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648

برير، بول، 316

ب�صي�صو، فوؤ�د، 686

بلجيكا، 722

بلعاوي، حكم، 71، 183

بلعني، 543، 589، 592، 610

بلري، طوين، 567
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 ،323  ،320  ،318–313  ،311  ،309–308
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�حل�صن، خالد، 71

ح�صن، مر�د، 610

�حل�صن، هاين، 524، 683

�حل�صيني، �أمني، 27
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حمد، عبد �لرحمن، 180
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در�غمة، حممد، 629
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�لدلو، جو�د، 624
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ر�ي�ص، كوندوليز�، 124، 523، 656

ر�ينهاردت، وولف، 523

�لرباط، 21، 25

�لرجوب، جبيل، 460، 468، 517

رزقة، يو�صف، 325

ر�صيد، حممد )�صالم، خالد(، 511، 682–684، 
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ر�صو�ن، �إ�صماعيل، 584

�لرعي، حممد، 610

�لرفاتي، حممد، 327

رفح، 101، 121–126، 191، 222، 326، 410، 

708 ،692 ،496 ،471

�لرحمي، حممود، 232

رمالوي، �صامي، 707–708

�لرنتي�صي، عبد �لعزيز، 322

رود�ص، 27
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زئيفي، رحبعام، 86، 332، 468، 517

�لزعنون، �صليم، 70–71، 320، 509

زكي، عبا�ص، 70، 514، 531

زجنر، يوئيل، 43

�لزهار، حممود، 320، 322، 465، 520، 583، 

721

زيد، �صالم، 295

)�س(

�ل�صاد�ت، �أنور، 30، 56، 645

�صافري، �أوري، 43، 62

�صتوكهومل، 26، 44

�ل�رشطاوي، 56

�رشي، روبرت، 543

�صعد�ت، �أحمد، 253، 332–333، 468، 517، 

540

�صعيد، �إدو�رد، 57، 330، 727

�صكيك، حممد، 714

�صلطة �ملياه، 126، 597–599، 710

 ،236  ،142  ،67 �لفل�صطينية،  �لنقد  �صلطة 

686 ،365 ،360 ،357–356 ،314 ،282

�صلفيت، 101، 410

�صلو�ن، 575

�صليمان، عمر، 175

�صمارة، ر�مي، 625

�ل�صود�ن، 315، 719

�صورية، 21، 24–25، 27، 29، 36، 41، 166، 

652 ،613 ،604 ،404–402

�ل�صويد، 24، 384–385، 649

�صيناء، 24، 28، 31، 124، 222، 303

)�س(

�صابري�، مو�صيه، 571

�صاحاك، �أمنون ليبكني، 321، 509، 512

 ،179  ،95  ،93  ،91  ،87–86 �أريل،  �صارون، 

 ،582  ،565  ،519  ،516–515  ،323–322
585

�ل�صاعر، مو�صى، 610

�صاليط، جلعاد، 126، 232، 251، 521، 539

�ل�صامي، عبد �هلل، 322

�صامري، �إ�صحق، 38–39، 42

�صانزر، جوناثان، 719

�صاهني، عبد �لعزيز، 696–697

�صبانة، فهمي، 541، 711–712

 ،41  ،39  ،36–35  ،33  ،23 �الأو�صط،  �ل�رشق 

 ،645  ،582  ،523  ،494  ،62–61  ،45–44

719 ،714 ،697 ،675 ،652–651

 ،452  ،93  ،87  ،85–81  ،24 �ل�صيخ،  �رشم 

 ،643  ،548–547  ،519  ،511  ،493  ،466

668

�رشيتح، طاهر، 611

�ل�رشيف، حمي �لدين، 514

�ل�رشيف، نبيل، 597–598

�صعت، حمدي، 598

�صعث، نبيل، 71، 180، 320، 506–508، 714

�ل�صعيبي، عزمي، 686
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�صفات، �آري، 713

