




فهر�صت





497

فهر�صت

)اأ(

اآ�صيا، 136

اآل ثاين، حمد بن خليفة، 210

اآل �صعود، بندر بن �صلطان، 85

اآل �صعود، عبد اهلل بن عبد العزيز، 52، 131

اإبراهيم، اأنور، 141

اإبراهيم، حممد، 198

اأبو زايدة، �صفيان، 231

اأبو �رشدانة، عبد املنعم، 78

اأبو �صباك، ر�صيد، 189

اأبو �صمالة، حممد، 229

اأبو �صنب، اإ�صماعيل، 54، 266، 278، 293

اأبو ظبي، 26

اأبو العوف، من�صور، 337

اأبو عي�صة، عامر، 226

اأبو الفتوح، عبد املنعم، 36

اأبو لبدة، �صابر، 50

اأبو مرزوق، حلمية، 26، 331، 336

اأبو مرزوق، ُربا، 39–40، 322

اأبو مرزوق، �صمرية، 331

اأبو مرزوق، حممود، 30–31، 331

اأبو هنّود، حممود، 293

اأبو الهول، اأ�رشف، 231

اأبو يو�صف، وا�صل، 197–198

،165  ،158  ،139 الأوروبي،   الحتاد 

210 ،194 ،191–190 ،170–169

الحتاد ال�صوفييتي، 85

 ،84–83  ،)2005( القاهرة  اإعالن  اتفاق/ 

195

 ،93–92  ،80  ،70–67  ،53 اأو�صلو،  اتفاق 

 ،121  ،116–111  ،109  ،105  ،101

 ،183  ،179–178  ،176–175  ،125

 ،268  ،263  ،259  ،257–255  ،194

294 ،287 ،270

اتفاق التهدئة )2008(، 208

اتفاق اخلليل، 179

اتفاق ال�صاطئ، 229، 231

اتفاق مكة )2007(، 103، 124، 131، 193

اتفاق وادي عربة )1994(، 56، 126، 237، 

294

اتفاقية/ بروتوكول باري�ص، 115، 287

اتفاقية طابا، 93، 179

 ،198  ،112  ،83 اتفاقية امل�صاحلة )2011(، 

281

 ،117  ،107 الفل�صطينية،  الأمنية  الأجهزة 

298 ،282 ،218 ،214 ،193 ،189

الأحمد، عزام، 168، 196–197، 218–220، 

231 ،225 ،223–222

الأحمر، عبد اهلل، 62، 65–66، 136–137

 ،36–35  ،33 )عام(،  امل�صلمون  الإخوان 

 ،247 ،244 ،241 ،212 ،127 ،122 ،56

342 ،305 ،300 ،296–295

- الإخوان امل�صلمون )الأردن(، 30، 37، 

92 ،57 ،40–39

فهر�صت



498

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

- الإخوان امل�صلمون )الإمارات(، 36

 ،134 )اجلزائر(،  امل�صلمون  الإخوان   -

243

- الإخوان امل�صلمون )�صورية(، 331

 ،35 )فل�صطني(،  امل�صلمون  الإخوان   -

299 ،75 ،60

 ،35 )م�رش(،  امل�صلمون  الإخوان   -

 ،243  ،241  ،134  ،122  ،92  ،52 

299–297

- الإخوان امل�صلمون )املغرب(، 243

- مكتب الإر�صاد، 57

اإده، مي�صيل، 137، 329

الأردن، 30–31، 37–41، 43–44، 46–48، 

–104  ،102  ،95  ،92  ،66  ،58–54  ،51

 ،164  ،132  ،127–125  ،115  ،105

 ،277  ،255  ،237  ،233–232  ،200

314 ،312 ،302 ،292 ،290–289

- احلكومة الأردنية، 38، 56

- املخابرات الأردنية، 39، 44–46، 48، 

126 ،55

اأردوغان، رجب طيب، 138–141، 210

اأريترييا، 59

اأريغوين، فيتوريو، 272

الأزهر ال�رشيف )م�رش(، 30، 335

- جامعة الأزهر، 26، 75

اإ�صبانيا، 87، 243

اأ�صرتاليا، 290، 304

الأ�صد، ب�صار، 106، 152–153، 342

 ،148  ،106  ،65  ،63  ،53 حافظ،  الأ�صد، 

341

اأ�صدود، 217

الإ�صكندرية، 35–36

الأ�صقر، اأ�صامة، 247

الأ�صقر، عمر، 41

الأغا، اأمني، 75

الأغا، خريي، 75–76، 303

الأغا، زكريا، 68، 180

اإفريقيا، 99، 145، 147، 244، 261

اأفغان�صتان، 84–86، 166

اأملانيا، 260، 335

الإمارات العربية املتحدة، 26، 36–37، 42، 

