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 البحث مدتخمص
 North Atlantic Treaty) شسال األشمديحمف مشطسة  تعج

Organization( )NATO) أورباتػحيج غخب  مشطسة عدكخية تعسل عمى 
الباردة  في نياية الحخب ديعتاذ  ،عاما  ( 04ظ عمى امشيا ألكثخ مغ )افحالو 

ذلظ  أعقبو  ،2992عام  الدػفيتي االتحاد انيياروحتى في  وانحالل حمف وارشػ
االنييار تحػالت سخيعة داخل الحمف نتيجة لفقجان الدبب الخئيذ الحؼ وجج مغ 

 لحمف النتفاء الحاجة مغ وجػده.وتراعجات السصالبات بحل ا الحمف،اجمو 
مدتػػ االستخاتيجية ىػ  ىة عمتصػر شيجه الحمف بعج الحخب البارد أعطعان 

الداكغ( الى قػة تعخضية تشفح حسالت  -)الجامجتحػل الحمف مغ قػة الجفاع الثابت 
اذ قام الحمف بشذخ قػات عدكخية في مشاشق متخامية  .أورباعدكخية خارج حجود 

وىكحا قام الحمف بتغييخ  الباردة،وبعيجة عغ قػاشع عسميات الحمف قبل الحخب 
ليعبخ الحجود الجغخافية التي كان يعسل  أورباسية والتػسع خارج ميستو االسا

 بجاخميا.
وتجخمو في عسميات عدكخية في مختمف  شسال األشمديادػ تػسع حمف 

عمى حج  أورباو  األمخيكيةارجاء العالع الى اثقال كاىل ميدانية الػاليات الستحجة 
اال بشدر يديخ. ان عجم تحسل ال تداىع في السيدانية  أوربابالخغع مغ ان دول  سػاء،
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مى مدتقبل الحمف كقػة سياسية تقاسع االعباء قج يؤدؼ الى التأثيخ ع أوربادول 
 .وعدكخية

مدتقبل الحمف ودوره في ضػء السفيػم االستخاتيجي  ىيدمط البحث الزػء عم
حػل  أورباودول  األمخيكية الججيج لمحمف والخالف الػاضح بيغ الػاليات الستحجة

قديع البحث الى مقجمة وثالث االعباء والشفقات بعج الحخب الباردة. تع تتقاسع 
في ضل  األشمديمدتقبل حمف شسال  االول، بحثتشاول الس وخاتسة. باحثم

الثاني ليشاقر تأثيخ العػامل  بحثبيشسا جاء الس األمخيكية -الخالفات االوربية
مجػ نجاح  ىث الزػء عمالثال بحثخيخا سمط السأاالقترادية عل مدتقبل الحمف، و 

 السفيػم االستخاتيجي الججيج لمحمف.
الواليات المتحدة  -اوربا -الكممات المفتاحية: حمف شمال األطمدي

 األمريكية
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Abstract 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) has united 

Western Europe and maintained its security for more than 40 

years, contributing to the end of the Cold War, the dissolve of 

the Warsaw pact and even the collapse of the Soviet Union. 

This collapse was followed by rapid shifts within the alliance 

as a result of the loss of the main reason for which the alliance 

was found, and the escalation of demands to dissolve the 

alliance because there is no longer need for its existence. 

The greatest evolution of the NATO after the Cold War 

at the strategic level was the transformation of the Alliance 

from a rigid (static) defense force to an aggressive force 

carrying out military campaigns outside the borders of Europe. 

The alliance deployed military forces in vast areas far from the 

alliance's operations sectors before the Cold War. Thus, the 

NATO changed its main mission and expanded outside Europe 

to cross the geographical boundaries within which it operated. 

NATO's expansion and its involvement in military 

operations all over the world have weighed on the budgets of 

both the United States and Europe, although European 

countries contribute only a fraction of the budget. The failure 

of European countries to share the burden could affect the 

Alliance's future as a political and military force. 

The research highlights NATO's future and its role in the 

light of the new strategic concept and the clear disagreement 

between the United States and Europe over post-Cold War 
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burden-sharing. The research was divided into an introduction, 

three sections and a conclusion. The first section dealt with the 

impact of The future of the NATO under the America- 

European disputes . 

While the second section discussed the impact of 

economic factors on the future of the alliance, and finally the 

third section highlighted the extent the of success of the new 

strategic concept of the alliance. 

