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فهر�ست

فهر�صت

)اأ(

اآ�شيا، 91، 142، 194

اآ�شيا الو�شطى، 421، 430، 437، 473

اآل �شعود، عبد اهلل بن عبد العزيز، 233، 455

اآل �شعود، حممد بن �شلمان، 233، 462

اآل نهيان، خليفة بن زايد، 211

اآل نهيان، طحنون بن زايد، 426

اآل نهيان، حممد بن زايد، 424

اآيزنكوت، غادي، 428، 432، 462

اإبراهيم، اأن�ش، 379

اإبراهيم، �شعد الدين، 207

اأبو بكر، يا�رش، 256-255، 260

اأبو دي�ش، 298

اأبو زغالن، �شبحي، 367، 379

 ،218-217  ،211  ،208  ،128  ،119 ظبي،  اأبو 

464 ،436-435 ،430 ،426 ،391

اأبو عامر، عدنان، 262

اأبو م�شطفى، حممد، 112، 145

الحتاد ال�شوفييتي، 99

الحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني، 370

اتفاق طابا )1995(، 199

 ،100-98  ،88  ،)2020( اأبراهام  اتفاقيات 

 ،124-121  ،119  ،117-116  ،103

،141  ،139-136  ،134  ،132-126 

،220  ،211-209  ،202-201  ،144-143 

،427-426  ،424  ،392  ،375  ،358 

471-470 ،463 ،460 ،436 ،430-429

 ،126  ،106  ،103  ،89  ،78 اأو�شلو،  اتفاقيات 

 ،244  ،233-232  ،198  ،195  ،131-130

478 ،463 ،455 ،411 ،403 ،330-329

اتفاقيات جنيف )1949(، 126-125، 128، 145، 

347 ،342 ،330-329 ،176 ،165-164

 ،131-130  ،126  ،120 ديفيد،  كامب  اتفاقيات 

 ،349  ،232  ،205  ،197  ،195  ،188-187

 ،412-411  ،400  ،398-397  ،359-358

469 ،459 ،424

 ،332  ،176  ،172  ،163  ،128 اتفاقيات لهاي، 

347 ،335

و“اإ�رشائيل”،  ال�شودان  بني  التطبيع  اتفاقية 

467 ،460 ،431

اتفاقية فيينا )1969(، 127

اتفاقية الكويز )1996(، 361-360، 402، 407، 

412 ،410

 ،131-130  ،126 اتفاقية وادي عربة )1994(، 

 ،403-402  ،368  ،358  ،232  ،199  ،195

455 ،424 ،406

اإثيوبيا، 468-467

الإخوان امل�شلمون )الأردن(، 404

الإخوان امل�شلمون )م�رش(، 433

اأدرعي، اأفيخاي، 375

اأدورنو، تيودور، 99

اإربد )مدينة(، 403

،125-124  ،117  ،78  ،66-65  الأردن، 

 ،195  ،170  ،163  ،158  ،135  ،131-130

 ،273  ،264  ،215  ،212  ،206  ،200-199

،389-388  ،368  ،358  ،349  ،298 

455 ،439 ،424 ،408-402
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- احلكومة الأردنية، 406-404

