فهر�ست

فهر�ست
(�أ)

�أبو عيا�ش ،ر�ضوان608 ،
�أبو عيطة ،ح�سن596 ،

االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة (�أمان)،
691

�أبو الفول ،ف�ؤاد625 ،

الآغا ،حممد رم�ضان705 ،

�أبو كميل ،جربيل610 ،

الآلية الدولية امل�ؤقتة668 ،389 ،

�أبو كو�ش ،حممد43 ،

الآلية الفل�سطينية الأوروبية لإدارة
املعونة االجتماعية االقت�صادية،389 ،
668 ،393–392

�أبو لبدة ،ح�سن707 ،
�أبو مغلي ،فتحي696 ،
�أبو هالل ،خالد524 ،

�أبرامز� ،إليوت523 ،

االحتاد الأوروبي،168 ،164 ،125–124 ،
،393–392 ،389–387 ،255 ،194 ،182
،570 ،567–566 ،497–496 ،492 ،470
،655–654 ،652 ،649–648 ،643
669–668 ،665–663

�إبراهيم ،حم�سن44 ،
�إبراهيم ،يو�سف599 ،
�أبو بكر ،جناة707 ،
�أبو احلم�ص ،نعيم180 ،

االحتاد ال�سوفييتي،41–40 ،37–35 ،29 ،25 ،
645 ،331 ،302 ،165 ،63 ،61 ،50

�أبو دقة ،عزيز701 ،
�أبو دية ،نبيل610 ،

الأحمد ،عزام712 ،537 ،317 ،309 ،

�أبو الرب ،عالء527 ،

الأردن،34 ،32–31 ،29–27 ،24 ،22–21 ،
،123–122 ،98 ،82 ،62 ،60 ،41 ،38
،404–401 ،385–384 ،366 ،178 ،166
،654 ،652 ،613 ،565 ،557 ،510 ،466
699 ،663

�أبو الرب ،حممود258 ،
�أبو زايدة� ،سفيان316 ،
�أبو زنيد� ،سمري258 ،
�أبو �ستة ،فواز686 ،

�أريحا،75 ،72–70 ،67 ،57–55 ،50–47 ،
،410–409 ،333 ،265 ،253 ،101 ،87
،622 ،615 ،545 ،482 ،453 ،449–448
706–705 ،655 ،643

�أبو �شباك ،ر�شيد722 ،490 ،460 ،184 ،
�أبو �شمالة ،ماجد693 ،
�أبو �شنب� ،إ�سماعيل322 ،
�أبو عبيدة (كتائب الق�سام)474 ،

�إ�سبانيا659 ،385–384 ،

�أبو عيا�ش ،حافظ623–622 ،

الأ�سد ،حافظ60 ،
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ال�سلطة الفل�سطينية
 وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيلالالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق
الأدنى (الأونروا)،403 ،386 ،
،432 ،428–427 ،420 ،416–415

�إ�سالم �آباد581 ،
�آ�شتون ،كاثرين566 ،
ا�شتية ،حممد599 ،570 ،151 ،
الآغا ،زكريا591 ،

665

الأغوار565 ،410–409 ،
الإفرجني ،عبد اهلل691 ،70 ،

�أنابولي�س،565 ،547 ،389 ،312 ،97–96 ،
667 ،640
�أن�س ،مالك بن267 ،

الأقرع� ،ساهر625 ،

�أوباما ،باراك675 ،566 ،165–164 ،97 ،

احلمد اهلل ،رامي153 ،148 ،

�أو�سلو،44–42 ،37 ،24–21 ،19 ،17 ،15 ،
،77 ،75–70 ،67 ،64–56 ،53–46
،112 ،110–109 ،103 ،92 ،86 ،82–81
،130–128 ،126 ،123 ،117 ،115–114
،159 ،156–154 ،143 ،138–135 ،133
،194 ،192 ،173 ،169–168 ،164 ،161
،309 ،307 ،304–301 ،277 ،265 ،227
،337 ،333–332 ،330–329 ،324 ،319
،483 ،478 ،471 ،464 ،453 ،448 ،386
،537 ،513–512 ،509 ،505–503 ،497
،563 ،555–554 ،550–548 ،546–545
،606 ،603 ،600 ،594 ،580 ،576 ،572
،643–641 ،639 ،621 ،613 ،611 ،609
،664–663 ،658 ،654–652 ،646–645
،727 ،723 ،683–682 ،674 ،669

�أفغان�ستان647 ،

الدار ،عكيفا566 ،
�أملانيا668 ،648 ،644 ،385–384 ،366 ،
�أملوز ،موتي538 ،
�ألون ،نيت�سان538 ،
الإمارات719 ،666 ،393–391 ،

