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 اإلهـــــــداء
 

ى    َن ى   إلى   َن يسىيد لعيىب  ع  اهىىا كىا   كانى  لعيى   نىً،اول قلع عىج  وسىىر ق،ىإق،اول إلى  

 .)قالدتب(

  ،حموا هللا  إحمته قا،كنوا فس ح جناته

 

إل  الذي كا  ،ندي قيشد َى  ار،ي قيشى ذ همتىب قيشىا،كنب همىب قلى  يي ى   عىب 

و  المسا دة قكا  ،َز الصدقلقالميع  لب قالمنا،ة التب اهتدي  وىا ق ،ىإ نسىاحب يًَا

قَ  ي ف ق،اء طمىًحب .                                    )قالىدي اليزيىز(          ح  ىه 

 هللا

 

َن   قل ًا إل  جانيب قشا،كًنب فإحتب   )أخًتب( ................................إل  

                                                                                       

 ح  و  هللا 

 

إ جوى او  مسىا دتبل قثرىإ  عى  ن سىه  جعىب ق،ف  ىب فىب هىذ  الىدن ا دإل  الذي ل  يىدخر

 ح  ه هللا        .                                      )أخب  عب(لقفب حعنب قتإحالب

 

َن   جيعًنب أ  ائب ا  زاء( ....................... )أ نرا إ قأطمح  جعو  .........إل  

 ح  و  هللا

 

َن   جيعنب أ،ى الًفاء َتسسداو فب ش صه ق اَعنب  كى  َيىانب المىًدرة ال الصىر  إل  

 .(د)صاحج الإقح الطاهإة المإحًم ،ال  شالش المسا  

 ،حمه هللا

 

ىى   ،ىىا دنبل ق ىىذر جوىىداول ق،فىى  َىى  َينًيىىاتبل قكىىانًا  يىىًنب  ا،ىىتمإا،  َن إلىى  كىى  

 قت معًا َيب

   زاء()أصدلائب ا

 

إل  َسك ال تامل َ   ان   جعبل قكان  صًتب كعمىا ناديى ل قت معى  الينىاءل ق،ىإ 

 ()أم ايم  ،يادتب التب غمإتنب  يط وا )رقجتب اليزيزة

 ح  وا هللا

 
 

 .هإل  ك  َ  ،اه   مساالت الي ث اليعمبل ق م   ع  تً،   َساحات
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 الشكر والتقدير
 

صالسدد عهللى ددرهلل ادبرهللالمبسدد  واهللسدد  عيهللمحمدد هللصى ددرهلل لدد هللهللالحمد هلل هللب ِّ هللالادديلم واهللصال دد  

هللص حب هللصموهللصاالههللإلرهلل صعهللال  وهلل...

هلل هللبإتميعهللهدااهللالامداهللالمتصا،دالاهللالهللبد ِّهلللديهللمدوهلل وهلل عسد هللاله،داهللإل د هللىد ِّ هللهللاهللى يِّ فبا هلل وهللموَّ

طهلل هللصجااهللفهصهللالما ِّعهللصهصهللالمصفِّد،اهللصهدصهلل ديح هللالدعاعهللالتديهللالهللتح دراهللفيلحمد هلللد هللحمد اطهللّب دباطهلل  ِّبدي

طهللف  هللماءهللالسمصاتهللصاألبض. هللمبيبّي

رهللبتصج د هللالاددّبهللصالابفدديوهللإلدرهلل سددتيا )ال ّتصبهلل ددي اهللفد قهللمددد ا هللالسددبحيو اهلليّمديهلل تاددبِّ

طهلل الايهللّيوهللليهللبمبيبةهللالمعيب هللالتيهلل هت يهللبهياهللصّيعتهللع ديحح هللصإبادي ات هللال دي وةهللصالهي فدةهللعبباسدي

ال داصبيتهللالتديهللصاجهتهديهللفديهللهلل ،يءهللص ،يءهللليهللال ب ،هللعحصهللال صا اهللفالاهللالكهللالعبدبا هللجم دال

فتب هلل باستياهللألتجيص هيهللبمتيبات هللصاهتميم هللص  ب هللالايهللالهلل عتهياهللصّبم هللصّبعهلل خ و هللالهب   اهللفد هلل

ّديوهللمهتديقهللبدي هللالا دعاهللصّديوهللالمباد هللاألمد وهللصاألمهللالح د عاهللففدب هللفديهللعهسديهللحد هللالمبديبب هللحتدرهلل

ي هللبا مد اهللص جاداهللت دكهللالا دصعهللفديهللص  تهللإلرهللميهللص  تهللإل د اهللصسدل اهلل  ىدصهلللد هللبدلوهلل عهدالهللهللاهللالعد

هللم  اوهللحسعيت .

ص جد هللّاهللموهللو عهللليهللمسديى  اهللّميهلل سا عيهللص ابفعيهلل وهلل تد عهللبج  اهللالاّبهللصاالمتعيوهللإلرهللهلل

هللبيلاّبهللإلرهلل ببل وهللالايهلل تيقهللليهللفب دةهلل وهلل ّدصوهللهلل–المبّ هللالاببيهللال  مدبا يهللموهللصاجبيهلل وهلل وبِّ

ا ه بهللادبىيوهللبحد  هللالمبّد هلللجهدص ههللالتديهلل دد مهيهلليمدبهللىصالاّبهللمص صاهللل سدتياهللالد ّتصهللا ح هللبصِّ

هلل.ل بحثهللالا مي

إلدرهللح ِّد هللالصجدص اهللىم ديهللصالهلل غهاهلل وهلل و عهللاّبيهللصاىت ا يهللإلرهللّاهللموهلل سهعهللفيهللإخدبا هلل

هللصإلرهللّاهللموهلل سهعهللفيهللمجيالتهللالبحثهللالا ميهللصىماهللى رهللتصس الهللمسيحيت .

 .فلهم مني أجمل التحيّات الممزوجة بجّل االحترام والتقدير

 
 هليل فاحل خليف السابل د.                                       

 اململكة االردنية اهلامشية

 الزعتري -المفرق 
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 قائمة املالحق
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الصفحة عنوانه الملحق ت

هللمايه  هللح رهللامياهللاأل  ع يهللصااع وهللهلل 1الم ح،هللبوعهلل)هلل .1

هللع 1949إبب اهللهلل4)
215-218 

هللصبصس يهللبيب  هللالصب دةهللالتلس س ةهللب وهللالح رهلل 2الم ح،هللبوعهلل)هلل .2

هللع 1997مي صهللهلل27)
219-229 

   سيهللهلل-بصصوهللم ب  هللحصاهللاألموهللصالتايصوهللاألإى هلل 3الم ح،هللبوعهلل)هلل .3
هلل ي بهللىوهللبؤسيءهللال صاهللصالحّصميتهلل

هلل)ع1997 صل صهللهلل8)

230-241 

م بيقهللحصاهللى وةهللمم   هللب وهللح رهللاميليهللاأل  ع يهللهلل 4الم ح،هللبوعهلل)هلل .4
هللص صّباع يهللم ب  هلل

هللع 1997 صل صهللهلل9)

242-249 

هلل 5الم ح،هللبوع)هلل 5الم ح،هللبوعهلل)هلل .5

هللاإلى وهللالبسميهلللدمةهللصااع و

هلل 1999ع سيوهلل24)هلل

250-266 
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 الصفحة عنوانه الشكل

 81هللع 1998 ب وهللاله ّاهللالتع  ميهللالم عيهللصالاسّبيهلللح رهللاأل  ع يهلل)  1الاّاهللبوعهلل)
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 فهرس اجلداول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة عنوانه الملحق ت

ال صاهللاألى،يءهللفيهللح رهللاأل  ع يهللصتيب خهللاع،ميمهيهللهلل 1-1الج صاهللبوعهلل)هلل .1
هللصال هةهلل اخاهللالح ر

هلل72

ال صاهللاألى،يءهللفيهللح رهللاأل  ع يهللصاالتحي هللاألصبصبيهللهللهلل 1-2الج صاهللبوعهلل)هلل .2
هللصببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس ع

هلل127

 مباهللىم  ةهللالحصابهللل ح رهللمالهللال صاهللغ بهللاألى،يءهللهلل 1-3الج صاهللبوعهلل)هلل .3
هللرهللهللصمابصعهللالتايصوهللصالحصاببيلح 
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 الديمقراطي العربي المانياالمركز  ط  

 ملخص الدراسة

 حلف األطلنطي تجاه المنطقة العربية بعد الحرب الباردة ةإستراتيجي

 هليل فالح خليف السابلد.

هلل

طهللفديهلل ىددي هللالحدب هللالبديب  اهلل تب ِّلتهللاألس هللصالدصاى هللالتيهللّيعتهللتحّعهللالع يعهللالايلميهللسيبدي

ةهللإلرهللع يعهلل ودب هللإلدرهلل حدي يهللالد ب ِّدةهللتت ىمد هللالصال ديتهللالمتحد  هللاألمب ّ ِّدةهللفموهللع يعهللبعيحيهللالد ب ِّهلل

باتهللالتديهللح د تهللفديهللبعدرهللصه يّداهلل ص   ،هللى رهلل ب اةهللإفبا اتهللت كهللالمبح ةهللصالمتف باتهللصالت صِّ

الع يعهللالايلميهلل عااكهللصتص  ههيهللبيلع يعهللالايلميهللالج   اهللصه فتهللال باسةهللإلدرهللب ديوهلل هدعهللالمتف ِّدباتهلل

و  م ِّددةهللصال صل ِّددةهللالتدديهللّدديوهلللهدديهلل بددبهللفدديهللالددكهللصخي ددةهللتجدديههللالمع دددةهللالابب ِّددةاهللصب دديوهللصاألحدد اثهللاإل

باتهللهللةاسدتبات ج ِّهلل ح ددرهللاددمياهللاأل  ع دديهللباد هللالحددب هللالبدديب  هللتجدديههللالمع ددةهللالابب ِّددةهللحسدد هللالت ددصِّ

األمب ّ ِّةهللصاأل  ع  ِّةاهللل بدرهللاأل ا هللفيهللتعه داهللالس يسديتهللالخيبج ِّدةهلللد صاهللاألى،ديءهللفديهللالح درهللباد هلل

معةهللصالس  ب هللالصا،حةهللى رهللالس يسةهللال صل ِّةاهللبيىتبديبهلل وهللاسدتمبابهللالح درهلل ادّاهللحيلدةهللفب د  هللاله 

فيهللالا ويتهللال صل ِّةهللبا هللاعتهيءهللسب هللإعايح اهللص وهللالمع دةهللالابب ِّةهللتحتاهللالمصوالهللاالسدتبات جيهللالمهدعِّهلل

هللالايهللتتدي الهللىع ههللم يلحهللال صاهللالّببى.

بحب ِّةاهللصاىتمي اطهللى رهللالمعهجهللالمستخ عاهللفدد هللتدعهللصاستعي اطهللإلرهللمص،صعهللال باسةهللصماّ تهيهللال

تدسدد عهللال باسددةهللإلددرهللب بددةهللف ددصااهللح ددثهللتعدديصاهللاله دداهللاألصاةهللالع ب ِّددةهللالايمددةهللل حدد رهللال صل ِّددةهلل

بهياهللص عصاىهياهللصمههصمهياهللص سدبي هللبديحهديهلل صهلل صالهدياهللصالهدبقهلل صاألسبي هللصال صافالهللإلعايحهياهللصت صِّ

هللل صل ِّة.ب عهيهللصب وهللاالحت فيتهللصالتّتِّ تهللا

 مدديهللاله دداهللالبدديعيةهللفددد هللتعدديصاهللح ددرهللاددمياهللاأل  ع ددياهللصالبعددرهللصاله يّددااهللصب دديوهلل جه تدد هلل

هللبهيهللالح راهللف، طهللىوهلل بهاهللصالمباحاهللالتيهللمبِّ الاسّب ِّةهللصالم ع ِّةهللصالس يس ِّةاهللصمباحاهللعاصح هللصت صِّ

،دص ِّةهللالحب هللالبيب  هللصتاب ههيهللصمههصمهيهللص سبيبهيهللصخ يح هياهللصب يوهللم بيقهللالح درهللصادبص هللالا

بهللإستبات ج ِّت هللصتف ِّبهللىد  ت . هللص ه اف هللصت صِّ

ّميهللتح ثهللاله اهللالبيلثةىوهللالع ديعهللالاديلميهللالج  د هللص بدبههللى درهللح درهللادمياهللاأل  ع دياهلل

بهاهللصخ يح د اهللصب ديوهلل بدبههلل صتص، حهلل ب اةهللالمتف ِّباتهللف  اهللصم مح اهللصمههصم اهللصمباحداهللت دصِّ

الايلميهللالج   هللى رهللهللعه اهللصإ ،يقهلل ببهللالع يصتب ِّاهللص يحهلل ى رهللالح رهللص سبي هللتصس ا هللصتف ِّبهلل ه اف

هيتهللالح رهللتجيههللالمع دةهللالابب ِّةهللصإستبات ج ِّت هللالج    هللح ياهللالكاهللص ببهيهللى رهللم ي بهللته  د هلل تصجِّ

ميت هللصبّيح ههللصاآلبيبهللالمتبتِّبةهللى   . هللاألموهللالدصميهللالاببياهللصميهلللحد هللموهللاخت اهللبمدصِّ
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ب ّ ِّدةهللتتبدص هللمّديوهللال د اب هللالايلم ِّدةهللفديهلل داهللصخ  تهللال باسدةهللإلدرهلل وهللالصال ديتهللالمتحد  هللاألم

المتف ِّددباتهللالتدديهللح دد تاهللع ددباطهلللددد بتهيهللالاسددّب ِّةهللصاالوت ددي  ِّةهللالهيح ددة.هللممدديهللجا هدديهللتهددبضهلل

ت صباتهيهللى رهللح درهللادمياهللاأل  ع ديهللح دياهللبادضهللالد،دي ياهللسدصاءهللال صل ِّدةاهلل صهللاإلو  م ِّدةاهلل صهلل

صم ديلحهيهللالح ص ِّدةهللصخي دةهللتجديههللالمع ددةهللالمتا ِّدةهللفيهللالبعرهللصاله يّاهللل ح درهلللتحد د،هلل هد افهيهلل

الابب ِّددةاهللسددصاءهللبهددبضهللتبت بدديتهللج  دد  اهلل صهللإىددي  هلله ّ ددةهللالمع دددةهللالابب ِّددة.هللممدديهللّدديوهلللدد هللاألبددبهلل

بتف  ددبهللمههددصعهللاإل باكهلللم دد بهللالته  دد هللالددبح  هللفدديهللالمع دددةهلل)إسددباح ا هللى ددرهلل ددا  هللالعخدد هلل

ةهللصبصابدتهللالصحد  هللالابب ِّدةهللص مدياهللالحيّمةهللصالااص هللالابب ِّةاهللاألمبهللالايهلل  ِّىهللإلرهلل ى ىدةهللالبدد

ااصبهيهللبصح  هللصجمدالهلل دهصفهياهللص  دبحتهللالاداص هللالابب ِّدةهللتتبدي اهللالع دب هللالا اح ِّدةهلللبا،دهياهلل

هللةف، طهللىوهللى عهللاالستدبابهللصاال، بابيتهللفديهللبادضهللب د اعهيهللصإبديب هللالعادباتهللال يحه ِّدةهللصاألبع ِّد

هللصفكهللاالبتبي هلل ميتهللالع يعهللاإلو  ميهللالاببيِّ ميت هللاالوت ي  ِّةاهللممديهللّديوهللصخ خ ةهللبّيح هللصمدصِّ لمدصِّ

. هللبإىيوةهللمايب الهللالتعم ةهللالابب ِّةاهللصى عهللإويمةهللع يعهللإو  ميهللىببيِّ  ل هللاألببهللالس بيِّ
Abstract 

Nato Strategy Towards The Arab Region After The Cold War 
Dr: helael  faleh  khlaif  al sabil                  

 

The foundations and principles that  had governed the global system during the 

Cold War changed from a bipolar system into a unipolar one that is dominated by the 

United States of America. The outcomes of this stage with its variables and 

developments that happened on the structure and constituents of the global system at 

that time were described as the new global system.  This study also aims to show the 

major changes and  regional and international events that had an impact on that 

specially toward the Arabian region. It also shows the Atlantic alliance's strategies after 

the Cold War toward the Arabian region based on the American and Atlantic 

perspectives so that it will stay as a tool for implementing foreign policies of the 

members of the state members in the alliance after the obvious control and domination 

on the global policy. Taking into consideration that the continuity of the alliance forms 

a unique case in the international relations after neglecting the reasons for constructing 

it and the Arab region occupies an important strategic location where the interests of the 

great countries exchanged.  
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Based on the topic of the study and its problem and depending on the uses 

method, this study is divided into three chapters as the following: the first chapter 

tackles the general theory of international allies and the reasons and motives for 

constructing and developing them, its types, its concepts, the reasons for their continuity 

or vanishing and the difference between these allies and the international 

conglomerates. 

The second chapter tackles the NATO, its structure and its frame. It also shows 

the NATO's military, civilian and political equipment, and its constructing and 

developmental stages. In addition, it shows the periods that the alliance experienced. It 

also includes the Cold War, its definition, concept, causes and its properties. It also 

explains the compact of the alliance, the conditions for membership, its goals, the 

evolution of its strategy and changing its doctrine. 

The third chapter tackles the new world system and its effects on the Atlantic 

Alliance. It also explains the nature of variables, its features, concepts and the 

evolutional stages and characteristics. It also shows its impact on the alliance, the 

reasons of its expansions, altering its goals, changing its functions, explaining the 

impact of the new global system on the alliance's orientation towards the Arab region 

and the new strategy with its impact on threatening the national Arabic security which 

leads to instability in its constituents, pillars and its consequences. 

