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القراآن الكرمي

الكتاب املقد�س )الإجنيل(

اأولً: املقابالت ال�شخ�شية:

و�ملحررين  �الأ�رشى  �أهايل  جلنة  رئي�ص  ع�صب،  �أبو  �أجمد  مع  �لباحث  �أجر�ها  مقابلة   .1

�ملقد�صيني، �لقد�ص، نهاية كانون �الأول/ دي�صمب 2015.

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع جمان �أبو عرفة، �إعالمية مقد�صية، 2015/11/10.  .2

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع عائلة �صالح يف خيمة �العت�صام، 2010/5/14.  .3

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع ناجح بكري�ت، رئي�ص �أكاديية �الأق�صى للعلوم و�لرت�ث،   .4

.2015/12/1

ثانياً: الر�شائل العلمية:

حاج علي، جمال مو�صى منر، �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة، من   .5

�أو�صلو 1993 وحتى 2010، وتاأثريها على مفاو�صات �حلل �لد�ئم، ر�صالة ماج�صتري 

غري من�صورة، جامعة بري زيت، ر�م �هلل، 2012.

ثالثاً: الكتب:

�أبو حليوة، �إبر�هيم، العمليات ال�شت�شهادية خالل انتفا�شة الأق�شى 2000–2007.  .6 

بريوت: باحث للدر��صات، 2007.

�أبو خطاب، �صمري، “�أ�صاليب �ملقاومة �ل�صعبية يف �النتفا�صة،” جملة �شامد القت�شادي،  .7 

ر�م �هلل، �لعدد 75، 1998.

�أبو غربية، بهجت، من مذكرات املنا�شل بهجت اأبو غربية، من النكبة اإىل النتفا�شة   .8

1949–2000م. بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 2004.
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�لفكر  انتفا�شة الأق�شى: تقومي وقراءة �شيا�شية. بريوت: مركز  �إدري�ص، عدنان،   .9

�لعربي �الإ�صالمي، 2008. 

مقاومة العتقال. ر�م �هلل: موؤ�ص�صة �الأيام، ني�صان/  �لبغوثي، مرو�ن، و�آخرون،   .10

�أبريل 2010.

تقرير روؤ�شاء بعثات الحتاد الأوروبي عن القد�س ال�رضقية. بريوت: موؤ�ص�صة   .11

�لدر��صات �لفل�صطينية، 2009.

املباركة.  الفل�شطينية  النتفا�شة  يف  الإ�شالمية  احلركات  دور  تي�صري،  جبارة،   .12

فل�صطني: د�ر �لفرقان، 1992. 

�جلعبة، نظمي، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة،   .13

�صل�صلة “�أور�ق تقييم �أد�ء”. ر�م �هلل: معهد �ل�صيا�صات �لعامة، 2009.

�حلاج �أحمد، �أحمد، انتفا�شة الأق�شى: يوميات ووثائق، 1، 2، 3، 4. �ل�صلطة �لوطنية  .14 

�لفل�صطينية، �لهيئة �لعامة لال�صتعالمات، 2001–2005.

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال، و�الئتالف �الأهلي للدفاع عن حقوق �لفل�صطينيني   .15

يف �لقد�ص، وموؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان، اأ�رضى القد�س يف 

�شجون الحتالل الإ�رضائيلي، درا�شة �شيا�شية دميغرافية اجتماعية اقت�شادية. 

�لقد�ص: ني�صان/ �أبريل 2008.

حلبي، �أ�صامة، بلدية القد�س العربية، ط 2. �لقد�ص: �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية   .16

لل�صوؤون �لدولية )موؤ�ص�صة با�صيا(، 2000.

حمامي، �إبر�هيم، زيارة القد�س والأق�شى حتت الحتالل: تطبيع اأم دعم وت�شجيع؟.  .17 

لندن: مركز �ل�صوؤون �لفل�صطينية، ني�صان/ �أبريل 2012. 

