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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ِبُعوا اْلُمْرَسلٌِنَ ) ا َقْوِم اتَّ ٌَ ْسَعٰى َقاَل  ٌَ  (َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجٌل 

 

 صدق هللا العظٌم
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 االهداء

الى سٌد الخلق اجمعٌن والى الصادق األمٌن والى شفٌعً وموالي الى ٌوم الدٌن الرسول االكرم 

من تعبت وناضلت حتى محمد )صلى هللا علٌه وسلم( الى من كان نورا بضٌابه ابً الؽالً والى 

 اوصلتنً الى ما انا علٌه امً الؽالٌة....
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 الشكر والتقدٌر

الحمد هلل والشكر هلل العلً العظٌم الذي اعاننً على إتمام هذه الدراسة واشكر كل 

من ساهم فً مساعدتً على هذا العمل واخص بالشكر الجزٌل استاذي ومشرفً 

 . عماد مإٌد جاسم (أ.م. د على هذا البحث )

 بحثً. إلتمامواشكر أصدقابً الطلٌة فً مساعدتً 
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 لٌةالدوالتحالفات 

 المقدمة

باحث ان ٌقول بان التحالؾ الدولً هو ضرورة البد منها  أليمن خالل دراسة التارٌخ ٌمكن 

, خاصة للدول  باألحداثدولة فً العالم ان تعٌش منعزلة عن العالم المملوء  ألي وألٌمكن

األضعؾ ؛التً مازالت تتلمس طرٌقها على مسارات التنمٌة , الخروج من حلقات الفقر 

والتخلؾ .. والقاعدة األساسٌة ان كل تحالؾ ٌبنى على تبادل المصالح .. ومتى كانت تلك 

 جوهرٌة لألطراؾ المتحالفة ٌستقر الحلؾ وٌدوم لفترة طوٌلة . المصالح

كثر احتاجا للتحالؾ اذغ ما اخذنا ٌنظر االعتبار التخلؾ الضعؾ والفقر الدول العربٌة هً األ

 وسوء اإلدارة حٌث كانت هذه الدول الهزٌلة  منقسمة الى قسمٌن :ـ

ٌضم األول دول الخلٌج واألردن والمملكة العربٌة المؽربٌة, وقد تعاونت تلك الدول مع الؽرب 

 والعدوان الثالثً على مصر. سوالقسم االخر اتجه شرقا بعد تؤمٌم قناة السوٌ

اٌران كانت اكبر حلٌؾ ألمرٌكا ابان حكم الشاه وما قبله وكانت تعتبر اٌران شري المنطقة, 

ولكن بعد ان انتهت صالحٌة الشاه ومجًء الخمٌنً تجمد الحلؾ وتؤزمت العالقات .والدول 

صلة بالكامل, ولكنها ترى الكبرى عندما تجمد عالقاتها مع أي حلٌؾ, ال ٌعنً انها تتعمد قطع ال

فً ذلك مرحلة ترقب تجتازها متى حانت الفرصة ,وهذا ما نراه فً الوقت الراهن بٌن أمرٌكا 

 واٌران.

التحالفات العربٌة العربٌة  كانت ومازالت ؼٌر مستقرة وٌمكن وصفها بالشكلٌة فقد وال أساس 

حدة تهدٌدا لوجودها , ولذلك كان لها فً الواقع , الن اؼلب األنظمة العربٌة كانت ترى فً الو

 المشروع مصحوبا بالرهبة والحذر من االحتواء.
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جاء حلؾ النٌتو كنتٌجة للحرب العالمٌة الثانٌة ولؽرض ضمان االمن واالستقرار فً تلك القارة 

ونستن تشرشل وروزفلت التً بسطت نفوذها على العالم لعقود وٌلة ,ولكن وعً قادتها امثال , 

لقوة عسكرٌة ضاربة مشتركة تعزز االستقرار واالمن والسالم ,وان السبٌل كوا الحاجة اد

الوحٌد الستمرار تفوق شعوبهم هو السالم فٌما بٌنهم فً المقام األول , ورعاٌة مصالحهم على 

 مستوى العالم باقل قدر من الخسابر المادٌة والبشرٌة فً المقام الثانً.

بٌن أمرٌكا م اهتزت الثقة  2001, وتحدٌدا منذ الحادي عشر من سبتمبر من بداٌة االلفٌة الثالثة

والعرب , واصبح المشرع األمرٌكً ٌرى فً المنطقة خطرا داهما والبد من التعامل مع بعض 

األنظمة بطرق مختلفة خوفا من الشارع المتؤثر بموجات العولمة وخاصة فً مجال ثورة 

 رٌة صؽٌرة المعلومات , التً جعلت من العالم ق

أمرٌكا وإسرابٌل على خط واحد وحلؾ أزلٌة وال ٌهز وكانه زواج كاثولٌكٌا كما ٌقال , فاما ان 

تؤتً األمور على هوى إسرابٌل او تفسد أي توافق ال ٌرضً رؼباتها , واالذن االمرٌكٌة على 

 الدوام صاؼٌة لما تقوله الصهٌونٌة العالمٌة.

بالبحث والتقصً سٌاسٌا وعسكرٌا واقتصادٌا وعلى وؼٌرها سنتناولها  كل هذه األمور

الصعٌدٌن الدولً واإلقلٌمً . ومن هنا تؤتً أهمٌة هذا البحث عسى ان نوفق به ومن هللا 

 التوفٌق.
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 هٌكلٌة البحث

التحالفات الدولٌة هو موضوع معقد وشابك وله مالبسات كثٌرة ولذلك قسمنا بحثنا ان بحثنا عن 

 ثالثة مباحث.هذا الى 

 المبحث األول:ـ ماهٌة التحالؾ الدولٌة .

