فهر�ست

فهر�ست
(�أ)

�أبو حية ،عماد97 ،
�أبو خبيزة ،عطا381 ،

�آرن�س ،مو�شيه191 ،

�أبو خ�رض ،عالء395 ،

ابحي�ص ،حممد ح�سن107 ،

�أبو خ�ضري ،حممد456 ،438 ،

ابن علي ،زين العابدين387 ،

�أبو خ�ضري ،حممد جمدي456 ،

�أبو ادهيم ،عالء370–369 ،

�أبو خلف� ،أجمد217 ،

�أبو ارميلة� ،إ�سالم201 ،168 ،

�أبو خلف ،عمران87–86 ،

�أبو ارميلة ،عبد املطلب88 ،86 ،

�أبو خليل� ،أمين368 ،245 ،238–237 ،

�أبو ارميلة ،مروان (الأ�سري املحرر)245 ،

�أبو دية ،ممدوح113 ،

�أبو ارميلة ،مروان (ال�شهيد)225 ،169 ،

�أبو را�س ،علي214 ،202 ،185 ،

�أبو ا�سنينة ،عدنان160–159 ،

�أبو الرب ،في�صل313 ،294–293 ،

�أبو ا�سنينة ،حممد خليل160 ،

�أبو رجب ،حازم386 ،

�أبو البها ،مراد390 ،

�أبو رجب ،منت�رص386 ،

�أبو تبانة ،عدنان419 ،

�أبو رموز ،عبد الكرمي458 ،

�أبو ترك ،يا�رس381 ،346 ،

�أبو رموز ،عزمي (�أبو عبد اهلل)463 ،

�أبو جابر� ،سامل200–198 ،193 ،

�أبو الرو�س ،ن�سيم270 ،

�أبو جحي�شة ،حممد395 ،267 ،

�أبو زايد ،فاخر221 ،

�أبو جريدة ،جهاد عواد257 ،

�أبو زايدة� ،سفيان318 ،

�أبو جزر ،عالء401 ،399 ،

�أبو زهرة ،م�صطفى (�أبو الأمني)181 ،

�أبو جياب ،غازي147 ،

�أبو زهري� ،سامي184 ،

�أبو حجاج� ،سلمان103 ،

�أبو زياد ،خليل79 ،

�أبو حديد� ،إياد225 ،

�أبو زياد ،زياد79 ،

�أبو ح�سنة� ،إياد238 ،

�أبو زيد ،خالد عمر257–256 ،

�أبو احلالوة� ،سامي248 ،

�أبو زيد ،حممد ف�ؤاد157 ،

�أبو حمدية ،رائد262 ،

�أبو �سامل� ،إبراهيم (�أبو �إ�سحق)،185 ،158 ،
404 ،347–346 ،241 ،189
�أبو �رسحان ،عامر192 ،188 ،
�أبو �سمرة ،حممود308 ،

�أبو حميد ،عبد املنعم،261 ،216 ،201 ،
364 ،299
�أبو حميد ،نا�رص364 ،
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
�أبو �سنينة� ،شعيب288 ،273–271 ،

�أبو ظاهر ،م�شهور444 ،434 ،

�أبو �سري� ،سامر295 ،

�أبو عاي�ش ،حممد305 ،

�أبو �شباك ،ر�شيد358–357 ،355 ،

�أبو عرفة ،خالد (�أبو حممد)،169 ،139 ،
،328 ،326 ،324 ،319 ،185–183
453 ،385–383 ،340 ،338 ،331
�أبو عرفة ،طارق169 ،
�أبو ع�سلة ،يو�سف30 ،
�أبو ع�صب� ،أجمد382 ،
�أبو ع�صب ،يعقوب383–382 ،319 ،
�أبو ع�صبة ،طالل420 ،
�أبو عفيفة ،طالل179 ،
�أبو عمرو ،زياد330 ،
�أبو عون ،نزيه458 ،289 ،
�أبو عيد ،ريا�ض170 ،
�أبو عيد� ،سلمان،170–169 ،109–108 ،
،272–270 ،266 ،214 ،201–200
286 ،274
�أبو عيد� ،سليم286 ،272–270 ،170 ،
�أبو عي�شة ،جميل207 ،103 ،96 ،
�أبو عي�شة ،حمزة458 ،
�أبو عي�شة ،عماد171 ،
�أبو غليون ،خالد239 ،
�أبو غو�ش ،عمرو412 ،
�أبو الغيط� ،أحمد375 ،
�أبو الفحم ،عبد القادر103 ،32 ،
�أبو قبيطة ،زهران109 ،
�أبو القرايا ،عبد العزيز33 ،
�أبو قطي�ش ،ماجد245–244 ،210–209 ،
�أبو قلبني ،عواد448 ،34 ،
�أبو قويدر ،كمال278 ،

�أبو �رشار ،ماجد233 ،
�أبو �شلبك ،نافذ326 ،

�أبو �شنب� ،إ�سماعيل (�أبو ح�سن)،183–182 ،
،243 ،240–234 ،228 ،188 ،185
463 ،303 ،301
�أبو �شنب ،كمال346 ،
�أبو طري� ،إبراهيم58 ،56 ،
�أبو طري� ،أحمد (�أبو �أنور)70 ،59 ،56 ،
�أبو طري� ،أحمد (�أبو منري)27 ،
�أبو طري ،حامد319 ،
�أبو طري ،خالد (�أبو العز)90 ،53 ،
�أبو طري ،خليل حممود53 ،
�أبو طري ،را�ضي (�أبو زيد)،48–47 ،28–27 ،
199–198
�أبو طري ،رجب56 ،
�أبو طري� ،سعيد446 ،56 ،
�أبو طري ،عقاب90 ،
�أبو طري ،علي ح�سن (�أبو جالل)169 ،
�أبو طري ،عمر91 ،47 ،28 ،
�أبو طري ،فوزي مو�سى62 ،53 ،25 ،
�أبو طري ،لطفي54 ،
�أبو طري ،حممد (�أبو زهري)91–90 ،53 ،
�أبو طري ،حممود91 ،88 ،86 ،62 ،54–53 ،
�أبو طري ،حممود حمدان48 ،

�أبو طري ،منري حممود (�أبو �أ�رشف)،25 ،
91 ،62 ،54–53 ،40
�أبو ظاهر ،حممد عودة438 ،434 ،
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فهر�ست
�أبو كر�ش ،ماهر306 ،

�إدري� ،شارون262 ،

�أبو كويك ،ح�سني109–108 ،

�إدري�س ،عبد القادر230 ،

�أبو كويك ،ماهر214 ،210 ،

�إدري�س ،حممود288 ،

�أبو الليل ،حممد خليل95 ،

�إربد (الأردن)54 ،

�أبو مخ ،فريد191 ،

ارحيمي ،جمدي (الرمياوي) (�أبو ال�سائد)،
382 ،347
الأردن،41–40 ،38–36 ،33 ،27 ،25 ،
،96 ،87 ،79 ،72 ،63–60 ،56–54
،250 ،239 ،227 ،109 ،103–101
455 ،377 ،328 ،314 ،274 ،255
 اجلي�ش الأردين،54–53 ،38 ،31 ،341 ،329 ،69 ،62–61 ،59–57
 احلكومة الأردنية255 ،34 ، غور الأردن102 ،91 ،53 ، املخابرات الأردنية63 ،�أردوغان ،رجب طيب451 ،414 ،
ار�شيد ،يو�سف316 ،312 ،
�أريحا365 ،352 ،277 ،233 ،218 ،177 ،
الأزرق ،خالد306 ،222 ،
الأزعر ،ع�صام173 ،
الأ�سد ،حافظ222 ،
الأ�سطة� ،سمري395 ،
�أ�سعد� ،سمري181 ،
�أ�سعد ،عمار زهري316 ،
�أ�سعد ،فخري113–112 ،
�إ�سالم ،يو�سف175–174 ،
�إ�سماعيل ،م�صطفى130 ،
الإ�سماعيلية (م�رص)34 ،
ا�شتيه ،بالل227 ،

�أبو مرخية� ،أ�رشف305 ،
�أبو من�شار� ،رضار458 ،
�أبو ميالة� ،صبحي88 ،86 ،
�أبو جنمة ،ناجي134 ،98 ،87–86 ،

�أبو نعيم ،توفيق (�أبو عبد اهلل)،188–186 ،
،306 ،304–301 ،297 ،294 ،220
379 ،312
�أبو هدوان ،حممد ح�سن،257–255 ،237 ،
373
�أبو هالل ،علي181 ،
�أبو هنية ،خليل200 ،
�أبو الهيجاء ،جمال399 ،316 ،266 ،
�أبو وردة ،جمدي250–249 ،
�أبو وردة ،حممد248 ،

اتفاق �أو�سلو،207 ،202 ،164 ،146 ،79 ،
،230–228 ،219–217 ،212–211
،337–335 ،332 ،300 ،243–232
373–362 ،357–352
اتفاق غزة � -أريحا232 ،218 ،
اتفاقيات جنيف373 ،
�أثيوبيا72 ،
الأجرب� ،أ�سيد453 ،
الأحمد ،عزام390 ،333 ،
الإخوان امل�سلمون،99 ،96 ،84 ،64 ،27 ،
180 ،178 ،165 ،139 ،113
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
(ب)