الأمم املتحدة،34–33 ،31 ،29 ،26–24 ،22 ،
،168–166 ،164–163 ،158 ،153 ،98 ،63
،308 ،276 ،270–269 ،266 ،207 ،170
،589 ،567 ،548 ،543 ،494 ،466 ،456
،654 ،650 ،648 ،644–641 ،639 ،598
728 ،673–671 ،662
	الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤونالإن�سانية (�أوت�شا)587–586 ،
 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي695 ،	اجلمعية العامة،168 ،98 ،49 ،25 ،672 ،642 ،589 ،516 ،427 ،269
 جمل�س الأمن الدويل،32 ،26 ،23 ،،266 ،163 ،94 ،47 ،45–44 ،41 ،34
672 ،647 ،590
 -منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)،

730–729

�أوملرت� ،إيهود565 ،531 ،97–95 ،
�إياد� ،أبو علي693 ،
�أيالون ،داين69 ،
�أيالون ،عامي509 ،321 ،161 ،

�إيران،648 ،645 ،529 ،368 ،329 ،165 ،
659–658 ،653–652
�إيطاليا385–384 ،
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 منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلموالثقافة (اليون�سكو)584 ،575 ،

�إيالن ،بار97 ،
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فهر�ست
(ب)

بلري ،طوين567 ،
بن �إليعازر ،بنيامني471 ،

بابون ،فريا620 ،

البنك الإ�سالمي للتنمية695 ،243 ،

باراك� ،إيهود،531 ،516 ،474 ،93 ،82–81 ،
584 ،557

البنك الدويل،393–392 ،143 ،127 ،125 ،69 ،
654

باري�س،389 ،343 ،228 ،199 ،143 ،69–67 ،
730 ،717 ،667 ،659 ،395

بني عودة ،غازي634 ،616 ،

بت�سيلم  -مركز املعلومات الإ�رسائيلي
حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي املحتلة،
585 ،555 ،117

بو�ش ،جورج (الأب)41 ،

بو�ش ،جورج (االبن)،469 ،178 ،96 ،94 ،
656 ،643 ،523 ،519 ،494

بحر� ،أحمد465 ،322 ،320 ،255 ،252 ،232 ،

بو�شونغ ،بول657 ،

البحر امليت118 ،

البياري ،والء610 ،

الربازيل649 ،

بيت حانون693 ،125 ،

الربدويل� ،صالح607 ،

بيت حلم،526 ،422 ،410 ،101 ،87–86 ،
627 ،620 ،610 ،581

الربغوثي ،حافظ631 ،
الربغوثي ،جمد527 ،

البيتاوي� ،أحمد123 ،

الربغوثي ،مروان540 ،243 ،239–238 ،

البرية591 ،583 ،410 ،289 ،101 ،

الربغوثي ،مهيب610 ،

بريزيت422 ،185 ،152 ،

برلني685 ،658 ،590 ،

بريوت458 ،162 ،86 ،33 ،

برن�س ،جيم716 ،

برييز� ،شمعون،76 ،70 ،62 ،58 ،46 ،44 ،
504

برنياع ،ناحوم528 ،

بيغن ،مناحيم554 ،38 ،30 ،

برهوم ،فوزي527 ،

بيليتري� ،ستيفن504 ،

بروك�سل570 ،536 ،

بيلني ،يو�سي42 ،

بريطانيا،644 ،385–384 ،182 ،26 ،23 ،
648

بينت ،نفتايل570 ،120 ،

برمير ،بول316 ،

(ت)

ب�سي�سو ،ف�ؤاد686 ،

تركيا652 ،403 ،392 ،385–384 ،368 ،

بلجيكا722 ،

ت�شامربلني ،نيفيل58 ،

بلعاوي ،حكم183 ،71 ،

ت�شوم�سكي ،نعوم671 ،

بلعني610 ،592 ،589 ،543 ،
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ال�سلطة الفل�سطينية
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني  -القيادة
العامة658 ،653 ،513 ،310 ،56 ،25 ،

ت�شيك ،كونراد575 ،
التعمري� ،صالح708 ،

جبهة الن�ضال ال�شعبي الفل�سطيني،71 ،
313 ،304 ،206

تل �أبيب،472 ،319 ،179 ،98–97 ،44 ،42 ،
683 ،568 ،531 ،521–520
التلمود713 ،
تنظيم القاعدة529 ،158 ،
تون�س،458 ،315 ،173 ،134 ،44–43 ،41 ،

اجلدار العازل،110 ،97–96 ،90–87 ،
،149 ،133 ،130 ،120–118 ،113–112
،442 ،427 ،379 ،214 ،186 ،179
،596 ،592–584 ،582 ،564 ،544–543
673 ،662 ،656 ،647 ،600
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(ث)