 المبحث الثانً:ـ التحالفات الدولٌة.

 .اإلقلٌمٌةالمبحث الثالث:ـ التحالفات 

 

 المبحث الثانً:ـ أسباب تؤسٌس التحالفات الدولٌة .

 التحالفات العسكرٌة واالمٌنٌة. /المطلب األول

 .التحالفاتاألسباب االقتصادٌة لقٌام /المطلب الثانً

 

 المبحث الثالث/ ٌقسم الى قسمٌن:ـ

 المطلب األول:ـ ماهً نتابج التحالفات األمنٌة  والعسكرٌة .

 المطلب الثانً:ـ ماهً النتابج للتحالفات الدولٌة.
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 األسباب والنتابج المرجوة: التحالفات الدولٌة

 ماهٌة التحالفات الدولٌة :المبحث األول

 

وال سٌما   مفهومهح ٌأي موضوع ومناقشة البد من بٌان ماهٌة وحقٌقة وتوضعند بداٌة بحث 

عندما تكون الدراسة فً المنظور اإلسالمً فان ذلك ٌستدعً استقراء نصوص القرآن الكرٌم 

والسنة النبوٌة حول الموضوع إضافة الى اقوال الفقهاء والمفسرٌن وعلٌه فان هذا الفصل 

عما ٌشٌع مفهوم الحلؾ فً القرآن  عرٌؾ  الحل لؽة واصطالحاسٌكون المدخل  الذي ٌتناول ت

الكرٌم والنبوٌة الشرٌفة إضافة الى بٌان دوافع التحالفات والمعاهدات وانواعها واقسامها ثم بٌان 

 دوافع عقد التحالفات والمعاهدان وانواعها.

 

 أوال" / مفهوم الحلؾ

لحلؾ قبل كل شًء وسؤتناول ذلك من من الضروري بمكان بٌان المعنى اللؽوي واإلصالحً ل

 خالل نقطتٌن هما:ـ

 _ الحلؾ لؽة1

ومحلوفا" وٌقولون محلوفة حلفا  جاء فً لسان العرب : الحلؾ والحلؾ ٌقسم او ٌحلؾ حلقا" و 

 (1تما" المحلوفة هو قسم )م لؾ باهلل محلوفة أي حباهلل ما قال ذلك على اضمار ٌ

 21السٌاسٌة فً العصر الحدٌث من المنظور اإلسالمً .ص. صهٌب مصطفى امٌدي .التحالفات 
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 النماذج من بعض الصٌػ

 صٌؽة العهد:ـ-أ

الى د والحلؾ وتكفً اإلشارة عق( فً القرآن الكرٌم بعضها تفٌد معنى ال46العهد )وردت صٌؽة 

 )) ان شر الدواب عند هللا الذٌن كفروا فهم ال ٌإمنون ((وفٌها قوله تعالى ة اٌ

 دعقالى ان العهد فً هذه اآلٌات هو الحلؾ وال مفسرونان أشار ال

وهم فقال الطبري ان هللا ذكر بقوله تعالى )) الذٌن عهدت منهم ثم ٌنقضون عهدهم فً كل مرة 

وال ال ٌحاربوك لذٌن عاهدت منهم ٌا محمد ٌقول اخذت عهودهم ومواثٌقهم ان اال ٌتقون (( 

ونظراتهم ممن كان بٌنك وبٌنهم عهد وعقد ثم ٌنقضون  طةكخرٌٌظاهروا علٌك محاربا" لك 

 (2عهودهم ومواثٌقهم كلما عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا علٌك......)

  25الطبري .ابو جعفر محمد بن جرٌر .جامع البٌان من تؤوٌل أي القران .بٌروت دار الفكر .ص

 

 

 

 ب_ صٌؽة الـ "عقد"

العقد التً تشٌر الى الحلؾ تتجلى فً  ؽةالقرآن الكرٌم وصٌوردت هذه الصٌؽة سبع مرات فً 

َماُنُكْم ) تعالى قول هللا ٌْ ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَْقَرُبوَن ۚ َوالَِّذٌَن َعَقَدْت أَ ًَ ِممَّ َولُِكلٍّ َجَعْلَنا َمَوالِ

َ َكاَن  ٍء َشِهًٌدا علىَفآُتوُهْم َنِصٌَبُهْم ۚ إِنَّ هللاَّ ًْ  33النساء اٌه (   ُكلِّ َش

وعند تفسٌر قوله تعالى )والذٌن عقد اٌمانكم فتابو ( أشار المفسرون الى ان معنى العقد هنا هوا 

 المعنى االصطالحً للحلق العهد.

 77الطبري .ابو جعفر محمد بن جرٌر .جامع البٌان من تؤوٌل أي القران .بٌروت دار الفكر ..ص
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 األولالمطلب  :المبحث األول 

 التحالفات الدولٌة

  ٌعرؾ قاموس العلوم السٌاسٌة الحلؾ )بانه عالقة تعاقد بٌن دولتٌن او اكثر ٌتعهد بموجبها

هً بدٌل لسٌاسة  االحالؾ  الفرقاء المعنٌون بالمساعدة المتبادلة  فً حالة الحرب .وسٌاسة 

