، 

 ،121  ،118  ،116  ،104  ،87  ،75  ،73

 ،271  ،269  ،166  ،147  ،141  ،123

 ،323  ،297  ،294  ،292  ،289  ،277

 ،401  ،394  ،382  ،374  ،361  ،325

 ،489  ،481  ،436  ،433  ،429  ،418

 ،568  ،540  ،535  ،523  ،496  ،492

614 ،605 ،594 ،589

�الأ�صقر، ريا�ص، 76، 476

�الأ�صقر، لوؤي، 562، 566

�الأ�صقر، مرو�ن، 499

�أ�صكنازي، جابي، 9، 24، 43، 45، 58، 79، 

 ،236  ،155  ،148  ،143  ،111  ،98-97

272 ،244

�الأعور، �أ�رشف، 156

�إفريقيا، 111-110، 259، 390

�أفغان�صتان، 382، 393، 463، 508، 528

�أفيفي، �أمري، 372

�ألكني، زئيف، 491، 499، 538

 ،171  ،162  ،141  ،110  ،86  ،21 �أملانيا، 

 ،367  ،328-327  ،288  ،238  ،187

598 ،490 ،435 ،376

- �لبملان �الأملاين )�لبوند�صتاغ(، 130

- �جلي�ص �الأملاين، 81

- �حلكومة �الأملانية، 422، 476، 608

�إلهار�ر، كارين، 373، 479، 549، 564

�الألو�صي، مثال، 446

�إلياهو، �صموئيل، 147

�أليمالك، �آيف، 547

�أم �لفحم )مدينة(، 219، 512، 584

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 10، 16، 29، 37، 

 ،75  ،73-72  ،63  ،58  ،51  ،44  ،39

،112  ،110-108  ،97  ،89  ،87  ،84 

 ،151  ،146  ،122  ،119  ،117-116

 ،173-172  ،162  ،160  ،157  ،155

 ،290  ،275  ،272  ،246  ،229  ،185

 ،330-329  ،319  ،302-301  ،300

 ،385  ،370  ،365  ،346  ،340-339

 ،480  ،467  ،434  ،431-430  ،417

 ،512  ،509  ،500-499  ،493  ،486

 ،553-552  ،549-548  ،545  ،543

620 ،600 ،575 ،569 ،567-566 ،560

- �حلكومة �الإمار�تية، 37، 329، 598
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�أمامو، ريت�صل، 463

�أمريكا �جلنوبية/ �لالتينية، 259، 619

�أمريكا �ل�صمالية، 259

�مز�زي، �صعيد، 70

 ،81  ،76  ،41  ،39  ،36  ،18 �ملتحدة،  �الأمم 

 ،171 ،162-161 ،158 ،127-126 ،86

 ،236  ،230  ،227  ،219  ،211  ،188

 ،254-253  ،248  ،241-240  ،237

 ،286  ،284  ،281  ،271  ،269  ،261

 ،318  ،315  ،312  ،308  ،295  ،288

 ،345  ،337  ،335  ،327  ،326  ،322

 ،388  ،383  ،368  ،364  ،355  ،351

 ،432  ،429  ،420  ،413  ،407  ،393

 ،454  ،450-449  ،441  ،438-437

 ،497  ،490-489  ،471  ،465  ،462

 ،531  ،518  ،509  ،505  ،502  ،499

 ،568  ،553  ،550  ،544-543  ،540

 ،608  ،601  ،595  ،590  ،574  ،571

637 ،632 ،623 ،614

- برنامج �الأغذية �لعاملي، 388، 429

 ،281  ،222  ،188 �لعامة،  �جلمعية   -

 ،502 ،450 ،445-442 ،438 ،364

 ،604 ،593 ،581 ،569 ،540 ،510

621 ،611-610 ،608

للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  �صندوق   -

)�ليوني�صف(، 398

و�الجتماعي  �القت�صادي  �ملجل�ص   -

لالأمم �ملتحدة، 364

 ،86  ،41  ،39 �لدويل،  �الأمن  جمل�ص   -

 ،186 ،170 ،162-161 ،127-126

 ،364 ،295 ،227 ،211 ،197 ،193

 ،471 ،463 ،449 ،435 ،368-367

611 ،604 ،562 ،537

 ،83-82 �الإن�صان،  حقوق  جمل�ص   -

 ،462 ،322 ،260 ،238 ،123-122

621 ،510-509 ،483 ،467

�ملتحدة  لالأمم  �ل�صامية  �ملفو�صية   -

ل�صوؤون �لالجئني، 188

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

 ،49  ،35  ،18 )�أوت�صا(،  �الإن�صانية 

 ،91-90  ،89  ،77  ،70  ،62  ،51

 ،383 ،355 ،348 ،331 ،320 ،143

637 ،625 ،524 ،454 ،425 ،407

خلدمات  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   -

�مل�صاريع، 608

- مكتب �ملن�ّصق �خلا�ص لالأمم �ملتحدة 

لعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، 

77

و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة   -

 ،471  ،153 )�ليون�صكو(،  و�لثقافة 

606

- منظمة �ل�صحة �لعاملية، 41، 260

- منظمة موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتجارة 

و�لتنمية )�أونكتاد(، 448، 563

�ملتحدة الإغاثة وت�صغيل  �الأمم  - وكالة 

�ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

 ،24  ،13-12 )�الأونرو�(،  �الأدنى 

 ،84  ،70  ،66  ،63  ،47  ،43  ،34

 ،146  ،127  ،123  ،116  ،99  ،86

 ،220 ،212 ،175 ،159-158 ،152

 ،320 ،307 ،288 ،273 ،240 ،237

 ،421 ،414-413 ،398 ،365 ،332

 ،469 ،458 ،451 ،437 ،433 ،423

 ،532 ،497 ،486 ،483 ،480 ،478

 ،595-591 ،551 ،548 ،540-539

630 ،622-621 ،611
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�نتفا�صة �الأق�صى )2000(، 448

�نتفا�صة �لقد�ص )2015(، 461، 476

�إجنلرت�، 435

�أجنلمان، متنياهو، 364، 379

�الأندل�صي، بنجلون، 287

�إندوني�صيا، 244

�إنفانتينو، جياين، 479

�نفيعات، منا�صل، 432، 436-435، 481

�أنقرة، 9، 14، 189، 216، 499، 618

�أوباما، بار�ك، 10

،68  ،59  ،27  ،19  ،17 �أمري،   �أوحانا، 

265 ،112-111

�أور، يعقوب، 379

 ،259  ،157  ،129  ،102  ،37  ،25 �أوروبا، 

608 ،595 ،567 ،555 ،431 ،418 ،328

�أورون، �أمرية، 20

�أو�صنت، لويد، 151-150، 243، 262، 285، 

396

�أو�صلو، 536، 550، 553

�أوكر�نيا، 12، 476، 610، 619

�أوملرت، �إيهود، 212

 ،85  ،69  ،47  ،40  ،24-23  ،18  ،13 �إير�ن، 

 ،119  ،115  ،113  ،102  ،100-97  ،87

 ،157  ،152-149  ،147  ،144  ،129

 ،277  ،262  ،259  ،255  ،231  ،170

 ،339 ،329 ،324 ،314 ،300 ،294 ،287

 ،373  ،370  ،366  ،359  ،347  ،342

 ،396-395  ،391  ،381  ،378-376

 ،449-448 ،445 ،431 ،428 ،413 ،401

 ،510-509  ،490-489  ،469  ،451

 ،550  ،538  ،534  ،529  ،527  ،512

 ،601-600  ،586  ،582  ،566  ،559

628 ،623 ،614 ،611-610 ،604

 ،226 �الإير�ين،  �لثوري  �حلر�ص   -

536 ،534 ،452 ،449 ،372 ،243

- �لقو�ت �الإير�نية، 11

 ،537  ،463  ،435  ،162  ،86  ،41 �إيرلند�، 

569

- �لبملان �الإيرلندي، 235

- �حلكومة �الإيرلندية، 235

�إيطاليا، 171، 187، 206، 327، 361، 367، 

490 ،435

�إيالت، 282، 381، 527، 549، 608

)ب(

باب �خلليل )�لقد�ص(، 280

بابي�ص، �أندريه، 111

باتون، فر�ن�صي�صكو، 611

باتيل، بريتي، 555-554، 564، 568، 586

بار، �آلون، 168

بار، تومر، 618

بار، رونني، 548، 559، 592، 612

بئر �ل�صبع، 198

باربيفاي، �أورنا، 530

بار-عام، مو�صيه، 624

 ،415  ،386  ،332  ،296 عومر،  بارليف، 

613 ،602 ،488 ،443 ،428 ،424

بارميلني، غي، 507

باروخ، �إيالن، 271

باري�ص، 206، 478، 545، 606

با�صيل، جب�ن، 593

با�صام، �صتيفن، 129

با�صيليت، مي�صيل، 36، 240، 505، 590

باك�صتان، 33، 199، 238

باكري، مرح، 617
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باالو، 553، 608، 610