 ،299  ،228–227  ،132  ،57  ،53–52

331 ،325

اأمريكا الالتينية، 147، 157

 ،140  ،104  ،93–82 املتحدة،  الأمم 

،228  ،202  ،196  ،190  ،164  ،143 

313 ،285 ،273 ،249 ،233–232

- اجلمعية العامة، 147

- جلنة حقوق الإن�صان، 201

والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة   -

والثقافة )اليون�صكو(، 140

وت�صغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة   -

املم  يف  الفل�صطينيني  الالجئني 

الغوث،  وكالة  )الأونروا(/  املتحدة 

326 ،228 ،207 ،26

النتفا�صة الأوىل/ النتفا�صة املباركة، 62، 

259–257 ،241 ،105 ،98

الأق�صى،  انتفا�صة  الثانية/  النتفا�صة 

،241 ،179 ،141 ،120 ،116 ،106 ،67 

263 – 257



499

فهر�صت

انتفا�صة القد�ص، 279، 283–284

اأندوني�صيا، 137، 261، 305

اأنقرة، 139

اأوباما، باراك، 209

اأوروبا، 47، 64، 69، 99–100، 139، 141، 

318 ،304 ،290 ،261 ،243 ،234

اإيران، 52–53، 82، 106، 123–125، 131، 

 ،240  ،182  ،156  ،151–148  ،136

261 ،243

- احلر�ص الثوري، 82، 155

)ب(

بئر ال�صبع )مدر�صة(، 26، 217

بارود، عبد الرحمن، 76

باك�صتان، 86، 136

باور، جون هان�ص، 221

البحر الأحمر، 87

البحر املتو�صط، 87

البحر امليت، 217

البحرين، 31، 59

بدوي، عبد اهلل، 142

بديع، حممد، 342

 ،330 احل�صن(،  )اأبو  اإ�صماعيل  البع�صي، 

334

البغوثي، مروان، 259

البغوثي، م�صطفى، 187، 197–198

برهوم، حممد، 229

بروغمان، رونني، 43

بريتوريا، 145

بريطانيا، 87، 130، 136، 250

ب�صيوين، �رشيف، 313

ب�صناق، يا�رش، 315، 317

ب�صور، معن، 136–137، 329

الب�صري، عمر، 77

البط�ص، فادي، 266

البطيخي، �صميح، 39، 44–45، 47، 54–55

البقاع )لبنان(، 322

البلتاجي، حممد، 298

بلحاج، اأحمد، 134

بلري، توين، 74، 129، 211، 213، 342

بن بلال، اأحمد، 42

بن لدن، اأ�صامة، 84–85، 295

البنا، ح�صن، 135، 244

بوتراجايا، 142

بور �صعيد، 289

البو�صنة، 313

بو�ص، جورج )البن(، 85

بو�ص، نيل، 85

بو�صناق، يا�رش، 66، 86

 ،147  ،144  ،105  ،73  ،55  ،35 بريوت، 

327 ،303 ،278 ،256

برييز، �صمعون، 95

)ت(

الرتابي، ح�صن، 78–79

ترامب، اإيفانكا ، 165

ترامب، دونالد، 164

تركيا، 99، 139

- احلكومة الرتكية، 139

تقرير جولد�صتون، 201، 206



500

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

تل اأبيب، 209–210، 217، 221، 293

التهامي، حممد فريد، 231

تون�ص، 80، 82، 132، 212، 241، 274

)ث(

ثورة الباق، 258

 ،151  ،1936 الكبى  الفل�صطينية  الثورة 

258

ثورة الق�صام، 258

 ،128  ،)2011 يناير   25( امل�رشية  الثورة 

298 ،293

)ج(

 ،78  ،75  ،37 )غزة(،  الإ�صالمية  اجلامعة 

114

جامعة بريزيت، 323

جامعة حلوان )م�رش(، 26، 330

 ،210  ،123  ،103 العربية،  الدول  جامعة 

289

جامعة القاهرة، 50

جامعة املنوفية )م�رش(، 26

جباليا، 207

جبائيل، اإبراهيم، 143

جبيل، اأحمد )اأبو جهاد(، 62، 197، 301

جبهة الإنقاذ الإ�صالمي )اجلزائر(، 134

جبهة التحرير )اجلزائر(، 134

جبهة التحرير العربية، 62

،69  ،62 الفل�صطينية،  التحرير   جبهة 

197 ،134–133

اجلبهة الديوقراطية لتحرير فل�صطني، 62، 

