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أسم الكورس: (نظریات الصراع وفلسفة السالم) 
   (Conflict theories and Peace  philosophy)

مـتطلبات الـكورس: ( یـقدم كـل طـالـب ورقـة عـمل اسـبوعـیة عـن الـموضـوع الـمراد بـحثھ فـي االسـبوع اآلنـي ، 
دخول الطلبة في مناقشات بینیة مستمرة عن مفردات الموضوع المطروح). 

الھـدف مـن الـكورس ( تـعریـف الـطالـب بـأھـم وابـرز نـظریـات الـصراع الـتي تـتعدد وتـتبایـن وفـقا لـتعدد وتـبایـن 
اسـباب الـصراع ومـصادره ، مـع اعـطاءه مـادة عـلمیة مـعرفـیة بـفلسفة السـالم وتـطورھـا وابـرز نـظریـات السـالم 

العالمي) . 

إدارة الـكورس: (االعـتماد عـلى طـرح الـموضـوع بـصیغة االسـئلة الـتي سـتفتح ابـواب الـنقاش بـین الـطلبة ،مـع 
 .(  powerpoint عرض المادة على برنامج

االمتحانات: (سیتم التركیز على الكوزات المتتالیة اسبوعیا فضال عن االمتحان النھائي). 

األسـبوع األول: ( مـاھـیة الـصراع وفـلسفتھ) :انـطالقـا مـن عـدم امـكانـیة تـجاوز الـینابـیع الـفلسفیة 
لـلقضایـا الـفكریـة الـمختلفة الـتي سـاھـمت فـي تـشكیل قـضایـا الـمعرفـة الـعلمیة،سـیتم الـتركـیز عـلى مـفھوم 
الـصراع ومـبانـیھ الـفلسفیة مـن خـالل الـتطرق الـى اھـم االفـكار الـفلسفیة الـتي سـاھـمت فـي صـیاغـة ورسـم مـعالـم 

الواقع االنساني  ، لیتم من ثم بیان كیفیة تنظیر علم السیاسة لمسألة الصراع وتفسیره) 

المصادر المعتمدة 

١- بـیتر فـالنسـتین ، مـدخـل الـى فـھم تـسویـة الـصراعـات -الحـرب والسـالم والـنظام الـعالـمي،عـمان، الـمركـز 
العلمي للدراسات السیاسیة ،٢٠٠٦ . 

٢- اسـماعـیل صـبري مـقلد ، الـعالقـات السـیاسـیة الـدولـیة - دراسـة فـي االصـول والـنظریـات ،الـقاھـرة ، الـمكتبة 
االكادیمیة ،١٩٩١. 

٣-  جـرج كـاشـمان ، لـماذا تنشـب الحـروب؟ مـدخـل الـى نـظریـات الـصراع الـدولـي، تـرجـمة : احـمد حـمدي 
محمود ،القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ١٩٩٦. 



٤- مـنیر محـمود بـدوي ،مـفھوم الـصراع : دراسـة فـي االصـول الـنظریـة لـالسـباب واالنـواع،الـموسـوعـة 
الجزائریة للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة . 

٥- ریـتشارد نـید لـیبو، لـماذا تـتحارب االمـم؟ دوافـع الحـرب فـي الـماضـي والمسـتقبل، تـرجـمة: ایـھاب عـبد 
الرحیم علي، سلسلة عالم المعرفة ،ع٤٠٣، ٢٠١٣. 

األسـبوع الـثانـي:(جـدل األنـا واآلخـر كـفواعـل لـلصراع)( مـن الـوعـي بـالـذات ومـعرفـة اآلخـر 
فـلسفت فـكرة الـصراع ،وعـلیھ كـان مـن الـضروري الـتطرق الـى اھـم الـمدارس الـفكریـة والـنظریـات الـتي تـناولـت 
عـالقـة اآلنـا واآلخـر سـلبا ام ایـجابـا ،لـیتم مـن خـاللـھ امـا تـرسـیخ فـكرة االخـتالف السـلبي لـیسود عـلى اثـره 

الصراع  ، او ترسیخ فكرة االختالف االیجابي لیسود من ثم السلم). 