Key Words: North Atlantic Treaty Organization, Europe, 

America 
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 :تمهيدال
، عشجما قامت الػاليات الستحجة 2909تـأسذ حمف شسال االشمدي عام 

( دول اوربية وىي )فخندا، بخيصانيا، بمجيكا، ىػلشجا، 24االمخيكية وكشجا و)
لكدشبػرج، الشخويج، الجنسارك، ايدمشجا، البختغال، ايصاليا(، بتػقيع معاىجة واششصغ 

(Washingtonونرت السعاىجة عمى حساي ،) ة الحخية والجيسقخاشية، وكحلظ امغ
جسيع اعزائيا بكل الػسائل الدياسية والعدكخية الستاحة، واستسخ ىحا الحمف 

( دولة اوربية. وأىع ىيئات 21( دولة مشيا )29بالتػسع مشح ذلظ الػقت حتى بمغ )
( ولجشة تخصيط NATO Councilىحا الحمف ىي مجمذ حمف شسال االشمدي )

( ومجسػعة التخصيط الشػوية Defense Planning Committeeالجفاع )
(Nuclear Planning Group)(2). 

كان اليجف االساسي مغ تذكيل حمف شسال االشمدي ىػ لسػاجية 
تيجيجات االتحاد الدػفيتي الوربا، وقج قام الحمف بتشفيح واجباتو عمى أتع وجو 

تحاد الدػفيتي وخرػصا في مخحمة الحخب الباردة، وكانت الشتيجة انييار اال
 .(2)(Warsawوكحلظ حمف وارشػ )

تعج مشطسة حمف شسال األشمدي الحراع الدياسي والعدكخؼ لمػاليات 
الستحجة األمخيكية ودول اوربا الغخبية وان استسخار وجػد ىحا الحمف ضخورؼ 
لحساية أمغ اوربا ومرمحة الػاليات الستحجة األمخيكية في كافة انحاء العالع. وكان 

سة دور ميع بعج نياية الحخب الباردة وخرػصا  بعج انييار االتحاد لمسشط
 الدػفيتي.
 (2)دور بارز وميع خالل مجة الحخب الباردة شسال األشمديحمف كان ل 

، وبدبب االنجازات 2992عام  وكان احج األسباب في انييار االتحاد الدػفيتي
ػء الستغيخات الجولية العطيسة التي حققيا الحمف والحاجة السمحة لػجػده في ض
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الججيجة، فقج اتفق اعزاء الحمف عمى ضخورة استسخاره لػجػد اخصار وتيجيجات 
سدتقخة وخرػصا دول شخق أوربا التي انفرمت المحتسمة مغ بعس البمجان غيخ 

 . (0)بعج تذطي االتحاد الدػفيتي الدابق
سي يعتقج بعس السحمميغ الدياسييغ والعدكخيغ ان ضعف التالحع الديا

والعدكخؼ والجبمػماسي بيغ اعزاء الحمف، قج يؤدؼ الى تفكظ وانييار الحمف 
خرػصا بعج زوال السبخر الحؼ وجج مغ اجمو، وىػ مجابية االتحاد الدػفيتي 

، لقج شاشخت روسيا ىؤالء السحمميغ الخأؼ، وتشبأت ىي االخخػ بانييار (2)الدابق
 .(2)وارشػوان مريخه سيكػن مريخ حمف  شسال األشمديحمف 

وعمى العكذ مغ ىحه التحميالت والتشبؤات فقج تشامى وتعاضع الحمف  
 .(1)بذكل أكبخ مغ ذؼ قبل وأصبح عجد اعزاءه الزعف

ان خصخ الرخاع والحخب قج تالشى عمى االغمب في أوربا بعج انتياء 
الحخب الباردة، اال ان الحمف الزال بحاجة الى تحػل استخاتيجي لسجابية تحجيات 

 2442الحادؼ عذخ مغ ايمػل/ سبتسبخ  . خرػصا بعج احجاث(8)قخن العذخيغال
لقيام بعسميات عدكخية التي دفعت الحمف لتحػيل تخكيده مغ الجفاع عغ أوربا الى ا

بل تعجت ذلظ  األشمدي، ليذ فقط في قػاشع مدؤولية الحمف في حػض واسعة
االمشية في كافة ارجاء  . ومغ اجل مػاجية التحجيات(9)لتذسل كافة انحاء العالع

عمى تذكيل قػات الخد الدخيع والتي تدسى  شسال األشمديالعالع، عسل حمف 
(NRF) (NATO Respose)  وميسة ىحه القػات ىي سخعة االنتذار في اؼ

التحجيات الججيجة التي تػاجو  فزال  عغمشصقة يخػ الحمف ضخورة لمتجخل فييا. 
سا، مسا حجػ بالحمف ضع اغمب دول االتحاد الحمف، فان الخصخ الخوسي الزال قائ

الدػفيتي الدابق مغ اجل عدل روسيا ومشعيا مغ الشيػض مغ ججيج. ويبجو 
شسال واضحا ان اغمب دول أوربا الذخقية تحاول الحرػل عمى عزػية حمف 
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. (24)لكي تخفع مغ مدتػػ أمشيا ودرء الخصخ القادم مغ جارتيا روسيا األشمدي
/ 8ػ عشجما انجفعت القػات الخوسية الجتياح جػرجيا في خيخ مثال عمى ذلظ ى