باور، جون هان�صني، 46

بايدن، جو، 16، 24-23، 31، 39، 45-44، 

 ،88-87 ،84 ،82 ،79 ،75 ،69 ،66 ،57

 ،130  ،126  ،118-116  ،103  ،99  ،97

 ،220-219  ،210  ،152  ،143  ،132

 ،266  ،262  ،259  ،233-232  ،225

 ،322 ،318 ،300 ،295 ،284 ،281 ،277

 ،438  ،425  ،402  ،396  ،389  ،335

619 ،554 ،525 ،494 ،450-449

بايز�، لور�، 20

 ،100  ،80  ،22 �ملتو�صط،  �الأبي�ص  �لبحر 

549 ،491 ،435 ،282 ،119 ،110 ،106

بحر، �أحمد، 61

�لبحر �الأحمر، 403، 491، 527، 543، 549

بحر �لعرب، 125، 347

 ،84  ،73  ،63  ،34  ،25  ،16  ،10 �لبحرين، 

 ،272 ،185 ،172 ،162 ،131 ،123 ،87

 ،375  ،370  ،352  ،330  ،300  ،284

 ،425  ،417-416  ،403  ،392  ،389

 ،512-511  ،462-461  ،451  ،434

626 ،566 ،543

 ،107  ،102  ،100  ،77  ،46 ح�صام،  بدر�ن، 

607 ،501 ،463 ،448 ،339 ،118

بدو�ن، زكريا �إبر�هيم، 445

بدوي، هدى، 549

بديع، حممد، 345

بر�در، عبد �لغني، 382

�لب�زيل، 417، 568، 619

بر�ك، �أحمد، 14

بر�نتلي، مارك، 479

 ،108  ،103  ،99  ،79  ،69  ،58 بر�ي�ص، نيد، 

 ،483  ،367  ،227  ،161  ،132  ،127

504 ،496

�لبدويل، �صالح، 115، 478

برعام، �أمري، 328

�لبغوثي، عمر )�أبو عا�صف(، 125، 545

�لبغوثي، فدوى، 131

 ،101-100  ،70  ،43 مرو�ن،  �لبغوثي، 

 ،439  ،341  ،280  ،144  ،141  ،131

485 ،447

�لبغوثي، م�صطفى، 169، 445

بركات، نري، 117، 328

برنياع، د�فيد، 231، 543، 582

�لبهان، عبد �لفتاح، 444، 501، 524، 585

برهوم، فوزي، 28، 243، 401-400، 476

بروتوكول باري�ص �القت�صادي، 321

بروك�صل، 159، 233، 325-324، 551

برويت، غاري، 271

بري، نبيه، 299

بريطانيا، 18، 47، 82، 86-85، 123، 187، 

 ،367 ،359 ،331-330 ،327 ،260 ،238

 ،542  ،540  ،527  ،490  ،473  ،437

619 ،570 ،561 ،559 ،555-554

- �لبملان �لبيطاين، 437، 554

- �جلي�ص �لبيطاين، 35

 ،167  ،67 �لبيطانية،  �حلكومة   -

561 ،557 ،542 ،192-191

بريك، يت�صحاق، 232، 379

�لبزم، �إياد، 198، 390، 396

ب�صاكي، جينيفر، 39، 262

ب�صار�ت، معتز، 71، 326

ب�صارة، �صكري، 311، 440، 550

�لبط�ص، خالد، 46، 389، 488، 612

بغد�د، 298، 402

بكاي، �إبر�هيم، 289

بكر، زكريا، 19، 121



645

فهر�ست

بكر، ع�صام، 297

بلجيكا، 86، 162، 367

بلغاريا، 238، 260

بلوط، مازن، 566

بلوم، يارون، 301

 ،99  ،79  ،66  ،43  ،31 �أنطوين،  بلينكن، 

 ،237-236  ،233  ،148  ،146  ،143

 ،273  ،270  ،266  ،262  ،260  ،240

 ،480  ،434  ،425  ،421  ،359  ،322

629 ،582 ،505

بن �أبا، �إيريت، 98

بن روزي، ديفيد، 531

بن �صبات، مئري، 45، 152، 191

بن �صيرتيط، �صام، 14

بن غفري، �إيتمار، 273

بن مناحيم، يوين، 153، 336

بن ي�صاي، رون، 331

�لبنا، حممد، 369

 ،301  ،299  ،297-296  ،294 نز�ر،  بنات، 

 ،338-337  ،327  ،323  ،314-312

534 ،439 ،419 ،397 ،362

بن�صودة، فاتو، 99، 148، 187

بن�صما�ص، حكيم، 283

 ،137  ،134  ،127  ،103  ،79 �لدويل،  �لبنك 

 ،495  ،468  ،318  ،177  ،170  ،141

536 ،517 ،508

بنمبارك، جنالء، 40، 52

بوتني، فالديري، 497، 512، 527، 562

بوحبيب، عبد �هلل، 435

بوخبوط، �أمري، 103، 113، 335

بورتر، جالينا، 185

 ،69 فون،  كوهان  �صفني  بورغ�صدورف، 

312 ،260 ،154 ،132

 ،381  ،378  ،185  ،45 نا�رش،  بوريطة، 

617 ،434

بوريك، غابرييل، 615

 ،229  ،171  ،159  ،27 جوزيب،  بوريل، 

478

�لبو�صعيدي، بدر، 323

بوكان، مارك، 437

بول، ر�ند، 467

بولند�، 380، 383

- �لبملان �لبولندي، 295، 338، 376

- جمل�ص �ل�صيوخ، 338

بوليفيا، 485

بومبيو، مايك، 10، 14، 275، 478

بوين�ص �آير�ص، 442

بيب، جا�صنت، 554

 ،231  ،192 معب(،  )مدينة/  حانون  بيت 

493

بيت حنينا، 378، 477، 600

بيت �صفافا، 383، 600

بيت الهيا، 283، 474

،386  ،239  ،181  ،46  ،14 حلم،   بيت 

 ،529 ،501 ،482 ،480 ،429 ،400-399

613 ،561

بيتان، ديفيد، 374

بيتز�باال، بيريباتي�صتا، 344

بري�موف، جيحون، 144

�لبرية، 212، 230، 260، 262، 364

بريم، م�صطفى، 435، 591، 593

برينز، وليام، 375، 377، 389

�لبريو، 485

بريوت، 222، 250، 292، 297، 301، 305، 

 ،572  ،514  ،454  ،405  ،393  ،351

633 ،612-611 ،606-605 ،584
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بريي، ديفيد، 531

بريي، كاتي، 430

برييت�ص، مرييام، 261

بي�صان، 420

بيالي، نايف، 337

بيليد�ص، ناتا�صا، 107

 ،127  ،124  ،120  ،106  ،61 بينيت، نفتايل، 

 ،260 ،241 ،188-187 ،182 ،169 ،164

 ،284  ،282  ،279  ،277-276  ،263

 ،313  ،311  ،300-299  ،295  ،287

 ،332-331  ،326  ،324  ،321-320

 ،344  ،341  ،339-338  ،335-334

 ،380  ،375  ،370  ،365  ،359  ،347

 ،396-395 ،391-389 ،387 ،385-384

 ،425-424 ،420 ،418 ،416 ،402-401

 ،449-448 ،446-445 ،431 ،429-428

 ،483  ،477  ،475  ،470  ،466  ،464

 ،532  ،528-527  ،512  ،497  ،487

 ،559 ،553 ،549 ،539 ،537 ،536-535

 ،605 ،600 ،598 ،588 ،584 ،582-581

626 ،624-623 ،621 ،619 ،612

)ت(

تاغرن، �إيتاي، 25، 566

تبون، عبد �ملجيد، 269، 569، 587، 618

�لتجمع �لوطني �لديوقر�طي �لفل�صطيني، 

229

تر�مب، �إيفانكا، 478

،42  ،39  ،32  ،24  ،10 دونالد،   تر�مب، 

 ،127  ،117  ،66  ،61  ،58  ،57  ،45-44

 ،199  ،185  ،157  ،143  ،132  ،130

 ،478  ،392  ،365  ،319  ،290  ،260

596-595 ،593 ،525 ،496 ،494

 ،221  ،214  ،205  ،142  ،87  ،11 تركيا، 

 ،417  ،392  ،387  ،314  ،269  ،265

560 ،499 ،493 ،438

- �لبملان �لرتكي، 214

- �حلكومة �لرتكية، 553

ترو�ص، ليز، 570

تروكاز، رينيه، 57

�لت�صيك، 111، 123، 238، 260، 447، 470

- حكومة �لت�صيك، 109

�لتفكجي، خليل، 493، 629

تل �أبيب، 9، 30، 37، 39، 42، 60، 64، 75، 

 ،120-119  ،117  ،114  ،111  ،98  ،77

 ،146  ،144  ،142  ،129  ،125  ،122

 ،208  ،204  ،202-195  ،158  ،150

 ،243  ،240  ،238  ،228  ،218  ،210

 ،302-301  ،295  ،287  ،271  ،266

 ،332  ،330-329  ،317  ،312-311

 ،381-380  ،377  ،375  ،346  ،335

 ،403  ،401  ،394  ،389  ،385  ،383

 ،446  ،441  ،434  ،428  ،425-424

 ،523  ،494  ،478  ،474  ،469  ،451

 ،550  ،539  ،536  ،531  ،527  ،525

610 ،599 ،593 ،570-568 ،566

�لتالحمة، خالد، 259، 276

�لتميمي، عبده يو�صف �خلطيب، 336

توليد�نو، �أليعازر، 103، 264

توما�ص-غرينفيلد، ليند�، 127، 211، 284، 

571 ،550

 ،362  ،227  ،216  ،211  ،25  ،20 تون�ص، 

590

- �لبملان �لتون�صي، 25

 ،79  ،27 �لديقر�طي،  �الإ�صالحي  �لتيار 

160 ،100
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)ث(

ثيوفيلو�ص �لثالث )بطريرك(، 18

)ج(

جائحة كورونا، 209، 240، 242، 414

جابر، بدر�ن، 621

�جلاغوب، منري، 382

جاك�صون، جيل، 181

جاالنت، يو�آف، 70

 ،197  ،191  ،65 �لعربية،  �لدول  جامعة 

 ،426  ،424-423  ،363  ،317  ،276

527 ،471

 ،66  ،47  ،31  ،22-21  ،15 بني،  جانت�ص، 

 ،115  ،112  ،109  ،102  ،98  ،87  ،76

 ،237-236  ،201  ،196  ،166  ،144

 ،314 ،287 ،270 ،262-261 ،246 ،243

 ،335-334  ،331  ،326  ،324-323

 ،368  ،365-364  ،359  ،344  ،339

 ،401-400  ،395  ،386  ،382  ،380

 ،445-444  ،431  ،428  ،426  ،419

 ،534 ،511 ،507-506 ،495 ،491 ،487

 ،560  ،550-549  ،547  ،544  ،538

 ،586  ،582  ،571  ،566-565  ،563

 ،614-613  ،605  ،602  ،590-589

630 ،628-627 ،625

جاوي�ص �أوغلو، مولود، 214، 222، 269

جاي�صانكار، �صوبر�همانيام، 45

جبارين، توفيق، 512

جبارين، ز�هر، 440، 462، 583

جباليا، 288، 614

جب، ممدوح، 97

جبيل، �أحمد، 319، 333

جبل �صبيح، 265، 275، 296، 298، 314، 

479 ،324

جبهة �لتحرير �لعربية، 87، 130

جبهة �لتحرير �لفل�صطينية، 130

فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة 

583 ،555 ،489 ،338 ،245 ،120 ،74

- كتائب �ملقاومة �لوطنية، 624

- �للجنة �ملركزية، 106

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 268

�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، 28-27، 

 ،145 ،128 ،119 ،97 ،79 ،74 ،68 ،34

 ،541  ،496  ،487  ،445  ،399  ،261

621 ،613 ،607 ،583 ،555 ،551

- كتائب �أبو علي م�صطفى، 186

- �للجنة �ملركزية، 106، 161، 492

 ،498  ،261  ،82 �ل�صيا�صي،  �ملكتب   -

599 ،587

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

�لعامة، 319، 333، 438

�جلبهة �لعربية �لفل�صطينية، 87، 130

و�صّد  فل�صطني  لدعم  �ملغربية  �جلبهة 

�لتطبيع، 101، 571، 618

جبهة �لن�صال �ل�صعبي، 87، 142

جح�صن، توفيق، 269

جر�ر، خالدة، 97، 445

 ،381  ،378  ،362  ،359  ،269 �جلز�ئر، 

590 ،587 ،584 ،569 ،544 ،394 ،387

جزر �لقمر، 362، 387، 495

 ،594  ،553  ،238  ،123 �ملار�صال،  جزر 

610 ،608

�جلعبي، با�صل، 347

جال�صكو، 523، 530
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�جلالهمة، خالد يو�صف، 131، 300، 403، 