المصادر المعتمدة 

١- جـیلین تـیندر،الـفكر السـیاسـي- االسـئلة االبـدیـة ،تـرجـمة: محـمد مـصطفى غـنیم ،الـقاھـرة،الجـمعیة الـمصریـة 
لنشر المعرفة والثقافة العالمیة ،١٩٩٣. 

٢- مـصطفى الـنشار، فـي فـلسفة الـحضارة : جـدل االنـا واالخـر: نـحو بـناء حـضارة انـسانـیة واحـدة ، دار قـباء 
الحدیثة،٢٠٠٧.  

٣- سیجموند فروید ،االنا والھو ، ترجمة : محمد عثمان نجاتي ، عمان ، دار الشروق ، ١٩٨٢. 

٤- حلوز جیاللي ،عالقة االنا واالخر في فلسفة جون بول سارتر،مجلة لوغوس، ع٩، ٢٠١٨. 

األسـبوع الـثالـث:(انـواع الـصراع )( طـالـما یـشكل الـصراع احـد مـعالـم الـواقـع االنـسانـي الـثابـتة،فـان 
ابـعاده وانـواعـھ تـتعقد وتـتشابـك وتـتعدد فـي نـفس الـوقـت مـع تـعدد وتـبایـن الـروئ والـمصالـح واالتـجاھـات بـین 

الجماعات االنسانیة). 

المصادر المعتمدة  

 ١- مـنیر محـمود بـدوي ،مـفھوم الـصراع : دراسـة فـي االصـول الـنظریـة لـالسـباب واالنـواع،الـموسـوعـة 
الجزائریة للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة . 

٢- اسـماعـیل صـبري مـقلد ، الـعالقـات السـیاسـیة الـدولـیة - دراسـة فـي االصـول والـنظریـات ،الـقاھـرة ، الـمكتبة 
االكادیمیة ،١٩٩١. 

٣- جـمال سـالمـة عـلي، تحـلیل الـعالقـات الـدولـیة دراسـة فـي ادارة الـصراع الـدولـي،الـقاھـرة،دار الـنھضة 
المصریة،٢٠١٣ . 

٤- بـیتر فـالنسـتین ، مـدخـل الـى فـھم تـسویـة الـصراعـات -الحـرب والسـالم والـنظام الـعالـمي،عـمان، الـمركـز 
العلمي للدراسات السیاسیة ،٢٠٠٦ . 



األسـبوع الـرابـع:(مـصادر الـصراع واسـبابـھ) ( ان الـطبیعة الـمعقدة والـمتداخـلة لـلصراع تحـددھـا 
الـمصادر الـمتعددة والـتي تـعود الـى تـعدد ابـعاد الـظاھـرة الـصراعـیة ذاتـھا،لـتتنوع مـن ثـم الـنظریـات المفسـرة 
السباب الصراع لتكون دائرة الصراع المحددة اداة تحلیلیة یتم من خاللھا ارساء مجموعة من النظریات). 

المصادر المعتمدة  

١- جـرج كـاشـمان ، لـماذا تنشـب الحـروب؟ مـدخـل الـى نـظریـات الـصراع الـدولـي، تـرجـمة : احـمد حـمدي 
محمود ،القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ١٩٩٦. 

٢- ابـو زیـد بـن محـمد مـكي،ظـاھـرة الـصراع فـي الـفكر الـغربـي بـین الـفردیـة والجـماعـیة،الـریـاض،مـركـز 
التأصیل للدراسات والبحوث،٢٠٠٨ . 

٣- بـیتر فـالنسـتین ، مـدخـل الـى فـھم تـسویـة الـصراعـات -الحـرب والسـالم والـنظام الـعالـمي،عـمان، الـمركـز 
العلمي للدراسات السیاسیة ،٢٠٠٦ . 

٤- ریـتشارد نـید لـیبو، لـماذا تـتحارب االمـم؟ دوافـع الحـرب فـي الـماضـي والمسـتقبل، تـرجـمة: ایـھاب عـبد 
الرحیم علي، سلسلة عالم المعرفة ،ع٤٠٣، ٢٠١٣. 

