اخلامتة

اخلامتة
�أر�ض فل�سطني �أر�ض مقد�سة مباركة ،وهي �أر�ض عربية م�سلمة �ضحى �أبنا�ؤها
ت�ضحيات ج�ساما ً يف �سبيل املحافظة عليها ويف �سبيل حتريرها ،غري �أن امل�رشوع
ال�صهيوين املدعوم بالقوى الكربى كان �أكرب من طاقاتهم و�إمكاناتهم.
�إن املقاومة الفل�سطينية املعا�رصة (م.ت.ف ،والعمل الفدائي الفل�سطيني) التي تولت
قيادة ال�ساحة الفل�سطينية ،قد قدمت هي الأخرى ت�ضحيات كبرية ،وكر�ست الهوية
الوطنية الفل�سطينية ،ولقيت اعرتاف معظم دول العامل ،غري �أنها عانت من جوانب
�أ�ضعفت �أداءها وقدرتها على حتقيق �أهدافها ،ومن ذلك:
� .1إ�شكالية املنهج :حيث متيز خطها ب�أنه خط علماين ،راوح بني دوائر الوطنية والقومية
والي�سارية .ومل ي�ستند �إىل املنهج الإ�سالمي الأقدر على ا�ستنها�ض طاقات الأمة
وتوحيدها وجتنيدها �ض ّد ال�صهيونية وحلفائها .وظ ّل منهج م.ت.ف ينزع دائما ً
لال�ستجابة لل�ضغوط “ومتطلبات املرحلة” ،وال�سعي للبقاء يف دائرة ال�ضوء ،حتى
ولو على ح�ساب املبادئ والثوابت واحلقوق الأ�سا�سية لل�شعب الفل�سطيني .مما
�أدى �إىل “تقزمي” املطالب ال�سيا�سية الفل�سطينية مع الزمن . ...فمن حترير فل�سطني
و�إخراج الغا�صبني� ،إىل الدولة الدميوقراطية التي ت�شمل العرب وال�صهاينة املعتدين،
�إىل القبول “بحقّ ” ال�صهاينة يف  %77من �أر�ض فل�سطني� ،إىل املوافقة على حكم ذاتي
يف ال�ضفة والقطاع ح�سب اتفاق �أو�سلو. ...
� .2إ�شكالية القيادة :افتقدت القيادة ال�سيا�سية الفل�سطينية التجان�س ،وعانت من تباين
�أهدافها ،ومراعاة �أطراف عربية ودولية على ح�ساب �أولويات الق�ضية .ومل حترتم
القيادة العمل امل�ؤ�س�سي .ومتكن زعيم فتح واملنظمة من جمع ك ّل ال�صالحيات
املمكنة بيده ،و�أم�سك بع�صبي القرار ال�سيا�سي والإنفاق املايل ،بالإ�ضافة �إىل التح ُّكم
بالأجهزة الأمنية والع�سكرية ،مما جعل العمل الفل�سطيني مرتبطا ً مببادرة “الزعيم”
وقراره .وقد �أ�سهم ذلك يف منو ِّ
ال�شلل واملح�سوبيات ،وتفكيك البناء الداخلي للثورة
الفل�سطينية ،وخروج الكثري من الكفاءات والقيادات وحتييدها.
� .3إ�شكالية امل�ؤ�س�سات� :أ�ضعف �أداء القيادة الفل�سطينية العمل امل�ؤ�س�سي الفل�سطيني،
فقد �أُفرغ املجل�س الوطني الفل�سطيني من حمتواه ،ومل يتمكن من �أداء دوره يف املراقبة
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واملحا�سبة ،وتراجع دور منظمة التحرير التي ُو�ضعت يف “غرفة الإنعا�ش” .و�أغلقت
قيادة املنظمة وال�سلطة الباب يف وجه م�شاركة حقيقية فاعلة لقوى �أ�سا�سية يف ال�ساحة
الفل�سطينية مثل حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،ومبا يعك�س �أوزانها ال�شعبية .كما مت
ا�ستبعاد فل�سطينيي ال�شتات عن ممار�سة �أدوار متثيلية وفعالة يف العمل امل�ؤ�س�سي
الر�سمي الفل�سطيني .يف الوقت نف�سه ،ت�ضخم دور ال�سلطة الفل�سطينية التي وجدت
نف�سها هي الأخرى مرتهنة للقرارات وال�ضغوط الإ�رسائيلية الأمريكية .كما �ضعفت
�أو اندثرت �أدوار م�ؤ�س�سات مهمة يف املنظمة كال�صندوق القومي ومركز الأبحاث،
وم�ؤ�س�سات رعاية ال�شهداء ،و�صامد ،ودائرة التخطيط . ...ومع الزمن انح�رصت
دائرة العمل الفل�سطيني يف حفنة من النا�س ،جعلوا لأنف�سهم حقّ تقرير م�صري ق�ضية
هي �أخطر ق�ضية تواجه العامل العربي والإ�سالمي يف الواقع املعا�رص.
� .4أ ّدى ان�ضمام منظمة التحرير �إىل م�سار الت�سوية ال�سلمية واتفاقات �أو�سلو �إىل تكري�س
حالة من االنق�سام الفل�سطيني بني م�سار الت�سوية وم�سار املقاومة؛ و�إىل قيام �أجهزة
ال�سلطة الفل�سطينية مبطاردة العمل املقاوم .وهو ما �أدى �إىل �إ�ضعاف اجلبهة الداخلية
الفل�سطينية ،كما �أف�سح املجال للعدو ال�صهيوين لال�ستفادة من غطاء الت�سوية يف
تكري�س احتالله وتهويد الأر�ض والإن�سان.
 .5تعر�ضت عملية �صناعة “القرار الوطني الفل�سطيني امل�ستقل” �إىل �أزمة كبرية ،بغياب
ف�صائل كبرية عن البنية امل�ؤ�س�سية الر�سمية الت�رشيعية والتنفيذية؛ وب�إ�رصار قيادة
املنظمة على عقد اجتماعاتها ،واجتماعات املجل�س الوطني واملجل�س املركزي ،حتت
االحتالل.
 .6عانت الثورة الفل�سطينية ب�شدة من �أ�شقائها العرب “الألداء” ،وا�ستنزفت دماء
وجهودا ً هائلة يف �رصاعها مع الأنظمة التي حاولت “تروي�ضها” ،و�ضبطها �أو التحدث
با�سمها �أو القفز فوقها . ...وقد �أ�سهم ذلك يف �إ�ضعاف هذه الثورة ،وتبديد طاقاتها،
ومنعها من العمل امل�سلح من اخلارج ،وبالتايل ح�رص ن�شاطها يف دائرة “املمكن
ال�سيا�سي”.
من جهة �أُخرى ،قام التيار الإ�سالمي ،الذي ميثل نب�ض هذه الأمة ،و�أملها القادم