197 ،187 ،97 ،69

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني، 42، 62، 

197 ،187 ،97 ،69

اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني - القيادة 

 ،265  ،197  ،81  ،69  ،62  ،53 العامة، 

325

اجلبهة العربية الفل�صطينية، 197

جبهة الن�صال ال�صعبي، 62، 69، 197

جدة، 130

جرار، ب�صام، 322–324

 ،244–243  ،134–132  ،59  ،42 اجلزائر، 

327 ،296

اجلزائري، عبد القادر، 59

جزر البهاما، 87

 ،298  ،210 حممد(،  )اأبو  اأحمد  اجلعبي، 

327

جندملان، اأوفري، 248

جنوب اإفريقيا، 42، 136، 143–147، 342

جنني، 261

جهاز املو�صاد، 43، 46–48، 117، 122

اجلولن، 292

جون�صتون، اآلن، 272

الحتالل،  قوات  الإ�رشائيلي/  اجلي�ص 

 ،205  ،176  ،107  ،101  ،48  ،33–32 

261 ،259 ،221 ،215 ،210–208

)ح(

حافظ، م�صطفى، 258، 291

حرب )1948(/ النكبة، 59، 269، 291

 ،29–28 الثالثي،  العدوان   /)1956( حرب 

291



501

فهر�صت

 ،105  ،34  ،32  ،29  ،26  ،)1967( حرب 

334 ،292 ،289 ،236 ،108

حرب )1973(، 106، 108، 289، 292، 341

حرب )1991(، 59

حرب )2006(، 223، 271

احلرب الأهلية اللبنانية، 255

حرب، جهاد، 231

احلرب العاملية الثانية، 243، 260

الفرقان  حرب  غزة/  على  احلرب 

 ،148  ،142  ،70  ،29  ،)2009/2008(

293 ،271 ،223 ،206 ،201

ال�صجيل  حجارة  غزة/  على  احلرب 

 ،226–225  ،223  ،209  ،202  ،)2012(

293 ،281 ،271

احلرب على غزة/ الع�صف املاأكول )2014(، 

 ،230–228 ،223–222 ،217–215 ،38

281 ،279

حركة اجلهاد الإ�صالمي، 61–62، 69، 85، 

 ،223 ،217 ،197–195 ،121 ،113 ،97

332 ،275–274 ،259

حركة حما�ص

 ،98–97 الق�صام،  الدين  عز  كتائب   -

 ،217–215  ،205  ،178  ،169  ،123

298–297 ،293 ،229 ،227 ،223

- اللجنة التنفيذية، 40–41

- جمل�ص ال�صورى، 41

- املكتب التنفيذي، 40–42، 56، 332

 ،40  ،37  ،25 ال�صيا�صي،  املكتب   - 

 ،98  ،73  ،63–62  ،57–56  ،44–42

 ،131  ،125  ،118  ،116  ،114–113

 ،153  ،144  ،141  ،138  ،136  ،133

 ،325  ،247–246  ،222  ،195  ،169

339–337 ،331

)اأبيم(،  املاليزي  الإ�صالمي  ال�صباب  حركة 

141

حركة فتح

- كتائب �صهداء الأق�صى، 259

- اللجنة املركزية، 79–80، 218، 256

- املجل�ص الثوري، 78

حركة فتح النتفا�صة، 69

حركة القوميني العرب، 121

حركة املبادرة الوطنية الفل�صطينية، 197

حركة مقاطعة اإ�رشائيل )بي دي اأ�ص(، 146

احلزب الإ�صالمي املاليزي )با�ص(، 141

حزب اهلل )فل�صطني(، 272

 ،148  ،107–106  ،53 )لبنان(،  اهلل  حزب 

342 ،182 ،156–153

العربي ال�صرتاكي )�صورية(،  البعث  حزب 

65 ،62

حزب اخلال�ص، 107، 131، 178

حزب ال�صعب، 231

احلزب ال�صيوعي الفل�صطيني، 69، 121

حزب العدالة والتنمية  )تركيا(، 139

حزب العمال الرتكي، 158

حزب العمال الكرد�صتاين )العراق(، 158

حزب العمل، 115

حزب فدا، 197

املتحدة  املاليوية  القومية  املنظمة  حزب 

)اأمنو(، 142

احل�صن بن طالل، 39



502

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

احل�صن، هاين، 256

 ،40–39 الأردن(،  )ملك  طالل  بن  احل�صني 

–314 ،302 ،127 ،58 ،55 ،51 ،48–43

341 ،315

