
  ÖaŠëþa@ÁÜ‚@òjÈÛ ١٦٥

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
١٦٦ ÖaŠëþa@ÁÜ‚@òjÈÛ  



  ÖaŠëþa@ÁÜ‚@òjÈÛ ١٦٧

  

  
  ا��
ا�� ا��
	��: أوً�

@ @

؟، دراسة نشرت فى ماذا تعنى الحرب على اإلرهابإبراهيم علوش،  .١
  ٥/٩/٢٠٠٥ و ٢٩/٨األردنية فى ) العرب اليوم(الملحق األسبوعى لجريدة 

، مقال منشور البديل اإلسالمى لإلرهاب العولمىأبو يعرب المرزوقى، . د .٢
 www.balagh.com:   على موقع

، كتاب الحرية، العدد اإلرهاب والعنف السياسىأحمد جالل عز الدين، . د .٣
  . ١٩٨٦، دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، مارس ١٠

 عولمة ممارسة: سبتمبر ١١ ـل الخامسة السنوية الذكرى فيأحمد سعد،  .٤
، ميينالعال منألوا االستقرار قواعد ينسف المنظّم مريكيةألا الدولة رهابإ

  www.rezgar.com:  على موقع١٢/٩/٢٠٠٦مقال منشور بتاريخ 
، جريدة الوفد العداء لإلسالم والمسلمينأحمد عبد الرحيم السايح، . د .٥

  . ٤/٨/٢٠٠٦المصرية، عدد الجـمعة 
.. تحديث اإلسالم فى مرآة االستشراق المعاصر أحمد عرفات القاضى، . د .٦

:        على موقع١٦/٨/٢٠٠٦ بتاريخ ، مقال منشورآراء برنارد لويس مثاالً
www.almothaqaf.com 

، جريدة األهرام أمركة العولمة ورد الفعل المضادأحمد مجدى حجازى، . د .٧
  .٤/٢/٢٠٠٦المصرية، عدد السبت 

اإلرهاب نشأ يهودياً واألمريكيون ألصقوه باإلسالم أحمد محمد إبراهيم،  .٨
 www.lahaonlin.com:      ، مقال منشور على موقعكعدو بديل

، الشرق )محرراً(كويلر ينج . ت: ، فىالدين اإلسالمىكالفبرلى، . أدوين أ .٩
عبد الرحمن أيوب، مكتبة األسرة، . د: األدنى مجتمعه وثقافته، ترجمة

٢٠٠٢ .  
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، المؤتمر العربى العام الرابع لدعم المقاومة إعالن بيروت لدعم المقاومة .١٠
، ٢٠٠٦ مارس ٣٠، بيروت، )سالح المقاومة شرف األمة(تحت شعار 

  . ٢٠٠٦، مايو ٣٢٧مجلة المستقبل العربى، العدد 
، مقال منشور على محاولة للتعريف: المقاومة واإلرهابأكرم البنى،  .١١

 www.aljazeera.net:    موقع

مخاوف وأخطار .. حروب القرن الحادى والعشرين ابنياسيو رامونيه،  .١٢
ثالث، طبعة خاصة بمكتبة خليل كلفت، دار العالم ال: ، ترجمةجديدة

  . ٢٠٠٦األسرة، 
، دار اإلمبراطورية الكونية، الصراع ضد الهيمنة األمريكيةالسيد يسين،  .١٣

  . ٢٠٠٤نهضة مصر للطباعة والنشر، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 
األصول الفكرية لموقف الغرب من .. لماذا يكرهونه؟ باسم خفاجى، . د .١٤

  . ٢٠٠٦السعودية، أكتوبر ، كتاب مجلة البيان، نبى اإلسالم
، دراسة كشف حساب التدخل األمريكى فى المشرق العربىبرهان غليون،  .١٥

 www.aljazeera.net:  منشورة على موقع

،  سبتمبر١١واقع الحرب ضد اإلرهاب قبل وبعد بهى الدين حسين،  .١٦
  .١١/٩/٢٠٠٢جريدة األهرام المصرية، عدد 

، مقال )اإلسالم فى أزمة(برنارد لويس فى آخر كتاب له بوزيد عمر،  .١٧
 www.procover.com.sa:  على موقع٢٧/١١/٢٠٠٥منشور بتاريخ 