This study concludes that the United States occupies the first place in the 

international changes because of its enormous economic and military ability. This 

enables it to impose its orientations upon the NATO regarding some issues whether 

they are national or international  or the issues related to its structures and 

constituents to maintain its goals and vital interests toward the Arab regions by 

either impose new arrangement or restructuring the Arab region. This had an impact 

on chancing the concept of recognizing the main source of threatening the region 

which is Israel at the level of the governing elites or the Arabian citizens. This leads 

to unsettling the trust and steadiness of the Arab unity and its people's hope for 

uniting and gathering their queues. The Arabian people started exchanging the 

feeling of hatred in addition to the unstability and disorder in some of its countries, 

provoking sectarian and ethnic prejudices, dislocating the bases and constituents of 

the regional Arabic system, untying the correlations of the economic bases which 
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has the negative impact on hindering the Arabic developmental processes and not 

establishing an Arabic  regional  system. 
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 :املقدمـة

التديهللفب،دتهللعهسدهيهللهللة ِّدال ِّصلهللتتّدتِّ صالمدوهللاألحد رهللهللNATO)) إلد هللاأل  ع ديادمياهللح درهلل ُا ُّهلل

هللهللالهللب هللموهلل صب هلللميهلل تمتِّهللهللاةايلم ِّهللالى رهللمسبقهللاإلح اثهلل األى،يءهللصحمي تهيهللهللال ِّصاهللحب ِّةفيهللحباسةهللهللبح   

ضهللإل هديهللهللةس يس ِّهللاأل ميتهللالهللةاهللف، طهللىوهلل صبههللفيهللحاِّ هللاسّب ِّهللالهللدصِّ الموهللخ اهلل اهللالد ِّصات دكهللالتيهللتتادبِّ

مدوهللالح درهللمص،دصعهللهلللدالكهللفدإوَّهللهللا ص ابهديالتديهللص،داتهلل  هللالحدب هللالبديبهللعهي دةهللباد هللخي ةهلل ع هللاسدتمبِّهلل

سدب هللهللب ديوقهللإلدرهللتسدت ىيهللالت دبِّهللهللصموهللالمص،صىيتهللالتديهللاال ِّباسةالتيهللتستح،هللهللةمهمِّهللالهللالمص،صىيت

ى ددرهللمحيببددةهللالخ ددبهللهللفاددا هللهللجدديءهللّددب  هللهلل اهللبغددعهلل وهللتاددّ  الابب ِّددةاسددتمبابههللصتددلب بههللى ددرهللالمع دددةهلل

هلل.،سيبالهلل-السصف  تي

اهللةىيلم ِّدهللددصِّ ّهلليِّهللالد ِّصلى درهللالمسدبقهللهللالسديب،-البيع دةهلل هدبهللاالتحدي هللالسدصف تيهللةايلم ِّهللالبا هللالحب هللف

هللىد ِّ ويهللالادبو ِّة جااهللموهلل صبصبيهللص مباطهللهللا هللاألموهللاألصبصبي ه ِّهللهللخ باطهللهللا صى ِّةالت هلل   صلصج ِّهلل ص  بحتهلل

هللصاجتميى ِّددةهللاوت ددي  ِّةتادديعيهللمددوهللماددّ تهللهللفبب ِّددةالفدديهللصوددتهللّيعددتهلل صبصبدديهللهللادد صى ِّةاللعاددبهللمهدديه عهلل

ددهللةس يسدد ِّهللص ةهللالمجدديالتاهللفّيعددتهللصال  هللالح ددرهللبمصجدد هللمايهدد  هللتددب يهللاألص،دديعهللبّيفِّددهللف،دد طهللىددوهللةاجمِّ

اهللصّعد ااهللصإعج تدبااهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّح  عهللالمصواةهللموهللوباهللّاهللموهللالصال يتهلل1949ع سيو//2صااع وهللفيهلل

ص  س ع ااهللص،عهللصفبعسياهللصب ج ّياهللصهصلع ااهللصإ  يل ياهللصال عميبكاهللصالعبص اهللصالببتفيااهللصلصّسمبصبغاهلل

عهللل  داهللىد  هلل1981عاهللصإسدبيع يهللىديعهلل1955ىيعهللهللفبب ِّةالهلليعاهللص لميع 1952ّ طهللموهللتبّ يهللصال صعيوهللىيعهلل

هللبعيءهللهللةستهللإلر ى،يءهللالح رهلل صه ّ تهديهللبادّاهلل ،دموهللالمحيف دةهللى درهللهللةاسّب ِّهللالهللدصِّ الىاب هلل صلةاهللصتعَّ

اهللةاسدّب ِّهللالبهيهللالح راهللصهيةهللالص  هدةهلل دصعهللهلل سيس ِّة ت هللبب ثهللص يحرهللجاستد ل تهياهللصتعهللتح   هللاستبات 

هلل.هللوت ي  ِّةصاالاهللةس يس ِّهللالص

ِّّدهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  صالما، تهللجا دتهللالصال ديتهللهللالتح ِّ يتإوهللهاههلل بهللصتسدهعهللفديهللبعديءهلل صبصبديهللته

طهللحتددرهللتددتمّوهللمددوهللالصوددصرهللخ ههدديوص ددهللبعدديءطهللهللفبب ِّددةال اهلللددااهللجدديءتهللالدد ىصاتهللصالمعيوادديتهللصالمادديصباتاهللي

لبد ءهللص،دالهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد   صاهللالمايهد  هللمدالهللالصال ديتهللهللخيبج ِّةجتميعهللص باءهللاهللبا صاستدبهللالب يهلل

تم اصالتهللهللبا م بيقهللتلس  هللالح رهلل تهللال جعةهللال احمدةهلللم بديقهللاأل  ع ديهللفديهللوبابةهللالايعاهللصتمّعِّهللهللاستمبِّ



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  2  

ِّّهلل)ببصّساهلل رهللإلدموهللاالعتهيءهللموهللإى ا هللم بديقهللالح دراهللصبدب هللهلل  صاهللالمايه  هللخيبج ِّة هيهللص باءهللالتيهللا

طهللفيهللح ِّهلل هلل. NATO((2(صىُبرهللبح رهللاأل  ع يهللهلل 1)ع1949ع سيو/هلل/2 هللالصجص اهللّميهللاّبهللسيلهي

هللبديءهللالح رهللصاستمبابههللحترهللاآلوهلل ُا ُّهللسيبدةهللفب   هللفيهللالا ويتهلل هللةايلم ِّدال؛هللألوهللالد،ي يهللهللة ِّهللال ِّصلإوِّ

طهللصهللبا هللصبصب ِّةاألالج    هللصالب حةهلل طهللالحب هللالبيب  هللتِّا ُّهللمه  طهللح ص ي ي اهللصبصب ِّدةاألهللةس يسد ِّهللاليهللالح دي هللفهللمهمِّ

طهلل وهللهعيكهللةس يس ِّهللالاألعمي هللفيهللال  عيم ّيهللالايهلل ح اهللهللالتف ِّبهللف، طهللىو التاهللصخ ص ي فب،تهيهللهللتحصِّ

طهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعاهللتحصِّهللإ،يفةهللإلرهللهللعصاق اهللى ِّ موهللهللصاإلو  م ِّةهللة ِّهللال ِّصلهللاتالمتف ِّب ب اةهلل هللإلدرهللل  دبحهللوب بدي

هلل.ج   هللى رهلل صبصبيهللفبضهللصاوال هلليهللمميهلل سهعهللفاهللالد ب ِّةةهللاألحي  ِّهلل

طهلل طهللصمددوهللالجدد  بهللبيلدداّبهلل وهللالح ددرهللاتخدداهلل يباددي ؛هللاألمددبهللالددايهللسدديى ههللى ددرهللت ددص بهلله يّ دد هللمؤسِّسدد ي

هللاهللصو يم هللبيست اي هلل ى،يءهللج  .وت ي  ِّةصاالاهللةس يس ِّهللالاهللصةاسّب ِّهللال

 

 : الّدراسة أهميّةأوالً: 

الحب هللالبيب  اهللص بدبههللهللبا هللابب ِّةاليهللتجيههللالمع دةهللع األ  امياهللح رهللهللاستبات ج ِّةإوهلل باسةهلل

هيتى رهللتاّ اهلل طهللاهللبيلفدةهلل هم ِّةتّتس هللهلل؛صاإلو  م ِّةهللة ِّهللال ِّصلهللالتصجِّ تسدت ىيهللصج هدةهللهللصإوهللهعديكهلل سدبيبي

لمدديهلل ادده ههللالادديلعهللمددوهللتسدديبعهللبيألحدد اثهللهللاي هللصالام دديالعِّ ددبى ددرهللالمسددتصىهللالا مدديهلل)هللال ِّباسددة

اهللال ِّباسةاهللفجيءتهللفّب هللهاههللالابب ِّةى رهللالمع دةهللهللصمستدب  ِّةةهلللهيهللتلب باتهللحيل ِّهللهلل  عيم ّ ِّةهللصتف ِّبات

هلل  ةالت ب د ِّة)هللام  ِّةال اهللص ِّةالعِّ ب)هللالا م ِّةتهيهللعبب هيهللموهللخ اهلل هم ِّهللسح ثهلل

 (:يّةالنّظر) العلميّة هميّةاأل -1

طهللع األ  امياهللح رهللل  باسةهللموهللّصوهللهللالا م ةتعبالهللاألهم ةهللهللهلل طهلليهلل حتداهللمصوادي دي هللالعِّ ديعفديهللهللمهمِّ

هللةس يسد ِّهللهللمع ِّمدةهللإلدراهلل ألج هيهللئ عاهللص مع ِّةهللةىسّب ِّهللموهلل)اهلل ه اف هللباسةهللتهيى ت هللصتحصِّهللاهللص يِّهللال ِّصل

هللالعِّ يعصتصسالهللع يو هللصص  هت اهلللميهلل اه ههللهللالمؤسس ِّةبهللفيهلله يّ  هللبيهتميميتهلل ّبباهللصتف ِّهللهللصاوت ي  ِّة

طهللصتلب باطهللل باست هللى رهللال ا  هللاألفيهللهللتف ِّباتموهللهللايلميِّهللال  ّي  مي.هللالمصاوراهللجا  هلل ّببهللاهتميمي

                                                 
 .115صهللاع1991مؤسسةهللال بيقاهللاودول عدم االنحياز اإلقليميّة التكتاّلتهللإسميى اهلل ببيهللمد  اهللهلل 1)

هللإNATOهللهلل 2) هللل ة هللامياهللاأل  سيايب  هلل)y OrganizationNorth Atlantic Treat)هللحبرهللاألصلرهللموهللمايه  

هللبيلتبجميتهللص هللهللالابب ِّة   ،هللى    هللهلل"العيتص"اسع هللمايه   هللاأل  سيهلل) ص التحيلرهللهللص ح رهللاأل  سيهللهللص ح رهللاميا

ح رهللاأل  ع يهللى رهللاألموهللالدصميهللهللالي ةبيالستايعةهللبيلم  بة ي اهللالسبحيوااببهللتصس ح رهللاأل  ع هللص األ  سيهلل

 1اص2001الاببيابسيلةهللميجست بهللغ بهللمعاصب اجيماةهللااهللالب تااألب وا
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 (:التطبيقيّة) عمليّةال هميّةاأل -2

هللاألصبب ِّدةلههدعهلل ب ادةهللالجصاعد هللالمدؤبب هللباعي دبهللالب حدةهللهللال ِّباسدةلهداههللهللام  ِّدةالهللهم ِّةتلتيهللاألهللهلل

اهللصتص،دد حهللو بتدد هللى ددرهللالدد ِّصبالحددب هللالبدديب  اهللصبّدديح هللالددكهللهللبادد األ  ع ددياهللاددمياهللى ددرهللح ددرهلل

تصسداةاهللصتح  داهللاآلبديبهللالمتبتبدةهللى درهللالدكاهللصمديهللفيى ةاهللصتههدعهلل بادي هللهللةس يس ِّهللاالستمبابهللّمؤسسةهلل

اهللصجا هديهللالا م ِّدةصتد  عهللالتص  يتهللصإببا هللالعتديحجهللبمديهلل خد عهللالمسد ب هللهللايلميِّهلل حدد هللل موهللصالس عهللال

تجيههلل ه ارهللهااهللالح درهللهللخيبج ِّةل ّصوهللمبا اطهلللهعهللفيهللتصج  هللس يستهعهللالهللايعهللالدبابفيهللمتعيصاهلل عِّهلل

هلل.الابب ِّةصهللالمع دةهللاهللصخي ةهللف ميهلل خإو  م ِّةهللمع ِّمةّ

 

 تحقيق األهداف اآلتية: إلى الّدراسة: تسعى الّدراسةثانياً: أهداف 

هللالبع صيهللصاله ّ يهللل ح ر.هللالعِّ يعهللإلرالتابرهللهلل .1

هلللب  اعهع.هللالمستد ِّةهللخيبج ِّةصالس يسةهللالهللال ح رهللخيبج ِّةاألى،يءهللفيهللالس يسةهللالهللال ِّصا صبهللهللتص، ح .2

هلل.الابب ِّةالحب هللالبيب  هللتجيههللالمع دةهللهللبا هلليع األ  امياهللح رهللهللاستبات ج ِّةب يوهللهلل .3

هللل هلل .4 هللالتصاف، هللص ب اة هللمستصى ةهللستبات ج ِّةتص، ح هللصى وت هللهللالايمِّ هللاألصبصبيا هللصاالتحي  ل ح را

 .المتِّح  بيلصال يتهلل

 

 :الّدراسةثالثاً: مشكلة 

الحددب هللالبدديب  هللتجدديههللالمع دددةهللهللبادد يهللع دداأل  اددمياهللح ددرهللهللاسددتبات ج ِّةفدديهللهللال ِّباسددةهللتّمددوهللماددّ ة

اهللصمخدي بهللالابب ِّدةاألمبهللالايهلل ب بهللتسيؤالتهللى    هللحصاهللحجعهللاآلبيبهللالعيتجةهللعحصهللت  ا هللل مع ددةهللهلل؛لابب ِّةا

بيلدباباهللمدوهللخد اهللغ ديءهللمؤسسديهلللتعه داهللس يسدتهياهللصمد ىهللو بتد هللى درهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  اعهبا هللالصال يتهلل

اهللصمّيفحةهللاإلبهي هللصمديهلل عدتجهللىدوهللايلميِّهللاهللصتلب بههللبيألموهللصالس عهللالةايلم ِّهللالهللالتح ِّ يتاالستمباباهللصمصاجهةهلل

تسدديؤالتاهللصى  دد هلل مّددوهللهللىدد ِّ اهللصهدداههللاإلاددّيل ةهللتت  دد هلليِّهللالدد ِّصلهللالعِّ دديعفدديهللهللدددصِّ الالددكهللمددوهللإخدد اهللبمددصا  وهلل

هلل  يغةهللالسؤااهللالمحصبيهللفيهللالماّ ةهللالبحب ةهللى رهللالعحصهللاآلتية

هلل

هللالحرب الباردة؟ دبع العربيّةاألطلنطي تجاه المنطقة شمال حلف  ستراتيجيّةمدى تأثير أا م

 اآلتية: فرعيّةويتفرع عن هذا السؤال المحوري األسئلة ال

 ؟الابب ِّةالحب هللالبيب  هللتجيههللالمع دةهللهللبا يهللع األ  امياهلللح رهللهللاتالمتف ِّبميهللهيهللالبصابتهللصهللهلل .1
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هيتميهلل ببهلل ب اةهللهللهلل .2  الحب هللالبيب  ؟هللبا هللالابب ِّةالح رهللتجيههللالمع دةهللهللتصجِّ

هللم ىهللتلب بهللاالتهيويتهللالهللهلل .3 هللالح رهللمالهللى  هللموهللمي صإسباح اهللى رهللهللالابب ِّةهللال ِّصاتيهلل ببمهي

 األموهللالدصميهللالاببي؟

هللل ح رهللى رهللاألموهللالدصميهللالاببي؟هللستبات ج ِّةميهللم ىهللتلب بهللالاد   هللاالهللهلل .4

هلل:الّدراسةرابعاً: فرضيات 

هللت ةةالبح سةهللاآلهللهب، ِّةتعبب،هللل  عيهللالهلل؛الا م ِّةهللهم ِّةاهللصاأله اراهللصاألال ِّباسةبعيءطهللى رهللماّ ةهلل

الجديااادة وحالاااة األمااان األطلنطاااي شااامال حلاااف  اساااتراتيجيّةباااين  ارتباطيّاااةهنااااك عالقاااة 

 .العربيّةالمنطقة في واالستقرار 

هللةف ميهلل لتيتتمباهللهللافبى ِّةفب، يتهللهللى ِّ البح سةهللهللهب، ِّةص عبب،هللىوهللال

هلل .1 هللالا ويتهللهللاستبات ج ِّةتسهع هللالتجيا هللصاالستد ي هللفي هللحيلة هلل  ي   هللفي –بب ِّةالاالح رهللالج    

هلل.ص صل ِّةهللإو  م ِّةمالهلل  بارهلل خبىهللهللالابب ِّةالا ويتهللاهللصالابب ِّة

هلل .2 هللى وة هللهللابتبي  ِّةهعيك هللتصسِّهللهللىم  ِّةب و هللالمع دة هللتجيه هللالح ر هللالابب ِّةال هللصالا وة هلل–الابب ِّةا

هللةهللص صاهللالامياهللالاببيهللاألفب دي.المتصس  ِّهللهللال ِّصااهللصخي ةهللمالهللصبصب ِّةاأل

هيتتسهعهللهلل .3 فيهللالتلب بهللى رهللهللالابب ِّةهللال ِّصااتهيويتهللمالهللباضهللهللى ِّ م هللالج    هللل ح رهللصإبباهللالتصجِّ

هللاألموهللالدصميهللالاببي.

 :الّدراسةخامساً: حدود 

عاهللصمبدبباتهلل2013-1990ب وهللىيميهللهللميهللالصاواةهللال مع ِّةيهللالهتب هللةهللتف ِّهللللّدراسة الزمنيّةالحدود  -أ

البيىتبدديبهلل وهللهددااهللالادديلعهللادده هللهللاال ِّباسددةعهللب ا ددةهلل1990اخت دديبهللالادديعهلل صاعتهدديءهللهلليِّهللالدد ِّصلهللالعِّ دديعفدديهللهللتتحددصِّ

هللج  د هللصمدوهللإفبا اتد هللّديوهللودبابهللتصسد الهللح درهللىيلميِّهللالحب هللالبيب  اهللصتهّكهللح رهللصابسصاهللصصال  هللع يعهلل

هلل.هللمهيمِّ بهللص يحه هللصالحب هللالبيب  اهللصتف ِّهللهللبا ه هللمالهللمبح ةهللميهلليهللصتّ ِّهللع األ  هللاميا

التدديهلل مّددوهللهللال مع ِّدةهددصهللالهتددب هللوهللهددااهللالتديب خهللإفددهللل  ِّباسدةعهللعهي ددةهلل2013 مديهللمبددبباتهللاخت ديبهللالادديعهلل

هللصالمباجالهللصالما صميتهللموهللم ي بهيهللالمتيحة.هللال ِّباسيتالتصورهللىع هيهللل ح صاهللى رهلل
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التديهلل تهيىداهللص تحدبكهللخ لهدديهللهللة ِّددال ِّصلةهللهديهللالب حدةهللالمّيع ِّدهللال ِّباسددةإوهللحد ص هللهللالحادود المكانياة: -ب

طهللالح راهللص  .الابب ِّةالمع دةهللهللجفباف ِّي

هللةومفاهيمهاهللةالّدراس تغيّراتسادساً: م

هللةينطاألطلشمال حلف  استراتيجيّةالمستقل:  المتغيّرهلل-1

هللالتعريف االسمي )اللغوي(: هلل-أ هلل مو هللمال هللالتايما هللالح رهللفي هلل تباهي هللالتي هللالس يسة هللت ك هللال ِّصاهي

مههصعهللهللإلر هللIN Areaالتيهللاتخاتهللبا اطهللج   اطهلل تا ،هللبتف بهللبمههصعهلل)هللالتح ِّ يتاألى،يءهللتجيههللاألخ يبهللص

(OUT Of Areaيهللخ بهلل يهباهلل صهللّيموهللهللإلر اخاهللمع دةهللالح رهللهللال ِّفيع اهللبماعرهللاالعتدياهللموهللحيلةهلل 

هللخيب هللإ يبهللمع دةهللالح ر.