�ل�صقاقي، فتحي، 329

�ل�صقريي، �أحمد، 19–20

�ل�صنطي، ع�صام، 691

�ل�صو�، ر�صاد، 722

�ل�صوبكي، جمال، 180

�صولتز، جورج، 38

�ل�صيخ، ح�صني، 533

�صري�ك، جاك، 649

)�س(

�صادق، عديل، 687

�صافية، عفيف، 42

�صالح، علي عبد �هلل، 530

�صايغ، يزيد، 492

�رش�صور، حربي، 710

�ل�صفطاوي، عالء، 611

�صندوق �لنقد �لدويل، 143، 215

�صيام، �صعيد، 217، 311، 327، 711

�ل�صيفي، �صميح، 526

�ل�صني، 14، 167، 384–385، 392، 649، 670

)�س(

�ل�صمريي، عدنان، 533، 540

)ط(

طابا، 73، 76، 151، 506، 546

�لطريفي، جميل، 714

 ،122–121  ،60  ،35–34 بن،  ح�صني  طالل، 

708

طهر�ن، 167

طوبا�ص، 101، 410

طوكيو، 651

طولكرم، 86–87، 101، 410، 422، 544

�لطيبي، جو�د، 180، 695

)ع(

عايد، خالد، 554

عبا�ص، طارق، 151، 718

عبا�ص، حممود )�أبو مازن(، 42–44، 46، 69، 

 ،143–141  ،109  ،105  ،96–95  ،87  ،71
 ،161–160 ،158–155 ،153–150 ،148–145
 ،183–181  ،179–174  ،166–163
 ،198–196  ،194–192  ،190  ،187–186
 ،220–218  ،216  ،214  ،209–203  ،200
 ،255–254  ،242  ،232  ،227  ،224
 ،318–315  ،313–308  ،306  ،260  ،257
 ،454  ،336–333  ،327–326  ،324–322
 ،494  ،488  ،474  ،470–469  ،463–462
 ،534  ،532–529  ،527  ،525  ،522–518
 ،548–547 ،545 ،543–542 ،540 ،538–536
 ،582  ،571–570  ،568  ،566–564  ،550
 ،656  ،627  ،599  ،597–596  ،591  ،584
 ،718–717  ،714  ،712–711  ،684–683

722 ،720

عبا�ص، يا�رش، 151، 718–720

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 27

عبد �هلل، رم�صان، 310، 330، 513

عبد �هلل، ه�صام، 611

عبد �لباقي، �أحمد، 27
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عبد ربه، وليد، 596

عبد ربه، يا�رش، 44، 55، 71، 714

عبد �لرحيم، �لطيب، 71، 320، 507

عبد �ل�صايف، حيدر، 42–43

عبد �لعزيز، عبد �هلل بن، 311

عبد �لعزيز، عمر بن، 267

عبد �لعزيز، فهد بن، 33

عبد �لقادر، حامت، 317، 686

عبد �لكرمي، ن�رش، 356، 386–387

عبد �لنا�رش، جمال، 19–20

�لعتيلي، �صد�د، 598

عثمان، زياد، 616

 ،165  ،51–50  ،41  ،35  ،27  ،24 �لعر�ق، 

654 ،645 ،604 ،393 ،391 ،316–315

)عرفات(، زهوة، 717

عرفات، �صهى، 717

عرفات، مو�صى، 457–458، 507–508

 ،26–25  ،21–20 عمار(،  )�أبو  يا�رش  عرفات، 

 ،71–70 ،59–55 ،51–50 ،48 ،46–42 ،39
 ،102–101  ،93  ،87–86  ،82  ،79–78
 ،141–138  ،135–134  ،106–105
 ،159  ،155–154  ،152–151  ،147–146
 ،192  ،187–185  ،183–173  ،166–165
 ،244  ،242–241  ،239–238  ،236  ،227
 ،315–314  ،309–305  ،249–248  ،246
 ،458  ،453  ،359  ،332  ،330  ،324–319
 ،513–503  ،494  ،469  ،467  ،463–462
 ،583  ،581  ،564  ،550–549  ،518–516
 ،655  ،653  ،646  ،631  ،615  ،591–590
 ،697  ،686  ،684–682  ،673  ،667

727 ،720 ،718–712

�لعري�ص، 222

 ،313  ،240  ،180  ،160 �صائب،  عريقات، 

590 ،571–570 ،567 ،565

عز�م، نافذ، 322

ع�رش�وي، حنان، 42–43، 313

�لع�صا، �صهيب، 610

ع�صفور، ح�صن، 43

عطا �هلل، حازم، 528

ُعمان، 391، 393

عّمان، 27، 34، 310، 568، 700

 ،628  ،624  ،615–614  ،179 نبيل،  عمرو، 

720 ،632

عمرو، يا�رش، 71

عمرية، حنا، 313

عنان، كويف، 466

عو�ص، حممد، 628

عو�ص �هلل، عادل، 514–515

عو�ص �هلل، عماد، 514–515

عيا�ص، يحيى، 76، 321، 466، 509–511

)غ(

�لغ�صني، �إيهاب، 536

�لغ�صني، جاويد، 717

غنام، فريد، 700–701

غنيم، �أبو ماهر، 712

غنيم، �أحمد، 687

غور �الأردن، 88، 118، 569، 652، 708

غو�ص قطيف، 322، 467

غو�صة، �إبر�هيم، 56، 320، 507، 513
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غو�صة، �صمري، 71