ٌاسة العزلة التً ترفض اٌة مسإولٌة عن امن الدول األخرى ,وهً تتمٌز كذلك عن س

االمن الجماعً التً من حٌث المبدأ ,تعمم مبدأ التحالؾ حتى تجعله عالمٌا بحٌث ٌردع 

العدوان وٌتهدى له عند الضرورة ( ان التحالفات وظٌفة ضرورٌة لتوازن القوى تعمل 

ضمن نظم الدول المتعددة لذلك فهً قدٌمة قدم انتظار العالم  الى كٌان سٌاسٌة تصطرع 

 ذ .على القوة و النفو

 ( ان الدولتٌن )أ( )ب(المتنافستٌن تجدان امامها  ثالثة خٌارات لتدعٌم مراكز  وٌقول) مورؼنثا

ٌر : فباء مكانهما ان تزٌد امن قوتهما وبإمكانهما ان تضٌؾ الى قوتهما قوة أخرى  قواهما وتطو

سبٌل وبإمكانهما ان تسحب كل منهما من قوة الخصم  قوى الدول األخرى فانهما اختارتا ال

األول فان علٌهما الدخول فً سباق التسلٌح .اما اذا اختارتا  السبٌل الثانً او الثالث فقد اختارتا 

 سبً االخالؾ 

فالدولة تستفتً  عن واذا" فاختٌار دولة ما لطرٌق االحالؾ لٌس مساله مبدأ مساله مالبمة  

مام اعدابها من دون دعم احد . احالفها اذا ماهً اقتنعت بانها  من القوة بحٌث ٌمكنها الصمود ا

ٌة . فالحد هذٌن السببٌن او قتفوق حسناتها المرتاو ان أعباء االرتباطات الناتجة عن االحالؾ 

لكلٌهما معال, مثال , رفضت برٌطانٌة و أمرٌكا االرتباط فٌما بٌنهما بؤخالؾ زمن السلم فً 

صارعٌن على النفوذ فً العالم جعلت الماضً . لكن اتساع رقعة اللعبة الدولٌة بٌن الكبار المت

 االحالؾ ضرورة لها فً الخمسٌنٌات وخاصة مع هبوب رٌاح الحرب الباردة.

سقة او متطابقة التً تستدعً سٌاسات وتصرفات متناولٌست كل مجموعات المصالح المشتركة 

. ولكن التحالؾ من جهة أخرى ٌتطلب وجود مصالح تستدعً الدخول فً تحالفات صرٌحة 

مشتركة وثٌقة لقٌاسه. وفً هذا ٌقول احد المفكرٌن ) وحدة المصلحة هً الرباط األكثر قوة 

لٌس فً ) سواء بٌن الدول او االفراد ( وهذا ما ٌعبر عنه فً اللؽة السٌاسٌة الدراجة بالقول

 العالقات الدولٌة صداقة دابمٌه او عداوة  بل مصلحة دابمٌه (.

 هذه ان ٌضم المانٌة وفرنسا الٌوم  فال عجب فً هذا االمر والحالة

 فً حٌث استمر عداإهما عقودا طوٌلة من الزمن. 2حلؾ شمال األطلسً )الناتو(

بدا ٌضعؾ   11/4/1950وبالعكس فما كان ٌعرؾ  بالتحالؾ الصٌنً السوفٌٌتً الذي ابرم فً 

ٌة فً الصٌن خصومه مكشوفة منذ مطلع الستٌنات اججتها الثورة الثقافلٌنقلب الى  1956منذ 

اذا تحولت  العالقات بٌن البلدٌن الى توتر  مستمر لم ٌخل أحٌانا من  1966فً منتصؾ عام 

صداقات مسلمة او تحالفات منقادة دخولها الواحدة ضد األخرى , مثال ذلك موقؾ البلدٌن فً 

 (3)1971الحرب الهندٌة الباكستانٌة عام 
 71القرطبً .جامع االحكام القران .دار حامد للنشر ص                                                                          
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مجموعة المصالح المشتركة   لهاكل هذا ٌحمل على التساإل  عن الشروط التً تتطلب فً خال

انشاء االحالؾ بٌنها انشاء صرٌحا" وعما ٌضٌفه الحلؾ الى هذه المجموعة من المصالح  

 المشتركة 

التحالؾ ٌضٌؾ الدقة وخاصة بمعنى التحدٌد لمجموعة المصالح المشتركة  القابمة والسٌاسات 

العامة والتدابٌر الدقٌقة المتحدة ولخدمتها . واذا طالع المرء معاهدات التحالؾ التً شهدتها 

االلتزامات القاضٌة  صٌؽت بهالقرنان السابع عشر والثامن عشر فوجا بالتفصٌل الدقٌق الذي 

والمساعدات المالٌة وسواها مما هو ضروري لفعالٌة  موٌن تقدٌم الجٌوش والمعاهدات والتب

 الحلؾ.

 

 

 

 

 

والمصالح المشتركة هذه لٌست بالضرورة محددة بإقلٌم جؽرافً او هدؾ محدد مثلما كانت 

 مصلحة امرٌكٌة وبرٌطانٌة فً حفظ توازن القوى األوربً.