 التعريف اإلجرائي: -ب

هللمايلجةهللاألخ يبهللال يهب هللصالّيمعة.هللهلل .1

هللة.ةهللصاالستبيو ِّهللاستخ اعهللمب  هللال،ببيتهللالصويح ِّهللهللهلل .2

اتإ جي هللهللهلل .3 هللخ يب.الهلللمايلجةهللاألسبِّ كهللالل تحبِّهللهللوصِّ

هللاوت ددي  ِّةو،ددي يهللهللإلددربدداهللتتادد اههللهللاسددّبيِّهلليهللص دديحرهللج  دد  اهللالهللتدت ددبهللى ددرهللالجيعدد هللالتبعددهللهلل .4

 .ةس يس ِّهللص

هللهللالعربيّةالتابع: المنطقة  المتغيّر -2

بغعهللال اصبةهللالتيهلل تسعهللبهيهللهدااهللالمههدصعاهللفديهللىد عهللصجدص هللتاب درهللالتعريف االسمي )اللغوي(:  -أ

ّوهللالدصاهللبصجص هللاتهيقهلل صهللاب هللإجميعهللب وهللالبديحب وهلل وهللع هلل مامح  اهللبيإل،يفةهلللتا  هللالمهيه عهللل مع دةاهللإالهلل

التدديهللتددبتب هللبخ دديحصهللهللالدد ِّصاالمع دددةهللهدديهللجدد ءهللمددوهللالادديلعاهلل صهللاإلو دد عهللالددايهلل حت،ددوهللمجمصىددةهللمددوهلل

المادتبّةاهللصالمصودالهللهللالح،ديب ِّةماتبّةاهللموهللح ثهللاالمت ا هللالجفبافياهللصالتيب خاهللالماتبكهللصالخ يحصهلل

الدصاسعهللالماتبّةةهلل)ال  واهللصال فةاهللصالم يلحهللالمادتبّة هللبتهديصتهللهللرإلاالستبات جيهللالايهللتحت  هللبيإل،يفةهلل

 .هلل 1)عسبيهللتجيههللت كهللالدصاسعهللالماتبّة

                                                 
هللالس  هللهلل 1) هللمحم  هللمسا هللاع بة هللصع ه و هللهلل)محبباو اهللس  ع هللب و هلل س يهللال  مدبا  ِّةالا وة هللفي ِّّ مهللة )الديهبهللصالتعم ة هللب

  .ع1997هللاألس ص ةةهللال ِّباسيت
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مؤادباتهلل مّدوهللو يسدهيهللهللإلدربديلتاب رهللاإلجباحديهللتحص داهللالمههدصعهللهلل د ِّهلل دالتعريف اإلجرائاي:  -ب

بلعهديهللهللالابب ِّدةو ةهللصالببيتهللالعسدبياهللصصفد،هللالتاب درهللالسديب،هلل مّدوهللتاب درهللالمع ددةهللا  ِّهللمفبهللالااب هللتص

طهللصتيب خ ِّدهللالابب ِّدةهللال ِّصاالكهللالج ءهللموهللالايلعهللالايهللتحت  هلل طهللي اهللىد ص هللى درهللاالبتبي ديتهللالصب ددةاهللجفباف ِّدي

هللالدد ِّصامددوهللح ددثهللالدصاسددعهللالماددتبّةةهلل)الدد  واهللصالتدديب خاهللصال فددةاهللصالبديفددة هللالتدديهللتتددص عهللادداصبهيهللفدديهلل

فديهللهللا،دص ِّةصّيم دةهللالهللالابب ِّةهللال ِّصاجيماةهللةهللفيهللإ يبهللاهللصى  هيهللابعيوهللصىابصوهلل صلةهللالمع،ص ِّهللالابب ِّة

اهللصتدددصع اهللصالج احدددباهللصم دددباهللصالسدددص اواهللياهللصهددديةهلل)المفدددب اهللصمصب تيع دددياهللصل ب دددالمتِّحددد  األمدددعهلل

اهللصالادددباقاهللالابب ِّدددةصالبددد حب واهللصاإلمددديباتهلل صال دددصميااهللصالسددداص  ةاهللصىمددديواهللصو دددباهللصالّص دددتا

هللىدد ِّ جدد بهللالدمددب هللصهعدديكهللإلددرهللبيإل،دديفةهللهللاصاألب واهللصسددصب ياهللصلبعدديواهللصف سدد  واهللصالدد مواهللصج بددصتي

 مؤاباتهلللالكة

هللصح  هللالجع هلل)الابق .هلل .1

هللاالمت ا هللالجفبافي. .2

 ب هلل)ال فةاهللصال  واهللصالاي اتاهللصالد عاهللصالتيب خ .هللالمتمبِّااالمت ا هللالبديفيهلل .3

هللاهللصاالجتميىي .هللس يسيِّهللةهللالماتبّةهللى رهللالمستصىةهلل)االوت ي ياهللصالالخ يحصهللالمي  ِّهلل .4

اإلو  مديهللبصجدص هللالخ ديحصهللهللالعِّ ديعمؤه دةهللالّتسدي هللمههدصعهللهللالابب ِّدةع ددةهللص ت،حهلللعيهلل وهللالم

هللةهللالماتبّة.اهللصصجص هللالاصاماهللالمي  ِّهللالدصم ِّةإلرهللالتيهللتاماهللى رهللتدب  هللمّصعيت هللبيلااصبهللبيالعتميءهلل

  األطلنطي:شمال مفهوم حلف 

اهلل ّ ِّددة مبصهلل صبصب ِّدةبد وهلل صاهللهللىسددّبيِّهللهللس يسديِّهللةهللهددصهللتحديلرهللي(النّظارالتعرياف االسامي ) - 

طهللل  فيعهللالماتبكهللهللب عهميهلل سدمرهللاخت ديباطهلل  هللتدعهللتلسد  هللالح درهللNATOح درهللالعديتصهلل)هللةىد تهللاتهيوي

البيع دةاهللبمصجد هللمايهد  هللادمياهللاأل  ع دياهللهللةايلم ِّدالالمتحيلهةهللفديهللالحدب هللهللال ِّصاعهللب وهلل1949ىيعهلل

 هلل12)هلل يهللى صاوهلل صهللهجصعهللمحتمااهللصصواتهلل، ِّهللالماتبكهللىوهللبا،هيهللهلليل ِّفيعبهللال ِّصاصتايه تهللت كهلل

عاهللصمدبهللالح رهللفيهللببصّسااهللصل ح رهلل1949ع سيو//2 صلةهللى رهللت كهللالمايه  هللبم  عةهللصااع وهللفيهلل

هللالد ِّصاهللحب ِّدةهصهللحباسةهللهللمع ِّمةالبح  هلللهاههللالهللال ِّصبصهللاةةهللصالهبعس ِّهلللفتيوهللبسم تيوهللهميةهللاإلعج    ِّهلل

هللال ِّصااهللصتسيهعهللةس يس ِّهللالخ اهللاأل ميتهللهللاهللصلا هلل صب هللةاسّب ِّهللالهللدصِّ الاألى،يءهللصحمي تهيهللموهللخ اهلل

اهللصهعديكهلل صاهلللهديهللى ودةهللبديلح رهللإالهللإعهديهللل سدتهللجد ءاطهللمعد اهللةاسدّب ِّهللالهللددصِّ الاتهللصاألى،يءهللبيلما ِّهلل

هللل ح ر.هللوالبح س تابرهللبيلح هيءهلل
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هللهللالتعريف اإلجرائي: -ب

األى،ديءهللصحمي تهديهللهللالد ِّصاهللحب ِّدةالبح  هللل هللبيلمحيف ةهللى درهللهللال ِّصببهللىوهلل ه ارهللالح رهللصابَّهلل ُهلل

المادتبكهلللد ىعهللاألمدوهللصاالسدتدباباهللصالد ديعهللبمهديعهللإ اب هللاأل مديتهللهللال ِّفيعالاباّةاهللصهللصتها اهللببامج

هللالحب هللالبيب  .هللإبِّيو اخاهلل صبصبيهللصخيبجهيهللصالد يعهللبمهيعهللج    هللخيب هللع يو هللالتد   يهلل

 

 ةالّدراسة منهجيّةثامناً: 

فدد،هللمددالهللاختبدديبهلللص ددصاهللإل هددياهللبمدديهلل تصاإلددرهللاصاألهدد ارهللالتدديهللتسددارهللهللال ِّباسددةى ددرهللماددّ ةهللهللبعدديءطهلل

فديهللهللال ِّصبهللع ب ِّةاهللصمعهجهلل عالهللالدباباهللصمعهجهلل"يِّهللال ِّصلهللالعِّ يعس تعهللتص  رهللّاهللموهللمعهجهللهلل؛الهب، يت

هللابقهللمصج هلللهاههللالمعيهج.هلل لتي"هللصف ميهللة ِّهللال ِّصلإ يبهللالا ويتهلل

هددصهللاددبّةهللالتهدديى تهللبدد وهللصحدد ت وهلل صهلل ّبددباهللتتسددعهللبعددصعهللمددوهللالتّددبابهلل: يّ الااّدول النّظااامماانهج  -1

 هيهللىوهللالتهيى تهللالتيهللتدصعهللبهيهللإح ىهللهاههللالصح اتهلل صهللبا،هيهلل صهللّ هيهللمالهللصحد اتهلل خدبىهللتم ِّهللهلل صالح ِّهلل

بع ت اهللصالتهيى تهللبد وهلل  بافد اهللالتديهللود هللتتف دبهللمدوهللفتدبههللهللالعِّ يعهااهللهلل م ِّ وهلل هعهللميهلل فيهللمح  ةاهللح ثهلل

 . 2)الع عهللةع ب ِّهللالتيهللتبحثهللفيهللمابفةهلل باسةهلل ل يتهللهاههللالتهيى تهللتسمرهللهلل ِّةالعِّ بصهلل 1) خبىهللإلر

هلل.تايبل هللمّ   ع اهللصجصب هللمص هلللسّيمصبتوهللّيب واهللصصاحب المنهج:  -أ

هللالمنهج: مقّومات -ب

  .صالبديف ِّةاهللجتميى ِّةاهللصاالوت ي  ِّةصاالاهللةس يس ِّهللالهللال ِّصاالتهيىاةهلل) اماهللالتهيى تهللب وهلل .1

  .ةس يس ِّهللاهللصصاوت ي  ِّةاهللصاجتميى ِّةالتباب ةهلل) اماهللىعي بهللالتميسكةهللبديف ةهلل .2

 ة.ةةهلل حد،هللو باطهللموهللاالستد ل ِّهللالستد ل ِّهللا .3

 .خيبج ِّةةهللتاماهللالا ويتهللصاألفاياهللالخيبج ِّةس يسةهلل .4

اهللصاسددتبميبهياهللصإ ابتهدديهللبيلاددّاهللال ددح حهلللتحد دد،هللدددصِّ الاهللصام  ِّدديتةهللتاددماهللمسددتصىهللالام  ِّدديتال .5

هلل .ةس يس ِّهللاهللصصاوت ي  ِّةاهللةىسّب ِّهللالم يلحهللبّيفةهللجصاعبهيهلل)

                                                 
هللاع بةهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعل م   هللموهللالما صميتهللىوهللمعهجهللهللهلل 1)

Kenneth N-Waltz. "The Stability of A Bipolar World" in David Edwards, 

International political Analysis,(Holt, Rinehart, And Winston, Inc, 1970)pهللp,318-344 

 .47-46صهللاع1985هللب بصتاهلل ابهللالّتي هللالاببياهللاال ِّصل ِّةفيهللالا ويتهللهللالعِّ ب ِّةعي  رهللحتراهللهللهلل 2)
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هللتوظيف المنهج: كيفيّة -ج

لّصع هلل حدد،هللالتدباب اهللص باىديهللالم ديلحهللالمادتبّةاهللص ت درهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعوهللتص  رهللمعهجهلل مّ

لتحد ،هللالم  حةهللصاأله ارهللالا  ياهللصالتاب بهللىوهللمستص يتهللالتهيىاهللهللخيبج ِّةةاهللص خ عهللالس يسةهللالبيلامصل ِّهلل

تهلللددد مّوهللاسدددتخ اعهللصإ اب هللهددداههللالتهددديى هللّ ه ِّدددةاهللصب ددديوهلليِّهللالددد ِّصلى دددرهللالمسدددتصىهللالدددص عيهللصاإلو  مددديهللص

اهللمددوهللح ددثهللالدد ِّصااسددتبميبهيهللبيلاددّاهللالمعيسدد اهللّمدديهللإعدد هلل امدداهللى ددرهللاسددتخ اعهللاألسدديل  هللبدد وهللمجدديم الهلل

طهلليتهللصالم خ تهللفيهللالا ويتاهللص تصخ رهللّاهلل برهللالم  حةاهللص وهلل ّصوهللهعيكهللتعيغماإلمّيع ِّهلل بيلس يسدةهللهللي

                                                          .خيبج ِّةل  بارهللفيهللمخبجيتهللس يستهعهللالهللمتبي الطهللهللاطهللاهللصاىتمي خيبج ِّةال

ِّّدد  هددصهللالمددعهجهللالددايهللماانهج صاانع القاارار:  -2 الخدديبجيهللهللهللس يسدديِّهلل ددعالهللالدددبابهللالهللهللىم  ِّددةى ددرهللهللب

ص عيعهللالددبابهللح دياهللمصودرهللهللال ِّصلةىماهللهللّ ه ِّةاهللص سيى هللى رهللتح   هللخيبج ِّةّلسي هلللتهس بهللالس يسةهللال

مالهللالمؤبباتهللالتيهللتلت هيهللصتعاّ هللى  هيهللمدوهللهللالدصم ِّةيهللتتهيىاهللبهيهللالع عهللالتهللّ ه ِّةاهللصبحثهللالما ِّوهلل صليِّهلل

هلل. 1)الايهللتاماهللفيهللإ يبههلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يع

 اهللصجباهيعهللال سصو.بسعيهلل  ب تايب هللهللصاحب المنهج: -أ

  ةالمنهج مقّوماتهلل-ب

هللهللهلل-1 هللال اخ ي ةهلل اخ  ِّةالالب حة هلل )اإل يب هللالب حة هللاإلعسيع ِّةصتاما هللصغ ب ِّّهللاإلعسيع ِّةا هللصالس هللصالمجتمالا يواهللا

ِّّهللصمسيحةهللالب  هللصمصاب هاهللصالمصوالهللالجفبافيِّهلل ةيواهللصالبديفيتهللاهللصع يعهللالد عاهللصالتجيع هللب وهللالس اهللالايمِّ

 اهللصالماتد اتاهللصالمايىباهللصاألحيس  اهللصس صكهللالمجتمال.الص ع ِّةهللهص ِّةصال

ااهللصب ص هللفااهللل  صاهلل)اإل يبهللالخيبجي ةهللص اماهللالاصاماهللخيب هللالح ص هللموهلل فايهللخيبج ِّةالب حةهللال  -2

هللالجفبافيِّهلل هللصالمح   هللاألخبى هللصمو هللصالاصاماهللال ِّصاا هللصاألىباقا هللصالبديفيتا هللصالمجتمايتا ا

 .وت ي  ِّةاال

هللاالهللهلل-3 هللصتاماهللصالس صّ ِّةهللجتميى ِّةالب حة هيتة هللصسميتهللالتع  ميتهللهللتصجِّ هللفيهللالمجتمالا هللالد ع ع يع

 اهللص عيىةهللالب يهللالايعهللصتّص ع .جتميى ِّةاال

موهللخ اهللهللاالدبابةهللصتاماهللت ف،هللالما صميتهللالصا،حةاهللصال و دةهللل يعالهللالدباب عالهللهللىم  ِّةهللهلل-4

هللتهب غهللالما صميتهللصت ع ههيهللصتبص بهي.هللىم  ِّيت

                                                 
 .181صهللاع1987هللالّص تاهللالس سااهلل ابهللا"ال ِّصل ِّة"هللع ب يتهللالس يسةهللاهللسميى اهللمد  إهللهلل 1)
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هللتوظيف المنهج: كيفيّة -ج

ب مّددوهللتص  ددرهللهددااهللالمددعهجهللّصعدد هلل ددد عهللتهسدد باطهلللددباضهلل اهللخيبج ِّددةالهللةس يسدد ِّهللالاتهللبدديل صاهبهللالت ددصِّ

هللجتميى ِّةصالدصىهللاالهللصالس صّ ِّةهللخيبج ِّةصالهلل اخ  ِّةالتلب بهللالب حةهللصتح   هللمصورهلل يعالهللالدباباهللصب يوهللم ىهلل

ةى رهلل عيىةهللالدباباهللصتلب بهللع يعهللالد عهلل ل مجتمالهللى  هياهللصتص،د حهللمسدتصىهللالتهديى تهللالمتباب دةهللهللالايمِّ

ل تمّوهلل يعالهللالدبابهلل)ال ى  هللمدوهللهللاصالمت اخ ةهللى رهللالمستصىهللالحّصميهللصغ بهللالحّصميهلل صهللالمجتماي

ال ددديح هللصال دددح حهللمدددوهللخددد اهللتددد ف،هللما صمددديتهللصا،دددحةهلللتح  ددد هللالصسددديحاهللصاأل صاتهللهللاتخدددياهللالددددباب

هللل تعهللتحد ،هللاأله ارهللصالمصورهللالمعيس .هللاصاألسيل  هللصالابص 

هللهللهللهلل 1)هلل:في اطار العالقات الدولية الّدور نظريّةمنهج  -3

 سددهعهللّدداهللمددوهلل"جددصب هللم ددبا"اهللص"جص  ددرهللمصب عددص"اهللهللأصااحاب الماانهج )رواده( ومفهومااه: -أ

 صت ص بهي.هلل ِّةالعِّ ب هللب با"هللفيهللإ جي هللهاههللص"ببص

هللخيبج ِّدةبهللىدوهللالس يسدةهللالاهللى رهلل عهديةهللمع صمدةهللتابِّدة ِّهللال ِّصلاهللفيهللالا ويتهلل ِّةالعِّ بهاههللمههصعهللدصعهلل 

صالمحد  اتهللالتيهلل بىهلل عيعهللالدبابهلل وهلل صلتهعهللج  ب هللل د يعهللبهيهللموهللخ اهللمجمصىةهللالمصاودرهللصالمهديه عهلل

هلل.هللبههللصاالستا ا هلللجم الهللاالحتميالتهللالعيتجةهللىع صت صِّهللهللال ِّصبكهللصالاصاماهللالتيهللتصفبهللإمّيع ةهللإ با

 وركائزها: يّةالنّظرهذه  مقّومات -ب

هلليِّهللالد ِّصلتددصعهللبهديهللى درهللالمسدبقهللهللةس يسد ِّهللبص دههيهلل  صاباطهللهللالد ِّصاب باسدةهللسد صكهللهلل ِّدةالعِّ بتهتعهللهاههلل

ِّّابتعه اهلل عيعهللوباباتهياهللص  اهللالد ِّصاالمجتماديتهللصهللهص ِّدةهعيهللموهللمجمصىدةهللىصامداهللتتمبداهللفديهللهللال ِّصبهللتا

هللوت ددي  ِّةاالاهللصمددد باتهيهللةس يسدد ِّهللالاهللصتيب خهددياهللصماتددد اتهيهللالدصم ِّددةصالددد عهللالسدديح  هللف هددياهللصخ يح ددهيهلل

با،دهيهللهللالد ِّصااهللص باسدةهللبع تهديهللصتبّ بهدي.هللصتتمدي  هلل  صابهللصالبديف ِّدةهللجتميى ِّةصاالهللةس يس ِّهللالصهللةاسّب ِّهللالص

طهللالخت رهللمع يبهللّاهللمعهيهللل  دصاهبهللصا المصجد هللهللالد ِّصباهللإاهلل ُاد هللمع ديبهللةس يسد ِّهللالألحد اثهللىوهللباضهللتباي

ِّّا هللالد ِّصباألسيسيهلللتتبالهللمصاوههديهللص  صابهديهللصتح  د هللاتجيهيتهدي.هللّمديهللإوهلل  اءهلل هللةس يسد ِّهللعت جدةهلللبؤ دةهللهللتاد

"هللالمحد  هللThe Role Perspective"هللالد ِّصباهللص ُاد هللجدصهبهللالص ع ِّدةص هد افهيهللهللال ِّصلةصا،حةهلللم يلحهلل

هلل.ال ِّصبى رهللتص  رهللالد باتهلللبعيءهللاألسي هللفيهللو ب هلل عيعهللالدبابهلل

هلل

                                                 
المجلاااة األردنياااة للعلاااوم  دددي اهللالسدددبحيوهللا"ابدددبهللالمحددد  اتهللالج صس يسددد ةهللى دددرهللالا وددديتهللالابب دددةهللالتبّ دددة"اهلل 1)