ب�إذن اهلل ،ب�أدوار جهادية ال ُتن َكر يف مواجهة امل�رشوع ال�صهيوين والقوى اال�ستعمارية.
لكنه عانى من حماوالت �سحق واقتالع وت�شويه وحتييد ،فل�سطينيا ً وعربيا ً ودولياً .غري
�أنه مطالب يف الوقت نف�سه بـ:
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	.1التحدي ُد الدقيق لر�ؤيته املنهجية ،املرحلية وبعيدة املدى ،لكيفية مواجهة التحدي
ال�صهيوين وحترير فل�سطني؛ وح�س ُن قراءة الواقع وتعقيداته وتداخالته املحلية
والإقليمية والدولية ،وتقدمي ر�ؤى وحلول واقعية ،قادرة على ا�ستلهام النموذج
الإ�سالمي وا�ستنها�ض اجلماهري.
 .2تو�سيع دائرة ال�رصاع والتفاعل مع ق�ضية فل�سطني ،بحيث تتكامل الدائرة الفل�سطينية
مع الدائرة العربية والدائرة الإ�سالمية والدائرة الإن�سانية ،وبحيث تتفاعل هذه
الدوائر ب�شكل �إيجابي ومتنا�سق .مع ال�سعي لتوفري الأدوات والو�سائل املكافئة
لتحقيق ذلك.
 .3تطوير م�ؤ�س�ساته التنظيمية وال�شورية ،وكفاءات قياداته ،واال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل
من كفاءات الأمة وطاقاتها ،وحتقيق عملية توريث �سل�سة و�سليمة للأجيال القيادية
احلالية والقادمة.
 .4بذل املزيد من اجلهود حل�شد دعم املجتمع الدويل والهيئات الدولية ودعم ال�شعوب
من خمتلف الديانات والأعراق واجلن�سيات ،من حمبي ال�سالم واحلرية والعدالة.
	.5االلت�صاق �أكرث بهموم اجلماهري ،والتعبري عن معاناتها وخدمتها ،والتغلغل يف
�أو�ساطها ،وحتويل ه ّم مواجهة امل�رشوع ال�صهيوين �إىل ه ّم جماهريي يومي.
	.6الإبقاء على جذوة املقاومة واجلهاد ،و�صوت احلق الذي ال يتنازل عن فل�سطني مهما
كانت الت�ضحيات.
�إن �أهل فل�سطني وامل�سلمني متيقنون من ن�رص اهلل ،ومن اقتالع امل�رشوع اليهودي
ال�صهيوين مهما طال الزمن ،فهذا وعد اهلل �سبحانه يف فواحت �سورة الإ�رساء :ﭽﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ ،وهو ب�رشى نبيه [ يف احلديث الذي رواه م�سلم و�أحمد عن
�أبي هريرة ] �أن ر�سول اهلل [ قال“ :ال تقوم ال�ساعة حتى يقاتل امل�سلمون اليهود،
فيقتلهم امل�سلمون ،حتى يختبئ اليهودي من وراء احلجر وال�شجر ،فيقول احلجر �أو
ال�شجر :يا م�سلم يا عبد اهلل ،هذا يهودي خلفي ،فتعال فاقتله� ،إال الغرقد ف�إنه من �شجر
اليهود” .وهو �سنَّة اهلل �سبحانه يف ال�رصاع بني احلق والباطل .وهو ح�صيلة جهاد
�أ�صحاب احلق يف مواجهة �أي م�رشوع يقوم على الظلم والغ�صب والقهر ،وي�سري عك�س
حركة التاريخ.
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فهر�ست

فهر�ست
(�أ)

