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الهوية الثقافية وسبل التعامل معها...http//:wwwnawaat.org/portail/article.php3?id article=125



 
 
































                                         

٣٢سابق،ل ...ثقافة العولمة وعولمة الثقافة:مير أمينس.برهان غليون،د.د 



 
 































                                         
عشراطروحات، -العولمة والهوية الثقافية:محمد عابد الجابري.د٢٠٠،ل 
الحوار من أجل التعايش،:عبدالعزيز بن عثمان التويجري.د ،٦٩ ل 



 
 































                                         

عولمة الثقافةثقافة العولمة و:سمير امين .د، برهان غليون.د  ، ،١٣٤ل      



 
 














Europeanization
















                                         
 المركـز الثقـافي   )رؤية نقدية في مسارات العولمة وحوار الحضارات       (،  المفارقة والمعانقة : ادريس هاني،

 ١٩،ل، ٢٠٠١العربي،بيروت،



 
 


































 
 































                                         
 الوحـدة   مركز دراسات /المرتزفة ترجمة،علي خليل محمد   -النهابون-العولمة:سادة العالم الجدد  :جان زيغلر 

 ٢٧٩،ل٢٠٠٣العربية،بيروت،



 
 




























                                         
 .٢٢٣. ل 
مركز الراية للتنمية الفكرية،المملـة العربيـة       ..العولمة النيوليبرالية وخيارات المستقبل   :حسين عبدالهادي .د

 ١٢١-١٢٠ص، ٢٠٠٤،  ١جدة،-السعودية



 
 






























                                         
 رضـوان  :حـوار اجـراه   "سقوط بغـداد    من سقوط جداربرلين إلى     (العرب وتحوالت العالم  :برهان غليون

 ١٥،ل١،٢٠٠٢، زيادة،المركز الثقافي العربي، بيروت
الثقافة والعولمة،بحث في الجذور، :مجيد الراضي.د النهج ل١٩٩٩،صيف،١٩، 
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العالم اإلسالمي في عصرالعولمة، :عبدالعزيز بن عثمان التويجري.د ،١٦ل 



 
 































                                         
ل، ، عولمة الثقافة واستراتيجية التعامل معها: ليم جيهان س ١٢٥ 
العولمة هل من رد إسالمي معاصر،إسالمية المعرفة،الكويت:ابراهيم ابو ربيع ، ١٩م،ل٢٠٠٠،صف ٢١ 



 
 































                                         
ص، الثقافة والعولمة،مجلة النهج،:مجيد الراضي.د٥١ ل 



 
 




















 
 





























                                         
الدولـة الوطنيـة وتحـديات      :بحث في كتاب    ،  لهيمنة المعلوماتية و االعالمية وآثاروها    ا:محمود السيد   .د.أ

١٩٥،ل ٢٠٠٤، ، مكتبة مدبولي، القاهرة، العولمة في الوطن العربي
 



 
 

































                                         
عولمة الثقافة واستراتجيات التعامل معها، :جيهان سليم- ،١٣١ل 



 
 































                                         
١٢٩،ص 
٢٠٠٤، ،شتاء١١٣/ع، مركزية العولمة،مجلة شؤون األوسط،مركز الدراسات االستراتيجية:براحمد جا 



 
 

































                                         
العرب وعصر العولمة،:نجاح كاظم.د ،١٥٧ل 



 
 































                                         

المفارقة والمعانقة،:إدريس هاني ،٥٥ل 



 
 
































 
 































                                         
اتجاهات العولمة، : السيد ولد اباه.د٩ ل 
ثقافة العولمة وعولمة الثقافة،:برهان غليون،سمير امين.د ،٣٩ل 



 
 
































                                         

الهيمنة المعلوماتية و االعالمية و آثارها: محمود السيد .د.ا ، ،٦٩٦ل 



 
 
































                                         

 



 
 
































                                         

بدائل العولمة،:سعيد الالوندي.د ،٤٩ل 



 
 




