ا�شتيه ،عو�ض اهلل395 ،
�أ�شكنازي ،غابي211 ،

البابا� ،صبحي125 ،

ا�شنينه ،نظام395 ،

بادي� ،سامل440 ،433 ،

الأطر�ش ،عايد225 ،

بار �أون ،روين338 ،

الأعرج ،عمار362 ،

بئر ال�سبع314 ،34 ،

اغبارية� ،سليمان308 ،

باراك� ،إيهود167 ،

�أفغان�ستان391 ،197 ،179 ،72 ،

بارود� ،إبراهيم م�صطفى256 ،

الأفغاين ،عبد الكرمي87 ،

الباز ،يو�سف97 ،

الأفندي ،نا�رص113 ،

البازيان ،عالء الدين257–256 ،
البازيان ،منذر256 ،

�أفندي ،وليد180 ،

باقة الغربية191 ،

�أفنريي� ،أوري132 ،

باك�ستان391 ،65 ،

الأقرع ،رامي317 ،

البحر ،عبد النا�رص381 ،

�أم طوبا (القد�س)،51 ،45 ،38 ،31 ،26 ،

بختان ،فواز253 ،

،274 ،177 ،168 ،152 ،128 ،61–59

بدر� ،أحمد226 ،

390 ،383 ،319

بدر ،حممد ماهر430 ،419 ،224 ،

�أم الفحم442 ،309 ،193 ،183 ،180 ،

بدران ،ر�أفت188 ،

�أم كلثوم135 ،116 ،35 ،

بدر�ساوي ،جرب علي عمار،96 ،86 ،33 ،
126 ،119 ،116 ،104 ،100
بدو (القد�س)328 ،270 ،108 ،41 ،
البدوي ،حممد205 ،
بديع ،حممد434 ،
الرباغيت ،جالل242 ،205 ،201 ،166 ،
برغال ،خمل�ص220 ،
الربغوثي ،بالل365 ،
الربغوثي ،جا�رس367 ،
الربغوثي ،عبد اهلل365 ،
الربغوثي ،عمر (�أبو عا�صف)،227 ،95 ،
442 ،412 ،398 ،394

الإمارات377 ،
الأمم املتحدة168 ،
 -جمل�س الأمن192 ،

 وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيلالالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى
(الأونروا)375 ،28 ،26 ،
�أمني ،عيدي129 ،
�أنغوال72 ،
�أوكاموتو ،كوزو153 ،
�أيالون ،عامي283 ،
�إيران377 ،250 ،131 ،
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فهر�ست
الربغوثي ،فخري364 ،143 ،

البوطي ،حممد �سعيد83 ،

الربغوثي ،جمد60 ،

بول�ص ،جواد430 ،219 ،

الربغوثي ،مراد367 ،

بويز ،فار�س210 ،

الربغوثي ،مروان315 ،299 ،

بيت �أمر242 ،201 ،

الربغوثي ،نائل (�أبو النور)،227 ،143 ،
398 ،386 ،364
برقة (نابل�س)197 ،
بركات� ،صالح455 ،
برناوي ،فاطمة130 ،
الربيج (غزة)120 ،97 ،
الب�سيط ،مو�سى30 ،
ب�شارات ،حممد364 ،
ب�شارة ،عزمي340 ،295 ،
البكري ،عبد اهلل270 ،
بكريات� ،إبراهيم271 ،
بكريات� ،إيهاب271 ،
بكريات ،ناجح (�أبو مالك)99 ،
بالل� ،سعيد386 ،
بالل ،عثمان399 ،386 ،
بالل ،معاذ399 ،386 ،
البلبول ،رائد250 ،
البلتاجي� ،صقر184 ،
بلري ،توين337 ،
البنا ،ح�سن227 ،145 ،130 ،84 ،
بنوره ،عي�سى29 ،
بورقيبة ،احلبيب33 ،
البوريني ،ح�سني390 ،
البو�سنة والهر�سك391 ،
بو�ش ،جورج (الأب)182 ،
بو�ش ،جورج (االبن)359 ،

بيت حانون369 ،176 ،
بيت حنينا (القد�س)457 ،33 ،
بيت د ّرا�س (املجدل)119 ،102 ،33 ،
بيت �ساحور266 ،29 ،

بيت �صفافا (القد�س)37 ،
بيت عنان (القد�س)328 ،
بيت عوا (اخلليل)266 ،201 ،
بيت عور التحتا (رام اهلل)188 ،
بيت الهيا (غزة)109 ،

بيت حلم،152–151 ،108 ،103 ،48 ،26 ،
،240 ،220 ،216 ،209 ،198 ،176
،278 ،274 ،269 ،266 ،250 ،247
398 ،366 ،331 ،327
بيت لقيا271 ،201 ،
البيتاوي ،حامد316 ،173 ،159 ،157 ،
بيتونيا،434 ،404 ،392 ،390 ،385 ،363 ،
457
 �سجن بيتونيا400 ،341 ،بري نباال (القد�س)284 ،283 ،41 ،

البرية،331 ،286 ،275 ،270 ،198 ،
441 ،411–410
بريوت،134–131 ،87 ،84 ،70 ،63–55 ،
167 ،149
برييز� ،شمعون،284 ،249 ،233 ،229 ،
456 ،360
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
(ت)

جامعة بريزيت،411 ،365 ،197 ،162 ،
451–450

تركيا414–413 ،360 ،

جامعة بريوت العربية (لبنان)63 ،56 ،54 ،

تل �أبيب /تل الربيع456 ،226 ،199 ،137 ،

جامعة حيفا179 ،

تِل (نابل�س)366 ،354 ،247 ،

جامعة اخلليل231 ،197 ،162 ،

التل ،و�صفي55 ،

جامعة الدول العربية377 ،

التالحمة� ،صالح (�أبو م�صعب)365 ،247 ،

اجلامعة العربية (القد�س)263 ،255 ،39 ،

تلفيت173–171 ،

جامعة القد�س272 ،162 ،

متراز ،عبد الرحمن (�أبو ماهر)184 ،

جامعة القد�س املفتوحة296 ،

متراز ،ماهر184 ،

جامعة النجاح395 ،362 ،317 ،

التميمي ،حمدي �سلطان107 ،

جبارة ،م�ؤاب263 ،

توليدانو ،ن�سيم210 ،

جباليا (غزة)369 ،338 ،165 ،163 ،117 ،

تون�س414–413 ،387 ،218 ،167 ،

جرب� ،أحمد فهيم30 ،
جرب ،توفيق377 ،375 ،

(ث)

جربيل� ،أحمد (�أبو جهاد)،124 ،106 ،
178–177 ،148 ،144–143 ،133–132
جربين ،زاهر297 ،264 ،246–244 ،237 ،
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني،69 ،
،167 ،109–108 ،104 ،79–78 ،72
355 ،324 ،295 ،251 ،220 ،181
اجلبهة ال�شعبية  -القيادة العامة،124 ،79 ،
،178–177 ،151 ،147 ،144–143 ،132
396 ،355 ،192
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني،33 ،
،99 ،97 ،95 ،88 ،85 ،79–78 ،72–69
،129–127 ،125–124 ،109 ،104 ،101
،188 ،181 ،167–166 ،148–147
،252–251 ،245 ،240 ،220 ،201
،2 9 6 –2 9 5 ،2 9 1 ،2 6 2 ،2 5 6
،324 ،317–316 ،312 ،306

ثابت ،حم�سن113 ،94 ،

(ج)
جابر ،عبد املح�سن30–29 ،
جابر ،غ�سان433 ،
جابر ،فايز128 ،
جابر ،هاين بدوي303 ،257 ،
جاد اهلل ،يو�سف (�أبو �صالح)124 ،103 ،
جادو ،يحيى453 ،451 ،
اجلامعة الأردنية (الأردن)41–40 ،
جامعة الأزهر (م�رص)40 ،

اجلامعة الإ�سالمية (غزة)،119 ،106 ،
،176 ،165 ،162 ،157 ،150–149
375 ،359 ،244
اجلامعة الإ�سالمية (املدينة املنورة)40 ،
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فهر�ست
جندل ،ع�صام داود257–256 ،

،400 ،390 ،355 ،347–346 ،326
446 ،440 ،433 ،429 ،426 ،420–419
جبهة الن�ضال ال�شعبي180 ،88–87 ،78 ،
اجلبهة الوطنية71–70 ،
جدة ،علي129 ،
جدة ،حممود109 ،
اجلديرة (القد�س)41 ،
جراد ،حممد (�أبو �أن�س)230 ،
جرادات ،جهاد221 ،205 ،
جرادات ،مو�سى205 ،
جرار ،فرا�س395 ،289 ،
جرار ،ن�رص266 ،114 ،
اجلراعي ،را�ضي (�أبو �شادي)184 ،
اجلزائر391 ،377 ،129 ،
جعارة ،عمر123 ،
اجلعافرة ،عبد الكرمي (�أبو �سياف)403 ،
اجلعبة� ،سليم383–381 ،370 ،367 ،295 ،
اجلعبة ،ماجد (�أبو زيد)،234 ،224 ،208 ،
289–288 ،264
اجلعربي� ،إ�سماعيل377 ،
اجلعربي ،جواد (�أبو يحيى)،413 ،230 ،

