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 شكـــــر و تقــــديـــــر 

الحمد هلل رب العالمين , في كل حين , وحيث حمدنا  وال محمود سواه لو           
الحمد ولو الفضل العلي القدير .. خالق االكوان ... وباعث المرسلين ... رحمة  
للعالمين ... والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين ... محمد بن عبد اهلل  

اىرين ... وصحبو المنتجبين ... ومن  صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو الطيبين الط
 تبعيم الى يوم الدين .

وبعد ... يدعونا واجب االعتراف بالجميل ... ان نبتدأ شكرنا وتقديرنا الى         
تفضل باإلشراف على ىذا البحث ,  رائد صالح علي (( المساعد الدكتور ))

ه من مالحظات  واحسن الينا بعلمو ... ولما اوالنا من رعاية علمية وما ابدا
ه فجزاه  وتوجييات قيمة طيلة مدة اشرافو على البحث و ارشدنا الى غايتنا بصبر 

 اهلل كل الخير واالحسان

لما  العلوم السياسية  كما ونتوجو بشكرنا الجزيل الى االساتذة في قسم          
الى الييئة  لقيمة كما ونتقدم  ابدوه من مساعدة وسعة صدر واعطاء المشورة ا

 سية اساتذتنا االف اضل الذين درسنا على ايدييم فجزاىم اهلل خيراً  ...التدري

و اخيرا ... نود ان نتقدم بأوفر الشكر واالمتنان ... الى عائالتنا ... التي       
تأبى الكلمات ان تجد تعبيرًا ليا الذين شاطرونا العون والسند في احلك  

صفحات ىذه الرسالة ... الظروف ... ولكل من ترك بصمات واضحة نيرة على  
سواء كانت ملموسة ام غير ملموسة ... ربنا قصدنا من ىذا وجيك الكريم  
لتحقيق غايتنا ان شاء اهلل تعالى . وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين والصالة  

 والسالم على سيدنا محمد و آلو الطيبين الطاىرين .
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 ةــدمــاملق
  

كانت معاهدة حلف شمال االطلسً ) الناتو ( هً عملٌة توسٌع و امتداد بعد          

انهٌار المعسكر االشتراكً و تراجع نفوذ القوة السوفٌتٌة فً اوروبا الشرقٌة فً 

, وقد قوبلت بالتشجٌع من قبل  1948نهاٌة التسعٌنٌات , و تلتها معاهدة بروكسل 

فً الدفاع ) الناتو ( بجعل  1951تحدة منتصف واشنطن . حٌث بدأت الوالٌات الم

المانٌا جزء من التحالف . حٌث كان هناك للحلف مجالس و لجان تنظٌم عمل الحلف 

لتجنب الوقوع فً االزمات والمخاطر التً تهدد الحلف , حٌث كانت هناك آثار 

لف عقٌدٌة و دولٌة على حلف الناتو , وكذلك اٌجاد دور اضافً فً ادارة آثار الح

حٌث ان ظاهرة االرهاب ال ٌمكن تجاهلها على الصعٌد العالمً و ذلك بسبب ما 

فً تخلفه ورابها من آثار على المجتمعات والدول , وكان هناك دور مهم للحلف 

الحرب الباردة , و كذلك فً اطار السٌاسة الخارجٌة و مكافحة االرهاب بعد انتهاء 

الخلٌجً , وهذه الظاهرة ) االرهاب ( هً  االمنٌة المشتركة مع دول مجلس التعاون

ظاهرة مجتمعٌة وعالمٌة سادت فً الحضارات المختلفة و بصور واشكال متعددة , 

 وذلك الختالف االهداف و االٌدٌولوجٌات المتعلقة ببنٌة هذه الظاهرة . 
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 ثــبحـة الــمٌــاه

  

تعود اهمٌة البحث الى كونه ٌتناول ابرز ادوات الصراع على المنطقة , و         

التً ٌراد من خاللها إلبتداع شرق اوسط جدٌد تفرض فٌه الوالٌات المتحدة هٌمنتها 

من خالل اعادة صٌاغة دول المنطقة والسٌطرة على ثرواتها و مقدراتها , و قتل 

عنً بهذه االداة حلف الناتو الذي اصبح اداة روح الممانعة و المقاومة فٌها . وت

 امرٌكٌة بإمتٌاز , و الذي بات ٌعسكر فً قلب المنطقة و فً اكثر من مكان منها .

 

 ثـبحـة الـشكلــم

  

ٌهدف البحث الى معالجة اشكالٌة مفادها ان حلف الناتو دفع الدول االعضاء          

تساؤالت عدة طرح تً و من خالل ذلك لعقده الزالة االرهاب و تحقٌق السالم الدول

 و كما ٌلً : 

 

ما هو السبب الذي دفع الدول االوروبٌة و الوالٌات المتحدة الى انشاء حلف  – 1

 شمال االطلسً ؟

 هل اثرت التحوالت الدولٌة على حلف شمال االطلسً ؟ – 2

 هل استطاع حلف الناتو مكافحة االرهاب و تهدٌداته على العالم ؟ – 3
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 ث ــة البحــفرضٌ

 

نفترض فً هذا البحث عدة فرضٌات و اول تلك الفرضٌات ان         

الغرض من نشأة حلف الشمال االطلسً مشاركة الوالٌات المتحدة بفعالٌة مع 

الدول االوروبٌة ومن خالل هذا الحلف خرجت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

عن مبدأ العزلة و الغرض من ذلك الحلف هو تحقٌق االمن الجماعً 

عضابه . اما الفرضٌة الثانٌة ان التحوالت الدولٌة قد ادت الى احداث آثار أل

على حلف الناتو . والفرضٌة الثالثة متمثلة بوجود دور ممٌز للحلف فً 

 مكافحة االرهاب .

