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دبي، 143، 172، 191، 196، 382

�لدجوي، فوؤ�د، 119

دحالن، حممد، 179، 183

 ،157  ،141  ،138  ،76 �لفتاح،  عبد  دخان، 

159

دردين، مو�صى، 286

دلول، �صليمان، 99–100

دم�صق، 38، 86–87، 89، 153، 238، 261، 

265

�لدنان، عبد �هلل، 81–82

دنفر )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(، 129

دهب، �صائب، 140

دّو��ص، ف�صل، 109

 ،301  ،294–293  ،277–275 كيفن،  دويف، 

 ،331–330  ،326–322  ،317–313

 ،388  ،378  ،363  ،359–354  ،335

395–394 ،392–390

دويك، عزيز، 159

)ذ(

�لذهبي، ح�صني، 106

)ر(

ر�بطة �ل�صباب �مل�صلم �لعربي، 34

 ،252  ،233  ،228  ،219 �إ�صحاق،  ر�بني، 

371 ،364

ر�بني، �فر�عيم، 286

ر�بيه، ر�أفت، 145

ر�م �هلل، 115، 150، 152، 160–161، 176، 

329

�لرباط، 153

رباين، برهان �لدين، 128

ال، حممد �صامل، 107 رحَّ

ر�صتون، 138–139، 142

�لر�صد�ن، حممود، 131

�لر�صق، عزت، 9–10، 177

ر�صو�ن، �رشيف، 148

 ،50–47  ،45–43  ،37  ،16–14  ،12 رفح، 

 ،85–84 ،75–74 ،70 ،68–67 ،55–54

 ،143  ،141  ،119  ،115  ،106  ،98  ،91

266 ،176 ،171 ،166 ،158

�لرحمي، حممود، 150–152، 159

 ،159  ،157  ،141 �لعزيز،  عبد  �لرنتي�صي، 

317

رو�ص، دني�ص، 265

رينو، جانيت، 244

)ز(

زعرب، ح�صني، 113

�لزعفر�ين، �إبر�هيم، 108

�لزعنون، ريا�ص، 80، 110، 113

�لزعنون، �صليم )�أبو �الأديب(، 80–82، 110، 

،269–268  ،266  ،185  ،183–179 

323 ،321

زقوت، عبد �هلل، 118

�لزمر، طارق، 107

�لزمر، عبود، 107

�لزميلي، �أبو ب�صري، 113

زجنر، يوئل، 233، 299

�لزهار، حممود، 173، 317، 321، 323
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زهدي، كرم، 107