غولد�صتاين، باروخ، 319

)ف(

فا�ص، 33–34

فاك�صمان، نح�صون، 319، 611

فان ر�مبوي، هريمان، 570

فتوح، روحي، 142، 251، 463، 698–699

�لفر�، خالد، 684، 715

فرج، ماجد، 528

فرن�صا، 384–385، 393، 648–649، 717

فرو�نة، عبد �لنا�رش، 440، 548

فلورن�صا، 648

 ،180  ،148  ،145  ،109  ،69 �صالم،  فيا�ص، 

 ،216–214  ،212  ،209–204  ،200
 ،255–254  ،227–225  ،219–218
 ،476  ،389  ،368  ،359  ،335  ،318–316
 ،538  ،536–533  ،527–525  ،523  ،497
 ،603  ،599  ،596  ،592  ،544–543  ،541

702–700 ،698–697 ،686 ،640

في�صغال�ص، دوف، 323

)ق(

قا�صم، �أني�ص، 136

قانا، 76

 ،70–69  ،63  ،48  ،33  ،20–19 �لقاهرة، 

 ،216  ،208  ،203  ،166  ،127  ،122–121
 ،323  ،312  ،310–309  ،306  ،265  ،222
 ،482  ،470  ،453  ،450–448  ،335  ،330
 ،613  ،568  ،545  ،519  ،509  ،491–490

700

 ،53  ،47  ،44  ،39  ،33  ،28  ،24  ،20 �لقد�ص، 

 ،101  ،98–97  ،95–93  ،88  ،82  ،58  ،56

 ،130–129  ،118  ،114–109  ،104–103

 ،209  ،189  ،169–168  ،162–161  ،133

 ،323–322  ،266–265  ،237  ،214–213

 ،467  ،424  ،422  ،410–409  ،401  ،346

 ،555–554 ،543 ،541 ،537 ،517–516 ،513

 ،585–576  ،574–564  ،560  ،558–557

 ،608  ،605–604  ،600–599  ،592–587

 ،673  ،663–662  ،650  ،632  ،622  ،616

728–727 ،704

�لبلدة �لقدية، 575–578  -

�لقدوة، جر�ر، 713

�لقدوة، نا�رش، 192

 ،71  ،55 �للطف(،  )�أبو  فاروق  �لقدومي، 

507 ،310–309 ،192 ،181

قر�قع، عي�صى، 540، 548

 ،147  ،141  ،71  ،43–42 �أحمد،  قريع، 

 ،239  ،193–190  ،187–186  ،184–179

 ،566  ،519–518  ،313  ،253  ،242

717 ،708  ،692 ،591–590 ،583–582

ق�صي�ص، نبيل، 148، 185، 208–209، 317

قطر، 167، 368، 391، 393، 413، 719

قلقيلية، 86–87، 101، 118، 410، 474، 533، 

538

قناة �ل�صوي�ص، 31

قنو�تي، جورج، 620، 629

قنو�تي، ماهر، 620

�لقو��صمي، هاين، 203، 326، 490
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)ك(