 
 































                                         
اشكالية التحيز،رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد،فرجينيا،    :لمسيريعبدالوهاب ا .دusa     المعهد العـالمي للفكـر،

 .٣ص،١٩٩٦، ١اإلسالمي،



 
 































                                         
٢٥٩-٢٥٨،ل١٩٨٢المقدمة،بيروت،دار الكتاب اللبناني،:عبدالرحمن بن خلدون 
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١٣٢،ل١٩٧٧من التبعية إلى األصالة،طبعة دار األعتصام،القاهرة،:انور جندي 



 
 





























                                         
علم األجتماعي الغزو الثقافي، :جيد محمود عليلوم  

resaneh.com/Arabic/seghafah/elm%20ejtema.htm-67k                                       -www. e  
 



 
 








Americanization




















                                         
العولمة والتحدي الثقافي،:باسم علي خريسان.د ،١٥٠ل 
جدل العدوان والمقاومة الثقافيين:العولمة  

www.balogh.com/islam/20032nci.htm 
١٣٦ص، المؤسسة العربية للدراسات،بيروت(اغتيال العقل،:برهان.غليون،د 



 
 




































 
 




























                                         
١٩٤،ص١٩٩٤، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، المسألة الثقافية،:محمد عابد الجابري.د 



 
 































                                         
  بحـث مقـدم لنـدوة،     ،  .األختراق الثقافي والبصري الغربي و  -النظام األعالمي السمعي  : عبد األله بلقريز 
 ٢٢٨ص ،١،١٩٩٧  ١مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ط ،)إشكالية العالقة الثقافية مع الغرب(



 
 































                                         
  قبرص،مركز األبحاث والدراسات األشـتراكية فـي العـالم العربـي،          (ذهنية التحريم :صادق جالل العظم 

 ١١٦-١١٥،ص١٩٩٧دمشق،



 
 




































 
 























 
 

 



 
 






























                                         
عولمة الثقافة،-ثقافة العولمة:مينبرهان غليون،سمير ا، ٤٤ل 
قضايا في الفكر المعاصر،:محمد عابد الجابري .د.١٣٧ل 



 
 






























                                         
العولمة من المنظور اإلسالمي،:محسن عبدالحميد.د، ٢٦ل 
وسائل وادوات الغزو الثقافيhttp://alkadhum.org/alfurat/29/page/makalat.htm   

. محرر شؤن الخارجية في جريدة نيويورك تايمز *



 
 



























                                         
،وسائل وادوات الغزو الثقافي. 
العربية -المملكه-والتنمية الفكرية-مركز الراية، العولمة النيوليبرالية وخيارات المستقبل:حسين عبدالهادي .د

 ١،٢٠٠٤السعودية،جدة،
 اشتكالية /دور األختراق الثقافي في خطة السيطرة األمريكية على العالم،بحث مقدم في ندوة            :تارخصالح الم

العالقة الثقافية مع الغرب،بحوث ومناقشات الندوة الفكريـة التـي نظمهـا المجـع العلمـي العراقي،مركـز            
 ١،١٩٩٧دراساتالوحدةالعربية،بيروت،ط



 
 




















Moral superiority

Crusading againsteril


Crusading in the path of the empire freedom)
Therepublicofvirtue



                                         
 مركزية العولمة:احمد جابر ، . 
 فـي العالقـات   -صناعة الكراهيـة  .(ضاعة جديدة، بحث  في ندوة     -الكراهية األمريكية للعرب  :جميل مطر

 ٢٦٦،ل٢٠٠٣، ١، بيروت-مركز دراسات الوحدة العربية)واألمريكية-العربية



 
 
































                                         
امريكا وهيكلة الموت: محمد مقدادي ، ،١٥١ل 



 
 
































                                         

،مجلة المستقبل العربي ٧٧،ل٢٥٧ 



 
 































                                         
بيـروت ،  رقاب كثيرة وسيف  واحد،المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر         -العولمة:محمد مقدادي .د  ،١ 

 .٦٢ل، م٢٠٠٠



 
 
































                                         

 ،٦ل 
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Green house









                                         
 امريكا وهيكلة الموت:محمد مقدادي ، ،١٥٥ل. 