جرادات ،هنادي180–179 ،

ثرال ،ناثان534 ،

جرجيان� ،إدوارد522 ،
اجلزائر440 ،393 ،391 ،315 ،41 ،24 ،

(ج)

جلعاد ،عامو�س538 ،471 ،

جامعة الدول العربية،583 ،59 ،50 ،27 ،
639 ،591
جانت�س ،بني540 ،
اجلبايل ،غازي329 ،184 ،
جباليا595 ،
جرب� ،إ�سماعيل258 ،
جرب ،توفيق220 ،
جربيل� ،أحمد310 ،56 ،
جبهة التحرير الفل�سطيني (جماعة �أبو
العبا�س)304 ،
اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة
(حدا�ش)584 ،

جنيف661 ،161 ،
جنني598–597 ،526 ،410 ،180 ،101 ،86 ،
جهاد ،حممد511 ،

جهاز الأمن العام (ال�شاباك)،441 ،321 ،
،526 ،515 ،509 ،474 ،472 ،468 ،465
540 ،537–536
اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
،375 ،368 ،349 ،346–345 ،285 ،223
،555–554 ،437 ،430 ،411 ،409 ،401–400
715 ،702 ،558
جول ،مونا43 ،
اجلوالن401 ،303 ،28 ،24 ،

اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني،
،206 ،177 ،155–154 ،135 ،71 ،55 ،25
530 ،513 ،332–331 ،306 ،231

جولد�ستون (تقرير)647 ،312 ،158 ،
جون�ستون� ،آالن220 ،

اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني،55 ،25 ،
،206 ،199–198 ،177 ،154 ،135 ،86
،468 ،332–331 ،306 ،255 ،253 ،231
530 ،517 ،513

جون�سون ،ليندون29 ،
جي�ش الإ�سالم521 ،
جي�ش التحرير21 ،
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فهر�ست
(ح)

 كتلة التغيري والإ�صالح،232 ،193 ،255 ،249
	املكتب ال�سيا�سي،336 ،334 ،310 ،534 ،530 ،524 ،511

حب�ش� ،صخر70 ،
حبيب ،خ�رض527 ،

حركة اجلهاد الإ�سالمي،139 ،134 ،43 ،
،215 ،198 ،179 ،177 ،160 ،156–154
،331–329 ،321–319 ،310 ،306 ،249
،505–504 ،466 ،464 ،460 ،457 ،336
،521–520 ،515 ،513 ،509–508
682 ،658 ،653 ،607 ،527–525
-

حركة فتح،108 ،71–70 ،55 ،25 ،22 ،20 ،
،155–154 ،144 ،142 ،139 ،134–133 ،126
،187–186 ،178–177 ،166 ،159–157
،204–201 ،198–195 ،192 ،190–189
،228–227 ،225 ،221–216 ،214 ،212 ،206
،255–253 ،251–249 ،238 ،232–231
،306 ،304 ،302–301 ،285 ،260 ،257
،323 ،320 ،318–313 ،311 ،309–308
،359 ،344 ،337 ،335–331 ،327–326
،478 ،475 ،472 ،460 ،457 ،389 ،365
،516 ،508 ،494 ،489 ،486 ،484 ،481
،550–549 ،537 ،531–529 ،526–520 ،518
،624 ،620 ،617–616 ،612 ،598 ،582
،669 ،658–656 ،633–632 ،627
،693–690 ،688–687 ،685 ،683–682
،712–711 ،707 ،704 ،701–700 ،698–697
732 ،729 ،727 ،722 ،718 ،714

�رسايا القد�س526 ،520 ،

حركة حما�س،108 ،96 ،76 ،56 ،43 ،22 ،
،141 ،139 ،136 ،134–133 ،126 ،110
،177 ،167–166 ،159–153 ،148 ،143
،219–215 ،213 ،209–201 ،198–193
،232–231 ،228–227 ،225–224 ،222
،306 ،302 ،285 ،259–258 ،256–249
،336–333 ،328–318 ،316 ،314 ،312–308
،367 ،360–358 ،349 ،345–344
،457 ،455–454 ،389 ،387 ،377–376
،478 ،476–470 ،467–464 ،460–459
،494 ،491 ،489–488 ،486 ،484 ،481
،511–507 ،505–504 ،499 ،497–496
،543 ،541–538 ،536–519 ،516–513
،607 ،598 ،583 ،569 ،565–564 ،550
،629 ،627–626 ،624 ،617–616 ،611
،653 ،649 ،644–643 ،635 ،633–631
،682 ،673 ،670–667 ،661 ،658–656
،722 ،720–719 ،711–710 ،690–689

