
 واسباب تكوينه مفهوم حلف الناتو 

أوج الحرب الباردة،  فً حلؾ وارسو حلؾ عسكري أوروبً، أنشئ فً مواجهة

وعقد  حلؾ وارسو توسع حتى ضم معظم دول وبعد انفراط عقد االتحاد السوفٌاتً

أسس حلؾ شمال األطلسً )ناتو( عام  .دولة 82ٌبلػ عدد أعضائه  اتفاقا مع روسٌا.

 .عت فً واشنطن فً العام نفسهوق   بناء على معاهدة شمال األطلسً التً 9191

وكان دور الحلؾ فً فترة التأسٌس تولً مهمة الدفاع عن أوروبا الؽربٌة ضد 

االتحاد السوفٌاتً والدول المشكلة لحلؾ وارسو آنذاك فً سٌاق الحرب الباردة. 

 .وتساهم كل الدول األعضاء فً الحلؾ بنصٌب من القوى والمعدات العسكرٌة

  .مقرا لقٌادته بروكسل عاصمة البلجٌكٌةٌتخذ الناتو من ال

ٌؤكد الحلؾ أن هدفه الرئٌسً هو حماٌة سٌادة وحرٌة وأمن كل أعضائه بكل 

دولة بٌنها دول كانت  82ٌتشكل حلؾ الناتو من  .رٌةالوسائل السٌاسٌة والعسك

 9191مؤسسة للحلؾ، ودول انضمت إلٌه فٌما بعد. وقد ضم فً فترة تأسٌسه عام 

التً تمتلك القوة العسكرٌة األكبر داخل الحلؾ بالمقارنة مع باقً -الوالٌات المتحدة 

طالٌا ولوكسمبورغ وفرنسا وبلجٌكا وكندا والدانمارك وآٌسلندا وإٌ -الدول األخرى

 (9).وهولندا والنروٌج والبرتؽال وإنجلترا

 والٌونان التً انسحبت منه فً الفترة ما بٌن تركٌا انضمت إلٌه 9198وفً عام 

ومرة أخرى  9199الؽربٌة سابقا عام  ألمانٌا . ثم انضمت9121و 9199عامً 

، إسبانٌا امانضم 9128وعرؾ عام  .بعد اتحادها مع ألمانٌا الشرقٌة 91111عام 

وإستونٌا  بلؽارٌا انضمت 8119. وفً عام 9111سنة  والمجر وبولندا التشٌك ثم

أكبر عملٌات وسلوفٌنٌا، وكانت تلك من  سلوفاكٌا والتفٌا ولتوانٌا ورومانٌا ثم

وألبانٌا إلى  كرواتٌا انضمت كل من 8111وفً ٌناٌر  .االنضمام فً تارٌخ الحلؾ

أخرى فً مسار المفاوضات عضوا، وتستمر دول  82الحلؾ لٌصبح عدد أعضائه 

ودعا الحلؾ دوال  .وجورجٌا وأوكرانٌا مقدونٌا بشأن االنضمام إلى الحلؾ مثل

 8112عام  التفٌا وصربٌا والجبل األسود فً قمة البوسنة والهرسك أخرى مثل

تدخل الناتو فً البوسنة  ومناطق تدخل النات .أٌضا إلى التعاون معه بشكل رسمً

 (8).ونشر قوات حفظ السالم فٌها 9119والهرسك عام 
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 أسباب تأسيس الحلف األطلسي 

 

الؽربٌة )بما فً ذلك الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا وفرنسا بدأ الصراع بٌن الدول 

ودول أخرى( والكتلة الشرقٌة الشٌوعٌة )التً ٌقودها اتحاد الجمهورٌات االشتراكٌة 

السوفٌاتٌة أو االتحاد السوفٌاتً( تقرٌبا فً نهاٌة العالم الحرب العالمٌة الثانٌة 

ب الحكومات الموالٌة ( . أشرؾ على االتحاد السوفٌاتً وترك9131-9199ٌ)

لالتحاد السوفٌاتً فً العدٌد من المناطق والتً اتخذتها من النازٌٌن خالل الحرب . 

ردا على ذلك ، سعت الوالٌات المتحدة وحلفاؤها الؽربٌون طرقاً لمنع المزٌد من 

، قدم قادة الوالٌات  9199توسع النفوذ الشٌوعً فً القارة األوروبٌة . فً عام 

ة مارشال ، وهً المبادرة الدبلوماسٌة والتً قدمت مساعدات إلى الدول المتحدة خط

الصدٌقة للمساعدة على إعادة بناء البنى التحتٌة واالقتصادات التً دمرتها الحرب 

 . الخاصة بهم

دفعت أحداث السنة التالٌة القادة األمرٌكٌٌن إلى تبنً موقؾ أكثر عسكري تجاه 

دث االنقالب برعاٌة االتحاد السوفٌاتً ، والذي ، ح 9192السوفٌٌت . فً فبراٌر 

أطاح الحكومة الدٌمقراطٌة من تشٌكوسلوفاكٌا وجلبت هذه األمة بقوة فً المعسكر 

الشٌوعً . فً ؼضون أٌام قلٌلة ، اتفق زعماء الوالٌات المتحدة لالنضمام إلى 

. اكتسبت  المناقشات الرامٌة مع تشكٌل اتفاق أمنً مشترك مع حلفائها األوروبٌٌن

عملٌة طابعا ملحا جدٌدا فً ٌونٌو من ذلك العام ، عندما اخترق االتحاد السوفٌاتً 

من الوصول األرض إلى برلٌن ، مما اضطر الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا وفرنسا 