األسـبوع الـخامـس:(نـظریـة الـنشوء واالرتـقاء )(نـظریـة االنـتخاب)( وھـي الـنظریـة الـتي تـنطلق مـن 
الـصراع الـطبیعي لتفسـر مـن خـاللـھ نـظریـة الـتطوراسـتنادا الـى نـشوء وارتـقاء االنـواع ، وبـقاء االعـراق 
الـمفضلة اثـناء الـصراع مـن اجـل الـبقاء فـي الـحیاة) وھـي الـنظریـة الـتي انـتجت مـا سـمي ب( الـدارویـنیة 

االجتماعیة ). 

المصادر المعتمدة  

١- تشارلز داروین،اصل االنواع ، ترجمة : اسماعیل مظھر،مؤسسة ھنداوي،٢٠١٧ . 

٢- جـان شـالـین ،االنـسان نـشوؤه وارتـقاؤه مـن نـظریـة دارویـن الـى مـكتشفات الـعلوم الحـدیـثة ،تـرجـمة : 
الصادق قسومھ ،دمشق ، المؤسسة العربیة للتحدیث الفكري ،٢٠٠٥. 

٣- ھـانـي خـلیل رزق ، اصـل االنـسان التفسـیر الـدارویـني فـي ضـوء الـمكتشفات الحـدیـثة، دمـشق ،دار الـفكر 
 . ٢٠١٠،

األسـبوع الـسادس :(الـنظریـة  الـعرقـیة -الـعنصریـة)( تـلت الـدارویـنیة االجـتماعـیة نـظریـات 
عـرقـیة وافـكار عـنصریـة  مھـدت لـظھور الـصراعـات والحـروب وبـررت االفـكار الـمتطرفـة كـالـنازیـة والـفاشـیة 

وغیرھا من االفكار التي رسخت التمییز العنصري ). 

المصادر المعتمدة  



١- جــیرار دیــسوا ، دراســة فــي الــعالقــات الــدولــیة- الــنظریــات الــجیوســیاســیة ج٣ ،تــرجــمة - قــاســم 
المقداد ،سوریا ،دار نینوى ،٢٠١٤. 

٢- جـرج كـاشـمان ، لـماذا تنشـب الحـروب؟ مـدخـل الـى نـظریـات الـصراع الـدولـي، تـرجـمة : احـمد حـمدي 
محمود ،القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ١٩٩٦. 

األسـبوع الـسابـع:( نـظریـة االحـتیاجـات االنـسانـیة) ( وھـي الـنظریـة الـتي وضـعھا ابـراھـام مـاسـلو 
ضـمن الـنظریـة السـلوكـیة ، وتـنطلق فـلسفتھ مـن ان االنـسان (وكـذلـك الـمجتمعات) یـعمل دومـا عـلى تـحقیق 
واشـباع حـاجـاتـھ االسـاسـیة الـتي حـددھـا بـصورة ھـرمـیة، لیفسـر مـن خـاللـھا طـبیعة الـدوافـع او الـحاجـات الـتي 

تحرك السلوك االنساني وتشكلھ، االمر الذي یجعلھ یدخل في صراع مستمر للحصول على منافع اكثر) . 

المصادر المعتمدة 

١-جـرج كـاشـمان ، لـماذا تنشـب الحـروب؟ مـدخـل الـى نـظریـات الـصراع الـدولـي، تـرجـمة : احـمد حـمدي محـمود 
،القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ١٩٩٦.   

٢- مجموعة بحوث بشأن ماسلو والتدرج في االحتیاجات االنسانیة، نشرة فیدو الدوریة . 

٣-بـیتر فـالنسـتین ، مـدخـل الـى فـھم تـسویـة الـصراعـات -الحـرب والسـالم والـنظام الـعالـمي،عـمان، الـمركـز 
العلمي للدراسات السیاسیة ،٢٠٠٦ . 

األسـبوع الـثامـن:(الـنظریـة الـدیـالـكتیكیة) ( تـرتـبط مـسألـة الـصراع عـند بـعض الـفالسـفة بـمسألـة 
الـدیـالـكتیك (الجـدل) بـدءا مـن افـالطـون وحـتى ھـیغل الـذي اصـبح الجـدل لـدیـھ یـعني دراسـة الـمتناقـضات الـتي 
تـولـد الـتاریـخ ،فـالـتناقـض لـدیـھ ھـو مـبدأ كـل حـركـة فـي عـالـم الـواقـع ، فـالـصراع بـین الـمتناقـضات یمھـد الـطریـق 

لالمام وینكشف كمبدأ للتطور والحركة) . 