 .222-221 االجيماةهللاألب ع ةاىميواص.صهلل2 االا  )6المج  هلل)االجتماعية،
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 :يّةالنّظرتوظيف  كيفيّة -ج

الايهلل دصعهللبد هللح درهللهللال ِّصبالهللتسيى هللفيهللإمّيع ةهللتصوِّهللهلل ِّةالعِّ بفإوهللهاههللهلل؛ع باطهلللماّ ةهللالبحثهللص سح ت 

بعديءهللى درهللتح  داهللالما  ديتهللصالاصامداهللصالمحد  اتهللهللاال ِّباسدةمص،صعهللهللالابب ِّةاأل  ع يهللتجيههللالمع دةهلل

ِّّاتيهللالهللافب االمتص البحدثهللصتهيى تهديهللمدالهللهللتف ِّدباتالدبب هللبد وهللمهللىم  ِّدةصتسدهعهللفديهللهللاالد ِّصبم دي بهللهللتا

بهللالتف ِّببا،هيهللالباضاهللصمابفةهللم ىهلل هلل.ال ِّباسةفيهلل  صابهيهللخ اهللفتب هللهللصالت صِّ

 السابقة: الّدراساتتاسعاً: 

هللااتهللال د ةهللبيلمص،دصعاهللصالتديهللتعيصلدتهلل صبهللح درهللادمياهللال ِّباسديت مّوهللاال د عهللى درهللىد  هللمدوهلل

هللهللةال ِّباسيتىبضهلللهاههللهلل لتيالحب هللالبيب  اهللصف ميهللهللبا األ  ع يهلل

رات، بعناوان: ممساتقبل حلااف شامال األطلنطاي فاي ضاوء انتهااء القطبيّااة يّانعدراساة رجاب ال -1

 م.1995الثنائيةم، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، 

ح رهللامياهللاأل  سيهللبا هللاعتهيءهللالحب هللالبيب  هللفيهللهلله فتهللهاههللال ِّباسةهللإلرهللب يوهللالس يسةهللالتيهللاتباهي

ةهللصتح  دد اطهللبادد هللحددب هللالخ دد جهللالبيع ددةاهللصالدد ِّصبهللالددايهلللابتدد هللالصال دديتهللالمتِّحدد  هلل،ددصءهللاعتهدديءهللالد ب ِّددةهللالبعيح ِّدد

الايلعهللبا هللسدص هللاالتحدي هللفيهللاألمب ّ ِّةهللالتيهلل  بحتهللال ِّصلةهللاألوصىهللفيهللالايلعهللبا هللت ىمهيهللالد  هللاألصح هلل

طهلليوهللهعيكهللتبي عالسصف تياهللصّ معهديهللالتد خ تهللهللاالمصاورهللاألمب ّ ِّةهللصاألصبب ِّةهلللدباضهللالد،دي يهللالمخت هدةفيهللهللي

هلل.خيب هللع يقهللالح رهللصالتيهللتحد،هللالم يلحهللالا  يهللل  صاهللاألى،يءهللبيلح ر

 وهللهللةمعهجهللالتيب خيهللاهللصتعهللالتص اهللإلرهللعتيحجهللمعهديصالال ِّباسةهللالمعهجهللالت ب ديهللفيهللصاستخ عهللالبيحثهلل

اهللاأل  سدديهللامتدد ا هللصتصسدد الهللإل دديبهللمايهدد  هللببصّسدداهللعت جددةهللالحددب هللبدد وهللالماسددّب ِّوهللمايهدد  هللح ددرهللاددمي

الابويهللصالفببياهللص وهللح رهللامياهللاأل  سيهللتبعرهللفيهللب ا ةهللالخمس عيتهللاستبات ج ِّةهللاالعتدديعاهللصم،دمصعهيهلل

يهللّديوهللحجمهديهللصعصى ِّد يهللةهللاألسد حةهللالمسدتخ مةهللف هديهللبديلب هللالعدصصيهللالهدصبمجيبهةهللالته   اتهللالسصف ت ِّةهللمهمِّ

هللصالايماهللموهللجيع هلل يعالهللالدبابهللاألمب ّي.

صخ  تهللال ِّباسةهللإلدرهلل وهللتد خاهللالح درهللبادترهللاألادّياهللل معدي ،هللالدب بدةهللمدوهللمحد  هللالح درهللخديب هلل

يتهلل صبصبدديهللااتهللالمسددي هللبددلموهللصم دديلحهللاألى،دديءاهللصالامدداهللى ددرهللتدد ى عهللاالسددتدبابهللبهددياهللصىددد هللاالتهيو ِّدد

 صبصبديهللصبدبامجهللالتاديصوهللصالحدصابهللفديهلل صاهللالمع ددةهللهللال ِّفيى ِّةهللصاألمع ِّةهللصببامجهللالاباّةهللفيهللابقهللصصس 

الابب ِّددةهللّيلاددبقهللاألصسدد اهللصاددمياهلل فب د ددياهللصالخ دد جهللالاببدديهللص  ددبحهللمسددبقهللىم  ِّيتدد هللخدديب هللالددديبِّ هلل

هللهللاألصبصب ِّةهلللمهيجمةهللم ي بهللالته   هللالمحتم ة.
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اسااات دراسااة عماااد جاااد: محلااف األطلنطااي: مهااام جدياادة فااي بيئااة أمنيّااة مغااايرة، مرّكااز الّدر -2

 .1998األهرام، القاهرة، – السياسيّة واالستراتيجيّة

هللصت اى يتهياهللصالس يسةهللالتيهلل ه فتهللهاههللال ِّباسةهللإلرهللب يوهلل ب اةهللالتف ِّبهللالايهللح اهللفيهللالعِّ يعهللال ِّصليِّ

اتباهدديهللح ددرهللاددمياهللاأل  ع دديهللبادد هللاعتهدديءهللالحددب هللالبدديب  اهللص بددبهللهددااهللالتف ِّددبهللى ددرهللالاد دد  هللاالسددتبات ج ِّةهلل

اتهللالح ددرهللاألسيسدد ِّةهللاهللالدددصِّ اهللصتديسددعهللاألىبدديءاهللصب ِّهللل ح ددراهللصه ّدد عددتهللال ِّباسددةهللّ ددرهلل وهللإىددي  هلله ّ ددةهللوددصِّ

صتف  بهللإستبات ج ت هلل سهمتهللفيهللإمّيع ةهللو يعهللالح رهللفيهللمهيعهللخيب هللمع دةهللالح رهللالتد    ِّةاهللّميهلل ص،حتهلل

ِّّهللال ِّباسةهلل وهللتّص وهللوصِّ هللالاماهللالمادتبّةهللالمجمِّهلل   د هللالمحتم دةاهللعدتهللالح درهللمدوهللمصاجهدةهللم دي بهللالتهادةهللم

  ميتهللج    اهللفيهللح وهلل وهللالدديحم وهللى درهللالح درهللود هللحد  صاهللم دي بهللهللةصالمبصعةهللصالدصِّ هللال  مةهللإل اب هلل  

ةهلل صاهللادبقهللصصسد هلل صبصبديهللالتديهللاعه د تهللىدوهللاالتحددي هللاألولالته  د هللباد هللالحدب هللالبديب  هللفديهللاتجديه وةهلل

طهلل-السصف تي ةهلل صاهللالمع ددةهللوالثاانيهللااهللالسد عصىيلجهللالكهللموهللخد اهللإويمدةهللبدبامجهللالادباّةهللمدوهلل جدهلل؛-سيبدي

صىيلجهللالكهللالم  ِّبهللموهللالته   هللموهللخ اهللببامجهللالتايصوهللصالحصابهللصالمابصرهلل وهللاالتجيههللالبيعيهللهلل؛الابب ِّة

 صاهللالابقهللاألصسد اهللصت دكهللإلرهلل ،عهللال ِّصاهللالابب ِّةهللاإلفب د ِّةهللى رهللالسيحاهللالجعصبيهللل متصس اهللبيإل،يفةهلل

تتمباهللبيلجب مةهللالمع ِّمةاهللصاإلبهي اهللصتهب  هللالس قاهللصاعتايبهللاألخ يبهللالعيجمةهللموهللصجهةهللع بهللالح رهلل

رهللاإلسدد مياهللصالهجددب هللغ ددبهللالاددبى ِّةاهللفددل  ،هللاألسدد حةهللصاالسددتحصااهللى  هدديهلل)الدد ميبهللالادديما اهللصالت ددبِّهلل

تاديصوهلل معديهللبد وهللىد  هللمدوهللهداههللالد ِّصاهللالابب ِّدةهللإلدرهلللا هيهللتدؤ يهللهلل؛لمايلجةهللالكهللمايب الهللالتايصوهللصالحصاب

باهللصتدصع اهللصالمفدب اهللصمصب تيع دياهللصبد وهللالصال ديتهللالمتِّحد  هللاألمب ّ ِّدةهللبيىتبيبهديهللصهيةهللاألب واهللصم د

ال ِّصلةهللالديح هللفيهللالح راهللصتعهب هللبيلس  ب هللى رهللتصجهيت هللصوبابات اهللصهدااهللالباد هلل سدهعهللفديهللإبدبا هللتحد  يتهلل

هللا.خي ةهللص وهللإسباح اهللى،صهللفيهللببعيمجهللالتايصوهللصالحصابهللهاهللاتجيههللالمع دةهللالابب ِّةهللصالبا هللاألمعي

 وهللالح رهللود هللحد  هللم دي بهللته  د هللج  د  هللفديهللمبح دةهللمديهللباد هللالحدب هللالبديب  هللهللإلرهللصخ  تهللال ِّباسة

هللج   هللص ىدي هللتع د عهلله يّ د هلللتتدصاءعهللصالمبح دةهللالج  د   ص وهللهداههللالم دي بهللتددالهللفديهللهللاص هصبهللع يعهللىيلميِّ

الابب ِّدةاهللهللاهللص صاهللالمع ددة-سديبديهلل-ابقهللصصس هلل صبصبيهللل  صاهللالتيهللّيعتهلل،موهللمحصبهللاالتحدي هللالسدصف تي

ح ثهللويعهللالح رهللبمايلجةهللت كهللالم ي بهللالمحتم ةهللموهللخ اهللإويمةهللببامجهللالادباّةهللمدوهلل جداهللالسد عهللل د صاهلل

هللالصاواةهللفيهللالديبِّ هللاألصبصب ِّةهللصببامجهللالتايصوهللصالحصابهللل صاهللالمع دةهللالابب ِّة.

هلل

هلل
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-1990:،أثر توسيع حلف األطلنطي على األمن القومي العربي، بعنوانصايل السرحاندراسة  -3

 م.2000، تيآل الب ، جامعةمنشورة رماجستير غيرسالة  ،2000

ع ديهللى درهللاألمدوهللالددصميهللالاببديهللح درهللادمياهللاأل  ابدبهللتصسد الهللالتادبرهللى درهللهللإلدرهللال ِّباسدةهد فتهلل

صتص،دد حهلل ب اددةهللالتف ددباتهللالتدديهللح دد تهللفدديهللالع دديعهللالدد صليهللاصالتف ددباتهللالتدديهللادده تهيهللالب حددةهللال صل ددةهلل

ف بهللفيهلله ّ ةهللالع يعهللالايلميهللاصاعتهيءهللع يعهللبعديحيهللالد ب دةهللالدايهللّديوهلل سدص هللصالايلم ةاصميهللعتجهللىعهيهللموهللت

طهلل صميهللح اهللموهللتف بهللفيهلله ّاهللصتص  الهللالدص هللصالدصاى هللصاألس هللالتيهللّيعتهللتحّعهللالا ويتهللال صل ةاهللهللاسيبدي

عحدصهللصب عتهللال باسةهللالتصجهيتهللصالم محهللاألسيس ةهللالتيهللاع باتهللبهيهللالا ويتهللال صل ةهللاموهللا   ي هللالتصج هلل

المؤسس ةهللاصتصس الهلل صاحدبهللالتّيمداهللاإلو  مياصاالعتديح دةهللاصالتهم ااصاالسدتباي هللالدايهللحّدعهللس يسدةهللالددصىهلل

الّبددبىهللفدديهللتايم هدديهللمددالهللالد،ددي يهللال صل ددةهللابيإل،دديفةهلللب دديوهللابددبهللتصجهدديتهللالع دديعهللهللالادديلميهللى ددرهللح ددرهلل

 بهللىد   هللالاسّب ةهللصمههدصعهللاأل  ع يهللصتف بهلله يّ  هللص بع ت هللصتّ ه هللمالهللمبح ةهللميهللبا هللالحب هللالبيب  اصتف

خدديب هللالمع دةاصىم  ددةهللتصسدد ا هللصع دديقهللالا،ددص ةهللهللص سددبي هللتصسدد ا هللصتهيى تهياصمببباتهدديهللصم دد حةهلل

الح رهللموهللخ ،هللهللص يحرهللج    هلللتبب بهللسب هللتصس ا هللصاسدتمبابههللاّمديهللتعيصلدتهللال باسدةهللم دي بهللالته  د هلل

الادديلميهللاصتصسدد الهللح ددرهللاأل  ع دديهللهللل مددوهللالدددصميهللالاببدديهللهللصتلببهدديهللبدديلتف باتهللالتدديهللحدد بتهللفدديهللالع دديعهلل

ص بدددبههللى دددرهللاألمدددوهللالددددصميهللالاببياصالتبت بددديتهللاألمع دددةهللصالاسدددّب ةهللل ح دددرهللفددديهللالمع ددددةهللالابب دددةهللهلل

صالت ددصباتهللهللاأل  ع  ددةهلللتحد دد،هللهللاألمددوهللصاالسددتدبابهللفدديهللالمع دددةهللاص ددبقهللمادديب الهللصبددبامجهللالتادديصوهلل

 عدتهللال باسدةهلل سد هللصمبتّد اتهللهللالتاديصوهللصالحصابهللصالتسده  تهللالاسدّب ةهللصاألمع دةهللل مع ددةهللالابب دةهللاصب

ص سبيبهيهللص صافاهيهللص ه افهيهللصميهلل تحد،هلللم يلحهللال صاهللاألى،يءهللفديهللالح درهللبيإل،ديفةهللل صال ديتهللالمتحد  هلل

هللاألمب ّ ة.هلل

 بدديبهللتصسد الهللح درهللاأل  ع دديهللّيعدتهللسد ب ةهللهللى ددرهللاألمدوهللالددصميهللالاببدديهللهللهللإلدرهلل وهللال ِّباسدةصخ  دتهلل

الددصميهللالاببديهللى درهلل دا  هللالعخد هللالحيّمدةهللهللبتبد اهللاألصلص ديتهللهللصتمب تهللفيهللتف بهللمههدصعهللاإل باكهللل مدو

صتف بهللالع ب هلللم ي بهللالته   اصى رهلل ا  هللالااص هللهللالابب ةهللت ى ىدتهللبصابدتهللالصحد  هللالابب دةهللصصحد  هلل

الهص ةهللصالم  بهللالماتبكاصاع هللاستحّمتهللالع ب هللالا اح ةهللالمتبي لةهللف مديهللبد وهللل اداص هللالابب دةهللبيإل،ديفةهلل

هلل هللالع يعهللاإلو  ميهللالاببيهللصاخت اهللمدصميت هللاالوت ي  ةهللصإىيوةهللمايب الهللالتعم ةهللالخت اهللهلل س هللصبّيح

هلل

هلل
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اإلماارات   رّكازانتهااء الحارب البااردة، م بعاديالي، دور حلاف شامال األطلساي حدراسة نزار ال -4

 م.2003، 1والبحوث، ط للّدراسات

فيهللبعيءهللاألموهللصاالستدبابهللىبدبهللجديعبيهللال   ايهلللح رهللامياهللاأل  سيهللهللال ِّصبةهللب يوهللحتم ِّهللإلرهللهللال ِّباسةه فتهلل

الح درهللفديهللهللىم  ِّدةتست  الهلل وهللتعيفس هللفيهللالكاهللصمابفدةهللالعتديحجهللىدوهللعجديقهللهللغبب ِّةاأل  سياهللصى عهللصجص هللمؤسسةهلل

اهللة ِّدال ِّصلّبدبىهللمحتم دةهللفديهللمجب ديتهللالس يسدةهللهللةس يسد ِّهللصهللةىسّب ِّهللهللوصِّ هللإلرس ّصوهللمد مةهلللتحص   هللهلل  س ِّةت هللاألمهمِّهلل

ثهللىدوهللعادل هللصت دصبهللاأل  سدياهللّمديهللتحد ِّهللهللصجص هللالح رهللل،ميوهللاألمدوهللىبدبهللجديعبيِّهللإلرهللجةهللوهللالبيحثهللم ىهللالحيصب ِّهلل

الح درهللهللاسدتبات ج ِّة  هللمدوهللاعتهديءهللالحدب هللالبديب  اهللصتص،د حهللالج    هللالمتصلِّدهللاألصبب ِّةالح رهللصى وةهللالح رهللبيلب حةهلل

المدعهجهللالتديب خيهلللمديبعدةهللهللال ِّباسدةفديهلللبعيءهللاألموهللصاالستدبابهللصمابصى هللبيلتصسالهللعحصهللالابقاهللصاستخ عهللالبيحثهلل

المي،ديهللصمديبعتهديهللبيلحي،دباهللصمدعهجهللالتح  داهللالمدديبواهللصالمدعهجهللالدص  هياهللفديهللاألح اثهللصالصويحالهللالتيهللح د تهلل

هللالح درهللصاسدتجيبةهللل م يلبدةإلدرهلل  دبحتهلل ّبدبهللحيجدةهللهللاألصبب ِّدة وهللالب حدةهللهللةعتديحجهللمعهديهللى ِّ إلرهللهللال ِّباسةصتص  تهلل

هلل.ةس يس ِّهللالصهللةاسّب ِّهللالصإعميهللوبوهللالمؤسسيتهللهلل؛الدصم ِّةهللال ِّصلةبوهللص وهللالدبوهللالصاح هللصالااب وهلللوهلل ّصوهللو

هللةبغدعهللمايب،دهللا وهللهعيكهللبغبةهللل  صاهللاألى،يءهللفيهللالح رهللبيستمبابههللبام د إلرهللهللال ِّباسةصخ  تهلل

ل سدهعهللفديهللتا  د هللاألمدوهللفديهلل صبصبديهللى درهلل سد هللصمادي  بهللهللاةاسدّب ِّهللالصهللةس يس ِّهللالالباضهللصت ص بهلله يّ  هلل

خي دةهللفديهللالمعحدرهللهلل هم ِّدةصاّتسد هللاهللاعتهديءهللالحدب هللالبديب  هللبا هلل هم ِّة هللا  ا هللص وهلل صبهللالح رهللوهللاج    

ص خهرهللالمعيفسةهللب وهللهللةايلم ِّهللالهللدصِّ الال  مةهللصالمح   هللل ب اةهللتصا عيتهللهللدصِّ البيىتبيبههللهللاسّبيِّهللصالهللس يسيِّهللال

ل خ دبهللهللي د ِّهلللتفديهللاهللاطهلل وهللّديوهللىم د هللمح دصبهللبا هللميل ِّةالب ستبب تهللاله معةهللفيهلل ى،يءهللالح راهللص سيى هلل

هللهلل.ا صى ِّةالهلل   صلصج ِّةاآلالسصف تيهللصمحيببةهلل

دراسة نسّرين عواد، بعنوان: )السياسة الخارجيّة األمريكيّة تجاه أوروبا الغربيّة: دراسة فاي  -5

استمرارية حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة(: رسالة ماجستير غيار منشاورة، جامعاة بيار زيات، 

 م. 2006فلسطين، 

هللباد هللاعتهديءهللالحدب هللالبديب  اهللصمديهللإلرهللاسةهلله فتهللال ِّب ب يوهللالتف ِّباتهللالتيهللح  تهللفيهللالعِّ ديعهللالد ِّصليِّ

صه يّاهللالدكهللالعِّ ديعهللص باسدةهللح درهللالعديتصهللباد هللاعتهديءهللالحدب هللالبديب  هللهللرعم ىهللتلب بهللت كهللالتف ِّباتهللى رهللبُهلل

تجددديههللالدددديبِّ هللصىم  ِّدددةهللتصسدددات هللصاسدددتمبابههللصمابفدددةهللاألهددد ارهللصالددد صافالهللل س يسدددةهللالخيبج ِّدددةهللاألمب ّ ِّدددةهلل

تحد دهي.هللصو هللاىتم تهللال ِّباسةهللى درهللالمدعهجهللالتديب خياهللمدوهللإلرهللالتيهللتسارهللهللااألصبصب ِّةهلل) صبصبيهللالفبب ِّة 

هللخ اهللاّبهللاألح اثهللالخيبج ِّةهللاألمب ّ ِّةهللتجيههلل صبصبيهللالفبب ِّة.هلل
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طاهللصمديهللمعهيهلل وهللح درهللادمياهللاأل  سديهللمديهلل؛صتص  تهللال ِّباسةهللإلرهللعتيحجهللى ِّ  ّديهلل الدتهلل مب هلل ااهللويحمدي

تسارهللحصاهللتصس ا هللص،عهللى  هلل ّببهللموهلل صاهللابقهللصصس هلل صبصبيهلللا،ص ت هللالتديهللاعه د تهللىدوهللاالتحدي هلل

هللصمعهيهللالب حةهلل التهللى    هللى رهللالعِّ يعهللال ِّصليِّ طهلل ع هللبيعتهيءهللالحب هللالبيب  هللح  تهللتحصِّ طاهلل  ،ي السصف تيهللسيبدي

األصبب ِّددةهلل يلبدتهللالصال دديتهللهللاألصبصب ِّدةهللالج  د  هللالتدديهلل هدبتهللبادد هللالحدب هللالبدديب  اهللص وهللالا  د هللمددوهللالد ِّصا

هللالمتِّح  هللاألمب ّ ِّةهللبإعهيءهللح رهللامياهللاأل  سيهللالعتهيءهللالسب هللموهللصباءهللتاّ   .