التي شكمت اول عسمية تعخضية خارج حجودىا مشح الغدو الدػفيتي  2448/ آب
 شسال األشمدي. تذكل التيجيجات التي يػاجييا حمف (22)2919ألفغاندتان عام 

عمى لسجتسع الجولي، بل عمى اوالتي تمػح في االفق خصخا محجقا ليذ فقط 
 .(22)وشخكائيا األوربييغ  األمخيكيةاليات الستحجة لػ ا

، شسال األشمديتغييخات جحرية في استخاتيجية حمف  حجوث بالخغع مغ
في  شسال األشمديوبالخغع مغ العسميات الشػعية الشاجحة التي يشفحىا حمف 

مدتسخ حػل مدتقبل الحمف والجور الحؼ  ح العسميات، اال ان الشقاشمختمف مدار 
ىػ عجم وجػد اتفاق بيغ  الخئيدة التي تػاجو الحمف معبو. ان السذكمةيجب ان ي

اعزاء الحمف حػل السيام التي يجب ان يزصمع بيا الحمف والسداحة التي يجب 
ان يعسل بيا، يزاف الى ذلظ السذاكل السالية وعجم رغبة اعزاء الحمف في 

لمحمف. وىحا االمخ  تحسل نفقات الجفاع والعسميات العدكخية خارج حجود السدؤولية
حتى مغ قبل الخاؼ العام  ا  وتحمخ  األمخيكية لمػاليات الستحجة ا  يدبب اندعاج

 .(22)االمخيكي
لحا يتػجب حل ىحه السذاكل مغ قبل الجول االعزاء بالتذاور مع 

مغ اجل الػصػل الى حمػل شاممة وجحرية لجسيع  األمخيكيةالػاليات الستحجة 
وتؤثخ عمى مدتقبمو وخرػصا الشفقات وتبادل  السعزالت التي تػاجو الحمف

 .(20)الخبخات واالمكانات وتقاسع االعباء بيغ الجول االعزاء
عمى الجبية  خرػصا   كامال   ا  لكي يحقق ردع شسال األشمدييحتاج حمف 

حدب تقجيخات عام  ( مميار دوالر امخيكي سشػيا1,2) بحجع ا  انفاق ،الذخقية
 ا  دوالر امخيكي، ويعج ىحا مبمغ مميار( 2سشػؼ )إنفاق دفاعي  فزال  عغ، 2420
 .(22)يرعب عمى اعزاء الحمف تحسل دفعو ا  ضخس
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 االول بحثامل
 األمرٌكٍت -حهف مشال األطهسً يف ظم اخلالفاث االوربٍت

عمى استخجام الػسائل الدياسية لغخض  شسال األشمدييؤكج اعزاء حمف 
التعاون وتبشي االساليب الجبمػماسية تعديد الجيسقخاشية وتذجيع التذاور والحػار و 

في التعامل مع القزايا التي تخز الجفاع واالمغ لتبادل الثقة وتفادؼ الرخاعات 
 .(22)والشداعات والحخوب 

في  شسال األشمديمذاكل عجيجة قبل انعقاد قسة  شسال األشمديحمف  واجو
، وقج 2424 / اكتػبختذخيغ االول ( عاصسة البختغال فيLisbonمجيشة لذبػنة )

 Smartتع حل اغمب السذاكل في ىحه القسة، اذ تبشى الحمف مبجأ الجفاع الحكي 
Defence) ويتمخز مزسػن ىحا الجفاع بتقميل الخدائخ البذخية والسادية ،)

خاح ىحا تواالستفادة مغ السػارد الستيدخة وتقميل الشفقات الى أدنى حج مسكغ، وتع اق
سة صعبة وشاقة في افغاندتان نتج عشيا خدائخ االسمػب بعج تػرط الحمف في مي

بيغ اعزاء بذخية وازمات اقترادية ومالية كبيخة، عالوة عمى ذلظ عجم جػد اتفاق 
، مثل السيام والجور الحؼ يجب ان يزصمع بو الحمف قزاياال بعس الحمف حػل

 .(21)الخارجية والدياسة التي يتحتع عمى الحمف اتباعيا لسجابية التيجيجات
ىي  شسال األشمديخغع مغ ان السيام التي يجب ان يزصمع بيا حمف بال

دفاعية بحتة، اال ان اعزاء الحمف ليع مرالح تتفاوت بيغ عزػ واخخ، ويفخض 
ذلظ عمى الحمف تغييخ سياستو الجفاعية في اغمب االحيان والتحػل الى عسميات 