زي، �أحمد، 127

)�س(

�صابا، �صمرية، 117

 ،102–101  ،85  ،32 �أنور،  �ل�صاد�ت، حممد 

116 ،109–107

�صا�صبورت�ص، �آيف، 35، 143

�صا�صيدينا، عبد �لعزيز، 300

�ل�صاعاتي، �أحمد، 155

�صامل، �أحمد، 84

�ل�صباعي، م�صطفى، 81

�ل�صباعي، يو�صف، 113

 ،197–196  ،38  ،14  ،11 مانهاتن،  �صجن 

،365–364 ،353 ،330 ،309 ،206 ،202 

375 ،371

�صدر، �أين، 343

�ل�رش�ج، ع�صام، 89، 101

�رشحان، ذيب، 87

�رشية، �صالح، 106–107

�ل�صطري، عمر، 118

�صعد �لدين، عدنان، 110، 112

�صعد، عبد �هلل، 108

�صعدون، �إيالن، 35، 143، 282

 ،101  ،98  ،87  ،75–74  ،66 �ل�صعودية، 

202 ،188 ،142–141 ،136 ،111

�صعيد، �أحمد، 65

�صعيد، �إدو�رد، 131

�ل�صعيد، قدور، 139

�صعيد، منري، 179، 183

�صعيد، هّمام، 101

�صلمان، حممد، 171

�ل�صلمي، عو�ص، 158

�صليمان، �أمري، 283

�صماره، عبد �لغني، 55

�صميث، و. ل.، 192، 213، 402

�ل�صنانريي، كمال، 103

�ل�صنو�صي، �إبر�هيم، 180

�ل�صود�ن، 39، 108، 110، 136، 383، 404

�ل�صود�ين، عبد �لغفار، 119

�صورية، 20، 30، 81، 83، 85–89، 91–92، 

 ،188 ،171 ،168 ،123 ،112 ،110 ،97

404 ،383 ،235

�ل�صورية،  �لقو�ت  �ل�صوري/  - �جلي�ص 

87

�ل�صويد�ن، طارق، 27، 29، 129، 139

�صياف، عبد رب �لر�صول، 128

�ل�صي�صي، حامت، 140

�صيناء، 31، 56، 67–70، 72، 117–119

)�س(

�صابي، �بيبا، 144–145

�صارون، �أريل، 132

�ل�صاطر، خريت، 108

�صاكر، زيد بن، 161، 167

�صامبا، �أحمد، 128

 ،117  ،79 علي(،  )�أبو  �لعزيز  عبد  �صاهني، 

183 ،180–179

�صبيب، معني، 151

�صبري، قنديل، 113
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�صبني �لكوم، 85، 88، 99–100، 104