432 ،416

جلعاد، عامو�ص، 219

�جلليل، 170، 202-201، 370، 388، 504، 

551

جمل �لليل، �أبو بكر عبد �هلل، 495

جنبالط، وليد، 612

جندملان، عوفري، 197، 220، 533

 ،271  ،222  ،195  ،87  ،18 �إفريقيا،  جنوب 

619 ،606 ،556 ،510 ،387 ،345

- حكومة جنوب �إفريقيا، 510، 556

جنيف، 123-122، 189، 322، 462

 ،435  ،432  ،426  ،382  ،274  ،188 جنني، 

 ،612  ،581  ،556  ،551  ،547  ،451

630 ،615

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

 ،242 ،166 ،150 ،118 ،112 ،101 ،29

 ،329  ،302  ،293  ،270  ،267-265

 ،484 ،477 ،464 ،449 ،447 ،435 ،334

612 ،592 ،560-559 ،556 ،548

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

 ،447 ،423 ،406 ،376 ،138 ،131 ،74

637 ،629 ،576 ،561 ،457 ،454

جوردون، باروخ، 42

 ،142  ،79  ،70  ،68  ،41 ديفيد،  جوفرين، 

330 ،272

 ،132  ،118  ،106  ،66-65  ،41 �جلوالن، 

 ،472  ،419  ،367  ،296  ،270  ،151

623 ،621 ،610 ،589 ،553 ،477

جوالن، يائري، 232

�جلوالين، حازم، 426

جونني، يوناتان، 417

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

،35-34  ،24-23  ،20-19  ،15  ،13 

 ،73-72 ،66 ،64-61 ،59 ،47 ،40 ،38

،111-110 ،103-101 ،97 ،81 ،76-75 

 ،131-129 ،127 ،120-118 ،115 ،113

 ،164  ،157-154  ،150  ،145  ،143

 ،189-187 ،185-184 ،182-181 ،167

 ،211-210  ،207-205  ،203-192

 ،226  ،221  ،219  ،216-215  ،213

 ،240  ،237  ،235  ،232-231  ،228

 ،270-269  ،267-264  ،243-242

 ،287-286  ،282-278  ،275-273

 ،311  ،298  ،296-295  ،293  ،290

 ،325-324  ،320  ،316  ،314-313

 ،339  ،336-333  ،331  ،329-327

 ،365  ،363-360  ،348  ،342-341

،380-378  ،376-373  ،368-367 

،390  ،388  ،386  ،384 -382 

 ،403-400  ،398-397  ،393-392

 ،429 ،427 ،425 ،423 ،420-419 ،415

 ،461  ،451  ،447  ،445  ،437-432

 ،479  ،474-473  ،468  ،466-464

 ،499-497  ،491-490  ،488-485

 ،524  ،511  ،507-506  ،503  ،501

 ،536-533  ،530-529  ،527-526

 ،551-549  ،546-545  ،542  ،538

 ،570  ،567  ،561-556  ،554-553

 ،603  ،591  ،589-588  ،583-581

 ،613-612  ،609-608  ،606-605

 ،628-626  ،623  ،620  ،616-615

630
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- �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

 ،461  ،294  ،242  ،157 )�أمان(، 

549

،37 �حلديدية،  �لقبة   - منظومة 

 ،226 ،219 ،170 ،163 ،116-115

 ،270 ،263-262 ،243 ،234-233

 ،387 ،378 ،335 ،286 ،279 ،272

467 ،448 ،442 ،396

- منظومة ندى �ل�صماء، 529

)ح(

�حلاج، �صيد، 290

،184  ،181 �لع�صكري،  زعرتة   حاجز 

187-186

حافظ، �أحمد، 100، 244

حالوت�ص، د�ن، 212

حاميدو بابا، كان، 292

حايك، �أمري، 340

حب�ص، جورج، 319

حب�ص، نادية، 399-398

حبيب، خ�رش، 169، 285، 548

حجازي، حممود بكر، 123

حد�د، عز �لدين، 202

حرب 1948 )�لنكبة(، 195

)�لنك�صة(،   1967 يونيو  حزير�ن/  حرب 

190 ،132 ،108

حرب �خلليج �لثانية )1991/1990(، 15

�حلرب �لعاملية �لثانية، 376، 383، 595

حرب غزة )2009/2008(، 624، 627

حرب غزة )2014(، 148، 204، 210، 233، 

237

حرب لبنان �لثانية )2006(، 215، 311، 328

�حلرد�ن، و�صام، 446

حركة �الأحر�ر، 438، 559

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

1948 )�جلناح �جلنوبي(،  �ملحتلة �صنة 

332 ،268

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

�ل�صمايل(،  )�جلناح   1948 �صنة  �ملحتلة 

600 ،287 ،225 ،37

 ،169  ،143  ،68 �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة 

 ،273 ،243 ،220 ،218 ،212 ،196 ،188

 ،373-372  ،361  ،300  ،288  ،285

 ،424  ،421-420  ،418  ،395  ،389

 ،449  ،441  ،438  ،436  ،432  ،426

 ،488  ،485  ،481  ،471  ،464  ،457

 ،526  ،511  ،504  ،500-499  ،495

 ،612  ،583  ،564  ،556-555  ،548

629 ،614

 ،198  ،192  ،186 �لقد�ص،  �رش�يا   -

612 ،235 ،224 ،209 ،203

 ،511  ،488  ،46 �ل�صيا�صي،  �ملكتب   -

626 ،612

حركة حما�ص،

،30 �لق�صام،  �لدين  عز  كتائب   - 

 ،192 ،189 ،183 ،163 ،125 ،105

 ،204  ،202  ،200-198  ،195

 ،218 ،215 ،213-212 ،210-209

 ،261 ،245 ،239 ،235-234 ،221

 ،368 ،311 ،285 ،277 ،267-266

 ،486 ،445 ،427 ،416 ،399 ،386

 ،604 ،597 ،585 ،566 ،561 ،547

627 ،614 ،612

- كتلة �لتغيري و�الإ�صالح، 560

- جمل�ص �ل�صورى، 112
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�لغربية(،  )�ل�صفة  �الإعالمي  �ملكتب   -

535 ،529 ،472 ،441 ،316 ،213

 ،22  ،18  ،11-9 �ل�صيا�صي،  �ملكتب   -

 ،77 ،68-67 ،65 ،57 ،43 ،33 ،30

 ،102  ،100  ،98  ،87  ،85  ،83  ،80

 ،128 ،125 ،118 ،115 ،112 ،109

 ،163-162 ،159-158 ،141 ،130

 ،196 ،190 ،187 ،184 ،171 ،165

 ،223 ،221 ،218 ،207-206 ،204

 ،274-273 ،271 ،238 ،235 ،231

 ،290-289 ،286-285 ،283 ،281

 ،301 ،299 ،297-296 ،293-292

 ،360 ،345 ،341 ،339 ،334-333

 ،382-381  ،374  ،368  ،365

 ،399  ،397  ،394  ،392-391

 ،451 ،449-448 ،443 ،440 ،413

 ،482 ،478 ،473 ،466 ،463-462

 ،508 ،503 ،501 ،499 ،496 ،492

 ،561 ،557 ،545 ،543 ،527 ،525

 ،601 ،587 ،585 ،583-582 ،566

624 ،618 ،609 ،603

حركة طالبان، 382، 385، 393، 463

�الأطفال - فرع  للدفاع عن  �لعاملية  �حلركة 

فل�صطني، 327، 342، 352، 496، 557

حركة عدم �النحياز، 479

حركة فتح،

- كتائب �صهد�ء �الأق�صى، 507، 523

 ،24  ،16  ،13  ،11 �ملركزية،  �للجنة   -

 ،60  ،57  ،43-42  ،38  ،36  ،30

،101  ،98  ،87  ،80  ،71-70 

 ،113 ،111 ،109 ،107 ،105-104

 ،144 ،141 ،131-130 ،126 ،120

 ،167-166 ،164 ،158 ،156 ،149

 ،359 ،314 ،298 ،278 ،236 ،189

 ،413  ،394  ،380  ،377  ،362

 ،494 ،447 ،444 ،428 ،425-424

628-627 ،625 ،500 ،498 ،496

 ،69  ،45  ،42  ،39 �لثوري،  �ملجل�ص   -

 ،359 ،325 ،297 ،288 ،130 ،100

428

- �ملكتب �الإعالمي، 382

 ،74 �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ملبادرة  حركة 

445 ،169 ،128

�ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة 

وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(، 130، 

620 ،595 ،463 ،427 ،386 ،245 ،233

حرمه، عبد �ل�صالم، 292

حرموين، عري�ن، 472

�حلريري، �صعد �لدين، 367

حزب �الحتاد �لديقر�طي )فد�(، 74، 87

 ،21 الفان(،  )كاحول  �أبي�ص  �أزرق  حزب 

124

حزب �هلل )لبنان(، 66، 74، 102، 112، 114، 

 ،328  ،270  ،235-234  ،124  ،119

 ،433  ،377  ،373  ،368-367  ،341

620 ،618 ،602 ،597 ،538 ،536 ،524

 ،127  ،124  ،80  ،32  ،26 �أمل جديد،  حزب 

224 ،188

حزب �صا�ص، 18، 124

حزب �ل�صعب �لفل�صطيني، 74، 297، 489

- �للجنة �ملركزية، 297، 323

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 74، 297

حزب �لعمل، 124، 241، 472، 538، 558

 ،132  ،126-124  ،23  ،10 �لليكود،  حزب 

558 ،526 ،379 ،328 ،298 ،159 ،153
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حزب مريت�ص، 124، 318

 ،120 م�صتقبل(،  )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب 

334 ،260 ،241 ،235 ،220 ،188 ،124

 ،159  ،127  ،120  ،106  ،61 يينا،  حزب 

386 ،260 ،241 ،188 ،182

حزب يهود �لتور�ة )يهدوت هتور�ة(، 124

�حل�صاينة، مفيد، 120

�حل�صن، با�صل، 540

�حل�صن �لثاين )ملك �ملغرب �صابقاً(، 79

ح�صني، �أحمد، 28

ح�صني، �أجمد، 429

�حل�صني، حمزة بن، 144

ح�صني، خالد، 315

ح�صني، حممد، 146، 152، 225

ح�صا�ص، عماد خالد، 393

حفرت، خليفة، 503، 524، 534

حفرت، �صد�م، 534

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

 ،23  ،21  ،19-18  ،16-15  ،13  ،10

 ،44-43  ،40  ،36  ،34  ،32-29  ،27

 ،112 ،109 ،106 ،85 ،80 ،76-75 ،59

 ،148  ،145  ،130  ،127  ،119  ،116

 ،185  ،167  ،162  ،158  ،153  ،151

 ،201  ،196  ،193  ،191  ،189-187

 ،263-262  ،233-231  ،224  ،220

 ،277-276  ،271  ،269  ،267  ،265

 ،293  ،291  ،287  ،285-284  ،282

 ،313-312  ،302  ،299-297  ،295

 ،326-324  ،322-320  ،318-317

 ،344 ،341 ،339 ،335-332 ،330-329

 ،377  ،370  ،364  ،361-359  ،349

 ،392-389  ،387  ،384  ،382  ،380

 ،417  ،402-400  ،398  ،396-395

 ،437  ،431  ،428  ،425-424  ،420

 ،466-464  ،449  ،446-445  ،439

 ،484-483  ،477  ،475-472  ،470

 ،501-500  ،494-493  ،491-487

 ،528  ،510-509  ،507-506  ،504

 ،551-549 ،541 ،538-536 ،533-532

 ،584 ،581 ،568 ،564-562 ،559 ،553

 ،600-598  ،596  ،592  ،588  ،586

626 ،624-623 ،621 ،619-618

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

�ل�صيا�صية و�الأمنية )كابينت(، 64، 

 ،225 ،218 ،195 ،165 ،157 ،112

323 ،282 ،270

�حلكومة �لفل�صطينية، 20، 57، 70، 73-72، 

 ،141  ،129  ،127  ،122  ،114  ،103

 ،272-271  ،231  ،228  ،166  ،161

 ،301  ،297  ،294  ،289  ،285  ،278

 ،361  ،330  ،325  ،323  ،314  ،311

 ،429 ،421 ،394-393 ،382 ،377 ،369

 ،445-444  ،440  ،436  ،433  ،431

 ،535  ،532  ،498  ،489  ،481  ،447

 ،583  ،551-550  ،547  ،539  ،537

614 ،605

�حلكيم، عمار، 226

�حلالق، �إياد، 283

�حللبو�صي، حممد، 402

حل�ص، �أحمد، 131

حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو(، 84، 587

�حللو، يو�صف، 462

حماد، عارف، 525

حّماد، فايز، 97

حماد، فتحي، 83

حمايل، عبد �لفتاح، 45، 131

حمايل، حممد �صعيد، 275
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حمد�ن، �أ�صامة، 102، 155، 379