خالفات سياسية  تعخضية مغ اجل تحقيق ىحه السرالح، وىحا االمخ بحج ذاتو يثيخ
 .(28)بيغ اعزاء الحمف تتصمب حمػل فعالة مغ اجل تدػية ىحه الخالفات

ان عجم وجػد تزامغ قػؼ بيغ اعزاء الحمف قج يؤدؼ الى تجميخ مدتقبل 
الحمف، يزاف الى ذلظ ان زيادة اعزاء الحمف افخز مذاكل وتيجيجات خرػصا 
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الحمف قج تذػىت بدبب  فان صػرة ربسا تؤثخ عمى مديخة الحمف،مغ قبل روسيا 
واعتبخ ىحا الحمف مغ  األمخيكية اعتبار الحمف اداة لتشفيح سياسة الػاليات الستحجة

 .(29)بقايا الحخب الباردة
يعػد ضعف التزامغ بيغ دول الحمف الى التشاقس في فيع وتفديخ 

. تحاول دول أوربا التخكيد عمى امغ قارتيا، (24)التيجيجات التي تػاجو دول أوربا
ثال عمى ذلظ مدتقبل روسيا والجول التي تذطت عشيا نتيجة النييار االتحاد م

الدػفيتي الدابق بعج انتياء الحخب الباردة، تحاول ايزا التخكيد عمى تيجيجات 
ايرال مرادر الصاقة كحلظ الفزاء االلكتخوني. بيشسا تػلي الػاليات الستحجة 

رج القارة االوربية ولع يعج امغ اىتسامات لسشاشق اخخػ مغ العالع خا األمخيكية
 .(22)أوربا مغ اولػياتيا

 وربياأل  -األمريكيالخالف 
بتحػيل انطارىا مغ أوربا الى بعس البمجان  األمخيكية قامت الػاليات الستحجة

( وىي )البخازيل، وروسيا، (BRAICالتي شيجت نسػا  اقتراديا  كبيخا  والتي تدسى 
البمجان العبيغ اقػياء بدبب تستعيا بفائس واليشج، والريغ(، اذ اصبحت تمظ 

 اقترادؼ ىائل تجاوز اقتراديات دول العالع االخخػ. وركدت الػاليات الستحجة
في اىتساماتيا عمى دول اخخػ مثل ايخان، والعخاق، وافغاندتان،  األمخيكية

يجب ان يكػن  شسال األشمديىي ان حمف  األمخيكيةوباكدتان. ان وجية الشطخ 
فاعل عمى السدتػػ العالسي، وان تكػن لو سمصة ومذاريع وتأثيخ في لو دور 

 .(22)السشاشق التي نذأت فييا قػػ اقترادية كبيخة
شسال بالسقابل فان دول أوربا ىي االخخػ تدعى لتقػية وتعديد دور حمف 

لتقميل التأثيخ االمخيكي، ىحه الحاجة السمحة تصخح مجسػعة مغ البجائل،  األشمدي
القػات العدكخية التقميجية، تصػيخ قابمية الخدع الشػوؼ )االوربي(  مثل زيادة

 .(22)واالعتساد عمى القجرات الحاتية
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ال تدال القػة العطسى الػحيجة في  األمخيكيةبالخغع مغ ان الػاليات الستحجة 
العالع، وتدتصيع الترخف لػحجىا دون اية معػنة خارجية، ومع ذلظ تدعى جاىجة 

وايجاد تبخيخات الفعاليا. تبقى السذكمة قائسة بيغ األوربييغ إليجاد تحالفات 
واالمخيكان بدبب عجم تصابق الخؤػ وخرػصا تجاه امغ قارة أوربا مسا يؤثخ سمبا 

 .(20)الدياسي والعدكخؼ  شسال األشمديعمى مدتقبل حمف 
بانو ال تػجج تيجيجات عدكخية تقميجية تجاه  األمخيكيةتعتقج الػاليات الستحجة 

في أوربا، وليحا فإنيا تصالب دول  شسال األشمدياشع العسميات التابعة لحمف قػ 
. ومغ (22)الحمف بمعب دور اكبخ في مشاشق بعيجة خارج نصاق مدؤولية الحمف
 األمخيكية الججيخ بالحكخ ان فخندا والسانيا تعارضان سياسة الػاليات الستحجة

خارج أوربا لتحقيق مرالحيا وسيمة لالنصالق الى  شسال األشمديباستخجام حمف 
 .(22)الخاصة

مثل  شسال األشمديمغ اعزاء حمف  قميال   ا  وتججر االشارة الى ان عجد
 األمخيكية كشجا، والسسمكة الستحجة، والجنسارك، ورومانيا يتفقػن مع الػاليات الستحجة