�صترين، 46

�ل�صجاعية، 140، 221

�صحاته، �أنور، 108

�صحادة، �صالح، 141، 157

�رش�ب، �صليم، 75

�ل�رش�حتة، حممد، 143

 ،153  ،67  ،65  ،38–37 �الأو�صط،  �ل�رشق 

 ،276  ،265  ،251  ،227  ،198  ،157

373 ،319–318 ،295

�ل�رشيف، عو�ص �هلل، 158

�ل�رشيف، كامل، 269

�ل�رشيف، حميي �لدين، 158، 364

�صعث، كمالني، 89، 109، 123، 127

�ل�صقاقي، فتحي، 16، 33، 74–75، 80، 89، 

254 ،186 ،117–114 ،102–101

�صك�صك، علي، 74، 100، 102

�صكيد، روين، 144–145

�صاليل، عمر )�أبو رجائي(، 179، 181، 183

�صمعة، حممد ح�صن، 76، 141، 157

�صهاب، حممد، 137

�صهاب، حممود، 84

�ل�صيخ خليل، �صامي، 140

 ،161 حممد(،  )�أبو  �لدين  عز  خليل،  �ل�صيخ 

176

�ل�صيخ، حممد، 300

�صري�ك، جاك، 269

�صيفي، بيغال، 286

 ،146–145  ،135–134  ،129 �صيكاغو، 

347 ،329–328 ،152

)�س(

�صابر، عبد �لبديع، 98

�صاحب، و�يل �صاه، 202–204

�صالح، �أحمد يو�صف، 89

�صالح، علي عبد �هلل، 170

�صالح، حممد، 198–199

�صاحلة، خليل، 118

�صاحلة، حممود، 118

�ل�صفطاوي، �أ�صعد، 80–82

�صقر، حممد، 113

�صالح، رزق، 148

 �صالح، حممد �حلاج )�أبو �أحمد(، 144–149،

 ،284  ،282–281  ،159  ،152–151

 ،323  ،318–317  ،299  ،288–287

358 ،348–345 ،343 ،329–328

�صالح، حممد �حلامد خليل، 222، 224–225

�صليبي، فهد، 343، 345

�صنعاء، 9، 100، 170

�صو�حلة، حممد كاظم، 150، 152

�ل�صوباين، عمر، 129، 131، 139

�ل�صوري، م�صباح، 140

�صوي، �صالح نز�ل، 283

�صيام، عبد �هلل، 80

�صيام، حممد، 15، 179–180، 183

)ط(

�لطالب، ه�صام، 131

طايل، عطا، 107

�الأردن(،  يف  �لعهد  )ويل  بن  �حل�صن  طالل، 

404
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طه، �أبو �أين، 75

طه، رفاعة، 108

طه، عز �لدين، 75

طهر�ن، 10، 33، 171، 187

طوبا�ص، 176

طولكرم، 150

�لطيبي، �أحمد، 264

)ظ(

�لظاهرية، 176

�لظو�هري، �أين، 107–108

)ع(

عابد، معاذ، 80

�لعاجز، �صائب، 179، 183

�لعاروري، �صالح، 144، 159، 286، 343، 

346

�لعاروري، ن�صري، 321، 323

عا�صور، �إبر�هيم، 79، 119

،212–211 �لرحمن،  عبد   �لعامودي، 

269–268

�لعايدي، حمد، 80–81

عبا�ص، ح�صني، 107

عبا�ص، حممد، 142

 ،110  ،82–81 )�أبو مازن(،  عبا�ص، حممود 

178

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 38

عبد �هلل، رم�صان، 102، 116

عبد �هلل، حممد �أحمد، 183

عبد ربه، يا�رش، 178–179

عبد �لرحمن، ربحي، 329

،207  ،200–197 عمر،  �لرحمن،   عبد 

276 ،213–212

عبد �ل�صتار، �ل�صيد، 108

عبد �لعظيم، �أ�صامة، 108

عبد �لقادر، مفيد، 134

عبد �لكرمي، عادل، 81–82

عبد �ملجيد، �أحمد رجب، 113، 118

عبد �ملجيد، خالد، 187

عبد �ملجيد، ع�صمت، 247

 ،60  ،53  ،31  ،14–13 �لنا�رش، جمال،  عبد 

 ،92  ،88  ،85  ،82  ،79  ،74  ،72  ،69

269 ،119 ،108 ،101

عبيد، عبد �لكرمي، 236

عبيد�ت، حممود، 101

عثمان، ب�صام، 129، 134، 139

عجور، منري، 120

�لعدلوين، حممد �أكرم، 127، 142

عدو�ن، �أحمد، 118

 ،109  ،60  ،53  ،)1956( �لثالثي  �لعدو�ن 

180 ،119

عدو�ن، كمال، 16، 80–82، 118، 120

 ،202  ،188  ،137–136  ،110  ،91 �لعر�ق، 

404 ،383

�لعرجا، �أحمد، 84، 98–99

 ،82–81  ،74 عمار(،  )�أبو  يا�رش  عرفات، 

 ،185–177 ،165 ،156 ،113 ،110 ،87

 ،270–268  ،265–261  ،236  ،194

323 ،321 ،317–316 ،313

�لعريان، �صامي، 133
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�لعريان، ع�صام، 108

�لعري�ص، 44، 69، 120، 171

عز�م، عبد �هلل، 35، 79، 101، 128، 143

عز�م، نافذ، 102، 116

ع�رش�وي، حنان، 321

�لع�صي، غ�صان، 134

�لع�صي، منري، 101

 ،191  ،157  ،123  ،111 نادية،  �لع�صي، 

404 ،335 ،331–330 ،268 ،194–193

ع�صفور، ح�صن، 178

�لعطار، ر�ئد، 16

�لعطار، رجب، 75، 118

�لعطار، ع�صام، 98

عفلق، �أحمد مي�صيل، 11–12

�لعفولة، 173، 222، 284، 354

عقل، خمي�ص، 343–344

عقل، عماد، 158، 161

 ،179  ،177  ،171–167  ،89 �لعلمي، عماد، 

262–261 ،249 ،183

عمار، جب، 138

 ،90  ،84  ،67  ،45  ،38  ،16  ،10–9 عّمان، 

،141  ،136–135  ،130  ،111  ،99 

 ،176  ،172–170  ،166  ،155–153

 ،261  ،258  ،240  ،238  ،191  ،188

404 ،384 ،335 ،269

عمر، �أبو �أحمد، 109

ام، 403–404 �لعمو�ص، ب�صَّ

عو�د، عربي، 187

عودة، �أحمد، 75

عودة، عبد �لرحمن، 135

عودة، عبد �لعزيز، 75، 80، 89، 100–101، 

116–115

عو�ص �هلل، عادل، 159–160، 281

عو�ص �هلل، عبد �لرحمن، 118

عو�ص �هلل، عمر، 118

عيا�ص، يحيى، 192، 364–365

عي�صى، فرح، 109

)غ(

�لغابد، حامد، 247

�لغر�بلي، حممد، 75

�لغز�يل، حممد، 74، 128

�لغو�ص، جنيب، 147–148

،167  ،154  ،10–9 �إبر�هيم،   غو�صة، 

 ،183 ،181–179 ،177 ،173 ،170–169

،262–261  ،258  ،255–253  ،188 

403 ،330 ،317–316

غو�صة، �صمري، 178

�لغول، فرج، 89

)ف(

فوؤ�د، �أحمد، 110

فاك�صمان، نخ�صون، 187

�لفالوجي، �أ�رشف، 344

 ،287  ،159  ،154  ،143 عماد،  �لفالوجي، 

323 ،321 ،317

�لفاهوم، في�صل، 68

فايا، �آمي، 283

فتح �النتفا�صة، 186

فرج، حممد عبد �ل�صالم، 107
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فرجينيا، 34، 142، 144، 156، 161، 179، 