 كتــائـب �ش ـهـداء الأقـ�صــى،158 ،،516 ،474 ،472 ،190 ،178–177
620 ،549 ،526 ،520 ،518
	اللجنة احلركية العليا687 ،	اللجنة املركزية،187 ،183 ،177 ،،514 ،511 ،507 ،318 ،316 ،238
،712–711 ،692 ،683 ،537 ،524
721 ،718
	املجل�س الثوري،317–316 ،238 ،711 ،696 ،687

730

 كتائب عز الدين الق�سام،190 ،76 ،،510–509 ،507 ،474 ،466 ،321
،531 ،525 ،521–520 ،515–514

احلرم الإبراهيمي319 ،112 ،77 ،

حزب االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني
(فدا)332 ،313 ،304 ،177 ،

533
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ال�سلطة الفل�سطينية
حزب اهلل (لبنان)653 ،649 ،521 ،

حوامتة ،نايف513 ،

حزب البيت اليهودي570 ،

احلوت� ،شفيق57 ،

حزب اخلال�ص الوطني الإ�سالمي607 ،

حوراين ،عا�صم719 ،

حزب ال�شعب،313 ،304 ،206 ،177 ،55 ،

حوراين ،ع�صام719 ،

332

حيفا179 ،

حزب العدالة والتنمية652 ،

(خ)

حزب العمل الإ�رسائيلي81 ،42 ،39–37 ،

خالد ،تي�سري592 ،

حزب الليكود،97 ،93 ،86 ،77 ،57 ،39–38 ،
554 ،515

خالد ،غ�سان294 ،
خانيون�س610 ،410 ،101 ،

حزب مريت�س570 ،

اخلرطوم30 ،

احل�سن ،بالل57 ،

اخلريبي ،عماد610 ،

احل�سن الثاين (ملك املغرب)62 ،

خري�شة� ،إبراهيم709 ،

احل�سن ،خالد71 ،

خري�شة ،ح�سن705–704 ،260 ،149 ،144 ،

ح�سن ،مراد610 ،

خريطة الطريق،141 ،105 ،97 ،95–94 ،87 ،
،183–181 ،179 ،177 ،174 ،162 ،155
،471 ،469 ،328 ،324 ،317 ،210 ،185
،547 ،534 ،526–525 ،519–518 ،494
656 ،643 ،550

احل�سن ،هاين683 ،524 ،
احل�سيني� ،أمني27 ،
احل�سيني ،رفيق712–711 ،
احل�سيني ،في�صل43–42 ،

خزميية ،عبد الفتاح331 ،

حق النق�ض (الفيتو)673–672 ،647 ،146 ،

اخل�رضي ،جمال196 ،

حلف �شمال الأطل�سي (الناتو)675 ،652 ،

اخلط الأخ�رض،590 ،557 ،130 ،118 ،88 ،

حماد ،فتحي536 ،217 ،

594

حماد ،منر532 ،

اخلطيب ،ح�سن720 ،

حمامرة ،ممدوح629–627 ،

خليج العقبة178 ،31 ،

حمد ،عبد الرحمن180 ،

اخلليل،119 ،112 ،101 ،78–76 ،73 ،52 ،
،544 ،534 ،526 ،422 ،410–409 ،293
710 ،655 ،643 ،635 ،578

حمد ،غازي611 ،
حمد ،ه�شام508 ،

خويرة� ،سامر629–628 ،

حمدان� ،أ�سامة534 ،309 ،
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فهر�ست
(د)

،392–389 ،374 ،368–367 ،359 ،354
،491 ،475 ،472 ،455 ،439 ،410 ،395
،537–536 ،534–529 ،527 ،523 ،517 ،514
،597 ،592 ،584 ،568 ،543 ،541–540
،651 ،625–624 ،615 ،610 ،600–599
،700–699 ،690–689 ،672–670 ،659 ،657
722 ،710 ،707 ،705–704 ،702

دائرة الإح�صاء املركزية الإ�رسائيلية،412 ،
439 ،436 ،429
دايتون ،كيث،524–522 ،495 ،472 ،311 ،
704 ،657–656 ،550 ،534
دبي721 ،

دحالن ،حممد،197 ،187 ،185 ،175 ،125 ،
،523 ،518 ،460 ،327 ،311–310 ،260
722–721 ،718 ،697 ،695 ،683 ،657