حمدوك، عبد �هلل، 444، 501

حميد�ن، حممود م�صطفى، 445

حنّا، عطا �هلل، 216، 337، 610

حناي�صة، عاطف يو�صف، 119

�حلنيفات، خالد، 384

حوتوفيلي، ت�صيبي، 540

�حلوثي، عبد �مللك، 185

�حلور�ين، لينة، 414

حوالتا، �إيال، 469

حوليو، �صاليف، 336

حويل، جمال، 131

 ،165  ،160  ،126  ،118 �ل�صيخ جّر�ح،  حي 

 ،205 ،198-197 ،194-186 ،183 ،170

 ،269-268  ،263  ،230  ،227  ،207

 ،344-343  ،327  ،317  ،298  ،286

 ،387  ،373  ،367  ،364  ،362  ،360

 ،503  ،484  ،468  ،466  ،446  ،439

 ،569  ،544  ،535  ،525  ،523  ،512

600 ،591

�حلياين، ديفيد، 32، 335، 361

حيفا، 119، 202، 204، 348، 376، 620

حيفت�ص، ت�صيفي، 24

حيفر، زئيف، 546

�حلية، خليل، 43، 60، 67، 109، 113، 115، 

 ،221  ،162  ،154  ،130-129  ،126

535 ،274 ،268

)خ(

�خلاجة، حممد، 97

�خلاطر، لولوة، 246

خامنئي، علي، 500

خان، عمر�ن، 199

 ،202  ،182  ،108  ،105  ،59 خانيون�ص، 

395 ،281 ،223

�خلرطوم، 15، 42، 279، 474، 524

�خلرومي، �صعيد، 403

خري�صة، ح�صن، 85، 286، 440

�خل�صاونة، ب�رش، 594، 605

خ�صيب، با�صم، 97

�خل�رشي، جمال، 171، 312

�خل�رشي، حممد، 369، 499، 626

خطيب ز�دة، �صعيد، 462، 490

�خلطيب، عز�م، 118، 629

�خلطيب، كمال، 202، 287

خلف، حممود، 106

خليج �لعقبة، 282

خليج ُعمان، 97، 359

 ،187  ،147  ،145  ،81  ،75  ،13 �خلليل، 

 ،347  ،337  ،312  ،294  ،269  ،215

 ،468  ،447  ،419  ،379  ،371  ،359

 ،566  ،564  ،531  ،494  ،487  ،484

620 ،589 ،586

خليل، هاين، 492

�خلليلي، �أحمد بن حمد، 211، 422، 454

خوري، رمزي، 113، 126

)د(

 ،63 �الإ�رش�ئيلية،  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة 

616 ،419 ،370 ،330 ،151 ،80

�لد�ر �لبي�صاء، 142، 478، 539

د�نييل، روين، 113

 ،301  ،290  ،206  ،87  ،72  ،45  ،19 دبي، 

568 ،565 ،560 ،531 ،463
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�لدبيبة، عبد �حلميد، 545

�لدحدوح، حممد، 97

دحالن، �أحمد، 100

 ،281-280  ،100  ،79  ،27 دحالن، حممد، 

387 ،319

درعي، �أرييه، 18، 30

�لدعلي�ص، ع�صام، 277، 294، 590

دعنا، عبد �لعليم، 487

دغان، يو�صي، 19، 320، 492

دغل�ص، غ�صان، 278، 530

دقلو، عبد �لرحيم حمد�ن، 474

دقلو، حممد حمد�ن )حميدتي(، 294، 474

�لدمام، 85

دم�صق، 81، 149، 319، 333، 381، 583

�لدمنارك، 241، 367

- �لبملان �لدمناركي، 241

دو بارو�صيه، لوك، 218

 ،246  ،204  ،173  ،135  ،89  ،87 �لدوحة، 

 ،453  ،413  ،404  ،385  ،350  ،303

574 ،572 ،571 ،513 ،481

دويات، �رشوق، 617

دويكات، �رشحان، 131

دويكات، طالل، 14، 294، 312، 338، 419

دياب، ح�صان، 299

دياب، حممد، 341

ديخرت، �آيف، 153

ديربان، 222

�لديك، �أحمد، 119، 542

�لديك، �أنهار، 415

ديلروي، روز�، 442

ديونا، 161، 200

ديري، �أحمد ر�صا، 57

)ر(

ر�ب، دومينيك، 67، 237-236

ر�تني، مايكل، 471

ر�زفوزوف، يوئيل، 486

ر�أ�ص �خليمة، 122

�لر�عي، ب�صارة بطر�ص، 370

ر�أفت، �صالح، 498

،83-82  ،71  ،60  ،48  ،33  ،28 �هلل،   ر�م 

 ،133  ،129  ،126  ،105-104  ،90-89

 ،184  ،173  ،171  ،168  ،166  ،154

 ،233  ،230  ،209  ،198  ،194  ،186

 ،304  ،298-297  ،292  ،269  ،247

 ،325  ،323-322  ،320  ،317  ،313

 ،371  ،365  ،350  ،330  ،329  ،327

 ،394  ،391  ،385-384  ،382  ،380

 ،421  ،415  ،413  ،404  ،400-399

 ،487 ،472 ،465 ،453 ،438 ،429-428

 ،519-513  ،507  ،499  ،494  ،490

 ،572  ،559  ،550  ،548  ،537  ،532

 ،625-624  ،621  ،601  ،597  ،581

632 ،628

 ،596  ،368-366  ،287 �إبر�هيم،  رئي�صي، 

623

�لرباط، 40، 68، 70، 79، 142، 272، 285، 

618 ،563 ،434 ،377 ،330

�لربعي، غاندي، 534

�لرجوب، �أكرم، 556، 558

 ،38  ،16  ،13  ،11-10 جبيل،  �لرجوب، 

 ،131  ،120  ،105  ،72  ،70  ،60  ،57

362 ،314 ،141

�لرجوب، نايف، 87، 98
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�لر�صق، عزت، 85، 196، 399

ر�صماوي، خو�نا، 541، 551

ر�صو�ن، ر�ئد، 14، 19

 ،100  ،79  ،66-65 معب(،  )مدينة/  رفح 

 ،269  ،261  ،234  ،208  ،205  ،182

 ،401  ،396  ،394  ،390  ،341  ،282

556 ،537 ،535 ،446 ،428 ،427

رفيفو، يائري، 340

رم�صان، يو�صف، 276

روبن، رون، 365

روتنبغ، ياهلي، 21

 ،90-89  ،87  ،60  ،51  ،31  ،12 رو�صيا، 

 ،497  ،476  ،455  ،444  ،425  ،417

634 ،619 ،562 ،527 ،517 ،506

- �لقو�ت �لرو�صية، 81

�لروي�صي، �أحمد، 114، 606

�لريا�ص، 493، 499، 504، 601، 626

ريجيف، حاييم، 587

ري�ص، جيم�ص، 284

ريغف، مريي، 379

 ،184  ،145  ،132  ،97 روؤوفني،  ريفلني، 

300 ،287 ،260 ،199

)ز(

ز�مبيا، 387

ز�مري، �أ�صاف، 291

ز�مري، �إيال، 325

ز�ندبرغ، تامار، 282، 608

ز�يد، هالة، 214

زبارقة، خالد، 142

�لزبيدي، زكريا، 427

�لزبيدي، عيدرو�ص، 60

زعبي، حنني، 229

�لزعزوع، يا�رش، 29

زكريا، ر�صدي، 122

زملط، ح�صام، 542

زهر�ن، �أحمد �إبر�هيم، 445

�لزياين، عبد �للطيف، 451

زيد�ن، عبد �لرحمن، 128

�لزير، د�ود، 347

زيلدن، يل، 525

)�س(

�ل�صاد�ت، �أنور، 79

�صاعر، جدعون، 26، 80، 124، 127، 169، 

546 ،271 ،224 ،188-187

�صاندرز، بريين، 62، 160، 222

�صرتوك، �أوريت، 153، 156

�صتوبال، ميليز� هار�ديناي، 58، 142

 ،428-424  ،421-420 جلبوع،  �صجن 

 ،464  ،450  ،443  ،439  ،435-434

511 ،489 ،481 ،472

�رش�حنة، �أماين، 388

 ،433  ،423  ،326  ،125 ناجي،  �رشحان، 

598 ،565 ،474

�صعد، �صاهر، 12، 44، 485

�صع�صع، ماهر، 33

 ،111  ،85-84  ،73  ،35  ،26 �ل�صعودية، 

 ،185  ،155  ،144  ،122  ،119  ،116

 ،346  ،316  ،314  ،291  ،285  ،221

 ،499  ،493  ،378  ،373  ،369  ،361

629 ،626 ،601 ،598 ،541 ،504

�صعيّد، قي�ص، 590

�صالمة، �إ�صطفان، 498

�صالمة، ح�صن، 145، 152
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�صالمة، دالل، 131