 
 




























                                         
 ديكتاتورية العولمة،: محمد مقدادي ،١١٤ل 
بدائل العولمة،:سعيد الالوندي.د ،١٨٥ل 
العرب والعولمة،:نيل الدجاني/تعقيب ،٣٣٧ل 



 
 
































                                         
ماالعولمة،:محمد مقرادي.د ،٦ل 



 
 

































                                         
ثقافة العولمة وعولمة الثقافة،:برهان غليون،سمير امين.د ،٤٧ل 
العولمة،أيه عولمة؟:ليحياوييحى ا ،١٩ل. 



 
 
































                                         

١٣٧ما العولمة؟،مصدر سابق،ل:محمد مقدادي.د 



 
 































                                         
     نقـال عـن   ١٩العولمـة والخيـارات المـستقلة،مجلة المـستقبل العربـي،ل،jeremy tanstallKthe 

medıa(amerıcan new york:Colombia university press 1977)   
 العولمة االجتماعية والثقافية،:ف روزندور.نيل م ،١٦٣ل 



 
 
































                                         

 ،١٧٢ل 



 
 































                                         
إتجاهات العولمة،:السيد ولد اباه.د ،١١ل 
 العولمة االجتماعية :روزندورف .نيل م..... ،١٧٤ل 
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فخ العولمة،:بيتر مارتين و هارالد شومان-هانس ،٤٦ل 
العولمة االجتماعية :نيل م روزندورف... ،١٨٠ل 



 
 































                                         
اعالم العولمة،:سليمان ابراهيم العسكري .د ،٥٥ل 



 
 
































                                         

روزندورف العولمة االجتماعية والثقافية. نيل م ، ،١٨٠ل 



 
 































 
 





























                                         
 العرب والعولمة (بحث في ندوة ، العولمةالواليات المتحدة و:بول سالم( ، ،٢٢٠ل.  

٢٢٠ 



 
 





























                                         
 ١٩٩٨ مارس ٢٠ مستقبل العربي،سنة، ٨٧،ل٢٢٩ 



 
 





























                                         
الثقافة و المال : المنجي الزيدي.. ،١٩ل 
المجلد الثامن و العشرون   ،مجلة عالم الفكر  )عولمة األعالم ومستقبل نظام األعالم العربي     :(محمد شوفان .د، ،

 ١٦٧ل، كويت، ،المجلس الوطني للثقافة و الفنون واآلداب١٩٩٩ديسمبر /، ،اكتبر٢/ع



 
 






























                                         
العرب والغرب على مشارف القرن الحادي والعشرين،مركز الدراسـات العربـي      :قيس جواد العزاوي  .د-

 ٣٤ل، ١٩٩٧،  ١ط)٥(األوروبي بحوث استراتجية 
جاهات العولمة،إت:السيد ولداباه.د ،١٣ل 



 
 





























                                         
اشكالية العالقة اليثقافية مـع الغـرب   (في ندوة  منطلقات األعالم الغربي،بحث:عبدالستارجواد(

 ،٢٥٠ل   



 
 





























                                         
ما العولمة؟،: محمد مقدادي، ١٢٥ل 



 
 






























                                         
هانس بيتر مارتين وهارالدشومان   : ،٤٨ل 
العولمة النيوليبرالية:حسين عبدالهادي .د ، ،١٩٣ل.. 