اتفاق القاهرة (227 ،)2017
اتفاق كامب ديفيد (182 ,105 ,103 ،)1978

�آ�سيا267 ,207 ,12 ،

اتفاق مكة (176–175 ,168 ,153 ،)2007

�آيزنكوت ،غادي266 ,211 ،

اتفاقيات �أو�سلو,122–120 ,112–111 ،

�إبراهيم (عليه ال�سالم)26 ,17 ,14 ،

,127–125

�أبو �أحمد ،ف�ؤاد239 ،

,168–167

,164

,241 ,230 ,227–226 ,182–181

�أبو درة ،يو�سف59 ،

268 ,249

�أبو �سي�س ،حامت111 ،

اتفاقية باري�س االقت�صادية242 ،

�أبو �شباك ,ر�شيد154 ,150 ،

اتفاقية �سايك�س-بيكو (47 ,39 ,37 ،)1916

�أبو �شعر ،طالب163 ،

اتفاقية واي ريفر بالنتي�شن (,121 ،)1998

�أبو �شنب� ،إ�سماعيل146 ,136 ،

125

�أبو علي ،م�صطفى139 ,137 ،

�أتلي ،كليمنت63 ،

�أبو مرزوق ،مو�سى116 ،

االجتياح العراقي للكويت (118 ،)1990

�أبو النمل ،ح�سني84 ،

الأجهزة الأمنية الفل�سطينية /املخابرات

�أبي �سفيان ،معاوية بن21 ،

(ال�ضفة

االحتاد الأوروبي207 ,186 ,150 ,146 ،

الغربية)،

,126

,146

,160 ,158 ,156–154 ,151–150

االحتاد الدميقراطي الفل�سطيني (فدا),121 ،

,211 ,187 ,180 ,177 ,165 ,162

240 ,170 ,149

235–234 ,228 ,222

االحتاد ال�سوفييتي127 ,120–118 ,111 ،

الإخوان امل�سلمون,86–85 ,83 ,81 ,70–69 ،

احتاد العمال (اله�ستدروت)49 ،

113 ,107–106

احتاد امل�ستقلني (الهاف)139 ،

�أدهم� ،إبراهيم بن25 ،

اتفاق طابا (121 ،)1995

الأردن,71–70 ,47 ,39 ,37 ,24 ,20 ،

اتفاق القاهرة (98 ،)1969

,107–106 ,103 ,98–95 ,88 ,83–81

اتفاق القاهرة (121 ،)1994

,182 ,169 ,127 ,117–116 ,111

اتفاق القاهرة (,172–171 ,168 ,147 ،)2005

207–206 ,197–196

176

 -احلكومة الأردنية82–81 ,63 ،

اتفاق القاهرة (231 ,226 ,181 ،)2011
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-

جمل�س الأمة الأردين81 ،

-

نهر الأردن243 ,81 ,20 ,18 ,15 ,13–12 ،

الأمم املتحدة,96–95 ,89 ,73–72 ,66 ,64 ،
250 ,241 ,186 ,174 ,150 ,117

	-اجلمعية العامة للأمم املتحدة,66–65 ،

�أر�سالن� ،شكيب54 ،

250 ,246

�أرغمان ،نداف211 ،

 -جمل�س الأمن الدويل,117 ,104 ،

�أريحا125 ,121 ,81 ,12 ،

250 ,187–186

�أ�سرتاليا207 ,140 ،

 -وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل

�إ�سحق (عليه ال�سالم)26 ,17 ,14 ،
�أ�سدود17 ،

الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى

الأ�سقع ،واثلة بن24 ،

(الأونروا)243 ,207 ,164 ،

�إ�سماعيل (عليه ال�سالم)26 ,17 ,14 ،

الأموي ،خالد بن يزيد25 ،

ا�شتية ،حممد229 ،

انتفا�ضة الأق�صى (,140–133 ،)2005-2000

الأ�شعري ،عبد الرحمن بن غنم24 ،

,183–182 ,171 ,147–145 ,143

�أ�شعيا19 ،

188–186

انتفا�ضة

الأ�شكناز27 ،
�إعالن الدوحة (223 ،)2012

القد�س

(،)2015

,216–215

254 ,235–234

االنتفا�ضة املباركة (,107–106 ،)1993-1987

�إفريقيا12 ،

192 ,117 ,114–111

�أفغان�ستان133 ،
�إقبال ،حممد54 ،

النخالة ،زياد240 ،

�أملانيا264–263 ,64–61 ,53 ,36 ,28 ،

�أندروز ،لوي�س58 ،

الإمارات العربية املتحدة255 ,245 ,205 ،

الأندل�س25 ،

بي بن �أم حرام24 ،
الأن�صاري� ،أبو �أُ ّ

الإمام ال�شافعي25 ،
�أمريكا اجلنوبية207–206 ,32 ,28 ،

الأن�صاري� ،شمعون (�أبو ريحانة)24 ،

�أمريكا ال�شمالية261 ,28 ،

�أوباما ،باراك241 ,190 ,179 ،

�أمريكا الالتينية66–65 ،

�أوروبا,127 ,117 ,111 ,63 ,32 ,29–27 ,11 ،
–261 ,221 ,207 ,196 ,191 ,140

�أمريكا /الواليات املتحدة الأمريكية,32 ,28 ،
,120–116 ,111 ,96 ,68 ,63 ,37

262

,173 ,171 ,151–150 ,140 ,135 ,133

الأوزاعي (الإمام)25 ،

,232 ,221 ,207 ,197–195 ,190 ,186

�أو�س� ،شداد بن24 ،

264–262 ,250 ,243 ,235

�أولربايت ،مادلني119 ،
�أوملرت� ،إيهود260–259 ,195 ,190–189 ،
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�أوليفانت ،لورن�س31 ،

بيجن ،مناحيم64 ،

�إيران266 ,245 ,103 ,61 ,54 ،

بريوت235 ,185 ,144 ,100–99 ,86 ،

�إيطاليا264 ,62 ،

برييز� ،شمعون190 ,120 ،

الأيوبي� ،صالح الدين23 ،

بي�سان102 ,25 ,20 ,17 ،
بيفن ,ارن�ست64 ،

(ب)