403 ،296 ،195 ،193 ،191

�لفرحان، �إ�صحاق، 80، 113

فرن�صا، 269

- �لقو�ت �لفرن�صية، 53

فرو�نة، عمر، 89

فريه، لوي�ص، 384

�لف�صائل �لع�رش، 186–188

فلورمان، كارول، 231–232

فلوريد�، 133–134

 ،131  ،129–127  ،34  ،23 كولنز،  فورت 

137 ،134

فولز ت�صري�ص )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(، 

35

فيتنام، 111

فريجينيا، 150–151، 303

)ق(

 قا�صم، �أني�ص فوزي، 277، 280، 335–336،

348

قا�صم، طلعت، 108

�لقا�صي، �أحمد، 129، 131، 139

قا�صي، �أ�صامة، 286

قانا )لبنان(، 330

،97  ،90  ،84  ،82–81  ،32  �لقاهرة، 

384 ،182 ،110 ،104–103 ،101–99

قب�ص، 44

قبالن، فايز، 205

،116–115  ،89  ،84  ،72  ،23  �لقد�ص، 

 ،161  ،154  ،150  ،148  ،133–131

 ،222–221  ،187–186  ،176  ،173

 ،283  ،246  ،243  ،241  ،233  ،225

359 ،354 ،346 ،285

�لقدوة، نا�رش، 178

�لقدومي، فاروق )�أبو �للطف(، 81، 178

�لقر�صاوي، يو�صف، 19، 21، 300، 325

قريع، �أحمد )�أبو عالء(، 178

قريقع، زهدي، 140

�لقز�ز، ح�صني، 139

قطب، �صيد، 73–74، 99، 103، 105، 129

قطب، حممد، 74

 ،101  ،98  ،82  ،38  ،30  ،25  ،21–20 قطر، 

325 ،188 ،110–109

قطي�ص، �أحمد، 101

قالب، �صالح، 262

قلقيلية، 176

�لقمري، ع�صام، 107

قناة �ل�صوي�ص، 53، 58، 68، 119

قو�ت �لطو�رئ �لدولية، 50، 66

�لقوقا، خليل، 75

�لقي�صي، م�صطفى، 167، 175، 188

�لقي�صاوي، عوين، 80، 82

�لقيق، ح�صن، 91، 143

)ك(

كاتز، ثيودور، 219، 275–277

كا�صرتو، فيدل، 212

كاظم، حممد، 317، 321، 323

كاليفورنيا، 134

كان�صا�ص، 146–147
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كاني�صرت�رو، فين�صنت، 153

كاهانا، بياله، 225، 228

كاهانا، مائري، 200–201

كحيل، عمر، 118

كحيل، كمال، 158

�لكردي، ر�جح، 101

كري�صتوفر، و�رن، 174، 330–331

كريكوريان، جورج، 284

�لكفاوين، �أحمد، 101

،242  ،228  ،38  ،36 بيل،   كلينتون، 

،376–375 ،270 ،257 ،255 ،253–252 

383

كمبوديا، 128

كند�، 130–131

كنفاين، مرو�ن، 264

كوبا، 212

كوت، دني�ص، 379–380، 385، 389–393، 

395

كولور�دو، 23، 34، 129، 138، 403

كولومبيا، 34، 131، 138

 ،218  ،216–211  ،194 �صتانلي،  كوهني، 

 ،269–268  ،258  ،231  ،228–227

،308–301 ،287 ،279 ،277–275 ،273 

388–387 ،331 ،317–313

 ،101  ،98  ،82–81  ،72  ،29  ،23 �لكويت، 

 ،142–141  ،137–136  ،110–109

266 ،202

 ،365–363  ،336–335 مايكل،  كينيدي، 

 ،382–378  ،375  ،372  ،370  ،368

397 ،391–387 ،385

)ل(

 ،98  ،93  ،89  ،87–85  ،83  ،71–69 لبنان، 

 ،168  ،159  ،147  ،136  ،132  ،128

 ،258–256  ،225  ،188  ،184  ،177

343 ،330 ،262

�للد�وي، م�صطفى، 258

لندمان، مايكل، 273، 387–388، 393

 ،191  ،172  ،158  ،152  ،136  ،53 لندن، 

382 ،198 ،194

لويزيانا، 34، 138–139، 142، 193، 403

ليبائي، ديفيد، 227، 233

ليبيا، 99، 187، 383، 404

�لليكود، 365، 370

)م(

 ،183 �الإ�صالمي،  �لعربي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر 

185

ماث�صون، مايكل، 376

�ملوؤ�ص�صة �ملتحدة للدر��صات و�لبحوث، 134

موؤ�ص�صة �لـ“نيت”، 134

ما�صي، �أبو �لعال، 108

ما�صي، زكي، 286

مالطا، 74، 114

�ملبحوح، حممود، 143

�ملبي�ص، �أحمد، 118

�ملجايل، عبد �ل�صالم، 384

�ملجدل، 47–48، 71

جمريجور، �صوز�ن، 215، 273

جمريف، جون، 377
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،113  ،105 )غزة(،  �الإ�صالمي   �ملجمع 