 
 





























                                         

٢٩٨المصدر نفسه،ص 
العولمة سيف واحد ورقاب متعددة:محمد مقدادي.د ،، ،٢٥ل 
الثقافة والمال : منجي الزيدي.. ،٦٩ل 
 ٣١٥ل، ، مصدر سابق:الهوية الثقافية العولمة و:عبد االله بلقريز 



 
 





























                                         
 نحو استراتجيا جديدة للـدفاع  :المصري الغربي واألحتراق الثقافي-النظام األعالمي السمعي:عبداالله بلقريز

 ٢٢٨،مركز دراسات الوحدة العربية،بحوث ومناقشات،ل)اشكالية العالقة الثقافية مع الغرب(الذات،في ندوة
المسألة الثقافية،:يمحمد عابد الجابر.د ،١٩٢-١٩١ل 
 العولمة والهوية الثقافية:عبد االله بلقريز ، ، ،٢٢٨ل 
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مجلة عالم الفكر،/ظاهرة العولمة الواقع واألفاق:حبيب الجنحاني.د ،٣٥ل 



 
 





international intellectual 
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٦٨ل، مصر سابق ..الثقافة والمال : المنجي الزيدي 



 
 
































                                         
٢٣٠،ل 



 
 



































 
 































                                         
العولمة الثقافة واألسترتجيات التعامل في ظل العولمة،:جيهان سليم ،١٢٣ل. 
تجليات العولمة الثقافية،:معتز جيسوhttp://www.mokarabat.com/s1894.htm١٨/١/٢٠٠٧ 



 
 




































 
 




































 
 




































 
 



































 
 
































                                         

بدائل العولمة،:سعيد الالوندي .د ،٤٧ل 



 
 































                                         
  العولمة والعالم،إدارة وأدوات،دار جمعة البيضاء للطبع والنـشر والتوزيـع،بيروت          :الشيخ جعفر عتريسي

 ٣٨٦،ل٢٠٠١، ١لبنان،



 
 



































 
 






















 



 
 

 



 
 































                                         
مجلة مستقبل العربي،، عولمة الثقافة و استراتيجيات التعامل معها: جيهان سليم ،١٢ل 



 
 




























                                         
١٢١،ل 
٤٣،ل١٩٩٩القاهرة،مكتبة األشعاع،، ظاهرة العولمة،األوهام والحقائق:محي محمد مسعد.د 
صراع الحضارات،:صموئيل هنتنجتون ،١٣٧ل 



 
 




























                                         
١٥٠العولمة والتحوالت المجتمعية،ل 
 ـ     :  سنة الغزو مستمر،ترجمة   ٥٠١: نعوم تشومسكي ، ١،  شر، دمـشق  حي النبهات،دار المدى للثقافة والن

 ٢٤ل،  ١٩٩٦



 
 
































                                         
ديكتاتورية العولمة،:محمد حسين أبو العال.د ،١٦٩ل 



 
 
































                                         

١٢٢-١٢١قضايا في الفكر المعاصر،مصدر سابق،ل:محمد عابد الجابري.د 



 
 































                                         

عولمة الثقافة و استراتيجيات التعامل معها: جيهان سليم ، ، 



 
 































                                         
 دار الكتـاب  ، العولمة ومستقبل الدور اإلقتصادي  للدولة في العـالم الثالـث      :م الزبيدي   كاظ،  حسن لطيف

 .١٩٨ل٢٠٠٢،، الجامعي،اإلمارات 



 
 



























                                         
ماالعولمة،:جالل العظم.حسن حنفي،د.د ،٤٦ل   
العربيـة،،بيروت   مركز دراسات وحـدة   ،  والغرب..مسألة الهوية،العروبة واإلسالم  :محمد عابد الجابري  .د 

 ١٢١،ص٢،١٩٩٧ط



 
 






























                                         
١٢٨-١٢٧،ل 
مؤسسة بانكي  حق للنشر،سليمانية، ، نحن واآلخر،:علي محي الدين القرة داغي.د.أ٦٢ل، ٢،٢٠٠٦ 



 
 
































                                         

 ٩٨،ل١٩٩٩، بيروت، المركز المغاربي، مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني:راشد الغنوشي 



 
 