رامون ،حاييم96 ،
راي�س ،كوندوليزا656 ،523 ،124 ،
راينهاردت ،وولف523 ،

دراغمة ،حممد629 ،

الرباط25 ،21 ،

درور� ،شلومو585 ،

الرجوب ،جربيل517 ،468 ،460 ،

دروي�ش ،حممود57 ،

رزقة ،يو�سف325 ،

دعيق� ،إ�سماعيل706–705 ،

ر�شيد ،حممد (�سالم ،خالد)،684–682 ،511 ،

الدلو ،جواد624 ،

716–715

دم�شق578 ،519 ،513 ،335 ،310 ،

ر�ضوان� ،إ�سماعيل584 ،

الدوحة336 ،208 ،167 ،

الرعي ،حممد610 ،

دويك ،عزيز256 ،232 ،

الرفاتي ،حممد327 ،

دي �سوتو� ،ألفارو668 ،656 ،494 ،

رفح،410 ،326 ،222 ،191 ،126–121 ،101 ،
708 ،692 ،496 ،471

ديزنغوف (عملية)319 ،
دي�سكني ،يوفال536 ،527 ،474 ،472 ،

الرحمي ،حممود232 ،

ديوان الرقابة املالية والإدارية،142 ،138 ،
325 ،282 ،258 ،250 ،144

رمالوي� ،سامي708–707 ،
الرنتي�سي ،عبد العزيز322 ،

ديوان املوظفني687 ،325 ،250 ،144 ،138 ،

رود�س27 ،

(ر)

رو�س ،دين�س655 ،

رابني� ،إ�سحق،71 ،59–57 ،46–43 ،39 ،21 ،
504–503 ،93 ،76

رو�سيا670 ،649 ،643 ،393–392 ،61 ،35 ،
روما567 ،

ر�أفت� ،صالح313 ،

ريان ،نزار322 ،

رام اهلل،206 ،157 ،141 ،101 ،87–86 ،69 ،
،313 ،295 ،289 ،285–284 ،256 ،232
،345 ،336 ،333 ،331 ،328–327 ،316

الري�س ،ناه�ض185 ،
ري�سكني� ،شلومو596 ،
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ال�سلطة الفل�سطينية
(ز)

ال�سويد649 ،385–384 ،24 ،
�سيناء303 ،222 ،124 ،31 ،28 ،24 ،

زئيفي� ،أهارون518 ،
زئيفي ،رحبعام517 ،468 ،332 ،86 ،

(�ش)

الزعنون� ،سليم509 ،320 ،71–70 ،

�شابريا ،مو�شيه571 ،

زكي ،عبا�س531 ،514 ،70 ،

�شاحاك� ،أمنون ليبكني512 ،509 ،321 ،

زجنر ،يوئيل43 ،

�شارون� ،أريل،179 ،95 ،93 ،91 ،87–86 ،
،582 ،565 ،519 ،516–515 ،323–322

الزهار ،حممود،583 ،520 ،465 ،322 ،320 ،
721

585

زيد� ،سالم295 ،

ال�شاعر ،مو�سى610 ،

(�س)

�شاليط ،جلعاد539 ،521 ،251 ،232 ،126 ،

ال�سادات� ،أنور645 ،56 ،30 ،

ال�شامي ،عبد اهلل322 ،

�سافري� ،أوري62 ،43 ،

�شامري� ،إ�سحق42 ،39–38 ،

�ستوكهومل44 ،26 ،

�شانزر ،جوناثان719 ،

ال�رسطاوي56 ،

�شاهني ،عبد العزيز697–696 ،

�رسي ،روبرت543 ،

�شبانة ،فهمي712–711 ،541 ،

�سعدات� ،أحمد،517 ،468 ،333–332 ،253 ،

ال�رشق الأو�سط،41 ،39 ،36–35 ،33 ،23 ،
،645 ،582 ،523 ،494 ،62–61 ،45–44
719 ،714 ،697 ،675 ،652–651

540

�سعيد� ،إدوارد727 ،330 ،57 ،
�سكيك ،حممد714 ،

�رشم ال�شيخ،452 ،93 ،87 ،85–81 ،24 ،
،643 ،548–547 ،519 ،511 ،493 ،466

�سلطة املياه710 ،599–597 ،126 ،

�سلطة النقد الفل�سطينية،236 ،142 ،67 ،
686 ،365 ،360 ،357–356 ،314 ،282

668

�سلفيت410 ،101 ،

�رشيتح ،طاهر611 ،

�سلوان575 ،

ال�رشيف ،حمي الدين514 ،

�سليمان ،عمر175 ،

ال�رشيف ،نبيل598–597 ،

�سمارة ،رامي625 ،

�شعت ،حمدي598 ،

ال�سودان719 ،315 ،

�شعث ،نبيل714 ،508–506 ،320 ،180 ،71 ،

�سورية،166 ،41 ،36 ،29 ،27 ،25–24 ،21 ،
652 ،613 ،604 ،404–402

ال�شعيبي ،عزمي686 ،

740

فهر�ست
طالل ،ح�سني بن،122–121 ،60 ،35–34 ،

�شفات� ،آري713 ،

708

ال�شقاقي ،فتحي329 ،

طهران167 ،

ال�شقريي� ،أحمد20–19 ،

طوبا�س410 ،101 ،

ال�شنطي ،ع�صام691 ،

طوكيو651 ،

ال�شوا ،ر�شاد722 ،

طولكرم544 ،422 ،410 ،101 ،87–86 ،

ال�شوبكي ،جمال180 ،

الطيبي ،جواد695 ،180 ،

�شولتز ،جورج38 ،

(ع)