 

 

 ث ــة البحــمنهجٌ

 

وقد تم االعتماد فً هذا البحث على كل من المنهج الوصفً والمنهج         

تالبم مع موضوع البحث باإلضافة الى استخدام المنهج التحلٌلً بما ٌ

التأرٌخً لعدد من الوقابع المتعلقة بحلف شمال االطلسً النه ٌمكن فهم 

 الحاضر والتنبؤ بالمستقبل دون الرجوع الى االحداث التأرٌخٌة الماضٌة .
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 ث ــة البحــهٌكلٌ

 

ي ٌفً بالموضوع من لكً نكون قد وضعنا هذا البحث بالشكل الذ        

معلومات فقد تم تقسٌم هذا البحث الى ثالث مباحث تناولت فً المبحث االول 

نشأة حلف شمال االطلسً ) الناتو ( وتم تقسٌم هذا المبحث الى ثالث مطالب 

تناولنا فً المطلب االول تأسٌس الحلف و اهدافه و فً المطلب الثانً 

اتو( اما المطلب الثالث فتم تخصٌصه الدوافع التً ادت الى تأسٌس حلف ) الن

لبٌان الهٌكل التنظٌمً لحلف الناتو . اما المبحث الثانً فكان بعنوان 

التحوالت الدولٌة و اثرها على تغٌٌر عقٌدة حلف الناتو و ٌتضمن مطلبٌن 

االول ٌخص التحوالت الدولٌة والمطلب الثانً اثر التحوالت الدولٌة على 

. اما المبحث الثالث فتم تخصٌصه لدور حلف الناتو  تغٌٌر عقٌدة حلف الناتو

فً مكافحة االرهاب و هذا البحث تم تقسٌمه الى مطلبٌن االول بعنوان 

ظهور االرهاب و تهدٌداته على العالم و المطلب الثانً الدور الذي لعبه 

حلف شمال االطلسً فً مكافحة االرهاب باإلضافة الى الخاتمة التً تخص 

, وكذلك االستنتاجات التً استحصلناها من موضوع البحث موضوع البحث 

و اسأل هللا تعالى ان اكون قد وفقت فً هذا البحث فاذا اصبت فهذا فضل من 

 هللا و اذا قصرت فهو من نفسً وما الكمال اال هلل وحده . 
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 ث االول ــالمبح

 :حلف شمال االطلسً ) الناتو (  ودوافع نشأة

هذا المبحث نشأة وتأسٌس حلف شمال االطلسً ) الناتو ( نعً فً سوف        

 باإلضافة الى اهم دوافع الحلف .

 ل والمطلب اال

 نشأة شمال حلف االطلسً ) الناتو ( 

نشأت حلف شمال االطلسً ) الناتو ( بموجب معاهدات كان لها اثر كبٌر          

بب بعض الحروب فً نشؤه و تطوره التً كانت تنعقد فً مجموعة من الدول بس

التً كانت تهدد بعض الدول االوروبٌة و كانت معاهدة حلف شمال االطلسً امتداد  

, كل من بلجٌكا و  1948آذار  17وتوسٌع الطار معاهدة بروكسل التً وقعتها فً 

لوكسمبورغ وهولندا و برٌطانٌا و فرنسا هذه المعاهدة جاءت نتٌجة تصاعد حدة 

ٌن خاصة بعد زٌادة النفوذ السوفٌتً فً اوروبا و الذي الحرب الباردة بٌن المعسكر

تحول الى خطر ٌهدد الدول االوروبٌة 
(1)

  . 

وقد قوبلت معاهدة بروكسل بالتشجٌع فً واشنطن , و انطلقت دعوات           

لتوسٌعها و دخول الوالٌات المتحدة عضواً فٌها , و استقر الرأي بعد اجتماع على 

مستوى وزراء خارجٌة دول المعاهدة و الوالٌات المتحدة على تطورها الى تحالف 

و بعد مداوالت , طلسً اوسع . ومن هنا بدأ وضع مٌثاق تأسٌسً لحلف شمال اال

نة الدابمة لمٌثاق االطلسً فً بروكسل التً كانت استمرت قرابة العام تمكنت اللج

من االنتهاء من اعداد مٌثاق الحلف اذ  –قد شكلها وزراء خارجٌة الدول المذكورة 

نٌسان عام  4تم االحتفال بإنشابه و ابرازه الى حٌز الوجود فً مدٌنة واشنطن فً 

االطلسً   NATOبذ عرف بحلف شمال و منذ 1949
(2)

  . 

وقد كانت هذه الخطوة بمنزلة تأكٌد امرٌكً للصلة الوثٌقة بٌن امنها و االمن          

االوروبً تأكٌدا لضمانها على حصار المد الشٌوعً 
(3 )

. 

  34, ص 8991,  الكوٌت , مؤسسة الصباح,ظومة شمال االطلسً اسماعٌل صبري مقلد , من – 8

 ,8998,  الكوٌت , مؤسسة الصباح ,اسماعٌل صبري مقلد , التكتالت االقلٌمٌة ودول عدم االنحٌاز  – 7
 . 884ص

4 – NATO  ًاشارة الى االحرف االولى من معاهدة حلف شمال االطلسorganization (Treaty north 
Atlantic  )   لذلك ٌطلق علٌه فً الترجمات العربٌة اسم ) الناتو ( او معاهدة حلف شمال االطلسً او ,

 .تحالف االطلسً او حلف االطلنطً 
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و لذلك لم ٌكن من المستغرب ان تؤكد االدارة االمرٌكٌة فً حٌنه انه ال          

هذه ٌمكن الفصل بٌن االمنٌن االوروبً و االمرٌكً , وانه ٌجب النظر الى 

 .1945المعاهدة فً اتفاق مع االجراءات االمرٌكٌة االخرى لتعزٌز السالم منذ عام 

على مثل هذه الخطوة مثل  لإلقدامولعل من االسباب التً دفعت الوالٌات المتحدة 

االمم المتحدة فً اتخاذ اجراءات فعالة , وهً التً كانت تعود علٌها الوالٌات 

المتحدة اصال كبٌرا فً تناول القضاٌا الخالفٌة فً النظام العالمً بكفاءة و ذلك 

للقوتٌن العظمٌٌن , االمر الذي ادى الى عدم قدرة مجالس بسبب االتجاهات المختلفة 

على اتخاذ قرارات حاسمة االمن 
(1 )

 . 

و بتوقٌع المعاهدة بدأت مرحلة جدٌدة تخات فٌها الوالٌات المتحدة عن مبدأ         

العزلة الذي طالما حكم سٌاستها الخارجٌة لتشارك بفعالٌة فً االمن االوروبً فً 

ظل ما درج على تسمٌته بالحرب الباردة وطٌلة هذه الحروب لم تطرأ على بنٌة 

لف و استراتٌجٌته اي تغٌرات مهمة و حافظ على مهمته الربٌسٌة و المتعلقة الح

بتحقٌق مهمة االمن الجماعً ألعضابه فً مواجهة الخطر السوفٌتً , و ظلت 

سٌاسته محكومة باعتبارات الحرب الباردة  بٌن المعسكرٌن و بإستثناء دخول بقٌة 

لى عضوٌة الحلف حتى وصل االعضاء االوروبٌٌن الغربٌٌن فً مرحلة متتالٌة ا

دولة لم تحصل اي تطورات مهمة فً استراتٌجٌته و توجٌهاته   28عددهم الى 
(1) . 