                                         
بيسان للنشر والتوزيع واألعالم،،بيروت،،، حدود الهوية القومية،نقد عام:لبيطارنديم ا.د ،١١٧ل، م٢٠٠٢ 



 
 































                                         
صورة الشرق في عيون الغرب،بيروت،دارالساقي،:إبراهيم الحيدري ،٣٨،ل١٩٨٦ 
مسألة الهوية،:محمد عابد الجابري.د ،١٣٠ل 



 
 






























                                         
 ،١٣١ل 
    رسـالة ماجـستير  ، من التمركز حول الذات إلى الهيمنة على اآلخر       ،  المركزية الغربية :أنور محمد فرج ،

 ٦٢،ل٢٠٠٣،  قسم العلوم السياسية، خرطوم، جامعة النيلين



 
 


































 
 




















The national interest








The end of history and the last man





 
 
































                                         

٧ل)١٩٩٢، دار العلوم،بيروت:حسن الشيخ.د:ترجمة"نهاية التأريخ واألنسان أألخير:فرانسيس فوكوياما 



 
 




























                                         
مكتبـة بيـسان،بيروت،    ،  امريكا والفرصة السانحة،ترجمة محمـد زكريـا اسـماعيل،        :ارد نيكسون ريتش

 ٣٤م،ل١٩٩٢



 
 































                                         
العولمة النيوليبرالية،:حسين عبدالهادي.د ، ٣٢٤ل 
٣٢٦،ل 



 
 































                                         
نهاية التأريخ،ترجمة وتعليق حسين الشيخ،:فرانسيس فوكوياما ، ،٨-٧،ل١٩٩٣ 



 
 
































                                         
مسألة الهوية،:محمد عابد الجابري.د ،١١٣ل 



 
 
































                                         
 ،١١٥-١١٤ل 



 
 































                                         
 ،١١٦-١١٥ل 



 
 































                                         

المسيح اليهودي ونهاية العالم،مكتبة الشروق، القاهرة،:رضا هالل٢٢٣ل، ١،٢٠٠٠- 



 
 


























Jena



                                         
 مركـز  . واألنسان األخير،،ترجمة فؤاد شاهين،جميل قاسم،رضا الـشابي       نهاية التأريخ :فرانسيس فوكوياما

 .٢٥،ل١٩٩٣اإلتحاد القومي،بيروت 
في مواجهة العولمة،:البروفيسور زكريا بشير األمام٦٧-٦٦ل 



 
 




























                                         
  شركة الخنساء للطباعة، بغداد ، نظريات معاصرة في الصراع الحضاري،:رعد كامل الحيالي.٢٠٠٢، ١ 

 ٧ ل، 
اإلسالم والغرب وحوار المستقبل،:محمد محفوظ ،١٤٤ ل 



 
 































                                         
اتجاهات العولمة،:السيد ولد أباه.د ،١٥١ل 
 المغرب، افريقا الشرق، في البدء كانت الثقافة:عبداالله بلقريز ،،٣٤،ل١٩٩٨. 



 
 






























                                         
ن:راسل جاكوبي 

 ٢٠،ل١.م ٢٠٠٠،مطابع الوطن،الكويت،٢٦٩/ع، ق عبدالقادر، عالم المعرفةفارو:هاية اليوتوبيا،ترجمة



 
 
































                                         

 



 
 



































 
 






























                                         
١٤-١٣ل نهاية اليوتوبيا،مصدر سابق،:راسل جاكوبي. 



 
 































                                         
 ،١٥-١٤ل 
 ،٢١ص 



 
 





























                                         
اإلسالم والغرب،:محمد محفوظ ،١٤٢ل 
 ،١٤٣ص 



 
 































                                         

في البدء كانت الثقافة،:عبداالله بلقريز ،٣٣ل 



 
 































                                         
العولمة بين األنصار والخصوم:رجب بودبس.د ، 



 
 








 























                                         
بيروت،، نذرالعولمة،المؤسسة العربية للدراسات و النشر:عبدالحي يحيى زلوم ،٥،ص١٩٩٩ 



 
 



















                                         
٨٣ل١٩٩١التفسير اإلسالمي للتأريخ،دار العلم للماليين،بيروت،:ين خليلالدكتور عمادالد. 