تأمالت بعد نصف عقد من إعالن الحرب على تركى على الربيعو، . د .١٨
  www.aljazeera.net:      ، مقال منشور على موقعاإلرهاب

صفاء فتحى، : ، ترجمة سبتمبر؟١١ما الذى حدث فى حدث جاك دريدا،  .١٩
، المجلس ٥٣١بشير السباعى، المشروع القومى للترجمة، العدد : مراجعة

  . ٢٠٠٣األعلى للثقافة، القاهرة، 
 ١١عصر التشهير بالعرب والمسلمين، نحن والعالم بعد جالل أمين، . د .٢٠

  . ٢٠٠٤، دار الشروق، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، ٢٠٠١سبتمبر 
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انى، ترجمة محمد ، المجلد الثموسوعة علم االجتماعجوردون مارشال،  .٢١
، المجلس ٢٥١الجوهرى وآخرون، المشروع القومى للترجمة، العدد 

  . ٢٠٠٠األعلى للثقافة، القاهرة، 
الحادى عشر من سبتمبر وتداعياته التربوية والثقافية حامد عمار، . د .٢٢

  . ٢٠٠٤، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، فى الوطن العربى
اب وإشكاليات المفهوم واالنتماء اإلرهحسن بن فهد الهويمل، . د .٢٣

، بحث منشور على موقع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والمواجهة
 www.alminbar.al-islam.com. السعودية

العولمة وحوار : ، فىالثقافة وتحديات العولمة، -------------- .٢٤
الحضارات، صياغة عالم جديد، أعمال المؤتمر الدولى األول للحضارات 

صرة، مركز دراسة الحضارات المعاصرة، جامعة عين شمس، المعا
٢٠٠٣.  

، ٣٢٤، مجلة المستقبل العربى، العدد ثقافة المقاومةحسن حنفى، . د .٢٥
  . ٢٠٠٦فبراير 

، سلسلة دعوة الحق، العدد اإلسالم وتهمة اإلرهابحسن عزوزى، . د .٢٦
  . ٢٠٠٥، رابطة العالم اإلسالمى، اكتوبر ٢٠٩

   :، مقال منشور على موقعقاومةمفهوم المحميد الشاكر،  .٢٧
www.kitabat.com/alshaker_3.htm 

، جريدة الالشرعية الدولية فى العدوان على لبنانخالد القاضى، . د .٢٨
  . ١٣/٨/٢٠٠٦األهرام المصرية، عدد األحد 

، ملف خاص من موقع الرابطة اإلرهابرابطة العالم اإلسالمى،  .٢٩
 www.themwl.org. اإللكترونى

، بحث مقدم إلى اإلرهاب صناعة غربية أمريكية صهيونيةزبير سلطان،  .٣٠
، )العرب والعالم اليوم(الندوة السنوية لجمعية البحوث والدراسات بعنوان 

  . ٢٠٠٣/ ١٢ /١٧-١٦اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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،  سبتمبر وتوابعه١١من أجل قراءة جديدة لزلزال زين الدين الركابى،  .٣١
  .١١/٩/٢٠٠٤جريدة الشرق األوسط، عدد 

، لماذا يخاف الغرب من اإلسالم ؟.. اإلسالموفوبيا سعيد الالوندى، . د .٣٢
  . ٢٠٠٦دار نهضة مصر للطباعة والنشر، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، 

، ٣٢٦، مجلة المستقبل العربى، العدد العروبة والعولمةسليم الحص، . د .٣٣
  .٢٠٠٦إبريل 

إرهاب : ، فىهابالهيمنة األمريكية والرد على اإلرسمير أمين، . د .٣٤
 . ٢٠٠٢، ٧٠/٧١الحرب على اإلرهاب، مجلة الكرمل، العددين / الحرب

، جريدة األهرام، اإلسالموفوبيا واالنتقام األمريكىصالح الدين حافظ،  .٣٥
  .١٩/٩/٢٠٠١عدد 

اندالع اإلرهاب بين القهر السياسى والظلم ، ----------- .٣٦
  .١٦/١١/٢٠٠٥، جريدة األهرام المصرية، عدد االجتماعى

حقيقة اإلسالم : ، فىالكفاح المشروع للشعوبصوفى حسن أبو طالب، . د .٣٧
فى عالم متغير، أبحاث ووقائع المؤتمر العام الرابع عشر للمجلس األعلى 