تتصل بعدو مرتقب . فً حٌن ة على الدقة والتحدٌد عندما وكذلك فهذه المصالح ال تكون متعذر

فقد ٌكون ذلك ؼٌر ممكن كما كانت  ٌمكن ان توجه التحالؾ النموذجً ضد دولة او دول ٌعٌنها

الحال مع أعداء المصالح البرٌطانٌة االمرٌكٌة اذ لم ٌكن تحدٌد ممكنا" بصورة مسبقة ذلك ان 

تً توجد ن عدوا لهما . وعلى هذا فالمصالح النموذجٌة الكل من ٌهدد التوازن األوربً للقوى كا

فً الوقت نفسه اكثر جزما" فً تحدٌد العدو ولكنها اقل دقة فً تحدٌد  دولتٌن او اكثر ضد 

 (4األهداؾ المراد تحقٌقها ضده والسٌاسات الواجبة االتباع حٌاله)
 مدونة العشري عالم وعً سٌاسً لنهضة امة مقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحالفات اإلقلٌمٌة :المطلب الثانً
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بعضها المعطٌات المهمة لكً نوؼل مفهوم واضح لفكرة االمن اإلقلٌمً ٌجب ان نذكر  وإلعطاء

وتحالفات بكل ما فٌه من تصارع على ان فهم الواقع الدولً  اوكدفً عمق مفهوم هذا المصطلح 

 ٌستلزم منا:

  دراسة التارٌخ ومجرٌات االحداث والتداعٌات التارٌخٌة التً صنعت التحالفات اإلقلٌمٌة ولفهم

ما ٌجري فً منطقتنا العربٌة واإلسالمٌة فً وقتنا الحاضر . فالفقر فوق التارٌخ او تجاهله 

                                               واٌجابٌات.                      ٌعنً اهدار التجربة التارٌخٌة بكل ما تحمله من سلبٌات 

  كما ٌترتب على هذا الفهم للماضً امتالكنا لتصور واضح لكٌفٌة التعامل مع هذا الواقع ومنه

 هذه القضٌة من حٌث تحدٌد الوسابل المناسبة للتعامل معها.

 الصراع على  العالقة القوٌة  بٌن االمن القومً والوضع الجٌوبولتٌكً لإلقلٌم ,وهً هنا

    الجؽرافٌة  وكذلك بٌنها وبٌن االمن الداخلً واالمن واالقتصادي والعسكري.                                                        

 

مفهوم االمن القومً ٌتجه  باألساس الى الدول المجاورة ,ألنه ٌد ور حول حماٌة  اإلقلٌم القومً 

اسة التجمعات التً بدورها ترتبط بسٌاسة المساندة اإلقلٌمٌة . وهنا ,وعالقة الجوار ترتبط بسٌ

 تعنً بالتحالفات اإلقلٌمٌة 

االمن القومً عملٌة تحوٌل للضعؾ االستراتٌجً وتخطً عناصر ذلك الضعؾ من خالل 

صٌاؼة مبادئ سٌاسٌة وهو لذلك ال ٌمكن ان ٌكون اال حصٌلة التعاون بٌن المخطط العسكري 

 ٌاسً.والمنظر الس

 

بالمصلحة العامة وتسطٌع ان تمٌز بٌن خمسة تطبٌقات االمن القومً ٌنسحب على كل ماله صلة 

 االمن الداخلً , االمن القومً , سٌاسة االمن القومً.

 من خالل التعرٌفات السابقة ٌتضح لنا ان االمن القومً ٌعتمد على مجموعة من األطر:ـ

 والمتحد._ اطار المجتمع  القومً المتجانس 1

 _اطار سٌاسً واقتصادي لهذا المجتمع ٌراعً مصالحه وتلتزم الدولة بحماٌة وتحقٌقه .2

 ٌمً_ اطار عقابدي وق3

 _ اطار المصلحة القومٌة , وهناك ترابط بٌن المصلحة والقٌم القومٌة , واالمن القومً.4

 االمن اإلقلٌمً وعالقته باألمن القومً:

ن سٌاسة مجموعة من الدول تنتمً الى إقلٌم واحد :ـ هو عبارة عاالمن اإلقلٌمً

تسعى من خالل وضع تنظٌم تعاون عسكري لدول اإلقلٌم عن منع أي قوة اجنبٌة او 

خارجٌة عن التدخل فً ذلك اإلقلٌم )فهو نوع من التحالؾ بٌن دول إقلٌم معٌن لتنظٌم 
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نب والتحدي للقوى جوهر هذه السٌاسة هو التعببة اإلقلٌمٌة من جا الدفا عن اإلقلٌم(

الداخلٌة على اإلقلٌم من جانب اخر وحماٌة الوضع القابم من جانب ثالث .وقد ظهر 

 هذا المفهوم قبل الحرب العالمٌة الثانٌة وانتشر بسرعة فٌما بعد.

اإلقلٌمً والقومً )سببه عدم قدرة الدولة على تحقٌق أمنها فً  منٌنفالتدخل بٌن اال

 الستعانة بقوى ار الجؽرافً او اون مع ؼٌرها من دول الجوالمجال الداخلً دون التعا

أخرى لدعمها فً هذا المجال ,ولهذا فهً تعنً بالنطاق اإلقلٌمً لألمن لتؤثٌره على 

مجرٌات األمور فٌها ,االمن الخارج فحسب , بل ومن جهة الداخل أٌضا ", لتؤثٌرها 

إلقلٌمً من قالقل واضطرابات سلبا" او إٌجابٌا" بما ٌدور فً جوارها ,وفً نطاقها ا

ما ٌزعزع أمنها من مهددات تفرزها االحداث والتدخالت فً دول الجوار ومن , و

هنا برز أهمٌة وجود تحالفات إقلٌمٌة لتكوٌن منظومة متناسقة ومتكاملة لدرك  

األخطار من داخل المنطقة ومن خارجها ومن سكان تلك البلدان اومن الوافدٌن الٌها 

التحالفات اإلقلٌمٌة تبدء من ضرورة وجود تنسٌق عسكري امنً وصوال .فصٌاؼة 

الى التعاون  االقتصادي والتجاري وتبادل المعلومات وتبادل الثقافات والمنافع بكل 

 (5صورها )