جاسر الشاهد , تأثٌر استراتٌجٌات السٌاسة االمرٌكٌة على توجهات الناتو , مجلة السٌاسة الدولٌة ,  – 8

 . 71, ص 7117, القاهرة , تموز  879العدد 
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 المطلب الثانً 

 دوافع تأسٌس حلف الشمال االطلسً الناتو :

بدأ الصراع مع المعسكر االشتراكً والكتلة الشرقٌة الشٌوعٌة التً ٌقودها          

او اتحاد السوفٌاتً تقرٌبا فً نهاٌة الحرب  السوفٌاتٌةاتحاد الجمهورٌات االشتراكٌة 

ركٌب الحكومات اشرف على االتحاد السوفٌاتً وت 1945 – 1939العالمٌة الثانٌة 

الموالٌة لالتحاد السوفٌاتً فً العدٌد من مناطق والتً اتخذتها من النازٌٌن من 

ردا على ذلك , سعت الوالٌات المتحدة وحلفاؤها الغربٌٌن طوقا خالل الحرب . 

,  1947لمنع المزٌد من توسٌع النفوذ الشٌوعً فً القادة االوروبٌٌن . فً عام 

حدة خطة مارشال , وهً المبادرة الدبلوماسٌة والتً قدمت تقوم قادة الوالٌات المت

مساعدات الى الدول الصدٌقة للمساعدة على اعادة بناء البنى التحتٌة واالقتصادات 

التً دمرتها الحرب الخاصة بهم 
(1)

 . 

دفعت احداث السنة التالٌة القادة االمرٌكٌٌن الى تبنً موقف اكثر عسكري         

, حدث االنقالب برعاٌة االتحاد السوفٌاتً والذي  1948فبراٌر تجاه السوفٌت فً 

اطاح الحكومة الدٌمقراطٌة من تشٌكوسلوفاكٌا وجلبت هذه االمة بقوة فً المعسكر 

الشٌوعً . فً غضون اٌام قلٌلة اتفق زعماء الوالٌات المتحدة لالنضمام الى 

 االوروبٌٌن . اتفاق امنً مشترك مع حلفابهاالمناقشات الدامٌة مع تشكٌل 

ٌونٌو من ذلك العام , عندما احترق  –اكتسبت عملٌة طابعا جٌدا فً حزٌران         

االتحاد السوفٌاتً من الوصول الى برلٌن مما اخطر الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا و 

فرنسا لنقل االمدادات الى قطاعاتها من المدن االلمانٌة التً كانت مقسمة بٌن الحلفاء 

الغربٌٌن واالتحاد السوفٌاتً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة 
(2 )

. 

.توسٌع حلف الناتو , مركز الدراسات السٌاسٌة و االستراتٌجٌة ,  8992التقرٌر االستراتٌجً العربً  – 8

 . 8991القاهرة 

 . 4المصدر نفسه : ص – 7
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عندما  1949نٌسان ابرٌل  4لذلك خلص مناقشات الدول الغربٌة و قواها فً         

ٌة و اوروبا الغربٌة فً دولة فً امرٌكا الشمال 12اجتمع وزراء خارجٌة لكل من 

واشنطن , للتوقٌع على معاهدة شمال االطلسً كانت فً المقام االول على االتفاقٌة 

التً تضمنت على شن الهجوم العسكري ضد اي من  5االمنٌة مع المادة رقم 

الموقعٌن والذي ٌعتبر هجوما ضد كل منهم .وضعت  وزٌرة الخارجٌة االمرٌكٌة 

( , لتعكس تغٌٌرا هاما فً  1971 – 1893لى الوثٌقة ) اتشٌسون توقٌعها عدٌن 

كانت الوالٌات المتحدة  1711السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة . للمرة االولى منذ 

مرتبطة رسمٌا بأمنها 
(1)

. 

اسماء الدول المشاركة فً الحلف االطلسً نقلت العضوٌة االصلٌة لمنظمة          

جٌكا , برٌطانٌا , كندا , الدنمارك , فرنسا , حلف شمال االطلسً ) الناتو ( من بل

اٌسلندا , اٌطالٌا , لوكسمبورغ , هولندا , النروٌج , البرتغال والوالٌات المتحدة . 

تشكل العمود الفقري لحلف شمال االطلسً من خالل الحصن العسكري الغربً ضد 

عضوٌتها التً المقبلة , مع  41االتحاد السوفٌتً و حلفاؤها على مدى السنوات الـ 

تنمو بشكل كبٌر على مدى بقٌة الحرب الباردة . وقد اعترف الٌونان و تركٌا فً 

و  1955, و جمهورٌة المانٌا االتحادٌة ) المانٌا الغربٌة ( فً عام  1952عام 

. نتٌجة عدم رضاه دورها فً المنظمة , والتً اختارت  1982اسبانٌا فً عام 

ولم  1966لعسكرٌة فً حلف الشمال االطلسً عام فرنسا لالنسحاب من المشاركة ا

 1995ٌعودوا حتى 
(2)

  . 

 

روسٌا و الناتو الجدٌد , قراءات فً مدلوالت الالئحة التأسٌسٌة ,  مجلة السٌاسة  –ابراهٌم عرفات  – 8

 . 4, ص 8992, القاهرة ,  879الدولٌة , العدد 

 .  3المصدر نفسه , ص – 7
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 حلف وارسو : 

كان حلف وارسو فً بعض الطرق هو استجابة الى انشاء منظمة حلف        

شمال االطلسً على الرغم من انه لم ٌنشأ خالل ست سنوات من انشاء التحالف 

العربً الى حٌز الوجود كانت بشكل مباشر من قبل اعادة تسلٌم المانٌا الغربٌة 

العالمٌة  فً اعقاب الحرب 1955وانضمامها الى الحلف شمال االطلسً عام 

االولى والحرب العالمٌة الثانٌة . وانقادت السوفٌت بالتخوف جدا من المانٌا مرة 

اخرى هً السلطة العسكرٌة المشتركة من قبل العدٌد من الدول االوروبٌة على 

جانبً انقسام الحرب الباردة فً دفاع الناتو ٌجعل المانٌا الغربٌة جزء من التحالف 

المشددة , انضمت المانٌا الغربٌة رسمٌا لحلف الشمال بتشكٌل جٌش تحت القٌود 

ووقع حلف وارسو اقل من اسبوعٌن فً شهر ماي  1955ماٌو  5االطلسً فً ٌوم 

, كان االنضمام الى االتحاد السوفٌتً لكل من بلغارٌا و المانٌا تشكل جمهورٌة  14

مع تفكٌك الحكومات المانٌا الدٌمقراطٌة و ظلت هذه ثابته حتى انتهاء الحرب الباردة 

مثل منظمة حلف الشمال االطلسً , ركز  1991و  1989الشٌوعٌة فً اوروبا 

خلق الدفاع المنسق بٌن دول االعضاء من اجل ردع هجوم العدو وكان على هدف 

االمن الداخلً اثبت جدواه الى االتحاد السوفٌتً ومن الضروري استخدام القوة 

, و ان العمل ٌقوم به حلف وارسو  1956ر عام العسكرٌة الخماد الثورات فً المج

بدال من االتحاد السوفٌتً وحده 
(1)

  . 