138–137

جمموعة �لناجون من �لنار، 106

حم�صن، زهري، 86–87

حم�صن، حممد، 89

حم�صن، حممد حممود، 74

حممود، م�صطفى، 410

حمي�صن، ممدوح، 110

�ملخلالتي، مفيد، 89

مريز، �صمري، 143

ميم تل �لزعرت، 109

ميم �ل�صابورة، 31، 74

ميم �صاتيال، 86، 132، 136

ميم �صب�، 86، 132، 136

ميم/ مع�صكر �ل�صاطئ، 74–75

ميم �لريموك، 89

مر�د، عبد �حلكيم، 203–204

مرج �لزهور، 159، 168، 176–177، 282

حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز 

�الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة—بت�صيلم، 

376 ،324–322

�ملزين، �إبر�هيم، 147

�ملزين، �صعيد، 80، 120

�ملزين، ماجد، 80

�ملزين، حممد، 89، 124، 127، 135

�مل�صجد �الأق�صى، 241، 243

�مل�صي�صبي، 150

 ،20  ،14–13  ،9 )�أبو �لوليد(،  م�صعل، خالد 

 ،240  ،188  ،177  ،170  ،137  ،25  ،23

262–261

�مل�صوخي، �إبرهيم، 79

 ،44  ،37  ،33–30  ،23  ،20  ،15 م�رش، 

 ،92–88  ،85–83  ،73  ،71  ،69–65

 ،110–107  ،105–102  ،100–97

 ،128–127  ،120–119  ،116–114

 ،276  ،269  ،197  ،193  ،171  ،166

409 ،384–383

�مل�رشية،  �لقو�ت  �مل�رشي/  �جلي�ص   -

 ،71  ،69–67  ،65  ،60  ،50  ،47

120–119

- �حلكومة �مل�رشية، 117، 119

- �ملخابر�ت �مل�رشية، 119

�مل�رشي، �إبر�هيم، 128

�مل�رشي، ح�صني، 75

م�صطفى، �صكري، 106

م�صطفى، علوي، 107

مطار بن�صلفانيا، 402

 ،247  ،195  ،191  ،36 مطار جون كينيدي، 

353 ،296 ،261

مطار ماركا )�الأردن(، 401–404

 ،1962 �الإ�رش�ئيلية   - �الأمريكية  �ملعاهدة 

 ،338–335  ،321  ،289  ،232  ،226

353 ،341–340

�الإ�رش�ئيلية   - �الأردنية  �ل�صالم  معاهدة 

عربة، و�دي  معاهدة   /)1994( 

262 ،188 ،169–168

�ملعايطة، �صميح، 178، 183

معركة �لكر�مة )1968(، 79، 384

�ملغازي، 140

�ملغرب، 123
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 ،121  ،101  ،89  ،75 �إبر�هيم،  �ملقادمة، 