�خلطيب، روحي، املوؤامرات الإ�رضائيلية على القد�س ما بني 1965-1975. �أمانة   .18

�لقد�ص، 1975.

�لدجاين، �أحمد �صدقي، اخلطر يتهدد بيت املقد�س، ط 2. �لقاهرة: �ملركز �لعربي   .19

لالإعالم، 2001.

حقوق  عن  للدفاع  �الأهلي  �الئتالف  �لقد�ص:  القد�س.  يف  الأهلية  املوؤ�ش�شات  دليل   .20

�لفل�صطينيني يف �لقد�ص، 2007.

الن�شال  وم�شرية  ال�شهيونية  التهويد  خمططات  بني  القد�س  نو�ف،  �لزرو،   .21

والت�شدي الفل�شطينية. عّمان: د�ر �خلو�جا للن�رش و�لتوزيع، 1991.
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�صعبان، �إبر�هيم، جمزرة الأق�شى وجلنة زامري. �لقد�ص: 1991.  .22

بعد  القد�س  اأجل  من  املقاومة  وقياداتها  ال�شعبية  القوى  �أحمد،  جهاد  �صالح،   .23

حرب حزيران 1967م. عّمان: جمعية يوم �لقد�ص، 2012.

الفكر  يف  درا�شات  )حما�س(:  الإ�شالمية  املقاومة  حركة  حممد،  حم�صن  �صالح،   .24

والتجربة. بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2014.

حقائق وثوابت يف الق�شية الفل�شطينية: روؤية اإ�شالمية.  �صالح، حم�صن حممد،   .25

بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2013. 

التجربة  ر�شيد  يف  تاريخية  درا�شة  القد�س:  اإىل  الطريق  حممد،  حم�صن  �صالح،   .26

الإ�شالمية على اأر�س فل�شطني منذ ع�شور الأنبياء وحتى اأواخر القرن الع�رضين. 

لندن: فل�صطني �مل�صلمة، 1995.

�ل�صالحات، �صامي، الأوقاف الإ�شالمية يف فل�شطني ودورها يف مواجهة الحتالل   .27

الإ�رضائيلي. بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011.

 .2001–1948 الفل�شطينية  والنكبة  النتفا�شة  غادة،  وعلي،  عي�صى،  طقاطقة،   .28

�لقد�ص: موؤ�ص�صة جذور �ل�صالم للن�رش و�الإعالم، 2000.

1987–1994. نابل�ص: موؤ�ص�صة  الأوىل  انتفا�شة فل�شطني الكربى  عالونة، كمال،   .29

�الإ�رش�ء �لعربي، �آذ�ر/ مار�ص 2007.

عالونة، كمال، فل�شطني العربية امل�شلمة. نابل�ص: موؤ�ص�صة �الإ�رش�ء �لعربي، �آذ�ر/   .30

مار�ص 2007.

للدر��صات  �لفل�صطيني  �ملركز  �هلل:  ر�م  النتفا�شتني.  بني  فار�ص،  �أحمد  عودة،   .31

�الإقليمية، 2006.

�لعوي�صي، عبد �لفتاح، البعد الأكادميي واملعريف لبيت املقد�س، �صل�صلة در��صات  .32 

بيت �ملقد�ص. دم�صق: موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2008.

 .2002–1967 القد�س  مدينة  يف  الإرهاب  مع  التعامل  و�آخرون،  جادي،  فارن،   .33

معهد �لقد�ص للدر��صات �الإ�رش�ئيلية، 2005.

القد�س ق�شية كل م�شلم، �صل�صلة ر�صائل تر�صيد �ل�صحوة، �لقر�صاوي، يو�صف،   .34 

ط 2. �ملكتب �الإ�صالمي، 1998.

املقاومة  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �لزيتونة  �الأر�صيف و�ملعلومات - مركز  ق�صم   .35

�لزيتونة  مركز  بريوت:   .)26( معلومات  تقرير  �صل�صلة  فل�شطني،  يف  ال�شعبية 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2014.
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والإجناز. بالأمل  حافل  تاريخ  فل�شطني:  يف  ال�شعبية  املقاومة  مازن،  قم�صية،   .36 

للطباعة  وناديا  �لديقر�طية،  لدر��صة  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صة  مو�طن،  �هلل:  ر�م 

و�لن�رش، 2011. 