- جمل�ش النواب/ البملان، 403، 406-405

اأريرتيا، 467

اإ�شبانيا، 464

)اأمان(،  الإ�رشائيلية  الع�شكرية  ال�شتخبارات 

439 ،432

اأ�شرتاليا، 93

اإ�شطنبول، 302، 370

الإ�شكندرية )مدينة(، 401

اأ�شكول، ليفي، 423

،126 الإن�شان،  حلقوق  العاملي   الإعالن 

174 ،172-171

 ،456  ،437  ،421  ،194  ،119  ،91  ،70 اإفريقيا، 

467

اأك�شلرود، روبرت، 96

األروي، غور، 90

اإلعاد، حجاي، 177

اأملانيا، 99، 175، 215

األي�شون، غراهام، 96

 ،102  ،78  ،66  ،43 املتحدة،  العربية  الإمارات 

 ،134  ،130-129  ،119  ،117-115  ،113

 ،169-168  ،144  ،141-140  ،137-136

 ،214-213  ،211-209  ،202-201  ،176

 ،346  ،282-281  ،264  ،245  ،241-240

 ،409-408  ،391-388  ،375  ،372  ،358

 ،460  ،439  ،437-435  ،430  ،428-423

473-472 ،470 ،465-462

- حكومة الإمارات، 437-436

اإمانويل، اأرغريي، 94

 ،134-133  ،130-128  ،126 املتحدة،  الأمم 

 ،166  ،164  ،162-161  ،155  ،143  ،141

339 ،337-336 ،330-329 ،325 ،208

 ،162  ،156  ،134  ،129 العامة،  اجلمعية   -

 ،296  ،173-172  ،170  ،166-164

455 ،349-348 ،335 ،330

،159  ،156 الدويل،  الأمن  جمل�ش   - 

 ،342 ،339 ،337 ،198 ،172 ،165-164

349

جمل�ش حقوق الإن�شان، 346  -

والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة   -

والثقافة )اليون�شكو(، 208، 225

 ،141  ،136  ،129 املتحدة،  الأمم  ميثاق   -

337 ،162 ،143

وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة   -

الأدنى  ال�رشق  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

)الأونروا(، 297-296، 311-310، 317

اأميتاي، دوبي، 436

النتفا�شة الأوىل )1987(، 410، 413

النتفا�شة الثانية )2000(، 401، 410، 413

اإندوني�شيا، 142

اأني�ش، عبد العظيم، 203

اأوباما، باراك، 429

اأوروبا، 69، 90، 99، 138، 477

اأوغندا، 238، 467

اأوملرت، اإيهود، 297، 423، 426

 ،217  ،194  ،171  ،137  ،131  ،124  ،66 اإيران، 

،245-244  ،242-241  ،234-233  ،219 

،432-425  ،421  ،418  ،377  ،298 

 ،451-450  ،442  ،440-437  ،435-434

 ،474  ،472-470  ،466  ،463-461  ،453

477

القوات الإيرانية، 426  -

اإيطاليا، 209

اإيفرون، يائري، 459
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)ب(

باب املندب، 66، 437، 470-469

بئر ال�شبع، 206

باراك، اإيهود، 423

باري�ش، 213

باقري، حممد، 426

الباقورة )الأردن(، 212

باك�شتان، 36، 421، 437، 464

بالندييه، جورج، 92

الباهي، ر�شا، 215

بايدن، جو، 104

البحر الأبي�ش املتو�شط، 67، 177

 ،432-430  ،421  ،67-66  ،33 الأحمر،  البحر 

470-469 ،463-462 ،437

البحر امليت، 293

البحرين، 66، 78، 102، 113، 119، 130-129، 

 ،264  ،245  ،240-239  ،210  ،208  ،202

 ،408  ،393-392  ،388  ،375  ،358  ،282

460 ،428 ،425-424

البتغال، 398

البهان، عبد الفتاح، 168، 238

بروتوكول جنيف )1925(، 172

بريطانيا، 45، 326

ب�شور، معن، 374

الب�شري، عمر، 168، 394

بغداد، 349

بلفور، اآرثر، 418

 ،423  ،419  ،207  ،193 ديفيد،  جوريون،  بن 

468 ،457 ،454

بن �شبات، مئري، 462، 472

البهجوري، جورج، 213

بوزان، باري، 295