�صالمة، رفعت، 202

�صالمة، من�صور، 120

�صالمي، ح�صني، 372

�صلفيت، 15، 297، 399، 525، 549

�صلو�ن، 116، 148، 174، 279، 286، 300، 

 ،503  ،482  ،375  ،327  ،317  ،315

570 ،568 ،546

�صليم، �صلطان �أحمد بن، 45

�صليماين، قا�صم، 614

�صمحون، �آيف، 119

�صموتريت�ص، بت�صالئيل، 125

�ل�صنو�ر، حممد، 202، 207

�ل�صنو�ر، يحيى، 61، 152، 202، 207، 235، 

 ،288-287  ،266  ،245  ،242  ،238

620 ،563 ،416 ،334 ،323 ،294

�ل�صهلي، عمر، 597

�ل�صود�ن، 10، 16-14، 39، 42، 44، 114، 

 ،444  ،442  ،294  ،279  ،185  ،146

585 ،524 ،501 ،484

- �جلي�ص �ل�صود�ين، 501

- �حلكومة �ل�صود�نية، 37، 146، 159، 

444

 ،294  ،159  ،37 �ل�صيادة،  جمل�ص   -

585 ،524 ،474 ،444

�صوركي�ص، �إيتان، 385

�صورية، 11، 23، 31، 43، 66، 73، 76-75، 

 ،197  ،161  ،149  ،119  ،116  ،99  ،90

 ،497  ،477  ،469  ،430  ،428  ،319

 ،539  ،529  ،527  ،523  ،512  ،509

628 ،593 ،549

- �جلي�ص �ل�صوري، 319

- قو�ت �لنظام �ل�صوري، 11، 23

 ،469  ،293  ،262  ،191 جيك،  �صوليفان، 

619

�ل�صويد، 367، 491، 516، 551

�صوي�رش�، 18، 508، 565

�ل�صيد، ه�صام، 341

�صيدي مولود، �ملختار، 292

�ل�صي�صي، عبد �لفتاح، 20، 213، 219، 229، 

 ،415-414 ،385 ،299-298 ،265 ،259

592 ،471 ،446 ،429 ،419

�صيف، فطني، 97

�صيفريز، مارك، 275

�صيناء، 114، 429، 495

�صينجال، �صاجنيب، 105

)�س(

�صارون، �أريل، 26

�ل�صاطر، خريت، 345

�صاكيد، �أيليت، 61، 282، 322، 359، 361، 

 ،470-469  ،467  ،465  ،391  ،386

600 ،507 ،472

�صالينبغ، �ألك�صندر، 291

�صاهني، حمزة �إبر�هيم، 597-596، 607

�صاهني، �صهيل، 385

�صاي، نحمان، 391

�صبتاي، كوبي، 268، 270، 415

�صب�وي، حممد ح�صن، 392

�صتاينتز، يوفال، 78، 97، 107، 216

�صتنكايا، �أحمد رفيق، 525

�صحادة، عمر، 28

�ل�رشقاوي، حممد �صامل، 285

�صعث، نبيل، 32، 110، 160

�صفتاي، يعقوب، 332، 539
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 ،244  ،230  ،194  ،100 �صامح،  �صكري، 

592 ،541 ،531 ،436 ،324 ،284

�صكعة، �أمل جادو، 260

�ل�صاللدة، حممد، 301

�صلبي، منت�رش، 186، 320

�صمايل، ماتيا�ص، 237، 240، 365

�صمايل، وليد، 245

�ل�صمايل، يو�صف، 59، 530

�صموئيلي، بارئيل، 402

�صندلني، د�ليا، 225

�ل�صنقيطي، �أحمد �حل�صني، 293

�ل�صنقيطي، حممد �حل�صن �لددو، 293

�ل�صنقيطي، حممد خمتار، 293

�صهاب، د�ود، 418، 424، 612

�ل�صو�، عز�م، 11

 ،144  ،116  ،104  ،78  ،64 �ل�صيخ، ح�صني، 

 ،457  ،444  ،338-337  ،318  ،236

637 ،629-627 ،625 ،491 ،477

)�س(

�صالح، ر�ئد، 202

�ل�صالح، فائقة بنت �صعيد، 502

�ل�صالح، جمدي، 436

�ل�صاحلي، ب�صام، 489

�صاحلي، علي �أكب، 149

�صايل، مهند، 595

�صبي، عكرمة، 483

�ل�صبيح، نا�رش، 226

�صبيحات، حممد، 464

�ل�صدر، مقتدى، 226

 ،176  ،164  ،111  ،100 �أين،  �ل�صفدي، 

567 ،535 ،321 ،248 ،234 ،188

�صفقة �لقرن، 166، 168، 295، 392، 596، 

609

�صفقة وفاء �الأحر�ر، 153، 476، 488

�صالح، ر�ئد، 142، 600

�ل�صندوق �لقومي �لفل�صطيني، 113

 ،150  ،71 �ليهودي،  �لقومي  �ل�صندوق 

624 ،396 ،371 ،363 ،325

�صور، 596-595، 602، 607، 609

�ل�صني، 24، 98، 123، 227، 337، 479

)�س(

�ل�صمريي، عدنان، 14

 ،213  ،200  ،189  ،183 حممد،  �ل�صيف، 

416

)ط(

�لطائي، �صحر كرمي، 446

طاهار، بوتبول، 335

�لطاهر، ماهر، 589

طايل، طارق، 13، 194

طحان، حممد، 203

طعم �هلل، فريد، 433

طالل، �حل�صن بن، 85

طليب، ر�صيدة، 396، 437

�لطميزي، عماد، 64

طه، جهاد، 40

طه، عي�صى، 241

طه، حممد، 597

طه، وليد، 264

طهبوب، ر�مي، 226

 ،274  ،214  ،170  ،125  ،69  ،13 طهر�ن، 

405 ،372 ،368 ،365 ،359 ،277
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طوبا�ص، 71، 77، 399

طوق �ملري، عبد �هلل بن، 431

طوكيو، 335، 384، 422

طولكرم، 120، 338، 586

�لطويل، جمال، 260

�لطويل، زهدي، 230

،194 �الأزهر(،  )�صيخ  �أحمد   �لطيب، 

214 ،207-206

�لطيبي، �أحمد، 147، 187

�لطري�وي، توفيق، 38

)ظ(

ظريف، حممد جو�د، 115

)ع(

�لعابد، حممد، 369

�لعار�صة، حممد، 427

�لعار�صة، حممود، 425، 427، 432، 489

عارف، جمال، 287

 ،292  ،190  ،159  ،68 �صالح،  �لعاروري، 

618 ،560 ،543 ،443 ،413 ،360 ،313

�لعاروري، ع�صام، 283

 ،314  ،311  ،281  ،131 حممود،  �لعالول، 

498 ،348 ،322

�لعبار، حممد، 366

عبا�ص، طارق، 369

 ،14  ،12-9 مازن(،  )�أبو  حممود  عبا�ص، 

 ،39-38 ،33 ،29-26 ،24-22 ،20-18

 ،73 ،71 ،67 ،62 ،60-59 ،57 ،43-42

 ،113  ،110  ،107-104  ،98-97  ،78

 ،156 ،149-148 ،126 ،123 ،118-117

 ،169-168  ،166  ،164  ،160  ،158

 ،223 ،215 ،201 ،198 ،191 ،181 ،171

 ،270-269  ،259  ،233  ،230  ،225

 ،299  ،296  ،292  ،288  ،280  ،276

 ،359 ،347 ،334 ،325 ،323 ،320 ،313

 ،394  ،392  ،386  ،384  ،380  ،377

 ،414-413  ،401-400  ،399  ،396

 ،445-442  ،439  ،431  ،421  ،419

 ،474  ،471  ،465  ،462  ،451-450

 ،537 ،507 ،505 ،498 ،489 ،485-484

 ،568-567  ،562  ،550  ،548-547

 ،615  ،597  ،590  ،587  ،585  ،571

630-627 ،625-624 ،619

 ،128  ،125-124  ،60 من�صور،  عبا�ص، 

 ،272  ،268  ،260  ،184  ،169  ،159

617 ،615 ،588 ،558 ،449 ،390

 ،109  ،87 �الأردن(،  )ملك  �لثاين  �هلل  عبد 

 ،339  ،321  ،298  ،191  ،166  ،129

567 ،547 ،446 ،418 ،414

عبد �لباري، ن�رش �لدين، 159

عبد �لقادر، حامت، 43، 100

عبد �للهيان، ح�صني �أمري، 471، 603

عبد �ملوؤمن، �أبو �لكالم، 276

عبد �مللك، ه�صام بن، 507

عبد �لهادي، �أحمد، 428، 584، 599، 602

عبد �لهادي، �أنور، 381

عبيد�ت، كمال، 523

عثمان، �صادي، 33، 158، 298، 437

�لعثماين، �صعد �لدين، 17، 282، 285-284

�لعجلة، يحيى با�صم، 263

عدنان، خ�رش، 260

�لعر�ق، 15، 244، 298، 428، 446، 512

- �حلكومة �لعر�قية، 298

- جمل�ص �لنو�ب، 244، 402
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�لعريان، �أين، 369