به. املرتبط  والنظام  والتو�شع  ال�شم  جدار  غر�زيا،  وكاري�صيا،  ليز�،  موناغان،   .37 

ر�م �هلل: موؤ�ص�صة �حلق، 2009.

�الئتالف  �لقد�ص:  القد�س.  ملف   - الحتالل  من  عاماً   42 �ملوؤلفني،  من  جمموعة   .38

�الأهلي للدفاع عن حقوق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص، كانون �الأول/ دي�صمب 2009.

.1 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   .39 

بريوت - دم�صق: �رشكة �لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2002.

.2 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   .40 

بريوت - دم�صق: �رشكة �لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2003.

.3 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   .41 

بريوت - دم�صق: �رشكة �لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2004.

.4 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   .42 

بريوت - دم�صق: �رشكة �لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2005. 

م�رش: وال�شهيونية.  واليهودية  اليهود  مو�شوعة  �لوهاب،  عبد  �مل�صريي،   .43 

د�ر �ل�رشوق، 1999.

ممار�شات  �لقد�ص،  �صوؤون  د�ئرة  �لتنفيذية،  �للجنة  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة   .44

�أور�ق �صل�صلة   ،2009–1967 حزيران  منذ  الإ�رضائيلي  الحتالل   واإجراءات 

�صوؤون  د�ئرة  �لتنفيذية،  �للجنة  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  �لقد�ص:   .)1( �لقد�ص 

�لقد�ص، 2010.

�لقد�ص:  متهيدي.  تقرير   :2007-1967 القد�س  يف  املنازل  هدم  �لزغري،  هنادي   .45

�الئتالف �الأهلي للدفاع عن حقوق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص، �أيار/ مايو 2007.

�شوء  يف  وفل�شفته  لأحكامه  مقارنة  درا�شة  اجلهاد:  فقه  �لقر�صاوي،  يو�صف   .46

القراآن وال�ُشّنة، ط 4. �لقاهرة: مكتبة وهبة، 2014، ج 2.
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رابعاً: تقديرات ا�شرتاتيجية:

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، �آفاق �ملقاومة �ل�صعبية يف �ل�صفة �لغربية،   .47

�صل�صلة تقدير ��صرت�تيجي )73(، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014.

�صوء  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  م�صتقبل  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   .48

�لتطور�ت �لعربية، �صل�صلة تقدير ��صرت�تيجي )31(، �أيار/ مايو 2011.

خام�شاً: املجالت والدوريات وال�شحف:

ووقائع  تو�ريخ  �ملعا�رشة:  �لفل�صطينية  �لوطنية  “�حلركة  �صقر،  فخر،  �أبو   .49

�لفل�صطينية،  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  ومنظمات،” 

بريوت، �ملجلد 22، �لعدد 87، 2011.

الدرا�شات  جملة  قيادة،”  بال  �صعبية  هبة  “�لقد�ص:  �لروؤوف،  عبد  �الأرناوؤوط،   .50

،101 �لعدد   ،26 �ملجلد  بريوت،  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  موؤ�ص�صة   الفل�شطينية، 

�صتاء 2015.

�جلعبة، نظمي، “�لقد�ص �لقدية وحميطها: �النقالب على �مل�صهد �لثقايف وتهويده،”   .51

 جملة الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 22،

�لعدد 85، 2011.

�لتطور�ت  �صوء  يف  �لقد�ص  ق�صية  م�صتقبل  ��صت�رش�ف  و�آخرون،  جميل،  حمامي،   .52

�لر�هنة، �أعمال لقاء �لقاهرة يف 22 مار�ص 2005، جملة فل�شطني امل�شلمة، �لقاهرة، 

�لعدد 4، ني�صان/ �أبريل 2010.