المصادر المعتمدة  

١- ھیغل ، فینومینولوجیا الروح ،ترجمة: ناجي العونلي،المنظمة العربیة للترجمة ،٢٠٠٦. 

٢- ھیغل ،جدلیة الدین والتنویر،ترجمة:ابو یعرب المرزوقي،ابو ظبي،٢٠١٤. 

٣- شـحاتـة صـیام،الـنظریـة االجـتماعـیة مـن الـمرحـلة الـكالسـیكیة الـى مـا بـعد الحـداثـة،مـصر الـعربـیة للنشـر 
والتوزیع،٢٠٠٩ . 

األسـبوع الـتاسـع:( الـنظریـة الـمادیـة الجـدلـیة )( وھـي الـنظریـة الـتي تـؤمـن بـالـتطور وفـق قـوانـین 
الـدیـالـكتیك ایـضا ، وضـعھا مـاركـس لـیؤكـد ان الـمادة ھـي كـل الـوجـود وان كـل مـا فـي الـوجـود یـضم عـناصـر 
مـتناقـضة مـتصارعـة تـؤدي شـیئا فشـیئا الـى احـداث الـتطور،ویـرتـكز تفسـیر الـظواھـر االجـتماعـیة والسـیاسـیة 

عند المادیین على نظریة الصراع الطبقي ، ھذه الطبقیة االجتماعیة التي تعد من اھم اسباب الصراع). 



المصادر المعتمدة 

١-محـمد عـبد الـكریـم الـحورانـي، الـنظریـة الـمعاصـرة فـي عـلم االجـتماع- الـتوازن الـتفاضـلي صـیغة تـولـیفیة بـین 
الوظیفة والصراع،عمان،دار مجدالوي،٢٠٠٨. 

٢- جورج لوكاش، التاریخ والوعي الطبقي، ترجمة : حنا الشاعر،ط٢،بیروت، دار االندلس ،١٩٨٢. 

٣- شـحاتـة صـیام،الـنظریـة االجـتماعـیة مـن الـمرحـلة الـكالسـیكیة الـى مـا بـعد الحـداثـة،مـصر الـعربـیة للنشـر 
والتوزیع،٢٠٠٩ . 

٤- فـاسـیلي بـودسـتنیك- اوفشـي یـاخـوت ، الـف بـاء الـمادیـة الجـدلـیة،تـرجـمة:جـورج طـرابیشـي،بـیروت،دار 
الطلیعة،١٩٧٩. 

٥- جـورج بـولـیتزر- جـي بـیس ومـوریـس كـافـین، اصـول الـفلسفة الـماركسـیة،تـرجـمة: شـعبان بـركـات، 
بیروت،المكتبة العصریة ،د.ت. 

األسـبوع الـعاشـر:(نـظریـة االعـتراف) ( وھـي الـنظریـة الـقائـمة عـلى فـكرة ان تـحقیق الـذات امـر 
مشـروط بـاالعـتراف الـمتبادل بـین االفـراد والجـماعـات ، والـذي عـند عـدم تـحققھ سـیؤدي الـى اضـرار ذاتـیة 

تتطور الى حدوث صراعات مجتمعیة ،تؤخذ شكل الصراع من اجل االعتراف). 

المصادر المعتمدة  

١- اكسـل ھـونـیث ، الـصراع مـن اجـل االعـتراف - الـقواعـد االخـالقـیة لـلمآزم االجـتماعـیة ، تـرجـمة : جـورج 
كتورة ،المكتبة الشرقیة ، ٢٠١٥. 

٢- الزواوي بغورة، االعتراف من اجل مفھوم جدید للعدل،بیروت،دار الطلیعة،٢٠١٢. 

٣- علي لیلة ،تفاعل الحضارات بین امكانیة االلتقاء واحتماالت الصراع،القاھرة، ٢٠٠٦. 