 فاضل .صدقة ٌحٌى فاضل .التحالفات الدولٌة الحالٌة بالمطقة مقال

ان فً المنطقة العربٌة اآلن تكتلٌن عالمٌن كبٌرٌن متنافسٌن ,األول هو وٌمكن القول 

التكتل الؽربً بزعامة الوالٌات المتحدة ,اما التكتل الثانً المضاد والمنافس للتكتل 

العربً ,فلنسمٌه)الشرقً(المكون من القوى المناوبة حالٌا" للؽرب وفً مقدمتها 

من هذٌن التكتلٌن حلفاء من المنطقة نفسها روسٌا والصٌن ومن ٌسٌر فلكٌهما, ولكل 

ٌعمل لما ٌحقق ما ٌعتقد أنه مصالحة وكثٌرا" ما تكون هذه وكال هذٌن التكتلٌن 

الـ)المصالح( لفبات قلٌلة فً كل تكتل وؼالبا ما ٌكون حراك هذٌن التكتلٌن بالمنطقة 

حقٌقٌة وان ادعى فً اتجاه سلبً ومضاد بالنسبة للمصالح العلٌا العربٌة واإلسالمٌة ال

وأهدافه المتؽٌرة التفاصٌل رامٌه احد االؼٌار انه ٌعمل ذلك بما ٌتوافق ومصالحه وم

عمادة  الثابتة الجواهر تقرٌبا" ,اما ان ٌعمل على إقامة استقرار صحٌح وصلب 

الحرٌة والعدالة والمساواة والشورى والتكافل االجتماعً ...كً تعٌش االمة كرٌمة 

ا متمتعة بحقوقها المشروعة وبإمكاناتها بما ٌحقق لها االمن مستقلة فً ارضه

بٌن أمم األرض المحاصرة فهذا ؼٌر مقبولة ومكانة  واالستقرار والتقدم واالزدهار

 168.ص167.ص 2003بٌد وبراون                      (6وارد من قبل اطراؾ هذٌن التكتلٌن)

 

 الدولٌةأسباب تؤسٌس التحالفات  :المبحث الثانً
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فً بادئ االمر ٌنبؽً التطرق على أسباب قٌام التحالفات الدولٌة ومن اجل إعطاء 

 األسباب لهذا الموضوع ٌنقسم المبحث الثانً الى مطلبٌن :ـ 

 .األسباب العسكرٌة األمنٌة :المطلب األول

القرن التاسع عشر اقامت الدول االوربٌة الكبرى بجهد كبٌر للحفاظ على فً 

الدولٌة فً جمٌع انحاء اوربا مما أدى الى وجود شبكة معقدة من التحالفات عالقاتها 

                                       (7) 1900السٌاسٌة والعسكرٌة فً جمٌع انحاء القارة بحلول عام 

 93ص 80. ص 1998توٌلر 

تحت مسعى التحالؾ المقدس بٌن روسٌا والنمسا فً  1815بدأ كل ذلك فً عام  

قام المستشار األلمانً آوتوفون بسمارك بالتفاوض مع  1873أكتوبر من عام 

االباطرة الثالثة ملك  اإلمبراطورٌة النمساوٌة المجرٌة ,ملك اإلمبراطورٌة األلمانٌة 

تفاق قد فشل بسبب ان اإلمبراطورٌة وملك اإلمبراطورٌة الروسٌة ولكن هذا اال

المجرٌة واالمبراطورٌة الروسٌة لم تتفقا على سٌاسة البلقان مإدٌا" ذلك النمساوٌة 

وقد  1879الى ان جعل اإلمبراطورٌة النمساوٌة المجرٌة واأللمانٌة وتتحالفان عام 

البلقان اطلق علٌه بالتحالؾ المزدوج واعتبر ذلك وسٌلة لمواجهة النفوذ الروسً فً 

  90.العثمانٌٌن من قٌام دولة الى االنقالب على الخالفة. الطبعة الثالثة ص  محمد سهٌل طقوش                               .( 8)حٌث واصلت الدولة العثمانٌة بالضعؾ

 93ص 80. ص 1998توٌلر 

تحالؾ بعدما انضمت إٌطالٌا الٌه واصبح بعد ذلك توسع هذا ال 1882فً سنة 

ثالثٌا". كان بسمارك ٌحاول جعل روسٌا مع المانٌا حتى ٌمنع حصول قتال فً تحالفا 

الثانً كقٌصر أللمانٌا اضطر بسمارك فٌلهلم الجهتٌن فرنسا وروسٌا حٌنما توج  

سبٌل المثال لم ٌقم  للتقاعد ,ونظام التحالفات الذي  عمل ألجله قد ألؽً تدرٌجٌا" فعلى

بعد سنتٌن وقع  1890إعادة التامٌن مع روسٌا فً عام  القٌصر بتحدٌد معاهدة

وقعت  1904التحالؾ الفرنسً الروسً لمواجهة قوة التحالؾ الثالثً ,فً عام 

وقعت  1907برٌطانٌا عدة اتفاقٌات من بٌنها الحلؾ الودي مع فرنسا وفً عام 

الروسً فً حٌن ان هذه االتفاقٌات لم تحالؾ جلو برٌطانٌا وروسٌا الحلؾ االن

برٌطانٌا رسمٌا" مع فرنسا و روسٌا ولكنها جعلت دخول برٌطانٌا لألراضً الفرنسٌة 

                                                                                                                                                                                                                                                 .(9)ٌعرؾ بالوفاق الثالثًاو الروسٌة فً المستقبل ممكنا" واصبح 

 136ات السٌاسٌة الدولٌة مكتبة المصرٌة .صوٌلم العمري .اصول العالقاحمد س                                                         .  