لحهددي هللى ددرهللاسددتمبابهللح ددرهللاأل  ع دديهللإلددرهللا وهللالصال دديتهللالمتِّحدد  هللاألمب ّ ِّددةهللسدداتهللإلددرهللصخ  ددتهللال ِّباسددةهلل

سد ميهلل وهللالح درهلل ،دعهللىد  هللالهللهللابِّ هللاألصبصب ِّدةبام  هللصتصس الهلل احب هللعاي  هللالتد    ِّةهللفيهللويبِّ هلل صبصبيهللإلرهللخديب هللالددي

عددتهللال ِّباسددةهلل وهلل مددوهللالصال دديتهللالمتِّحدد  هللاألمب ّ ِّددةهللمددبتب هللبدديألموهللصب ِّهللهللامددوهللالدد ِّصاهللالهيى ددةهللفدديهللالعِّ دديعهللالدد ِّصليِّهلل

باتهللالتديهللح د تهللصّديوهلللهديهللتد اى يتهيهللهللااألصبصبي ص وهللسب هللسدا هيهللالسدتمبابهللالح درهللل صاّد هللالتف ِّدباتهللصالت دصِّ

الددايهللودد هلل ادد  هلل سدد هللصوصاىدد هللهللاإبسدديءهللوصاىدد هللالعِّ دديعهللالب سددميليهللال  ببالدديى ددرهللصالامدداهللهللا ى ددرهللّيفددةهللاأل ددا ِّهلل

هللال  مدبا  ِّة.

 DAVID S.YOST,NATO,S evolving purposes and the next  tragic:دراساة  -6

conceit ,international Affairs volume 86,Issue2,p.p489-522,march2010                  

ع  دتهللهاههللال باسةهللموهللسؤااهللمحصبيهللحصاهللصجص هللى وةهللب وهلل ه ارهللهللالح رهللاألسيس ةهللالتديهللاتهد،هلل       

ى  هيهللالمتحيلهصوهللصمت  بيتهللال فيعهللالجمديىيهللاصبد وهللص  هدةهللإ اب هللاأل مديتهللهللفديهللمبح دةهللمديهللباد هللالحدب هلل

وهللحيلدةهللالد فيعهللالبيب  اهلللتبب هللصت هبهللالدص هللل خيب اهللبيإل،يفةهللهلللالكهلل وهللالح رهللاعتداهللبا هللت كهللالمبح ةهللهللم

الجمدديىيهللهلل اخدداهلل صبصبدديهللهللصالتدديهللّيعددتهللمسددبقهللىم  دديتهللالح ددرهللهلللددب هللالهادداهللاصالمههددصعهللاإلو  مدديهللهللل دد فيعهلل

الجميىيهللهللإلرهللهللعهجهللس يسةهللج    هللهلل فيى ةهللهلل ستبيو  هللاح ثهلل وهللهعيكهللالا  د هللمدوهللالخبدباءهللود هلل اديبصاهللهللإلدرهلل

مسدتج  هلل خدبىهللمعهدديهللتف دبهللإباددي هللهللىم  ديتهلل فديعهللجمدديىيهللخديب هللمع ددةهللالح ددرهللالتد    دةهللصمعيوادةهللو،ددي يهلل

الدد فيعهللال دديبصخياالحب هللالّتبصع ددةاخ صب هللاإلبهددي هللالمعببدد،هللىددوهللالدد صاهللالباى ددةهللل بهددي هللا سدد حةهلل

 .ال ميبهللالايماهللصاالستحصااهللى  هياتف بهللاألص،يعهللالس يس ةهللفيهللمع دةهللالابقهللاألصس 

صبديهللصالف دبهللمسدمصقهللخ  تهللال باسةهللإلرهلل وهللالخ صب هللتّموهللفيهلل وهللت بحهللت كهللالام  يتهللخديب هلل صب

بهيهللفيهللالبع هللالخيم هللالتهيو ةهللالح رهللفيهللالحيالتهللال يبحةهللل  فيعهللالجميىيهللبيلبغعهللمدوهللىد عهللاالتهديقهللى درهلل

ّ ه ةهللتحد د،هللاألهد ارافيوهللهللالمتحديلهصوهللمدي الصاهلل  هدبصوهلل عهدعهلل مت ّدصوهللبؤ دةهللصإبا  هللس يسد ةهلللمصاجهدةهلل

ال مّوهللف   هللىوهللاأله ارهللالمتهد،هللى  هديهللهللتح  يتهللج    اصتبدرهللالمسللةهللفيهللمستصىهللال مصقهللفيهللالد بات

هللصىم  ةهللتحماهللاألىبيءهللصالعهديتهلللتحد دهي.هلل
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 عهديهللسدتبعيهللى درهللمديهللتدعهللإعجدي ههللمدوهللهللال ِّباسدةهداههللهلل م ِّد فديوهللمديهللهلل؛السديبدةهللال ِّباسديتاسدتاباضهللهللبا 

صسدتتعيصاهللمصودرهللالح درهللهللاخد اهللفتبتهديهلل هم ِّدةالسيبدةاهللصستس  هللال،صءهللى رهللالد،ي يهللاألّبدبهللهللال ِّباسيت

ّميهللالسيبدةاهللهللال ِّباسيت)البب الهللالاببي هللصهصهللالمص،صعهللالايهلللعهللتتعيصل هللهللالابب ِّةهللالااب ِّةموهللاالحتجيجيتهلل

ِّّ  عهيهللست هلل د ِّهللبةهللى رهللم ي بهللته   هللاألموهللالدصميهللالاببديهللفديهللالمبح دةهللالباهعدةهللصبى رهللاآلبيبهللالمتبتِّهللهللب

هلليب  .هللالحب هللالبهللبا هللالابب ِّة خبهللالمستج اتهللبتصجهيتهللالح رهللتجيههللالمع دةهلل

هللى رهللمص،دصعهلل :الّدراسةتقسيم هللعاشراً: إلجيبدةهللإلدرهللاةهللالتديهللتسدارهللاهللصمادّ تهيهللالبحب ِّدال ِّباسدةبعيءط

اهللفدد هللال ِّباسدةالتديهللاتباتهديهللهللمعهج ِّدةاختبيبهدياهللصالإلدرهللى رهللتسديؤالتهياهللصاختبديبهللالهدبصضهللالتديهللتهد رهلل

هللى رهللالعحصهللاآلتيةهللب بةهللف صاهللإلر مّوهللتدس مهيهلل

هلل.هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلللدولية: المفهوم والنشأة واألسباباألحالف االفصل األول: 

هللاألح ر.عال هللمههصعهللالمبحثهللاألصاةهلل

هلل.هلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعالمبحثهللالبيعيةهللاألح رهللص

 والهياكل.                                ىاألطلنطي والبنشمال الفصل الثاني: حلف 

هلل.المؤسس ِّةالمبحثهللاألصاةهللعال هللالح رهللص جه ت هلل

هللل ح رهللخ اهللالحب هللالبيب  .هللالبح سةالمبحثهللالبيعيةهللاأل صابهلل

 األطلنطي.شمال الجديد وأثره على حلف  عالميّ ال النّظامالفصل الثالث: 

هلل.ايلميِّهللالهللالعِّ يعفيهللهللالتف ِّبالمبحثهللاألصاةهلل ب اةهلل

هيتالج   هللى رهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعالمبحثهللالبيعيةهلل ببهلل هلل.ابب ةالمع دةهللالهللاأل  ع يهللتجيهح رهللهللتصجِّ

هلل

هلل

هلل

هلل
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 الـفـصـل األول

ولألحالف ا
ّ
 الد

ّ
 املفهوم والنشأة واألسباب: ةي
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 الفصل األول
ولألحالف ا

ّ
 الد

ّ
 ة: املفهوم والنشأة واالسبابي

هلل

ى رهللاهتمديعهللالا  د هللمدوهللالبديحب وهللصالهدهديءهللفديهللالا وديتهللهللة ِّهللال ِّصلهللتتّتِّ صالمههصعهللاألح رهللهلليح 

ِّّد ابسد واهللفبا،دهعهلليتهللهااهللالمههصعهللىعد هللال ِّهللتاب ههللتاهللصو هللتا ِّ ة ِّهللال ِّصل ىعد هللتعيصلد هللمههدصعهللاألحد رهللهللب

صّدالكهللالبحدثهللفديهلل ادّياهلل ى رهللجصاع هللمح   هللموهللت كهللال يهب اهللصبا،هعهللاألخبهللتعيصلد هللبادّاهلل صسدال.

صاالحت فديتهللبيىتبيبهديهللمدوهللالمهديه عهللصالم د  حيتهللهللتتّدتِّ الت كهللالتحيلهيتهللصالتم   هللف مديهللب عهديهللصبد وهلل

اهللصتص،دد حهللالدد ِّصاف مدديهللبدد وهللهلليِّهللالدد ِّصلهللالعِّ دديععت جددةهللالتهدديى تهللفدديهللهللة ِّددال ِّصليهللالا ودديتهللالتدديهلل هددبتهللفدد

عهلل األسبي هللصال صافالهلللعاصءهللت دكهللاألحد رهللصبديحهديهللص صالهديهللص هد افهياهللص باسدةهللت دكهللال دصاهبهللبمديهلل تدصاء 

؛هللألوهللة ِّدلال ِّصيهلللت دكهللاألحد رهللالعِّ دبص ب اتهيهللص باي هيهللصالحجعهللاألمباهلللهيهللمدوهللخد اهلل باسدةهللاإل ديبهلل

ِّّاالهللتهلل وهللاألحد رهللإلدرمدوهللوبداهللالبديحب وهللبهدااهللالمجدياهللخ  دتهللهللال ِّباسديتاغ  هلل ةاهللألسدبي هللىهص ِّدهللتاد

ِّّاصإعميهللت سدع ب هللهدااهللاله داهللمدوهللخد اهللهلل؛صاىتمدي اطهللى درهللمديهللسدب،هلل.صمحد   هللةما ِّعلتحد ،هلل ه ارهللهللتا

 مبحب وة

 .األحالفنشأة مفهوم ن: المبحث األول بعنوا

هلل.يّ الّدول النّظاماألحالف والمبحث الثاني بعنوان: 

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
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 املبحث األول
هللاألحالفنشأة مفهوم 

هلل

صهديهللو  مدةهللمعداُهلل مدوهللبا د هللصمصغ دةهللبدد عهللهللاالد ِّصااألح رهللهيهلل صب هللموهلل صبهللاالتهيوديتهللبد وهلل

ادديتالتدديب خاهللمددوهلل هددصبهلل الباددب ةهللصالتدد افالهللألجدداهللالم دد حةهللصال ددباىيتهللل سدد  ب هللصاله معددةهللهللالتجمِّ

طهللم ةهللل ب اةهللال باىيتهللاوةاهللصهيهلل يهب هللحتم ِّهلل  ِّهللؤاباطهللموهللمؤاباتهللالتايصوهللصالصالعهصااهللصّيعتهللو  مي

صباددبص هللمحدد   هللهللةما ِّعددلتحد دد،هلل هدد ارهللهللالدد ِّصا صهللهللا صهللالدبيحدداهللاجميىدديتالصالع اىدديتهللصاالتهيودديتهللبدد وهلل

دصِّ ال صهللل  ي  هللهللالبِّ عإبباعهللاالتهيو يتاهللمعهيهللهللإلرصل صافالهللصمببباتاهللفهعيكهللالّب بهللموهللال صافالهلل
ّوهللاهللصل 1)

بعت جةهللالتسيبعهلل مدوهلل جداهللالم ديلحهللهللتايصع ِّدة صهللهللةاهللسدصاءهللّيعدتهللت ديبى ِّهللة ِّدال ِّصلفديهللالا وديتهللهللصالت دصِّ

صعهللالاديعهللل حد راهللصهدااهللمديهللبهللالمههدصالتاب كهللبت كهللالا ويتاهللصبصب هللاالت ديالتهللصسدهصلتهياهللفدد هللت دصِّهلل

 خ اهللالم  ب وهللاآلت  وةهللس تعيصل هللالبيحثهللمو

 .ةيّ الّدول تتكتاّلالواألحالف  نشأةالمطلب األول: 

 .نشأة األحالف وأستمراريتها سبابأالمطلب الثاني: 

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

                                                 
 .136-135عاهللص1997اهللالديهب اهللمّتبةهللم بصلياهللال ِّصليِّهللمم صقهللمع صباهللس يسيتهللالتحيلرهللهللهلل 1)
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 املطلب األول
الوالاألحالف  نشأة

ّ
ول تتكت

ّ
 الد

ّ
 ةي

هللةةيّ الّدولأوال: األحالف 

هللالا ودديتهلل فمعدداهلل وهللصجدد هللهلل 1)اهلل صهللمدد  جهللمددوهللاالبعدد وتايصع ِّددةاهلل صهلل ددباى ِّةتتسددعهللبلعهدديهللهللة ِّددال ِّصلإوَّ

ل صلدةهللإلدرهللاا ويتهللبلاّيلهياهللصىع ميهللتّيببهللادّاهللاألسدب هللصالدب دةهللصالم  عدةهللص دصالطهللصج تهللالهلل؛اإلعسيو

فدديهللهللتتّددتِّ صالصهعدديكهلل مب ددةهللى  دد  هللى ددرهللاألحدد رهللهللاّدديوهللالهللبدد هللمددوهللإ جددي هللتحيلهدديتهللصتاددّ اهلل حدد ر

اهلل صهللةىسددّب ِّهللعت جددةهللألحدد اثهللص  مدديتهلل  هددبتهللالحيجددةهللإل جددي هللتحيلهدديتاهللسددصاءهللهللتيب خ ِّددةالالا ددصبهلل

اهللصموهلل و عهللت كهللاألحد رهللالتديهللىمداهللالمؤبخدصوهللى درهللتد ص عهيهللهدصهللاوت ي  ِّةاهلل صهللاجتميى ِّةهللاهلل صةس يس ِّهلل

وهلل وباهللالم   هللب وهلل حد هللم دصكهللم دبهللبمسد  هللالبديعيهللصم دكهللالحب  دهلل1280الكهللالح رهللالايهللتعهللفيهللىيعهلل

صب هلل)ح درهللهخيت سيباهللفيهللح وهلل وهللالاب هللو هللىبفصاهللاألح رهللوباهلل ىدص هللاإلسد عاهللصمدوهلل ح فهدعهللالماد

 . 2)صا اله،

اوةهللصالتحديلرهلل د ِّهللالهللإلدروهللّ مةهللح رهللفيهللهدا وهللالمبديل وهلل باد هلل بدباطهللمدوهللاآلواهللإاهللّيعدتهللتع دبرهللإ

هلل. 3)ع1815صهعيكهللح رهللبصميهللصالح رهللالمد  هللىيعهلل

طهللى هتهللب اهللصّديوهلللهديهللتدلب بهللفديهللتف دبهللادّاهللالاديلعهللاصو هللاه هللالايلعهللفيهللالدبع وهلل لمع بم وهلل ح ابي

البيع ددةهللّيعددتهللمبح ددةهللحبجددةهللهللةايلم ِّددالالحددب هللهللإلددراألصلددرهللهللةلم ِّددايالاهللفمددوهللالحددب هللةس يسدد ِّهللالصخيب تدد هلل

طهللباقهلل،ح تهيهللم   وهللاألاخيصاهللصصواتهللحبص هلل يحعةهللتبّتهللصباءهيهللحم طهللبدد  طهللصص د تهللالهللىيلم ِّهلل ي

ألوهللالعت جدةهللهلل؛لمعدالهللو ديعهللمبداهللت دكهللالحدبص هللتّتِّداصال،بصب هللالتحديلرهللهللإلرهللح بهلللهياهللف هبتهللالحيجة

ِّّااهللى رهلل وهللهااهللاألمبهلل صهللخيسبمعت بهلل )ل حبص هللهللال ب اِّة هللة ِّدال ِّصليتهللالا وديتهللةهللبد وهللع ب ِّدج ل ِّدهلل ا

بدالكهللهللة ِّهللال ِّصل واهللفيوت،تهلل ب اةهللالب حةهلل ِّهللال ِّصلحصاهللج صىهللاألح رهللصالمحيصبهللفيهللتحد ،هللالس عهللصاألموهلل

هلل؟ص صافا و يعهلل ح ر؛هللفميهللالمد ص هللبيلح ر؟هللصميهللمببباتهللعالت هللصس يسيت هللإلرهللالا بهلل

                                                 
)1( Keen Booth ,"Alliances", in John Baylis, Keen Booth,هللJohn Granett and Phil Willan,هلل

contemporary strategy:هللTheories and concepts, second Editiin,هللNew york, Holmes and 

Heier,هللnew york,1987هلل.pp.258-259 

ةهللالعِّ ب ِّةهللبصهللالخ با حم هلل م  هرهللهللهلل 2)  .164صهللاع5002هللاهللالديهب اب ِّةالاسّح رهللل هللالايمِّ

 .20صع.1987هللالّص تاهللىيلعهللالمابفةاهلل"االايلم ِّةفيهللالس يسةهللهللصالتّتِّ تمحم هللاّبيهلل"األح رهللهللهلل 3)
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هللتاب ه ِّّد ألح رهللتتا  هللبحس هللميهللتعيصلهيهللال ابسصوهلللهياهللفمعهعهللمدوهللاهلليتإوَّ ى درهلل حد هللالجصاعد هللهللهللب