كات�ص، ي�رش�ئيل، 578

كارتر، جيمي، 30، 646

 ،141  ،93  ،52  ،39  ،33  ،30 ديفيد،  كامب 

582 ،557 ،322 ،307 ،231 ،174

�لكرد، ماهر، 43، 697

كرم �أبو �صامل، 124–125

كري�صتوفر، و�رن، 655

كز�بالنكا )�لد�ر �لبي�صاء(، 62

كلينتون، بيل، 46، 93–94، 307

كلينتون، هيالري، 165

�لكني�صت، 30، 39، 57–58، 97، 112

كوريا، 384

كوكو، عوفاديا، 721

�الأمريكية(،  �ملتحدة  )�لواليات  �لكوجنر�ص 

719 ،663 ،643 ،569 ،523 ،151

كوهني، يور�م، 540

�لكويت، 35، 41، 50، 391، 393، 647

كريي، جون، 567–569

كيندي، بول، 675

)ل(

الر�صن، تريي رود، 43

الهاي، 589، 598

 ،366  ،96  ،76  ،60  ،43  ،41  ،27  ،21 لبنان، 

 ،613  ،604  ،534  ،531  ،521  ،404–402
649

 ،162  ،159  ،105 �لدولية،  �لرباعية  �للجنة 

 ،327–326  ،204  ،200  ،195  ،183–182

 ،640  ،567  ،530  ،522  ،492  ،469  ،344
 ،663  ،658  ،656  ،654  ،649–648  ،643

667

�للحام، نا�رش، 633

�للطرون، 585

لندن، 42، 322، 470، 496

لو�ص �أجنلو�ص، 322

ليبمان، �أفيجدور، 683

ليبيا، 315، 403، 566، 647

ليفني، ت�صيبي، 96، 548، 583، 712

)م(

مائري، جولد�، 24

�ملالكي، ريا�ص، 208، 526، 540، 584

مايل، 23

ماليزيا، 403

مبارك، ح�صني، 166، 335

جمدالين، �أحمد، 313

للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص 

 ،328  ،151  ،144 )بكد�ر(،  و�الإعمار 

702 ،367

 ،103–101 �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

 ،142–141 ،139–138 ،135 ،108 ،106–105
 ،179  –173  ،157  ،155  ،149  ،147–144
 ،194–193  ،189–186  ،183  ،181
 ،217–216  ،209  ،206  ،202  ،199–198
 ،277  ،274  ،266  ،262–245  ،243–231
 ،304  ،290  ،287  ،284–283  ،281–280
 ،330  ،325–324  ،315–309  ،307–306
 ،493  ،490  ،479  ،464  ،390  ،368  ،334
 ،569  ،564  ،546  ،522  ،520  ،509  ،499
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 ،698–697 ،693 ،686 ،639 ،626 ،614 ،581
721 ،714 ،704

جمل�ص �لتعاون �خلليجي، 41، 59

جمموعة دول �لبيك�ص، 649–650، 676

حمفوظ، �إ�صماعيل، 258

حمكمة �لعدل �لدولية، 580، 589–592، 647، 

662

 ،545  ،164  ،51–50  ،42–41  ،39 مدريد، 

650 ،648 ،554

�ملدهون، ح�صن، 474

مردخاي، يو�آف، 526–527

مر�صي، حممد، 166، 328

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 617، 692–693، 

722–721 ،709 ،707 ،700 ،698 ،696–695

�ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني  �ملركز 

و�مل�صحية، 152–153، 622، 688–689

و�حلريات  للتنمية  �لفل�صطيني  �ملركز 

�الإعالمية )مدى(، 609، 625–626

 ،120 �الإن�صان،  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز 

514 ،486–485 ،483

مزر�حي، �آيف، 539

�ملزيني، �أ�صامة، 218

�مل�صجد �الأق�صى، 76، 83، 86–87، 91، 93–94، 

 ،176  ،162  ،159  ،155  ،123  ،118  ،112

 ،342  ،332  ،323–320  ،307  ،235  ،231

 ،374–373  ،371  ،358  ،355  ،349  ،345

 ،441–440  ،422–421  ،387–376

 ،496  ،493  ،488  ،484  ،481  ،468–467

 ،565  ،558  ،549  ،547  ،542  ،517–512

 ،617  ،607  ،600  ،584–582  ،576–574

728–727 ،621

 ،524  ،511  ،509  ،320  ،310 خالد،  م�صعل، 

534 ،530

 ،61  ،41  ،39  ،33–29  ،26–24  ،21 م�رش، 

 ،197  ،178  ،166  ،125–124  ،99  ،73
 ،368  ،336  ،331  ،328  ،315  ،312  ،222
 ،466  ،403–402  ،393  ،391  ،385–384
 ،645  ،635  ،604  ،531  ،519  ،471–470