 

 سباق التسلح

https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=638&q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84+%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyLzTLMzEzVOIGcY0MLVJyU0q0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osABE7AWTwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoryu743TAhXCchQKHR0gC_cQmxMIiAEoATAO
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تمت القوة االقتصادٌة والصناعٌة فً المانٌا بشكل كبٌر بعد حركة توحٌد المانٌا فً 

استعملت  1890اتبعتها الحرب الفرنسٌة البروسٌة منذ منتصؾ عقد  1871عام 

لبناء البحرٌة  حكومة فٌلهم الثانً هذا األساس لتكرٌس موارد اقتصادٌة كبٌرة

اإلمبراطورٌة األلمانٌة التً تؤسست على ٌد االدمٌرال ألفرٌد فون تٌربٌتر فً منافسة 

ول العام ونتٌجة لذلك فً البحرٌة من بٌن د للتفوقمع البحرٌة الملكٌة البرٌطانٌة 

 Dreadnought H M Sسعت كل دولة الى بناء السفن الربٌسٌة مع اطالق بارجة 

توسعت اإلمبراطورٌة البرٌطانٌة بسبب تمٌزها على منافستها األلمانٌة 1906فً عام 

قرار االنسان ممدوح محمود مصطفى منصور .السٌاسات التحالفات الدولٌة .دراسة فً أصول النظرٌة التحالفات الدولٌة ودور االحالؾ فً توازن القوى واست ,(10)

 122الدولٌة . ص

سباق التسلح بٌن برٌطانٌا وألمانٌا الى جمٌع انحاء اوربا  فً نهاٌة المطاؾ توسع 

,قمع وجود كل القوى الكبرى تم تكرٌس قاعدة صناعٌة إلنتاج المعدات واألسلحة 

زاد االتفاق العسكري من  1913و 1908الالزمة لصراع عموم اوربا بٌن أعوام 

 ان العامر .صعود التحالفات السٌاسٌة وانفراطهاسلط                           .(11)%50القوى االوربٌة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 :لقٌام التحالفات لسٌاسٌة: األسباب االمطلب الثانً

  أسباب ودوافع قٌام التحالفات السٌاسٌة 

ان التعرٌؾ االجرامً للعنؾ السٌاسً هو ٌمثل باستخدام القوة العسكرٌة من قبل 

 عنؾ السٌاسً الشعبً وؼٌر الرسمً الدولة فان الدولة اشكال ال

    تبسط سلطاتها على شعوب العالم المتحضراستطاعت اإلمبراطورٌة الرومانٌة ان 

حتى امسكت  و واربا حوض البحر المتوسط  بلدان  زوؽتت جٌوشها  مالقدٌم ,فرا
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فضال" عن بعض بلدان الشرق   اٌبٌرٌاة وشبه جزٌرة  البرٌطانٌالى الجزر أطرافها 

 اقامت اإلمبراطورٌة الرومانٌة نظاما" مستقرا" ٌكفل السالم واالستقرار لشعوبها وقد 

من الصراعات السٌاسٌة جمٌع  ظل العالم االوربً ٌتخبط فً هذا وقد

رة بواالضطهادات الطابفٌة  المذهبٌة المتالصقة مما افسح المجال امام قبابل البرا

 (. 1االمبراطورٌتٌن) نٌتضاض على هاقلالن نرماحال والتتار 

 21صهٌب مصطفى امٌدي .التحالفات السٌاسٌة فً العصر الحدٌث من المنظور اإلسالمً .ص. 

 

 اطهاأسباب صعود التحالفات السٌاسٌة وانفر 

لماذا تتحالؾ دواة مع ؼٌرها من الدول؟ ولماذا تتحالؾ هذه ضد البعض االخر؟ 

من األسبلة الكبرى فً العلوم  ولماذا تتحالؾ هذه ضد البعض االخر؟ تعتبر هذه

السٌاسٌة أي ان ذلك النوع من األسبلة الذي ٌحدد اإلجابة عنه سبوك الدول 

ن الدول أ تزلوتوقعاتها وتقدٌرها للمواقؾ فً كتابة )أصول التحالؾ( ٌقول ستٌفن وا

ان  لنفترضتتحالؾ اما لتوازن سوٌة خطر ٌهددها جمٌعا" او تتحالؾ مع األقوى 

دولة أخرى قوٌة فهً اما ان تتحالؾ مع الدول الضعٌفة  نا تستشعر ما دولة هناك 

الحٌطة بها لتشكل سوٌة قوة رادعة لهذه الدولة القوٌة او تتحالؾ مع هذه الدولة 

القوٌة راضٌة بما ٌفرضه هذا التحالؾ من نفوذ لهذه الدولة التقابها عندما صعدت 

 (1)قوة المانٌا النازٌة فً اوربا 

 21صهٌب مصطفى امٌدي .التحالفات السٌاسٌة فً العصر الحدٌث من المنظور اإلسالمً .ص.                           