جنني،278 ،253–251 ،233 ،178–176 ،
398 ،343–342 ،331 ،316
 �سجن جنني266 ،114 ، معركة جنني266 ،اجلوالن،78–77 ،73–72 ،65 ،56 ،36 ،25 ،
295 ،131
اجلوالين ،فتحي395 ،
اجلوالين ،حممد عبد احلميد257 ،
جولد�شتاين ،باروخ222 ،
اجليب (القد�س)59–57 ،42–41 ،

(ح)
حامد� ،إبراهيم275 ،

حامد ،عبا�س حممد117 ،

احلايك� ،شعيب103 ،97 ،

حب�ش ،جورج227 ،128 ،85 ،

حبيب ،فيليب133 ،

حجاج ،عبد اهلل145 ،
حجاز ،ه�شام367 ،

حجازي� ،أمين (�أبو �سلطان)170 ،
حجة ،جهاد214 ،

440

احلجة ،مازن201–200 ،

اجلعربي ،عي�سى433 ،428 ،419 ،

حداد ،ربحي124 ،

اجلعفري ،علي437 ،307 ،105 ،

حداد� ،سعد353 ،

اجلماعة الإ�سالمية (تنظيم يف �سجون
االحتالل)،87–85 ،83 ،81–80 ،
،108 ،104 ،102 ،99 ،95–94 ،92–91
184 ،177 ،124 ،118 ،114–113
جمجوم� ،سفيان231 ،215 ،

حركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح)،
،79–78 ،72–71 ،69 ،56 ،53 ،33
،95 ،93–92 ،90 ،88–87 ،85–83
،116–111 ،109–103 ،101–100 ،97
،133–132 ،127 ،125–124 ،120

جليل� ،سليم48 ،

حداد ،وديع128 ،
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،188–187،185–177،173–164،158
،211–210 ،208–207 ،203–201 ،193
،231–230 ،226–225 ،222 ،220–219
،253–251 ،249 ،244–243 ،241 ،239
،296–293 ،291 ،277 ،264 ،255
،317–316 ،313–312 ،305 ،303–300
،336 ،333–332 ،330 ،328–327 ،324
،356–355 ،347–346 ،341 ،339
،380–373 ،368–367 ،364–359
،398–396 ،394–393 ،390 ،385–384
،420–419 ،411 ،403 ،401–400
،440–439 ،435 ،433 ،426–425
455 ،450
تنظيم حما�س يف ال�سجون،206–204 ،،245 ،242–241 ،235 ،230 ،220
،347 ،315 ،306 ،303–301 ،291
443 ،433 ،431–430 ،425
كتائب ال�شهيد عز الدين الق�سام،159 ،،259 ،248 ،225 ،197 ،195 ،190
،300 ،286 ،279 ،273 ،262–261
386 ،377 ،368 ،340 ،314
الكتلة الإ�سالمية411 ،317 ،231 ،-كتلة التغيري والإ�صالح،330 ،325 ،

،173–171 ،169 ،167–165 ،147 ،145
،209 ،205 ،203 ،188 ،185–184 ،179
،253–251 ،242 ،229 ،221 ،218 ،214
،2 9 5 –2 9 3 ،291 ،279 ،255
،324 ،317–316 ،3 0 6 –3 0 5 ،3 0 1
،336–334 ،332–331 ،328–326
،381 ،363 ،359 ،347–346 ،338
429 ،400 ،399 ،397 ،390 ،384
تنظيم فتح يف �سجون االحتالل،70 ،،110 ،104 ،99 ،95 ،90 ،84–83
،204–201 ،188 ،146 ،125 ،112
،253 ،245–243 ،241 ،220 ،206
،312 ،294 ،293 ،291 ،256–255
401–400 ،397 ،380–379 ،363 ،326
جهاز الأمن املركزي70 ،61 ،57 ، ال�شبيبة الفتحاوية،160 ،114 ،80 ،229 ،169
كتائب �شهداء الأق�صى367 ،335 ،اللجنة املركزية203 ، املجل�س الثوري191 ،حركة اجلهاد الإ�سالمي (فل�سطني)،100 ،
،188 ،185–184 ،181 ،167 ،106
،222–220 ،210 ،207 ،203–201
،312 ،306 ،301 ،296–291 ،243
،363 ،355 ،347–346 ،317–316
،426 ،420 ،400 ،390 ،389 ،385
455 ،440 ،433 ،429
�رسايا القد�س 300 ،حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س)،106 ،

334
املكتب ال�سيا�سي250 ،حريزات ،عبد ال�صمد287 ،205 ،201 ،

حزب اهلل (لبنان)،293–292 ،274 ،192 ،
374–373
حزب التحرير329–328 ،
احلزب ال�شيوعي165 ،99 ،71–70 ،
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،412 ،402–399 ،397 ،389–388
،435 ،432 ،430 ،421–420 ،416
441 ،437
املو�ساد251–250 ،233 ،107 ،وزارة املعارف29 ،حالوة� ،أمين261 ،
حالوة ،را�سم437 ،307 ،105 ،
حلحول (اخلليل)،115 ،111 ،109 ،96 ،

حزما (القد�س)395 ،328 ،114 ،95 ،
احلزيبي� ،إبراهيم290 ،201–200 ،
ح�سونة ،عا�صم125 ،
ح�سونة ،عزام419 ،
ح�سونة ،ق�صي433 ،

ح�سني� ،سامي (�أبو �إبراهيم)،317–316 ،95 ،
،418 ،404 ،402–400 ،394–393
455 ،453–452 ،433 ،424 ،421
ح�سني� ،صدام193–192 ،190 ،130 ،
ح�سني ،حممد153 ،30 ،
احل�سيني ،زياد33 ،
احل�سيني ،عبد القادر138 ،61 ،59 ،
احل�سيني ،في�صل (�أبو العبد)،193 ،138 ،

125
احللف ،ماجد180 ،

احللواين ،رامي،340 ،329–328 ،326 ،
383
حماة222 ،131 ،
حمادة� ،إبراهيم319 ،

323
احل�شا�ش ،حممد عا�صم381 ،

حمامرة ،جمال440 ،433 ،

احل�شا�ش ،مهاو�ش101 ،

حمامي ،جميل (�أبو حمزة)،139 ،30 ،
319 ،185–184 ،168 ،159–158
حمد ،فادي420 ،
حمد ،حممد (�أبو العز الكرتي)،145 ،106 ،

احل�ضريي ،علي366 ،

احلكومة الإ�رسائيلية /ال�صهيونية،
ال�شاباك،179–178 ،128 ،92 ،70–69 ،،264–263 ،214–213 ،211 ،193 ،187
،299 ،297–296 ،285–283 ،275
،310 ،308 –307 ،304 ،301
،384 ،379–378 ،372 ،342–340
،423–420 ،410 ،401 ،398 ،395–394
457 ،454 ،446 ،437 ،435
م�صلحة ال�سجون،105 ،92 ،75 ،73 ،،204 ،189–186 ،147 ،117 ،110
،291 ،264–263 ،226 ،207–206
،305–304 ،302 ،297–296 ،293
،346–345 ،342 ،318–309 ،307

330
حمدان ،داود440 ،433 ،
حمدان� ،شحادة30 ،
حمدان ،عبد الرحمن299 ،
حمدان ،غالب90 ،
حمدان ،ف�ضل395 ،
حمدان ،حممد105–104 ،
حمود� ،سامر412 ،
احلموري� ،أجمد440 ،425 ،422 ،413 ،
احلنبلي ،حممد225 ،

حنيني ،عبد احلكيم (�أبو حذيفة)،173 ،
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خليفة ،فر�سان316 ،

364 ،313 ،301 ،299–297 ،289 ،246
احلوتري ،رائد316 ،

اخلليل،176 ،151 ،146 ،127 ،88 ،34 ،
،226–220 ،214 ،211 ،190–189 ،185
،251 ،248–247 ،242 ،233 ،231–230
،278–277 ،274 ،272 ،269–266
،366–365 ،331–330 ،303–300
،439–437 ،434 ،429 ،398 ،394 ،383
455 ،441
 �سجن اخلليل،166 ،146 ،114 ،،219–218 ،215–211 ،208 ،206–199
،234–233 ،230 ،228–227 ،222–221
،272 ،270 ،264 ،246 ،244–243
365 ،298 ،296 ،290
خليل ،عايد (�أبو �سلمان)316 ،
خليل ،عبد الفتاح221 ،
اخلواجا� ،شكري (�أبو �ساجدة)،433 ،208 ،

احلوتري� ،سعيد54 ،

حيفا،308 ،180 ،178–177 ،162 ،137 ،
434 ،316

(خ)
خارا�س (اخلليل)91 ،54 ،
خالد ،ح�سن (املفتي)86 ،
خالد ،نا�رص309 ،
خالد ،وليد279 ،
اخلال�ص ،مو�سى37 ،
خانيون�س388 ،238 ،162 ،56 ،30 ،
خري�شة� ،إبراهيم333 ،
خري�شة ،ح�سن330 ،
اخل�رض (بيت حلم)152 ،
خ�رض ،ح�سام315 ،312 ،
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اخل�رضي ،جمال330 ،

