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فهر�شت

)اأ(

 ،107 )�أمان(،  و�مل�صاءلة  �لنز�هة  �أجل  من  �الئتالف 

129

�آ�صيا، 78، 268، 294، 390–392، 417، 422، 429

�آ�صيا �لو�صطى، 417–418

�آل خاجة، حممد حممود، 303، 336

�آل خليفة، �أحمد بن حممد، 312

�آل خليفة، �صلمان بن حمد، 315

�آل خليفة، عبد �هلل بن �أحمد، 336

�آل �صعود، بندر بن �صلطان، 306

�آل �صعود، في�صل بن فرحان، 304، 310، 313

�آل �صعود، حممد بن �صلمان، 309

�آل نهيان، عبد �هلل بن ز�يد، 306، 310، 335

 �آل نهيان، حممد بن ز�يد، 304، 308–309، 311–312،

374 ،369

�الآلية �لفل�صطينية �الأوروبية، 124

�الآيي، عبد �لنا�رش، 83

�أبو حجلة، �إبر�هيم، 45

�أبو حمزة، 388

�أبو ردينة، نبيل، 200، 306

�أبو ركن، كميل، 271

�أبو رموز، نظام، 155

�أبو �ل�صعد، لوؤي، 157

�أبو �صلطان، �أجمد، 56

�أبو �صمالة، حممد، 203

 ،317–315  ،313–311  ،308  ،304–303 ظبي،  �أبو 

374–373 ،369 ،336–330 ،319

- حكومة �أبو ظبي، 334

�أبو عبيدة، 202

�أبو عطو�ن، �لغ�صنفر، 211

�أبو �لغيط، �أحمد، 285، 287

�أبو هو��ص، ه�صام، 211

�الحتاد �الإفريقي، 329، 431

�الحتاد �الأوروبي، 72، 126، 289، 307، 368–369، 

439 ،436 ،427–424 ،414–413 ،392

�الحتاد �ل�صود�ين للعلماء و�الأئمة و�لدعاة، 325

�الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، 394

�الحتاد �لفل�صطيني يف �أمريكا �لالتينية “�أوبال”، 92

 ،130  ،128  ،57  ،52  ،43–42  ،36  ،26 �أو�صلو،  �تفاق 

416 ،298 ،217 ،215–214

 ،294  ،290  ،287  ،93  ،49  ،34 �أبر�هام”،  “�تفاقات 
 ،316  ،314  ،312–308  ،306  ،304–303

،378  ،373  ،365  ،340–339  ،337  ،335  ،326 

 ،396–394  ،392  ،390  ،388  ،386  ،382–381

440 ،431 ،429 ،422

�تفاق �خلليل )1997(، 164

�تفاق �لقاهرة )2017(، 53

�تفاق �ل�صاطئ )2014(، 25، 27، 35

�تفاقية �لتطبيع بني �ل�صود�ن و“�إ�رش�ئيل”، 324–326

،290 و“�إ�رش�ئيل”،  �ملغرب  بني  �لتطبيع   �تفاقية 

381 ،341–340 ،332 ،329 ،327–326

�تفاقية جنيف �لر�بعة، 410

�تفاقية و�دي عربة، 340

)�ل�صفة  �ملخابر�ت  �لفل�صطينية/  �الأمنية  �الأجهزة 

 ،51–50  ،48  ،44  ،42–41  ،29–28 �لغربية(، 

272 ،200 ،197 ،57–56 ،54–53

- جهاز �الأمن �لوقائي، 29

�أحمد �صاه، عبد �هلل، 389

�الأخر�ص، ماهر، 210
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�إدل�صتاين، يويل، 333

�أذربيجان، 396، 418–419

 ،80  ،73–71  ،1948 �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي 

 ،213 ،203–201 ،198–197 ،185 ،183 ،86–84

247 ،220

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 1967، 36، 71، 73، 86، 

370 ،320 ،286 ،185 ،113 ،94

�أر�وجو، �إرن�صتو، 429

�أربا�ص، علي، 372

�أربيل )مدينة(، 329–330

�الأرجنتني، 252، 322، 429، 433

�أرد�ن، جلعاد، 146

 ،151  ،120–119  ،88–84  ،82–81  ،73–72 �الأردن، 

 ،296–293  ،289–287  ،285  ،201  ،173  ،154

418–416 ،343–342 ،340 ،337 ،307–306

- �جلي�ص �الأردين، 162

 ،173  ،163  ،157  ،154 �الأردنية،  �حلكومة   -

294–293 ،175

- غور �الأردن، 295

- جمل�ص �لنو�ب �الأردين، 294

- �ملخابر�ت �الأردنية، 295

�أردوغان، رجب طيب، 367–371، 373–375، 398

�أرغمان، ند�ف، 55، 271

�أريحا، 74–75، 182

�إ�صبانيا، 120، 259–260، 316، 424

�أ�صرت�ليا، 252، 286

�الأ�صد، ب�صار، 297–298

�إ�صطنبول، 37–38، 43، 290، 369–370، 372، 374، 

394

�إ�صالم �أباد، 393–394

��صتية، حممد، 25، 28–29، 49، 50

�أ�صدود، 416

�الأ�صقر، لوؤي، 211

�أ�صكنازي، جابي، 232–233، 271، 303، 315

�إعالن �لدوحة )2012(، 35

�الأغو�ر، 74–75، 184، 440

�إفريقيا، 78، 392، 395، 421، 431

�أفغان�صتان، 408، 417، 422

�أك�صنار، مري�ل، 372

�ألتون، فخر �لدين، 372

�إلعاد، مو�صيه، 200

�ألكني، زئيف، 236

�أملاغرو، لوي�ص، 429

�أملانيا، 120، 252، 259–260، 288، 293، 424

�ألوين، منرود، 263

 ،233–232  ،120  ،34 �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت 

،324–306  ،304–303  ،299  ،295  ،287  ،267 

 ،369  ،367  ،365  ،342  ،340–339  ،337–330

 ،394–392  ،390  ،382–380  ،378–377  ،374

440 ،431 ،422 ،418–417 ،396

�أمريكا �لو�صطى، 421

�أمريكا �ل�صمالية، 72، 249، 294، 425

�أمريكا �لالتينية/ �جلنوبية، 72، 92–93، 322، 433

 ،320  ،311  ،301  ،299  ،286  ،50  ،35 �ملتحدة،  �الأمم 

 ،414–411  ،409  ،391–390  ،382  ،371  ،325

434 ،432 ،430–426 ،424–422

�جلمعية �لعامة، 111، 129، 286، 299، 309،   -

439 ،424 ،413 ،411–409 ،329

قو�ت �ليونيفيل، 301  -

و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر   -

)�الأونكتاد(، 94

 ،382  ،371  ،310  ،287 جمل�ص �الأمن �لدويل،   -

 ،424–423  ،412  ،410–409  ،394  ،391

440–439 ،430–429

جمل�ص حقوق �الإن�صان، 412، 423، 430  -

حلقوق  �ل�صامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�صية   -

�الإن�صان، 410

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

�لالجئني، 83
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- مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية 