بيلني ،يو�سي184 ،
بينيت ،نفتايل256 ،

بئر ال�سبع83 ,56 ,17 ،
باب ال�سل�سلة (القد�س)247 ،

(ت)

باراك� ،إيهود195 ,182–181 ,134 ،
باري�س146 ،

الترت ،حممد152 ،

البا�شورة (القد�س)247 ،

حتالف الف�صائل الع�رش121 ،

بال (�سوي�رسا)33 ،

ترامب ،دونالد,245 ,243–242 ,236 ,228 ،

بايدن ،جو245 ،

251

البحرين255 ,245 ,205 ،

تركيا264 ,134 ,105 ,61 ،

الرب�سقي� ،أق�سنقر23 ،

ت�سفي� ،شبتاي32 ،

الربغوثي ،مروان241 ,237 ,232 ,148 ،

ت�رش�شل ،ون�ستون51 ،

الربغوثي ،م�صطفى149 ,147 ،

ت�شيلي207 ،

برنادوت ،فولك72 ،

تل �أبيب228 ,219 ,215 ,213 ,117 ,101 ،

بري�ستلي ،جوزيف31 ،

متراز ،عبد الرحمن106 ،

بريطانيا,51 ,48–47 ,39–35 ,33 ,30 ,28 ،

التميمي ،ذو الأ�صابع24 ،

,85 ,70 ,68 ,64–61 ,59 ,54–53

تنظيم �أ�رسة اجلهاد106 ،

264–263 ,207

توليدانو ،ن�سيم114 ،
تون�س169 ,133 ,128 ,117 ,100 ,24 ،

 احلكومة الربيطانية61 ,54 ,52 ,37 ،بلجيكا264 ،

تريان (م�ضيق)89 ،

بلفور� ،آرثر جيم�س52 ,37 ،

تينيت ،جورج119 ،

بن جوريون ،ديفيد84 ,64 ،

(ث)

البنا ،ح�سن69 ،
بو�ش ،جورج (االبن)186 ,146 ،

الثعالبي ،عبد العزيز54 ،

بونابرت ،نابليون30 ،

ثغرة الدفر�سوار104 ،

بيت حلم17 ,15 ،

283

الق�ضية الفل�سطينية
ثورة الرباق (57–56 ,53–52 ،)1929

جمعية العربية الفتاة37 ,35 ،

الثورة الفل�سطينية الكربى (،)1939-1936

جمعية العهد37 ،
جنوب �إفريقيا191 ،

61–57 ,53
ثورة مو�سم النبي مو�سى (52 ،)1920

جنني12 ،

الثوري� ،سفيان25 ،

جهاد ،حممد126 ,121 ،

جهاز الأمن العام الإ�رسائيلي (ال�شاباك)،

(ج)

217–215 ,213–210 ,160 ,140–139
اجلهاز الأمني (جمد)106 ،

جاكرتا135 ،

جواتيماال66 ،

جامعة الدول العربية185 ,88 ,82 ,68 ,63 ،

جورج ،لويد37 ،

جبهة الن�ضال ال�شعبي240 ،

اجلوالن260 ,104–103 ,89 ,80 ،

اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة

اجلي�ش الإ�رسائيلي /قوات االحتالل,69 ،

(حدا�ش)257 ،

,100–99 ,97 ,89 ,85 ,83 ,73

اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني,101 ،

,104

239 ,236 ,177 ,170 ,149 ,138 ,121

,139–138

,142–141

,197 ,195 ,188 ,148 ,146 ,144

اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني,101 ,87 ،

,247 ,227 ,219–218 ,214–210

,180 ,149 ,143 ,139–137 ,121

267–265 ,253

239 ,236 ,234

جي�ش الإنقاذ70 ,68 ،

اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني  -القيادة

جي�ش اجلهاد املقد�س71–70 ,68 ,57 ,53 ،

العامة179 ,101 ،

جيلكمان ،دان119 ،

اجلبهة القومية لتحرير فل�سطني87 ،
اجلذامي� ،أنيف بن ملة24 ،

(ح)

اجلراح� ،أبو عبيدة بن20 ،
اجلرجاين� ،أبو بكر25 ،

حارثة� ،أ�سامة بن زيد بن24 ،

جرين�سبان� ،آالن119 ،

حافظ ،م�صطفى84 ،

اجلزائر100 ,24 ،

حب�ش ،جورج86 ،

جزر �سي�شل58 ،

احلجاز37–36 ,24 ،

اجلعربي ،حممد علي81 ،

حداد� ،سعد99 ،

اجلليل58 ,13 ،

حرب  /1948النكبة,72–71 ,69–68 ,49 ،
248 ,218 ,207 ,83 ,79

جمعية االحتاد والرتقي36–34 ،

حرب  /1956العدوان الثالثي85–84 ،

جمعية تركيا الفتاة34 ،
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فهر�ست
حرب �أكتوبر (104–103 ،)1973