اخلواجا� ،صالح208 ،

خطاب ،عدنان419 ،

خوري� ،سمعان181 ،

اخلطيب� ،إ�سماعيل151–149 ،
اخلطيب ،تاج الدين89 ،

(د)

اخلطيب ،جميل30 ،

دار الأيتام الإ�سالمية (القد�س)37 ،

اخلطيب ،روحي138 ،

داود ،يا�رس188 ،

اخلطيب� ،سفيان178–177 ،

دايتون ،كيث363–359 ،

خطيب ،عارف114 ،

الدبج� ،إ�سماعيل124 ،

اخلطيب ،عزام283 ،

الدبل ،حافظ254 ،167–166 ،

اخلطيب ،حممد160 ،

دبور ،و�سيم412 ،

اخلطيب ،مو�سى455 ،395 ،

دحدول� ،أنور198 ،

خالف ،طالل97 ،

دحالن ،حممد،361–359 ،357 ،355 ،249 ،

خلف� ،صالح (�أبو �إياد)165 ،124 ،97 ،
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،266–264 ،246–245 ،239–238
463 ،379 ،299 ،297 ،288 ،285 ،276
دورا (اخلليل)،267–266 ،214 ،205 ،189 ،

372
دخان ،حممد231 ،
الددو� ،سعيد84 ،
دراغمة� ،أمين395 ،213 ،

302–301

دربل ،قا�سم حممد124 ،103 ،

دوف�ش ،عزت30 ،

دردونة ،وائل312 ،

دوما (نابل�س)173–172 ،

درعا (�سورية)56 ،40 ،

الدويات ،عمر علي60 ،

دروزة� ،صالح الدين (�أبو النور)،161 ،

الدويك ،عزيز395 ،368 ،333 ،
ديان ،مو�شيه461 ،138 ،36 ،

234
دروي�ش� ،شادي214 ،

ديخرت� ،آيف345 ،

دروي�ش ،غالب88 ،

دير �رشف (نابل�س)177 ،

دروي�ش ،حممد (�أبو داود)،88–86 ،80 ،
146 ،106
دعنا ،ب�شار433 ،
دعنا ،نبيل (�أبو عبد اهلل)،118–117 ،112 ،
214 ،201 ،199–198
دغل�س� ،سيف الإ�سالم451–450 ،415 ،
دقة ،وليد316 ،312 ،295 ،
دالي�شة� ،أيوب (�أبو ماهر)419–418 ،
دالي�شة ،ماهر419–418 ،
الدلقموين ،حافظ،124 ،117 ،103 ،96 ،
177 ،144–143 ،133
دم�شق،117 ،70 ،63–60 ،56–55 ،35 ،
301 ،167 ،144–143
دهام�شة ،عبد املالك295 ،219 ،191 ،
دواب�شة ،علي438 ،
دواب�شة ،ندمي (�أبو م�صعب)173 ،
الدودة ،م�سلم116–115 ،111 ،
دودين ،عايد379 ،289–288 ،276 ،
دودين ،مو�سى،236 ،234 ،231 ،213 ،208 ،

دي�سكني ،يوفال297 ،285 ،
الديك ،زكريا224 ،

(ذ)
ذهب� ،صائب163–162 ،
ذوقان ،غ�سان395 ،

(ر)
الرابي ،راتب30 ،

رابني� ،إ�سحق،229 ،210 ،207 ،174 ،167 ،
366 ،247 ،232
الرازم� ،أمين249–248 ،
الرازم ،عبد البا�سط180 ،
الرازم ،ف�ؤاد306 ،143 ،
الرازم ،م�أمون248 ،
الرا�شد ،حممد �أحمد344 ،
رافات (�سلفيت)392 ،341 ،247 ،
رافع ،علي179 ،
الرافعي ،م�صطفى �صادق460 ،
رام اهلل،188 ،185 ،176 ،99 ،95 ،34 ،
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404 ،364 ،351 ،220–219

،247 ،233 ،231 ،220–219
،275–274 ،272 ،270 ،266 ،253–251
،331 ،326 ،299 ،286 ،279–277
،380 ،365 ،355 ،350 ،339 ،334
390 ،387 ،385
راهط (النقب)193–162 ،
راي�س ،كوندوليزا358 ،
ربايعة ،ماجد453 ،433 ،
الرجوب ،جربيل331 ،277 ،249 ،118 ،
الرجوب ،جمال400 ،397 ،
الرجوب ،رزق413 ،302 ،248 ،
الرجوب ،زياد206 ،
الرجوب ،نايف،248 ،214 ،202 ،166 ،
331 ،302
رداد ،ريا�ض (�أبو �أحمد)390 ،214 ،
رداد ،حممد362 ،
رزاينة� ،أمين362 ،
ر�شدي ،حممد عزيز365 ،190 ،
الر�شق ،حممد386 ،304 ،289 ،247 ،237 ،
ر�شيد ،حممود خليل48 ،
ر�شيد ،نذير63 ،
ر�رص�ص� ،أن�س (�أبو الأمري)457 ،219 ،
الرطا�سي ،مو�سى200 ،
رفح238 ،178 ،101 ،30 ،
 معرب رفح376 ،رمانة (جنني)114 ،
رمانة ،ح�سنني365 ،247 ،
رمانة ،فرج426 ،
الرمثا (الأردن)134 ،118 ،63 ،56 ،
الرحمي ،حممود (�أبو حممد)،213 ،208 ،

رم�ضان ،م�صطفى305 ،240 ،238 ،
رم�ضان ،نزار عبد العزيز430 ،419 ،224 ،
رم�ضان ،نزار حممد304 ،247 ،
الرملة266 ،179 ،162 ،152 ،146 ،34 ،

 �سجن الرملة،91–83 ،80 ،77 ،72 ،،179 ،134 ،129 ،125–123 ،99
،344–342 ،305 ،302 ،289 ،182
،389 ،383–382 ،364–363 ،351
454 ،426
 امل�ست�شفى433 ،255 ،الرنتي�سي ،زهري99 ،97 ،
الرنتي�سي ،عبد العزيز303 ،211 ،163 ،
الرنتي�سي ،عبد الفتاح235 ،
رومانني ،علي352 ،
روهان ،ديني�س مايكل43 ،
ريان ،نزار376 ،
ريحان ،عا�صم317 ،
ريحان ،علي (�أبو حممد)200 ،184–183 ،
ريحان ،عماد317 ،289 ،
ريحان ،حممد367 ،317 ،
الري�س ،ناه�ض (�أبو منري)101 ،62 ،

(ز)
الزاغة ،ح�سن290 ،
زئيفي ،رحبعام347 ،
زحالقة ،جمال340 ،
زحايكة� ،صالح179 ،
الزرو ،بهاء266 ،226 ،
الزعرتي ،حممد (�أبو معن)269 ،
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�سجن بيت ليد70 ،

زعرب� ،سعيد303 ،291 ،

�سجن جلبوع316–314 ،312–309 ،

الزعنون� ،سليم333 ،

�سجن اجللمة،313 ،308 ،213 ،179–178 ،
458 ،316
�سجن جنيد،151 ،118–117 ،95–94 ،
295 ،271 ،243 ،233 ،228 ،221 ،204
�سجن رام اهلل290 ،233 ،219 ،
�سجن �شطة،246 ،211 ،189 ،184 ،105 ،
393 ،316 ،298 ،296–294 ،289
�سجن الظاهرية217 ،
�سجن ع�سقالن،87–86 ،78 ،32 ،26 ،
،105–102 ،100–98 ،96 ،92 ،91
،126 ،124 ،119 ،117 ،110–108
،167 ،164 ،149 ،147–146 ،128
،209 ،204–203 ،189 ،183 ،181
،244–242 ،234 ،230 ،228 ،211
،272 ،264 ،256 ،252 ،249
،304 ،302–301 ،294 ،289–288
450 ،415 ،400 ،364 ،312
�سجن كفاريونا78–75 ،73–72 ،70 ،
�سجن جمدو،235 ،222 ،211 ،167 ،
،382 ،318–317 ،315 ،242–241
443–441 ،433 ،421–420
�سجن امل�سكوبية،178 ،108 ،76 ،70–69 ،
،287 ،284 ،263 ،213 ،205 ،191
،372 ،338 ،329 ،298 ،290–289
457–453 ،385–383
�سجن نفحة،149 ،147–145 ،105 ،
،256–255 ،237 ،207 ،188–187
،305 ،303–301 ،296 ،293 ،263

الزغل� ،أ�رشف271 ،
الزغل ،ربيع271 ،
الزقزوق ،فهد382 ،367 ،
زقوت ،ماهر382 ،237 ،
زكارنة ،رائد226 ،
زلوم ،ن�ضال389 ،188 ،
الزهار ،حممود325 ،
زهران ،حمزة347 ،