 
 






























                                         
نهضة مصر، القاهرة  ،  ،)٢٤(في التنوير اإلسالمي   أم صراع؟ -الحضارات العالمية تدافع؟  :محمد عمارة .د ،

 ٧-٦،ل١،١٩٩٨ط



 
 































                                         

عطية فتحي، تقديمه لكتاب،حوار الحضارات،:محمد عمارة.د٨ل المية،مكتبة المنار اإلس ،١ 



 
 





























                                         
الغرب،وحوار المستقبل،  اإلسالم، :محمد محفوظ ،١١٧ل 



 
 































                                         
صراع الحضارات:صادق إطيمش.د. http://www.iraqcp.org/members 0060210i.htm    
اتجاهات العولمة،:السيد ولد أباه.د ،٨٨ص 



 
 






























                                         
 خلـدون  :ترجمـة "فـورين أفيـرز   "مقالته األولى المنـشورة فـي     "تصراع الحضارا :"صموشيل هنتنجتون

 ٢٢/١/١٩٩٥-٢١،"الشرق األوسط"شمعة،



 
 





























                                         
قضايا في الفكر المعاصر،:محمد عابد الجابري.د ،٨٤ل 
في مواجهة العولمة:زكريا بشير االمام ، بروفيسور ، ،١٩٣ل 
٤٧،ل١٩٩٩، ١ط،  الحضارية المركز الثقافي العربيالمسألة:زكي الميالد 



 
 



































 
 





























                                         

 م١٩٩٩،  ٢ ط ،  القاهرة)دار الكتاب  (: ،  ترجمة طلعت الشايب،  :صراع الحضارات :صموئيل هنتنجتون  ، ،
 ٢٧ل

 ،٤٦ل 
 ،٣٧ل 



 
 
































                                         
 ،٤٨ل 



 
 
































                                         

صراع الحضارات،:صامويل هنتنجتون ،٣٨ل 
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at shock




























 
 































                                         
اإلسالم،الغرب وحوار المستقبل،:محمد محفوظ ،١١٨ل 



 
 































                                         
٦٨،ل١٩٩٨، ١ القاهرة، ط، الحوار من اجل التعايش،دار الشروق:عبدالعزيز عثمان التويجري.د 
صراع الحضارات:صامويل هنتنجتون ،٨٤ل 



 
 
































                                         

٦٩-٦٨ل الحوار من أجل التعايش،مصدر سابق،:ثمان التويجيريعبدالعزيز بن ع.د 



 
 



































 
 































                                         
 المفارقة والمعانقة،:ادريس هاني ،١٧١ل 



 
 































                                         

 امريكا وهيكلة الموت:محمد مقدادي ،٧٤ل 



 
 





























                                         
الفنون، كويتالمجلس الوطني،للثقافة، المتالعبون بالعقول،ترجمة عبدالسالم رضوان:شيللر.هربرت أ    

 . ٥٩،ل، م١٩٩٩) ٢٤٣(سلسلة عالم المعرفة
اإلسالم والغرب،:محمد محفوظ ،١٣٥ل . 



 
 































                                         

 ،٩١ل. 



 
 
































                                         

 ،٢٧٣ل 



 
 






























                                         
 
٩،ل١٩٨٦، ديثة، موصلمطبعة زهراء الح، المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري،: إبراهيم النعمة 



 
 




































 
 






























                                         
الغرب يتدهور الحضارات اآلخرى تعيد تأكيد : ميزان القوى بين الحضارات يتغير: محمد سعد أبو عامود.د

  http://www.albyan.com ١٢/١٠/٢٠٠١البيان األماراتية،"،"ذاتها
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