)�أوت�صا(، 180، 184، 413

- ميثاق �الأمم �ملتحدة، 286، 390

�لالجئني  وت�صغيل  الإغاثة  �ملتحدة  �الأمم  وكالة   -

)�الأونرو�(،  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني 

،296  ،218  ،214  ،173  ،88–81  ،26 

439 ،430 ،428 ،423 ،413–407 ،308–307

�النتفا�صة �لثانية 2000، 217

�إجنلمان، متنياهو، 268

�إندوني�صيا، 365، 390–392، 394–396

- �لبملان �الإندوني�صي، 391

�أنظمة رفائيل �لدفاعية �ملقدمة، 333

�أنقرة، 367–370، 372–374، 376–378

�أهارون�صون، مايكي، 408

�أوباما، بار�ك، 213، 422

�أوحانا، �أمري، 147، 149

�أورن، �أمرية، 291

�أوروبا، 33، 72، 81، 91، 93، 247، 249، 252، 274، 

439 ،425 ،421 ،418 ،320 ،294 ،292

�أوزبك�صتان، 396

�أو�صنت، لويد، 417

�أوغلو، �أحمد د�ود، 372

�أوغلو، كمال كليت�صد�ر، 372

�أوغلو، مولود ت�صاوو�ص، 369، 374

�أوغند�، 322، 427

�أوفري، عري�ن، 205

�أوكتاي، فوؤ�د، 369، 372

�أوكر�نيا، 120، 146، 396، 429

�إير�ن، 129، 265، 291، 294، 297، 300، 302، 309، 

 ،388–378  ،369  ،365  ،336–335  ،315  ،313

422 ،420–417 ،408 ،398

- �لبملان �الإير�ين، 381

 ،381–380  ،203 �الإير�ين،  �لثوري  �حلر�ص   -

417 ،386

- �حلكومة �الإير�نية، 380، 385

- فيلق �لقد�ص �الإير�ين، 203، 378، 384–385

- جمل�ص �ل�صورى �الإير�ين، 379، 381، 387

�إيرلند�، 259–260، 424

�إيطاليا، 120، 259–260، 289، 316

�إيالت، 295، 326

)ب(

باتيل، بريتي، 426–427

بار، تومر، 264

بار، رونني، 55، 272

باردو، تامري، 312

باري�ص، 91، 433

باك�صتان، 365، 392–394، 396، 417

- �جلي�ص �لباك�صتاين، 393

- �حلكومة �لباك�صتانية، 393

بالتي، زوهار، 328

بايدن، جو، 30، 38، 43، 52، 217، 367–368، 370، 

433 ،423–420 ،395 ،388 ،383–379

�لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، 267، 289، 301، 320

�لبحر �الأحمر، 317، 320، 326

�لبحر �الأ�صود، 396

،308  ،306  ،304–303  ،290  ،27  �لبحرين، 

 ،331–330  ،321–320  ،317–315  ،313–310

 ،369  ،365  ،342  ،340–339  ،337  ،335–334

،395–394  ،392  ،390  ،381–380  ،378 

422 ،418–417

- حكومة �لبحرين، 333

�لب�زيل، 93، 259–260، 428–429

�لبغوثي، فدوى، 45

�لبغوثي، مرو�ن، 39، 45–46

برلني، 312، 433

�لبهان، عبد �لفتاح، 322–326

بروتوكول باري�ص، 130
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بروك�صل، 91، 433

بري، نبيه، 298، 301

بريطانيا، 72، 92، 252، 259–260، 424، 426–427

- �ال�صتخبار�ت �لبيطانية �خلارجية، 55

- �لبملان �لبيطاين، 426

- �حلكومة �لبيطانية، 427–428

- جمل�ص �لعموم �لبيطاين، 427

�لبيك�ص، 428

ب�صارة، �صكري، 286

بغد�د، 385

بلجيكا، 259–260، 424

بلوط، مازن، 211

بلينكن، �أنطوين، 271، 433

بن، �ألوف، 203

بن جفري، �إيتمار، 149–150، 155، 237

بن �صودة، فاتو، 178

بنات، نز�ر، 28–29، 44، 54، 57

بنجو، يعقوب، 264

بنغالدي�ص، 394

�لبنك �لدويل، 112، 123–124

بنما، 433

بهجلي، دولت، 372

�لبو�ردي، حممد بن �أحمد، 316

بوتني، فالديري، 429–430

بور�ت، ليعاد، 291

بوريطة، نا�رش، 326، 328

بوريك، غابرييل، 432

بوريل، جوزيب، 392، 425

�لبو�صعيدي، بدر، 315

بو�ص، جورج )�البن(، 423

بول�صانارو، �إدو�ردو، 428

بول�صانارو، جايري، 428

بولند�، 424

بوليفيا، 429، 433

بومبيو، مايك، 311، 315، 322–323

بويهلر، �أد�م، 391

بيت حنينا، 157، 179

بيت �صفافا، 163–164، 179

بيت حلم، 56، 75، 184، 212

�لبرية، 55، 75، 184

بريكوويتز، �آيف، 303

بريم، م�صطفى، 299

برينز، نيكوال�ص، 417

برينز، وليام، 54

بريو، 433

بريوت، 35، 43، 287، 290، 299، 302

 ،178  ،166–165  ،151–150  ،145 نفتايل،  بينيت، 

 ،246  ،241–240  ،237  ،229  ،219  ،216  ،182

 ،311  ،296  ،292–291  ،289  ،273  ،270  ،265

426 ،374 ،327

بيه، عبد �هلل بن، 394

)ت(

تايو�ن، 260

تبون، عبد �ملجيد، 328

�لتجمع �لوطني �لديقر�طي )بلد(، 234، 242–245

�لتحالف �الإندوني�صي لن�رشة بيت �ملقد�ص، 394–395

 ،144–143  ،53–52  ،33  ،27–26 دونالد،  تر�مب، 

 ،308  ،285  ،232  ،221  ،217  ،214  ،177  ،159

 ،366  ،344  ،332  ،327–326  ،324–323  ،310

 ،414  ،395  ،391  ،389  ،383–378  ،373  ،370

439 ،430 ،423–422 ،417–416

تركمان�صتان، 396

 ،260–259  ،124  ،120–119  ،81  ،38–37 تركيا، 

 ،398–396  ،378–367  ،365  ،315  ،303  ،291

426

- �لبملان �لرتكي، 368، 370–371
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�حلكومة �لرتكية، 374، 397–398  -