ِّّد تاب هديتهلل صسدالاهللصمدعهعهللمدوهللإلدرهللموهللت كهللال يهب اهللصمدعهعهللمدوهللاهد هلل فديهللهللتايو  ِّدةالهللام  ِّدةالى درهللهللب

ى درهلل عهديهللتحديلراهللصى درهللهللالد ِّصااألح راهللصبا،هعهللّيوهلل  رهللباضهللالتهيى تهللفيهللالا ويتهللميهللب وهلل

بتهللياهللهعيكهللالتحيلرهللال،معيهللالايهلل  درهللت دكهللالا ودةهللمديهللبد وهلل صلتد وهلل صهلل ّبدبهللصالتديهللت دصِّهللسب اهللالمب

صالدايهلل   د،هللى  دةهلل)جدصوهللسدصل هيو هللاعح دي هللهللاف مديهللب دعهعهللتايو  ِّةى وةهللهللة  هللموهللغ بألف،اهللمستص يتهيهلل

طهللغ بهللبسمياهللصحس هللتهس بههلل وهللالكهللس صّ طهللمتصواهللي   د،هللفيهللالا ويتهللب وهلل صلتد وهلل صهلل ّبدباهللصّمديهلل عد هلل هللي

طهلللت كهللالا وةهللبلعهيهللالتحيلرهللالصاواياهللصهصهللبالكهللص رهلل صالا ودةهللف مديهللب عهديهللهللالد ِّصات كهللهللس صّ ِّيتتاب هي

ص سدميههللاعح دي هللسد صّياهلل يهللبماعدرهللت دكهللالجهدص هللالم،دع ةهللالتديهللهللبسدم ِّةاتهيويتهللهللةالتيهللالهلل صج هللب عهيهلل  

الم ديلحهللالمادتبّةهللب عهمدياهللصإعد هللهعهللفديهللإ ديبهللسد صّ ِّيتتبااهللموهللوباهلل صلت وهلل صهلل ّببهلللتع  عهللى ويتهعهللص

الت امدديتهللمددوهللت ددكهللهللة  ددهللمددوهللغ ددب مّددوهللإ دد قهلل ددهةهللالح ددرهلل صهللالتحدديلرهللبإ،دديفةهللّ مدديتهللبيعص ددةهلللدد اهلل

األ بارهللبيلماعرهللال ب حهلللابيب هللح رهلل صهللتحيلراهللمبياهللى رهللالكهللالتحيلرهللالايهللص،الهلل سس هللالدبح  هلل

التدد ع هللصالدايهلل ت،دموهللببعديمجهلل هللص   ،هللى   هلل)التحيلرهللمدوهلل جداهللJohn Keendyاألمب ّيهللاألسب،هلل)

هلل. 1) صاهلل مب ّيهللال ت ع ةهللإلرتد  عهللالمسيى اتهلل

طهلللبصببتهللإ رهللالح رهللبلع هلل"اتهيقهللبسميهللتتاه هللبمصجب هللىبِّهللفد هلل ةهللRobert Esgoodسجص هلل)لصصفدي

 صاهلل صهللهلل، ِّهللهللةاسّب ِّهللالميهللب عهيهللفيهللمجياهللاالستخ اعهللالماتبكهلللد بتهيهلل بلوهللتتايصوهللفهللال ِّصامجمصىةهللموهلل

 صهللالتايصبهللبيستخ امهيهللفيهلل داهلل دبصرهللهللدصِّ الاةهللبيستخ اعهللالمصوِّهللهللال ِّصلةّميهللت ت عهللبمدت،يههللهلل.ة ِّعما صلةهلل

طهللبد وهلل ادخيصاهلل صهلل حد ا هللصهلل."ةما ِّع طهللىم  دي  واهلل صهلل صاهللتتحديلرهللس يسد ِّهللصبيلعت جةهللفإوهللالح رهلل ُا ِّهللتحيلهي

طهلل ح  صعهيهلل بمصج هللالكهللاالتهيقهللصالم يلحهللصتتايه هللف ميهللب عهيهلللتعه اهللاتهيقهللُمببعهلل حددصوهللموهللخ ل هلل ه افي

طاهلل صهللب ى ِّدالماتبّةهللالتيهللتبب هعاهللصالكهللموهللخ اهلل وهلل ّصوهللالح درهلل فيى ِّد طاهلل صهللهجصم ِّدي طاهللصى  د هللفمدوهللي ي

ل د صاهللالمتحيلهدةهللخاد ةهللىد صهللمادتبكهلللهديهللهللةاسدّب ِّهللالهللددصِّ لإلدرهللاالا    هللل ح رهللعج هلل عد هلل تجد هللهللالتاب هيت

هلل. 2)الكهللالتحيلرإلرهللتخارهللمع هللفت جلهلل

ِّّ ت كهللالتاب هيتهللعج هلل وهللبا،هعهللو هللهللموهللخ ا التعس ،هللالماتبكاهللصإوهلللعهلل ّوهللهعيكهللهللجيع ى رهللهللب

هددصهلل وهلل ّددصوهللهعدديكهللمسددتصىهللىدديليهللمددوهللالتعسدد ،هللصاالعسددجيعهللفدديهللالس يسددةهللهللمهددعِّهللاهللالبسددم ِّةاتهيودديتهللهللة  دد

                                                 
هللجي اهللىمي هللهلل 1) هللح رهللاأل  ع ية هللب حة هللفي هللج     هللممفي ب االديهب اهلل مع ِّةمهيع هللال باسيت هللبّ  هللستبات ج ِّةاإلالس يس ِّة

 .17صهللا2 هللاعهلل2010ا

 .35صهللالسيب،االمبجالهللهللهلل 2)
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هللم،مصعهيهللالتايصوهللفيهللبسم ِّةغ بهللهللع هللبسم ِّةّيعتهلل صى   هللفإوهللالح رهللهصهللت كهللالا وةهللسصاءهللهلل.خيبج ِّةال

لمسدتصىهللمديهللمدوهللالتعسد ،هللفديهللالمجديالتهللهللتبي ل ِّدةب وهلل صلتد وهلل صهلل ّبدبهللاديم ةهلللتصواديتهللهللمع ِّةالمجيالتهللاأل

–اهللصهااهللالماعدرهللود هللاسدتخ م هلل)سدت هوهللصالدت هللمستدب  ِّةايتهللالصو،ي يهلل خبىهللبيالبتاي هللىوهللالتصوِّهللهللمع ِّةاأل

Stephen Walt) يالتهللالتادديصوهللفدديهللمجددهللبسدم ِّة صهللغ ددبهللهللبسددم ِّةلعدد هللى ودةهللبرهللالح ددرهلل هللح ددثهللىدبِّهلل

طهللهللافيهللالمّيسد هللصالمعديفالهللتبي ل ِّةهلليتمت،معةهللتاه اتهللصى وهللااألمعيهللب وهلل صلت وهلل صهلل ّبب ص ،ديرهلل  ،دي

فديهلل صوديتهللهللتبي ل ِّدةهللةىسدّب ِّهللهديهللصجدص هللعدصعهللمدوهللالتاهد اتهللبتدد  عهللمسديى اتهلللالكهللهللسيس ِّةسمةهللاألال وهلل

هللالد ِّصاالكهلل وهللهعيكهللالا   هللموهللاهللصهعيهللعج هلل وهلل ع يبهللتصس الهللالع يقهللفيهللتاب رهللالح رهللو هللبببصاهللةما ِّع

هللتبي ل ِّددةصى  دد هللفإعهدديهللتدددصعهللبإويمددةهللى ودديتهللهللاالهللتدددصعهللبدديلتصو الهللباددّاهللبسددميهللى ددرهللاتهيودديتهللمددالهللح هيحهددي

صتاماهللى رهللإ خياهللت كهللالا ويتهللصالتهديى تهللفديهللالح درهللغ دبهللالبسدميهللهللاصتهيى تهللباّاهللغ بهللبسمي

هلل.هلل 1)بهااهللاإل يب

ح رهللالايم ةهللصالصاساةهللعج هلل وهللهعديكهللمدوهللحد ِّهللع ديقهللصموهللخ اهللهااهللالابضهلللباضهللتاب هيتهللاأل

هلل-اهللصبدالكهللود هللاهد هلل)بيتب دكهللجد م  اسدّبيِّهللالهلل–وت دبههللفدد هللى درهللهللالجيعد هللاألمعدياتاب رهللالح رهللص

(Patrric Jamesالمتهدةهلل ع صيهللهللال ِّصاصااللت اعهللبهيهللموهللهللاعهيهللاتهيويتهللبابص إهللة هللفيهللتاب ه هللل ح ر

اءاهللص وهلل دصمددصاهللبددباضهللاإلالدد ِّصامددوهللبدد وهللىدد  هللهللةىسددّب ِّهللصهللةس يسدد ِّهللى ددرهللجصاعدد هلل هللاتاتهللصالتادديصبجددبِّ

اءصإ ف مديهللب دعهعهللبيالادتباكهللهلللتحد د،هلل هد ارهللهللتايصع ِّدةالتعس ديتهللال  مةهلل بعيءهللتهيى تهعهللصى ويتهعهللالهللجبِّ

هلل.هلل 2)األخبىهللال ِّصا صهللى  هللموهللهللةما ِّعماتبّةهلللمصاجهةهلل صلةهلل

صلحمي ددةهللهللةما ِّعددبددبهللى ددرهللتدد اب بهللالح ددرهلل عدد هلل"اتهدديقهللبدد وهلل صلتدد وهلل صهلل ّمحمدد هلل دد هللبدد صيهللهللرص اددبِّهلل

اهلل مدديهلل بعهددي عهلل 3)مهدد   هللألمددوهللّدداهللمددوهللهددؤالءهللاألى،دديء"هللدددصِّ ال خددبىاهللصتبدد صهللهدداههللهللوددصِّ  ى،دديح هللمددوهلل

(Abnhim  رهللالح رهللبلع هللو ديعهللمايهد اتهللاتحي  دةهللبد وهلل صل تد وهلل صهلل ّبدبهللتهد رهللبد ديعهللّداهللمعهمديهللف ابِّهلل

طهللهلل هلل صهللبيله ف وما ِّعلمهيجمةهلل صلةهللحيلةهللالحب هلل صهللل د يعهللبيالاتباكهللفيهللىوهللاألخبىهللهلليل ِّفيعب هلل. 4)ماي

                                                 
 .02هلل-18صهللامبجالهللسيب،هللىمي هللجي اهللهلل 1)

 .139مم صقهللمع صباهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

هللب صياهللمحم هللهلل 3) هللهلل   هللهللإلرم خا هللالا ويت هللالح  ثاهللسّع ب ةااإلهللم باهللاال ِّصل ِّةى ع هللالم بي هللاع1976هللالمّت 

 .258ص

 .016صهللابصهللالخ باهللمبجالهللسيب، حم هلل م  هرهللهللهلل 4)
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طهللل حد ر بلعد هلل صجد هللويسدعهللهللاصى   اهللفإع هلل ت،حهلللعيهللموهللخد اهللت دكهللالتاب هديتهللالتديهللتدعهللاّبهديهلل عهدي

اهللفيهللح وهلل وهللباضهلل  حي هللهاههللالتاب هيتهللمع ِّةصاألهللةاسّب ِّهللالماتبكهللف ميهللب عهيهلل   هللى رهللالجصاع هلل

فتدب هللفديهللهللةما ِّعد هيهلللحد صثهللمسدتج اتهللص دبصرهلل يبحدةهلل وهللاألحد رهلل دتعهللتادّ هللإلدرو هللتجيهداهللالتعص د هلل

 وهلل تحد،هللالهد رهللمدوهللصباءهللتادّ  هياهللصفديهللالفيلد هللهللبا ةهلل مع ةهللمح   اهللص عهيهللالهللتتسعهللبسمةهللاالستمباب ِّهلل

ِّّد لهتدب هللهللمسدتمبِّ كهللصتعتهديهللىعد هللتحد د،هللالهد رهلل صهللالهاداهللفديهللتحد دد اهللصود هللالهللتّدصوهللاألحد رهللفإعهيهللتته

تامداهللى درهللمتيبادةهللتعه داهلل هد ارهللهللمع ِّمدةعد هللتادّ اهللاألحد رهلله حدةهلل صهلل مع ةهلل ص  ةهلل صهللمؤوتةاهللص عالهللى

فدديهللحدد وهلل عدد هلل جددبيهللالتم  دد هللف مدديهللبدد وهللاألحدد رهللمددوهللخدد اهلل اددّياهللهلل 1)الح ددرهللصمدد ىهللااللتدد اعهللبتعه دداهي

يوهللسددبِّ األحدد رهللصىدد  هلل ى،دديحهيهللصاألهدد ارهللالمددبا هللتحد دهدديهللمددوهللالتحدديلرهللصتصو تدديتهللعاددصحهيهللصمدد  هلل

لدد صاهللالتحدديلرهللصمدد ىهللتعيسدد،هللت ددكهللاألحدد رهللصوصاىدد هللالددديعصوهللهللالجفباف ِّددةاهللاالتهيودديتهللالمببمددةهللصالاصامدد

يِّهللالدد ِّصل
ةهللفدديهللال ددحباءاهللفهدديهللّب ددبهللمددوهللاألح دديوهلل  ددبحهلل ىدد اءهللال ددصعهللح هدديءهللفهدديهللّيلّببدديوهللالبم  ِّددهلل 2)

هللويءهللبيلمستدبااهللصالاّ .  ِّهللص 

هلل

 :ةيّ الّدول تتكتاّلالثانياً: 

تاهللص برهلل خبهللتّتِّ هللاسعهللمعهعهلل   ،هللى رهللاألح راهللفة ِّهللال ِّصلهللتتّتِّ الاخت رهللالهدهيءهللفيهللتاب رهلل

تحمدداهللىد دد  هللهللالدد ِّصابلعدد هللىبدديب هللىددوهللمجمصىددةهللمددوهللهللتّتِّدداالاهللفابفددصاهللتّتِّدداصالقهللمدديهللبدد وهللالح ددرهللودد هللفددبِّهلل

صاحدد  هللصتامداهللفدديهلل صوديتهللالحددبص هللصالسدد عهللى درهللحدد هللسدصاءهللص تدد ىعهللهداههللالمجمصىددةهلل صلددةهللهلل    صلصج ِّدة

هلل. 3)ى مر

طاهللبلع هللاهللتّتِّاالرهللّميهللُىبِّهلل لببعيمجهللىمداهللمادتبكهللف مديهللب دعهعهللبيلمسديباتهللهللال ِّصاعتهي هللى  هللموهلل  ،ي

.هللاألمدبهللالدايهلل عدتجهللالد ِّصاى دبةهلل خدبىهللمدوهللهلل، ِّهللهعهللتّتِّ اهللصصالتجيب ِّةهللوت ي  ِّةصاالهلل ِّةال ِّفيىصهللةس يس ِّهللال

طهللهلل-اهللصىدبرهلل 4)بيعتهي هللعه هللاألس ص هلللمصاجهتهيهللال ِّصاىع هللو يعهللت كهللالا بةهللموهلل بد ديعهللىد  هللمدوهللهلل-  ،دي

 احمدةهللهللتّتِّداالهدااهللفديهللهللا،دص ِّة ف ب هللبياللتهيرهللحصاهلل صلدةهللى مدرهللتد صبهللفديهللف ّهديهللصتّدصوهللالالهللال ِّصا

طهللمياهللبيىتبيبهلل وهلل طهللعصىي طهللهللال ِّصاعسب ي هللى،دص ِّةفديهللهللمسدتمبِّ لبديحهديهللهللةما ِّعدالا مرهللتمديب هللى  هديهلل،دفص ي

                                                 
)1( Daved V.Edwards, International Political Analysis, Halt Rinhart Winston, Inc. New 

York, 1964, p.206. 

 .23-18صهللامبجالهللسيب،هللي اجىمي هللهللهلل 2)

 .27صهللمبجالهللسيب،اهللالخ باهللبص هللحم  م  هرهللهللهلل 3)

 .22صهللامبجالهللسيب،هللىمي هللجي اهللهلل 4)



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  23  

هللالعِّ ديعفديهللهللةلم ِّدايالالبيع ةهلل وهلل  بحهللهعديكهللتص  دالهللل ددصىهللهللةايلم ِّهللالصو هللّيوهللموهللعتيحجهللالحب هللهلل. 1)تّتِّاال

اهللالد ِّصاى مرهللبمع لةهللالديح هلل  صبهللفيهللف ّهيهللىد  هللمدوهللهللةص هصبهللو ب وهللى رهللب  هللّاهللو  هلل صلهلليِّهللال ِّصل

اهلل ،د هتهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعاهللصهيهلل يهب هللص دصب هللج  د  هللفديهللالد ب ِّةبعيحيهللهلليلعِّ يعبهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعصسميهلل

طهللهيهللتّديترهللالجهدص هللمدوهللوبداهلل ل امداهللبتّيمداهللصتحد د،هللهللةتّتِّ دالمهلل ِّصاالدبالكهللص  هةهلل خبىهللمستج  هلل،معي

هلل  ِّهللالتيهللتتمباهللفيهللهللاأل   ِّةى ص هللى رهللص  هت هللهللاالا مرهللال ِّصاب ىيمةهللهللال ِّصا هلللت كهللاأله ارهللالمستج ِّهلل

هلل. 2)صب عهلل يهللى صاوهللخيبجي

لببعديمجهللىمداهللمادتبكهللف مديهللب عهديهللهللالد ِّصاسيبدياهللفهدصهللاعتهدي هللىد  هللمدوهللهللاهللّميهللاّبتّتِّاال ميهللمههصعهلل

هللهللالدد ِّصامجمصىددةهلل خددبىهللمددوهللهلل،دد ِّهللهعهللتّددتِّ اهللص ِّددةال ِّفيىصهللصالتجيب ِّددةهللوت ددي  ِّةصاالهللة يسدد ِّهللسالبيلمسدديباتهلل

صمصاجهتهدياهللص وهللهللتّتِّدابيعتهي هللعهد هللاألسد ص هللصال ب ددةهللل هللال ِّصاضهللىع هللو يعهللت كهللالمجمصىةهللموهلل تمخِّهلل

ِّّهللهللال ِّصاه رهللالتايصوهللف ميهللب وهللت كهللهللتّتِّاال حد،هللهااهلل هلل.هلل 3) ت التيهللا

ل صاهللاألى،ديءاهللهللالمح  ِّة رهللبساةهللاخت ي  هللموهللإابارهللل س يسيتهلل تِّهللهللّتِّاتالإوهللهللةص مّوهللالدصا

طهللبلع مت هللاله ّ  ِّدصإوهللاتهيويت هللالهللتدباهللالعدضاهللى ص هللى رهللميهلل تِّهلل لصجدص هللهللةهللصبعيحد هللالتع  مديِّهلل رهللب هلل  ،ي

هلل. 4)مه معةهللتا صهللومت هللوصِّ 

يتهللالسدد عهللصالحددب هللاهللصتّددصوهللفدديهلل صوددالدد ِّصاتّددصوهللبدد وهللمجمصىددةهللمددوهللهللة ِّددال ِّصلهللتتّددتِّ البماعددرهلل وهلل

مههدصعهللهللة ِّدال ِّصلةهللموهللاألح ر.هللصالّت ةهللب ىيمةهلل صلةهللى مراهللصلهيهلل بع تهيهللصه يّ هياهللصتّصوهلل ّببهللامصل ِّهلل

تبديعهللمجمصىدةهللمدوهللاالبيع دةاهللص اعديهللهللةايلم ِّدالالحدب هللهللباد هللة ِّدال ِّصل  ب ديتهلل باسدةهللالا وديتهللإلرهلل ، رهلل