 

االحالف و التكتالت فً السٌاسة العالمٌة  , سلسلة مجلة السٌاسة الدولٌة , تموز  ,محمد عزٌز شكري  – 8

8919 . 
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 المطلب الثالث

 

 الهٌكل التنظٌمً لحلف الشمال االطلسً ) الناتو ( :

 

اوروبٌة ٌمكنها ان تدعم  العضوٌة فً حلف الناتو مفتوحة امام اي دولة        

مبادئ معاهدة الحلف و االسهام فً تعزٌز امن منطقة شمال االطلسً ) الناتو ( , 

دولة ابرزها الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة  28وٌضم الحلف فً الوقت الراهن 

 نظٌمً للحلف بشكل عام قسمٌن هما : و فرنسا وتركٌا . وٌشمل الهٌكل الت

 المدنً من :الهٌكل التنظٌمً العسكري ٌتكون الهٌكل التنظٌمً 

 

 مجلس حلف شمال االطلسً :  – 8

وهو اعلى سلطة التخاذ القرار فً الحلف , وهو عبارة عن تجمع              

سٌاسً ٌتكون من جمٌع دول الحلف . هو المجلس هو المسؤول عن اتخاذ القرارات 

عبر التشاور فً مختلف المسابل االمنٌة . ٌجتمع هذا المجلس بشكل دوري مرة كل 

عام 
(2. ) 

 

 

حلف الناتو , مركز الدراسات السٌاسٌة و االستراتٌجٌة ,  . توسٌع 8992التقرٌر االستراتٌجً العربً  – 8

 . 8991القاهرة , 

 

 . 4ص مصدر سابق ,  ,مركز الدراسات السٌاسٌة االستراتٌجٌة – 7
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 لجنة نواب المجلس :  – 7

و ٌمثل فٌها جمٌع الدول االعضاء بالحلف و تكون مهامها وضع السٌاسة          

المجلس الدوري والقٌام بأعمال مكتب االستعالمات العامة دون انتظار اجتماع 

 والدعاٌة .

 

 اللجنة االقتصادٌة والمالٌة : – 4

مهمتها ابداء التوجٌه فً النواحً المالٌة لتجنب االزمات االقتصادٌة التً قد         

 تنشأ نتٌجة البرامج العسكرٌة الموضوعة . 

 

بٌنما ٌتكون الهٌكل التنظٌمً العسكري من الهٌبات العسكرٌة و هً عبارة            

 عن لجان لها عدة اختصاصات عسكرٌة مختلفة : 

 أ / اللجنة  العسكرٌة .

 ب / اللجنة الدابمة .

 جـ / القٌادة العلٌا المتحالفة فً اوروبا .

 د / لجنة كندا والوالٌات المتحدة .

 ج العسكري .هـ / لجنة االنتا

روسٌا والناتو الجدٌد , قراءات فً مدلوالت الالئحة التأسٌسٌة , المجلة السٌاسٌة  –ابراهٌم عرفات  – 8

 .  5ص 8992, القاهرة ,  879العدد  الدولٌة ,
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 المبحث الثانً

 

  

 التحوالت الدولٌة واثرها على تغٌر عقدة حلف الناتو 

 

 

 المطلب االول / التحوالت الدولٌة 

 

 المطلب الثانً / آثار التحوالت الدولٌة على عقٌدة حلف الناتو 
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 المطلب االول 

 التحوالت الدولٌة 

 

منذ اوابل التسعٌنات من القرن العشرٌن , تبلور نظام دولً جدٌد كانت          

ة مؤشراته : انتهاء الكتلة السوفٌتٌة المتمثلة فً حلف وارسو وانتهاء الشٌوعٌة كقو

سٌاسٌة نتٌجة تهاوي انظمة الحكم فً شرق اوروبا ووسطها , وتبدل طبٌعة عالقات 

القوى العظمى و توازناتها , اذ انتهى الصراع االٌدٌولوجً و سباق التسلح بٌن 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و روسٌا , و التحول الى التكتالت االقتصادٌة الكبرى
(1 )

عض الدول حٌث تفكك االتحاد السوفٌتً الى خمس , و تغٌر الخرٌطة السٌاسٌة لب

عشرة دولة , وٌوغسالفٌا الى خمس دول , وانشطرت تشٌكوسلوفاكٌا الى دولتٌن , 

وتوحدت المانٌا و من ثم اثرت هذه المتغٌرات فً العقٌدة االستراتٌجٌة وهٌكل القوة 

رحلة مابعد وتقاسم االعباء فً الحلف , حتى ٌمكنه مواجهة التهدٌدات الجدٌدة لم

الحرب الباردة
(2 )

. 

 

 

 

, مركز الدراسات السٌاسٌة و  8عماد جاد , حلف االطلنطً مهام جدٌدة فً بٌئة امنٌة مغاٌرة ط – 8

 834, ص 8911االستراتٌجٌة بمؤسسة االهرام , القاهرة , 

 

  31اسماعٌل صبري مقلد , مصدر سٌف ذكره , ص – 7
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رأت دول الحلف ضرورة ادخال تغٌٌرات على استراتٌجٌة الحلف وفق        

السٌاسات اآلتٌة
(1 )

: 

 

السعً الحثٌث لتوسٌع حلف شمال االطلسً , وممارسة ضغط مستمر على  – 1

روسٌا حتى تقبل هذا التوسٌع من جهة الشرق , وقد وقعت قٌادة الحلف و القٌادة 

التعاون بٌن الجانبٌن , بعد ما كان هذا االمر  الروسٌة اتفاقات أمنٌة تقوم على

 مرفوضا فً السابق .

 

ربط مستقبل االمن االوروبً بالدور الذي ٌمكن ان ٌقوم به الحلف فً  – 2

االزمات الساخنة داخل اوروبا و على اطرافها , ففً ازمات البوسنة و الهرسك و 

تحدة كقوة لحفظ السالم , كوسوفو ,تدخلت قوات الحلف مباشرة او بإشراف االمم الم

 او لتوجٌه ضربات عسكرٌة ضد القوات الصربٌة المدعومة من روسٌا .