�لقو�ت �لرتكية، 368  -

تروبر، حيلي، 335

تريكيت، جون، 427

ت�صاد، 322

�لت�صيك، 287، 373، 424

ت�صيلي، 72، 432–433

 ،292  ،289–288  ،272  ،255  ،202–201 �أبيب،  تل 

 ،334  ،332–330  ،328–326  ،322  ،317  ،303

393 ،382 ،377 ،374–373

�لتميمي، نز�ر، 295

تنظيم �لقاعدة، 328، 422

تون�ص، 128، 329، 396

تيار �مل�صتقبل )لبنان(، 299

تيجرن، �إيتاي، 395

)ث(

ثات�رش،  مارجريت، 427

ثورة �لب�ق )1929(، 153، 176

)ج(

 ،57–56  ،50  ،46  ،31–30  ،28 كورونا،  جائحة 

 ،143  ،124  ،112  ،110  ،102  ،93  ،91  ،82  ،76

 ،236  ،233  ،231  ،212  ،156  ،154–153  ،147

،321  ،307  ،299  ،274  ،256–255  ،252  ،238 

 ،376–375  ،372–371  ،369  ،367  ،333–332

 ،430  ،423  ،421–420  ،414  ،407  ،398  ،395

434 ،432

جاكرتا، 391، 395

 ،343  ،303  ،290  ،287–285 �لعربية،  �لدول  جامعة 

431 ،390

 ،216  ،205  ،145  ،55 )بنيامني(،  بني  جانت�ص، 

،272  ،246  ،243  ،241  ،236  ،233–230  ،218 

382 ،335 ،328 ،316 ،313 ،302 ،296–295

جبارة، مهند، 163

)حد��ص(،  و�مل�صاو�ة  لل�صالم  �لديقر�طية  �جلبهة 

245–242 ،234

�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، 43، 46

 ،43–42  ،39  ،32 فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة 

57–56 ،47–45

�جلبهة �لعربية للتغيري، 234، 242–243، 245

�جلبهة �ملغربية لدعم فل�صطني و�صّد �لتطبيع، 341

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، 185

جر�د، عبد �لعزيز، 328

جر�ر، خالدة، 42

�جلز�ئر، 123–124، 328–329، 339، 342، 431

- �حلكومة �جلز�ئرية، 328

جزر �لقمر، 329

جزر �ملار�صال، 411

جعجع، �صمري، 299

�جلالهمة، خالد، 303

جليك، عمر، 372

جليك، يهود�، 147، 155

جماعة �الإخو�ن �مل�صلمون )�ل�صود�ن(، 325

جماعة �لعدل و�الإح�صان )�ملغرب(، 341

جمعية “�أحياء وبخري”، 146

جمعية عطريت كوهانيم، 177

جمعية “مباَدر�ت �إبر�هيم”، 80

جناح، حممد علي، 393

جنبالط، وليد، 300

جندملان، �أوفري، 185، 292

جنوب �إفريقيا، 411، 428، 431، 433–434

جنيدي، حميي �لدين، 396

جنيف، 111

جنني، 55–56، 75، 200، 205

 ،55  ،53 )�ل�صاباك(،  �الإ�رش�ئيلي  �لعام  �الأمن  جهاز 

272–271 ،206 ،204 ،202–201 ،198–197
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 ،80  ،74–71 �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء  �جلهاز 

122 ،117 ،95–93 ،89 ،85

جو�ين، يد �هلل، 380

جورين، �صلومو، 151

جوفرين، ديفيد، 327–328

�جلوالن، 73، 80، 214، 221، 247–249، 251، 267، 

432 ،427 ،411 ،409 ،320

جون�صون، بوري�ص، 426

جيبوتي، 329

،151  ،51 �الحتالل،  قو�ت  �الإ�رش�ئيلي/   �جلي�ص 

،198–197  ،185–182  ،178–177  ،156 

،256  ،211  ،209  ،206–203  ،201–200 

 ،302–301  ،297  ،295  ،272–271  ،268–263

،413–412  ،392  ،386  ،371  ،366–365 

430–425

)ح(

حايك، �أمري، 303

�حلبتور، خلف، 306

حب�ص،  نادية، 46

حتّي،  نا�صيف، 298

حرب 1948 )�لنكبة(، 71، 173

 ،162  ،86 )�لنك�صة(،   1967 يونيو  حزير�ن/  حرب 

231

�حلرب �لعاملية �لثانية، 426

�حلرب �لعر�قية �الإير�نية )1980(، 417

حرب غزة )2009/2008(، 388

حرب لبنان �لثانية )2006(، 203، 302

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

�صنة 1948 )�جلناح �جلنوبي(، 167

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

�صنة 1948 )�جلناح �ل�صمايل(، 156، 240

حركة �الإ�صالح �الآن )�ل�صود�ن(، 325

حركة �أمل )لبنان(، 301

حركة �أنا �أي�صاً )مي تو(، 433

حركة �أن�صار �هلل )�ليمن(، 305، 419

حركة حترير �ل�صود�ن/ �لثورة �لثانية، 323

حركة �لتوحيد و�الإ�صالح )�ملغرب(، 341

 ،39  ،37–36  ،31  ،26 �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة 

 ،384  ،266  ،219  ،211  ،57–56  ،51  ،43–41

387–386

- �رش�يا �لقد�ص، 203، 384، 386، 388

حركة حياة �ل�صود مهمة )بالك اليفز ماتر(، 433

حركة �ل�صالم �الآن، 181

حركة �صا�ص، 234، 236–237، 336

 ،52–51  ،48–44  ،42–32  ،29  ،27–25 فتح،  حركة 

343 ،297 ،290 ،272–271 ،219 ،60–56

- �للجنة �ملركزية، 25، 27، 33، 37، 39، 41، 43، 

297 ،51 ،48 ،45

- �ملجل�ص �لثوري، 45

حركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، 32، 45–46

وفر�ص  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  �ملقاطعة  حركة 

�لعقوبات )بي دي �أ�ص(، 427، 432، 434، 440

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، 25–27، 29–57، 

 ،266  ،219  ،211  ،205  ،203–199  ،197  ،59

 ،300  ،298  ،294–292  ،290  ،288  ،272–270

 ،377  ،374–371  ،343  ،326  ،312  ،307–305

429–428 ،426 ،408 ،398 ،389–384

 ،205  ،203–202 �لق�صام،  �لدين  عّز  كتائب   -

426 ،386 ،384

- �ملكتب �ل�صيا�صي، 47، 202، 290، 293، 300، 

408 ،389 ،387–384 ،372–371 ،329 ،307

حزب �الحتاد �لديقر�طي �لفل�صطيني - فد�، 46

حزب �الحتاد �لوطني، 181

حزب �أزرق �أبي�ص، 229–236، 241، 243

حزب “�إ�رش�ئيل بيتنا”، 230، 234، 238، 241، 245

حزب “�إ�رش�ئيل ديوقر�طية”، 234

�حلزب �الإ�صالمي �ملاليزي )با�ص(، 390
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حزب �هلل )لبنان(، 266، 297، 300–302، 343، 387، 