 غ دد هللفدديهلل–تّددصوهللهللصالتجيب ِّددةهللوت ددي  ِّةاالصهلل ِّددةال ِّفيىصهللةس يسدد ِّهللاللخدد هللماددتبكهللفدديهللالمجدديالتهللهللالدد ِّصا

ت،د بهللهديهللاألخدبىهللالعتهدي هللخد هللمادتبكهلللمصاجهدةهللت دكهللهللالد ِّصامجمصىدةهللمدوهللهلل،د ِّهللهةهللمصجِّهللهلل-األح يو

ةهللص بجددديتهللال ددد ح ِّهللهللددددصِّ الص مّدددوهللالتم ددد هللبددد وهللالح دددرهللصالّت دددةهللمدددوهللخددد اهللمحددديصبهللتّددديفؤهللهللاالددد ِّصا

اهللىّ هللالح رهللالايهلل ،هرهللى   هللال يبالهللصاالخت يصهللصاالخت يباهللفيلّت ةهلل ،هرهللى  هيهللال يبالهللاإلل امي

هلل.اإلبا ي

                                                 
 .23صهللسيب،اهللمبجالىمي هللجي هللهللهلل 1)

 .259-256اهللصمم صقهللمع صباهللمبجالهللسيب،هللهلل 2)

 .22صهللامبجالهللسيب،هللاىمي هللجي هللهلل 3)

  )4(    مصطفى احمد ابو الخير،مرجع سابق،ص26 
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الّت ددةهللتتسددعهللبيتسدديعهللاخت ي دديتهيهللمددوهلل،ددمعهيهللفددإوهللهلل؛يتهللصاالخت ي دديتصمددوهللح ددثهللال دد ح ِّهلل

هللوصِّ اهللّميهللإع هلل صج هللبع يوهللهبميهللتع  ميهللل ّت ةهللتا صهللومت هلل صلةهللى مرهلللهيهللتّتِّاالل صاهللهلل اخ  ِّةالالس يسةهلل

اهللفهديهللددصِّ الالمتميسّةهللغ بهللمتّيفحةهللهللال ِّصاجمالهلللمجمصىةهللموهللصو ب هللبيلتلب باهللصموهللهعيهللفإوهللالّت ةهللهيهللت

طهلللمديهللتميبسد هللهللا،ص ِّةى مراهللصالهللوصِّ  صاهلل ف ب هللتتمحصبهللحصاهلل الا مدرهللهللال ِّصلدةف هيهللاب هلل احمدةهللعسدب ي

فديهللالّت دةهللصمديهللتخ هد هللحيلدةهللاالىتمدي هللالعهسديهللهللا،دص ِّةالسدتمبابهللبيلى رهللاموهللال،فص هللى  هيهللصإجبيبهيهلل

 . 1)ال ف ب هللال ِّصال ىهلل

 

 :ةيّ الّدولثالثاً: االئتالفات 

اءبهيهللإهلل  ِّهلل د هللو، ِّة برهلل خباهلل صهللهلل، ِّهللب وهلل صلت وهلل صهلل ّببهللل د يعهللبلىمياهللماتبّةهللهللتايصع ِّةاتهللجبِّ

ف مديهللب عهمديهللح دياهللالدكاهللهللبسم ِّةاتهيويتهللهللة  هللموهللغ باهللصتبعيهللمصاوههعهللالماتبّةهللت كهللبهااهللاالتجيهاهللةما ِّع

هللهعيكهللموهلل   ،هللى رهللاالحت   عد هللسدصرهلل دتعهللاسدتخ اعهللهللإلدررهلل هةهللالح رهللالدصاواياهللاسدتعي اطهللفيهللح وهلل وِّ

 . 2)باترهلل عصاىهيهلللتحد ،هللاله رهللالمته،هللى   هللف ميهللب عهميهللال ِّصاماتبكهللل مصاب هللصو باتهللت كهلل

إعايءهللاالحت رهللصجص هللمؤسسيتهلل صهلله حيتهللص جه  هلل خبىهللل ابارهللى   اهللصهعيكهللمدوهللهلل ت   صالهلل

هللالد ِّصافد هللالدباضهلل"بلعد هللاتهديقهللمجمصىدةهللمدوهللتهللالحدبص اهللصىبِّهللعهيهللتعالهللصودى رهللثهللىوهللاالحت فيتهللتح ِّهلل

هلل. 3)"بسم ِّةى رهللتحد ،هلله رهلل صهلل ه ارهللمح   اهللهيهللفيهللالاي  هللى وةهللغ بهلل

،معيهللب وهلل صلت وهلل صهلل ّبدبهلل هد رهللهللتّتِّاب هللهلل  ِّهللصجيءهللفيهللمصسصىةهللالس يسةهلل وهللمههصعهللاالحت رهلل د

يب خهلل صبصبدديهللالحدد  ثهللىدد  اطهللمددوهللهللصإخ،دديىهيهلللهددياهللصادده هللتددهللةما ِّعددسددح هلل صلددةهلل خددبىهللإلتبدديعهللس يسددةهلل

ِّّااالحت فيتهللموهلل مب تهيهللاالحت رهللالايهلل عديب  صوهللهلل،د ِّهللهللاصإعج تدباهللاص لميع ديهللاصبصس يهللاموهللوباهللالعمسيهللتا

  . 4)األصا

                                                 
 .22صهللامبجالهللسيب،هللاىمي هللجي هللهلل 1)

 .199صهللامم صقهللمع صباهللمبجالهللسيب،هللهلل 2)

ةهللالعِّ ب ِّةبصهللالخ باهلل حم هلل م  هرهللهللهلل 3) ِّّ مهللاالاسّب ِّةهللصالتّتِّ ت رهللحل هللالايمِّ هللب بصتاهللاالصح  هللالابب ِّة باسيتهللهللب

 .23اصع2010

هللهللهلل 4) هللالمؤسسة هللب بصتا هللالس يسةا هللمصسصىة هللالصهي هللالّ يليا هللا1 هللا15صهللاع1993هللصالعاباهللل  ِّباسيتهللالابب ِّةىب 

 3. 
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طهللميهلل تعهللإعايؤههللىعد هللبد ءهللالحدب اهلل صهللاالسدتا ا اتهلللهدياهلل صهللما ِّوفيالحت رهلل عالهلللسب هلل هللباد اهللصغيلبي

هلل-ى ودةهللالتاديصوهللت دك-الفيلد هللفديهللجديالتهللالتاديصوهللبد هللمحد   اهللصتعتهديهللت هللو د ب هللصمو يمهياهللصتّصوهللم ِّهلل

ِّّاصالهللهللالدد ِّصابدد وهللهللبسددم ِّةلادد عهللصجددص هللى وددةهللتايودد هللهللابيعتهدديءهللسددب هللإعادديح  طهللهللفدديهللىع ددباطهلل سيسدد ِّهللهللتادد ي

هلل. 1)تاّ   

هللو، ِّةهلل، ِّهللاهللتّصوهللمؤوتةهللب اىيهللتبعيهللمصاورهللال ِّصافإوهللاالحت رهلل مباهلل يهب هللتحيلرهللب وهللهلل؛صى   

لتحد د،هللهد رهللهللالد ِّصاتستج هللب برهلل يبئهلل صهللمهيجئاهللصاالعسدجيعهللفديهللالم ديلحهللالمادتبّةهلللت دكهللهللةما ِّع

ال يبحدةهللهللد،د ِّةف ميهللب عهيهللعت جةهلللهداههللالهللتايو  ِّة صهللهللبسم ِّةاتهيويتهللهللةموهللصباءهللإعايح هللفيهللغ ي هللأل هللما ِّو

هللا،ددص ِّةةهللبل دد صاهللالماددتبّهلل   صلصج ِّدةاآلىددوهللاالتجيهدديتهللهللالعِّ ددبصالمهيجحدةهللفدديهللغيلدد هللاألح دديواهللبفدضهلل

 هديهللبلعد هلل ف د هلل االحت ر.هلللااهللهعيكهللموهلل بىهلل وهللت كهللاالحت فيتهللهيهلل ح رهللصوتهللالحدب اهللص مّدوهللتم 

طهللاسددتا ا اطهلللحددب اهلل صهللهللبسددم ِّةالهللتايو  ِّددةى  هدديهللغ ددي هللالا وددةهللال بدد حهيهللصمجدديالتهللتايصعهدديهللهللبادد صتددتعهللغيلبددي

ِّّ مح   اهللصتعتهيهللبيعتهيءهللسب هلل هلل. 2) هيهللالمبيابتا

 :ةيّ الّدولألحالف رابعاً: أشكال ا

هللةح ثموهللهللة ِّهللال ِّصل مّوهللالتم  هللب وهللاألح رهلل

هللهللعدد األعضاء: هللهلل1

ح ثهللإوهللاألح رهللااتهللال يبالهللهللاااتهللال يبالهللالبعيحيهلل صهللالجميىيهللة ِّهللال ِّصل مّوهللالتم  هللب وهللاألح رهلل

لتحيلرهلل صهللالبعيحيهللتتعهللىي  هللب وهلل صلت وهللفد هللإل باّهميهللبهيى  ةهللتحيلههعاهللصإع هللالهللحيجةهلللابّيءهلل خب وهللبي

لّعهديهللغ دبهللودي ب هللى درهللهلل؛فيهللإويمةهللتحديلرهللمدالهلل صلدةهلل خدبىهللةما ِّعالىتبيباتهلل خبىاهللمعهيةهللبغبةهلل صلةهلل

المايهد  هللهللةعهسدهياهللصمدوهللاألمب دةهللى درهللالدكهللال ِّصلةهيهللبح رهللجميىيهللبسب هللاىتباضهلل صاهلل خبىهلل صهلل،مِّهلل

إسبيع يهللبت كهللالهتب اهللهللعهللبسب هللصجص هللاىتباضهللالح هيءهللبيلعيتصهللى رهلل،ع1952ىيعهللهللمب ّ ِّةاألهلل-اإلسبيع ةهلل

هللةس يس ِّهللالفيهلل صلةهللمياهللصتخت رهللاألع مةهللهللس يسيِّهللالهللالعِّ يعةهلل صهللو هلل ّصوهللالكهللتجيص اطهللمالهلل ب اةهللخ ص  ِّهلل

اهلل صهلل 3)ع1948اله ع  ددة هللىدديعهللهلل-السددصف ت ِّةالمايهدد  هلل)هللةالديحمددةهللفدديهللالتحدديلرهللالجمدديىياهللصمددوهلل مب ددةهللالددك

األى،ديءهللهللالد ِّصا صلةهللمياهللفيهللح وهللتدبىهللبادضهللىوهللهللاهلل ى،يءهللالح رهللالجميىيهلل ىبيءهلل فيع هلللتهي يهللتحمِّهلل

                                                 
 .79-78صهللامبجالهللسيب،هللحسوهللمحم هلل صالبةاهللهلل 1)

 .16اصبباه عاهللمبجالهللسيب،إلؤيهللهللهلل 2)

 .174-172صهللمبجالهللسيب،اهللمم صقهللمع صباهللهلل 3)
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مددالهللتددي صاوهللصّصب دديهللهللمب ّ ِّددةاألالمايهدد  هللهللةّبددبىهللل تحدديلرهللماهددياهللمبددياهللالددكهلل هم ِّددةبدديلح رهللالجمدديىيهلل

عاهللصود هلل ّدصوهللهعديكهللبغبدةهللإ هديبهلل بجدةهللىيل دةهللمدوهللالتاديصوهللبد وهلل صلتد وهلل1954-1953الجعصب ةهللىيمي

هلل. 1)ع1963مايه  هللفبعسيهللص لميع يهللىيعهللهللةلكتّصعيوهلل ى،يءهللفيهللح رهللايهلل يبالهللجميىياهللصمبياهللى رهللا

صفدديهللالعهي ددةاهللودد هللتّددصوهللالمايهدد اتهللااتهللال دديبالهللالبعدديحيهللمد مددةهللالتهدديقهللصإبددباعهللمايهدد  هللااتهلل دديبالهلل

التديهللّيعدتهللتبب هديهللبيالتحدي هللالسدصف  تيهللس سد ةهللمدوهللهللالادبو ِّةاهللّيلايهللح ثهللفيهلل صاهلل صبصبديهلل 2)جميىي

هلل.هلل 3)صاتهيويتهللبإعايءهللح رهللصابسصهللجميى ِّةيه اتهللالمايه اتهللااتهللال يبالهللالبعيحياهللصاستب لتهللبما

 ميهللبيلعسبةهللل ح رهللااتهللال يبالهللالجميىيهللفإعهديهلل حد رهلل ّدصوهللىد  هلل ى،ديحهيهلل ّبدبهللمدوهلل صلتد واهللهلل

هلل.هلل 4)ح رهللالعيتصاهللصح رهللصابسصهللةصموهلل مب تهي

هللالهدف من التحالف: -2

هللةهجصم ِّة صهللهللة فيى ِّهلل مّوهللب يوهللاله رهللموهللالتحيلرهللإااهللّيعتهلل ح رهللهلل؛فيهللهااهللالمحصبهلل

 تحالف دفاعي: -أ

 

ِّّ ةهللموهللاألح رهللالتيهللتؤّ هللالفيلب ِّهللهللهللهللهللهللهلل اهلل عهديهللااتهللة ِّدال ِّصلل ا وديتهللهللتيب خ ِّدةالالمباحداهللفديهللتهللتا

  ِّدةهللىدوهللهلليلد ِّفيعبهللجميى ِّدةفيهللالفيل هلل تاه هللادبّيءهللالتحديلرهللبيلماديبّةهللالهلل فيى ِّة يبالهلل فيىيهللص ه افهيهلل

 صلدةهلل خدبىهللغ دبهللى،دصهللبيلتحديلراهللصهدااهلل سدمرهللبيلادي  هللتتابضهللل ىت اءهللموهلل صاهللالتحيلرهللموهللهلل صلة

المادتبكهللل جيمادةهللهللالد ِّفيعح رهللالعيتصاهللصح رهللصابسصاهللصم بديقهللهللةصموهلل مب ةهللالكهللاح رهللاألموهللالجميىي

هلل.تاتتهيصهللالابب ِّةهللةس يس ِّهللالصتباببهللاإلبا  هللهللالابب ِّةع باطهلللاج هللالجيماةهللهللا هللصإوهللّيوهللغ بهللمهاِّهللاهلل 5)الابب ِّة

هلل

هلل

                                                 
 .21صهللىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللهلل 1)

 .19صهللسيب،االمبجالهللالهللهلل 2)

 .07-69صهللاع1967هللالديهب اهللعج صهللالم ب ةامّتبةهللاألهللاال ِّصل ِّةصالس يسةهللهللستبات ج ِّةاالهللب ب هللب ب هللغيلياهللهلل 3)

 .16صهللمبجالهللسيب،اهللبباه عاإلؤيهللهللهلل 4)

 .17صهللالمبجالهللالسيب،اهللهلل 5)
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 تحالف هجومي: -ب

اهللصتص ددرهللبلعهدديهللتحيلهدديتهلل ف دد هللةما ِّعددى ددرهلل صلدةهلل صهلل صاهللهللهجصم ِّددةهديهللتحيلهدديتهلل عاددحتهلللفي دديتهلل

يهللغ يءهللله فهياهللفيهللح وهللاالتهيو يتهللبهدااهللالادلوهللتّدصوهللال ِّفيىى  هيهللال يبالهللالتصساياهللصتتخاهللموهللال يبالهلل

يِّهللال ِّصلضهللعهسهيهللل حبا هللصاإل اعةهللموهللالمجتمالهللحترهللالهللتابِّهللهللسبِّ ة
 .هلل 1)

ي  هللاله رهللالدبح  هللفديهللاتهديقهللبديعصيهللبادّاهلل يهللإع هلل تعهللتح  فديهللإ ديبهللالتحديلراهللصمبدياهللى درهللهللسدبِّ

المت،ددموهللتاهدد هلل لميع دديهللمددعحهللاالتحددي هللهللاع1939الددكةهللم بدديقهللىدد عهللاالىتدد اءهللاأللمدديعيهللالسددصف  تيهللىدديعهلل

هلل. 2)السصف  تيهللباضهللاألويل عهللفيهللمع دةهللالب   ،اهللمباةهللامياهللل تصاع ياهللصتدس عهللبصلع اهللب عهمي

 لمعاهدة:ان اسّريمدة  -3

طهلل مع ددهللاطهللاهللتح  دد - ح يعددي– ّددصوهللهعدديكهلل يوهللالمايهدد  اهللبح ددثهللت ددبحهللبادد هيهللت ددكهللالمايهدد  هللسددبِّ لمدد  هللهللي

طهلل مّدوهلل وهللتّدصوهلل معته ةهلل صهلل ع هلل تعهللاالتهيقهللى رهللتح   هيهللباّاهلل صبيهللبمصافدةهلل  بارهللالمايه  اهللص  ،ي

هلل.ما ِّوالمايه  هللغ بهللمح   هللب موهلل

الددبصاب اهللبماعددرهلل عدد هللّ مدديهلل يلددتهللهللوددصِّ ؤاددباطهللى ددرهلليوهللالمايهدد  هللمسددبِّ إوهللالددباضهلل تخدداهللمددوهلل مددوهلل

التحيلراهللص مّوهللاألى،يءهللبيلتحيلرهللموهللتح   هللم يلحهللص ه ارهللج    هللى رهللهللوصِّ المايه  هلل  اهللالكهللى رهلل

إاهللإوهللمد  هللهلل؛صهعيكهللمدوهلل دبىهللالاّد .اعد،ديءهللالسدب هللالدبح  هللإلعاديح هللباد عحصهلل ح  هللم ديلحهللالتحديلرهلل

البصاب اهللباهللإعد هلل جد هللهللوصِّ تؤخاهللبلعهيهللمؤابهللى رهللهلل الليهلل ج هلليوهللالمايه  هللو هللتّصوهللخي ىةاهللصبيلتيسبِّ 

اءبدديإلهللالها  ِّددةمبدداهللالس يسدديتهللصاألمددصبهللصالمصاوددرهللهللالمص،ددصى ِّةالتبّ دد هللى ددرهللالمحدديصبهلل اتهللالمتخددا هللجبِّ

يوهللالمايهد  هللود هلل ّدصوهللىديم طهللسدبِّ ل تحد،هللموهللخ لهيهلل ه ارهللالتحيلراهللصهعديكهللمدوهلل دبىهلل وهلل دصاهللمد  هلل

طهللبإ،دددايرهللب طهللمددالهللتباجدددالهللسدددب هللصهدد رهللالتحددديلرهللالدددبح  هللمسدديى اطهللصسدددببي اب ددةهللالتحددديلراهللخ ص دددي

هلل. 3)صسدص  

 توقيت قيام الحلف: -4

فدديهلل صودديتهللالحددبص اهلل صهلل ددتعهللإبددباعهللمايهدد اتهيهللفدديهللمباحدداهللباددّاهللمؤوددتهللودد هلل ددتعهللتاددّ اهللاألحدد رهلل

و هللالهللهلل ه افهيهللإلرهلل وبيإل،يفةهللهللال وةهللفيهللال  يغةإلرهللااالستا ا هللل حب اهللصفيهللهاههللالحيلةهللتهتدبهللبعص هيهلل

                                                 
 .17صهللسيب،امبجالهللبباه عاإلؤيهللهللهلل 1)

 .19صهللمبجالهللسيب،اهللاىمي هللجي هللهلل 2)

 .18صهللسيب،االمبجالهللالهللهللهللهلل 3)
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ِّّهلل طهللميهللتعتهيهللصتته  مديهللت دكهللهلل.كهللهاههللاألح رهللبيعتهيءهللالحب هللالسدب هللالدبح  هلللعادلتهيتّصوهللمتايبهةهللصغيلبي

