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قائمة املراجع
القر�آن الكرمي
الكتاب املقد�س (الإجنيل)
�أوالً :املقابالت ال�شخ�صية:
 .1مقابلة �أجراها الباحث مع �أجمد �أبو ع�صب ،رئي�س جلنة �أهايل الأ�رسى واملحررين
املقد�سيني ،القد�س ،نهاية كانون الأول /دي�سمرب .2015
 .2مقابلة �أجراها الباحث مع جمان �أبو عرفة� ،إعالمية مقد�سية.2015/11/10 ،
 .3مقابلة �أجراها الباحث مع عائلة �صالح يف خيمة االعت�صام.2010/5/14 ،
 .4مقابلة �أجراها الباحث مع ناجح بكريات ،رئي�س �أكادميية الأق�صى للعلوم والرتاث،
.2015/12/1

ثانياً :الر�سائل العلمية:
 .5حاج علي ،جمال مو�سى منر ،الإجراءات الإ�رسائيلية يف القد�س ال�رشقية املحتلة ،من
�أو�سلو  1993وحتى  ،2010وت�أثريها على مفاو�ضات احلل الدائم ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة بري زيت ،رام اهلل.2012 ،

ثالثاً :الكتب:
� .6أبو حليوة� ،إبراهيم ،العمليات اال�ست�شهادية خالل انتفا�ضة الأق�صى .2007–2000
بريوت :باحث للدرا�سات.2007 ،
� .7أبو خطاب� ،سمري�“ ،أ�ساليب املقاومة ال�شعبية يف االنتفا�ضة ”،جملة �صامد االقت�صادي،
رام اهلل ،العدد .1998 ،75
� .8أبو غربية ،بهجت ،من مذكرات املنا�ضل بهجت �أبو غربية ،من النكبة �إىل االنتفا�ضة
2000–1949م .بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش.2004 ،
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� .9إدري�س ،عدنان ،انتفا�ضة الأق�صى :تقومي وقراءة �سيا�سية .بريوت :مركز الفكر
العربي الإ�سالمي.2008 ،
	.10الربغوثي ،مروان ،و�آخرون ،مقاومة االعتقال .رام اهلل :م�ؤ�س�سة الأيام ،ني�سان/
�أبريل .2010
 .11تقرير ر�ؤ�ساء بعثات االحتاد الأوروبي عن القد�س ال�رشقية .بريوت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية.2009 ،
 .12جبارة ،تي�سري ،دور احلركات الإ�سالمية يف االنتفا�ضة الفل�سطينية املباركة.
فل�سطني :دار الفرقان.1992 ،
	.13اجلعبة ،نظمي ،الإ�سكان يف القد�س :بني مطرقة اال�ستيطان والإمكانات املتاحة،
�سل�سلة “�أوراق تقييم �أداء” .رام اهلل :معهد ال�سيا�سات العامة.2009 ،
	.14احلاج �أحمد� ،أحمد ،انتفا�ضة الأق�صى :يوميات ووثائق .4 ،3 ،2 ،1 ،ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،الهيئة العامة لال�ستعالمات.2005–2001 ،
	.15احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال ،واالئتالف الأهلي للدفاع عن حقوق الفل�سطينيني
يف القد�س ،وم�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�رسى وحقوق الإن�سان� ،أ�رسى القد�س يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،درا�سة �سيا�سية دميغرافية اجتماعية اقت�صادية.
القد�س :ني�سان� /أبريل .2008
 .16حلبي� ،أ�سامة ،بلدية القد�س العربية ،ط  .2القد�س :اجلمعية الفل�سطينية الأكادميية
لل�ش�ؤون الدولية (م�ؤ�س�سة با�سيا).2000 ،
 .17حمامي� ،إبراهيم ،زيارة القد�س والأق�صى حتت االحتالل :تطبيع �أم دعم وت�شجيع؟.
لندن :مركز ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،ني�سان� /أبريل .2012
	.18اخلطيب ،روحي ،امل�ؤامرات الإ�رسائيلية على القد�س ما بني � .1975-1965أمانة
القد�س.1975 ،
	.19الدجاين� ،أحمد �صدقي ،اخلطر يتهدد بيت املقد�س ،ط  .2القاهرة :املركز العربي
للإعالم.2001 ،
 .20دليل امل�ؤ�س�سات الأهلية يف القد�س .القد�س :االئتالف الأهلي للدفاع عن حقوق
الفل�سطينيني يف القد�س.2007 ،
	.21الزرو ،نواف ،القد�س بني خمططات التهويد ال�صهيونية وم�سرية الن�ضال
والت�صدي الفل�سطينية .ع ّمان :دار اخلواجا للن�رش والتوزيع.1991 ،
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�شعبان� ،إبراهيم ،جمزرة الأق�صى وجلنة زامري .القد�س.1991 :
�صالح ،جهاد �أحمد ،القوى ال�شعبية وقياداتها املقاومة من �أجل القد�س بعد
حرب حزيران 1967م .ع ّمان :جمعية يوم القد�س.2012 ،
�صالح ،حم�سن حممد ،حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) :درا�سات يف الفكر
والتجربة .بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.2014 ،
�صالح ،حم�سن حممد ،حقائق وثوابت يف الق�ضية الفل�سطينية :ر�ؤية �إ�سالمية.
بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.2013 ،