ويذاشخونا الخغبة في ارسال قصعات عدكخية الى اكثخ االماكغ خصػرة في العالع 
 .(21)اصة جشػب و شخق افغاندتانوخ

بعج  شسال األشمديشكل العالقات الدياسية واالمشية لجول حمف  استقخ
. وبجأت دول أوربا تتعاشف مع (28)2442الحادؼ عذخ مغ ايمػل/ سبتسبخاحجاث 

( الفخندية (Lemonade، اذ نذخت صحيفة ليسػنج األمخيكيةالػاليات الستحجة 
 كا( تعبيخا عغ التزامغ والتالحع مع الػاليات الستحجةمقال بعشػان )نحغ جسيعا أمخي

. اال ان السخحمة الالحقة اتدست بالغسػض (29)ازاء ىحه اليجسات األمخيكية
ودول أوربا خرػصا بعج قيام الػاليات  األمخيكية واالنقدام بيغ الػاليات الستحجة
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انقدام  ، والحؼ ولج2442بذغ الحخب عمى افغاندتان عام  األمخيكية الستحجة
 .(24)حقيقي وعجم اتفاق حػل الجور الحؼ يجب ان يمعبو الحمف في ىحه الحخب

بالخغع مغ الخالفات الحادة بيغ األمخيكان واألوربييغ اال ان دول أوربا قامت 
الف عدكخؼ، تع نذخ ىحه القصعات في مشاشق مختمفة مغ  140444بإرسال 

( دولة 04، وساىست اكثخ مغ )يشسال األشمدالعالع لتشفيح ميام تحت قيادة حمف 
( )مداعجة االمغ الجولي( وىي قػات (ISAFفي القػات التي تدسى )ايداف( 

. يحكخ ان العسميات (22)تجخل سخيع متعجدة الجشديات تع نذخىا في افغاندتان
العدكخية في افغاندتان صاحبتيا مذاكل كبيخة وذلظ لعجم وجػد استخاتيجية واضحة 

 . (22) األمخيكيةول االعزاء والػاليات الستحجة وجيػد مشدقة بيغ الج
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 انثانً بحثامل
 مشال األطهسً تأثري انعىامم االقتصادٌت عهى حهف

خالل الحخب الباردة مبخرا كافيا لجول اعزاء  الدابق كان التيجيج الدػفيتي
صخ لتغصية نفقات ميدانية الجفاع واالنفاق عمى احتػاء ودرء خ شسال األشمديحمف 

الذيػعية. وبعج زوال الخصخ بانييار االتحاد الدػفيتي الدابق، قامت الجول 
االعزاء بتقميز السيدانية وىحا سيكػن لو تأثيخ عمى مدتقبل الحمف وعمى 

 .(22)استسخارية وجػده
ضيخ تيجيج آخخ بعج انتياء الحخب الباردة وىػ ما يدسى باإلرىاب 

سسات كافية وقػية لتػحيج دول الحمف ولع العالسي، اال ان ىحا التيجيج ال يحسل 
. ال يسثل (20)شسميا كسا ىػ الحال في مجة السجابية مع االتحاد الدػفيتي الدابق

عمى دول الحمف كسا كان يسثل حمف وارشػ. ان تجخل حمف  كبيخا   ا  االرىاب خصخ 
في افغاندتان والعخاق لمقزاء عمى االرىاب كسا بخرتو الػاليات  شسال األشمدي

، ادخل الحكػمات الغخبية في مأزق وعجد مالي كبيخ، والتي ىي األمخيكيةلستحجة ا
 .(22)باألساس تعاني مغ تزخع وركػد اقترادؼ حاد

يزاف الى االرىاب العالسي خصخ روسيا الحالية والتي تحاول ىي 
االخخػ زعدعة استقخار وامغ أوربا وتجميخ اقترادىا، وىحا لو نتائج سمبية عمى 

الت روسيا لتجميخ اقتراد و ، ولغخض الترجؼ لسحاشسال األشمديمف مدتقبل ح
با يفخضان بيغ مجة اخخػ عقػبات و وأور  األمخيكية ن الػاليات الستحجةإأوربا، ف

 .(22)اقترادية مغ اجل ردع روسيا
لقج اثخت االزمة االقترادية التي اجتاحت أوربا في الدشػات االخيخة عمى 

( دول فقط مغ الجول 2العزاء في الحمف، اذ وافقت )السيدانية العدكخية لمجول ا
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% فقط مغ اجسالي االنتاج 2( عزػا عمى صخف 28االعزاء البالغ عجدىا )
 .(21)السحمي لمشفقات العدكخية

وتتيع في نفذ الػقت دول أوربا بانيا  األمخيكيةتشتقج الػاليات الستحجة 
، وىحا االمخ يجبخ يشسال األشمدتتعسج تقميل الشفقات العدكخية لجعع حمف 