زهران ،زهران �إبراهيم،272–270 ،170 ،
286
زيادة� ،رشيف381 ،
الزيتون (غزة)109 ،
زيدان� ،سامي366 ،
زيدان ،عبد الرحمن395 ،390 ،368 ،
الزير� ،إ�سماعيل454 ،410 ،393 ،
الزير ،خالد190 ،
الزيود ،طاهر316 ،312 ،

(�س)
ال�سائح ،ب�سام84 ،
ال�سائح ،عبد احلميد138 ،
ال�سادات� ،أنور353 ،130–129 ،65 ،
�سا�سبورت�س� ،آيف191 ،182 ،
ال�سبع� ،إبراهيم405 ،390 ،

�سجن بئر ال�سبع،113 ،110 ،99 ،93–92 ،
،220 ،145 ،134–133 ،118–117
314 ،312 ،256 ،238
�سجن بتاح تكفا213 ،199 ،
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�سكيك� ،سعيد382 ،

،347 ،316 ،314 ،312–310
،389–387 ،382 ،379 ،367 ،364–363
437 ،435 ،433 ،425 ،401–399
�سجن النقب،324 ،241 ،233 ،167 ،
،416 ،403 ،388 ،379–378 ،363
،436–435 ،433 ،426–423 ،421–420
457 ،443–441
�سجن نيت�سان،191 ،185 ،181–179 ،
344 ،305
�سجن هدرمي،301 ،298–296 ،291 ،263 ،
382 ،319 ،315–314 ،312–311
�سدر� ،أمين399 ،
ال�سدمري ،عبد القادر88 ،
ال�رساحنة� ،إبراهيم249 ،
�رسايا اجلهاد106 ،
�رس�ساوي� ،سمري180 ،
ال�رسطاوي ،ح�سني هاين247 ،
ال�رسكجي ،يو�سف366 ،270 ،
�رسور ،عبد الرحمن453 ،
�رسور ،عبد القاهر458 ،
�سعادة ،عمر،285 ،274 ،269 ،214 ،201 ،
451 ،287
ال�سعافني ،عبد اهلل457 ،404 ،394–393 ،
�سعدون� ،إيالن191 ،182 ،
ال�سعودية72 ،
�سعيد� ،أحمد (مذيع)32 ،28 ،
�سعيد ،مهند412 ،
�سعري (اخلليل)205 ،
ال�سكايف ،زهري386 ،
ال�سك�سك ،عادل183 ،

�سالمة ،ح�سن399 ،262 ،249–248 ،246 ،
�سالمة ،كمال345 ،
ال�سالمية ،را�ضي332 ،139 ،130 ،
ال�سالمية ،عو�ض303 ،
�سلفيت247 ،244 ،176 ،
�سلمة ،ح�سن علي257 ،221 ،
�سلمية ،جواد163–162 ،
�سلهب ،عزام304 ،267 ،224 ،
�سلواد (رام اهلل)275 ،117 ،
�سلوان (القد�س)105 ،34 ،

�سليمان ،تي�سري،288 ،285 ،264 ،245 ،
398 ،372
�سليمان ،عمر360 ،
�سماحة ،حممد يا�سني (�أبو يا�سني)158 ،
�سمارة ،معت�صم444 ،
�سمارو ،جا�رس270 ،
�سمحان ،جهاد279 ،
ال�سموع (اخلليل)94 ،34 ،
�سنقرط ،ناجي230 ،
ال�سنوار ،يحيى (�أبو �إبراهيم)،188 ،186 ،
،315–314 ،312 ،300 ،297 ،238
387 ،386 ،382 ،379
�سنيورة ،م�صطفى113 ،
ال�سودان391 ،377 ،167 ،105 ،72 ،28–27 ،
�سورية،73–72 ،65 ،55–54 ،34 ،27 ،25 ،
،132–131 ،116 ،114 ،103 ،89–88
،414–413 ،394 ،391 ،377 ،252 ،227
417
-اجلي�ش ال�سوري65 ،
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�سو�سلوف ،ميخائيل127 ،

�شبانة ،عبا�س246 ،231 ،

ال�سوي�س (م�رص)376 ،65 ،34 ،

�شبانة ،حممود440–439 ،

ال�سويطي� ،أبو م�صعب214 ،

�شبيب ،معني197 ،

ال�سويطي� ،إ�سماعيل201 ،

ال�شحاتيت ،عادل242 ،235 ،

ال�سويطي ،جهاد166 ،

�شحادة� ،صالح (�أبو م�صطفى)،163 ،150 ،
445 ،303 ،272 ،239 ،236 ،188 ،185
�شحرور ،معمر399 ،
ال�شخ�شري ،طه460 ،292 ،
�شديد ،عبد الرحمن387–386 ،159 ،
�شديد ،حممد �سلمان114 ،
ال�رشاحتة ،حممد (�أبو النمر)،185 ،119 ،
382 ،191 ،188
ال�رشفا� ،ضياء381 ،
�رشيتح ،ماهر450 ،
�رشيتح ،حممود399 ،
ال�رشيف ،عز الدين62 ،
ال�رشيف ،عماد365 ،
ال�رشيف ،حميي الدين،261 ،201 ،161 ،
،274 ،272 ،269–268 ،266 ،264
286 ،278–277
�رشمي ،مهند401 ،399 ،
�شعبان� ،أحمد107 ،
ال�شغنوبي ،رائد249 ،
�شفا عمرو193 ،177 ،162 ،
�شفيق ،منري106 ،
ال�شقريي� ،أحمد102 ،33–32 ،
�شكري� ،أحمد187 ،
�شاللدة ،عدنان181 ،
ال�شلودي ،فهد169 ،
�شلوف� ،سعيد388 ،

ال�سيد ،بالل �رشيف257 ،
ال�سيد ،عبا�س399 ،398 ،213 ،
�سيد �أحمد ،عا�صم290 ،
ال�سي�سي ،عبد الفتاح434 ،415 ،
�سيناء376 ،103 ،65 ،36 ،25 ،

(�ش)
�شارون� ،أريل،309 ،300 ،298 ،250 ،
355 ،337–335 ،311
ال�شاعر ،نا�رص الدين384 ،
�شاليط ،جلعاد،373 ،371 ،342 ،340 ،
396 ،380 ،378
ال�شامي� ،أمين192 ،
�شامري� ،إ�سحق178 ،174 ،
�شاهني� ،أي�رس173 ،171 ،
�شاهني ،ح�سن125 ،
�شاهني ،عبد العزيز (�أبو علي)،105–104 ،80 ،
360 ،150–149 ،125–123
�شاهني ،عي�سى103 ،
�شاهني ،ل�ؤي173 ،
�شاور ،حممد حت�سني419 ،
�شاور ،م�صطفى224 ،
ال�شايب ،جهاد221 ،
�شبانة� ،أجمد217 ،202 ،
�شبانة ،زين الدين290 ،
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�شما�سنة� ،سليم170 ،

�صب لنب (�أبو �إياد)253–252 ،

�شما�سنة ،من�صور299 ،169 ،

�صبيحات� ،سمري114 ،

�شنيور ،عادل267 ،

�رص�صور ،جميل (�أبو �سامل)،230 ،

�شهاب ،عبد احلليم99 ،97 ،

287–286

�شهاب ،حممد (�أبو العبد)184 ،

�رص�صور ،حممد286 ،

ال�شوا� ،أمين382 ،

ال�صعيدي� ،أكرم388 ،

ال�شوا ،ر�شاد104 ،33 ،

�صفد (اخلليل)335 ،

ال�شواورة ،داود347 ،

ال�صفدي� ،إح�سان388 ،

ال�شوبك (الأردن)55 ،

ال�صفدي ،ع�صام73 ،

ال�شوبكي ،جمال114 ،

ال�صفدي ،حممود181 ،

�شوكة ،جاد اهلل202 ،

ال�صفطاوي� ،أ�سعد362 ،332 ،

ال�شويكي ،ر�شدي139 ،

ال�صفطاوي ،عماد382 ،306 ،

ال�شويكي ،زهري265 ،

�صقر ،عماد388 ،386 ،365 ،

ال�شويكي ،كمال191 ،

�صقر ،ماجد210 ،

ال�شيخ جراح (القد�س)384 ،33 ،

�صالح ،رائد456–455 ،309–308 ،193 ،

ال�شيخ قا�سم ،ربيع277 ،

�صالح ،حممد (�أبو �أحمد)230 ،

ال�شيخ قا�سم� ،سيد365 ،

�صالحلة� ،أمري412 ،

ال�شيخ م�سكني (�سورية)56 ،

ال�صليبي ،حممد علي395 ،

ال�شي�شان417 ،391 ،

�صوافطة ،فازع317 ،292 ،289 ،
�صوان ،حممد191 ،

(�ص)

�صور باهر (القد�س)،57 ،38–37 ،31 ،26 ،
،180 ،168 ،152 ،128 ،87 ،61–60
385 ،383 ،341 ،271 ،209
ال�صوري ،م�صباح160–159 ،100 ،97 ،
ال�صومال417 ،72 ،
�صوي� ،صالح226 ،
�صيام� ،سعيد376 ،360 ،358 ،331 ،
�صيام ،عبد اهلل149 ،
�صيام ،حممد (�أبو حممود)157 ،
ال�صرييف ،حممد35 ،