419

حزب �الأمة �لقومي )�ل�صود�ن(، 323–325

حزب �أمل جديد، 145، 234، 236، 241

)�ل�صود�ن(، �ال�صرت�كي  �لعربي  �لبعث   حزب 

324–323

حزب بهار�تيا جاناتا، 429

�حلزب �لتقدمي �ال�صرت�كي )لبنان(، 300

حزب جبهة �ل�رشق )�ل�صود�ن(، 323

حزب جبهة �لعمل �الإ�صالمي )�الأردن(، 293

�حلزب �جليد )تركيا(، 372

حزب جي�رش، 230، 234، 238

حزب �حلركة �خل�رش�ء، 234

حزب �حلركة �لقومية )تركيا(، 372

�حلزب �لديوقر�طي )�أمريكا(، 178، 380–381، 416

حزب �ل�صعب �جلمهوري )تركيا(، 372

حزب �ل�صعب �لفل�صطيني، 32، 46

�حلزب �ل�صيوعي )�ل�صود�ن(، 323

 ،237  ،235–234  ،145 �لدينية،  �ل�صهيونية  حزب 

246 ،240

حزب �لعد�لة و�لتنمية )تركيا(، 371–372، 398

حزب �لعمال �لبيطاين، 92

حزب �لعمل، 230–231، 234–235، 237–238، 241

حزب �لقو�ت �للبنانية، 299

حزب كاخ، 237

حزب ُكلنا، 234

حزب �لليكود، 145، 229–236، 241–245

حزب �ملوؤمتر �ل�صعبي )�ل�صود�ن(، 325

حزب �ملحافظني )بريطانيا(، 427

حزب �مل�صتقبل )تركيا(، 372

حزب منب �ل�صالم �لعادل )�ل�صود�ن(، 325

 حزب مريت�ص، 55، 230–231، 234–235، 237–238،

245 ،241

�حلزب �لوحدوي �لديقر�طي �لنا�رشي )�ل�صود�ن(، 

325 ،323

 ،241  ،236–234 م�صتقبل(،  )يوجد  عتيد  ي�ص  حزب 

246–245

حزب يينا، 145، 234–235، 237، 241

حزب يهود �لتور�ة )يهدوت هتور�ة(، 234، 237

�حل�صاينة، مفيد، 45

ح�صونة، مو�صى، 150

�حل�صد �ل�صعبي )�لعر�ق(، 419

حفرت، خليفة، 315، 368

حقل متار، 320

 ،49  ،35 �الحتالل،  حكومة  �الإ�رش�ئيلية/  �حلكومة 

 ،158  ،155–154  ،150  ،147–145  ،54  ،52

 ،182  ،179–178  ،174–173  ،171  ،168  ،160

،243–240  ،236  ،233–229  ،219–213  ،200 

 ،273  ،271–270  ،265  ،257–255  ،247–246

 ،333  ،327  ،311  ،304  ،296–295  ،292  ،286

439 ،429 ،427 ،392 ،382 ،377 ،374 ،366

- �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صّغر لل�صوؤون 

�الأمنية و�ل�صيا�صية )كابينت(، 202، 268

�حلكومة �ل�صود�نية/ �حلكومة �النتقالية، 322

�حلكومة �لفل�صطينية )عام(، 104، 111

- حكومة ��صتية، 27–31، 45، 47، 59

 ،27  ،25 �هلل،  �حلمد  �لوطني/  �لوفاق  حكومة   -

53

حلف �صمال �الأطل�صي )�لناتو(، 417–419، 421

�حلمد �هلل، ر�مي، 53

حمدوك، عبد �هلل، 322–324، 326

�حلوثي، عبد �مللك، 305

حو�ص �لبا�صيفيكي، 421

حولتا، �إيال، 395

حي �الأ�صقرية، 157

حي �ل�صيخ جر�ح، 44، 55، 57، 93، 143، 172–177، 

 ،288  ،285  ،239–238  ،202–201  ،186  ،179
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 ،370  ،367  ،342–341  ،339  ،318  ،296–295

433 ،425 ،414–413 ،383

حي كرم �جلاعوين، 143، 174–175، 177

�حليّة، خليل، 386

حيفا، 167، 239، 416

حيفت�ص، ت�صفي، 303

)خ(

خا�صقجي، جمال، 437

�خلاطر، لولوة، 310

خامنئي، علي، 379–380، 384–385

�خلان �الأحمر )قرية(، 143، 177–178، 186

خان، عمر�ن، 392–393

خانيون�ص، 75

خدمة �أبحاث �لكوجنر�ص )�صي �آر �أ�ص(، 263

�خلرطوم، 325–326

�خل�رشي، حممد، 305

�خلط �الأخ�رش، 110، 125، 182، 240

�خلطيب، عز�م، 147

�خلطيب، كمال، 240

 ،205  ،185  ،169  ،166–164  ،75–74  ،51 �خلليل، 

286 ،208

�خلليلي، �أحمد بن حمد، 315، 339، 342

خوجي، جاكي، 291

خوري، رمزي، 169

خوري، �صمعان، 92

)د(

د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة �الأردنية، 73، 81

د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية، 80، 171–172، 

337 ،269 ،255 ،253 ،250–247

د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية يف �لقد�ص، 147، 149، 151، 

173 ،166 ،163 ،157–154

�لد�ر �لبي�صاء، 328

د��صيف�صكي، �أرنولد، 251

،321  ،319–318  ،312  ،303  ،295  ،31  دبي، 

332–330

دحالن، حممد، 39–40، 45–46

درعي، �أرييه، 237

دريان، عبد �للطيف، 299

دقلو، حممد حمد�ن )حميدتي(، 324–325

ل، �أحمد، 157 �لدالَّ

دم�صق، 297–298

�لدوحة، 307، 341، 373

دياب، ح�صان، 300

ديال بريجوال، �رشجيو، 170–172، 251

)ر(

ر�بطة برملانيون من �أجل �لقد�ص، 389

ر�م �هلل، 26، 33، 35، 37، 50، 53–56، 71، 75، 110، 

290 ،287 ،272 ،205 ،185–184 ،182

رئي�صي، �إبر�هيم، 384، 387

�لرباط، 326–328، 341

�لرجوب، �أكرم، 200

�لرجوب، جبيل، 33–34، 37–38، 43، 297

ر�صو�ن، �إ�صماعيل، 386

�لرفاعي، �صمري، 297

رفح، 75

رفيفو، يائري، 150

�لرملة )مدينة(، 238–239

روحاين، ح�صن، 380

رو�صيا، 38، 247، 252، 260، 286، 297، 413، 420، 

430–428

�لروي�صي، �أحمد، 365–366

�لريا�ص، 309

ريغيف، مريي، 331

ريفلني، روؤوفني، 231، 311
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)ز(