  . ٢٠٠٣للشئون اإلسالمية، القاهرة، 
، دار الشروق، طبعة خاصة العرب فى مواجهة العدوانطارق البشرى،  .٣٨

  . ٢٠٠٣بمكتبة األسرة، 
، جريدة الوفد المصرية،عدد الوجه األسود للزعماء العرببرى، عادل ص .٣٩

٦/٨/٢٠٠٦.  
، مقاومة السياسة األمريكية فى الوطن العربىعبد اإلله بلقزيز، . د .٤٠

 www.aljazeera.net:  دراسة منشورة على موقع

، منشورات اتحاد قضية اإلرهاب بين الحق والباطل، عبد الرحمن عمار .٤١
  )نسخة إلكترونية. (٢٠٠٣الكتاب العرب، دمشق، 
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مستقبل الحضارة اإلسالمية فى ظل عبد العزيز بن عثمان التويجرى، . د .٤٢
مستقبل األمة اإلسالمية، أبحاث ووقائع المؤتمر العام : ، فىالعولمة

  . ٢٠٠٣الخامس عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، 
لعربى وحركات الغزوة االستعمارية للعالم اعبد العظيم رمضان، . د .٤٣

  . ١٩٩٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة، المقاومة
مفهوم اإلرهاب والموقف الدولى، إرهاب الدولة وإرهاب عصام مفلح،  .٤٤

الموقع . ٢٠٠٢شتاء /، خريف١٧، مجلة الفكر السياسى، العدد المنظمات
  .اإللكترونى للمجلة

، سلسلة قضايا إسالمية، يهالدين العالمى ومنهج الدعوة إلعطية صقر،  .٤٥
  . ٢٠٠٦، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، نوفمبر ١٤٠العدد 

، مجلة الفكر مفهوم اإلرهاب ومفهوم المقاومةعلى عقلة عرسان، . د .٤٦
الموقع . ٢٠٠١ عدد مزدوج، ربيع وصيف ١٣/١٤السياسى، العدد 

  .اإللكترونى للمجلة
، سلسلة عاصر، متغيرات اإلصالح وحدودهالنظام العربى المعلى ليلة، . د .٤٧

  . ٢٠٠٦الوافى الثقافية، العدد األول، دار الوافى للنشر، القاهرة، مارس 
، جريدة األهرام حول الشرق األوسط الجديدعمرو عبد اللطيف هاشم،  .٤٨

  . ١٣/٨/٢٠٠٦المصرية، عدد األحد 
 أيلول ١١اإلرهاب قبل : ، فىمشكلة تعريف اإلرهابغرانت وردلو،  .٤٩

  . ٢٠٠١، خريف ٦٩وبعده، مجلة الكرمل، العدد 
تدمير النظام العالمى، اإلمبريالية األمريكية فى الشرق فرانسيس بويل،  .٥٠

: سمير كريم، مراجعة وتقديم: ، ترجمة سبتمبر١١األوسط قبل وبعد 
، المجلس ٧٤٨محمد نور فرحات، المشروع القومى للترجمة، العدد 

  . ٢٠٠٥األعلى للثقافة، القاهرة، 
، وانهيار االمبراطورية األمريكية.. اإلرهاب العولمى فرغلى هارون،  .٥١

  .٢٠٠٦سلسلة الوافى الثقافية، العدد الثانى، دار الوافى للنشر، ديسمبر 
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، مجلة إسالمية المعرفة، رؤية إسالمية نحو العولمةكمال توفيق حطاب،  .٥٢
  .الموقع اإللكترونى للمجلة. ٣٥العدد 

مفهوم العنف وعالقته بمصطلح اإلرهاب ى، مجلة المختار اإلسالم .٥٣
، الموقع اإللكترونى للمجلة والمقاومة المشروعة

www.islamselect.com 
مظاهره وأشكاله وفقاً لالتفاقية : اإلرهابمحمد الحسينى مصيلحى، . د .٥٤

، بحث منشور على موقع وزارة الشئون العربية لمكافحة اإلرهاب
   www.alminbar.al-islam.com. اإلسالمية واألوقاف السعودية

، دراسات حقوق اإلنسان حكمة المصريين، )محرراً(محمد السيد سعيد . د .٥٥
  . ١٩٩٩، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، ٤