ال�شيخ ،ح�سني533 ،
�شرياك ،جاك649 ،

عايد ،خالد554 ،
عبا�س ،طارق718 ،151 ،

(�ص)

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

�صادق ،عديل687 ،
�صافية ،عفيف42 ،
�صالح ،علي عبد اهلل530 ،
�صايغ ،يزيد492 ،
�رص�صور ،حربي710 ،
ال�صفطاوي ،عالء611 ،
�صندوق النقد الدويل215 ،143 ،
�صيام� ،سعيد711 ،327 ،311 ،217 ،
ال�صيفي� ،سميح526 ،
ال�صني670 ،649 ،392 ،385–384 ،167 ،14 ،

(�ض)
ال�ضمريي ،عدنان540 ،533 ،

عبا�س ،يا�رس720–718 ،151 ،
عبد اهلل الثاين (ملك الأردن)27 ،

(ط)

عبد اهلل ،رم�ضان513 ،330 ،310 ،

طابا546 ،506 ،151 ،76 ،73 ،

عبد اهلل ،ه�شام611 ،

الطريفي ،جميل714 ،

عبد الباقي� ،أحمد27 ،

741

ال�سلطة الفل�سطينية
عبد ربه ،وليد596 ،

العري�ش222 ،

عبد ربه ،يا�رس714 ،71 ،55 ،44 ،

عريقات� ،صائب،313 ،240 ،180 ،160 ،
590 ،571–570 ،567 ،565

عبد الرحيم ،الطيب507 ،320 ،71 ،

عزام ،نافذ322 ،

عبد ال�شايف ،حيدر43–42 ،

ع�رشاوي ،حنان313 ،43–42 ،

عبد العزيز ،عبد اهلل بن311 ،

الع�صا� ،صهيب610 ،

عبد العزيز ،عمر بن267 ،

ع�صفور ،ح�سن43 ،

عبد العزيز ،فهد بن33 ،

عطا اهلل ،حازم528 ،

عبد القادر ،حامت686 ،317 ،

ُعمان393 ،391 ،

عبد الكرمي ،ن�رص387–386 ،356 ،

ع ّمان700 ،568 ،310 ،34 ،27 ،

عبد النا�رص ،جمال20–19 ،

عمرو ،نبيل،628 ،624 ،615–614 ،179 ،
720 ،632

العتيلي� ،شداد598 ،
عثمان ،زياد616 ،

عمرو ،يا�رس71 ،

العراق،165 ،51–50 ،41 ،35 ،27 ،24 ،
654 ،645 ،604 ،393 ،391 ،316–315

عمرية ،حنا313 ،
عنان ،كويف466 ،

(عرفات) ،زهوة717 ،

عو�ض ،حممد628 ،

عرفات� ،سهى717 ،

عو�ض اهلل ،عادل515–514 ،

عرفات ،مو�سى508–507 ،458–457 ،

عو�ض اهلل ،عماد515–514 ،

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

عيا�ش ،يحيى511–509 ،466 ،321 ،76 ،

(غ)
الغ�صني� ،إيهاب536 ،
الغ�صني ،جاويد717 ،
غنام ،فريد701–700 ،
غنيم� ،أبو ماهر712 ،
غنيم� ،أحمد687 ،
غور الأردن708 ،652 ،569 ،118 ،88 ،
غو�ش قطيف467 ،322 ،
غو�شة� ،إبراهيم513 ،507 ،320 ،56 ،

742

فهر�ست
القد�س،53 ،47 ،44 ،39 ،33 ،28 ،24 ،20 ،
،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

غو�شة� ،سمري71 ،
غولد�شتاين ،باروخ319 ،

(ف)
فا�س34–33 ،
فاك�سمان ،نح�شون611 ،319 ،
فان رامبوي ،هريمان570 ،
فتوح ،روحي699–698 ،463 ،251 ،142 ،
الفرا ،خالد715 ،684 ،
فرج ،ماجد528 ،

	-البلدة القدمية578–575 ،

فرن�سا717 ،649–648 ،393 ،385–384 ،
فروانة ،عبد النا�رص548 ،440 ،

القدوة ،جرار713 ،

فلورن�سا648 ،

القدوة ،نا�رص192 ،

فيا�ض� ،سالم،180 ،148 ،145 ،109 ،69 ،
،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

القدومي ،فاروق (�أبو اللطف)،71 ،55 ،
507 ،310–309 ،192 ،181
قراقع ،عي�سى548 ،540 ،