 

اٌجاد دور اضافً للحلف فً ادارة االزمات الدولٌة داخل اوروبا و فً الشرق  – 3

( , بحٌث صارت 1999االوسط , تبلورت هذه السٌاسة بعد حرب كوسوفو )

عد موافقة مجلس االمن الدولً , حتى ان امكانات تدخل الحلف عسكرٌا مطروحة ب

 ق بالقوات العسكرٌة لهذا الحلف .ٌالجماعً بات منوطاً من حٌث التطب مبدأ االمن

 

 

 .  884, ص 7114, دار امواج للنشر , بٌروت ,  8عدنان السٌد حسٌن , نظرٌة العالقات الدولٌة , ط – 8
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عوابق بشكل عام ان ما دفع الحلف الى ولوج المرحلة الجدٌدة هو انتهاء   و        

توسٌع دور الحلف خارج اوروبا , و ابرزها انتهاء التخوف من ضعف الدفاعات 

فً اوروبا , وانتهاء القلق من احتماالت االنسٌاق نحو التورط فً نزاعات غٌر 

المناطق المجاورة سواء فً  ضرورٌة من جراء ذلك , كما ان االحداث التً تقع فً

جنوب المتوسط او فً باقً مناطق الشرق االوسط او فً البلقان , لن تخفً 

المصالح الغربٌة من التعرض للتهدٌد 
(1 )

. 

 

وادى ما تقدم الى دفع الحلف نحو تكٌٌف استراتٌجٌته وقواته و هٌاكله مع        

االعضاء فً تشرٌن الثانً  البٌبة االمنٌة التً تغٌرت بصورة هابلة , و انتهى

, الى اقرار مفهوم استراتٌجً مفاده ان تقوم الدول االعضاء بتطوٌر  1991

القدرات الالزمة للتعامل مع تشكٌلة اوسع من المهمات و التهدٌدات و من ضمنها : 

القدرة على القٌام بعملٌات ادارة االزمات , ومهام حفظ السالم , ثم عاد االعضاء 

 1994ل عام فً قمة بروكس
(2 )

. 

 

 

 

,  8918, المؤسسة العربٌة للدراسات , بٌروت ,  8هٌثم االٌوبً وآخرون , الموسوعة العسكرٌة , ج – 8

 . 143ص

 

جابر الشاهد , تأثٌر استراتٌجٌات السٌاسة االمرٌكٌة على توجٌهات الناتو , مجلة السٌاسة الدولٌة ,  – 7

 . 95م , ص 8992, القاهرة ,  879العدد 
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وطوروا استراتٌجٌة جدٌدة للحلف ارتكزت على ما ٌأتً       
(1)

 : 

اقرت قمة بروكسل )) برنامج الشراكة من اجل السالم الذي طرحته الوالٌات  – 1

المتحدة االمرٌكٌة لكً تفتح الباب امام الدول الشٌوعٌة السابقة , بما فٌها روسٌا , 

 إلقامة مزٌد من عالقات التعاون العسكري مع الحلف , دون منحها حق العضوٌة .

 

مشتركة متعددة المهام التً سوف تمكن قوات القرر الحلف تطبٌق مبدأ القوات  – 2

الناتو من التحرك بمرونة اكثر فً التعامل مع الصراعات االقلٌمٌة وادارة االزمات 

و عملٌات حفظ السالم , و سوف تسمح للناتو ان ٌقدم الدعم العسكري للدول 

 االوروبٌة , برعاٌة اتحاد غرب اوروبا .

 

م للحلف , وكان ذلك ٌعنً توسٌع عضوٌة فتح الباب ألعضاء جدد لالنضما – 3

الحلف , بحٌث ٌمكن ضم دول اوروبا الشرقٌة و الشٌوعٌة سابقا للحلف , بعد تغٌٌر 

 انظمتها السٌاسٌة و االقتصادٌة .

 

 

,  7114حسن طوالٌة , نظام االمن الجماعً فً النظرٌة والتطبٌق , عالم الكتب الحدٌثة , عمان ,  – 8

 .  851ص
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و استمر التغٌٌر والتطور على العقٌدة االستراتٌجٌة للحلف , و كان التطور         

االهم و االبرز الذي ادى الى اقرار المٌثاق االستراتٌجً الجدٌد , هو : بٌان قمة 

, الذي القى الضوء على المهام المستقبلٌة للحلف فقد حرصت  1999واشنطن عام 

و تطوٌره وتزوٌده باإلمكانات المادٌة  الوالٌات المتحدة على بقاء حلف الناتو

نحو الشرق االوروبً فً والتقنٌة وتطوٌر مهماته , و توسٌع نطاق العضوٌة فٌه 

محاولة لتفعٌل دور الحلف فً حل بعض المشكالت الدولٌة
(1 )

 . 

 

و ابقابه ركٌزة اساسٌة لالستراتٌجٌة الغربٌة وبهذا التوجه تضمن الوالٌات         

المتحدة بقاء قٌادتها لهذا التحالف الذي ٌمكنها من التدخل فً شؤون اوروبا الداخلٌة 

, كما تضمن تأكٌد ارتباطها بأوروبا الموحدة من خالل دورها القٌادي فً الحلف و 

منعها من تجاوز حدودهاكذلك تحجٌم دور روسٌا و 
(2. ) 

 

 

 

 

 . 858حسن طوالٌة , مصدر سبق ذكره , ص – 8

 

 . 91جابر الشاهد , مصدر سبق ذكره , ص – 7
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بالوسابل السٌاسٌة والعسكرٌة , واالسهام فً تحقٌق السالم واالستقرار فً        

ركة  فً المنطقة وردع التهدٌدات والعدوان ضد اي بلد من اعضاء الحلف و المشا

ادارة االزمات والحوار , و اتخاذ القرارات الخاصة باألمن االوروبً , وقد جاءت 

ازمة اقلٌم كوسوفا
(1  )

فً ٌوغسالفٌا , لتضع الحلف ذاته امام مهمات جدٌدة , نٌابة 

المجموعة الدولٌة ,  باسمعن نظام االمن الجماعً الذي ٌضطلع به مجلس االمم 

 . 1999عام جمهورٌة ٌوغسالفٌا  والقٌام بعدوان عسكري على

 

وتكرار العدوان على العراق بإدارة حلف االطلسً , وذلك بتصمٌم مسبق         

من قبل الوالٌات المتحدة بعدم عرض الموضوع على مجلس االمم تحاشٌاً الستخدام 

روسٌا حق النقض
(2 )

. 