األسـبوع الـحادي عشـر:(الـنظریـة االسـتعماریـة)  ( وھـي الـنظریـة الـتي تـمثلت بسـیطرة الـدول 
االوربـیًة عـلى دول الـعالـم االخـرى مـن خـالل السـیاسـة الـتوسـعیة االمـبریـالـیة ، الـتي رسـخت مـفاھـیم الـمركـز 
واالطـراف فـي الـتعامـالت االجـتماعـیة واالقـتصادیـة والـثقافـیة والـتعلیمیة ،فـي عـالقـة دیـنامـیكیة حـكمتھا 
الـصراع بـین االطـراف الـمختلفة اسـتنادا الـى مـیزان الـقوة والـضعف ، حـینما یتجسـد الـصراع بـشكل مـن اشـكال 
الـصدام بـین مـصالـح وثـقافـات غـیر مـتجانـسة الطـراف غـیر قـادرة عـلى الـتعایـش سـویـة. كـما ان الـظاھـرة 
االستعماریة ولدت الصراع بین الدول االستعماریة حین تنافسھا على موارد القوة في الدول المستعمرة). 

المصادر المعتمدة  

١- جـرج كـاشـمان ، لـماذا تنشـب الحـروب؟ مـدخـل الـى نـظریـات الـصراع الـدولـي، تـرجـمة : احـمد حـمدي 
محمود ،القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ١٩٩٦. 



٢- جمیل حمداوي ، ما بعد االستعمار ، منشور على شبكة االلوكة. 

٣- تـومـاس شـیلیني ،اسـتراتـیجیة الـصراع ،تـرجـمة:نـزھـت طـیب واكـرم حـمدان،الـدار الـعربـیة لـلعلوم 
ناشرون،٢٠١٠. 

٤- عامر عبد المنعم، الغرب اصل الصراع،المركز العربي للدراسات االنسانیة ،٢٠٠٧ . 

األسـبوع الـثانـي عشـر: (مـاھـیة السـالم وفـلسفتھ) ( الـتركـیز عـلى الـمبانـي الـفلسفیة لـمفھوم 
السالم ونشأتھ ، مع التطرق الى التطور المعاصر لفلسفة السالم ،وقیم بناء السالم ومبادئھ). 

المصادر المعتمدة  

١- محمد احمد علي مفتي ،العالقات الدولیة في الفكر السیاسي الغربي ، كتاب منشور في شبكة االلوكة. 

٢- ھارالد موللر ، نظریات السالم ،بیبلوس ، المركز الدولي لعلوم االنسان ،٢٠٠٣. 

٣- ایمانویل كانط ،مشروع للسالم الدائم ، ترجمة : عثمان امین، المركز القومي للترجمة، ١٩٥٢. 

٤- میالد حنا، قبول االخر فكر واقتناع وفلسفة،دار الشروق،١٩٩٨ . 

٥- ولـفغانـغ دیـتریـخ،تـأویـالت السـالم فـي الـتاریـخ والـثقافـة ، تـرجـمة- سـناء الزم آل غـریـب - عـالء حسـین 
جاسم ،جمعیة االمل العراقیة،٢٠١٩. 

األسـبوع الـثالـث عشـر:(مـشاریـع السـالم) ( قـدم الـعدیـد مـن الـفالسـفة والـمفكریـن روئ وتـصورات 
لـلتقلیل مـن حـدة الحـرب ونشـر السـالم عـبر مـشاریـع للسـالم اھـمھا :مشـروع السـالم الـدائـم لـكانـت الـذي اخـضع 
فـیھ امـور السـیاسـة لـقانـون االخـالق ، بـرتـرانـد راسـل لـقب بـعدو الحـرب نـصیر السـالم النـھ اراد لـلفلسفة ان 
تـحقق مـا احـرزه الـعلم،مـؤكـدا حـاجـة الـعالـم الـى الـتعاون والـحكمة ،الن الحـرب تـعمق الـمشاكـل وتـزیـدھـا والـتي 
الیـمكن حـلھا اال بـالـتخفیف الـتدریـجي لـلحقد والـخوف مـن خـالل نشـر الـرخـاء بـین الجـمیع عـن طـریـق انـشاء 
حـكومـة واحـدة لـلعالـم تـحتكر الـقوات المسـلحة لتسـتطیع مـن ثـم نشـر السـالم. مشـروع غـانـدي الـقائـم عـلى مـبدأ 
السـالم والـالعـنف ، وھـو الـمنھج الـذي اسـتخدمـھ نـیلسون مـانـدیـال ایـضا كـرئـیس لـلمؤتـمر الـوطـني لـیقدم 

نموذجا مھما للعدالة االنتقالیة قائمة على منھج الالعنف). 

