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مىظمت حلف شمال ألاطلس ي مً الدفاع إلى الخىشع
ألاشخاذة :طىزش ي لُلى
جامعت الجزااس 30
املخلص االلةت العسةُت:
ٌػد حلف ػماٌ ألاظلس ي مىظمت غظىسٍت جم ئوؼاؤها أزىاء الحسب البازدة
بمىحب معاهدة  ،9191هحلف دفاعي ضد املػظىس الؼيىعي ،حػخمد غلى املادة 30
مً مػاهدة واػىعً ،كأشاس لبىاء اشتراجُجُاتها التي واهذ كائمت غلى مفهىم
املىاجهت والدفاع ضد الخعس الؼيىعي ،لىً الخحىالث التي ظبػذ فترة ما بػد
الحسب البازدة اطخدغذ الخحىٌ في ظبيػخه وذلً ملىاحهت أشمت مؼسوغيت الحلف،
ليخم برلً جبني طياطت كائمت غلى الخىطؼ خازج املجاٌ الجغسافي ألاصلي له،
باالغخماد غلى آليخين الخىطؼ الجغسافي بضم أغضاء حدد والخىطؼ الػظىسي
بالخدخل غً ظسٍم اللىة الػظىسٍت .بىاء غلى ذلً طيخم البحث مً خالٌ هره
الدزاطت في الخحىٌ والخغير الري ظبػه خالٌ فترجين شمىيخين مخخلفخين ،مً الدفاع
ئلى الخىطؼ.
الكلماث املفخاحُت :مىظمت حلف ػماٌ ألاظلس ي ،إلاطتراجيجيت ،فترة ما بػد الحسب
البازدة ،املىاحهت ،الخىطؼ ،الدفاع.
املخلص االلةت إلاهجليزًت:
Abstract :
The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is a military
institution created during the cold war, according to the treaty of
1949, as an alliance of defense against communist camp, It based
on the article 05. But the transformations which characterized the
period after the cold war made the change of this alliance’s
functions s a necessity toward the search for its origin geographical
space, in relying on two mechanisms: territorial expansion by
adding new members and military extension through interventions
by using military power. as an attempt to analyze what we has
exposed above this article searches on transformations and
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modifications which marked the NATO organization through two
different periods , from defense
to expansion .
Key Words: The North Treaty Organization, strategic , the
period after the cold war, confrontation, expansion, Defense.

ػهدث أوزوبا مؼ جهاًت الحسب الػامليت الثاهيت جحىال في ظبيػت الخحالفاث بين
الدوٌ خاصت بػد ظهىز الىالًاث املخحدة ألامسٍىيت هلىة غظمى في جلً الفترة ملابل
ضػف أوزوبي هبير  ،ئضافت ئلى بسوش خعس أطلحت الدماز الؼامل ،لخصبح أوزوبا
مً حدًد مظسحا لخجظيد الصساع الثىائي بين املػظىسًٍ ،الغسبي بصغامت الىالًاث
املخحدة ألامسٍىيت واملػظىس الؼيىعي بصغامت إلاجحاد الظىفييتي ،ومً هىا طػذ
الىالًاث املخحدة ألامسٍىيت لدؼىيل حلف ػماٌ ألاظلس ي هحلف غظىسي الحخىاء
املد الؼيىعي في أوزوبا الغسبيت ،ئال أن هره املىاحهت اهتهذ باهخصاز للمػظىس اللبرالي
ضد املػظىس الاػتراوي  ،وهى ما ظسح غدة حظاؤالث حىٌ ػسغيت بلاء واطخمساز
حلف ػماٌ ألاظلس ي ،خاصت وأن هظسٍت ألاحالف الػظىسٍت جلىم غلى أطاض شواٌ
ألاحالف بمجسد شواٌ الحلف املضاد ،هره الىظسٍت التي ججاوشتها مىظمت حلف
ػماٌ ألاظلس ي ،بالبحث غً اطتراجيجياث بدًلت غً الصساع واملىاحهت والدفاع ئلى
اطتراجيجياث حدًدة جلىم غلى مبدأ الخىطؼ والىكاًت ،مً هرا املىعلم طيخم
البحث في ئػياليت الخحىل في طبُعت مىظمت حلف شمال ألاطلس ي مً الدفاع إلى
الخىشع؟