�صالح ،حم�سن حممد ،الطريق �إىل القد�س :درا�سة تاريخية يف ر�صيد التجربة
الإ�سالمية على �أر�ض فل�سطني منذ ع�صور الأنبياء وحتى �أواخر القرن الع�رشين.
لندن :فل�سطني امل�سلمة.1995 ،
ال�صالحات� ،سامي ،الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني ودورها يف مواجهة االحتالل
الإ�رسائيلي .بريوت :مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.2011 ،
طقاطقة ،عي�سى ،وعلي ،غادة ،االنتفا�ضة والنكبة الفل�سطينية .2001–1948
القد�س :م�ؤ�س�سة جذور ال�سالم للن�رش والإعالم.2000 ،
عالونة ،كمال ،انتفا�ضة فل�سطني الكربى الأوىل  .1994–1987نابل�س :م�ؤ�س�سة
الإ�رساء العربي� ،آذار /مار�س .2007
عالونة ،كمال ،فل�سطني العربية امل�سلمة .نابل�س :م�ؤ�س�سة الإ�رساء العربي� ،آذار/
مار�س .2007
عودة� ،أحمد فار�س ،بني االنتفا�ضتني .رام اهلل :املركز الفل�سطيني للدرا�سات
الإقليمية.2006 ،
العوي�سي ،عبد الفتاح ،البعد الأكادميي واملعريف لبيت املقد�س� ،سل�سلة درا�سات
بيت املقد�س .دم�شق :م�ؤ�س�سة فل�سطني للثقافة.2008 ،
فارن ،جادي ،و�آخرون ،التعامل مع الإرهاب يف مدينة القد�س .2002–1967
معهد القد�س للدرا�سات الإ�رسائيلية.2005 ،
القر�ضاوي ،يو�سف ،القد�س ق�ضية كل م�سلم� ،سل�سلة ر�سائل تر�شيد ال�صحوة،
ط  .2املكتب الإ�سالمي.1998 ،
ق�سم الأر�شيف واملعلومات  -مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،املقاومة
ال�شعبية يف فل�سطني� ،سل�سلة تقرير معلومات ( .)26بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات.2014 ،
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 .36قم�صية ،مازن ،املقاومة ال�شعبية يف فل�سطني :تاريخ حافل بالأمل والإجناز.
رام اهلل :مواطن ،امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية ،وناديا للطباعة
والن�رش.2011 ،
 .37موناغان ،ليزا ،وكاري�سيا ،غرازيا ،جدار ال�ضم والتو�سع والنظام املرتبط به.
رام اهلل :م�ؤ�س�سة احلق.2009 ،
 .38جمموعة من امل�ؤلفني 42 ،عاما ً من االحتالل  -ملف القد�س .القد�س :االئتالف
الأهلي للدفاع عن حقوق الفل�سطينيني يف القد�س ،كانون الأول /دي�سمرب .2009
	.39املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات (ملف) ،انتفا�ضة اال�ستقالل :العام .1
بريوت  -دم�شق� :رشكة التقدم العربي للطباعة والن�رش ،ت�رشين الأول� /أكتوبر .2002
	.40املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات (ملف) ،انتفا�ضة اال�ستقالل :العام .2
بريوت  -دم�شق� :رشكة التقدم العربي للطباعة والن�رش ،ت�رشين الأول� /أكتوبر .2003
	.41املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات (ملف) ،انتفا�ضة اال�ستقالل :العام .3
بريوت  -دم�شق� :رشكة التقدم العربي للطباعة والن�رش ،ت�رشين الأول� /أكتوبر .2004
	.42املركز الفل�سطيني للتوثيق واملعلومات (ملف) ،انتفا�ضة اال�ستقالل :العام .4
بريوت  -دم�شق� :رشكة التقدم العربي للطباعة والن�رش ،ت�رشين الأول� /أكتوبر .2005
	.43امل�سريي ،عبد الوهاب ،مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية .م�رص:
دار ال�رشوق.1999 ،
 .44منظمة التحرير الفل�سطينية ،اللجنة التنفيذية ،دائرة �ش�ؤون القد�س ،ممار�سات
و�إجراءات االحتالل الإ�رسائيلي منذ حزيران � ،2009–1967سل�سلة �أوراق
القد�س ( .)1القد�س :منظمة التحرير الفل�سطينية ،اللجنة التنفيذية ،دائرة �ش�ؤون
القد�س.2010 ،
 .45هنادي الزغري ،هدم املنازل يف القد�س  :2007-1967تقرير متهيدي .القد�س:
االئتالف الأهلي للدفاع عن حقوق الفل�سطينيني يف القد�س� ،أيار /مايو .2007
 .46يو�سف القر�ضاوي ،فقه اجلهاد :درا�سة مقارنة لأحكامه وفل�سفته يف �ضوء
وال�س ّنة ،ط  .4القاهرة :مكتبة وهبة ،2014 ،ج .2
القر�آن
ُ
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رابعاً :تقديرات ا�سرتاتيجية:
 .47مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،آفاق املقاومة ال�شعبية يف ال�ضفة الغربية،
�سل�سلة تقدير ا�سرتاتيجي ( ،)73ت�رشين الثاين /نوفمرب .2014
 .48مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،م�ستقبل املقاومة الفل�سطينية يف �ضوء
التطورات العربية� ،سل�سلة تقدير ا�سرتاتيجي (� ،)31أيار /مايو .2011