ح�صني، �صدام، 124، 261، 341

احل�صيني، اأمني، 291

احلكومة الإ�رشائيلية، 43، 167، 182، 207، 

280 ،248 ،235

 حكومة اإ�صماعيل هنية، 73، 186، 188–190،

194–193

 ،270  ،231  ،229  ،218 اهلل،  رام  حكومة 

280

حلف �صمال الأطل�صي )الناتو(، 139–140

حمدان، اأ�صامة، 141، 144

حمدان، حممد، 266

حميدي، اأحمد زاهد، 142

حنفي، عمرو، 198

حوامتة، نايف، 197

احلوراين، عبد الرحمن، 75

احلو�صي، بيان، 137

احلية، خليل، 198، 223

حيفا، 217، 233

)خ(

خاطر، �صامي، 56–57

خان يون�ص، 28–29، 50

خدام، عبد احلليم، 65–66

اخلرطوم، 61، 77–79، 82، 274، 276

خ�رشة، ن�صال، 337

 ،195  ،)1967( حدود  الأخ�رش/  اخلط 

249 ،217 ،211

خطة دايتون، 125، 194

خلف، �صالح )اأبو اإياد(، 290

اخلليل، 215، 226

)د(

دانغور، حممد، 143–144

دبي، 122، 149

 ،140  ،123  ،118  ،78  ،73 حممد،  دحالن، 

299 ،230 ،194

 ،63  ،54 اأ�صامة(،  )اأبو  الفتاح  عبد  دخان، 

305

دروي�ص، حممد، 61

 ،82–81  ،67–60  ،58  ،55  دم�صق، 

 ،191  ،160  ،151  ،144  ،122–121

 ،323–321  ،312  ،303  ،273  ،198

329 ،327

الدوحة، 124، 146، 222، 224، 273، 283

دويك، عزيز، 188

ديفيز، مر�صد، 143

)ذ(

ذنيبات، عبد املجيد، 57

)ر(

رابطة طلبة فل�صطني )م�رش(، 50

رابني، ا�صحق، 115

راأ�ص الناقورة، 77

راأفت، �صالح، 197، 198



503

فهر�صت

 ،217  ،199  ،144  ،118–117  ،82 اهلل،  رام 

335 ،324–323 ،286 ،274 ،261

الر�صق، عزت، 57، 153، 184، 198، 223

 ،272  ،222  ،215  ،101  ،29–28  ،25 رفح، 

335–334 ،326 ،296

 ،189  ،128–127  ،52 رفح،  معب   -

286–284 ،281 ،220

الرملة، 217

 ،116  ،107  ،54 العزيز،  عبد  الرنتي�صي، 

293 ،262

 ،190  ،168–165  ،158  ،99  ،87 رو�صيا، 

342 ،261

رومانيا، 50

الريا�ص، 130، 310

ري�صون ليت�صيون، 217

)ز(

زاده، علي، 149

الزرقاء )الأردن(، 57

زعرب، ح�صني، 75

 ،79–78 الأديب(،  )اأبو  �صليم  الزعنون، 

195 ،180

الزقازيق، 36، 335

الزميلي، اأبو ب�صري، 75

الزهار، ف�صل، 60

الزهار، حممود )اأبو خالد(، 123، 184، 198

الزواري، حممد، 266

زوما، جاكوب، 145–146

)�س(

ال�صائح، عبد احلميد، 76

�صابق، �صيد، 34

�صاحة الباق، 279

ال�صادات، حممد اأنور، 35، 341

ال�صامراين، قي�ص، 198

ال�صباعي، يو�صف، 277، 289

�صعد الدين، عدنان، 114

�صعدات، اأحمد، 42

 ،95  ،79  ،73  ،70  ،59  ،53–51 ال�صعودية، 

 ،141  ،135  ،131–129  ،125–124

272 ،240 ،228–227 ،193 ،164 ،149

�صالم، خالد، 73

ال�صلط، 31

�صليم، جمال، 266، 293

�صليمان، عمر، 68، 201، 208–209، 257، 

341

�صليمان، حممد، 63، 81

ال�صنانريي، كمال، 35

ال�صنغال، 73

 ،195  ،143  ،125  ،53–52  ،42 ال�صودان، 

244

،53–52  ،42  ،40  ،38  ،35  �صورية، 

 ،102  ،95  ،69  ،67–66  ،63–56

 ،132  ،125–124  ،116  ،106–105

 ،233–232  ،200  ،168  ،154–148

 ،282  ،277  ،269  ،244  ،241  ،237

342 ،333–332 ،328 ،312 ،290–289

- احلكومة ال�صورية، 296

- املخابرات ال�صورية، 332



504

د. مو�سى اأبو مرزوق: يف العمق

ال�صي�صي، عبد الفتاح، 164، 219، 222

�صيناء، 106، 211، 230، 292، 299

