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ابرز االتجاىات الفكرية عمى 
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 . في الفكر السياسي الغربي 
ب ـان يحيط الطالب عمما 
باتجاىات الفكر السياسي 

العربي االسالمي فيما يخص 
 . الدولي التنظيم

 االتجاىات جـ ـ ان يميز بين 
الفكرية الغربية من جية 

والعربية االسالمية من جية 
.  اخرى

 :االسئمة التي تجيب عنها المحاضرة 6
أـ متى بدات الدعوات الفكرية القامة 

 التنظيم الدولي ؟ 
ماهي طروحات الفكر السياسي - ب

 الغربي واهدافه؟
ج ـما هي طروحات الفكر السياسي 

 العربي السالميواهدافه ؟  

  

 طرحت العديد :العرض 7
من المشروعات من لدن 

الكتاب والمصمحين 
بوصفيا محاوالت رمت 

لبموغ غاية تنظيم العالقات 
الدولية من خالل الحد من 

استخدام القوة او التيديد 
واحالل التعاون بديال ,بيا 

فاعاًل عوضًا عن الحرب 
من اجل ذلك توزعت . 

ىذه المشروعات بين 
المدرسة : مدرستين االولى
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الالتينية التي دعت الى 
تأسيس منظمة دولية 

اقميمية عمى نطاق القارة 
االوربية المسيحية تتمتع 

بصالحيات تشريعية 
وتنفيذية وقضائية عمى 
غرار الصالحيات التي 
تستأثر بيا الدولة عمى 

وأبرز . الصعيد الداخمي 
من مثل ىذه المدرسة بيير 
ديبوا الذي دعا الى تأسيس 

منظمة مسيحية تضم 
الدول االوربية المسيحية 

وتيدف الى تسوية 
النزاعات بين الدول 

االوربية المسيحية عن 
والمساواة , طريق التحكيم

في تقسيم مناطق النفوذ 
والمستعمرات بين الدول 
االوربية بيدف تحقيق 
التوازن فيما بينيا بغية 

توحيد صفوفيا العادة شن 
الحمالت الصميبية عمى 

الشرق بمباركة البابا 
اما   .كميمنت الثاني 

سولي فقد دعا الى اقامة 
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عصبة مسيحية تتكون من 
 15مجمس اتحادي يضم 

عضوا يتولى رسم الساسة 
العميا لممنظمة مدعوما 

بجيش اوربي يتولى تنفيذ 
 .اىداف المنظمة 

لكن يؤخذ عمى ىذه 
الدعوات انيا تمثل محاولة 

النشاء احالف عسكرية 
ومحور اوربي ضد الشرق 

المدرسة الثانية . االسالمي
ىي المدرسة االنكمو : 

ودعت الى ,سكسونية 
اقامة منظمات دولية تستند 

الى مبادىء التعاون 
, االختياري بين الدول
, وحظر استخدام القوة 
والقضاء عمى ظاىرة 

المعاىدات واالتفاقيات 
, الدولية السرية انذاك

وتحظى بتاييد الرأي العام 
بوصفو الضمان لكشف 

المؤمرات واالتفاقات 
السرية من خالل دوره 

وابرز من مثل ,,الرقابي 
ىذا االتجاه ىو جرمي 
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أما عمى صعيد الفكر .بنثام
السياسي العربي االسالمي 
فقد تمثمت الدعوات الرامية 

في , القامة التنظيم الدولي
افكار ابو نصر الفاربي 

في طروحاتو عن المدينة 
الفاضمة حيث ذىب الى 
ان المجتمعات الفاضمة 

ىي المجتمعات التي 
يتعاون اىميا لفعل الخير 

وتجنب الشرور ,والسعادة 
ويتعاضد بعضيم مع 

واصفا اياىا ,بعض 
اما . بالمجتمعات الكاممة

عبد الرحمن الكواكبي الذي 
مثل تيار الجامعة 

االسالمية فدعا الى 
تأسيس منظمة اقميمية 

اسالمية تضم الدول 
االسالمية وتعقد 

اجتماعاتيا في كل عام 
لما , بمكة في موسم الحج 

ليا من مكانة في العالم 
االسالمي لتدارس 

مشكالت العالم االسالمي 
وىمومو المتمثمة في 
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االستعمار والجيل 
واالنقسام بغية ايجاد 
 . الحمول الالزمة ليا 

 
    
    

    
 

ان المحاضرة المنشورة على شبكة المعلومات الدولية التمثل الحد االدنى : مالحظة

بل يتطلب منالطالب ان يراجع المنهج الدراسي ومصادر ,من المعرفة بمحاورها 

هذه المحاضرةفضالً عن المحاور التي يعرضها التدريسي في المحاضرة في قاعة 

 .الدرس 