ز�دة، حم�صن فخري، 378

زكي، ح�صام، 286

زكي، عبا�ص، 43

زوما، نيكو�صاز�نا دالميني، 431

زون، ف�صلي، 391

زياد، �لنخالة، 384

�لزياين، ز�يد بن ر��صد، 321

�لزياين، عبد �للطيف، 311، 321

)�س(

�صاحل �لعاج، 396

�صاعر، جدعون، 145، 235–236، 241

�صامل، فاطمة، 175

�صامل، حممود، 175

�صرتيك، يوئيل، 264، 267

�صجن جلبوع، 55، 209، 211

�ل�صعدي، حجازي، 172–173، 175

�ل�صعدي، حممد مّعوه، 172

 ،309  ،307–303  ،286–285  ،124  ،120 �ل�صعودية، 

 ،369  ،367  ،336–334  ،332  ،314–313  ،311

417 ،393 ،383

- �حلكومة �ل�صعودية، 304

- �صجن �أبها، 305

- �ملخابر�ت �ل�صعودية، 306، 309

�صالمي، ح�صني، 386–387

�صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 94، 124

�صلفيت، 75، 183

�صلو�ن، 160، 176–177، 186، 366، 414

�صلوفاكيا، 316

�صليماين، قا�صم، 378، 385–387

�صموتريت�ص، بت�صلئيل، 149، 158–159، 237

�صنغافورة، 260، 316

�ل�صنغال، 316، 396

�ل�صنو�ر، يحيى، 46، 205، 372، 385

�صوبينتو، فر�بوو، 395

 ،380  ،378  ،342  ،326–322  ،310  ،285 �ل�صود�ن، 

431 ،423 ،418

�جلي�ص �ل�صود�ين، 322، 325  -

�لوزر�ء، جمل�ص  �ل�صود�نية/  �حلكومة   - 

325–322

جمل�ص �ل�صيادة �النتقايل، 322–325  -

�ملجل�ص �لت�رشيعي �ل�صود�ين، 325  -

�صوركي�ص، �إيتان، 296

 ،298–297  ،285  ،267–265  ،88–81  ،72 �صورية، 

429 ،419–417 ،369 ،343 ،306 ،300

- �الأجهزة �الأمنية �ل�صورية، 297

- �جلي�ص �ل�صوري، 297، 427

�صوي�رش�، 259–260

�صيجال، �أرنون، 151

�ل�صي�صي، عبد �لفتاح، 288–292

�صيناء، 198، 292

)�س(

�صاكيد، �أيليت، 55، 218

�صاهني، حمزة، 56

�صاي، �صاوؤول، 204

�ل�صباب �لقومي �لعربي )موريتانيا(، 339

�صتاينتز، يوفال، 289، 292

 ،322 “�لعال”،  �الإ�رش�ئيلية  �ملدنية  �لطري�ن  �رشكة 

331–330

�رشكة غاز فل�صطني، 120

�رشم �ل�صيخ، 291–292

�صموئيلي، بارئيل، 264

�صنطوب، م�صطفى، 370–371

�صهرياري، حميد، 381

�صو�رزكوف، نورمان، 417
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�صيرتيط، �صام بن، 327

�ل�صيخ، ح�صني، 51–52، 271–273

�ل�صيخ �لغزو�ين، حممد ولد، 329

�صي�صكني، �إير�، 251

)�س(

�صادق، حيدر بدوي، 323

�صالح، برهم، 329

�صالح، في�صل حممد، 322

�ل�صباح، نو�ف �الأحمد �جلابر، 307، 314

�صحر�ء �لنّقب، 247، 316

�ل�صحر�ء �لغربية، 326، 329، 342، 381

،36  ،32  ،27–26 تر�مب،  خطة  �لقرن/   �صفقة 

،200  ،166  ،159  ،93  ،91  ،56  ،49  ،43–42 

،243–242  ،231  ،221  ،217  ،215–214 

 ،313  ،308  ،299–298  ،294  ،290  ،286–285

 ،389–388  ،380–378  ،370  ،344–342  ،339

431–430 ،426 ،416 ،414 ،393

�صفقة وفاء �الأحر�ر/ �صفقة جلعاد �صاليط، 295

�صنعاء، 339

�صور باهر، 179

�ل�صومال، 431

 ،303  ،294  ،260–259  ،129  ،120–119 �ل�صني، 

430 ،428 ،420

)�س(

�ل�صمريي، عدنان، 200

�ل�صيف، حممد، 384

)ط(

طالبان، 408

طهر�ن، 382، 386–387

طوبا�ص، 56، 75

طولكرم، 75

)ظ(

ظريف، حممد جو�د، 379

)ع(

�لعاروري، �صالح، 33–34، 37–38، 43، 46–47

عبا�ص، حممود )�أبو مازن(، 25–26، 28–32، 34–36، 

 ،59–58  ،55–54  ،51  ،49–47  ،45–42  ،40–38

 ،288  ،273–270  ،266  ،218  ،216–215  ،200

 ،391  ،373  ،371–370  ،306  ،304  ،298  ،290

430

عبا�ص، من�صور، 232، 243–244، 246

عبد �هلل �لثاين )ملك �الأردن(، 288، 293–294، 296

عبد �هلل، �صلوى، 298

عبد �هلل، �صيف �لدين، 390

عبد �لرحمن، حممد بن، 314

عبد �لعزيز، �صلمان بن، 304، 309

عبد �لقادر، حامت، 155

عبد �للطيف، حممد، 341

عبد �للهيان، ح�صني �أمري، 381

عبد �لهادي، �أنور، 297–298

عبيد�ت، كمال، 175

عت�صيون، يهود�، 146

�لعتيبة، يو�صف، 334

�لعثماين، �صعد �لدين، 327

�لعثيمني، يو�صف بن �أحمد، 366

�لعجوري، �أكرم، 384

عدن، 339

عدنان، خ�رش، 211

�لعدو�ن على غزة )2014(، 204

�لعر�ق، 124، 329–330، 342، 378، 419

�حلكومة �لعر�قية، 330  -

جمل�ص �لق�صاء �الأعلى، 330  -

عرفات، يا�رش، 440
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عريقات، �صائب، 59، 200، 272