األكبخ مغ اجل سج الشقز الحاصل  ءعمى تحسل العب األمخيكيةالػاليات الستحجة 
في الشفقات، يزاف الى ذلظ ان دول أوربا ال تستمظ القجرات التقشية والتجييدات 

بيا، وىحا بحج  شسال األشمديلخفج حمف  األمخيكية التي تستمكيا الػاليات الستحجة
. ان مخدونات الحخيخة تحسمو األمخيكية عمى الػاليات الستحجةاضافي  ءذاتو عب

( 22لجػ الجول االوربية ببداشة لع تكغ كافية لتأميغ قرف مجفعي يدتسخ لسجة )
التجخل لغخض سج الشقز  األمخيكية ، لحلظ تػجب عمى الػاليات الستحجةا  اسبػع

 .(28)وامالء السدتػدعات االوربية الفارغة
مغ اجل دعع  األمخيكية لحؼ تتحسمو الػاليات الستحجةان العبء الثقيل ا

لتشفيح السيام السمقاة عمى عاتقو، تؤثخ سمبا عمى  شسال األشمديومدانجة حمف 
الحؼ تعاني مشو الػاليات  الوة عمى الخكػد االقترادؼاالقتراد االمخيكي، ع

مغ قبل  . ىشالظ اعتخاض كبيخ(29)ومذاكل ديػن العالع الثالث األمخيكيةالستحجة 
 األمخيكية. وان الػاليات الستحجة (04)عمى ىحا االمخ األمخيكيةالػاليات الستحجة 

مدتاءة ججا مغ األوربييغ، النيع دائسا  يحاولػن جاىجيغ تقاسع الغشائع والسرالح 
 .(02)دون تقجيع جيج يحكخ

شسال ان التخفيزات في ميدانية نفقات الجفاع لمجول االعزاء في حمف 
، وأعمغ السدؤولػن االمخيكان األمخيكيةحفيطة الػاليات الستحجة  تار اث األشمدي

بانو ال يسكغ الدكػت عمى ىحا االمخ ووجيػا انتقادات الذعة لمدياسة السالية 
لمجول االعزاء. لقج انتيت الحخب في العخاق، وان الحخب في افغاندتان اقتخبت 

تقميز اعجاد قصعاتيا مغ الشياية، ىحا يحتع عمى الجول االعزاء في الحمف 
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العدكخية ىشاك واعادتيع الى بالدىع، ورافق ىحا االمخ تخفيزات كبيخة في الشفقات 
العدكخية لمحمف، مثال عمى ذلظ ستقػم السانيا بخفس نفقاتيا العدكخية لترل الى 

. وستححو ححوىا الجنسارك، اذ ستقػم (02)2420( مميار دوالر امخيكي في عام 22)
( اؼ ما يعادل (Kroner( مميػن كخونيخ 2يا العدكخية بسقجار )بتقميز ميدانيت

% مغ ميدانيتيا العدكخية. يزاف الى ذلظ ان 22( مميػن يػرو والتي تبمغ 044)
العجيج مغ الجول االعزاء تخصط لتقميز نفقاتيا العدكخية بذكل كبيخ، مثل 

كثخ ما يثيخ قمق السسمكة الستحجة، وفخندا، وايصاليا، واسبانيا، واليػنان، وان ا
مغ ىحه التخفيزات، ىػ نية السسمكة الستحجة خفس  األمخيكية الػاليات الستحجة

 .(02)%24% الى 24ا العدكخية بشدبة تيميداني
، اال وىي الجعػات شسال األشمديىشالظ مذكمة اخخػ تيجد مدتقبل حمف 

مشية اوربية االوربية االستقاللية التي يشادؼ بيا االتحاد االوربي لتأسيذ قػة ا
 .(00)عمى دول أوربا األمخيكيةمدتقمة، لمتخمز مغ الييسشة 
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 انثانث بحثامل
 اسرتاتٍجٍت حهف مشال األطهسً اجلدٌدة

بعج الحخب الباردة مقترخة عمى  شسال األشمديلع تعج استخاتيجية حمف 
الجفاع عغ امغ الجول االعزاء لمحمف فحدب، بل تعجت ذلظ لتذسل الجفاع عغ 
مرالح الجول االعزاء ايشسا وججت في اية بقعة مغ العالع، والتي سسيت 

 .Out of Arena Strategy)) (02)استخاتيجية الخخوج مغ السشصقة 
 ي:يأتمفيػم االستخاتيجية كسا  نػعيغ مغ شسال األشمديتبشى قادة حمف 

والحؼ نز عمى ان يبقى الحمف عمى  2999السفيػم االستخاتيجي االول عام  .2
اىبة االستعجاد لالنخخاط في مختمف العسميات العدكخية والمػجدتية وادارة 
االزمات تحت شائمة القخارات االمسية والتي تذسل عسميات حفع الدالم ومشع 