بو�شميث، بوعز، 216

بو�ش، جورج )الأب(، 469

بوكالح، حممد، 235، 255

برييز، �شمعون، 69، 75، 190، 221

بيغن، مناحيم، 423

بينون، عوديد، 469

)ت(

تبون، عبد املجيد، 158

 ،124  ،115  ،104-103  ،45 دونالد،  ترامب، 

 ،166  ،161  ،157  ،152  ،139  ،137  ،127

 ،297  ،244  ،234-233  ،201  ،195  ،168

456 ،427 ،388 ،358

تركيا، 65، 407، 430، 432

 ،208-207  ،141  ،130  ،128  ،119 اأبيب،  تل 

 ،424  ،397  ،391  ،378  ،367  ،362  ،214

 ،469  ،465  ،459  ،440  ،431  ،429  ،427

477 ،473 ،471

تون�ش، 200، 208، 215، 237، 380، 396

)ث(

الثورة امل�رشية )2011(، 401

)ج(

جائحة كورونا، 83، 123، 239

جابوتن�شكي، زئيف فالديري، 59، 454

،115  ،113  ،111 العربية،  الدول   جامعة 

 ،143  ،141  ،136  ،131  ،125  ،119-118

 ،273  ،241  ،220  ،214  ،200  ،194  ،156

396 ،350-349 ،345

جامعة عني �شم�ش )م�رش(، 207-206
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جامعة غزة، 279، 285-283، 307-305

جامعة فل�شطني، 279، 285-283، 307-305

 ،285-283  ،279 املفتوحة،  القد�ش  جامعة 

307-305

جانت�ش، بني )بنيامني(، 375

جدار الف�شل العن�رشي، 100، 298، 325، 346

جرابعة، حممود، 262

جرفي�ش، روبرت، 91، 96-95

اجلزائر، 88، 99، 200، 237، 329، 349

- البملان اجلزائري، 345

اجل�شمي، حممد عبد الغني، 398

جلون، الطاهر بن، 211

جمعة، علي، 370

جنوب اإفريقيا، 88، 340

جهاز الأمن العام الإ�رشائيلي )ال�شاباك(، 432

اجلولن، 65، 125، 131، 455

جيبوتي، 470

اجليزة )مدينة(، 362

اجلي�ش الإ�رشائيلي/ قوات الحتالل، 66، 214، 

 ،375-374  ،348  ،343  ،329  ،293  ،282

470 ،465 ،462 ،432 ،428

)ح(

حبيب، اإبراهيم، 433، 439

حرب 1948 )النكبة(، 75-74، 89، 100، 103، 

378 ،316 ،309 ،215

حرب 1967 )النك�شة(، 74، 131، 298، 378

حرب ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1973، 425

حرب اخلليج )1991(، 198، 243، 339

احلرب العاملية الأوىل، 335

احلرب العاملية الثانية، 335

حرب العراق )2003(، 233

حرب غزة )2014(، 441

حرب لبنان )1982(، 214، 425

حرب لبنان الثانية )2006(، 215، 425

حركة فتح، 79، 101

وفر�ش  ال�شتثمارات  و�شحب  املقاطعة  حركة 

 ،260  ،194  ،176 اأ�ش(،  العقوبات )بي دي 

477 ،412 ،410 ،400

،79 )حما�ش(،  الإ�شالمية  املقاومة   حركة 

 ،434  ،431-430  ،378  ،167  ،102-101

473 ،442-438

- كتائب عز الدين الق�شام، 438

- املكتب ال�شيا�شي، 438

احلروب، خالد، 255، 266

حزب “اإ�رشائيل بيتنا”، 177

حزب اهلل )لبنان(، 431، 463

حزب العدالة والتنمية )املغرب(، 102

حزب العمل ال�شرتاكي )م�رش(، 398

حزب الوطن )الأردن(، 403

ح�شني، �شدام، 243

حطيط، اأمني، 433، 438، 441

حفرت، خليفة، 465-464

 ،120 احلكومة الإ�رشائيلية/ حكومة الحتالل، 

472 ،346 ،211 ،205 ،201 ،135 ،129

حلف �شمال الأطل�شي )الناتو(، 66، 69

احلمد، جواد، 255

حيفا، 211، 216، 399

)خ(

خامنئي، علي، 426

اخلرطوم، 431، 438

اخل�شاونة، ب�رش، 406

خ�رش، يا�شمني، 214

اخل�رشي، حممد، 440

اخل�رشي، هاين، 440
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خلفان، �شاحي، 43، 431-430

