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قائمة امل�صادر واملراجع

املراجع العربية:
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�أبو عزة، عبد �هلل، مع احلركة الإ�شالمية يف الدول العربية. �لكويت: د�ر �لقلم، 1985.  .1
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�لعربي لالأبحاث  �ملركز  �لدوحة وبريوت:  �أبو فخر، حُماور وُمعد.  ال�شعبة، �صقر 

ودر��صة �ل�صيا�صات، 2020.

ب�صي�صو، معني، دفاتر فل�شطينية. بريوت: د�ر �لفار�بي، 1978.  .3
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خلف، �صالح، فل�شطيني بال هوية، ط 2. عّمان، �الأردن: د�ر �جليل، 1996.  .5
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�صبحة، ناجي م�صطفى عبد �هلل، مقابلة، عنبتا، فل�صطني، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1998.  .3

�لنت�صة، ها�صم �صادق عبد �لنبي، مقابلة، �خلليل، فل�صطني �ملحتلة، �صباط/ فب�ير 1999.  .4

ج. مقابالت �شابقة اأجراها املوؤلف:

هناك ثالث �صخ�صيات �أ�صري �إليها يف �لدر��صة، كان �ملوؤلف قد �أجرى مقابالت معها يف 

منت�صف �لثمانينيات، يف �أثناء حت�صريه لبحث �ملاج�صتري عن �لتيار �الإ�صالمي يف فل�صطني 

�لذي يغطي �لفرتة 1917-1948؛ وهم:

خليفة، حممد عبد �لرحمن، مقابلة مع �ملوؤلف، عّمان، �الأردن، 1985/10/30.  .1

عمرية، يو�صف، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/11/6.  .2

علي، عبد �لعزيز، مقابلة مع �ملوؤلف، �لكويت، 1985/9/27.  .3

رابعاً: مقابالت غري من�شورة اأجراها اآخرون:

1996/6/4، ن�صخة ورقية بخط  �الأردن،  �لعزيز علي، مقابلة مع غ�صان دوعر،  عبد   .1

�ليد حمفوظة لدى �ملوؤلف.

خام�شاً: املرا�شالت التي اأجراها املوؤلف:

�إىل حم�صن حممد �صالح، ماليزيا،  �إ�صماعيل، ر�صالة، �لكويت،  حمد، �صليمان ح�صن   .1

.1998/2/10

�شاد�شاً: الكتب:

عكا،   .1967-1948 غزة  قطاع  يف  ال�شيا�شية  احلركات  اأ�شول  زياد،  عمرو،  �أبو   .1

فل�صطني �ملحتلة: د�ر �الأ�صو�ر، 1987.

و�شيا�شية  اقت�شادية  تطورات   :1967-1948 غزة  قطاع  ح�صني،  �لنمل،  �أبو   .2
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