)�س(

ال�صاباك، 287

ال�صارقة، 26

�صارون، اأريل، 106، 258–261، 276

 �صاليط، جلعاد، 124، 148، 193، 205–206،

270 ،223 ،220 ،209–208

�صاهني، ر�صيد، 231

�صاهني، عبد العزيز )اأبو علي(، 78

�صبري، قنديل، 75

�صبني الكوم )م�رش(، 26

�صحادة، راأفت، 198

�صحادة، �صالح، 107، 266، 293

�صفيق، منري، 329

ال�صقاقي، فتحي، 61–62، 275، 334–335

ال�صقريي، اأحمد، 72

�صك�صك، علي، 36

�صاليل، عمر، 78

ال�صوا، راوية، 187

ال�صوبكي، فوؤاد، 76

�صوبنهاور، اآرثر، 34

ال�صيخ خليل، عز الدين، 122، 266

�صريين بك، فوؤاد، 289

�صيكاغو، 319

)�س(

ال�صاعقة، 62، 65، 69

�صالح، اأحمد يو�صف، 335

�صالح، علي عبد اهلل، 76، 340

ال�صاحلي، ب�صام، 223

�صفقة وفاء الأحرار، 205، 210

�صنعاء، 273

�صواحلة، حممد )اأبو عبادة(، 145

�صيام، �صعيد، 141، 189

�صيام، حممد، 78

�صيدا )لبنان(، 303

ال�صني، 87، 171، 261

)�س(

ال�صمريي، عدنان، 230

�صو، اأنطوان، 137

ال�صيف، حممد، 225، 229

)ط(

الطاهر، ماهر، 197

طه، اأبو اأين، 50

طه، عز الدين، 50

طهران، 56، 61

)ع(

العاجز، �صائب، 78

العاروري، �صالح، 226

عامر، اأ�صامة، 337

عاي�ص، جمال، 75

العبادلة، حممد، 217

،73–72 مازن(،  )اأبو  حممود   عبا�ص، 

 ،119–118  ،110  ،103  ،101  ،83–82

،189–188 ،186 ،180 ،168 ،140 ،123 



505

فهر�صت

،219–218 ،203–201 ،199 ،197–194 

 ،256  ،250  ،234–233  ،226  ،222

299 ،288–286 ،282 ،280 ،274

الأردن(،  )ملك  احل�صني  بن  الثاين  اهلل  عبد 

164

عبد اهلل، حممد اأحمد، 78

عبد اخلالق، اأحمد، 198

عبد الرحيم، الطيب، 263

عبد الرزاق، حممد جنيب بن، 142

عبد الغفار، �صعيد حممد، 296

عبد املجيد، اأحمد، 75

عبد النا�رش، جمال، 32، 72، 291، 334

عبد الكرمي، قي�ص، 223

العدلوين، اأكرم، 137

 ،133  ،130  ،125  ،87–85  ،59 العراق، 

 ،244  ،241–240  ،158  ،149  ،141

289 ،269

العربي، نبيل، 210

 ،55  ،51–49 عمار(،  )اأبو  يا�رش  عرفات، 

 ،114  ،107–105  ،80–75  ،73–72

 ،195  ،179  ،144  ،141  ،118–116

 ،277  ،274  ،263–255  ،215–214

341 ،302 ،288

العريان، ع�صام، 36، 298

عزام، عبد اهلل، 205

عزت، حممود، 298

عزم، اأحمد، 231

ع�صاف، اأحمد، 230

 ،301  ،51  ،39 عمر(،  )اأم  نادية  الع�صي، 

315 ،308 ،304–303

العطار، ح�صني، 334، 337–338

العطار، رائد، 229

العطار، م�صباح، 337

عقل، عماد، 293

 ،82  ،78  ،61–60  ،56  ،26 عماد،  العلمي، 

209 ،198 ،149

ُعمان، 132

عملية توليدانو، 114، 126

 ،62  ،57  ،55  ،48  ،44  ،39  ،37  ،30 عّمان، 

 ،197  ،186  ،160  ،144  ،123  ،82 

329 ،312 ،274–273

العوا، حممد �صليم، 137، 329

عودة، عبد العزيز، 36، 301

عو�ص اهلل، نزار، 198

عوي�صة، حممد، 329

عيا�ص، يحيى، 97، 178، 293

عي�صى، جمال، 153

)غ(

غانا، 136

الغرابلي، حممد، 34

الغزايل، حممد، 34، 246

غو�صة، اإبراهيم، 41، 56–57، 76–78، 133

غو�صة، �صمري، 197، 198

)ف(

فاعوري، مروان، 329

فرج، ماجد، 218، 223

فرجينيا، 318

الفرحان، اإ�صحاق، 75
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 ،116  ،77  ،69  ،62–61 الع�رش،  الف�صائل 