خام�ساً :املجالت والدوريات وال�صحف:
� .49أبو فخر� ،صقر“ ،احلركة الوطنية الفل�سطينية املعا�رصة :تواريخ ووقائع
ومنظمات ”،جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
بريوت ،املجلد  ،22العدد .2011 ،87
	.50الأرنا�ؤوط ،عبد الر�ؤوف“ ،القد�س :هبة �شعبية بال قيادة ”،جملة الدرا�سات
الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،املجلد  ،26العدد ،101
�شتاء .2015
	.51اجلعبة ،نظمي“ ،القد�س القدمية وحميطها :االنقالب على امل�شهد الثقايف وتهويده”،
جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،املجلد ،22
العدد .2011 ،85
 .52حمامي ،جميل ،و�آخرون ،ا�ست�رشاف م�ستقبل ق�ضية القد�س يف �ضوء التطورات
الراهنة� ،أعمال لقاء القاهرة يف  22مار�س  ،2005جملة فل�سطني امل�سلمة ،القاهرة،
العدد  ،4ني�سان� /أبريل .2010
	.53الدجاين� ،أحمد �صدقي“ ،ظاهرة اال�ست�شهاد يف الواقع الفل�سطيني املعا�رص ”،جملة
�ش�ؤون عربية ،الأمانة العامة جلامعة الدول العربية ،القاهرة ،العدد � ،107أيلول/
�سبتمرب .2001
� .54صحيفة االحتاد� ،أبو ظبي.
� .55صحيفة الأيام ،رام اهلل.
� .56صحيفة احلياة اجلديدة ،رام اهلل.
� .57صحيفة اخلليج ،ال�شارقة.
� .58صحيفة الديار ،بريوت.
� .59صحيفة الر�أي ،ع ّمان.
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.62
.63
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�صحيفة الر�سالة ،ع ّمان.
�صحيفة ال�سبيل ،ع ّمان.
�صحيفة العا�صمة ،رام اهلل.
�صحيفة القد�س العربي ،لندن.
�صحيفة يديعوت �أحرونوت.
عفانة ،ح�سام الدين ،ف�ضل املرابطة يف بيت املقد�س ،جملة هدى الإ�سالم ،العدد ،218
حمرم و�صفر 1436هـ ،ت�رشين الثاين /نوفمرب وكانون الأول /دي�سمرب .2014
جملة �ش�ؤون تنموية ،امللتقى الفكري العربي ،القد�س ،املجلد  ،5العددين  2و،3
�شتاء .1996–1995
جملة ع�رص الفكر ،مركز الدرا�سات املعا�رصة� ،أم الفحم ،العدد .2010 ،3