,163 ,160 ,158–145 ,143 ,133

احلرب الأهلية يف لبنان (98 ،)1975

,184–183 ,181–175 ,173–165

حرب حزيران /يونيو ,86 ,80 ،1967

241 ,237–222 ,205 ,191
 -كتائب �شهداء الأق�صى187 ,138 ،

181 ,114 ,104 ,96–95 ,90–89
حرب اخلليج الأوىل (105 ،)1980

 -اللجنة املركزية237 ,231 ،

حرب اخلليج الثانية (127 ,119–118 ،)1991

 املجل�س الثوري237 ,160 ،حركة القوميني العرب86 ،

احلرب العاملية الأوىل (,30 ,24 ،)1914

حركة املبادرة الوطنية الفل�سطينية236 ،

51–50 ,39 ,37–35
احلرب العاملية الثانية (64–61 ،)1939

حزب �أزرق �أبي�ض257–255 ،

حرب لبنان /االجتياح الإ�رسائيلي (،)1982

حزب اال�ستقالل (فل�سطني)53 ،
حزب اال�ستقالل اليهودي195 ،

100–99
حرب لبنان (متوز 197 ،)2006

حزب “�إ�رسائيل بيتنا”257–255 ,195 ،

حركة الإ�صالح الديني27 ،

حزب اهلل (لبنان)266 ,189 ,144 ،

حركة �أمل (لبنان)98 ،

حزب �أمل جديد257 ،

حركة اجلهاد الإ�سالمي,116 ,112 ,107 ،

حزب البيت اليهودي255 ،

,168 ,147 ,138 ,125 ,121

حزب التحرير الإ�سالمي83 ,81 ،

,226 ,187 ,179 ,177 ,174–173

حزب جي�رش257 ،

240 ,236–234

حزب احلركة255 ،

حركة اجلهادية57 ,53 ،

حزب �شا�س257–256 ،

حركة حما�س,133 ,127 ,125 ,121 ,117–112 ،

حزب ال�شعب (فل�سطني)170 ,149 ،

,160–145 ,143–140 ,138 ,136

احلزب العربي الفل�سطيني53 ،

,205 ,190–189 ,187 ,181–163

حزب العمل257 ,255 ,195 ,181 ،

,228–225 ,223–220 ,214 ,211

حزب كادميا255 ,195 ,190–189 ،
حزب ُكلُّنا255 ،

,244 ,241 ,239–238 ,236–230

حزب الالمركزية37 ,35 ،

267–266

حزب الليكود,195 ,190 ,181 ,134 ،

 -كتائب عز الدين الق�سام,155 ,137 ,114 ،

257–255

165

حزب مريت�س257 ،

 -جمل�س ال�شورى العام239–238 ،

حزب ي�ش عتيد257–255 ،

حركة فتح,101 ,96 ,88 ,86–85 ,81 ،

حزب ميينا257–256 ،

,126 ,121 ,117 ,112 ,107–106
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حزب يهود التوراة (يهدوت هتوراة)257 ،

حوامتة ،نايف239 ،

احل�سن ،خالد121 ،

احلوراين ،حممد184 ،

احل�سني (ملك الأردن)88 ،

حيفا215 ,56 ,37 ,24 ,17 ،

احل�سني ،عبد اهلل الأول بن (ملك الأردن)81 ،

(خ)

احل�سني ،في�صل بن (ملك العراق)47 ،

احل�سيني ،احلاج �أمني,58–57 ,54–51 ،

اخلالدي ،يو�سف �ضيا35 ،

82–81 ,71 ,63–61

اخلرطوم95 ،

احل�سيني ،عبد القادر68 ,57 ,53 ،

خريطة الطريق,187–186 ,164 ,146 ,133 ،

احل�سيني ،مو�سى كاظم56 ,54 ,51–50 ،

190–189

احلكومة الإ�رسائيلية /حكومة االحتالل,134 ،

اخلطاب ،عمر بن21–20 ،

,256 ,253 ,192 ,189–187 ,160

خلف� ،صالح86 ،

263 ,259

اخلليل172 ,148 ,81 ,57 ,17–16 ,13 ،

	-املجل�س الوزاري امل�صغر لل�ش�ؤون

(د)

ال�سيا�سية والأمنية (كابينت)253 ،
حكومة ال�سلطة الفل�سطينية (عام)126 ،

داود (عليه ال�سالم)26 ,18 ,16 ,14 ،

 -حكومة حما�س,142–140 ,133 ،

دحالن ،حممد,226 ,155–152 ,148 ,146 ،

153–149

237–236

 -حكومة رام اهلل,159–157 ,144 ،

دروزة ،حممد عزة60 ،

,177–176 ,169 ,166–165 ,162–161

دم�شق181 ,103 ,47 ,37 ،

233 ,229 ,227–224 ,190

الدوحة226 ،

 -حكومة غزة,166–165 ,163 ,140 ،

دوعر ،غ�سان115 ،

228–227 ,225 ,177–176 ,169

ديان ،مو�شيه73 ،

 -حكومة الوحدة الوطنية (،)2007

دير يا�سني246 ,106 ,71 ،

159–156 ,154–153

الديلمي ،فريوز24 ،

حكومة عموم فل�سطني88 ,82–81 ,71 ،

دينار ،مالك بن25 ،

حكومة هايتي66 ،

(ر)

حِ لِّ�س� ،سليمان150 ،

احلمد ،حممد ال�صالح59 ،

رابني� ،إ�سحق192 ,181 ,120 ,114 ،

احلمد اهلل ،رامي227–224 ،

ر�أفت� ،صالح240 ,170 ،

حمود ،عبد الفتاح86 ،
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فهر�ست
(�س)