أوال :إلاشتراجُجُت الدفاعُت لحلف شمال ألاطلس ي أثىاء الحسب البازدة
ػهدث الػالكاث الدوليت بػد الحسب الػامليت الثاهيت بسوش صساع دولي حدًد
حظدجه الحسب البازدة بين الىالًاث املخحدة ألامسٍىيت وإلاجحاد الظىفييتي طابلا،
هره الحسب وان مً هخائجها بسوش أحالف غظىسٍت ،حلف وازشى( حلف الدول
الشُىعُت) وحلف شمال ألاطلس ي ( حلف الدول السأشمالُت) .جميزث هره
الحسب ااشخخدام اشتراجُجُاث عصكسٍت دفاعُت مً طسف الحلف ألاطلس ي ضد
إلاجحاد الصىفُُتي ،الحخىاء مىاطم جدًد  ،وهى ما أطلم علُه الحسوب االىكالت
في جلك الفترة ،وفي هرا ًلىٌ "هابليىن"" 4إن معسفت جةسافُا الدولت حعني معسفت
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شُاشتها الصازجُت" ،جثبذ هره امللىلت فىسة الخىطؼ غلى حظاب الحدود
1
الجغسافيت.
أ -مبادئ إلاشتراجُجُت العصكسٍت الدفاعُت أثىاء الحسب البازدة
جأطع الحلف ألاظلس ي بمىحب مػاهدة واػىعً طىت  ،3393هأداة طياطيت
وغظىسٍت ضد إلاجحاد الظىفييتي ،مصممت ومجهصة ملىؼ غصو أوزوبا الغسبيت مً
حاهب إلاجحاد الظىفييتي طابلا وحلفائه  ،في البداًت جم غلد مؼاوزاث بين ول مً
هىدا ،الىالًاث املخحدة ألامسٍىيت وبسٍعاهيا حىٌ مػاهدة " الدفاع الجماعي ملىعلت
2
ػماٌ ألاظلس ي" .
أطفسث هره املفاوضاث غلى الخىكيؼ في  39أفسٍل 9191غلى مػاهدة واػىعً
التي أوؼأث هظام دفاع مؼترن مإطع غلى الؼساهت بين الدوٌ الإلزني غؼس وفم
املادة  53مً مثاق ألامم املخحدة حىٌ حم الدفاع املشسوع في ػيله الفسدي أو
الجماعي ،ليظخلهم الحلف ألاظلس ي مً هره املادة حجس ألاطاض الري كام غليه وفم
املادة الخامظت  95التي حؼترط بأن " الدوٌ ا أغضاء جخفم غلى اغخباز أن أي هجىم
مظلح ضدهم في أوزوبا أو أمسٍىيا الؼماليت ٌػد هجىما ضد الجميؼ أو ول
3
ألاغضاء".
جبنى الحلف ألاظلس ي في طىت  9103-9191إشتراججُت جحذ مظمى "املفهىم
إلاشتراجُجي للدفاع عً مىظمت حلف شمال ألاطلس ي" 4،جلىم أهم هصىصه غلى
أن ألامً إلاكليمي للدوٌ ألاغضاءً ،خعغ للػملياث السئيظيت في حالت الػدوان غلى
أي بلد غضى وفلا للمادة الصامصت(ٌ ، )30ػسض هرا املفهىم ئطتراجيجيت غملياث
واطػت الىعاق في الدفاع غً ألازاض ي ألاوزوبيت ،ومع مىخصف الصمصُيُاث جم
الخأطيع إلشتراجُجُت الاهخلام الشامل  strategy of massive retaliationوالسد
غلى أي غدوان ًيىن ضد الدوٌ ألاغضاء ،مً خالٌ الىطائل املخاحت بما في ذلً
Zbigniew Brezinski, Le grand échiquier : l’Amérique et le reste du monde, hachette