قريع� ،أحمد،147 ،141 ،71 ،43–42 ،
،239 ،193–190 ،187–186 ،184–179
،566 ،519–518 ،313 ،253 ،242
717 ،708 ،692 ،591–590 ،583–582

في�سغال�س ،دوف323 ،

ق�سي�س ،نبيل317 ،209–208 ،185 ،148 ،

(ق)

قطر719 ،413 ،393 ،391 ،368 ،167 ،

قا�سم� ،أني�س136 ،

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

قانا76 ،

538

القاهرة،70–69 ،63 ،48 ،33 ،20–19 ،
،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

قناة ال�سوي�س31 ،
قنواتي ،جورج629 ،620 ،
قنواتي ،ماهر620 ،
القوا�سمي ،هاين490 ،326 ،203 ،

700

743

ال�سلطة الفل�سطينية
(ك)

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

كات�س ،ي�رسائيل578 ،

667

كارتر ،جيمي646 ،30 ،

اللحام ،نا�رص633 ،

كامب ديفيد،141 ،93 ،52 ،39 ،33 ،30 ،
582 ،557 ،322 ،307 ،231 ،174

اللطرون585 ،
لندن496 ،470 ،322 ،42 ،

الكرد ،ماهر697 ،43 ،

لو�س �أجنلو�س322 ،

كرم �أبو �سامل125–124 ،

ليربمان� ،أفيجدور683 ،

كري�ستوفر ،وارن655 ،

ليبيا647 ،566 ،403 ،315 ،

كزابالنكا (الدار البي�ضاء)62 ،

ليفني ،ت�سيبي712 ،583 ،548 ،96 ،

كلينتون ،بيل307 ،94–93 ،46 ،
كلينتون ،هيالري165 ،

(م)

الكني�ست112 ،97 ،58–57 ،39 ،30 ،

مائري ،جولدا24 ،

كوريا384 ،

املالكي ،ريا�ض584 ،540 ،526 ،208 ،

كوكو ،عوفاديا721 ،

مايل23 ،

الكوجنر�س (الواليات املتحدة الأمريكية)،
719 ،663 ،643 ،569 ،523 ،151

ماليزيا403 ،
مبارك ،ح�سني335 ،166 ،

كوهني ،يورام540 ،

جمدالين� ،أحمد313 ،

الكويت647 ،393 ،391 ،50 ،41 ،35 ،

املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية
والإعمار (بكدار)،328 ،151 ،144 ،
702 ،367

كريي ،جون569–567 ،
كيندي ،بول675 ،

املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني،103–101 ،
،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

(ل)
الر�سن ،تريي رود43 ،
الهاي598 ،589 ،

لبنان،366 ،96 ،76 ،60 ،43 ،41 ،27 ،21 ،
،613 ،604 ،534 ،531 ،521 ،404–402
649

اللجنة الرباعية الدولية،162 ،159 ،105 ،
،327–326 ،204 ،200 ،195 ،183–182
744

فهر�ست
،617 ،607 ،600 ،584–582 ،576–574
728–727 ،621

،698–697 ،693 ،686 ،639 ،626 ،614 ،581
721 ،714 ،704
جمل�س التعاون اخلليجي59 ،41 ،

حمكمة العدل الدولية،647 ،592–589 ،580 ،

م�شعل ،خالد،524 ،511 ،509 ،320 ،310 ،
534 ،530
م�رص،61 ،41 ،39 ،33–29 ،26–24 ،21 ،
،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

املدهون ،ح�سن474 ،

م�صطفى� ،أبو علي517 ،

جمموعة دول الربيك�س676 ،650–649 ،
حمفوظ� ،إ�سماعيل258 ،
662

مدريد،545 ،164 ،51–50 ،42–41 ،39 ،
650 ،648 ،554

معاليه �أدوميم590 ،569 ،

مردخاي ،يو�آف527–526 ،

معايعة ،روال707 ،

مر�سي ،حممد328 ،166 ،

معرب كارين (املنطار)721 ،125 ،

املركز الفل�سطيني للإعالم،693–692 ،617 ،
722–721 ،709 ،707 ،700 ،698 ،696–695

معهد الأبحاث التطبيقية  -القد�س (�أريج)،
662 ،585 ،559 ،115–114 ،98 ،88

املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية
وامل�سحية689–688 ،622 ،153–152 ،

معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية
الفل�سطيني (ما�س)356 ،

املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات
الإعالمية (مدى)626–625 ،609 ،

املغرب62 ،41 ،33 ،
املغني� ،أحمد687 ،

املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان،120 ،
514 ،486–485 ،483