�صادق� ،أحمد97 ،
ال�صاعقة (تنظيم)239 ،70 ،
�صايف� ،سامل214 ،
�صالح ،ف�ضل333 ،
�صايل� ،سعد (�أبو الوليد)132 ،70 ،63–60 ،
�صباح ،فرا�س456 ،385 ،
�صبحة ،حممد ناجي443 ،413 ،
�صربي� ،سعيد138 ،41 ،30 ،
�صربي ،عكرمة157 ،139 ،76 ،41 ،30 ،
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فهر�ست
الطيطي� ،أحمد (�أبو حمزة)393 ،

ال�صني391 ،79–78 ،

(ظ)

(ط)

الظاهرية205 ،176 ،

طاف�ش ،خالد403 ،395 ،
الطاهر ،مهند366 ،

(ع)

طبهوب ،ف�ضل151 ،

عابدين ،راغب169 ،

طبي�ش ،فرا�س433 ،

العاروري� ،سليمان413 ،

الطحان ،رجب288 ،

العاروري� ،صالح،208 ،197 ،188 ،
،288 ،241 ،231 ،219 ،214–213
394 ،378 ،368 ،352 ،297 ،291
عازم ،لبيب172 ،
عا�شور ،خمي�س200 ،184 ،
عا�شور ،عالء192 ،
عا�شور ،يو�سف �سيد184 ،
عا�صي ،نايف219 ،201 ،
العالول ،حممود (�أبو جهاد)133 ،
العامودي ،علي388–387 ،299–297 ،
العايدي ،حازم237 ،
العايدي ،حمد (�أبو رمزي)70 ،59–57 ،
عبا�س ،حممود (�أبو مازن)،333–332 ،
،362–361 ،358–357 ،343 ،336–335
390 ،384
العبا�سي� ،إبراهيم (�أبو علي)،273 ،271 ،
289–288 ،285
عبد اهلل الثاين (ملك الأردن)314 ،
العبد اهلل ،توفيق (�أبو �إبراهيم)،244 ،228 ،

طرعان (النا�رصة)162 ،
طعمة ،يو�سف345 ،
الطل ،حممد �إ�سماعيل419 ،

طالل ،احل�سني بن (ملك الأردن)،62 ،36 ،
251 ،250
طلعت ،يو�سف34 ،
طنط�ش ،خالد151 ،90 ،79 ،
طه� ،أمين (�أبو حممد)304 ،
طه ،هيثم (�أبو احمد)340 ،328 ،326 ،
طه ،وا�صل340 ،
طوطح ،حممد (�أبو معاذ)،331 ،328 ،139 ،
384 ،338
طولكرم،331 ،316 ،233 ،159 ،113 ،62 ،
441
الطويل ،جمال451 ،420 ،270 ،185 ،
الطويل ،ح�سام330 ،
الطويل ،معز الدين219 ،
الطيبة (املثلث)263 ،89 ،
الطيبي� ،أحمد295 ،193 ،

364

الطرياوي ،توفيق357 ،339 ،334 ،

عبد اهلل ،عبد اهلل327 ،

الطرياوي ،جمال400 ،397 ،

العبد اهلل ،ملياء (�أم �إبراهيم)228 ،

الطرية (املثلث)90 ،89 ،
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عبد اجلواد ،نا�رص390 ،

العدا�سي ،غ�سان277 ،273 ،

عبد احلليم ،حممود134 ،

عدوان ،كمال70 ،57 ،

عبد احلميد ،هايل (�أبو الهول)73 ،59 ،

عدوي ،حممود152 ،

عبد الرازق ،عمر390 ،384 ،368 ،

عرابي ،ف�ضل453 ،

عبد الرازق ،ه�شام318 ،298–297 ،

العراق،310 ،284 ،131 ،102 ،55 ،27 ،
391 ،370
العراقي ،عبد الرحيم90 ،
العرعري ،يو�سف373 ،
عرفات ،يا�رس (�أبو عمار)،61 ،58 ،54 ،40 ،
،150 ،143 ،133–132 ،129 ،85 ،64
،232 ،229–227 ،218 ،200 ،177 ،167
358 ،355–354 ،336–335 ،297 ،250
العروج ،طه269 ،214 ،
عريقات� ،صائب344 ،337 ،
عزام� ،أجود345 ،
عزام ،عبد اهلل197 ،179 ،95–94 ،
عزبة �سلمان (قلقيلية)170 ،
عزرائيل ،يو�سف294–293 ،
عزون (قلقيلية)151 ،
ع�سيلة ،حازم (�أبو جابر)237 ،107 ،
الع�صا� ،أحمد (�أبو �أن�س)222 ،
الع�صا� ،أيوب347 ،
الع�صافرة ،علي386 ،
ع�صفور� ،أ�رشف440 ،426–425 ،
ع�صفور ،عدنان (�أبو �صايل)444 ،430 ،
ع�صيدة ،عا�صم366 ،
ع�صيدة ،فادي451 ،
عطون� ،أحمد (�أبو جماهد)،139 ،26 ،
،242 ،197 ،189 ،185 ،180 ،168
،325–324 ،319 ،288 ،267 ،265

عبد الرازق ،يو�سف127–126 ،
عبد ربه ،بالل347 ،
عبد الرحيم ،الطيب277 ،
عبد ال�شايف ،حيدر119 ،
عبد ال�صمد ،م�ؤيد347 ،
عبد القادر ،حامت191 ،
عبد اللطيف ،توفيق308 ،
عبد النا�رص ،جمال180 ،99 ،64–63 ،32 ،
عبد الهادي ،يو�سف338 ،
عبده ،حممود41 ،31 ،28 ،
عبوين (رام اهلل)99 ،

العبيات ،حممد �سالمة (�أبو �سالمة)،201 ،
216 ،209
عبيات ،نا�رص346 ،
عبيد ،رمزي381 ،346 ،
عبيد ،عزمي412 ،
عبيد ،ماهر185 ،
العبيدية (بيت حلم)302 ،38 ،
عبيدية ،من�صور88 ،86 ،
عثمان ،حممد382 ،
العجرمي� ،أ�رشف363 ،
العجرمي� ،سامل �سالمة256 ،
العجرمي ،عبد اهلل105–104 ،
العجلوين� ،سلطان255 ،
العجوري ،يو�سف (�أبو ن�ضال)177 ،124 ،
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فهر�ست
عمرو ،فادي440 ،

،338 ،333 ،331–330 ،328–327
،410 ،404 ،385–383 ،347–345
453–452 ،444 ،436 ،433 ،421 ،416
عطون ،رم�ضان60 ،
عطون ،فايز60 ،
عطون ،حممد �أحمد444 ،
عطون ،حممود (�أبو العز)،180 ،26 ،
245 ،237 ،210–209
العطية� ،صالح444–443 ،421 ،412 ،
العظيمة� ،سليمان26 ،
عفانة ،حممد354 ،
عقاب ،وليد (�أبو علي �إياد)102 ،54 ،
العقابنة ،علي90 ،53 ،
العقاد ،عبا�س حممود84 ،
العقاد ،م�ؤن�س382 ،
عقل ،خمي�س382–381 ،
عقل ،عماد،366–365 ،237 ،231 ،173 ،

عمرو ،فتحي267 ،214 ،202 ،
عمرو ،مو�سى231 ،
عمرو ،نا�رص221 ،205 ،
عمرو ،نبيل334 ،
العمري ،خالد79 ،
العمري ،وليد367 ،
عمرية ،علي180 ،
العملة ،ريا�ض (�أبو علي)173 ،
عمرية� ،إبراهيم325 ،
عمرية ،حممود152 ،134 ،87–86 ،
عناد ،يا�رس173 ،
عواد ،حممد150 ،
عواد ،يون�س171 ،
العواودة� ،أحمد114 ،
العواودة ،حذيفة393 ،
العواودة� ،صالح231 ،
العواودة ،مو�سى276 ،208 ،

382

عودة ،ماهر272 ،

العكاري ،مو�سى (�أبو خباب)،209 ،
245 ،238–237
عالء الدين ،نادر (�أبو طلحة)108 ،
عالن ،علي366 ،261 ،
العلمي ،ر�شدي274 ،
علوي ،مازن253 ،
عليان ،عطاف313 ،228 ،107 ،
عمار ،حممد (�أبو �صالح)،394 ،390 ،327 ،

عوريف (نابل�س)366 ،

عو�ض اهلل ،عادل (�أبو الفداء)،198–197 ،161 ،
،248 ،227 ،220–219 ،213 ،201–200
،273–272 ،269–268 ،266–263
331 ،290 ،288–283 ،279–275
عو�ض اهلل ،عماد،273 ،270–269 ،263 ،
283 ،278–277 ،275
عو�ض ،فايز117 ،
عو�ض ،حممد455 ،60 ،
عوفر457 ،394 ،