1

-

littérature, Paris,1997,p,64.
2

-"L'OTAN après la guerre froide", la documentation française4
http://www.la documentation française.fr/dossiers /OTAN/HTM,L/12/04/2011.
3
- "L'OTAN après la guerre froide", la documentation française, op, cit.
4
- Edem.
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ألاطلحت الىىوٍت ،شىت 9191وبػد هلاغ داخل الحلف جم ظسح ئطتراجيجيت بدًلت
"إشتراجُجُت السد املسن" strategy of flexible responseأو السد الخدزٍجي مً
خالٌ ئغعاء الحلف املسوهت والاطخجابت في حالت وحىد تهدًد لظيادة واطخلالٌ
الدوٌ ألاغضاء في الحلف.1
حهدف املرهب الاطتراجيجي لخجىيب الدوٌ ألاغضاء جلدًم الػدًد مً اللىاث
الخىافليت امليلفت مً أحل الترهيز حىٌ إلاصالحاث الاكخصادًت ،في طىت 9191
حىم هنري كِصىجس  2 Henry Kissingerبأن مرهب الاهخلام الشامل أصبح غير
مسٍح ،بظبب الىظام الدولي املخغير فأشمت وىبا طىت  9191التي أوصلذ الػالم ئلى
حافت ألاشمت الىىوٍت أدث لخغيير هظسٍت الخحالف ،وفي هفع الظىت اكترح Robert
 Macnamaraفي حيىمت  kennedyما أصبح ٌظمى هظسٍت السد الخدزٍجي ٌػني
باليظبت ٌ  - Georg Legueltesاملخخ في املصاال الىىوٍت وألامين الصاام
ملجلض حكماء الىكالت الدولُت للطاكت الرزٍت -طلظلت مً الحلىٌ جبخػد مً
مىعم الاهخلاماث الىاطػت وجإدي ئلى زد مخدزج في حالت هجىم هىوي محدد مً
إلاجحاد الظىفيتي  URSSضد أحد الدوٌ ألاغضاء للحلف ،هره ألاخيرة املخبىاة في
طىت  9191مً ظسف املجلع ألاظلس ي الطيما بػد اوسحاب فسوظا مً الليادة
املىدمجت للىاجى .هما غسف الحلف ألاظلس ي هره إلاطتراجيجيت مً خالٌ 0
كىاعد  :زد دفاعي ملجابهت الاغخداء والخلسب ئزادًا مً التهدًد ألاهثر كىة مً أحل
زني الػدو ،هرلً السد الىىوي وىطيلت أخيرة للسدع باإلضافت ًخػلم ألامس بأهثر ليىهت
في حالت التهدًد ضد أحد الدوٌ ألاغضاء للحلف ،غير أهه هما ًإهد Georges
3
 Legueltesمرهب ال ًمىً أن ًيىن له مػنى ئال بالخعىزاث التي ًحدثها.
مً خالٌ هره الخعىزاث املهمت ،فان الحلف كام بمىاحهت الخحدًاث ألامىيت في
الحسب البازدة وحتى ما بػد الحسب البازدة فباليظبت إلاساهُم شعُدي Brahim
 " saidyفإن الحلف ألاطلس ي ٌعد جحالف شُاس ي ًحلم السااط ألاطلس ي اين
1

- Edem.
- Pièrre Colomina, l’OTAN face aux menaces sécuritaires non conventionnelle : une
redéfinition stratégique de l’alliance atlantique en quête de légitimité, Institut
d’études politiques, 2014-2015, 22.
3
- Edem.
2
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أوزوةا وأمسٍكا وٍلدم إطاز مالام ومخميز للدشاوز حىل مصاال ألامً وَشجع
الخعاون الاكخصادي والصُاس ي والثلافي التي جصفه هُاكل املىظمت لزٍادة زفاهُت
1
كل الدول ألاعضاء " .
ثاهُا :إلاشتراجُجُت الخىشعُت ملىظمت حلف شمال ألاطلس ي ما بعد الحسب
البازدة :مبدأ البحث عً الشسعُت
ظسحذ جهاًت الحسب البازدة الػدًد مً الىلاػاث حىٌ اشخمساز أو جفكك
مىظمت حلف ػماٌ ألاظلس ي بػد شواٌ أطباب وؼىئه ،لىً ذلً لم ًحدر
فالىالًاث املخحدة ألامسٍىيت ،الدولت التي بمىحبها جم جأطيع الحلف أهدث غلى
ضسوزة إلابلاء غليه وئدخاٌ حػدًالث جخماش ى وظبيػت الىظام الدولي بػد الحسب
البازدة ،هره الخػدًالث ػملذ ظبيػت أهدافه و إشتراجُجُخه ،وجم جبرًس ذلً
بخػدد وجىىع مصادز التهدًد الجدًدة ،أي الخغير في ظبيػت مفهىم الدفاع الجماعي
الري وان طائدا أزىاء فترة الحسب البازدة والاهخلاٌ ئلى طبُعت جدًدة ملفهىم ألامً،
أًً أصبح الحدًث غً مفهىم ألامً الجماعي الري ٌظمح له بخىطيؼ هعاكه
الجغسافي والخسوج به مً الحيز الخلليدي املخمثل في مىعلت ألاوزو أظلس ي ،ئلى هعاق
حغسافي أوطؼ ٌؼمل ول مىاظم الػالم حظب ظبيػت املخاظس والتهدًداث.
أ -الخىشع الجةسافي
ػملذ ئطتراجيجيت الحلف ألاظلس ي الخىطػيت ضم أغضاء وػسواء حدد مً
خالٌ بػث مبادزاث كائمت غلى مفاهيم الؼسهت والخػاون ،فياهذ مبادزة الؼساهت
مً أحل الظالم طىت  3339أولى املبادزاث التي جبىتها مىظمت حلف ػماٌ ألاظلس ي
بػد الحسب البازدة ،وحهذ أطاطا لدوٌ ػسق ووطغ أوزوبا ،الدوٌ التي واهذ في
الظابم أغداء للحلف هما حتى زوطيا .هرا الخىطؼ الجغسافي طمح بصٍادة أغضاء
الحلف ئلى زماهيت وغؼسون غضىا  82بػد أن اهعلم مً ازني غؼس غضى مإطع
طىت  ،3339هرا الخىطؼ الجيىاطتراجيجي للحلف لم ًلخصس فلغ غلى ضم أغضاء
حدد ،بل احظؼ ليؼمل الخىطؼ الػظىسي امليداوي في ئظاز حماًت ألامً ألاوزو أظلس ي
في بػده الجماعي ،وهى وان طببا إلغالن الحلف الخدخل غظىسٍا في غدة مىاظم مً