ع�صقالن، 204

ع�رش�وي، حنان، 48، 59

عكا، 240

عليان، فادي، 157

�لعمادي، حممد، 305

عّمان، 87، 296، 340

ُعمان، 124، 310–311، 313–315، 339، 342، 392، 

417

عمرو، هادي، 54، 217

عنتيبي )مدينة(، 322

عون، مي�صال، 298–299

�لعوي�ص، عبد �لرحمن، 333

�لعي�صوية، 163، 174

)غ(

�لغابون، 396

غال، يت�صحاق، 337

�لغامن، مرزوق، 314

غوتريي�ص، �أنطونيو، 412–413، 428

غور �الأردن، 33، 416، 422، 432

غوردون، فيليب، 422

غو�صة، �إبر�هيم، 294

)ف(

�لفاخوري، ناهد، 211

�لفار�ص، رنا، 314

فتوح، روحي، 297

فدوي، علي، 381

فرج، ماجد، 272

 فرن�صا، 120، 124، 252، 259–260، 267، 288–289،

424 ،326 ،316 ،293

فريج، عي�صاوي، 313

فريد، �آ�صاف، 150

فريدمان، توما�ص، 203

�لف�صفو�ص، كايد، 211

فوتيل، جوزيف، 418

فيا�ص، �صالم، 45–46

�لفي�صل، تركي، 309

فينكلمن، يارون، 263

)ق(

قا�آين، �إ�صماعيل، 203، 384–385

،240  ،234  ،232  ،229 �ملوّحدة،  �لعربية   �لقائمة 

273 ،246–242

قاليباف، حممد باقر، 381

 ،369  ،293  ،291–288  ،286  ،49  ،38  ،35 �لقاهرة، 

373

�لقبة �حلديدية، 220

قب�ص، 267، 289، 315، 368، 374، 424، 426

قبطي، مازن، 169

قبها، و�صفي، 56

�لقدوة، نا�رش، 39، 45–46

�لقذ�يف، معمر، 431

قرقا�ص، �أنور، 308، 312، 315، 332

�لقرن �الإفريقي، 417

�لقره د�غي، علي حميي �لدين، 394

قري�صي، �صاه حممود، 393

�لق�صام، عز �لدين، 167

قطر، 38، 124، 305، 307، 310، 313–314، 417

قطينة، حمزة، 163

قلقيلية، 75، 182–184

قمة �آ�صيان )2020(، 390

قمة �القت�صاد �لرقمي �مل�صتقبلي، 320

قمة كامب ديفيد )2000(، 213، 215

قمر �لدين، عمر، 324

�لقوقاز، 369، 418–419
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)ك(

كات�ص، ي�رش�ئيل، 159، 318

كات�ص، يعقوب، 181

كارتر، جيمي، 417

كاز�خ�صتان، 396

كا�صت، خو�صيه �أنطونيو، 432

كاملان، طال، 271

كالني، �إبر�هيم، 372

كامل، عبا�ص، 288–292

�لكامريون، 396

كر�فت، كيلي، 382

كرد�صتان )�لعر�ق(، 329–330

ك�صمري، 392–393

كفار �صابا )مدينة(، 183

كند�، 72، 93، 252، 394، 411، 421، 433

 ،171  ،147–144 �الإ�رش�ئيلي،  �لبملان  �لكني�صت/ 

 ،246–241  ،238–234  ،232–229  ،214  ،209

269 ،266 ،256

كهانا، مئري، 237

كو�الملبور، 389–390

كوخايف، �أفيف، 265–266، 272

كوربن، جريمي، 92

كوريا �جلنوبية، 259–260

كوريا �ل�صمالية، 302، 420

كورين، حاييم، 291

كو�صوفو، 287، 366، 373

كو�صرن، جاريد، 308–309، 332، 383

�لالتينية  �أمريكا  يف  �لفل�صطينية  �لكونفدر�لية 

و�لكاريبي “كوبالك”، 92

كوهني، �إيلي، 291، 313، 321، 325، 392، 395

كوهني، يو�صي، 316

 ،314–313  ،311–310  ،308–307  ،124 �لكويت، 

417 ،336

- �لبملان �لكويتي، 340

- جمل�ص �الأمة �لكويتي، 314

- جمل�ص �لوزر�ء �لكويتي، 310

كريي، جون، 213

كيلرن، �أريل، 147

)ل(

 ،231  ،229  ،219–218  ،200  ،151  ،53 البيد، يائري، 

 ،296  ،291  ،246–245  ،241–240  ،237–236

392 ،340 ،335

الز�ريني، فيليب، 82، 412

الفروف، �صريجي، 33

الهاي )مدينة(، 93

،285  ،267–265  ،201  ،88–81  ،72  ،56  لبنان، 

 ،416  ،408  ،385  ،343–341  ،306  ،302–297

419

- �لبملان �للبناين، 299

- �جلي�ص �للبناين، 302

- �حلكومة �للبنانية، 83، 299، 301–302، 343

- جمل�ص �لنو�ب �للبناين، 298، 300–301

جلنة �حلو�ر �للبناين �لفل�صطيني، 83

،298  ،218  ،215  ،30 �لدولية،  �لرباعية   �للجنة 

440 ،429 ،426 ،424 ،414–413

جلنة �ل�صوؤون �لعامة �الأمريكية �الإ�رش�ئيلية )�الآيباك(، 

423

�للجنة �لوطنية ملقاطعة “�إ�رش�ئيل”، 31

�للد، 150، 238–240، 331

لندن، 91–92، 433

لوك�صمبورغ، 424

لوكوك، مارك، 413

ليبمان، �أفيجدور، 238، 245

ليبو، �أرييه، 152

ليبيا، 72، 315، 329، 342، 367، 368–369

- حكومة �لوحدة �لوطنية، 368
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- حكومة �لوفاق �لوطني/ حكومة فايز �ل�رش�ج، 