اخلليلي، حممود، 212

خمي�ش، ظبية، 391

خنفر، و�شاح، 379

خواين، اأحمد عماد الدين، 234

اخلويل، لطفي، 212

)د(

دائرة الإح�شاء املركزية الإ�رشائيلية، 70، 456

داود، �شعيد، 260، 266

دبي، 124، 209-208، 211، 367، 375، 399، 

439 ،431-430

دقلو، حممد حمدان )حميدتي(، 168

دو توكفيل، األك�شي، 99

الدوحة، 208، 380

دويري، زياد، 214

دي �شوتو، األفارو، 101

ديوي، جون، 247

)ر(

رابني، اإ�شحق، 423، 442

رابينوفيت�ش، ايتامار، 207

رام اهلل، 215، 399

الرباط، 104

الرقب، �شالح، 234

رم�شان، حممد، 399

رواندا، 468

روت�شيلد، ليونيل، 418

روحاين، ح�شن، 426

رو�شيا، 125، 198

الريا�ش )مدينة(، 435، 440

ريا�ش، حممد، 397

ريخ�ش، اإيلي، 207

ريغيف، مريي، 208، 372

ريفلني، ديفيد، 207

)ز(

زائري، 468

بو القا�شم، 22
َ
الزجاجي، اأ

الزرقاء )مدينة(، 403

زعيرت، رزان، 367

زمام، نور الدين، 256

زيلب، نريي، 462

)�س(

 ،363  ،358  ،232  ،203 اأنور،  حممد  ال�شادات، 

424 ،399-396

�شارتر، جان بول، 99

�شامل، علي، 207، 399

�شّد النه�شة، 467

ال�شدي�ش، عبد الرحمن، 210

 ال�شعودية، 66، 78، 136، 155، 195، 234-233،

،435  ،421  ،388  ،367  ،298  ،237 

469 ،462 ،455 ،442-440

- اجلي�ش ال�شعودي، 463

- احلكومة ال�شعودية، 437

�شعيد، اإدوارد، 104

ال�شفياين، خالد، 141

�شلطان، حامد، 333

�شنغافورة، 303

ال�شنهوري، عبد الرازق، 337

ال�شودان، 66-65، 78، 119، 168، 238، 240، 

 ،394  ،388  ،358  ،282  ،264  ،245  ،243

 ،460  ،439  ،432-431  ،425-424  ،408

470-467 ،462
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�شورية، 36، 200، 237، 388، 407، 421، 428، 