المصادر المعتمدة  

١- لــیزا شــیرك ،اســتراتــیجیات بــناًء الســالم-ھــل یــمكن بــناء الســالم؟،تــرجــمة: ھــایــدي جــمال- وجــدي 
وھبة،مصر،دار الثقافة،٢٠١١. 

١- ایمانویل كانط ،مشروع للسالم الدائم ، ترجمة : عثمان امین، المركز القومي للترجمة . 



٢- علي لیلة ،تفاعل الحضارات بین امكانیة االلتقاء واحتماالت الصراع،القاھرة، ٢٠٠٦. 

٣-بـیتر فـالنسـتین ، مـدخـل الـى فـھم تـسویـة الـصراعـات -الحـرب والسـالم والـنظام الـعالـمي،عـمان، الـمركـز 
العلمي للدراسات السیاسیة ،٢٠٠٦ . 

٤- بـییرسـیزاري بـوري - سـافـیریـومـارشـینیولـي،اخـالق كـونـیة لـثقافـات مـتعددة، تـرجـمة: احـمد عـدوس، 
بیروت،دار الطلیعة،٢٠٠٧ . 

٥- لـیسا شـیرك ،تـقییم الـصراع والتخـطیط لـبناء السـالم-نـحو نـھج تـشاركـي لـألمـن اإلنـسانـي ،تـرجـمة- حـسن 
ناظم واخرون، جمعیة االمل العراقیة، ٢٠١٩ . 

٦- جـیفري سـتیرن، تـركـیبة الـمجتمع الـدولـي - مـقدمـة لـدراسـة الـعالقـات الـدولـیة،مـركـز الخـلیج لـألبـحاث 
 . ٢٠٠٠،

٧- سـنیثا سـامـبسون واخـرون (تحـریـر)، الـمقاربـات االیـجابـیة لـبناء السـالم، تـرجـمة: فـؤاد سـروجـي،االھـلیة 
للنشر. 

األسـبوع الـرابـع عشـر:( نـظریـات السـالم الـعالـمي) ( الـتركـیز عـلى اھـم نـظریـات السـالم الـعالـمي 
ومـنھا -نـظریـة السـالم الـدیـمقراطـي ، نـظریـة السـالم مـن خـالل الـقوة ، نـظریـة حـریـة الـمقایـضة ، نـظریـة 

التدمیر المتبادل المؤكد، السالم المنظم ذاتیا) . 

المصادر المعتمدة  

١- محمد احمد علي مفتي ،العالقات الدولیة في الفكر السیاسي الغربي ، كتاب منشور في شبكة االلوكة. 

٢- محـمد الـطاھـر عـدیـلة ،تـطور الـحقل الـنظري لـلعالقـات الـدولـیة : دراسـة فـي الـمنطلقات واالسـس ، اطـروحـة 
دكتوراه ، ٢٠١٥. 

٣- سـید احـمد قـوجـیلي ، الـدراسـات االمـنیة الـنقدیـة - مـقاربـات جـدیـدة العـادة تـعریـف االمـن ، عـمان ، الـمركـز 
العلمي للدراسات السیاسیة ، ٢٠١٤. 

٤- ھارالد موللر ، نظریات السالم ،بیبلوس ، المركز الدولي لعلوم االنسان ،٢٠٠٣. 

٥- لـیسا شـیرك ،تـقییم الـصراع والتخـطیط لـبناء السـالم-نـحو نـھج تـشاركـي لـألمـن اإلنـسانـي ،تـرجـمة- حـسن 
ناظم واخرون، جمعیة االمل العراقیة، ٢٠١٩ . 

 