 

 

عن ظاهرة العنؾ فً التحالفات الدولٌة تقؾ خلؾ كل تنشا وهناك دوافع وأسباب 

سلوك جملة وواقع وعوامل تعتبر أسبابا" كامنة تعلل انتهاج السلوك المعٌن وظاهرة 

عنؾ لها أسبابها ودوافعها وعلٌنا تحدٌدها وبشكل واضح للوصول الى التطرؾ وال

جوهر الحلول وجذورها والشك اننا سنكون فً حالة ارباك اذا لم تعرؾ حقا" 

لظاهرة العنؾ  شتركةرنا من هنا علٌنا تحاشً االحكام المٌاألسباب التً تدفعنا وتس

 السٌاسً.
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 مسؤلة الدوافع واألسباب:ـلكن هناك عدة مالحظات منهجٌة فً بحث 

بمتؽٌر او عامل _ ان العنؾ ظاهرة مركبة متعددة التؽٌرات وال ٌمكن تفسٌرها 

واحد فقط ,فالمإكد ان هناك مجموعة من العوامل تتداخل وتترابط وتتحالؾ فٌما بٌنها 

 (1)وتإثر بعضها على بعض سلبا" او إٌجابا" فٌما بٌنها لتفجر اعمال العنؾ

 21ٌدي .التحالفات السٌاسٌة فً العصر الحدٌث من المنظور اإلسالمً .ص. صهٌب مصطفى ام
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 المبحث الثالث :المطلب االول 

 نتابج التحالفات األمنٌة والعسكرٌة

ان من ابرز النتابج التً افرزتها التحالفات الدولٌة هً سباق التسلح والذي كلؾ 

العالم والكثٌر من المال والجهد إضافة الى ظاهرة نمو النشاط التجسس والتسابق                                 

حول اقتناص المعلومات والمطاردات  التً أودت بؤرواح الكثٌر نت الناس برزت 

با لحرب الباردة سباق التسلح بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة وبداٌة ما ٌسمى  ظاهر

ٌطلبها هما القطبٌن الكبٌرٌن فً العالم وهما االتحاد السوفٌتً ومن ٌدور  التً كان 

فً فلكه من جهة وامرٌكا ومن ٌدور فً فلكها من الؽرب وبعض من الدول الضعٌفة 

 بعض من هذه الدول.ذات االقتصاد العالً اضطرت 

 ها التحالفات الدولٌة فرزتوفً ما ٌلً موجز للنتابج التً ا

 للتسلح وخاصة التسلح النووي وهذه اخطر ظاهرة او نتٌجة قد  مالتسابق المحمو

تفرزها التحالفات فنضرب مثال ان الهند كانت حلٌفة للؽرب سمع لها بؤن تمتلك 

السالح النووي فً حٌن حرم على الباكستان , وكذلك الحال بالنسبة إلسرابٌل 

لوافً ابان مسموح لها بامتالك القنبلة النووٌة فً حزب المفاعل  النووي ا

 الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة .

  ًظهور معسكرٌن او قطبٌن تجمع العالم حولٌهما حتى سقوط االتحاد السوفٌت

هذا القطب ٌساند وهذا مما جعل العالم ٌعٌش خصومة عالمٌة وال ٌعلم لماذا هو 

 ذاك. او

 ر أهمٌة للجوانبٌاكفات وال تعوالمن  فً التصارعاتكل اموالها  دول تصرؾ ال 

 تنموٌة..األخرى مثل الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة والشفافٌة والمشارٌع ال

 من خالل ذلك صراع ثقافات ما كان له ان ٌكون لو ان القطبٌن  تبرز

 هذه االختالفات والمناكفات الحضارٌة. وجسد المتصارعٌن  

 وتنوع على حساب  والحضاري والعقابدي نٌن ازداد الشعور باالنتماء االث

 . التشرذم والضٌاع من اإلنسانٌة االمر الذي زاد 

  المالٌٌن من القتلى والنازحٌن والمهجرٌن بسبب تلك الحروب التً نشؤت من

 نة  وجراء التحالفات الؽٌر موز

  اضطرت الدول الى قبول معاهدات ؼٌر متكافبة للحصول على األمان وحماٌة

 ذي تحدثه التحالفات.نفسها بسبب وجود ذلك الصراع ال

  وامانا   امناننزوح الكثٌر من العقول والمفكرٌن والمبدعٌن الى بلدان اكثر

 بسبب عدم استقرار بلدانهم المتورطة بتلك االحالؾ.
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جاءت سلبٌة وهناك نتابج سلبٌة ظهرت من وراء تلك التحالفات واكثر النتابج 

مصلحة المواطن البسٌط لكن فً التحالفات الدولٌة تصب ب إٌجابهان هناك  وألضن

كل إٌجابٌات التحالؾ تصب بمصالح األنظمة الحاكمة وحفاظا" على المناصب 

 والكراسً والعروش.
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 المطلب الثانً.المبحث الثالث : 

 النتابج السٌاسٌة للتحالفات الدولٌة. 

التً نشرتها نواة فً شهر فٌإدي الفارط المشروع األوربً  وٌكٌلكس كشفت وثٌقة 

)صوفٌا"( لتكثٌؾ التواجد األوربً فً البحر األبٌض المتوسط تحت عنوان مكافحة 

 السرٌة.الهجرة 

على مجموعة من القرارات  2016سبتمبر  14صادق البرلمان األوربً ٌوم 

اإلقلٌمً الراهن والتً  المتعلقة بعالقات االتحاد األوربً مع تونس فً المحٌط

تفرعت الى جوانب عدٌدة من أوجه التنسٌق والتعاون والمساعدات على المستوى 

السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً إضافة الى البعد األمنً والعسكري فً العالقة 

 188ص. صهٌب مصطفى امٌدي .التحالفات السٌاسٌة فً العصر الحدٌث من المنظور اإلسالمً . (1)بٌن الطرفٌن.