469-468 ،441

�شوي�رشا، 216

- املجل�ش ال�شوي�رشي، 329

ال�شي�شي، عبد الفتاح، 432

�شيناء، 65، 131، 424، 431، 470

)�س(

�شاحاك، اإ�رشائيل، 422

�شاذيل، �شعد الدين، 398

�شارون، اأريل، 421

�شاكر، اأحمد، 36

�شاكيد، حاييم، 207

�شاليط، مئري دي، 371

�شامري، ا�شحق، 190

 ،430  ،427-426 مهدي،  حممد  �رشيعتمدار، 

440

�شفيق، منري، 78

�شنكر، يو�شف، 207

�شنودة، الأنبا )بابا الأقباط(، 400

)�س(

�شالح، حم�شن، 71، 370

�شحراء النقب، 467

 ،115-114  ،80  ،71  ،)2020( القرن  �شفقة 

 ،157  ،152  ،145  ،140-139  ،131  ،127

 ،241  ،217  ،201  ،194  ،172  ،161  ،159

316 ،309 ،297-296 ،244

�شندوق النقد الدويل، 431

�شن�شال، بوعالم، 217

ال�شني، 125

)ط(

الطبي، حممد بن جرير، 26

طنطاوي، حممد �شيد، 401

طهران، 427-426، 430-429

)ع(

عبا�ش، حممود )اأبو مازن(، 117، 167، 297

عبد اجلليل، رائد، 256-255، 260

عبد احلميد، مهند، 67

عبد العاطي، �شالح، 141

العتيبة، يو�شف، 239

 ،346  ،339  ،237  ،217  ،200  ،36  ،33 العراق، 

469-468 ،430 ،428 ،422-421 ،407

- اجلي�ش العراقي، 469

عرفات، يا�رش، 396، 403-402

عريقات، وا�شف، 442

ع�شاف، حممد، 138

عقل، �شعيد، 214

علوا�ش، مرزاق، 216

العلوان، �شليمان، 37

ُعمان، 78، 238، 264، 376، 380

عّمان، 349

العودة، �شلمان، 442

العودة، عبد اهلل، 442

العودة، عبد العزيز، 442

)غ(

غامن، حممد، 332

غامن، هنيدة، 73
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)ف(

فا�ش )مدينة(، 349

فرن�شا، 215

فريحات، اإبراهيم، 256

فهمي، اإ�شماعيل، 397

فريات�شيني، لورينزو، 92، 94

في�شمان، األيك�ش، 463

فيوتي، بول، 97

)ق(

القاهرة، 23، 207، 212-211، 363-362

 ،113  ،98  ،80  ،78  ،74  ،35  ،19 القد�ش، 

،171  ،166-163  ،159-158  ،156  ،122 
 ،208  ،205-202  ،195  ،178-177
،284  ،240  ،232  ،224  ،220  ،217  ،215 
 ،317  ،310  ،301-300  ،298  ،293-292
 ،363  ،351-349  ،342  ،329  ،327  ،325

455 ،400-399 ،370
القدومي، خالد، 434، 439، 442

قرا، اأيوب، 208

القرة داغي، علي، 370

القر�شاوي، يو�شف، 37

قرقا�ش، اأنور، 239، 436

قطر، 66، 78، 200، 209، 345، 379، 388

القعيد، يو�شف، 211

القليوبية )مدينة(، 362

القمة العربية يف بغداد )1978(، 349

القمة العربية يف بريوت )2002(، 155، 455

القمة العربية يف اجلزائر )1973(، 349

القمة العربية يف ال�شودان )1967(، 131، 349

القمة العربية يف عّمان )1980(، 349

القمة العربية يف املغرب )1982(، 349

قناة ال�شوي�ش، 381، 467

)ك(

كامل، حممد اإبراهيم، 397

الكحالوي، اأحمد، 365

كرافت، كيلي، 159

كرد�شتان )العراق(، 427

كالو�شوفيتز، كارل فون، 103

كندا، 93

الكني�شت/ البملان الإ�رشائيلي، 171، 396

كوبي، مارك، 97

كوت�شايف، ماتي، 435

الكونغو الديوقراطية، 467

كوهني، اإيلي، 439

كوهني، يو�شي، 472

الكويت، 78، 217، 237، 339، 345، 377

الكويتي، حممد حمد، 436

كيلي، اإلي�شع، 467

كينيا، 468-467

)ل(

ليف، حممد، 433، 437، 441

لبنان، 125، 200، 214، 293، 345، 388، 399، 

440 ،438 ،434

لفن�شون، حاييم، 465

لوك�شمبورغ، 175

لوي�ش، برنارد، 469

ليبيا، 200، 468

- احلكومة الليبية، 465

ليتوانيا، 303

ليفانون، اإ�شحاق، 432

ليفني، ت�شيبي، 72، 100

ليفينا�ش، اإيانويل، 99
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)م(

مائري، جولدا، 423

موؤمتر باندوجن )1954(، 134

موؤمتر بروك�شل )1926(، 335

 ،)1968( باك�شتان  الإ�شالمي -  الدويل  املوؤمتر 

36

موؤمتر �شانت اإيجيديو )2004(، 209

موؤمتر علماء فل�شطني )1412هـ(، 38

موؤمتر علماء فل�شطني - القد�ش )1935(، 35

موؤمتر مدريد لل�شالم )1991(، 38، 198، 232، 

403-402 ،358 ،244

ماليزيا، 142

مان، يو�شي، 437

 ،124  ،113  ،)2002( العربية  ال�شالم  مبادرة 

،157-151  ،139  ،136  ،132-131 

 ،220  ،200  ،195-194  ،179  ،160-159

455 ،350 ،326 ،282 ،243 ،241 ،233

املبحوح، حممود، 431، 439، 473

جمل�ش الأمن القومي الإ�رشائيلي، 462، 472

جمل�ش ال�شلم العاملي، 173

 ،175  ،165  ،142 الدولية،  اجلنائية  املحكمة 

342-341 ،336 ،325

حمكمة العدل الدولية، 128، 330، 346، 348

املحكمة العليا الإ�رشائيلية، 347
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