رام اهلل,147 ,144 ,140 ,136 ,133 ,81 ،
,1 6 7 –1 6 5 ,1 6 2 –1 6 1 ,1 5 9

ال�سادات� ،أنور105–104 ،

,177–176 ,174 ,172 ,170–169

�سا�سبورت�س� ،آيف114 ،

,228–227 ,225 ,223–222 ,190

�ساغي� ،أوري113 ،

241 ,237–234 ,232 ,230

�رسجون الثاين18 ،

رامون ،حاييم195 ,190 ،

�رسيد ،يو�سي184 ،

رباح ،بالل بن21 ،

�سعد ،الليث بن25 ،

الرباط135 ,96 ،

�سعدات� ،أحمد239 ,143 ،

الرباعية186 ,173 ,152 ,150 ،

�سعدون� ،إيالن114 ،

الرجوب ،جربيل231–230 ,148 ،

ال�سعدي ،فرحان59 ,57 ،

ر�ضا ،حممد ر�شيد54 ,35 ،

ال�سعودية187 ,185 ,175 ,153 ,81 ،

رفح166 ,12 ،

�سعيد� ،إدوارد125 ،

الرنتي�سي ،عبد العزيز137 ،

�سليم ،جمال136 ,127 ،

روبني ،روبرت119 ،

�سليمان (عليه ال�سالم)26 ,18 ,16 ,14 ،

روح ،زنباع بن24 ،

�سليمان ،عمر180 ،

رو�سو ،جان جاك31 ،

�سمب�سون ،جون هوب54 ،

رو�سيا,150 ,127 ,120 ,39 ,37 ,32 ,28–27 ،

ال�سنوار ،يحيى239–238 ،

196 ,186

ال�سودان255 ,245 ,205 ,100 ،

روهان ،ديني�س مايكل249 ،

�سورية,50–49 ,47 ,39 ,37–36 ,32 ,24 ،
,104–103 ,100 ,98 ,95 ,70 ,54

(ز)

266 ,207–206 ,196

زئيفي ،رحبعام139 ،

�سوي�رسا264 ,33 ،

الزعنون� ،سليم169–168 ,86 ،

�سي�شل61 ,58 ،

زكريا (عليه ال�سالم)14 ،

�سيفرو�س ,جوليو�س19 ،

زنباع ،روح بن25 ،

�سيناء225 ,105 ,103 ,89 ,85–84 ,80 ,12 ،

زنكي ،عماد الدين23 ،

(�ش)

الزهري ،ابن �شهاب25 ،
زيد� ,أ�سامة بن20 ،

�شارون� ،أريل195 ,188–187 ,182 ,134 ،

زيد� ،سويد بن24 ،

�شاكيد� ،أيليت259 ،

زيد ،م�سعود بن �أو�س بن24 ،
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(ط)

�شاليط ،جلعاد175 ,152 ,142 ،
�شامري ،ا�سحاق72 ،

طاف�ش� ،أحمد56 ،

�شترين72 ,49 ،

طربيا102 ,16 ،

�شحادة ،رائد111 ،

الطبطبائي� ،ضياء الدين54 ،

�شحادة� ،صالح136 ,114 ,106 ،

الطرطو�شي� ،أبو بكر حممد25 ،

�رشابي ،ه�شام126–125 ,113 ،
ال�رشيف ،حمي الدين116 ،

(ظ)

ال�شقاقي ،فتحي117 ,107 ،

الظاهر بيرب�س23 ،

ال�شقريي� ،أحمد88 ،

الظواهري� ،أمين176 ،

�شلَّح ،رم�ضان240 ,226 ،

ال�شيخ ،ح�سني231 ،

(ع)

�شي�شق (فرعون م�رص)19 ،

العاروري� ،صالح239–238 ,231 ،

(�ص)

العا�ص ،عمرو بن21 ،

عبا�س ،حممود (�أبو مازن),136 ,120 ،

�صادق ،ملكي17 ،

,160–158 ,156–150 ,148–145

�صالح (عليه ال�سالم)14 ،

,178–176 ,174 ,169 ,166 ,163

ال�صامت� ،أو�س بن24 ،

,226–223 ,190–189 ,187 ,184

ال�صامت ،عبادة بن24 ،

242–241 ,237–232 ,230–228

ال�صغري ،جمال با�شا36 ،

عبد الباقي� ،أحمد حلمي88 ,71 ،

ال�صفطاوي� ،أ�سعد86 ،

عبد احلميد الثاين (ال�سلطان)34–33 ،

�صفقة القرن /خطة ترامب (,205 ،)2020

عبد الر�ؤوف ،عبد املنعم83 ،

245–243 ,236–235 ,230

عبد ال�شايف ،حيدر120 ،

�صالح ،رائد258 ،

عبد العزيز ،عبد اهلل بن (ملك ال�سعودية)175 ،

�صالح ،ماهر238 ،

عبد العزيز ،عمر بن25 ،

�صمويل ،هربرت48 ,37 ،

عبد امللك� ،سليمان بن25 ،

�صور24–22 ،

عبد النا�رص ،جمال90 ,88 ,85 ,83 ,80–79 ،

�صيام� ،سعيد163 ,151 ،

عدوان ،كمال101 ,99 ,86 ،

ال�صني264–263 ,196 ,168 ،

العراق,70 ,63 ,61 ,54 ,39 ,37–36 ,24 ،
160 ,133 ,118 ,111 ,103 ,100
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فهر�ست
عي�سى (عليه ال�سالم)26 ,14 ،

عرفات ،يا�رس (�أبو ع ّمار),103 ,96 ,86 ,83 ،

العي�سوي� ،أ�سامة163 ،

,147–145 ,136 ,126–125 ,120
237 ,187 ,171 ,168

(غ)