368–367 ،315

ليفانون، �إ�صحق، 292

ليفي، �آري، 160

)م(

موؤمتر �الأمن �الإقليمي )2021(، 395

موؤمتر �لبحرين لل�صالم �القت�صادي، 414

- وثيقة �ل�صالم من �أجل �الزدهار، 414، 422

موؤمتر �حلو�ر �لفل�صطيني يف �لقاهرة )2005(، 35

موؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�ص، 315

موؤمتر ديربان )2001(، 411

�ملوؤمتر �ل�صعبي لفل�صطينيي �خلارج، 92

موؤمتر فل�صطينيي �أوروبا، 91

موؤمتر مدريد لل�صالم )1991(، 215

موؤمتر هرت�صيليا )2021(، 265

�لتنمية لتمويل  �لدولية  �الأمريكية   �ملوؤ�ص�صة 

)دي �أف �صي(، 304

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 151، 155، 174

ماكرونيزيا، 411

ماكوف�صكي، مايكل، 418

ماكينزي، كينيث، 418

مالطا، 424

�ملالكي، ريا�ص، 304

ماليزيا، 365، 389–390، 396

- �لبملان �ملاليزي، 390

- �حلكومة �ملاليزية، 390

مانوجيان، نورهان، 169

 ،214  ،36–35  ،)2002( لل�صالم  �لعربية  �ملبادرة 

 ،327  ،314  ،310–309  ،303  ،298  ،287–285

430 ،428 ،365 ،342

مبادرة فل�صطينيي �أوروبا للعمل �لوطني، 91

مبادرة ممر �ل�صالم و�الزدهار، 432

مبادرة �لنقاط �لع�رشة )2016(، 36

مبارك، ح�صني، 291

�ملبحوح، حممود، 312

جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 204، 395، 408

جمل�ص �لتخطيط �الأعلى �الإ�رش�ئيلي، 181، 183

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 25، 27، 29، 31، 38، 

270 ،210–207 ،59 ،50–47

جمل�ص �لتعاون �خلليجي، 306، 308، 310، 313–314

 ،43  ،38–37  ،33  ،27 �لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص 

270 ،56 ،47

جمموعة �لعمل من �أجل فل�صطينيي �صورية، 82

 ،370  ،218  ،216  ،178 �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة 

434 ،372

 ،47  ،38  ،29 �لفل�صطينية،  �لعليا  �لد�صتورية  �ملحكمة 

49

 ،163  ،160  ،155–154 �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة 

178 ،175–174

حممد �لكعبي، نورة بنت، 335

حممد، مهاتري، 389

حممد، مو�صي فكي، 431

�ملحيط �لهادئ، 268

خميم �لبج �ل�صمايل، 300

خميم جنني، 44، 56، 272

خميم حندر�ت، 82

خميم خان �ل�صيخ، 82

خميم درعا، 82

خميم �صعفاط، 143

خميم �لريموك، 82، 298

مدريد، 433

مر�صودي، ريتنو، 392

مز�رع �صبعا )لبنان(، 300

 ،166–164 �الإبر�هيمي،  �الإبر�هيمي/ �حلرم  �مل�صجد 

286

�مل�صجد �الأق�صى، 44، 55، 57، 60، 143–161، 163، 

 ،220  ،202–201  ،197  ،186  ،180–179  ،165



2020-2021التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

464

 ،310  ،302  ،295  ،287  ،285  ،271  ،239–238

 ،410  ،395  ،383  ،371  ،366–365  ،340–339

431 ،415 ،413

- باب �الأ�صباط، 148، 154، 156

- باب �لرحمة، 143، 155–156، 163

- باب �ل�صل�صلة، 154، 156

- باب �لعامود، 44، 143، 186، 239

- باب �ملجل�ص، 154

- باب �ملطهرة، 156

- باب �ملغاربة، 154–156

- حائط �لب�ق، 161

- �لرو�ق �لغربي، 151، 156

- �صاحة �لب�ق، 156، 158–159، 161، 165

- �صاحة �لغز�يل، 148

- قبة �ل�صخرة، 155

م�صري�ت �لعودة �لكبى )قطاع غزة(، 373

م�رشوع و�دي �ل�صيليكون، 318

م�صعل، خالد، 46، 300

�مل�صهر�وي، �صمري، 45

�مل�صي�صي، ه�صام، 329

 ،293–288  ،285  ،202  ،124  ،120  ،72  ،38 م�رش، 

 ،369  ،367  ،343–342  ،337  ،329  ،323  ،307

418 ،416 ،396 ،386 ،377 ،374

- جهاز �ملخابر�ت، 288، 290–292

- �جلي�ص �مل�رشي، 292

- �حلكومة �مل�رشية، 292

�ملعاهدة �مل�رشية �الإ�رش�ئيلية )1979(، 423

معب بيت حانون، 211–212

معب رفح، 127، 212، 290، 292–293

معب �لكر�مة، 212

معب كرم �أبو �صامل، 293

،45–44  ،41  ،25  ،)2021( �لقد�ص  �صيف   معركة 

 ،168–167  ،150–149  ،93  ،59–58  ،55–54

 ،218  ،208  ،206–201  ،198–197  ،182  ،174

 ،274  ،271  ،267–266  ،264–263  ،253  ،220

 ،339  ،307  ،304  ،302  ،296  ،290–288  ،285

 ،378–377  ،372–370  ،367  ،344  ،342–341

433 ،423 ،413–412 ،394 ،388–383

معهد در��صات �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي، 198، 265، 

436 ،334

 ،334  ،332  ،330–326  ،322  ،316  ،285 �ملغرب، 

 ،381–380  ،378  ،373  ،342–340  ،337–336

431 ،423 ،418 ،396 ،392

- �الئتالف �حلكومي، 341

- �جلي�ص �ملغربي، 326، 328

- �حلكومة �ملغربية، 327

مقبة �ال�صتقالل، 167–168

مقبة �الإ�صعاف، 166–167

مقبة باب �لرحمة، 143، 161

�ملقبة �ليو�صفية، 143، 161–163

�ملقد�د، في�صل، 297

�ملكتبة �الفرت��صية �ليهودية، 251

�ملك�صيك، 421، 429، 433

مكة �ملكرمة، 332

�ملال، طارق، 292

مالدينوف، نيكوالي، 50، 410

�ملنامة، 303، 313، 331، 340، 395

منتدى غاز �رشق �ملتو�صط، 289، 376

منظمة �لتجارة �لعاملية، 117، 421

 ،31  ،27–26 �لفل�صطينية )م.ت.ف(،  �لتحرير  منظمة 

 ،57  ،55  ،53–51  ،49–47  ،42–41  ،38  ،36–35

 ،294  ،289  ،287  ،217  ،164  ،128  ،92–91  ،59

424 ،407 ،398 ،344–343

- �للجنة �لتنفيذية، 41، 47–48، 59، 200، 272

- �ملجل�ص �ملركزي، 36، 43، 47–48، 59، 272

 ،389  ،371  ،367–365 �الإ�صالمي،  �لتعاون  منظمة 

415 ،397 ،394
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و�لعلوم  للرتبية  �الإ�صالمي  �لعامل  منظمة   -