 

ونستنتج ان الناتو وفقاً الستراتٌجٌته الجدٌدة ٌلعب ادوار اهم من تلك التً         

كان ٌمارسها من قبل فً ظل الحرب الباردة حٌث ان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

لها , و ٌلً تسعى الى جعله بالكامل فً خدمة المخططات السٌاسٌة و االستراتٌجٌة 

 ب . طموحاتها بدعوة محاربة االرها

 

 

, القاهرة , تموز ,  842عزة جاله , كوسوفا جذور الصراع فً البلقان , مجلة السٌاسة الدولٌة , العدد  – 8

 . 11, ص 8999

, القاهرة ,  842ابو بكر الدسوقً , الٌان كوسوفا بٌن التفاوض و القتال , السٌاسة الدولٌة , العدد  – 7

 .  19, ص 8999تموز , 
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 المطلب الثانً 

 آثار التحوالت الدولٌة على عقٌدة حلف الناتو 

 

و ما واجهتها من آثار تخص الجانب العقٌدي الذي ان التحوالت الدولٌة         

ٌكون فً الحلف , وما ٌؤثر هذا الحلف على االحداث والتوسعات التنموٌة وفٌما ٌلً 

 اهم تلك اآلثار والتحوالت الدولٌة : 

السعً الحثٌث لتوسٌع حلف شمال االطلسً ) الناتو ( وممارسة ضغط مستمر  – 1

على روسٌا حتى تقبل هذا التوسٌع العقٌدي من جهة الشرق وقد وقعت قٌادة الحلف 

والقٌادة الروسٌة اتفاقات ) امنٌة ( تقوم على التعاون بٌن الجانبٌن بعدما كان هذا 

 االمر مرفوضا فً السابق .

 

قبل االمن االوروبً بالدور الذي ٌمكن ان ٌقوم به الحلف فً ربط مست – 2

االزمات الساخنة داخل اوروبا و على اطرافها , فهً ازمة البوسنة والهرسك 

 وكوسوفو . 

 

تدخل قوات الحلف ) الناتو ( مباشرًة او بإشراف االمم المتحدة كقوة لحفظ  – 3

سٌاومة من روالسالم او لتوجٌه ضربات ضد القوات الصربٌة المدع
(1)

 . 

 

 . 883 -  884, ,  ص المصدر سبق ذكرهعدنان السٌد حسٌن ,  – 8
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اعتبار اسرابٌل بمنزلة حلٌف طبٌعً فً الشرق االوسط وله دور وظٌفً  – 4

اقلٌمً فً جانب العقٌدة واالمن االجتماعً الذي ٌخص الحلف , وماله من اثر مهم 

 فً الجانب السٌاسً فً الشرق االوسط او فً الخلٌج العربً .

 

اخل اوروبا فً اٌجاد دور اضافً للحلف فً ادارة ) آثار ( االزمات الدولٌة د – 5

 ( , 1999الشرق االوسط , تبلورت هذه السٌاسة بعد ضرب كوسوفو ) 

 

ان االمن الجماعً بات منوط من حٌث التطبٌق بالقوات العسكرٌة لحلف الناتو  – 6

مجلس االمن الدولًوتحوالته الدولٌة العسكرٌة بعد موافقة 
(1 )

. 

 

 

  

عماد جاد , حلف االطلسً ) الناتو ( , مركز دراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة لمؤسسة االهرام ,  – 8

 .  834, ص 8991القاهرة , 
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من خالل دراستنا نستنتج , ان اآلثار والتحوالت الدولٌة فً عقٌدة حلف          

,  الناتو ( خارج اوروبا, كانت هً مرحلة جدٌة إلنهاء توسٌع عوابق حلف ) الناتو 

ومن ابرزها كما تبٌن لنا , انتهاء التخوٌف من ضعف الدفاعات العقٌدٌة وانتهاء 

اآلثار التً تعبر عن القلق , من االنسٌاق  نحو التورط فً نزاعات غٌر ضرورٌة , 

وكما تضمن تأكٌد ارتباط اوروبا الموحدة من خالل دورها القٌادي فً الحلف و 

 ر روسٌا ومنعها من تجاوز حدودها .كذلك تحجٌم دو
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 المبحث الثالث 

 

 ظهور االرهاب ودور حلف شمال االطلسً فً مكافحته

 

 ظهور االرهاب وتهدٌداته على العالم  -المطلب اول :

 

 دور حلف شمال االطلسً فً مكافحة االرهاب  -المطلب الثانً :
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 المطلب االول 

 االرهاب وتهدٌداته على العالمظهور 

 

اصبح االرهاب ظاهرة معرقلة لالستقرار الوطنً واالقلٌمً والدولً على           

السواء وعقبة امام تنمٌة و تطوٌر شعوب العالم , وقد ادركت الدول وشعوب العالم 

والمجتمع الدولً ككل خطورة هذه الظاهرة منذ ثالثٌنٌات القرن الماضً , اذ 

من بعض آثاره التً بدأت تظهر اوجدت آلٌات محددة وجهود كثٌرة لمكافحته والحد 

فً دول معٌنة آنذاك .
(1) 

 

وألن االرهاب ظاهرة ال ٌمكن تجاهلها على الصعٌد العالمً بسبب اآلثار           

المدمرة التً ٌخلفها وراءه على المجتمعات والدول بشكل عام وفً القرن العشرٌن 

الدولً االمر الذي صارت جرٌمة االرهاب من اكثر الجرابم خطورة على المجتمع 

(( الى لفظ دولً  الى مصطلح االرهاب الذي  1972دعى االمم المتحدة فً عام )) 

كان مستخدما من قبل للتعبٌر عن تلك الحمالت االرهابٌة .
(2) 

 

 

احمد فالح العموش , مستقبل االرهاب فً القرن الحادي والعشرٌن , مركز الدراسات والبحوث الجامعٌة  – 8

 . 89, ص  7115ٌف للعلوم االمنٌة , الرٌاض , , جامعة نا

 .77, ص  8993محمد عبد اللطٌف , جرٌمة االرهاب , دار النهضة , القاهرة ,  – 7
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بشكل جدٌد مختلف وذلك ولقد تطور االرهاب الدولً بداٌة االلفٌة الثالثة         

بسبب اختالف بنٌة وهٌكلٌة النظام العالمً الجدٌد ومحاولة دولة واحدة هً الوالٌات 

وهٌمنتها على العالم , مما جعل فكرة االرهاب المتحدة االمرٌكٌة فرض سٌطرتها 

الدولً اكثر شٌوعا واالستخدام االكثر فً اي وقت مضى مما ادى الى اندالع 

القرن الواحد والعشرون بقٌادة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  الحرب االولى فً
(1)

. 

 

والتً تعتبر االولى من نوعها فً تأرٌخ البشرٌة نتٌجة محاولتها التدخل فً         

الشؤون الداخلٌة للدول تحت مسمٌات مختلفة والتً باتت تهدد االمن والسلم الدولٌٌن 

, ومع تنامً عملٌات االرهاب  2111استقرارها خصوصا بعد احداث سبتمبر 

ٌحاول االقتصاد العالمً تخفٌف حدة التباطؤ الناتج من  2114وتنوعها منذ عام 

ضعف الطلب وتأثٌر التوترات الفٌوسٌاسٌة 
(2)

. 