ع�صاف، خليل، 422

ع�صقالن، 190، 195، 198، 200، 203-202، 

526 ،501 ،344 ،282 ،237 ،210

�لع�صكري، حممد، 275

�لع�صومي، عادل بن عبد �لرحمن، 31

�لع�ّصي، حامت، 20، 49

عطا �هلل، حازم، 462

�لعطاري، ن�صال، 482

عطية، خليل، 197، 559

عقل، فريد، 22، 259، 276

�لعلو�ين، حممود، 485

�لعلوي، �إبر�هيم نا�رش حممد، 502

علي ح�صن، حممد فريد، 314

علي ر�صيد، غالم، 615

�لعلي، مها، 59

عليان، غ�صان، 491، 493

عليوي، �أدهم، 274

�لعمادي، حممد، 60، 71، 323، 388، 420، 

624 ،563 ،432 ،426

 ،197  ،177  ،174  ،145  ،137  ،87 عّمان، 

 ،321  ،313  ،284  ،248  ،237  ،203

 ،409-408  ،399  ،397  ،385  ،350

633 ،610 ،573 ،504 ،446 ،418

 ،323  ،275  ،211  ،116  ،85  ،73 ُعمان، 

454 ،422 ،363 ،361 ،347

عمرو، عبد �لرحمن بن، 286

عمرو، هادي، 45، 57، 78، 330، 336، 465

�لعمور، �صامي، 552

�لعموري، جميل، 274

عميت، مئري، 570

عنفو�ص، ن�صيم، 156

عو�د، قا�صم، 153

عودة، �أين، 124

عو�ص، حممد، 277

عون، مي�صال، 183، 299، 443

عي�صى، با�صم، 198

عي�صى، حنا، 325

عي�صى، مرو�ن، 267

عي�صة، تي�صري، 274

)غ(

غابرييل، ماريا، 587

غال، يت�صحاق، 417

غامن، �أجمد، 114

�لغامن، مرزوق، 239

�لغ�صني، �إيهاب، 384

غمليئيل، غيال، 100

�لغنو�صي، ر��صد، 25، 206

غنيم، �أحمد، 131

غنيم، مازن، 239، 365، 468

�لغوتي، لطفي، 286

غوتريي�ص، �أنطونيو، 188، 281، 286، 502

غور �الأردن، 434

�لغربية(،  )�ل�صفة  �الأغو�ر  �الأردن/  غور 

 ،491  ،388  ،326  ،311  ،225  ،71-70

600 ،538 ،524

غو�صة، �إبر�هيم، 399

غو�صة، د�ود، 397

غوالن، ماي، 273

غولد، �آرييل، 217

غولد، دوري، 370

�لغول، كايد، 498

�لغول، حممد، 106، 161

�لغول، حممد فرج، 468

غيث، عدنان، 480
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)ف(

�لفاخوري، ناهد، 542

�لفار�ص، رنا، 585

فار�ص، قدورة، 70، 131

فاي�صغال�ص، دوف، 494

فتوح، روحي، 131، 149

�لفتياين، ماجد، 42

فخري ز�ده، حم�صن، 69

فرج، ماجد، 299، 377

فرحانة، عبد �لرحمن، 369

 ،162  ،141  ،110  ،108  ،86  ،21 فرن�صا، 

 ،328-327  ،263  ،201  ،187  ،171

619 ،537 ،490 ،476 ،435 ،367 ،365

فرو�نة، عبد �لنا�رش، 32

فريج، عي�صاوي، 318، 373، 550، 558

فريحات، ينال، 210

فريدريك�صن، ميت، 102

فريدمان، توما�ص، 229

فريدمان، د�نئيل، 212

فريدمان، ديفيد، 32، 478

فريدمان، ريفكا، 570

�لف�صفو�ص، كايد، 560

فطافطة، حممد، 369

فقي حممد، مو�صى، 336، 345، 362، 484

�لفال�صي، �أحمد، 486

�لفلبني، 311

فلوريد�، 378

فنلند�، 367، 628

فهمي، نا�رش، 108

فوت�صي، جا�صنت، 343

فورير، عوديد، 384

فوك�ص، ليام، 330

فيا�ص، �أ�صامة، 382

فيا�ص، �صالم، 131

في�صمان، �أليك�ص، 313

فيكتوروف، �أناطويل، 550

فيينا، 157، 211، 291

)ق(

قا�آين، �إ�صماعيل، 243

 ،124  ،85  ،23 �مل�صرتكة،  �لعربية  �لقائمة 

603 ،588 ،541 ،526 ،506 ،147

 ،125-124  ،60 �ملوحدة،  �لعربية  �لقائمة 

 ،264-263 ،260 ،184 ،169 ،159 ،128

 ،395  ،390  ،366  ،332  ،272  ،268

 ،588  ،558  ،528  ،526  ،449  ،403

626 ،617 ،615 ،603

قادري، يعقوب، 425، 427، 489

�لقا�صم، �أني�ص م�صطفى، 18

 ،374  ،331  ،82  ،77  ،26 حازم،  قا�صم، 

442 ،440

قا�صم، عبد �ل�صتار، 58، 85

قا�صم، نعيم، 602

 ،297  ،278  ،155 �للطيف،  عبد  �لقانوع، 

510 ،433 ،417 ،400 ،394 ،329

�لقاهرة، 21، 29، 36، 39، 47-46، 57، 65، 

 ،128  ،116  ،114  ،100  ،80  ،71  ،67

 ،259  ،245-244  ،231  ،206  ،146

 ،301  ،292  ،274-273  ،271  ،261

 ،405  ،397  ،394  ،341  ،337  ،303

 ،474-473  ،466-465  ،436  ،413

 ،559  ،556  ،511  ،485  ،482  ،478

592 ،577 ،573 ،569

قب�ص، 107-106، 155
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قبها، و�صفي، 59، 542، 545-544، 547

�لقدرة، �أ�رشف، 204

�لقدرة، حممد، 76

 ،107  ،105  ،101  ،98  ،30 نا�رش،  �لقدوة، 

 ،142-141 ،131 ،117 ،113 ،111 ،109

281 ،166

�لقذ�يف، �صيف �الإ�صالم، 503، 546

�لقذ�يف، معمر، 546، 568

قرقا�ص، �أنور، 116، 155

�لقره د�غي، علي، 567

�لق�صام، عز �لدين، 210

 ،235  ،116  ،82  ،73  ،71  ،17  ،11 قطر، 

 ،315  ،299  ،293  ،265  ،246  ،240

 ،388  ،383  ،363-362  ،336  ،317

 ،551  ،509  ،499  ،482  ،438  ،398

598 ،565 ،563

قطينة، ن�رشين، 424

قعد�ن، منى، 617

قعو�ر، زياد، 546

قفه، حممد، 369

قلقيلية، 395، 399

قلنديا، 276، 361، 366، 371، 599

�لتحرير  حرب  )طالئع  �ل�صاعقة  قو�ت 

�ل�صعبية(، 438، 583

�لقو��صمي، �أ�صامة، 399

�لقو��صمي، مقد�د، 498، 542

قو�ص، نا�رش، 156

)ك(

كات�ص، ي�رش�ئيل، 40، 228، 246

كاربايد، يونيون، 339

كارمي، تومر، 482

�لكاظمي، م�صطفى، 298

كاملان، تال، 511

 ،385  ،261  ،245  ،243  ،28 عبا�ص،  كامل، 

530 ،511 ،467 ،394

�لكامريون، 238

كان�صيل، �صانغ، 422

كاهان، ماتان، 437، 555

كحيل، ه�صام، 44، 120، 472

كر�جة، مهند، 337

�لكرد، حممد، 369، 569

�لكرد، منى، 544

كريل، ر�ن، 545

ك�صاب، �صليمان، 523

�لك�صو�ين، عمر، 196

كعابنة، �إبت�صام، 276

�لكعبي، نورة، 300

كعبية، ح�صن، 389

كالرك، جون، 73

كلمان، تال، 375

كممجي، �أيهم، 432، 436-435، 481

كميل، عبد �هلل، 297

كند�، 546، 553، 594، 610

�لكني�صت �الإ�رش�ئيلي، 36، 61، 115، 124، 

 ،156  ،153  ،147  ،145  ،132  ،126

 ،261  ،232  ،229  ،187  ،183  ،159

 ،277-276  ،273-272  ،268  ،264

 ،333-332 ،328 ،321-319 ،317 ،298

 ،366-365  ،350  ،343  ،341-340

 ،466  ،449  ،436  ،415  ،403  ،390

 ،541  ،530  ،526  ،506  ،490  ،487

 ،574-573  ،564  ،560  ،558  ،552

 ،614  ،605  ،603  ،591  ،588  ،586

626 ،624 ،619 ،617

كوبر، بر�د، 543
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 ،113  ،66  ،59  ،40  ،24 �أفيف،  كوخايف، 

 ،228  ،196  ،193  ،182  ،150  ،127

 ،293  ،281  ،273  ،270  ،266  ،235

 ،420  ،402  ،375  ،339  ،313  ،311

 ،553  ،546  ،538  ،498  ،468  ،432

630 ،628 ،623 ،612 ،556

كورت�ص، �صيبا�صتيان، 102، 211

كورتيز، �ألك�صاندريا �أوكا�صيا، 437

كورنيت�صوك، يفهني، 610

كو�صوفو، 10، 58، 112، 142

كو�صرن، جاريد، 185، 392، 478، 593

كوفيني، �صايون، 235

كومالو، م�صي�صيبا، 556

كوهني، �إيلي )عميل �إ�رش�ئيلي(، 81

�ال�صتخبار�ت  )وزير  �إيلي  كوهني، 

�الإ�رش�ئيلية(، 36، 39، 42، 108، 111، 

170 ،116

 ،274  ،271  ،231  ،86 يو�صي،  كوهني، 

382 ،374

 ،426  ،397  ،363  ،226  ،217  ،73 �لكويت، 

632 ،573 ،532 ،525 ،483

- جمل�ص �الأمة، 216، 239

�لكيلة، مي، 73، 84، 228، 285، 343

)ل(

 ،184  ،145  ،128-127  ،120 البيد، يائري، 

 ،264  ،260  ،241  ،235  ،220  ،188

 ،321  ،302-300  ،296  ،291  ،284

 ،377  ،341-340  ،334  ،325-324

 ،421  ،418-416  ،389  ،381-380

 ،462-461 ،451 ،446 ،436 ،427 ،425

 ،553  ،532  ،507  ،480  ،474  ،470

624 ،620 ،592 ،570 ،560

 ،365  ،152  ،43  ،24 فيليب،  الز�ريني، 

 ،548  ،532  ،480  ،469  ،433  ،423

630 ،621 ،591

الفروف، �صريجي، 31، 425، 444

الهاي، 62، 74، 148، 237، 465

اليت�صتون، �آرييه، 10

لبنان، 34، 40، 47، 63، 66، 73، 116-115، 

 ،201  ،199  ،194  ،183  ،164  ،151

 ،216  ،213  ،211-210  ،205  ،203

 ،263  ،246  ،237  ،234  ،225  ،219

 ،341  ،335  ،328  ،324  ،299  ،297

 ،368-367  ،365  ،362  ،359  ،349

 ،428  ،393  ،388  ،384  ،374  ،370

 ،512  ،497  ،491  ،483  ،469  ،435

 ،599  ،597  ،591  ،584  ،546  ،529

 ،612-611 ،609 ،607 ،605 ،602-601

618

- �الأجهزة �الأمنية �للبنانية، 599، 609

- �جلي�ص �للبناين، 205، 368، 370

- �حلكومة �للبنانية، 151، 299، 368، 

612 ،540 ،435 ،370

- جمل�ص �لنو�ب، 299، 435

جلان �ملقاومة �ل�صعبية، 64، 438

- �ألوية نا�رش �صالح �لدين، 438

 ،264  ،75 �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 

515 ،479

�للجنة �لرباعية �لدولية، 65، 73، 81، 122، 

 ،265 ،245 ،231 ،223 ،201 ،191 ،186

 ،419-418  ،414  ،394  ،384  ،338

630 ،568 ،553 ،550 ،465

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

)�الآيباك(، 185، 610
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�للجنة �ل�صعبية ملو�جهة �حل�صار، 171، 312

غزة،  قطاع  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة 

 ،426  ،420  ،388  ،323  ،71  ،60-59

624 ،563 ،432

�للجنة �مل�رشية الإعادة �إعمار غزة، 600

�للد، 195، 199، 201، 340، 523، 620

لعمامرة، رمطان، 394، 544، 584

لفتيت، عبد �لو�يف، 30، 68

ملبت، يائيل، 602

لندن، 48، 82، 89، 133، 173، 175، 191، 

 ،352-351 ،305 ،303 ،253 ،247 ،192

 ،529  ،513  ،457  ،453  ،404  ،397

632 ،577-576 ،572 ،542

لو دريان، جان �إيف، 230

�للوح، دياب، 261

لو�ص �أجنلو�ص، 87

لوكوك، مارك، 227

لونغ �آيلند، 343

ليئيل، �ألون، 271

ليبمان، �أفيجدور، 212، 224، 235، 321، 

484 ،466 ،415 ،344 ،339 ،331

ليبيا، 362، 499، 534، 545، 568

- �جلي�ص �لوطني �لليبي، 534

- حكومة �لوحدة �لوطنية، 206

- جمل�ص �لنو�ب، 206

ليت�صيانغ، لياو، 337

ليفي، بوعز، 422

ليفي، جدعون، 497

ليفي، ر�مي، 324

ليفني، �آندي، 442

ليمور، يو�آف، 219

لينده، �آن، 491

لينك، مايكل، 322

ليون، مو�صيه، 361، 383

)م(

 ،86 �خلارج،  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر 

106 ،103

مادورو، نيكوال�ص، 623

مارديني، روبرت، 264

ماركيز، �إيفان دوكي، 536

ما�ص، هايكو، 221

ماكرون، �إيانويل، 201

ماكمانو�ص، كري�ص، 483

ماكولوم، بيتي، 153، 346، 475

ماكيون، بريان، 508

�ملالكي، �حلبيب، 283

 ،83-82  ،63-62  ،36 ريا�ص،  �ملالكي، 

 ،186  ،159  ،131  ،122  ،119  ،100

479 ،426 ،240

ماليزيا، 422، 569، 583

- �حلكومة �ملاليزية، 569، 583

مايتا، روخيليو، 485

�ملبادرة �لعربية لل�صالم، 13، 17، 65، 236، 

603 ،601 ،380 ،265

�ملبحوح، يو�صف، 614

متقي، �أمري خان، 463

�ملجايل، غ�صان، 385

 ،423  ،380  ،364  ،272 �أحمد،  جمدالين، 

539 ،508

�ملجر،

- حكومة �ملجر، 109

جمزرة كفر قا�صم، 506، 509

جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 23، 45، 

533 ،464 ،152

 ،26  ،10 �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 ،85 ،78 ،74 ،72 ،70 ،68-67 ،61 ،38
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 ،122  ،107  ،105  ،100  ،98-97  ،87