 .(02)خارج أوربااالنتذار الشػوؼ داخل و 
والحؼ تزسغ قشاعة قادة الحمف بأن  2424السفيػم االستخاتيجي الثاني عام  .2

الستغيخات الجولية الدخيعة وتأثيخىا عمى البيئة االمشية العالسية، لع تعج تقترخ 
، خرػصا ان السيام الججيجة لمحمف شسال األشمديعمى اراضي دول حمف 

 .(01)والى دول الحمفتذسل ايزا تأميغ امجادات الصاقة مغ 
جخت مشاقذات مدتفيزة في قسة لذبػنة التي عقجت في نػفسبخ/ تذخيغ 

حػل مدتقبل الحمف واستخاتيجيتو الججيجة، تع استبعاد الخالفات  2424الثاني 
االقترادية بيغ الجول االعزاء وتع التخكيد عمى السيام السدتقبمية لمحمف، قج 

حقيقية مغ السذاركة في العسميات العدكخية عبخت الجول االعزاء عغ مخاوفيا ال
القمق االوربي مغ وجػد االسمحة الشػوية  فزال عغالجارية في افغاندتان، 

عمى اراضي أوربا، واخيخا السخاوف مغ ضع بعس دول أوربا الذخقية  األمخيكية
 .(08)الى الحمف الن ذلظ اثار حفيطة روسيا
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، اال شسال األشمديل حمف بالخغع مغ كل السخاوف التي تعاني مشيا دو 
واستعجادىا لجعع  شسال األشمديانيا خخجت مغ قسة لذبػنة بقخار احياء حمف 

الحمف لتشفيح دوره السدتقبمي الججيج. تعيجت الجول االعزاء بتصبيق السفيػم 
االستخاتيجي الججيج في القخن الػاحج والعذخيغ لسػاجية التحجيات السدتقبمية. ان 

 شسال األشمدييجي الججيج ىػ باألحخػ اعادة صياغة لتعيجات السفيػم االستخات
( مغ 2يح الجفاع الجساعي، وكسا تع تحجيجه في السادة )فالجػىخية مغ اجل تش

ي: )اتفقت االشخاف عمى ان أتوالتي نرت عمى ما ي شسال األشمديمعاىجة حمف 
ة يعتبخ با او امخيكا الذساليو اؼ ىجػم مدمح عمى واحج او اكثخ مشيع في اور 

 شسال األشمدي. وتججر االشارة الى ان احجػ ميام حمف (09)ىجػما عمييع جسيعا
الججيجة ىي ايزا احتػاء و تحجيع روسيا تحدبا ألؼ بعث ليا مغ ججيج، ومشعيا 

 .(24)مغ لعب دور بارز عمى الداحتيغ االوربية والجولية
قميمة لميجسات  ومع ان السفيػم االستخاتيجي الججيج يقخ بان ىشالظ احتسالية

، اال ان اكثخ التيجيجات التي شسال األشمديالعدكخية التقميجية عبخ حجود حمف 
ىي ىجسات غيخ تقميجية، اما مغ مجاميع ارىابية،  شسال األشمدييػاجييا حمف 

اومغ الجول التي تستمظ اسمحة الجمار الذامل، او اليجسات االلكتخونية عمى البشى 
ا السفيػم االستخاتيجي الججيج يخسع لمحمف ثالث ميام التحتية الحيػية، ان ىح

 : (22)جػىخية وىي
 الجفاع الجساعي. .2
 .ادارة االزمة .2
 .األمشي التعاون  .2

بسا ان االىتسام يشرب عمى الجفاع الجساعي، لحا يتػجب عمى الحمف ان 
تكػن لو السقجرة عمى مػاجية التيجيج العدكخؼ التقميجؼ، واالكثخ اىسية مغ ذلظ ىػ 
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دتية، واليجسات ييكػن لجػ الحمف القجرة الجفاعية ضج الرػاريخ البالان 
االلكتخونية، وبالسقابل فان ىحا السفيػم الججيج سيديع في تحقيق امغ الصاقة، 

 وتػفيخ التكشمػجيا السدتججة )السشبثقة(. 
اما فيسا يخز ادارة االزمة فأنيا ستتحقق بتعديد تقاسع الجيج االستخبارؼ 

ذلظ القجرة عمى ادارة االزمات السجنية بذكل  فزال  عغاالعزاء، بيغ الجول 
. ويسكغ ايزا تحقيق ادارة االزمة عغ شخيق تبشي (22)يتشاسب مع اىسيتيا وحجسيا

( والحؼ يذسل (Strategy of flexible Responseاستخاتيجية )الخد السخن( 
 .(22)تجشب الحخب مغ خالل استخجام اسمػب الخدع