 

 

, ص  7113, القاهرة  ,  818جعفر عبد المهدي , االرهاب الدولً , مجلة دراسات عربٌة , العدد  – 8

72  . 

, ص  7111, دار الكندي للنشر والتوزٌع , القاهرة ,  8هاٌل عبد المولى , االرهاب حقٌقته ومعناه , ط – 7

29 . 
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واخفض صندوق النقد الدولً توقعاته للنمو االقتصادي واعتبر ان           

االرهاب ٌحظى بأثر كبٌر التوقع فً االقتصاد السٌما فً منطقة الشرق االوسط  

االرهاب الى انعكاسات عبر الحدود حٌث ٌؤدي 
(1  )

. 

 

وفً ظل ما تشهده دول العالم الٌوم وخصوصا روسٌا والعراق وسورٌا و          

الجرابم  لبنان و الٌمن و لٌبٌا و مصر من اعمال ارهابٌة تؤدي الى ارتكاب افضع

بحق االنسانٌة , اال ٌتطلب ذلك التغاضً عن االسباب الربٌسٌة التً تعرقل دور 

المجتمع الدولً فً مكافحة االرهاب و اهمها مصالح الدول الكبرى و صراعاتها 

للسٌطرة على ثروات العالم , ناهٌك عن استراتٌجٌة بعض الدول النامٌة فً منطقة 

ون لها نفوذ اقلٌمً على حساب حقوق االنسان الشرق االوسط التً تسعى لكً ٌك

السٌاسٌة واالجتماعٌة 
(2 )

. 

 

 

 . 44, ص 7113مختار شعٌب , االرهاب صناعة عالمٌة , دار النهضة للطباعة والنشر , القاهرة ,  – 8

 . 47المصدر نفسه , ص – 7
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 المطلب الثانً

 دور حلف الشمال االطلسً فً مكافحة االرهاب 

 

ووظابفه الجدٌدة بعد انتهاء حصلت تطورات مهمة فً هٌكلٌة الحلف          

الحرب الباردة فعلى مستوى المؤسسات السٌاسٌة للحلف , انشا مجلس تعاون 

الى مجلس الشراكة  1997الذي طور فً العام  1991شمال االطلسً فً العالم 

ن اوروبا ومنطقة االوربً االطلسً , لتكون مهمته تنظٌم االعباء والمسؤولٌات بٌ

االطلسً وتوزٌعها , ولضبط احتماالت الصراعات و النزاعات داخلها واحتوابها 

عبر تطوٌر آلٌة التعاون فً جمٌع المجاالت سواء كانت امنٌة او سٌاسٌة 
(1 )

. 

 

من المؤسسات السٌاسٌة التً تم ادخالها الى الهٌكلٌة السٌاسٌة للناتو اٌضا          

روسٌا و مٌثاق  –ن اجل السالم والمجلس المشترك الدابم للناتو برنامج الشراكة م

اوكرانٌا , و تكشف هٌكلٌة الحلف الجدٌدة ووظابفه ان الناتو اخذ ٌولً تنفٌذ  –الناتو 

استراتٌجٌة فً التوسع نحو الشرق اهتماما متزاٌدا 
(2)

 . 

 

 

 –, مؤسسة االهرام القاهرة  44محمود المراغً , االرهاب فً العالم , مجلة السٌاسة الدولٌة , العدد  – 8

 . 7, ص 7118

و احكام القانون الدولً , عالم المكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع , جمال زاٌد اهالل ابو العٌنٌن , االرهاب  – 7

 . 785, ص 7119 –عمان 
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االوروبً من مكافحة االرهاب , احد العناصر االساس فً جعل االتحاد           

حواره السٌاسً مع المجموعات االقلٌمٌة و البلدان االخرى . وٌضطلع بدور قٌادي 

فً هذا المجال بهدف اقامة شراكة اوروبٌة وغربٌة مع االسالم المعتدل سواء فً 

االتحاد كذلك تتضمن ٌمة بدول البلدان االصلٌة ام مع الجالٌات االسالمٌة المق

عن نبذا خاصه اتفاقٌات المشاركة والتعاون وغٌرها من ادوات السٌاسة الخارجٌة 

مكافحة االرهاب 
 (1  )

 

 

اما فً اطار السٌاسة الخارجٌة واالمنٌة المشتركة أقٌم حوار مع الدول          

ضافة الى تشجٌع مجلس التعاون الخلٌجً فً القطاعات والمحاور المختلفة , باإل

دعم تعمٌق التعاون مع الدول األخرى , وقد حدد االتحاد االوربً اٌضاً سلسلة من 

االجراءات المتعلقة بأطر العمل فً شأن مذكرة التوقٌف االوروبٌة وتلك المتعلقة 

بفرق التحقٌق المشتركة , و االتفاقات الخاصة بمكافحة االرهاب 
(2)

 . 

 

 

 73ٌة حلف الناتو , مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة , المجلد محمد حسون , استراتٌج – 8

 .  411, ص 7111 –, سورٌا  8, العدد 

 . 411المصدر نفسه , ص -7
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هو السعً لمنع المجموعات االرهابٌة او كذلك من الركابز االخرى           

االرهابٌٌن كأفراد من التواصل فٌما بٌنهم , ومن التحرك بحرٌة , وحد التخطٌط 

لعملٌات ارهابٌة , وذلك عبر تفكٌك الشبكات التً توفر لهم الدعم و التموٌل , والرد 

ف وقوعها بمعنى القدرة على ادارة آثار العملٌات االرهابٌة ممكنة الوقوع . وتخفٌ

من منظور على التعاون و التضامن 
(1)

 . 