 ،150  ،148  ،143  ،141  ،129-128

 ،294  ،286  ،277  ،169  ،156  ،154

560 ،440 ،422

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني )قطاع غزة(، 

468 ،323

 ،13 جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، 

603 ،363 ،316

 ،18  ،16  ،11 �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص 

 ،169  ،110  ،106  ،69-67  ،26  ،24

599 ،440

فل�صطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة 

�صورية، 66، 430، 455

جمييف، �صالح، 194

حماجنة، ر�صالن، 432

 ،74  ،63-62 �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة 

 ،120-119  ،117  ،104  ،101  ،99-98

 ،246  ،237  ،187  ،165  ،148  ،143

629 ،533 ،529 ،447

�ملحكمة �لد�صتورية �لعليا �لفل�صطينية، 43

حمكمة �لعدل �لدولية، 465، 583

 ،97  ،22 �لفل�صطينية،  �لعليا  �لعدل  حمكمة 

560

 ،183  ،127 �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة 

 ،344  ،321  ،312  ،269  ،190  ،186

531 ،523 ،512 ،487 ،484 ،466 ،359

حممد �خلام�ص )ملك �ملغرب �صابقاً(، 79

حممد �ل�صاد�ص )ملك �ملغرب(، 16، 29، 39، 

 ،389  ،378  ،285-284  ،282  ،79  ،44

569

حممد �ل�صيخ، عبد �لرحمن، 292

�ملحمود، يو�صف، 433

خميم �ل�صاطئ، 204

�ملدلل، �أحمد، 424

�ملدين، حممد، 364، 380

�ملدهون، حممد �إبر�هيم، 594

مر�عنة، �إبت�صام، 558

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

 ،181  ،137-136  ،128  ،122  ،52  ،38

513 ،467 ،350 ،315

�ملر�صد �ل�صوري حلقوق �الإن�صان، 11، 23، 

529 ،510 ،174 ،149 ،81

مركز فل�صطني لدر��صات �الأ�رشى، 17، 74، 

 ،329  ،316  ،226  ،168  ،147  ،99  ،76

633 ،591 ،529 ،476 ،415 ،370 ،342

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  مركز 

و�لفل�صطيني، 148

 ،9 �لقد�ص،   - حلوة  و�دي  معلومات  مركز 

174 ،148 ،64 ،48

مرة، ر�أفت، 144، 584

�ملريخي، �صلطان بن �صعد، 551

مز�رع �صبعا )لبنان(، 367، 369

مزهر، جميل، 82، 261، 587، 599

�ملزيني، �أ�صامة، 231

 ،99  ،38 )�حلرم(،  �الإبر�هيمي  �مل�صجد 

 ،380-379  ،371  ،269  ،183  ،109

603 ،586 ،567 ،531 ،484 ،464

�مل�صجد �الأق�صى، 9، 19، 23، 41، 99، 109، 

 ،155 ،153-151 ،148 ،146 ،142 ،111

 ،194-187  ،184-182  ،164-163

 ،208-207 ،205-204 ،201-200 ،196

 ،266 ،244 ،241 ،235-234 ،228 ،225

 ،287-286  ،282  ،278  ،273  ،268

 ،364 ،360 ،342 ،334-331 ،316 ،292

 ،392  ،390-388  ،386  ،373-372
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 ،464 ،461 ،446-445 ،439 ،426 ،422

 ،488 ،486 ،484-482 ،476 ،474-470

 ،531  ،529  ،523  ،505  ،503  ،495

 ،564-562  ،555  ،552  ،546  ،535

 ،600  ،590  ،586  ،583-582  ،570

629 ،626 ،621 ،616 ،610-609 ،604

- باب �لعامود، 167-164، 193، 200، 

600 ،317 ،280 ،279 ،270 ،263

- باب �ملجل�ص، 426

- باب �ملغاربة، 19، 388، 472

 ،270  ،19 �لب�ق،  �صاحة  حائط/   -

562 ،536 ،388

- قبة �ل�صخرة، 23، 531

- م�صجد �لب�ق، 99

- �مل�صجد �لقبلي، 225

م�صلّم، مانويل، 152، 193، 590، 622

م�صو�ين، الليال، 606

غزة(،  )قطاع  �لكبى  �لعودة  م�صري�ت 

529 ،443 ،386 ،339 ،192

�مل�صايخ، خ�رش، 369، 626

م�صعل، خالد، 128، 151، 156، 165، 200، 

 ،399  ،314  ،264  ،228  ،206-205

 ،609  ،606-605  ،598  ،552  ،505

612-611

 ،41  ،38  ،29  ،21-20  ،13  ،11 م�رش، 

،100  ،97  ،79-78  ،69  ،66-65  ،57 

 ،194  ،172  ،153  ،108  ،105-104

 ،236  ،227  ،223  ،218  ،213  ،211

 ،265  ،263  ،261  ،259  ،244  ،241

 ،301-300  ،298  ،285-284  ،275

 ،385  ،362  ،345  ،341  ،337  ،321

 ،423  ،417  ،414-413  ،398  ،394

 ،446  ،436  ،434-433  ،429  ،427

 ،512-511 ،499 ،495 ،482 ،472-471

 ،569  ،565-564  ،551  ،541  ،530

598-597 ،586 ،583 ،581

 ،416-415  ،158 �مل�رشي،  �جلي�ص   -

535 ،429

- �ملخابر�ت �مل�رشية، 28، 108، 241، 

 ،276 ،274-273 ،261 ،245 ،243

 ،530 ،511 ،483 ،467 ،394 ،385

557

�مل�رشي، ب�صار، 477

�مل�رشي، م�صري، 594

�مل�رشي، منيب، 82، 381، 400، 542

م�صطفى، حممد، 472

مطار بن جوريون، 195، 208، 365، 430، 

553 ،534 ،525 ،465

مطار عطروت، 371، 467، 564-563

معب بيت حانون، 46

 ،385  ،347 )�لكر�مة(،  �للنبي  ج�رش  معب 

607

معب رفح، 205

معب كارين، 428

معب كرم �أبو �صامل، 231، 287، 295، 312، 

403 ،398 ،324

 ،196  ،195  ،)2021( �لقد�ص  �صيف  معركة 

 ،228  ،223  ،204-202  ،200  ،198

 ،240-237  ،235-234  ،232  ،230

 ،276-274 ،271 ،268 ،266 ،262-260

 ،297-295 ،292 ،290-286 ،283 ،278

 ،327-326  ،320  ،315  ،302-301

 ،374  ،344  ،340-338  ،334-332

 ،391  ،389  ،384  ،381  ،378-377
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 ،433  ،427  ،423  ،403  ،399-398

 ،477  ،473  ،451  ،448  ،446  ،439

 ،565  ،528  ،525  ،509-508  ،506

 ،612-611  ،600  ،598  ،594  ،584

624 ،621

معروف، �صالمة، 228

�ملعلمي، عبد �هلل، 601

معمر، زكريا، 562

معيان، جاي، 26، 50

�ملغرب، 10، 14، 17-16، 34، 36، 41، 79، 

 ،281 ،272 ،216 ،185 ،122 ،101 ،87

 ،375  ،330  ،306  ،286  ،284-283

 ،417 ،406 ،394 ،389 ،387 ،381 ،377

 ،567-565  ،563  ،539  ،438  ،434

584 ،571-570

- �حلكومة �ملغربية، 17، 283، 285

- جمل�ص �لنو�ب، 283

مقبة باب �لرحمة، 266

 ،512  ،500  ،488  ،476 �ليو�صفية،  �ملقبة 

529

مقد�د، ماهر، 160

مقد�د، حممد، 267

�ملكتب �لوطني للدفاع عن �الأر�ص ومقاومة 

�ال�صتيطان، 11، 48

مكنا�ص، �لناها بنت، 292

�ملال، طارق، 78، 80، 373، 564

ملحم، �إبر�هيم، 73، 550

ملحم، ظافر، 105

ملحم، فر��ص، 12

منا�رشة، عز �لدين، 145

منا�رشة، حممد، 12

�ملنامة، 158، 392، 416، 451، 461، 519، 

626 ،566

 ،373  ،108 �ملتو�صط،  �رشق  غاز  منتدى 

564 ،415

منج�صتو، �أفري�، 341

مندلبليت، �أفيحاي، 18، 27، 269، 382

من�صور، ريا�ص، 81

من�صور، يا�رش د�ود، 74

من�صوري، د�نا، 365

�ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  منظمة 

 ،22  ،13 �الإن�صان،  �الإ�رش�ئيلي حلقوق 

 ،546  ،134  ،107  ،52  ،49-48  ،44

615

 ،27-26  ،9 �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

 ،181 ،116 ،110 ،87 ،85 ،68 ،65 ،36

 ،297-296  ،288  ،274  ،269  ،261

 ،419  ،400  ،381  ،364  ،319  ،311

 ،528  ،500  ،498  ،489  ،447  ،444

617 ،607 ،599 ،568 ،557

- �للجنة �لتنفيذية، 24، 38، 130، 149، 

 ،489 ،413 ،380 ،377 ،272 ،269

617 ،508 ،500 ،498 ،496 ،492

- �ملجل�ص �ملركزي، 489

 ،238  ،216 �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة 

620 ،601 ،564 ،471

منظمة �ل�صالم �الآن، 16، 329، 345، 371، 

545 ،524 ،509 ،494 ،400 ،372

 ،147 )�أمن�صتي(،  �لدولية  �لعفو  منظمة 

496 ،392 ،251 ،211

منظمة عري عميم، 329، 396، 400

 ،167  ،25 ووت�ص،  ر�يت�ص  هيومن  منظمة 

496 ،393 ،342 ،177

منوت�صني، �صتيفن، 16

منيمنة، ح�صن، 540

�ملهايري، �صمية، 365
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مهنا، عكرمة، 338