اوني فيذسل ندع االسمحة وباألخز االسمحة الشػوية، كحلظ اما االمغ التع
التػسع بإضافة دول اخخػ لغخض االستفادة مغ مػارد تمظ الجول. ويجخل تحجيث 

. وتبخز الحاجة لتحقيق (20)القػات السدمحة ضسغ ىحا السفيػم االستخاتيجي الججيج
ثع تحجيج  االمغ التعاوني الى خصط عدكخية محكسة وقجرات دفاعية كبيخة ومغ

 .(22)ا  حقيقي ا  االىجاف التي تػفخ ردع
اربعة اىجاف رئيدة لغخض تصبيق السفيػم  شسال األشمديحجد حمف 

( التي (Chicagoاالستخاتيجي الججيج لمحمف التي سيتع مشاقذتيا في قسة شيكاغػ 
 ي:أتوتذسل ىحه االىجاف ما ي 2422ستعقج في مايذ/ مايػ 

 .2420جية الستعمقة بأفغاندتان بعج عام االتفاق حػل الخصة االستخاتي .2
السػافقة عمى السدج بيغ القجرات العدكخية )التقميجية، والشػوية، والجفاع  .2

 الراروخي(.
 االعالن عغ القجرات العسمياتية السؤقتة لمجفاع الراروخي. .2
مشاقذة الجفاع الحكي والسرادقة عمى رزمة مغ السقتخحات لتصػيخ القجرات  .0

 .(22)شسال األشمدي يحتاجيا حمفالعدكخية والتي 
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بتخكيد  2424تعيج اعزاء الحمف في قسة لذبػنة التي عقجت في 
استثساراتيع عمى إحجػ عذخة مداحة، كػن التحالف في امذ الحاجة لتصػيخىا 

)الرػاريخ الجفاعية، الجفاع اإللكتخوني، مػاجية العبػات الشاسفة، االسشاد  وىي:
  .الصبي(

 ي: أتما يقجرات الشقل وتذسل 
الصائخات السخوحية، الشقل االستخاتيجي، االرضاع الجػؼ، القيادة والديصخة، 

 .(21)االستخبارات، السخاقبة
وجخػ التخكيد ايزا عمى اىسية التعاون بيغ القػات الستعجدة الجشديات، 

احجػ  جالحخب عمى افغاندتان، التي تع وخيخ مثال عمى ذلظ ىػ السذاركة في
. وتججر االشارة (28)األمخيكيةلحكي الحؼ انتيجتو الػاليات الستحجة اساليب الجفاع ا

تقػم بسخاجعة سشػية ألسمػب الجفاع الستبع  شسال األشمديىشا الى ان دول حمف 
مغ قبل الحمف لمػقػف عمى اسيامات الجول االعزاء في بخنامج الجفاع الصػيل 

 .(29)االمج
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 الخاتمة:
كقػة  شسال األشمديوديسػمة حمف  مغ اجل السحافطة عمى وجػد

سياسية وعدكخية وخرػصا بعج زوال السبخر الحؼ وجج مغ اجمو الحمف وىػ 
 ا  مجابية االتحاد الدػفيتي الدابق، البج مغ تبشي افكار وخصط ججيجة تعصي زخس

ليحا الحمف لمبقاء في مػاجية التحجيات الججيجة وخرػصا بعج انتياء الحخب 
 الباردة.

ىا في الحمف ان أفزل ؤ وشخكا األمخيكية الػاليات الستحجة لقج ايقشت
اسمػب لتصػيخ امكانات وقجرات ىحا الحمف ىػ تبشي اسمػب الجفاع الحكي، والحؼ 

العدكخية عمى أفزل وجو، مع و يتمخز في استغالل السػارد الستاحة االقترادية 
 .تصبيق مبجأ االقتراد في الجيج والحؼ يعتبخ مغ اىع مبادغ الحخب

سيعالج اسمػب الجفاع الحكي مذاكل تقاسع االعباء الشاشئة بيغ اعزاء 
، وسيجبخ الجول االوربية عمى السذاركة بذكل األمخيكيةالحمف والػاليات الستحجة 

 أكبخ ماديا ، والحؼ يجعل مغ الحمف قػة قادرة عمى الرسػد بػجو التحجيات. 
فيزة وتفاىسات بحاجة ماسة الى مشاقذة مدت شسال األشمدين حمف إ

جل تحجيج دوره السدتقبمي بذكل دقيق في أيذتخك فييا جسيع اعزاء الحمف مغ 
خزع التحجيات االمشية والدياسية واالقترادية التي يترجػ ليا الحمف. ان 
تصبيق السفيػم االستخاتيجي الججيج سيكػن ىػ البجاية الرحيحة لترحيح مدار 

 الحمف مغ ججيج.
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