�ساد�ساً :مواقع الإنرتنت:
 .68موقع باب الواد ،انظرhttp://www.babelwad.com/ :

 .69موقع اجلزيرة مبا�رش ،انظرhttp://mubasher.aljazeera.net/ :
 .70موقع اجلزيرة.نت ،انظرwww.aljazeera.net :

.71

.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82

موقع اجلمعية الفل�سطينية الأكادميية لل�ش�ؤون الدولية (م�ؤ�س�سة با�سيا) ،القد�س،
انظرwww.passia.org/ :
موقع احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني ،انظرhttp://pallcp.ps/ :
موقع دنيا الوطن ،انظرhttps://pulpit.alwatanvoice.com/ :
موقع الر�سالة.نت ،انظرhttp://alresalah.ps/ :
موقع �شبكة راية الإعالمية ،انظرhttp://www.raya.ps/ :
موقع �شبكة فل�سطني للحوار ،انظرhttps://www.paldf.net/ :
موقع �شبكة قد�س الإخبارية ،انظرhttp://www.qudsn.ps/ :
موقع �شبكة هنا القد�س للإعالم املجتمعي ،انظرhttp://honaalquds.net/ :
موقع �شبكة ي�س�ألونك الإ�سالمية ،انظرhttp://yasaloonak.net/ :
موقع عرب  ،48انظرwww.arab48.com/ :
موقع العربية.نت ،انظرhttps://www.alarabiya.net/ :
موقع عكانت ،انظرwww.akkanet.net/ :
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 .83موقع فل�سطينيو  ،48انظرhttp://ww.w.pls48.net/ :

 .84موقع قناة فل�سطني اليوم ،انظرhttp://www.paltoday.tv/ :

 .85موقع قد�سكم ،انظرhttp://qudscom.ps/ :

 .86موقع مدونة هنادي توك الإلكرتونية ،انظرhttps://hanaditalk.wordpress.com/ :
 .87موقع مدينة القد�س ،انظرhttp://www.alquds-online.org/ :
 .88موقع مر�آة العرب ،انظرhttps://3rabmirror.tumblr.com/ :

 .89موقع مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات ،انظرwww.asrapal.net/ :

 .90موقع مركز بيت املقد�س للدرا�سات التوثيقية ،انظرhttp://www.aqsaonline.org/ :
 .91موقع مركز درا�سات ال�رشق الأو�سط ،الأردن ،انظرhttp://www.mesc.com.jo/ :
 .92موقع مركز الدرا�سات املعا�رصة ،انظرhttp://derasat.ara-star.com :

 .93موقع مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،بريوت ،انظر:
http://www.alzaytouna.net/

 .94موقع املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،الدوحة ،انظر:
http://www.dohainstitute.org/

.95
.96
.97
.98

موقع املركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات اال�سرتاتيجية  -م�سارات،
انظرhttp://www.masarat.ps/ :
موقع املركز الفل�سطيني للإعالم ،انظرhttps://www.palinfo.com/ :
موقع مركز القد�س للإعالم واالت�صال ،انظرwww.jmcc.org/ :
موقع مركز القد�س لدرا�سات ال�ش�أن الإ�رسائيلي والفل�سطيني ،رام اهلل ،انظر:
http://alqudscenter.info/

 .99موقع مركز القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�صادية ،القد�س ،انظر:
/www.jcser.org
 .100موقع مركز معلومات وادي حلوة ،القد�س ،انظرhttp://www.silwanic.net/ :
 .101موقع مركز املعلومات الوطني الفل�سطيني  -وفا ،انظرhttp://info.wafa.ps/ :

 .102موقع م�ؤ�س�سة املقد�سي لتنمية وتطوير املجتمع – فل�سطني املحتلة ،انظر:
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