698 ،654

م�صطفى، �أبو علي، 517

معاليه �أدوميم، 569، 590

معايعة، روال، 707

معب كارين )�ملنطار(، 125، 721

)�أريج(،  �لقد�ص  �لتطبيقية -  �الأبحاث  معهد 

662 ،585 ،559 ،115–114 ،98 ،88

�القت�صادية  �ل�صيا�صات  �أبحاث  معهد 

�لفل�صطيني )ما�ص(، 356

�ملغرب، 33، 41، 62

�ملغني، �أحمد، 687

�ملقادمة، �إبر�هيم، 322

مكة، 108، 158، 198، 200، 203، 227، 311، 

523 ،521 ،490

مكحول، با�صم، 356، 386–387

�ململكة �لعربية �ل�صعودية، 33، 311، 384–385، 

666 ،530 ،490 ،393–391

من�صور، �أحمد، 711

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية )م.ت.ف(، 15، 

 ،46–43  ،41  ،39  ،36–33  ،29  ،26–19
 ،75  ،70  ،67  ،63  ،61  ،58  ،55  ،52–50
 ،137  ،135–134  ،111  ،108  ،106  ،99
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 ،192  ،181  ،174–173  ،170  ،161  ،154
 ،227  ،214  ،209  ،207  ،204  ،198  ،194
 ،249  ،247  ،239–238  ،235  ،232–231
 ،325  ،321  ،313–301  ،265  ،261  ،255
 ،505–503  ،458  ،362  ،337–331  ،329
 ،544–543 ،537 ،535 ،531–530 ،522 ،507
 ،597  ،593  ،590  ،581–580  ،564–563
 ،644–642 ،640–639 ،632 ،613–612 ،600
 ،729–727  ،723  ،717  ،685–682  ،653

732

�لفل�صطيني،  �لقومي  �ل�صندوق   -

717 ،698 ،682
 ،55  ،53  ،26  ،20 �لتنفيذية،  �للجنة   -

 ،177  ،173  ،142  ،134  ،109  ،71
 ،313–311 ،308 ،306–304 ،239–238

615 ،591 ،582 ،567 ،333
 ،134 �لفل�صطيني،  �ملركزي  �ملجل�ص   -

 ،306–305 ،238 ،232–231 ،173 ،148
333 ،313–312

�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، 19–20،   -

 ،161 ،148 ،56 ،46–45 ،34 ،25–24
 ،313–311  ،307  ،304  ،239–238

615 ،581 ،563
�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني، 20، 44،   -

307 ،303–302 ،161 ،79 ،76 ،46

�لتعاون �الإ�صالمي/ منظمة �ملوؤمتر  منظمة 

�الإ�صالمي، 581، 583، 652

منظمة �ل�صالم �الآن، 558

منظمة �ل�صفافية �لدولية، 685

منظمة �ل�صاعقة، 25

منظمة �ل�صحة �لعاملية، 427، 441

منظمة �لعفو �لدولية، 483

�ملو�صاد، 329، 713

مو�صكو، 24، 670

مو�صى، عمرو، 591

موفاز، �صاوؤول، 157

مولر، مايكل، 657

ميت�صل، جورج، 93، 165

ميدفيديف، ديرتي، 566

)ن(

 ،526  ،421  ،410  ،323  ،101  ،86 نابل�ص، 

621 ،578 ،544

 ،712  ،684–683  ،258  ،150 رفيق،  �لنت�صة، 

714

 ،98–97  ،79  ،77–76  ،58 نتنياهو، بنيامني، 

 ،566  ،558  ،548  ،542  ،513–512  ،120
712 ،575 ،571–569

�لنجاب، وليد، 684، 715

�لنجار، جمال، 693

�لرنويج، 42–45، 393، 655

نز�ل، حممد، 530، 711

�لن�صا�صيبي، حممد زهدي، 71، 240، 697

نعلني، 543

منر، �أحمد، 320، 465

نوفل، ممدوح، 304

نيجرييا، 23

ني�صريكي، مارتن، 671

نيويورك، 535

)هـ(

هتلر، �أدولف، 58

�لهند، 23، 392–393، 649، 668
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�لهندي، �أمني، 184، 701

�لهندي، حممد، 607

 ،153–152  ،145  ،109–108 �إ�صماعيل،  هنية، 

 ،220–216 ،205–203 ،199–197 ،195–193
 ،322 ،312 ،255–254 ،227–225 ،223–222
 ،523–522 ،389 ،369–368 ،327–326 ،324
 ،692 ،598 ،569 ،567 ،564 ،540–539 ،535

702

 ،258  ،215  ،150 �لف�صاد،  مكافحة  هيئة 

716–714 ،707–705 ،684–683

هري�صفيلد، يائري، 42–43

)و(

و�رد، وليام، 470، 472

 ،164  ،105  ،97  ،73  ،67  ،43  ،34 و��صنطن، 

 ،451–450  ،448  ،330  ،266–265  ،179
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