املقادمة� ،إبراهيم322 ،

مكة،311 ،227 ،203 ،200 ،198 ،158 ،108 ،
523 ،521 ،490

مزراحي� ،آيف539 ،
املزيني� ،أ�سامة218 ،

مكحول ،با�سم387–386 ،356 ،

امل�سجد الأق�صى،94–93 ،91 ،87–86 ،83 ،76 ،
،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

اململكة العربية ال�سعودية،385–384،311،33،
666 ،530 ،490 ،393–391
من�صور� ،أحمد711 ،

منظمة التحرير الفل�سطينية (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
745

ال�سلطة الفل�سطينية
مو�سكو670 ،24 ،

،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

مو�سى ،عمرو591 ،
موفاز� ،شا�ؤول157 ،
مولر ،مايكل657 ،
ميت�شل ،جورج165 ،93 ،
ميدفيديف ،دميرتي566 ،

(ن)

732

نابل�س،526 ،421 ،410 ،323 ،101 ،86 ،
621 ،578 ،544

	ال�صندوق القومي الفل�سطيني،717 ،698 ،682
	اللجنة التنفيذية،55 ،53 ،26 ،20 ،،177 ،173 ،142 ،134 ،109 ،71
،313–311 ،308 ،306–304 ،239–238
615 ،591 ،582 ،567 ،333
	املجل�س املركزي الفل�سطيني،134 ،،306–305 ،238 ،232–231 ،173 ،148
333 ،313–312
	املجل�س الوطني الفل�سطيني،20–19 ،،161 ،148 ،56 ،46–45 ،34 ،25–24
،313–311 ،307 ،304 ،239–238
615 ،581 ،563
	امليثاق الوطني الفل�سطيني،44 ،20 ،307 ،303–302 ،161 ،79 ،76 ،46

النت�شة ،رفيق،712 ،684–683 ،258 ،150 ،
714

نتنياهو ،بنيامني،98–97 ،79 ،77–76 ،58 ،
،566 ،558 ،548 ،542 ،513–512 ،120
712 ،575 ،571–569
النجاب ،وليد715 ،684 ،
النجار ،جمال693 ،
الرنويج655 ،393 ،45–42 ،
نزال ،حممد711 ،530 ،
الن�شا�شيبي ،حممد زهدي697 ،240 ،71 ،
نعلني543 ،
منر� ،أحمد465 ،320 ،
نوفل ،ممدوح304 ،

منظمة التعاون الإ�سالمي /منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي652 ،583 ،581 ،

نيجرييا23 ،

منظمة ال�سالم الآن558 ،

ني�سريكي ،مارتن671 ،

منظمة ال�شفافية الدولية685 ،

نيويورك535 ،

منظمة ال�صاعقة25 ،

(هـ)

منظمة ال�صحة العاملية441 ،427 ،

هتلر� ،أدولف58 ،

منظمة العفو الدولية483 ،

الهند668 ،649 ،393–392 ،23 ،

املو�ساد713 ،329 ،

746

فهر�ست
(ي)

الهندي� ،أمني701 ،184 ،
الهندي ،حممد607 ،

اليابان،666–665 ،651 ،392 ،388–387 ،41 ،

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

675

يارجن ،جونار24 ،
يا�سني� ،أحمد673 ،467 ،56 ،
اليحيى ،عبد الرزاق525 ،

702

يو�سف� ،أحمد326 ،

هيئة مكافحة الف�ساد،258 ،215 ،150 ،
716–714 ،707–705 ،684–683
هري�شفيلد ،يائري43–42 ،

يو�سف ،ن�رص497 ،187 ،183–180 ،71 ،
اليونان659 ،392 ،

(و)
وارد ،وليام472 ،470 ،

وا�شنطن،164 ،105 ،97 ،73 ،67 ،43 ،34 ،
،451–450 ،448 ،330 ،266–265 ،179
،569 ،563 ،546 ،534 ،513–511 ،453
720 ،704 ،663
واي ريفر،467 ،452–451 ،140 ،82–77 ،
664 ،655 ،643 ،546 ،494
الوحيدي ،ذهني692 ،
الوزير ،انت�صار (�أم جهاد)318 ،70 ،
وكالة اال�ستخبارات املركزية (�سي �آي ايه)،
655 ،495 ،493 ،467 ،79
الواليات املتحدة الأمريكية،30–29 ،19 ،
،140 ،109 ،99 ،63 ،61 ،54 ،50 ،41–35
،182–181 ،178 ،174 ،165–164 ،162
،385–384 ،344 ،307 ،255 ،200 ،194
،466 ،452 ،395 ،393–392 ،389–387
،524–522 ،514 ،498 ،496–492 ،481 ،471
،657–654 ،652 ،649 ،647–643 ،571 ،566
،704 ،675 ،673–672 ،668 ،665 ،663
718

ولفن�سون ،جيم�س668 ،125 ،
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