157 ،141 ،137

مقد�د، �أبو �أحمد، 109

مقد�د، حممود، 118

مكي، �أحمد عثمان، 129، 131

�مللح، �أحمد، 121، 137

�مللط، �أحمد، 104

�مللكاوي، فتحي، 131

من�صور، عزت، 145، 148

�ملنطار، 69

 ،60  ،39 �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

 ،177  ،168  ،154  ،151  ،117  ،87–86

 ،261  ،223  ،187  ،183  ،181–179

350 ،319–318 ،316 ،268–266

- �للجنة �لتنفيذية، 266

 ،180 �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص   -

266

منظمة �ل�صاعقة، 86–87، 186

�ملنظمة �لعربية حلقوق �الإن�صان، 279

منظمة �لعفو �لدولية )�أمن�صتي(، 279، 376

منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، 246–247

منظمة ميدل �إي�صت ووت�ص، 322–324

منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص، 376

�ملنوفية، 85، 99–100

منري، عيد، 100

مهدي، حممد، 156

�ملوجي، طارق، 171

�ملودودي، �أبي �الأعلى، 105

 ،284  ،281 �لوليد(،  )�أبو  با�صم  مو�صى، 

346 ،343 ،287–286

مو�صى، عمرو، 384

مولوي، في�صل، 128

مونا�صيبيان، �صيمون، 397

موندر، كرو�ين، 286

مونرو، 139

ميزنر، دوري�ص، 380

)ن(

نابل�ص، 91، 147–148، 176، 221

نافع، ب�صري، 33، 89، 100

نب��صكا، 147

نبهان، �صعبان �صعيد �أحمد، 140

�لنبهاين، تقي �لدين، 80

�لنت�صة، رفيق، 80، 82، 110

نتنياهو، بنيامني، 38، 364، 371، 377

جنار، مائري، 286

�لنجار، مازن، 133

 ،82  ،80  ،47  ،16 يو�صف،  حممد  �لنجار، 

118 ،110 ،97

جنم، �إياد �إ�صماعيل، 204–205، 276

�لنحوي، عدنان، 98

 ،170  ،167  ،154  ،142  ،9 حممد،  نّز�ل، 

 ،279  ،265  ،262–261  ،257  ،177

317–316

�لن�صار، عي�صى، 141، 157

ن�صار، حممد، 143

ن�رش، حممد، 10

ن�رش، حممود، 118

ن�صري، �صيد، 200–201

نعمان، زيد، 129

�لنقب )�صجن(، 159
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فهر�ضت

نوفل، �أحمد، 79، 101

نوفل، ممدوح، 178

نيئوين، جيئول، 286

نيكارغو�، 212

نيمان، �صري�، 219، 226

 ،172  ،151  ،134  ،36  ،30  ،11 نيويورك، 

 ،202–201  ،199–198  ،195  ،191

 ،237  ،226  ،220–219  ،206–204

 ،274–273  ،265  ،262–261  ،239

 ،301  ،286  ،281–280  ،277–276

 ،336–335  ،330  ،327  ،317  ،314

 ،363  ،358  ،354–352  ،342  ،339

402 ،392 ،382 ،374 ،372

)هـ(

�لهاجاناه، 46

هاري�ص، كينيث، 301

ها�صم، �صالح، 108

ها�صم، يحيى، 107

هامل، جوزيف، 192، 286، 402

�لهدمي، نا�رش عي�صى، 146–148

�له�صيبي، ح�صن، 92، 98

�لهم�ص، �صالمة، 118

�لهند، 157

�لهند�وي، ذوقان، 167

�لهندي، حممد، 80، 89، 102، 116

هنية، �إ�صماعيل، 20، 40، 74

 ،227  ،216–213 دير،  فان  مارك  هوت، 

273

هيكل، حممد ح�صنني، 60

)و(

 ،153  ،151  ،138  ،131  ،53  ،35 و��صنطن، 

،238–237 ،232 ،191 ،170 ،158 ،156 

 ،273  ،270  ،265  ،262  ،256–255

403 ،370 ،330

،301  ،226  ،215 جو،  ماري   و�يت، 

391 ،387 ،385 ،380–379

و�يز، باروخ، 207، 301، 381

 ،110  ،82–80 جهاد(،  )�أبو  خليل  �لوزير، 

119 ،113

�لوزير، غالب، 80، 120

�لوزير، حممود، 119

وفيق، طارق، 127

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

- �لبيت �الأبي�ص، 179، 317، 375

- �حلكومة �الأمريكية، 212، 227، 234، 

 ،301  ،297  ،293  ،248–246  ،243

 ،381–378  ،376  ،373  ،331  ،319

 ،393–391  ،389–388  ،385  ،383

396–395

 ،172  ،11 و�جلن�صية،  �لهجرة  د�ئرة   -

 ،213–212  ،207  ،195  ،192–191

 ،276–273  ،252  ،231  ،218–215

 ،389–385  ،380–379  ،363  ،353

402 ،397–396 ،394 ،392–391

- �لكوجنر�ص، 257، 280، 299، 317

،202 �لعاملي،  �لتجارة  مركز   - 

276 ،239 ،205–204
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بي  )�أف  �لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب   -