212 ،137

الفالحات، �صامل )اأبو ه�صام(، 41

الفلبني، 261

فورت كولنز )اأمريكا(، 36

فوزي، خالد، 140، 198

فيا�ص، �صالم، 118

الفي�صل، تركي، 130

الفي�صل، �صعود، 130

)ق(

القا�صم، �صميح، 224

القا�صي، ع�صام، 62، 65

القانوع، م�صطفى، 60

 ،196  ،168  ،142  ،79  ،73  ،36 القاهرة، 

–218  ،210–209  ،201  ،198–197

 ،285  ،281  ،273  ،229–221  ،219

337 ،335 ،302 ،297 ،290

القد�ص، 37، 58، 94، 96، 102، 105–106، 

 ،140 ،137–135 ،129 ،126 ،120 ،114

 ،167–164  ،160  ،155  ،150–149

،236–235  ،217  ،215  ،213  ،211 

 ،282  ،280–279  ،274  ،268  ،260

335 ،322 ،293

القذايف، معمر، 341

القر�صاوي، يو�صف، 136

 ،180–179  ،68 عالء(،  )اأبو  اأحمد  قريع، 

257 ،198 ،196

قطب، �صيد، 34

قطر، 58، 70، 124، 132، 146، 210، 228

قناة ال�صوي�ص، 292

قنديل، ه�صام، 210

قنطار، �صمري، 148

القوا�صمي، مروان، 226

القوا�صمي، هاين، 193–194

القوقا، خليل )اأبو اإيا�ص(، 149

القي�صي، م�صطفى، 126

القيق، ح�صن، 305

القيناوي، عمر، 198

)ك(

كارتر، جيمي، 342

كالوجني، األك�صندر، 166

 ،260  ،256  ،237  ،106  ،42 ديفيد،  كامب 

341 ،294 ،289 ،263

كامل، عبا�ص، 284–285

 ،185 )حما�ص(،  والإ�صالح  التغيري  كتلة 

187

كري�صتوفر، وارن، 236

كلينتون، بيل، 160، 210، 260

كمال، زهرية، 197

كندا، 47، 161، 290

الكني�صت، 256، 341

كولورادو )اأمريكا(، 26، 36

كوهني، �صتانلي، 84، 313

 ،228  ،200  ،130  ،125  ،53–52 الكويت، 

269 ،261 ،240

كيب تاون، 145، 147
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)ل(

لفروف، �صريجي، 167–168

لبنان، 92، 95، 98، 102، 105–107، 109، 

 ،154  ،149  ،136  ،125  ،122  ،118

 ،237  ،233–232  ،200  ،160  ،156

 ،303  ،290–289  ،277  ،269  ،255

332 ،328 ،323

- احلكومة اللبنانية، 81، 182

 ،167–166  ،74 الدولية،  الرباعية  اللجنة 

214 ،211 ،202 ،193–190

جلنة ال�صوؤون العامة الأمريكية الإ�رشائيلية 

)اأيباك(، 162

اللد، 217

 ،66–65  ،63–62  ،60 م�صطفى،  اللداوي، 

330 ،319

لويزيانا، 26، 61، 317

ليبيا، 59، 241، 337

الليكود، 115

)م(

موؤمتر توغو، 147

موؤمتر ال�صتات الفل�صطيني )2008(، 69

موؤمتر طهران، 61–62، 69

موؤمتر القد�ص، 136

املوؤمتر القومي الإ�صالمي، 37، 136، 156، 

245

املوؤمتر القومي العربي، 37

موؤمتر مدريد لل�صالم، 61، 69، 77

املوؤمتر الوطني الفل�صطيني )1996(، 69

موؤ�ص�صة اأفروبال، 146

موؤ�ص�صة الأق�صى )ال�صودان(، 143

موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 247

 ،138–137  ،37 الدولية،  القد�ص  موؤ�ص�صة 

328–327 ،245 ،143

ما�صي، اأبو العال، 36

ماّغوو، بول، 44، 55

املالكي، ريا�ص، 218

مايل، روبرت، 209

ماليزيا، 40، 141–142، 305

- احلكومة املاليزية، 142

مانديال، نيل�صون، 42، 158، 192

مانرز، ديف، 44

مانهاتن، 276

مبادرة روجرز )1970(، 289

املبادرة العربية لل�صالم )2002(، 123، 131

مبارك، ح�صني، 292

املبحوح، حممود، 122، 266

املجايدة، عبد الرزاق، 50

 ،175  ،159  ،92 امل�صلمة،  فل�صطني  جملة 

276 ،238

 ،120  ،83 الفل�صطيني،  الت�رشيعي  املجل�ص 

 ،188  ،185  ،181–180  ،178  ،150

286 ،280 ،273–270 ،207 ،202 ،192

جمل�ص التعاون اخلليجي، 96

–83  ،77–75 الفل�صطيني،  الوطني  املجل�ص 

282 ،195 ،180 ،147 ،120 ،84

جمموعة الأزمات الدولية، 209

حمت�صمي، علي اأكب، 136

حم�صن، حممود، 33–34
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حممد، مهاتري، 141–143