- Pièrre Colomina, op,cit,p, 24.
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الػالم ،جبنى الحلف هرًً إلاطتراجيجيخين في ول املفاهيم إلاطتراجيجيت التي جم
ئظالكها مىر  3333 -3333و  ،8939ليصبح للحلف بػدًً-3 4بػد الخىطؼ الجغسافي،
 -8بػد الخىطؼ الػظىسي.
و في جصسٍح للظىسجير الػام للحلف ألاظلس ي ألاطبم ًاب دي هىب شُفس أهد بأن
" مجال الخىشع الاشتراجُجي الجةسافي لخلحلف ٌشمل الدول الدًملساطُت التي
جمخد مً البللان إلى البلطُم ومً ألاطلس ي إلى البحس ألاشىد ،وٍخم الاحصاع
لِشمل جلك املجخمعاث املشتركت في اللُم وذاث املصالح املشتركت" وبهرا جصداد
كدزة الحلف وئمياهاجه في مىاحهت الخحدًاث ألامىيت لللسن.19
لليذ غمليت الخىطؼ الجغسافي للحلف جعىزا هبيرا بػد اهضمام دوٌ مً وطغ
وػسق أوزوبا ،واهذ ضمً الؼساهت مً أحل الظالم لخصبح أغضاء في الحلف وهى
ٌػد جحىٌ حيىطتراجيجي مهم اججاه مىعلت آطيا الىطعى واللىكاش 1،وفي طىت
 8999أظلم الحلف مبادزة اطعىبىٌ اججاه مىعلت الؼسق ألاوطغ وهي مبادزة
طياطيت أهثر منها غظىسٍت تهدف حظب الحلف مظاغدة دوٌ مىعلت الؼسق
الىطغ غلى وؼس الدًملساظيت.
ب -الخىشع العصكسي املُداوي :ػمل الخىطؼ الػظىسي للحلف الخدخل باللىة
الػظىسٍت في مىاظم هرهس هماذج منها
 -9التدخل في أفغانستان
الخدخل الػظىسي للحلف ألاظلس ي في أفغاوظخان واهذ له الػدًد مً
الخلفياث وألاهداف جم زطمها مظبلا بىحهت أمسٍىيت بحخت اطخعاغذ مً خاللها
جىحيه ول كىاث وكدزاث الحلف املدؼيلت مً زماهيت وغؼسًٍ دولت مً دوٌ
وحيىماث الحلف هحى املظدىلؼ ألافغاوي ،وهى ما ًثبذ مً حدًدة مدي مخاهت
املصالح بين الىالًاث املخحدة ألامسٍىيت وحلفائها غلى السغم مً بػض الاخخالفاث
املخػللت بميزاهيت الدفاع التي جأخر الىالًاث املخحدة ألامسٍىيت الحصت ألاهبر في
إلاهفاق الػظىسي في هره الحسب.
 - 1ظالب حظين حافظ ،ألادواز الجدًدة للىاجى بػد الحسب البازدة ،مجلت دزاطاث دوليت،
الػدد ،8939 ،94 ،ص.391 ،
143