 ،215  ،201–198  ،192  ،153 �آي(، 

402 ،384 ،299 ،286 ،252

- وكالة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية، 215

�ملركزية �ال�صتخبار�ت  وكالة   - 

 ،179  ،170  ،152 �أي(،  �آي  )�صي 

317 ،299 ،215 ،204–203

واليتي، علي �أكب، 10

�لوهيب، وليد، 139

وود، كمبيل، 307–308، 353، 359، 363، 

395 ،376 ،373 ،371

وين�صتني، جاك، 324

)ي(

 يا�صني، �ل�صيخ �أحمد، 13، 31–32، 72–76،

،121  ،105–104  ،101–100  ،84–83 

 ،173  ،157  ،141–140  ،138–137

 ،321  ،317–316  ،236–235  ،175

331 ،323

يافا، 91، 221

 ،133  ،75  ،59  ،50–44  ،15–14  ،12 يبنا، 

266 ،179

�ليحيى، عبد �لرز�ق، 175–176

�ليدومي، حممد، 170

 ،170  ،136  ،110  ،100  ،45  ،39 �ليمن، 

383–382

 ،127  ،124  ،74  ،40  ،27 �أحمد،  يو�صف، 

151–150 ،142 ،139–138 ،134

يو�صف، رمزي، 197، 202–205

يو�صف، ن�رش، 179–180، 182–183
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ُمعد الكتاب يف �صطور

اأ. �شاكر اجلوهري

مو�ليد نابل�ص/ فل�صطني  •

مفكر قومي عربي، وكاتب وحملل �صيا�صي معتمد   •
�لف�صائية،  �لقنو�ت  كبيات  من  كبري  عدد  لدى 

و�لعربي،   ،ANBو �جلزيرة،  قناة  بينها  من 

و�لقد�ص،  و�الأق�صى،  و�لبابلية،  و�لتغيري،  و�لغد، 

وجو�صات، و�ِصِفن �صتارز... وغريها.

رئي�ص جمعية �ل�صحافة �الإلكرتونية �الأردنية.  •

توىل مو�قع قيادية �أوىل يف عدد مهم من �ل�صحف �لعربية، من بينها رئي�ص حترير   •
�لكويتية،  �ل�صيا�صة  �صحيفة  يف  حترير  ومدير  �الأردنية،  �ليوم  �لعرب  �صحيفة 

و�صحيفة  �الإمار�تية،  �الأمة  �صوت  و�صحيفة  �لكويتية،  �خلليج  �صوت  وجملة 

و�لوطن  �لكويتية  �لقب�ص  �صحيفتي  حترير  و�صكرتري  �لكويتية،  �جلديد  �لفجر 

�لكويتية.

عمل كاتباً يف �صحيفة فل�صطني �لثورة.  •

له �أكرث من �صتة ع�رش كتاباً.  •

له ع�رش�ت �ملحا�رش�ت، و�أور�ق �لعمل �لتي نوق�صت يف موؤمتر�ت متخ�ص�صة، وكتب   •
�آالف �ملقاالت على مدى خم�صني عاماً. 
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأوًل: الإ�ضدارات باللغة العربية:

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

ل�شنة  الفل�شطيني  اال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �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 2012–2013، 2014.  .8

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

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

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .11 

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .12

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .13

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .14

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .15

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .17
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�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .18

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .19

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

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.  .21

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2018، 2019.  .22

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رشية اإ�رشائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .23

.2008

حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .24

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

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة   .25

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

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  االأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .26

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

يا�رش علي، املجازر االإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .27

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .28

.2010

�صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .29

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .30

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  االإ�رشائيلي،  االحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .31

�إن�صاناً؟ )9(، 2015.

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت االحتالل   .32

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.
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فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�شطيني حتت االحتالل االإ�رشائيلي،  .33 

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

االحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .34

االإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

ال�شفة  االإ�رشائيلية يف  الفل�شطينيني من احلواجز  معاناة  د�ود،  فاطمة عيتاين وحممد   .35

الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .36

االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رشيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .37

ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رشاع مع   .38

االحتالل االإ�رشائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�شار املفاو�شات الفل�شطينية االإ�رشائيلية  .39 

 ما بني “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�شق )خريف 2007 – ربيع 2008(، �صل�صلة تقرير

معلومات )4(، 2008.

الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية االإ�رشائيلية،  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .40

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .41

الفل�شطينية واالنتهاكات االإ�رشائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رش وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(،   .42

.2009

غزة قطاع  على  االإ�رشائيلي  العدوان  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .43 
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