 

اعتمد مجلس االتحاد االوربً خطة عمل محددة لمكافحة التشدد والتجنٌد           

( تتصدى بالتفصٌل لمسألة الوقاٌة مع توجٌه اهتمام  2115لإلرهاب . فً عام ) 

التشدد او خاص لتطوٌر القدرات على مواجهة الظروف التً ٌمكن ان تسهل انتشار 

الرادٌكالٌة والتجنٌد . وذلك من خالل التعاون بٌن الدول االعضاء والمؤسسات 

االتحادٌة , فضالً عن الدول االخرى والمنظمات الدولٌة . 
 (2  )

 

 

 

الدولٌة , العدد ممدوح انٌس فتحً , اجراءات عملٌة توسٌع الناتو ضد االرهاب , مجلة السٌاسة  - 8

 . 29, ص  7115, القاهرة , اذار  872

, القاهرة ,  882هللا صالح , اهداف الناتو ضد االرهاب , مجلة السٌاسة الدولٌة , العدد  \عب – 7

  .  14ـ  7115ماٌس 
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ولندن فً  2114ادت العملٌات االرهابٌة فً مدرٌد فً اذار            

,  الى تكثٌف التعاون فً مكافحة االرهاب فً االتحاد االوربً 2115تموز 

, اكمال خطة العمل بأضافة المزٌد من التدابٌر واالجراءات الٌها , وقد 

( , اعالن حول  2114اذار  25اعتمد المجلس االوربً الذي انعقد فً ) 

امن ضد االرهاب ٌفرض واجب تقدٌم الدعم لكل االدوات المتاحة , التض

الموار العسكرٌة للدولة العضو فً االتحاد التً تتعرض لهجوم بما فً ذلك 

ارهابً . 
 (1 ) 

 

فً اطار الجهود االوربٌة فً مكافحة االرهاب , اعتمد المجلس         

ٌز القدرات ( منها تعز 2114كانون االول  17,  16االوربً فً ) 

االستخبارٌة على مستوى الوطنٌة واالقلٌمً وعلى مستوى المنظمات 

استراتٌجٌة  2115الدولٌة . كذلك اقر المحلس االوربً فً كانون االول 

االتحاد االوربً ضد االرهاب , التً تقوم على اربع ركابز اساسٌة هً 

ة , والنقل عبر الوقٌة من ظاهرة االرهاب , حماٌة المواطنٌن والبنٌة التحتٌ

الدعم هٌاكل االمن , تعقب االرهابٌٌن 
 (2  . )

 

 

 

, ص  7117 –, دار الحكمة , لندن  7عبد الحسٌن شعبان , االسالم واالرهاب الدولً , ط  - 8

81  . 

 

 ( . 7المصدر نفسه ,  )  -  7
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الجدٌد لدور حلف شمال قد جرى التشدٌد على المفهوم االستٌراتٌجً         

لمناسبة مرور  1999االطلسً فً اثناء قمة الحلف فً واشنطن التً عقد فً العام 

خمسٌن عاماً على تأسٌسه , وتم توسٌع مهمات الناتو من حٌث مصادر التهدٌد الى 

درجة تتٌح للحلف , نظرٌاً على االقل , القدرة على التدخل خارج مسرح عملٌاته 

دة مسوغات مثل مكافحة االرهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار التقلٌدٌة وتحت ع

الشامل وحماٌة حقوق االقلٌات . 
 (1  ) 

 

اصبحت افغانستان الدولة االولى التً تشهد خروجاً اٌلول  11بعد اهداف          

على دوره ومهماته التً تمددت منذ تشكله بعد نهاٌة الحرب العالمٌة لحلف االطلسً 

الثانٌة , وفً سٌاق مهمات حلف شمال االطلسً الجدٌدة ولمناسبة انعقاد قمة حلف 

, اعاد ناتو تأكٌد التزامه مكافحة  2116شمال االطلسً فً رٌغا فً كانون االول 

تحدة . االرهاب بموجب القانون الدولً ومبادئ األمم الم
 (2  )

 

 

 

 .  7محمود المراغً , مصدر سبق ذكره , ص  - 8

 .  775جمال زاٌد اهالل ابو العٌنٌٌن , مصدر سبق ذكره , ص  -  7    
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ونستنتج آن االرهاب ٌعد ظاهرة مجتمعٌة عالمٌة سادت الحضارات المختلفة         

متنوعة وذلك الختالف االهداف واالٌدٌولوجٌات المتعلقة وٌصور واشكال متعددة 

ببنٌة هذه الظاهرة وتطور وسابلها واسالٌبها مع تطور الحٌاة االنسانٌة واختالف 

 نظمها . 
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 اتــاجـتـنـتــاالس

 

 من خالل دراستنا استنتجنا بعض االستنتاجات وكما ٌأتً :

 

ان حلف الناتو ٌشكل الٌوم التحالف العسكري والسٌاسً القوى فً العالم ,  – 1

( فً منطقتً العالم االكثر انتاجٌة و متقدمة تكنولوجٌا و  28وٌنتمً اعضابه الـ ) 

 المزدهرة اقتصادٌا و سٌاسٌا .

تبٌن ان قدرة حلف الناتو العسكرٌة لتحقٌق امن جماعً تأتً فً الغالب من  – 2

 المتحدة االمرٌكٌة . الوالٌات

ان التحدٌات السٌاسٌة الجدٌدة التً تواجه الناتو , تتمثل فً مخاطر لم ٌسبق  – 3

 لها مثٌل على الصعٌد التأرٌخً .

ان الخطر الكبٌر الذي ٌهدد العالم ٌكمن فً مكانٌة الوصول المتنامً السلحة  – 4

 سٌة والدٌنٌة المتطرفة.الدمار الشامل , لٌس فً الدول فحسب بل فً الحركات السٌا

ان الخطر الذي ٌهدد العالم و الذي ٌمثل االهم على الصعٌد الدولً ) انتشار  – 5

االرهاب الواسع ( الصحوة الجدٌدة للهوٌة السٌاسٌة والدٌنٌة الناتجة عن تلك 

 الذكرٌات االلٌمة عن االستعمار االوروبً و التدخل االمرٌكً .

ان حلف الناتو لم ٌعد حلفا دفاعٌا ) كما تبٌن ( وانما كان مرسوما له عقدة  – 6

تأسٌسه حٌث تحول الى حلف ذي مهام عسكرٌة سٌاسٌة ٌعمل لصالح وتكرٌس و 

نشر الهٌمنة االمرٌكٌة , حث مر ) الناتو ( بأقسى اختبار فً تأرٌخه وواجهة 

ت المتحدة خالل حرب تهمٌش مطرد فً العالقات على ٌد عضوه ربٌس الوالٌا

 . 2113العراق عام 
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  الخــاتمــة

 

شمال االطلسً ) الناتو ( حلقة من حلقات سٌاسٌة االحتواء التً شكل حلف        

انتجتها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً عهد الربٌس االمرٌكً . بهدف تطوٌق 

ستمر الحلف بأداء الخطر السوفٌتً و احتوابه بسلسلة من االحالف العسكرٌة , و ا

دوره طٌلة فترة الحرب الباردة , حٌث كان تأسٌس الحلف ٌسعى من خالل عمله 

الى تحقٌق اهداف و غاٌات عقٌدٌة , حٌث كان له عدة مؤسسات فعالة تنظم عمله و 

تسٌر شؤون اعضابه , هذا من جانب , ومن جانب آخر كان له آثار على تغٌٌر 

له من اهمٌة كبرى فً مكافحة االرهاب و اذالله العقٌدة الدولٌة , و كذلك لما 

 وتحقٌق االمن والسالم الدولً .
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