، بحث المفهوم واألسباب وسبل العالج: اإلرهابمحمد الهوارى، . د .٥٦
.    ةمنشور على موقع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف السعودي

www.alminbar.al-islam.com 
دراسات : ، فىاإلسالم فى الكتابات الغربيةمحمد توفيق حسن، . د .٥٧

. حمد يوسف الرومى ود: ، إشراف)١(إسالمية، المختار من عالم الفكر 
  . ١٩٨٤أحمد أبو زيد، وزارة اإلعالم الكويتية، 

، مجلة اتعشر أطروح: العولمة والهوية الثقافيةمحمد عابد الجابرى، . د .٥٨
 www.fikrwanakd.aljabriabed.net. فكر ونقد، الموقع اإللكترونى

، الهيئة المصرية قاموس علم االجتماع، )محرراً(محمد عاطف غيث . د .٥٩
  .١٩٧٩العامة للكتاب، اإلسكندرية، 

، صحافة بنى إسرائيل وصحافة بنى إسماعيلمحمد عبد العزيز منصور،  .٦٠
  . ١٩٧٨مكتبة مدبولى، القاهرة، 

صورة اإلسالم والمسلمين فى األدب الغربى حتى محمد عصفور، . د .٦١
مارس /، مجلة عالم الفكر الكويتية، العدد الرابع، ينايرالقرن الثامن عشر

١٩٧٨ .  
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، مقال منشور نظرات فى الهجمة األمريكية على اإلسالممحمد عمارة، . د .٦٢
 www.islamselect.com:   على موقع

  . ٢٠٠١، مكتبة األسرة، األمة اإلسالميةهموم محمود حمدى زقزوق، . د .٦٣
، المجلس الموسوعة اإلسالمية العامة، )مشرفاً (--------------- .٦٤

  . ٢٠٠٣األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، 
وثيقة مفهوم اإلرهاب والمقاومة رؤية مركز دراسات الشرق األوسط،  .٦٥

  . ٢٠٠٣، يوليو  إسالمية–عربية 
، دار الشروق، طبعة خاصة ل والصورةالعرب األصمصطفى الفقى، . د .٦٦

  . ٢٠٠٢بمكتبة األسرة، 
، دار محنة أمة، خطايا النظم ومعاناة الشعوب، ---------- .٦٧

  . ٢٠٠٣الشروق، طبعة خاصة بمكتبة األسرة، القاهرة، 
، مجلة الحوار المتمدن، المقاومة الوطنية واإلرهابمعز أبو الجدايل،  .٦٨

 www.rezgar.com. ٢١/٦/٢٠٠٦، ١٥٨٨العدد 

 –متغيرات أساسية على ساحة الصراع العربى مكرم محمد أحمد،  .٦٩
  . ١٢/٨/٢٠٠٦، جريدة األهرام المصرية، عدد السبت اإلسرائيلى

من اإلرهاب الكونى إلى الفاشية : قاموس الحرب األمريكىنهى خلف، . د .٧٠
:     على موقع٨/٧/٢٠٠٦، مقال منشور بتاريخ اإلسالمية

www.amin.org 
، مقال منشور على موقع اإلرهاب فى المنظومة الغربيةعى، هانى السبا .٧١

 www.islamselect.comمجلة المختار اإلسالمى  

، شواغل الحاضر وآفاق المستقبل: نحن وأورباهانى خالف، أحمد نافع،  .٧٢
  . ١٩٩٧مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة، 

، جريدة األهرام لسيئة أفضل الحلول ا١٧٠١القرار هانى عسل،  .٧٣
  . ١٣/٨/٢٠٠٦المصرية، عدد األحد 
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، مقال منشور على حق المقاومة من حقوق اإلنسانهيثم مناع، . د .٧٤
 www.achr.nu/stu2.htm:موقع

، الدولة المارقة، دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة فى العالمويليام بلوم،  .٧٥
، المجلس ٤٦٣كمال السيد، المشروع القومى للترجمة، العدد : ترجمة

 . ٢٠٠٢األعلى للثقافة، القاهرة، 

، مكتبة األسرة، الهيئة شئون وشجون تاريخيةيونان لبيب رزق، . د .٧٦
  . ٢٠٠٥العامة للكتاب، القاهرة، 
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