�لدجاين، �أحمد �صدقي، “ظاهرة �ال�صت�صهاد يف �لو�قع �لفل�صطيني �ملعا�رش،” جملة   .53

�أيلول/   ،107 �شوؤون عربية، �الأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية، �لقاهرة، �لعدد 

�صبتمب 2001.

�صحيفة الحتاد، �أبو ظبي.  .54

�صحيفة الأيام، ر�م �هلل.  .55

�صحيفة احلياة اجلديدة، ر�م �هلل.  .56

�صحيفة اخلليج، �ل�صارقة.  .57

�صحيفة الديار، بريوت.  .58

�صحيفة الراأي، عّمان.  .59
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�صحيفة الر�شالة، عّمان.  .60

�صحيفة ال�شبيل، عّمان.  .61

�صحيفة العا�شمة، ر�م �هلل.  .62

�صحيفة القد�س العربي، لندن.  .63

�صحيفة يديعوت اأحرونوت.  .64

عفانة، ح�صام �لدين، ف�صل �ملر�بطة يف بيت �ملقد�ص، جملة هدى الإ�شالم، �لعدد 218،   .65

حمرم و�صفر 1436هـ، ت�رشين �لثاين/ نوفمب وكانون �الأول/ دي�صمب 2014.

و3،  2 �لعددين   ،5 �ملجلد  �لقد�ص،  �لعربي،  �لفكري  �مللتقى  تنموية،  �شوؤون  جملة   .66 

�صتاء 1995–1996.

جملة ع�رض الفكر، مركز �لدر��صات �ملعا�رشة، �أم �لفحم، �لعدد 3، 2010.  .67

�شاد�شاً: مواقع الإنرتنت:

http://www.babelwad.com/ :موقع باب �لو�د، �نظر  .68

http://mubasher.aljazeera.net/ :موقع �جلزيرة مبا�رش، �نظر  .69

www.aljazeera.net :موقع �جلزيرة.نت، �نظر  .70

موقع �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية لل�صوؤون �لدولية )موؤ�ص�صة با�صيا(، �لقد�ص،   .71

www.passia.org/ :نظر�

http://pallcp.ps/ :موقع �حلزب �ل�صيوعي �لفل�صطيني، �نظر  .72

https://pulpit.alwatanvoice.com/ :موقع دنيا �لوطن، �نظر  .73

http://alresalah.ps/ :موقع �لر�صالة.نت، �نظر  .74

http://www.raya.ps/ :موقع �صبكة ر�ية �الإعالمية، �نظر  .75

https://www.paldf.net/ :موقع �صبكة فل�صطني للحو�ر، �نظر  .76

http://www.qudsn.ps/ :موقع �صبكة قد�ص �الإخبارية، �نظر  .77

http://honaalquds.net/ :موقع �صبكة هنا �لقد�ص لالإعالم �ملجتمعي، �نظر  .78

http://yasaloonak.net/ :موقع �صبكة ي�صاألونك �الإ�صالمية، �نظر  .79

 www.arab48.com/ :موقع عرب 48، �نظر  .80

https://www.alarabiya.net/ :موقع �لعربية.نت، �نظر  .81

www.akkanet.net/ :موقع عكانت، �نظر  .82
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http://ww.w.pls48.net/ :موقع فل�صطينيو 48، �نظر  .83

http://www.paltoday.tv/ :موقع قناة فل�صطني �ليوم، �نظر  .84

http://qudscom.ps/ :موقع قد�صكم، �نظر  .85

https://hanaditalk.wordpress.com/ :موقع مدونة هنادي توك �الإلكرتونية، �نظر  .86

http://www.alquds-online.org/ :موقع مدينة �لقد�ص، �نظر  .87

https://3rabmirror.tumblr.com/ :موقع مر�آة �لعرب، �نظر  .88

www.asrapal.net/ :موقع مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات، �نظر  .89

 http://www.aqsaonline.org/ :موقع مركز بيت �ملقد�ص للدر��صات �لتوثيقية، �نظر  .90
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