ISSN :2353 9933
EISSN :2602 -5264

مجلت الحىمت للدزاطاث الفلظفيت
املجلد ، 5الػدد( ،31طبخمبر )8932

هرا الخدخل وان بمثابت اخخباز ملصداكيت الحلف ومدي كدزجه غلى الػمل خازج
املىعلت ألاوزو أظلظيت ،جىلى خاللها كيادة كىة املظاغدة ألامىيت الدوليت  ISAFطىت
 89911ئلى غاًت ئصداز كساز الاوسحاب الري جم مؼ جهاًت غام ،8939
اهعالكا مً ذلً فان الحلف ًخجه هحى غىملت كىاجه الػظىسٍت الػملياجيت بخىزظه
في أفغاوظخان غلى الحدود املباػسة مؼ الصين وئًسان هما اهه ٌػصش حضىزه في
البللان اهعالكا مً جدخله في ًىغظالفيا طابلا هما اهه ًخدخل في لبىان بؼيل غير
زطمي بأطعىٌ مً البىازج الحسبيت ألاظلظيت جمس غبر مياه ئفسٍليا الؼسكيت في البحس
الحمس وبحس غمان ،هما أن اللىاث البحسٍت ألاغضاء في الحلف ألاظلس ي هأملاهيا
2
والدهمسن مىحىدة في ػسقي البحس املخىطغ.
 -1الخدخل العصكسي في العساق
دغذ الىالًاث املخحدة ألامسٍىيت الدولت اللائدة للحلف ئلى ضسوزة جدخل
حلف ػماٌ ألاظلس ي في الػساق غام  8991هرا اللساز الري للي زفضا مً ظسف
الػدًد مً الدوٌ ألاغضاء في الحلف وغلى زأطها فسوظا وأملاوي ،ومؼ حلىٌ 8999
جصاًدث ظلباث الخدخل ألاظلس ي املباػس في الػساق لىً اجضح في كمت اطعىبىٌ أهه
لم ًىً في وطؼ الخحالف بليادة الىالًاث املخحدة أن ًخىكؼ جأًيدا لخىزٍغ كىاث
غظىسٍت جابػت للىاجى في الػساق  ،ووان أكص ى ما ًمىً جحليله هى مىافلت دوٌ
3
الحلف ألاظلس ي غلى جصوٍد ألامً الػساكيت بػىاصس بؼسٍت جدزٍبيت دون مهمت كخاليت.
خخاما جم الخىصل مً خالٌ هره الدزاطت لإلحابت غً إلاػياليت التي جمحىزث
حىٌ مدي الخحىٌ والخغير في ئطتراجيجيت مىظمت حلف ػماٌ ألاظلس ي مً
ئطتراجيجيت دفاغيت هدفها املىاحهت والخصدي للخعس الؼيىعي وهى ٌػد أحد أهم
ألاطباب التي أدث ليؼأة هرا الخحالف ،فهاحع الخىف مً الػدو طمح بخحالف،
ضم غدد هبيرا مً الدوٌ ،ئلى ئطتراجيجيت جىطػيت غلى ئزس الخحىٌ الري ػهدجه
الػالكاث الدوليت ما بػد الحسب البازدة وبسوش تهدًداث ومخاظس حدًدة اطخدغذ
 -1ظالب حظين حافظ ،مسحؼ طبم ذهسه  ،ص.395 ،
-2املهدي دازٍىغ هاضم زغاًا" ،الحلف ألاطلس ي  :خطط شسٍت وعلىُت ملحاصسة الصين وزوشُا
وإًسان" ،الػسب ألاطبىعي ،بسٍعاهيا ،دٌظمبر  ،8939ص .2
 -3ظالب حظين حافظ،مسحؼ طبم ذهسه ،ص.394 ،
144

ISSN :2353 9933
EISSN :2602 -5264

مجلت الحىمت للدزاطاث الفلظفيت
املجلد ، 5الػدد( ،31طبخمبر )8932

مً الحلف إلاطساع في البحث غً مخازج لضمان ػسغيت بلائه،هره إلاطتراجيجيت
كامذ غلى مبدأ الخىطؼ الجغسافي بضم دوٌ حدًدة واهذ في الظابم أغداء له وهى
ما ًإهد هظسٍت ألاحالف اللائمت غلى املصلحت ،ئلى حاهب ذلً فان الحلف لم ًخخلى
غً ئطتراجيجيخه الػظىسٍت ولىً جم جحىٍلها مً الدفاع ئلى املىاحهت والىكاًت ضد
الخصم واملبادزة بالهجىم وهى ما جم الخعسق ئليه في هماذج الخدخل الػظىسي في ول
مً أفغاوظخان والػساق باطم ميافحت إلازهاب الدولي ،والحد مً اهدؼاز أطلحت
الدماز الؼامل.
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