عريقات� ،صائب191 ,170 ,150 ,116 ،
ع�سقالن174 ,17 ،

غنيم ،حممد121 ،

ع�سقول ،حممد163 ،

(ف)

ع�صبة الأمم47 ،
عكا30 ,24 ,17 ،

فار�س ،قدورة184 ،

علي ،ح�سني بن (ملك احلجاز),39 ,37–36 ،

الفاروقي� ،سليمان التاجي81 ,35 ،

51

فرج ،ماجد234 ،

علي� ،شوكت54 ،

فرن�سا264 ,242 ,85 ,47 ,37 ،

ُعمان127 ،

عمرو،

الفزعي� ،أبو رويحة24 ،

تي�سري215 ،

الفليبني66 ،

العمري ،غيث184 ،

فن�ش ،هرني31 ،

عملية �أمطار ال�صيف (153 ,142–141 ،)2006

فيا�ض� ،سالم,190 ,162–159 ,149 ,146 ،

عملية احلزام الأخ�رض (106 ،)1969

224

عملية �سافوي (101 ،)1975

(ق)

عملية ال�شتاء ال�ساخن (142 ،)2008
عملية غيوم اخلريف (153 ,142 ،)2006

القائمة العربية املوحدة257 ،

عملية نت�سارمي (117 ،)1994

القايل ،يهودا32 ،

عملية الوهم املتبدد (152 ,142 ،)2006

القاهرة,179 ,171–169 ,147 ,88 ,82 ,71 ،

ع ّمان169 ,117 ,81 ،

231 ,227 ,181

عمرية ،حنا170 ،

قرب�ص30 ،

عمرية ،يو�سف86 ،

القد�س,54 ,52–49 ,47 ,32 ,30 ,23–14 ،

العوجة ،ح�سني152 ،

,102 ,89–88 ,65–64 ,57–56

عو�ض اهلل ،عادل116 ،

,174 ,171 ,162 ,135–134 ,122

عو�ض اهلل ،عماد116 ،

,205 ,192 ,189–186 ,183–181

عوف ،عبد الرحمن بن21 ،

,228 ,221–215 ,213–212 ,210

عيا�ش ،يحيى127 ,115 ،

,255–245 ,243 ,236–235 ,232
260
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القدوة ،نا�رص237 ،

كوخايف� ،أفيف266 ،

القدومي ،فاروق169 ,121 ،

كو�ستلر� ،آرثر27 ،

قره �صو� ،إميانويل34 ،

كوهني ،وليم119 ،

قريع� ،أحمد (�أبو عالء)191 ,187 ,170 ,146 ،

الكويت127 ,118 ,111 ,107 ,86 ,81 ,7 ،

الق�سام ،عز الدين57 ,53 ،

(ل)

ق�سي�س ،نبيل184 ،
ّ
قطر223 ,127 ,116 ،

لبنان,82 ,80 ,58 ,49 ,47 ,39 ,37 ,24 ،

قطز (حممود بن ممدود)23 ،

,144 ,141 ,115 ,107 ,103 ,100–95

قالوون ،خليل بن24 ،

266 ,207–206 ,197 ,189

قالوون� ،سيف الدين24 ،

لبيد ،يائري256 ،

قناة ال�سوي�س104–103 ,85–84 ,31 ,29 ،

جلان املقاومة ال�شعبية152 ,142 ،

القنيطرة104 ،

جلنة بيل58 ،

القوتلي� ،شكري54 ،

اللجنة العربية العليا58 ،

القوقا ،عبد الكرمي152 ،

اللخمي ،حميد بن عبد اهلل25 ،

القوقاز62 ,27 ،

اللخمي ،مو�سى بن ن�صري25 ،
اللنبي� ،إدموند47 ،

(ك)

لندن61 ,54 ,51 ،

كالي�رش ،زيف هري�ش32 ،

لوط (عليه ال�سالم)14 ،

كت�ساف ،مو�شيه259 ,195 ،

ليبيا62 ,24 ،

الكرد� ،أحمد163 ،

ليبرييا66 ،

الكلبي ،دحية24 ،

(م)

كلثوم ،هانئ بن25 ،
كلينتون ،بيل182 ,120–119 ،

مبادرة جنيف184 ,183 ،

الكناين ،علقمة بن جمزر24 ،

مت�سناع ،عمرام184 ،

كندا207 ،

املتوكل (اخلليفة العبا�سي)22 ،

الكندي ،رجاء بن حيوة25 ،

املجاهدون الفل�سطينيون (اجلهاز الع�سكري)،

الكندي ،عبادة بن ن�سي25 ،

114 ,106

الكني�ست /الربملان الإ�رسائيلي,114 ,84 ،

جمدالين� ،أحمد240 ,170 ،

,253–252 ,246 ,243 ,211 ,195

املجل�س الإ�سالمي ال�رشعي الأعلى58 ,51 ،

259 ,257–256
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فهر�ست
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني,143 ,126 ،