403

عمان (الأردن)،63–62 ،56–54 ،41–40 ،
264 ،198–197 ،144 ،102
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،414–413 ،402–398 ،396 ،381–379
459 ،456 ،445 ،437 ،435 ،430
 �سجن غزة،105 ،103 ،101 ،91 ،120–119 ،117–116
غلمة ،جهاد217 ،
غلمة� ،شادي224 ،
غلوب ،جون باغوت328 ،31 ،
غنمة� ،شادي364 ،
الغنو�شي ،را�شد211 ،
غنيم ،عبد الهادي188 ،
غنيمات� ،إبراهيم (�أبو فادي)262 ،
غنيمات ،عبد الرحمن324 ،303 ،261 ،
غنيمات ،مو�سى268 ،262 ،249 ،
الغوراين ،فايز108 ،
غوربات�شوف ،ميخائيل182 ،
الغول ،عدنان368 ،
الغول ،حممد فرج188 ،182 ،
غيث ،طالب127 ،
غيث ،عبد اللطيف (�أبو ن�ضال)181 ،78 ،
غيث ،عبد اهلل412 ،
غيظان� ،صهيب412 ،
غيظان ،م�صعب453 ،450 ،412 ،

 �سجن عوفر،363 ،343–341 ،318 ،،421–420 ،411 ،404 ،401–400 ،392
443 ،441 ،435–434 ،432 ،426–425
عوي�سات ،حممود علي257 ،
العويوي ،عبا�س224 ،
عيا�ش ،يحيى249–246 ،226 ،
عيزرا ،جدعون301 ،299 ،
العيزرية (القد�س)152 ،
عي�سى� ،سليمان داود60 ،
عي�سى ،عبد النا�رص399 ،247 ،245 ،166 ،
عي�سى ،حممود–244 ،238 ،210–209 ،
436 ،399–297 ،288 ،273 ،264 ،245
العي�سوية (القد�س)146 ،87 ،80 ،39 ،

(غ)
غامن ،عبد اهلل390 ،
الغرباوي� ،أبو �إ�سماعيل116 ،
الغرباوي ،ظافر116 ،
غزال ،ربحي227 ،

غزال ،حممد (�أبو خبيب)،421 ،413 ،395 ،
444
الغزايل ،زينب416 ،

غزة،106–100 ،97 ،89 ،75 ،36 ،32 ،30 ،
،151–150 ،145 ،119 ،111 ،109
،180 ،176 ،168 ،165 ،163–162
،231–230 ،225 ،218 ،185–184
،254 ،248–247 ،241 ،238 ،233
،331–330،318،304–300،294–293
،362 ،360–359 ،357 ،342 ،337–334
،377–371 ،369–368 ،366–365

(ف)
فار�س ،قدورة،298–297 ،221 ،204 ،
435 ،430 ،401
فايد ،عطا اهلل103 ،97 ،
فتح االنتفا�ضة256 ،203 ،105 ،
فتوح ،روحي332 ،
فراج ،عبد الرزاق433 ،
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قبيه (رام اهلل)34 ،

ف ّراح ،زهري261 ،168 ،

القدومي ،نا�رص167 ،

فرج ،طايل171 ،

فرج ،علي174 ،171 ،

القذايف ،معمر180 ،

فرح ،بهاء405 ،390 ،

قراقع ،عي�سى435 ،401 ،390 ،

فرحات� ،أمني (�أبو عبد اهلل)88 ،86 ،

القر�ضاوي ،يو�سف83 ،

فرغلي ،حممد34 ،

قريوت (نابل�س)172 ،

الفروخ� ،إياد381 ،346 ،

قزل� ،إياد345 ،

الفقهاء ،عبد اجلابر،425 ،420–419 ،395 ،

ق�شوع ،مو�سى89 ،

ُق�رصة (نابل�س)173–172 ،170 ،

440–439
فقوعه ،ها�شم95 ،

ق�ضماين ،ع�صام364 ،289 ،

فالح ،جهاد345 ،

قطب� ،سيد،96–94 ،84–83 ،35–34 ،31 ،
،162 ،129 ،120 ،118 ،112 ،103
448 ،447 ،244
قطب ،حممد84 ،72 ،
قطر456 ،377 ،
قلعة �شقيف131 ،
قلقيلية317 ،170 ،125 ،97 ،54 ،41 ،
قنديل ،حممد (�أبو �أ�سد)124 ،
قنطار� ،سمري315 ،312 ،306 ،
قنن� ،إيهاب389–388 ،
القنيطرة (�سورية)131 ،56 ،
القوا�سمي� ،أكرم399 ،249–248 ،
القوا�سمي ،حامت226 ،
القوا�سمي� ،سلمان134 ،88 ،86 ،
القوا�سمي ،عبد اهلل (�أبو �أمين)،208 ،202 ،

فواقة� ،أحمد30 ،
فواقة ،حممود319 ،57 ،
فيا�ض� ،سالم362 ،356 ،
فيا�ض ،حممد113 ،
فيا�ض ،حممد فيا�ض29 ،
في�شمان� ،أليك�س277 ،

(ق)
قاحو�ش ،حممد433 ،
قا�سم� ،أكرم388 ،
قا�سم ،رائد220 ،

قا�سم� ،سعيد (�أبو عبد اهلل)،117 ،103 ،96 ،
148 ،144 ،124
القا�سم ،عمر181 ،145 ،108 ،79–78 ،72 ،
قا�سم ،ماجد125 ،112–111 ،99 ،97 ،
القا�ضي� ،سمري324 ،
القا�ضي ،كامل153 ،
قرب�ص133 ،107 ،
قبالن (نابل�س)317 ،173–171 ،

210

القوا�سمي ،فادي،416 ،395 ،385–384 ،
430
القوا�سمي ،فار�س386 ،
القوا�سمي ،مراد علي232 ،
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القوا�سمي ،ن�ضال433 ،428 ،419 ،395 ،

الكيايل ،مروان107 ،

القيق� ،أحمد266 ،

كي�سنجر ،هرني65 ،

القيق ،ح�سن (�أبو �سليمان)،168 ،138 ،
،318 ،266 ،189 ،185–184 ،182
450 ،415 ،361 ،331 ،326 ،324–323
القيق ،عبد الرحمن241 ،

الكيالين ،رجب109 ،97 ،

(ل)
الجنر ،فيليت�سيا84 ،75 ،

لبنان،132 ،89 ،87 ،72 ،62 ،54 ،25 ،
،301 ،252 ،227 ،180 ،171 ،167
377 ،374 ،335
 جنوب لبنان،107 ،105 ،99 ،96 ،62 ،،192 ،144–143 ،132–131 ،110
459 ،374–373 ،353 ،292 ،287 ،210
اللحام ،يو�سف420 ،
اللد،179–178 ،162 ،153 ،120 ،108 ،75 ،
349 ،266 ،183 ،181
لدادوه ،يحيى403 ،
اللداوي ،حممد75 ،
اللطرون274 ،34 ،
اللوح ،ذياب111 ،
اللوح ،فرحان97 ،
ليفني ،ت�سيبي375 ،
ليفي ،ديفيد207 ،

(ك)
كابوت�شي ،هيالريون (املطران كابوت�شي)،
130–129 ،86 ،62
الكتائب اللبنانية110 ،58 ،
الكرتي ،جمال145 ،
الكجك ،نا�رص176 ،
كراجة ،ذياب458 ،455 ،
كرام� ،إليا�س383 ،
الكرمي ،ب�شار245 ،214 ،
الكرمي ،ن�ش�أت245 ،
كرمي ،يو�سف109 ،
ك�شكو ،حممد111 ،
ك�شمري391 ،
كفاية ،حممد جميل458 ،
كفاية ،يو�سف214 ،201 ،
كفر كنا176 ،162 ،
كفر مندا162 ،
الكفراوي ،حممد30 ،
كميل� ،أحمد عو�ض293 ،
كنفو�ش ،حمزة146 ،106–105 ،97 ،
كو�سوفا391 ،
الكويت،193–192 ،190 ،131–130 ،61 ،

(م)
مائري ،جولدا162 ،45 ،
مبارك� ،أحمد395 ،286 ،

مبارك ،حممد ح�سني،356 ،314 ،229 ،
376 ،360
املبت�سم ،حممد412 ،
املبحوح ،فايق305 ،

377
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فهر�ست
املبحوح ،حممود305 ،191 ،185 ،119 ،

مدر�سة �أم طوبا (القد�س)446 ،56 ،48 ،

املربوك ،خليفة ال�صغري،257 ،245 ،180 ،

مدر�سة بحر البقر (م�رص)65 ،
املدر�سة التنكزية (القد�س)36 ،

290
مت�سناع ،عمرام151 ،

املدر�سة اخلريية الإ�سالمية (اخلليل)272 ،

جمد (منظمة اجلهاد والدعوة)186 ،

مدر�سة الر�شيدية (القد�س)29 ،

املجدل (ع�سقالن)102 ،33 ،

مدر�سة �صور باهر (القد�س)،31 ،28 ،26 ،
79 ،60
مدر�سة اليتيم العربي (القد�س)138 ،
مراغة� ،إ�سحق437 ،307 ،105 ،
مرج الزهور (لبنان)،210–209 ،167 ،106 ،

املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني،180 ،173 ،
،336–335 ،333–332 ،330 ،323
،378 ،368 ،362 ،343 ،340–338
439 ،411 ،395 ،382
املحت�سب ،حامت223 ،
املحت�سب ،حلمي138 ،41 ،
املحت�سب ،نائل223 ،
حممد ،حممود احلاج173–170 ،
خمزومي ،با�سم179 ،
خمزومي ،نبيل177 ،89 ،
خميم الأمعري (رام اهلل)108 ،
خميم برج الرباجنة (لبنان)56 ،
خميم جنني316 ،233 ،
خميم خانيون�س163 ،
خميم الدهي�شة (بيت حلم)437 ،152 ،105 ،
خميم الر�شيدية (لبنان)144 ،96 ،57 ،
خميم ال�شاطئ (غزة)146 ،106 ،
خميم �شعفاط (القد�س)456 ،209 ،38 ،
خميم عقبة جرب (�أريحا)34 ،
خميم قلنديا (القد�س)328–326 ،
خميم الريموك (�سورية)114 ،
املدر�سة الإ�سالمية (نابل�س)170 ،
مدر�سة الأق�صى ال�رشعية (القد�س)،25 ،
47 ،36 ،30

230
مرداوي ،خالد364 ،244 ،
مرداوي ،حممود463 ،364 ،244 ،
مرعي� ،سالمة245 ،237 ،
املزيني� ،أ�سامة188 ،
م�ساملة ،ب�سام214 ،202 ،166 ،
م�ست�شفى هدا�سا (القد�س)138 ،88 ،
م�ستعمرة رامات راحيل (القد�س)340 ،37 ،
م�سك ،جميل246–245 ،215 ،
م�سك ،عز الدين226 ،
م�سلم� ،سليم174–173 ،
�سلَّم ،قتيبة174 ،171 ،
ُم َ

�سلَّم ،ن�سيم171 ،
ُم َ

امل�سلماين ،عبد املعني245 ،
م�سودة ،عدنان185 ،

م�شتهى ،روحي (�أبو جمال)،297 ،186 ،
315 ،312 ،301
م�شعل ،خالد (�أبو الوليد)456 ،342 ،250 ،
م�صاروة ،بالل90 ،
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
،202 ،181 ،167 ،165–164 ،150
،294–293 ،243 ،229 ،218–217
،353 ،335 ،328 ،323 ،301 ،296
373 ،363–362 ،355
 جي�ش التحرير الفل�سطيني،33–32 ،102 ،86
 قوات التحرير ال�شعبية،80 ،33–32 ،103–102 ،97 ،88–86
 املجل�س الوطني333 ،مهرة ،عرب445 ،163 ،
مهنا� ،أحمد180 ،148 ،128 ،100 ،
مو�سى ،جمعة �إ�سماعيل373 ،
مو�سى ،عبد العظيم174 ،172 ،
موفاز� ،شا�ؤول277 ،225 ،212 ،

م�رص،130 ،72 ،65 ،34 ،32 ،28–27 ،
،374 ،360 ،353 ،337 ،314 ،185 ،180
،415–413 ،411 ،391 ،387 ،380
451 ،449 ،434
اجلي�ش امل�رصي65 ،م�صلح ،عثمان (�أبو الناجي)،245–244 ،
364 ،313–312 ،294–293 ،253
م�صلح ،حممود404 ،
م�صلح ،نا�رص120 ،119 ،
مطاوع ،يعقوب223 ،
مطر� ،إبراهيم97 ،
مطر ،جمال168 ،
مظلوم ،خلدون405 ،390 ،
معان (الأردن)38 ،
مع�سكر �أن�صار (لبنان)143 ،133–132 ،
مع�سكر دوما (�سورية)88 ،62 ،
املغربي� ،سفيان عي�سى257 ،
مفارجة ،كرمي366 ،271 ،
املقادمة� ،إبراهيم (�أبو �أحمد)،150 ،33 ،
301 ،184
املقادمة ،ح�سن (�أبو علي)312 ،301 ،186 ،
املقت ،ب�رش73 ،
املقت� ،صدقي73 ،
مكي ،ه�شام332 ،
ملحم ،حممد109 ،
من�صور� ،أبو عمار390 ،
من�صور ،جمال230 ،
من�صور ،منى (�أم بكر)390 ،
منظمة التحرير الفل�سطينية،72 ،54 ،32 ،
،136 ،133 ،111 ،102 ،92 ،85 ،77

(ن)
نابل�س،124–123 ،117 ،113 ،95 ،34 ،
،177–176 ،171–170 ،151 ،133 ،131
،252–251 ،247 ،233 ،225 ،221
398 ،395 ،366 ،354 ،331
 �سجن نابل�س القدمي118 ،نا�رص ،ريا�ض (�أبو م�سلم)،394 ،
455 ،403–400
نا�رص ،فتحي89 ،
نا�رص ،كمال70 ،57 ،
نا�رص الدين ،هارون،231 ،224 ،208 ،
،265–264 ،245 ،238–237 ،234
463 ،382 ،368 ،298–297 ،289
النا�رصة،183 ،179 ،177–176 ،162 ،89 ،
266 ،198 ،193
594

فهر�ست
نا�صيف ،ر�أفت421–420 ،

ن�صار ،زاهر33 ،

النت�شة ،با�سل240 ،

ن�صار ،حممد191 ،185 ،120 ،119 ،33 ،

النت�شة ،جميل231 ،

ن�صار ،نبيل33 ،

النت�شة ،جواد بحر329 ،

ن�صار ،وليم86 ،79 ،

النت�شة� ،سامر222 ،

نعلني (رام اهلل)209–208 ،

النت�شة� ،سفيان226 ،

النقب،193 ،183 ،145 ،101 ،89 ،72 ،
389 ،266
النمري ،عماد طه257 ،
النمري ،كمال78 ،
النمري ،منذر يو�سف257 ،
النمورة� ،أحمد114 ،
نوارة ،ندمي438 ،434 ،
نوفل� ،أمين97 ،
نوفل ،جميل99 ،97 ،

النت�شة ،عبد اخلالق (�أبو جبري)،242 ،224 ،
378 ،316 ،312 ،268–267
النت�شة ،عرفات237 ،
النت�شة ،مازن440 ،419 ،
النت�شة ،حممد جمال (�أبو همام)،224 ،
،424–423 ،419 ،378 ،268 ،242
431 ،430 ،426
النت�شة ،نبيل (�أبو نعيم)،395 ،224 ،
433 ،428 ،420–419
النت�شة ،وليد266 ،
نتنياهو ،بنيامني355 ،250 ،
النجار� ،أحمد367 ،
النجار ،رم�ضان147 ،
النجار ،فاطمة369 ،
النجار ،حممد (�أبو يو�سف)70 ،57 ،
النجار ،مراد347 ،
جنم ،حممد170 ،
جنيب ،زكريا (�أبو عبد اهلل)297 ،192 ،89 ،
النحال ،مازن240 ،238 ،
نخالة ،زياد100 ،
نخلة ،باج�س،433 ،430 ،418 ،325 ،286 ،

(هـ)
الهباهبة ،حممد (�أبو �سلطان)60 ،55 ،
الهجني ،عبد الرحمن109 ،97 ،
هرما�س ،غ�سان185 ،
الهرميي� ،صالح454 ،215 ،
هزاع ،حممد367 ،
اله�سي ،حممد (�أبو بكر)116 ،
الهند391 ،65 ،
هنغبي ،ت�ساحي311 ،
هنية� ،إ�سماعيل375 ،359 ،324 ،
الهوديل ،ف�ؤاد95 ،
الهوديل ،وليد (�أبو �أحمد)107 ،

الهور ،جمال (�أبو تقي)،386 ،324 ،262 ،
436 ،401 ،399
هيكل ،حممد ح�سنني361 ،28 ،

444
ن�سيبة� ،رسي191 ،
ن�سيبة� ،سليم147 ،
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ذكريات ال�شيخ حممد �أبو طري
(و)
الوحو�ش� ،صبحي،111 ،103 ،99 ،96 ،
115
الوحيدي ،مو�سى (�أبو ماجد)189 ،
الوحيدي ،نا�رص274 ،
الورديان ،حممود440 ،426 ،421 ،

الوزير ،خليل (�أبو جهاد)،133 ،107 ،61 ،
185 ،144
الويل ،عا�صم73 ،
وهدان ،عبد املنعم221 ،

(ي)
ياتوم ،داين251 ،
اليازوري� ،إبراهيم168 ،

يا�سني� ،أحمد،146 ،119 ،106 ،88 ،87 ،
،165 ،163 ،162 ،153 ،150 ،149
،210 ،197 ،188 ،185 ،168 ،167
450 ،323 ،304 ،277 ،250 ،227
يا�سني ،عدنان373 ،233 ،
يافا،200 ،199 ،193 ،184 ،183 ،162 ،
266 ،254
يغمور ،جهاد297 ،
اليمن391 ،377 ،72 ،34 ،
اليمن اجلنوبي72 ،
يو�سف ،ح�سن،214 ،202 ،185 ،166 ،
456 ،439 ،395 ،393 ،378
يون�س ،كرمي295 ،
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