مهنا، علي، 117

�ملهريي، مرمي، 329

موتيجي، تو�صيميت�صو، 240، 384

مودي، ناريندر�، 586

موريتانيا، 291-289، 293، 362

 ،150-149  ،112  ،86  ،69  ،23 �ملو�صاد، 

 ،294  ،274  ،271  ،231  ،157  ،153

 ،534  ،494-493  ،382  ،374  ،342

622 ،582 ،543

مو�صاك، مو�صي، 609

 ،527  ،512  ،471  ،425  ،186 مو�صكو، 

603 ،562

ميخائيلي، مري�ف، 538

مري�ري، عميت، 17

مريكل، �أجنيال، 222، 476

ميقاتي، جنيب، 435، 540، 607

ميكرونيزيا، 553، 594، 608، 610

ميك�ص، غريغوري، 16

ميلز، ريت�صارد، 39، 413

ميلمان، يو�صي، 534

ميني، فالة، 292

)ن(

نائيه، �إيتان، 14، 37، 58، 416، 626

 ،265  ،198  ،184  ،181  ،119  ،74 نابل�ص، 

 ،314  ،298  ،296  ،291  ،278  ،275

 ،399  ،395  ،393  ،367  ،348  ،324

 ،506  ،482  ،479  ،423  ،420  ،403

630 ،612 ،609 ،606 ،595 ،532 ،530

ناجي، طالل، 333

نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، 25، 33، 41، 64، 

 ،388 ،231 ،221 ،156 ،144 ،142 ،70

617 ،557 ،552 ،504 ،481 ،469

نا�رش، حنا، 10، 18، 28، 57، 597

نا�رش �لدين، �إيان، 97، 154

نا�رش، غياث، 344

�لنا�رشة، 23، 425، 432، 450، 489

ناميبيا، 195، 271، 346، 387

�لنت�صة، رتيبة، 156

�لنت�صة، ماهر، 420

نتنياهو، بنيامني، 10، 13، 16-15، 18، 21، 

 ،45-44  ،40  ،32-31  ،29-28  ،23

 ،97 ،89 ،85-84 ،75 ،66 ،63-62 ،59

 ،116 ،114 ،112 ،109 ،102-101 ،99

 ،145  ،132  ،129-124  ،121-120

 ،166  ،164  ،159  ،151-150  ،147

 ،197-195  ،193  ،191  ،188  ،182

 ،216  ،212  ،210  ،207  ،205  ،201

 ،233-231 ،229 ،225-224 ،221-219

 ،270  ،262  ،259  ،243  ،238-236

 ،420  ،361  ،333  ،313  ،284  ،277

596 ،546 ،528 ،484 ،466 ،444

�لنجار، حممد، 605

جنار، مي�صال، 151

�لنخالة، �إ�صماعيل، 349

�لنخالة، زياد، 143، 188، 218، 243، 361، 

629 ،511 ،504 ،495 ،481 ،471 ،372

�لرنويج، 86، 227، 367، 435، 537

نز�ل، حممد، 69، 77، 80، 124، 143، 290، 

399

ن�رش �هلل، ح�صن، 74، 234، 368

نعوم، ح�صام، 613
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نعيم، با�صم، 567

نعيم، هدى، 113

�لنعيمي، علي، 377

 ،275  ،212  ،202  ،128  ،124  ،41 �لنقب، 

 ،614  ،528-527  ،473  ،452  ،364

620

�لنم�صا، 211، 238، 260

- �حلكومة �لنم�صاوية، 211

نو�ك�صوط، 217، 226، 289، 293

نوركني، عميكام، 274، 397

نورين، فتحي، 335، 422، 561

نوفل، �أين، 627

نوالند، فيكتوريا، 610

َنوَنو، �أبر�هام، 73

�لنونو، طاهر، 163، 218

نيو�صوم، غافني، 475

 ،271  ،222  ،217  ،199  ،188 نيويورك، 

 ،544  ،542  ،450  ،437  ،343  ،291

608 ،595 ،569

)هـ(

�لهاجري، هناء، 226

هارئيل، عامو�ص، 197، 239، 242، 552

هاري�ص، كاماال، 101

 ،383  ،322  ،240  ،230 لني،  ها�صتينغز، 

502

هاليفا، �أهارون، 294

هاندل، يوعاز، 361

هايان، تامري، 614

هاين، يعقوب، 531

هب �لريح، زياد، 382

�لهبا�ص، حممود، 118

هتلر، �أدولف، 79

�لهدمي، فادي، 327، 486، 571

�لهريي، عياد، 561

 ،200  ،195 �لفل�صطيني،  �الأحمر  �لهالل 

506 ،348 ،280 ،275 ،231 ،214

هليفي، �أفر�مي، 153

هناوي، عزيز، 286

هنرت، رودين، 162

�لهند، 209، 311، 361، 490، 586

�لهندي، حممد، 110، 395، 626

هنغبي، ت�صاحي، 106

 ،57  ،33  ،30  ،18  ،11-9 �إ�صماعيل،  هنية، 

 ،163  ،158  ،141  ،125  ،87  ،67  ،65

 ،196  ،190  ،187  ،184  ،171  ،165

 ،238  ،235  ،223  ،207-206  ،204

 ،286-285  ،283  ،281-280  ،271

 ،299  ،297  ،293-292  ،290-289

 ،365  ،360  ،345  ،334-333  ،301

 ،394  ،391  ،382-381  ،374  ،368

 ،467-466  ،463  ،449  ،439  ،399

 ،525  ،508  ،503  ،499  ،496  ،473

 ،585  ،582  ،566  ،557  ،545  ،527

624 ،618 ،609 ،603 ،601

هوروفيت�ص، نيت�صان، 500، 502

هولند�، 242، 367

- �حلكومة �لهولندية، 242

�لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة 

 ،326-325  ،312  ،193 و�ملقد�صات، 

622 ،590

هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، 33-32، 

 ،430 ،423 ،415 ،401 ،267 ،263 ،64

617 ،562 ،464 ،461 ،448 ،432
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هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملعتقلني، 105

 ،37 و�ال�صتيطان،  �جلد�ر  مقاومة  هيئة 

360 ،239 ،153

هريتزوج، �إ�صحق، 261، 319، 329، 378، 

567 ،509 ،419-418 ،403 ،389

هرينانديز، خو�ن �أورالندو، 295

هيمان، تامري، 461

)و(

و�رن، �إليز�بيث، 160

 ،146  ،127  ،116  ،80  ،59  ،39 و��صنطن، 

 ،217  ،211  ،186  ،161-160  ،149

 ،271  ،241  ،237-236  ،227  ،219

 ،359 ،335 ،330 ،320 ،313 ،293 ،286

 ،480-479  ،437  ،402  ،391  ،377

631 ،610 ،571 ،540 ،534

و�نغ، يي، 123

و�يت، توما�ص، 365

 ،555  ،542  ،527  ،525  ،82 بلفور،  وعد 

561 ،557

وقيع �هلل، �حلاج، 279

�أ�ص  )يو  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة 

�آيد(، 45، 147، 365

�أمريكا، �الأمريكية/  �ملتحدة   �لواليات 

 ،59-58  ،44-43  ،32  ،25  ،16-15

 ،99-98  ،84-82  ،75  ،65  ،63  ،61

 ،127  ،118  ،111  ،108  ،104  ،101

 ،158-157  ،151-150  ،146  ،143

 ،191  ،181  ،169  ،165  ،163-161

 ،233  ،219  ،217  ،207  ،198  ،193

 ،277  ،275  ،263-262  ،243  ،238

 ،322  ،320  ،315  ،295  ،286  ،281

 ،348  ،346  ،343  ،332  ،328-327

 ،379  ،376  ،372  ،368-367  ،362

 ،416  ،414-413  ،397-396  ،391

 ،442  ،438  ،434-433  ،431  ،418

 ،490  ،480  ،476-475  ،467  ،449

 ،543  ،540  ،530  ،508  ،502  ،496

 ،584  ،582  ،571  ،562  ،560  ،553

 ،601  ،598-597  ،594  ،592  ،586

621-619 ،610 ،608

- �لبنتاغون، 25، 566

 ،101  ،88  ،75  ،39 �الأبي�ص،  �لبيت   -

 ،300 ،277 ،262 ،197 ،191 ،152

566 ،492 ،469 ،450 ،425

- �جلي�ص �الأمريكي/ �لقو�ت �الأمريكية، 

545 ،403 ،396 ،129

- �حلكومة �الأمريكية، 286، 442

�لكوجنر�ص  �ل�صيوخ/  - جمل�ص 

 ،158  ،153  ،146  ،61 �الأمريكي، 

 ،285-284 ،260 ،222 ،210 ،160

 ،346 ،321-320 ،300 ،296 ،294

 ،442 ،437 ،389 ،375 ،367 ،362

588 ،540 ،492 ،475 ،467

- جمل�ص �لنو�ب، 16، 284، 442-441، 

525 ،492

�ملركزية  �ال�صتخبار�ت  - وكالة 

 ،375 �أي(،  �آي  )�صي  �الأمريكية 

389 ،377

ولد بايه، �ل�صيخ، 289

ولد �ل�صيخ �لغزو�ين، حممد، 290-289

ولد �لطالب �أعمر، �صيدي حممد، 289

وهبة، جيالن، 569

ويلبي، جا�صنت، 613

وين�صالند، تور، 41، 77، 126، 171، 261، 

543 ،531 ،449 ،315 ،295 ،288
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)ي(

�ليازجي، ديانا �أبو �لعوف، 263

يا�صني، �أحمد، 121

يا�صني، �إيان خطيب، 403

يافا، 37، 204، 319، 504، 588

يخلف، عمار بن، 422

يدعي، متري، 375

يفنة، ليئور، 474

�ليمن، 130-129، 363، 428، 512

- �ملجل�ص �النتقايل �جلنوبي، 60

يو�صف، ح�صن، 320

يو�صف، حكم، 202

�ليونان، 106، 110، 157، 490

يي، و�نغ، 337
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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

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير اال�صرتاتيجي الفل�صطيني 2020–2021، 2022.  .12

�صل�صلة الوثائق الفل�صطينية:

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

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2006، 2008.  .14

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2007، 2009.  .15

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .16

الفل�صطينية ل�صنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2009، 2012.  .17

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2010، 2015.  .18

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�صطينية ل�صنة 2011، 2017.  .19
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�صل�صلة اليوميات الفل�صطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2014، 2015.  .20

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�صطينية ل�صنة 2015، 2016.  .21

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

الفل�صطينية ل�صنة 2016، 2017.

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

الفل�صطينية ل�صنة 2017، 2018.

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

الفل�صطينية ل�صنة 2018، 2019.

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

الفل�صطينية ل�صنة 2019، 2020.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .26

الفل�صطينية ل�صنة 2020، 2021.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد �لدنان، وو�ئل عبد �هلل وهبة، �إعد�د وحترير، اليوميات   .27

الفل�صطينية ل�صنة 2021، 2022.

�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(،   .28

.2008

حتت  الفل�صطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .29

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

االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�صطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �حليلة  �أحمد   .30

�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   .31

�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(،   .32

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�صطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .33

.2010
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�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�صات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .34

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

ح�صن �بحي�ص وخالد عايد، اجلدار العازل يف ال�صفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )8(،   .35

.2010
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