م�شعل ،خالد239–238 ,223 ,180 ,116 ,107 ،

,159–156 ,153–152 ,149 ,147

م�رص,54 ,39 ,35 ,30 ,24–22 ,19–18 ،

,212 ,180 ,177–176 ,174–167

,89 ,85–82 ,79 ,71 ,69 ,63–62

241 ,237 ,232–229 ,226

,171 ,133 ,105–103 ,98 ,95

حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)89 ,26 ,14 ،

,206 ,196 ,191 ,182 ,179–178

حممد ،عبد الرحيم احلاج59 ،

223
 -احلكومة امل�رصية180–179 ,82 ,69 ،

حممود ،نور الدين23 ،
مدريد120 ،

معرب رفح225 ،

املدينة املنورة20 ،

معركة �آرجمدون28 ،

مذبحة احلرم الإبراهيمي (115 ،)1994

معركة �أجنادين (634م)20 ،

مذبحة �صربا و�شاتيال (100 ،)1982

معركة �أحرا�ش يعبد (57 ،)1935

مذبحة غزة (83 ،)1955

معركة حجارة ال�سجيل (,213 ,205 ،)2012

مذبحة قبية (83 ،)1953

267

مذكرة �رشم ال�شيخ (121 ،)1999

معركة حطني (1187م)23 ،

مرج الزهور115 ،

معركة �سيف القد�س (,233 ,220 ,205 ،)2021
267 ,254

مر�سي ،حممد236 ،
املزين� ،سعيد86 ،

معركة ال�شقيف (99 ،)1980

امل�سجد الأق�صى,89 ,56 ,52 ,20 ,16 ,14 ،

معركة الع�صف امل�أكول (,205 ،)2014
267 ,215–214

,218–215 ,183 ,135–134 ,105

معركة عني جالوت (1260م)23 ،

254–248 ,220
 -باب الأ�سباط216 ،

معركة فحل  -بي�سان (635م)20 ،

 -باب الرحمة252–251 ,218 ،

معركة الكرامة (97 ،)1968

 -باب املطهرة217 ،

معركة الريموك (636م)20 ،

 -باب املغاربة107 ،

مع�سكرات ال�شيوخ106 ،

 -حائط الرباق253 ,247 ,183 ,52 ،

املغرب255 ,245 ,205 ،

امل�سجد احلرام20 ,14 ،

مقربة الرحمة254 ،

م�سريات العودة الكربى (قطاع غزة),210 ،

مقربة م�أمن اهلل254 ،
املقد�سي ،ابن قدامة25 ،

220–218

ملوح ،عبد الرحيم239 ،

م�رشوع فا�س (185 ,102 ،)1982

ممدود ،حممود بن23 ،
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من�صور ،جمال136 ،

نتنياهو ،بنيامني260 ,256–255 ،

منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف),81 ،

النجار ،حممد يو�سف99 ,86 ،

,102–100 ,98 ,96–95 ,90 ,88

الرنويج120 ،

,118–117 ,115 ,113–111 ,107

الن�شا�شيبي� ،إ�سعاف35 ،

,145 ,133 ,127 ,125 ,122 ,120

النقب244 ,174 ,83 ,13 ،

,170–167 ,158 ,151–150 ,147

نون ،يو�شع بن18 ,14 ،

,205 ,179 ,177–176 ,174–172

نيوتن� ،إ�سحاق31 ،

,223–222

,217–216

نيويورك96 ،

,226

243–241 ,236–235 ,232–231

(هـ)

 -جي�ش التحرير الفل�سطيني88 ،

 -اللجنة التنفيذية,170–169 ,167 ,158 ،

الهاجاناه63 ,49 ،

235 ,184 ,174

هبَّة باب الأ�سباط /هبّة يوليو (,216 ،)2017

 -املجل�س املركزي الفل�سطيني,169 ,167 ،

254 ,252 ,235

236 ,234 ,176

هبَّة باب الرحمة /هبّة فرباير (,218 ،)2019

 -املجل�س الوطني الفل�سطيني,102 ,88 ،

254

–231 ,180–179 ,174 ,171–167 ,117

هرتزل ،ثيودور33 ،

236–234 ,232

ه�س ،موزي�س32 ،

املنظمة ال�صهيونية العاملية37–36 ,33 ،

الهند196 ,31 ،

منظمة الكف الأخ�رض56 ,53 ،

الهندي ،حممد240 ،

منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي178 ,105 ،

هنية� ،إ�سماعيل,177–176 ,163 ,153 ،

مو�سى (عليه ال�سالم)26 ,18 ،

241 ,239–238

مو�سى ،عبد اللطيف166 ،

هوجارث ،ديفيد39 ،

املو�ساد117 ,84 ،

هولندا264 ,28 ،
الهيئة العربية العليا لفل�سطني82 ,71–70 ,63 ،

(ن)

(و)

نابل�س233 ,148 ,107 ,81 ,56 ,52 ,13 ،
ناثان ،روبرت66 ،

وا�شنطن243 ,241 ,188 ,126 ,120 ،

نا�رص ،كمال99 ،

واكهوب� ،آرثر48 ،

ن�ص19 ،
نبوخذ ّ

وايزمان ،حاييم36 ،

النت�شة ،رفيق86 ،
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فهر�ست
وثيقة الع�رشين (126 ،)1999

وثيقة الوفاق الوطني /وثيقة الأ�رسى (،)2006
180 ,176–173 ,168 ,152
الوزير ،خليل (�أبو جهاد)117 ,86 ،
الوزير ،غالب86 ،
وعد بلفور52–50 ,47 ,39 ,37 ،
الوكالة اليهودية64 ,49 ،
الوليد ,خالد بن21–20 ،

(ي)
يا�سني� ،أحمد136 ,114 ,106 ،
يافا56 ,52 ,30 ,23 ،
يحيى (عليه ال�سالم)14 ،
يحيى ،عبد احلميد بن25 ،
يعقوب (عليه ال�سالم)26 ,18–17 ,14 ،
اليمن100 ,36 ,24 ،
يهورام19 ،
يو�سف (عليه ال�سالم)14 ،
يو�سف ،ح�سن127 ،
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