حممدي، حممد علي، 149

املحيط الهندي، 87

خميم �صبا و�صاتيال، 255

خميم املغازي )قطاع غزة(، 289

خميم نهر البارد، 122

خميم الريموك )�صورية(، 64، 149

مدريد، 256

مدينة احل�صني الطبية، 45، 48–49، 314

 ،319–318  ،214  ،98  ،80 الزهور،  مرج 

325–324 ،322

 ،220  ،210  ،129–128 حممد،  مر�صي، 

298–297

مرهج، ب�صارة، 136

 ،137  ،135  ،106  ،67 الأق�صى،  امل�صجد 

342 ،335 ،279 ،260–257 ،140

م�صجد رابعة العدوية، 335

م�صجد فل�صطني، 113

امل�صجد الكبري )مو�صكو(، 168

م�صجد الهدى، 30، 335

غزة(،  )قطاع  الكبى  العودة  م�صريات 

238 ،234–232

م�رّشف، برويز، 138

م�صعل، خالد )اأبو الوليد(، 40، 42–46، 48، 

 ،118  ،114  ،82  ،73  ،61  ،57–56  ،51

 ،142–141  ،136  ،133  ،131  ،122

 ،198  ،195  ،166  ،153  ،146–144

 ،303  ،266  ،246  ،222  ،210  ،201

340–339 ،315–314 ،305

 ،52–50  ،42  ،38–34  ،32–30  ،26 م�رش، 

 ،115 ،103–102 ،96–95 ،92 ،73 ،70

 ،133–132  ،129–127  ،125–124

،220–219 ،213–211 ،154 ،141 ،135 

 ،277 ،256 ،244–243 ،241 ،237 ،227

،294–291  ،289–288  ،286  ،284 

337 ،335 ،333–330 ،301–296

امل�رشية،  القوات  امل�رشي/  اجلي�ص   -

296 ،293–292 ،128 ،33

- احلكومة امل�رشية، 211

 ،133  ،128  ،52 امل�رشية،  املخابرات   -

،221  ،198–197  ،180  ،141 

 ،284  ،241  ،231  ،229  ،227–226

292

امل�رشي، منيب، 196–198

م�صطفى، اأبو علي، 116، 262

مطار بن جوريون، 217

مطار ماركا )الأردن(، 39

املغرب، 59، 99، 132، 212، 243

املقادمة، اإبراهيم، 36، 54، 266، 293

مكة املكرمة، 129، 131، 237، 273

املك�صيك، 164

مالدينوف، نيكولي، 285

من�صور، جمال، 266، 293

منظمة التحرير الفل�صطينية )م.ت.ف(، 55، 

 ،101  ،93  ،84–82  ،80–72  ،70–68

 ،123 ،121 ،119 ،113–110 ،105 ،103

 ،158  ،155  ،141  ،130  ،128–127

،189–188  ،180  ،168–167  ،163 
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 ،214–213  ،198  ،196–195  ،192