و�لثقافة )�إي�صي�صكو(، 366

منظمة �لعودة �إىل جبل �ملعبد، 151

منظمة �لوحدة �الإفريقية، 431

منوت�صني، �صتيفن، 303

�ملهدي، �ل�صادق، 323

مودي، ناريندر�، 429

مور، ريت�صارد، 55

موريتانيا، 329، 339

- �حلكومة �ملوريتانية، 329

 ،326–325  ،320  ،316  ،312  ،305  ،296 �ملو�صاد، 

332

مو�صوي، عبا�ص، 379

ميخائيلي، مري�ف، 238

مريز�، و�صفي، 173

ميناء �إيالت، 318، 320

ميناء جبل علي، 317–318

ميناء حيفا، 319

ميناء ع�صقالن، 320

)ن(

نائيه، �إيتان، 303

نابل�ص، 54، 56، 75، 182، 185، 205

�لنا�رشة، 212

�لناقورة، 301

 ،148  ،146–145  ،49  ،33  ،27 بنيامني،  نتنياهو، 

 ،216–215  ،213  ،182  ،178  ،166  ،154  ،150

 ،246  ،243–240  ،237–236  ،233–229  ،218

 ،309–308  ،300  ،296–295  ،273  ،271–270

 ،327  ،324  ،322–321  ،319  ،315  ،313–311

440 ،429 ،418 ،392 ،382 ،379 ،372 ،332

جنم، نزيه، 299

�لنخالة، زياد، 36، 387

ن�رش �هلل، ح�صن، 300، 302

�لنعيمي، علي، 307

�لنقب، 186

�لنم�صا، 371، 424

نهر �الأردن، 415

نو�ك�صوط، 329، 339

نوركني، عميكام، 264–265

نورين، فتحي، 341

�لنونو، طاهر، 202

�لنيجر، 395

نيجرييا، 396

ني�صاين، تومي، 151

ني�صنكورن، �آيف، 232

نيغل، يعقوب، 378

نيوزيلند�، 433

)هـ(

هارئيل، عامو�ص، 202

هاري�ص، كاماال، 422

ها�صبل، جينا، 53

ها�صتينغز، لني، 412–413

هب �لريح، زياد، 29

هبة باب �الأ�صباط )2017(، 186، 239

هبة باب �لرحمة )2019(، 143، 186

�لهبة �ل�صعبية يف �لقد�ص )�أيار/ مايو 2021(، 40، 55، 

240–238 ،202 ،186 ،182 ،167 ،57

هبة �لقد�ص )2015(، 186

�لهند، 120، 259–260، 286، 319، 332، 392، 419، 

429–428

هندور��ص، 366، 373

هنغاريا، 424–425

هنغبي، ت�صاحي، 312–313

 ،329  ،300  ،46–45  ،38  ،36  ،34 �إ�صماعيل،  هنية، 

408 ،390–389 ،387–384 ،373–371
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هوروفيت�ص، نيت�صان، 55

هولند�، 259–260

- �لبملان �لهولندي، 93

هوجن كوجن، 259–260

هريتزوج، �إ�صحق، 166، 265، 296، 327، 374–375

هينان، جيم�ص، 410

)و(

و�دي �الأردن، 178، 415

و�دي �حلم�ص، 143

 ،371  ،368  ،334  ،308  ،272  ،217  ،27 و��صنطن، 

424–423

�لقومي،  لالأمن  �ملوؤقت  �ال�صرت�تيجي  �لتوجيه  وثيقة 

422–420

وثيقة �لوفاق �لوطني )2006(، 36

 ،72  ،59  ،53 �أمريكا،  �الأمريكية/  �ملتحدة  �لواليات 

 ،252–251  ،219–217  ،215  ،124  ،120  ،93

 ،295  ،293  ،289–288  ،268  ،260–258

 ،324  ،319  ،317  ،312  ،310  ،308–306  ،303

،379  ،373  ،371  ،368–367  ،334  ،330  ،326 

،398  ،396  ،392–391  ،386  ،382–381 

 ،426–419 ،417–416 ،414–413 ،411 ،409–408

440–439 ،436 ،433 ،430

�لبنتاغون، 419  -

 ،332  ،311–310  ،308  ،27 �الأبي�ص،  �لبيت   -

422 ،420 ،382 ،379 ،340

�جلي�ص �الأمريكي، 204، 419  -

�لكوجنر�ص �الأمريكي، 293، 423  -

�الأمريكية �ملركزية  �ال�صتخبار�ت  وكالة   - 

)�صي �أي �إي(، 53–54

واليتي، علي �أكب، 381

ويدودو، جوكو، 391

ويني�صالند، تور، 412

)ي(

�ليابان، 260، 286، 432

ياتوم، د�ين، 296

يا�صني، حميي �لدين، 390–391

يافا، 159، 166–167، 240

يد�ي، تامري، 264

يزبك، هبة، 243

يعلون، مو�صيه، 231

�ليمن، 176، 339، 419، 422

 ،369–368  ،316  ،289  ،268–267  ،168 �ليونان، 

426 ،424 ،377–376 ،374

يي، و�جن، 430
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اإ�سدارات مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات

اأواًل: االإ�شدارات باللغة العربية:

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

ب�صري نافع وحم�صن حممد �صالح، حمرر�ن، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005،   .1

.2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2020–2021، 2022.  .12

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، خمتارات من الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2005،   .13

.2006

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

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

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

ل�شنة 2008، 2011.

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

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

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .19
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�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

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

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

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

الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.

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

الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.

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

الفل�شطينية ل�شنة 2018، 2019.

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

الفل�شطينية ل�شنة 2019، 2020.

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

الفل�شطينية ل�شنة 2020، 2021.

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

�إن�صاناً؟ )1(،  �أول�صت  48 منوذجاً، �صل�صلة  عن�رشية اإ�رشائيل: فل�شطينيو  �إ�صماعيل،  عبا�ص   .27

.2008

ح�صن �بحي�ص و�صامي �ل�صالحات ومرمي عيتاين، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتالل   .28

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

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة   .29

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

فر��ص �أبو هالل، معاناة الأ�شري الفل�شطيني يف �شجون الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت   .30

�إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

 ،)5( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  الإ�رشائيلية  املجازر  علي،  يا�رش   .31

.2009

مرمي عيتاين ومعني منّاع، معاناة الالجئ الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )6(، 2010.  .32

حم�صن حممد �صالح، معاناة القد�س واملقد�شات حتت الحتالل الإ�رشائيلي، �صل�صلة �أول�صت   .33

�إن�صاناً؟ )7(، 2011.

ح�صن �بحي�ص وخالد عايد، اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )8(،   .34

.2010
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�أول�صت �صل�صلة  الإ�رشائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .35 
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