لنقل اإلمدادات إلى قطاعاتها من المدٌنة األلمانٌة التً كانت مقسمة بٌن الحلفاء 

 . وفٌتً بعد الحرب العالمٌة الثانٌةالؽربٌٌن واالتحاد الس

، عندما اجتمع وزراء  9191أبرٌل  9خلصت المناقشات بٌن الدول الؽربٌة فً 

،  DCدولة فً أمرٌكا الشمالٌة وأوروبا الؽربٌة فً واشنطن ،  98خارجٌة لكل من 

 للتوقٌع على معاهدة شمال األطلسً . كانت فً المقام األول على االتفاقٌة األمنٌة ،

التً تنص على شن هجوم عسكري ضد أي من الموقعٌن والذي  9مع المادة رقم 

  (9)ٌعتبر هجوما ضد كل منهم .
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-9213وضعت وزٌرة الخارجٌة االمرٌكٌة دٌن أتشٌسون توقٌعها على الوثٌقة )

( ، لتعكس تؽٌرا هاما فً السٌاسة الخارجٌة األمٌركٌة . للمرة األولى منذ 9199

 . كانت الوالٌات المتحدة مرتبطة رسمٌا بأمنها 9911

األطلسً )الناتو( من بلجٌكا ، برٌطانٌا تألفت العضوٌة األصلٌة لمنظمة حلؾ شمال 

، كندا ، الدنمارك ، فرنسا ، اٌسلندا ، اٌطالٌا ، لوكسمبورغ ، هولندا ، النروٌج ، 

البرتؽال والوالٌات المتحدة . تشكل العمود الفقري لحلؾ الشمال االطلسً من خالل 

 91ال  الحصن عسكري الؽربً ضد االتحاد السوفٌٌتً وحلفاؤه على مدى السنوات

المقبلة ، مع عضوٌتها التً تنمو بشكل اكبر على مدى حقبة الحرب الباردة . وقد 

، وجمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة )ألمانٌا  9198اعترؾ الٌونان وتركٌا فً عام 

. نتٌجة عدم رضاه دورها فً  9128واسبانٌا فً عام  9199الؽربٌة( فً عام 

ب من المشاركة العسكرٌة فً حلؾ الشمال المنظمة ، والتً اختارت فرنسا لالنسحا

 . 9119ولم ٌعودوا حتى عام  9122االطلسً فً عام 

، ومع ذلك ، بدأت الوالٌات المتحدة وعدد من أعضاء آخرٌن  9191فً منتصؾ 

فً دفاع الناتو بجعل ألمانٌا الؽربٌة جزءا من التحالؾ لٌسمح بتشكٌل جٌش تحت 

 9لؽربٌة رسمٌا لحلؾ الشمال االطلسً فً ٌوم القٌود المشددة . انضمت ألمانٌا ا

. كان  99، ووقع حلؾ وارسو بعد أقل من أسبوعٌن ، فً شهر ماي  9199ماٌو 

االنضمام إلى االتحاد السوفٌاتً فً الحلؾ لكل من ألبانٌا ، بلؽارٌا ، تشٌكوسلوفاكٌا 

رومانٌا . وظلت ، جمهورٌة ألمانٌا الدٌمقراطٌة )ألمانٌا الشرقٌة( ، المجر وبولندا و

هذه التشكٌلة ثابتة حتى انتهاء الحرب الباردة مع تفكٌك جمٌع الحكومات الشٌوعٌة 

 . 9111و  9121فً أوروبا الشرقٌة فً عام 

مثل منظمة حلؾ الشمال األطلسً ، ركز حلؾ وارسو على هدؾ خلق الدفاع 

ا عنصر المنسق بٌن الدول األعضاء من أجل ردع هجوم العدو . وكان هناك أٌض

األمن الداخلً لالتفاق الذي أثبت جدواه إلى االتحاد السوفٌاتً . عندما وجد قادة 

السوفٌت أنه من الضروري استخدام القوة العسكرٌة إلخماد الثورات فً المجر فً 

، قدموا على سبٌل المثال هذا العمل  9122وتشٌكوسلوفاكٌا فً عام  9192عام 

 . (9)تحاد السوفٌتً وحدهلٌقوم به حلؾ وارسو بدال من اال
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