صادق البرلمان األوربً ثم تناول البرلمان األوربً لشؤن االقتصادي والسٌاسً اال 

ان تعاطٌه مع األوضاع األمنٌة والعسكري ٌكشؾ فً جانب منه السٌاسة العامة 

لالتحاد األوربً القابمة على تطور التعاون األمنً االستخباراتً والعسكري مع 

ا اإلقلٌمً , كان المنطلق طهوكشؾ لمحٌ ارتكاز الدولة التونسٌة واعتمادها نقطة

المعلن  لتكثٌؾ التعاون األمنً والعسكري مع دول جنوب المتوسط التً كانت 

 (1)المصدر الربٌسً لموجات كبٌرة من الهجرة السرٌة نحو ضفاؾ جنوب اوربا.

 190صهٌب مصطفى امٌدي .التحالفات السٌاسٌة فً العصر الحدٌث من المنظور اإلسالمً .ص. 
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 الدولٌةالتحالفات   ٌةبلالس النتابج واالثار

لقد مر العالم اإلسالمً فً العصر بما بٌنه الؽبار الجارؾ او العاصفة المصاحبة 

التً تخٌؾ االنسان وتذهله انما أحوال تذهل المفكر والعالم المتبصر وتزعج 

 ال تدريالدهاة وتشمل منها العقول فنجد انفسنا اما اضطراب فكري هابل  السٌاسٌٌن

 اٌن الصحٌح ,

ٌرثى لها متى وصفت بؤنها الرجل المرٌض الذي انهكت ة فالدولة أصبحت فً حال

 .الحروب وتكالب الدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

 

 

 المصادر:

ــ صهٌب مصطفى امٌدي .التحالفات السٌاسٌة فً العصر الحدٌث من المنظور 1

 21اإلسالمً .ص. 

ـ الطبري .ابو جعفر محمد بن جرٌر .جامع البٌان من تؤوٌل أي القران .بٌروت 2

 77.ص 25صالفكر .دار 

 71ــ القرطبً .جامع االحكام القران .دار حامد للنشر ص3

 ــ مدونة العشري عالم وعً سٌاسً لنهضة امة مقال4

 ـ فاضل .صدقة ٌحٌى فاضل .التحالفات الدولٌة الحالٌة بالمطقة مقال5

 168.ص167.ص 2003ـ بٌد وبراون 6

 93ص 80. ص 1998ـ توٌلر 7

.العثمانٌٌن من قٌام دولة الى االنقالب على الخالفة.  محمد سهٌل طقوشـ 8

 90الطبعة الثالثة ص 

 136ـ احمد سوٌلم العمري .اصول العالقات السٌاسٌة الدولٌة مكتبة المصرٌة .ص9

ـ ممدوح محمود مصطفى منصور .السٌاسات التحالفات الدولٌة .دراسة فً 10

واستقرار االنسان أصول النظرٌة التحالفات الدولٌة ودور االحالؾ فً توازن القوى 

 122الدولٌة . ص

 ـسلطان العامر .صعود التحالفات السٌاسٌة وانفراطها 11

النظم العربٌة مركز دراسات ـابراهٌم وحسنٌن توفٌق ظاهر العنؾ السٌاسً فً 12

 الوحدة العربٌة.

 2007انطوت شٌدهم .وطنً .االحد اصدار األول سنة13

 ـتونس.التحالفات السٌاسٌة و العسكرٌة .14

 ـ د. سعد بن عبد العطوؾ النتابج واالثار السلبٌة لالستعمار مقال 15

 

https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=638&q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84+%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyLzTLMzEzVOIGcY0MLVJyU0q0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osABE7AWTwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEoryu743TAhXCchQKHR0gC_cQmxMIiAEoATAO


 

 
23 

 

 الخاتمة

منعزلة عن بعضها البعض  المجتمعات البشرٌة مثلها مثل االفراد ال ٌمكنها أن تعٌش

,حٌث كل مجتمع منها ال ٌمكنه ان ٌوفر متطلبات حٌاة االفراد فٌه بنفسه فكان البد 

من االتصال المباشر من اجل التعاون بٌن بنً البشر, هذا التعاون الذي ٌإدي الى 

 تواصل الحٌاة البشرٌة واستمرارها ومن ثم تقدمها وتطوٌرها.

بعضها لبعض ولدت بٌنها شبكة من السلوك  ان حاجة المجتمعات البشرٌة

والتصرفات او المعامالت التً هً بمثابة حقوق وواجبات ٌنبؽً حفظها ألصحابها 

 ,وبذلها لمستحقاتها.

ومن المعلوم ان البشر له حالة فطرٌة لحب السٌادة والتملك وان طباعهم فً الؽالب 

 لو لم تهذب فؤنها تمٌل الى العدوانٌة والشر .

ذلك كاه البد من تنظٌم العالقات بٌن المجتمعات البشرٌة على اعتبار ان   من اجل

كل مجتمع هو كٌان مستقل بحد ذاته , له حقوقه المترتبة على تعامل االخرٌن معه 

وعلٌه واجباته تجاه هإالء االخرٌن ومن هنا بدأت فكرة العالقات الدولٌة بٌن ¸

دٌم مجموعة من العادات واألعراؾ التً التجمعات البشرٌة وسادت بٌن البشر منذ الق

تضبط هذا المجال والتً كان لها مكانتها بٌن الشعوب المختلفة واحترامها عند كثٌر 

 من األمم.

من وراءه مسعى اقتصادي بحت او تنموي ثقافً , فال بؤس به أو فإذا كان التحالؾ 

فٌن أو اذغ كاموا أكثر الؽرض منه للتعاٌش السلمً كان اكثر نفعا" وفابدة لكال المتحال

 من طرؾ.

أما أذا كان مبنٌا" على أساس التآمر على جهة أو طرؾ ما أو من وراء أؼراض 

 ن ٌخفق وٌنتهً بالشر الذي بدء بشرٌرة فال بد له من أ

 

 

 

 