 ،241–240  ،236  ،231  ،225  ،223

 ،273  ،269–268  ،259  ،257–256

 ،291  ،287–286  ،283  ،280  ،276

341 ،333

 ،33  ،30 الفل�صطيني،  التحرير  - جي�ص 

333

- ال�صندوق القومي، 72، 188

 ،195  ،121  ،84 التنفيذية،  اللجنة   -

282 ،256

- املجل�ص املركزي، 110، 120، 281

منظمة املوؤمتر الإ�صالمي، 138

املنوفية )م�رش(، 26

موتالنتي، خاليما، 144

املودودي، اأبو الأعلى، 36

موروا، اأندريه، 52

مو�صكو، 165–168

مولوي، في�صل، 57، 137، 329

ميثاق حما�ص )1988(، 247، 276، 334

ميدان التحرير )م�رش(، 128، 230

ميدان رابعة العدوية، 297، 331، 335

)ن(

ناجي، طالل، 198

نافع، ب�صري، 36، 329

نبيل، �صامح، 198

نتنياهو، بنيامني، 43–44، 159، 164، 202، 

274 ،249–248 ،225–224 ،221 ،218

النحناح، حمفوظ، 134

النخالة، زياد، 197–198، 223

 ،130  ،114  ،57 الباء(،  )اأبو  حممد  نزال، 

144 ،142

ن�رش، حممد، 82، 198، 223

ن�رش اهلل، ح�صن، 53، 107، 148، 153، 342

النقب، 77

النمر، رفعت، 137، 329

نوباين، اأ�رشف، 313

نيجرييا، 136، 305

نيويورك، 38–41، 43، 47، 54، 84، 159، 

338 ،330 ،315 ،313 ،277 ،238

)هـ(

هتلر، اأدولف، 261

هرت�صليا، 217

الهند، 136، 171

هندرك�ص، اإح�صان، 143

 ،142  ،140  ،124  ،73 اإ�صماعيل،  هنية، 

193 ،188 ،175

هنية، اأكرم، 76

هري�صت، ديفيد، 248

)و(

وادي مو�صى، 31

وا�صنطن، 66، 209، 256، 310، 315، 317

الأ�رشى  وثيقة  الوطني/  التوافق  وثيقة 

 ،249  ،234  ،204–203  ،196  ،)2006(

273 ،268

 ،71  ،)2017( حلما�ص  ال�صيا�صية  الوثيقة 

276 ،251–250 ،248 ،246

الوزير، خليل )اأبو جهاد(، 75، 258
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وعد بلفور، 99

اأمريكا، الأمريكية/  املتحدة   الوليات 

 ،64–63 ،61 ،42–41 ،39–36 ،26–25

 ،132 ،118 ،100 ،87–84 ،73 ،69 ،66

،166–158 ،151 ،141 ،139 ،136 ،134 

 ،191–190  ،184  ،182  ،180  ،169

،244–243  ،202  ،199  ،194 

 ،274  ،270–269  ،261  ،250–249

،319–318 ،315–311 ،304 ،295 ،290 

332 ،323 ،321

- البيت الأبي�ص، 44

- احلكومة الأمريكية، 84

- دائرة الهجرة، 313

- الكوجنر�ص، 160، 164، 342

- جمل�ص الأمن القومي، 134، 209

الفيدرايل التحقيقات  مكتب   - 

)اأف بي اآي(، 313

املركزية ال�صتخبارات  وكالة   - 

)�صي اآي اأي(، 44

)ي(

اليابان، 161، 261

،107  ،54–46  ،43  ،34 اأحمد،   يا�صني، 

 ،248 ،238 ،179 ،144 ،131 ،117–116

،301–300  ،293  ،267–266  ،262 

335–334 ،307–303

يا�صني، اأ�صامة، 298

يا�صني، بالل، 320

يبنا، 25، 29–30، 58، 101، 326

اليحيى، عبد الرزاق، 114

 ،136  ،125  ،76  ،73  ،59  ،42  ،29 اليمن، 

212

- جمل�ص النواب، 136

يو�صف، اأحمد، 86، 92، 300، 317، 319

يو�صف، ع�صام، 144

يو�صف، ن�رش، 78–79، 274
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأوًل: الإ�صدارات باللغة العربية:

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

ل�شنة  الفل�شطيني  اال�شرتاتيجي  التقرير  حمرران،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

.2006 ،2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية ل�شنة  خمتارات من الوثائق  حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران،   .12

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .13

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .14

الوثائق  حمررون،  الكيايل،  فخري  احلميد  وعبد  �صعد  ووائل  �صالح  حممد  حم�صن   .15

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .16

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .17

حم�صن حممد �صالح ووائل �صعد، حمرران، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .18
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�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، اإ�رشاف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .19

حم�صن حممد �صالح، اإ�رشاف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .20

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد الدنان، ووائل عبد اهلل وهبة، اإعداد وحترير، اليوميات   .21

الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد الدنان، ووائل عبد اهلل وهبة، اإعداد وحترير، اليوميات   .22

الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد الدنان، ووائل عبد اهلل وهبة، اإعداد وحترير، اليوميات   .23

الفل�شطينية ل�شنة 2018، 2019.

حم�صن حممد �صالح، وربيع حممد الدنان، ووائل عبد اهلل وهبة، اإعداد وحترير، اليوميات   .24

الفل�شطينية ل�شنة 2019، 2020.

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

اأول�صت  �صل�صلة  منوذجاً،   48 فل�شطينيو  اإ�رشائيل:  عن�رشية  اإ�صماعيل،  عبا�ص   .25 

اإن�صاناً؟ )1(، 2008.

حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  ال�صالحات  و�صامي  ابحي�ص  ح�صن   .26

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )2(، 2008.

االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطفل  معاناة  عيتاين،  ومرمي  احليلة  اأحمد   .27

�صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

االإ�رشائيلي، �صل�صلة  الفل�شطيني يف �شجون االحتالل  االأ�شري  معاناة  اأبو هالل،  فرا�ص   .28

اأول�صت اإن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة اأول�صت اإن�صاناً؟ )5(،   .29

.2009
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