فهديهللىدي  هللمديهللتّدصوهلل د يغتهيهللمحّمدةهللص هد افهيهللهلل؛األح رهللالتيهلل تعهللإعايؤهيهللفيهلل صويتهللالبخيءهللصالسد ع

ِّّااهللصلااهللح رهللاأل  ع يهلل 1)صا،حةهللصمح    اسدتمبهللالح درهللهللااهللإاة ِّد ِّصلالحيلةهللفب د  هللفديهللالا وديتهللهلل ا

السيب،هللصو هللتّصوهللاألحد رهللبادّاهلل احدعهلل-بغعهلل صااهللمبببهللإعايح هللالما وهللصهصهللمحيببةهللالخ بهللالسصف تي

هلل.ب اىيهللالم يلحهللالماتبّة

 ةهللالعامل الجغرافي -5

طهللالايماهللالجفبافيهللىع باطهلل مباهلل ي الجفبافياهللسصاءهلل ّيوهللهللال ِّصلةمصوالهللصاهللال ِّصلةهللوصِّ موهللىعي بهللهللمهمِّ

ِّّافإعدد هللهلل؛حب سددةهللع هللام،دديح،هللع هللاى ددرهللالبحدديبم دد طهلل هللالدصم ِّددةهللدددصِّ التددؤببهللبيىتبدديباتهللو ددي هللهلل هم ِّددةهلل ادد

طهللالمتديببةهللهللال ِّصلةإوهللصاهلل 2)ل  صلة تّصوهللى ويتهللالتحديلرهللف مديهللب عهديهلل ودصىهللص مدتوهللمدوهللت دكهللالتديهللهللجفباف ِّي

لجفبافدديهلل صهلل وهللالتبيىدد هللافمددعهعهللمددوهلل ددبىهللهللالّوهللهعدديكهللمددوهلل ددبىهللىّدد هللالددك.ةجفباف ِّددتبادد هيهللمسدديفيتهلل

التددديب هلل ّددصوهللىدد  عهللاألبددبهللفدديهللتميسددكهللاألحدد ر؛هللألعدد هللّمدديهللهددصهللماددبصرهلل وهللالدد افالهللمددوهللصباءهللإعادديءهلل

سددد ميهلل وهللبدددصب هللاالت ددديالتهللصالتدددد عهللالهللاألحددد رهللصتادددّ  هيهللهدددصهللصحددد  هللالم ددديلحهللصتصافددد،هللاألهددد اراهلل

فدديهللتّددص وهللهللصبمدديهلل وهللصحدد  هللالم دديلحهللتُادد ُّهللىدديم طهللمددؤبباطهللهلل.التّعصلددصجيهللودد هللاخت ددبهللالمسدديفيتهللصالدد مو

 هللبدد وهللتحد دهدياهلللددالكهلل مّدوهلل وهللعم ِّددإلددرهلل ّمدوهللخ هدد هللم د حةهلل هدد رهللهللالفإعدد هللمديهللمددوهللتحدديلرهللهلل؛األحد ر

هللة 3)األح رهللاآلت ة

هلل

 أحالف تخدم مصالح وأهدافاً متطابقة: -أ

بهيهللت يب،هللالم يلحهللصاأله ارهللألى،ديءهللالتحديلرهللالمدبا هللتحد دهدياهللصت ديب،هللصجهديتهللع دبهللهلل  ِّهللص د

طهللماتبّهللاطهللخ بهلل ُا ُّهللبهللالته   هلل  ِّهللاألى،يءهلللم التايمداهللماد هللصب ىد اهللص سديل  هللالتايمداهللهللّ ه ِّدةهللفديهللى  هعهللي

البيع ةهللالايهللهللةايلم ِّهللالفيهللالحب هللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  ما اهللصمبياهللى رهللالكةهللتحيلرهللبب  يع يهللمالهللالصال يتهلل

هلل صبصبي.هللويبِّ فيهللهللوصِّ مع هللىماهللتصا وهللهلل  ِّهلل د

هلل

                                                 
 .20-18صصهللهللسيب،امبجالهللىمي هللجي اهللهلل 1)

 .185-184صهللمبجالهللسيب،اهللمم صقهللمع صباهللهلل 2)

 .18صهللابباه عاهللمبجالهللسيب،إلؤيهللهللهلل 3)



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  29  

 ةأحالف تخدم أهدافاً ومصالح متكاملة -ب

لّعهديهللالهللتت دي عاهللفّداهللى،دصهللهلل؛يهللتّيماهللالم يلحهللصاأله ارهللفيهللهاههللاألح رهللبغعهللاخت فهيص اع

 ى،يءهللالح راهللص س بهللماد هللبدعه هللهللبد ِّةلّع هللالهلل ت ي عهللمالهللهلل؛ بغ هللبتحد دهيهللةما ِّعبيلتحيلرهللل هلل ه ارهلل

محي دب هللهللاهللفهد رهللاألخ دب مب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  التحيلرهللبد وهللالبيّسدتيوهللصالصال ديتهللهللةاالتجيهاهللصمبياهللالك

تهيالا صىياهللصه رهللالبيّستيوهلل  ي  هللهللالم ِّهلل هلل. 1)لمصاجهةهللالهع هللوت ي  ِّةصاالهللةاسّب ِّهللالهللوصِّ

هلل

                                                 
 .19صهللمبجالهللسيب،ااهللإبباه عالؤيهللهللهلل 1)
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 املطلب الثاني

 ها يتواستمرارنشأة األحالف  أسباب
هلل

فديهللالا وديتهللهلل هم ِّدةلميهللل هللموهللهلل؛التيهللتعيصلتهللمص،صعهلل باسةهللاألح رهللال ِّباسيتهعيكهللالا   هللموهلل

هيهللصاسدتمبابهيهللص صالهديهللصاألبدبهللالدايهللتتبّد هللفديهللحألسدبي هللصالد صافالهلللعادصص باستهيهللموهللح دثهللاهللة ِّهللال ِّصل

تهديل  دي  هللهللددصِّ التتحبكهللب افالهللهللال ِّصاالايهلل بىهلل وهللهلل.هللالتهس بهللالتد   يِّهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يع صعهصاهديهلللتحد د،هللهللوصِّ

تهديو  دي  هللهللالد ِّصا ه افهيهللالا  ياهللالكهللىع ميهللتبىهلل وهللو باتهيهللغ بهللّيف ةهلللتحد ،هلل ه افهياهللبدعهللتعاد هلل مدوهللهللصِّ

ةهللتحد  هيهللى درهللعحدصهلل   د هللمدوهللاخت يبهللابّيءهلللهيهللى رهلل س هللصاوا ِّهللإلرهللفيهلل ح راهللفت جلهللهللال ِّخصاصباءهلل

هلل.هلل 1)احتميالتهللتحد ،هلل ه افهي

 أوالً: األسباب والدوافع لنشوء األحالف:

ِّّا عهديهللالهللتى درهللهللصاته،هلل ابسصهيهللال ِّباسيتفد هللخ  تهللّيفةهللهلل؛ ميهللىوهلل سبي هللتاّ اهللاألح ر هللتاد

طهللفإعهيهللتهللاةىهص ِّهللهللألسبي  ِّّاصّميهللاّبعيهللسيبدي  صهللالىتبديباتهللتصا عديتهللهللاصمحد   هللةما ِّعلتحد ،هلل ه ارهللهللتا

طهللمهمِّهللهللىيم طهللهللدصِّ ال طهللص افاهللي طهللبح سهللي ًطهللّصمحبِّهللهللي ط   ي  هللعهصاهيهللصتحد د،هلل هد افهيهللإلرهللهللال ِّصاصتسارهللهللاح ياهللالكهللي

ت جدلهللىعد هيهللالخت ديبهللادبّيءهلللهديهللهللالاات ِّدةىع ميهللتبىهلل عهيهللالهللتست  الهللتحد ،هلل ه افهيهللبمصاب هيهللصود باتهيهلل

طهللمعهيهللل س  ب هللصالتصسدالهللهللاصلتحيف هللى رهللص،اهيهللاى رهلل س هللتح  هيهلللتحد ،هللت كهللاأله ارهللبالك  صهللسا ي

هلل.اإلو  مي

هللص وهللهعيكهللاىتبيباتهلللتاّ اهللاألح رهللمعهية

 :قّوةالاعتبارات توازنات  -1

 وهللتع عهلل دباىيتهيهللهللال ِّصاتست  الهللتاتببهلل  ا هللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعصتصا عيتهيهللفيهللهللدصِّ الإوهللس يسةهللتص  الهلل

تهديتسدارهللبيسدتمبابهلللتا  د هللهللالد ِّصاموهللخ لهدي؛هللألوهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعصتحد،هللاالستدبابهللفيهلل فديهللإ ديبهللهللوصِّ

هيهللصمعدالهللل ِّتالتيهللتحد  هيهلللتحمديهللعهسدهيهللمدوهللاألخ ديبهللصالته  د اتاهللصتحديف هللى درهللسد هللالص ع ِّةالم  حةهلل

تهيبتهلللهيهللسباهللتا   هلل خبىهللتصفِّهللهللاي  ِّةمهللوصِّ االعتديصهللمعهيهللموهللوباهلل ِّّاصتهصوهيهللص  دبحتهللهللوصِّ الدكهللهللتاد

اءاهللبيتخدياهللإال ِّصلدةالخ باهللىع هيهلل  بحهللالتحيلرهللخ يباطهللالهللب هللمع هللموهللوباهلل اهلل مديهلل فيى ِّدةةهللصاتهللصويح ِّدجدبِّ

                                                 
 .22صمبجالهللسيب،اىمي هللجي اهللهللهلل 1)
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طهللهللالمح  ِّدةقهللى   اهللصلّوهللإوهللتاابهللبيلدد باتهللبعه هللاألس ص هلل صهللمتهصِّهلل فديهللهللالد ِّخصاتعه داهللالدكهلل  دبحهللل امدي

تهدديوتحيلهديتهللل  ددي  هلل هلل. يهللىدد صاوهلل دد ِّهللألى،دديءهللالتحديلرهلللددب عهللصهلل ِّددةال ِّفيىصاالسددتهي  هللمدوهللالمددد باتهللهللصِّ

طهلل ِّدالعِّ بةهللتاد ِّهللمدوهلل ّبدبهللالصاوا ِّدهلل ِّدةالعِّ بصتصا عيتهدياهللصهللددصِّ الصهعيكهللالا   هللموهللع ب يتهللتهسد بهلل يتهللوببدي

إلدرهللتع بهللهلللةال ِّصص ص،يى اهللص)هيع هللمصبجيعبص هلل ا هللال اىم وهلللهياهللصفّبت هللفيهللالكهلل وهللهلليِّهللال ِّصلل صاوالهلل

تهيصهللالص ع ِّةم  حتهيهلل اهللصتامداهللى درهللمسدتمبِّ األخدبىهللى درهلل عهديهللفديهلل دباىيتهللهلليلد ِّصاصى ويتهيهللبهللوصِّ

تهياستف اهللالكهللبميهلل تصاءعهللصم  حتهيهللص  ي  هلل وصِّ
هلل. 1)

صتص  اهدديهللاسددتجيبةهللهللهللدددصِّ خ دد،هللتصا عدديتهللل إلددرهللهلل-فدديهلل حدد رهللالدد ِّخصامددوهللصباءهلل-هللالدد ِّصاتهدد رهللهللهلل

ِّّعهللام  ِّةمستج ات هللالتيهللت ب هللموهللصوتهللآلخباهللفصهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعل بصرهلل فيهللالتحيلهديتهللهللال ِّخصافيهللهللالتح

هللددصِّ الموهلل ح اثهللص دباىيتاهللصل دتعهللإىدي  هللتدصا وهللهللة ِّهللال ِّصلهيهللت كهللالمؤاباتهللالتيهللت هبهللى رهللالسيحةهلل

هللددصِّ البع ديعهللتص  دالهللهللالبح سدةصهللام  ِّةالصتحد ،هللاأله ارهللالمعاص  هللل  صااهللفتّصوهللالتحيلهيتهللهيهللال صب هلل

طهللبله ارهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعفيهلل هلل. 2)هلل ص سسهللالعِّ يعاهللصتبدرهللت كهللال صب هلل ّببهيهللابتبي ي

اهللصالدكهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعفيهللاألح راهللمدوهللالمحيف دةهللى درهللبع دةهللهللال ِّخصااهللموهللخ اهللال ِّصاصتست  الهلل

اءبددإ ببهللمددوهللتصج دد هللالته  دد اتاهلل صهللال،ددهللخيبج ِّددةهعهللالسدد صّ ِّيتالمتحيلهددةهللبتد دد هللهللالدد ِّصااتهللتتخدداهللمددوهللجبِّ

المتحيلهددةهللبا ودديتهللهللالدد ِّصابم دديلحهلل صاهلل خددبىاهللص وهلل ّددصوهللهعدديكهللص دديحرهلل خددبىهللل تحدديلرهللبدد وهللت ددكهلل

يِّهللال ِّصلهللالعِّ يعالستدبابهللفيهللإلرهللااهللمميهلل ؤ يهللتبي ل ِّةهللتهيى  ِّة
هلل.هلل 3)

فديهللهللهلل  ِّةهلل صلةتسارهللل محيف ةهللى رهللاستد اهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعصتص  اهيهللفيهللهللدصِّ الإوهللس يسةهللتصا عيتهلل

تهدياهللموهللخ اهللى عهللالسميقهلللهديهللب  دي  هلليِّهلل ِّصلالالمجتمالهلل ته  د هللل د صاهللهللم د بالحد هللالدايهللت دبحهللهللإلدرهللوصِّ

 هديهللالسد عهللصاألمدواهللصتسدهعهللفديهللآإوهللت كهللالس يسدةهللتسدارهلللخ د،هللتصا عديتاهللمهللةاألخبىاهللص مّوهللالدصاهللهعي

هللالعِّ دديعصالتهدديهعهللفدديهللهللالدد ِّصاحه همددياهللصتّددصوهللىدديم طهللمسدديى اطهللل امدداهللى ددرهللى ودديتهللحسددوهللالجددصابهللبدد وهلل

يِّهللال ِّصل
هلل.هلل 4)

                                                 
 .96صهللاع1997اهلل1 هللالم بسياهللم يبالهللمؤسسةهللالّتي هللاالس يس ِّةمبي ئهللالا صعهللهللحم ا هللالّب سياهللهلل 1)

 .8-79صهللاسميى اهللمد  اهللمبجالهللسيب،إهللهلل 2)

 .172صهللامم صقهللمع صباهللمبجالهللسيب،هللهلل 3)

هللالعبباصياهللهلل 4) هللمهعياهللفتح ة هللع ب هلل هللمحم  هللالس يسة هللالا ويت هللالمايبرهللسّع ب ةةاإلهللاال ِّصل ِّة صا هللمعال  هللاع1985ا

 .344ص
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طهللإلدرهللافيهللباضهللالحيالتهللود هللالهللتدؤ يهللت دكهللالس يسدةهلل لص دصاهللل هد رهللالمعادص هللمعهدياهللف  دبحهللل امدي

اءصجص هلل  ا هلل خبىهلللتحد ،هللالكاهللصإ اهللصالهلل تعهللالكهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعاهللصتحد ،هللالس عهللالمعاص هللفيهللالتف ِّبهللجبِّ

باهللبيىتبدديبهللالحددب هلل  ددبحتهلل تف ِّددإالهللبدديلحب هللصهددااهللالهلل اعدديهللفادداهللت ددكهللالس يسددةهللبدداهلل عدد هلل  ا هللصصسدد  ةهللل

هلل.هلل 1)الخ يبهللالاد عيهللالمتيق

طهلللتامداهللى درهلل  دي  هللهللالد ِّخصا عد هللالهللمهدبهللمدوهللهللالد ِّصاإوهللاألح رهللموهللاأل صاتهللالتديهللتجد هلل بهديهلل ح يعدي

تهي  صهللل محيف ةهللى رهللص،اهياهللإميهللبب عهلل صاهلل خبىهلل صهلل ح رهللمح   هللتاماهللى درهللفدبضهللسد  بتهيهللهللوصِّ

طهلللهي.هللما ِّع  اطهللاهلل صهلل عهيهللت فالهللته اإلو  م ِّة هللي

طهللفيصعاصءهللاألح رهللهللدصِّ اليتهللتهس بهللع ب ِّهللتُا ِّهللص دهللىيم طهللهللاصم  اعهيهللدصِّ الهللتصا عي طهللمهمِّ لههدعهللاألسدبي هللهللي

ةهللفدديهللإ يبهدديهللالتد  دد يهللتاجدد هللىددوهللإ جددي هللصّيعددتهللالم بسددةهللالصاوا ِّددهلل.التدديهللتددؤ يهلللعاددصءهللت ددكهللاألحدد ر

الدبوهللالمي،ياهللىع ميهللفيهللالخمس عيتهللهللإ ،يحيتهللصتهس بهللصا،حهللألسح ةهللصإجيبيتهللح ياهللالكهللصمعهيهللفتب 

مدوهللالخ دبهللالسدصف تيهللهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعتفدايهللخ دي هللالته  د هللفديهللهللمب ّ ِّدةاألهللخيبج ِّة  بحتهللالس يسةهللال

بمبضهللاألح ر؛هللألعهيهللهللمب ّ ِّةاألهللخيبج ِّةل س يسةهللالهللس صّ ِّيتاهللصسم تهللت كهللالا صى ِّةالصاأل   صلصج يهلل

م  اوهللالته   هللمهي ههللهللع ب ِّةموهلل  حي هللهللمدبصالطهللهللاطهللّيوهللهعيكهللتهس بهلل  هللب وهللالابّيءهللبيلتحيلهيت.هلللّولعهللتمِّهلل

طهللبيلته   هللصالخ بهللالمبيلغهللف  هللل ىهلل يعالهللالدبابهللفيهللالس يسةهللال هللمب ّ ِّةاألهللخيبج ِّة وهللهعيكهللااصباطهللمتعيم ي

تهللالتحيلهديفديهللهللالد ِّخصااهلل فدالهللبيتجديههللفبب ِّةالى رهلل صبصبيهللهللا صى ِّةالهلل   صلصج ِّةاآلموهللالخ بهللالسصف تيهللص

ىوهلل هم تهيهللصمصواهياهللإميهللل مصاجهةهللفيهللحياهللح صثهلل باىيتاهلل صهللالحتصاءهلل صاهللهللالعِّ بمالهلل صاهللبفضهلل

هلل . 2)ا صى ِّةالموهللالمحتماهلل عهيهللو هللتسد هللفيهلل  هلل

 :الوطنيّةالمصلحة  -2

طهللموهلل وهللالم  حةهلل ل د صاهللهللخيبج ِّدةفديهللالس يسدةهللالهللةمهمِّهللالهيهللموهللالبّيح هللهلل ِّةهلل صلةألهللالص ع ِّةاع  وي

ِّّاص بّيفدةهلل ادّيلهياهللّب دب هللّيعدتهلل صهلل دف ب اهللل محيف دةهللهللالد ِّصااهللابتّدي هلل سيسديهلللهدياهللصتسدارهللىيمهللتا

طهللمعهيهلللم يلحهيهللل ِّتى رهلل معهيهللالص عيهللصاستدبابهيهللصس  صبالهيهللجهص اطهللم،ع ةهلللتحد دهيهللهللالص ع ِّةهيهللإ باّي

                                                 
ِّّهلل بياهللمهللاال ِّصل ِّةّب  هللببصاواهللفهعهللالا ويتهللهللهلل 1)  .127صهللاع4002هللبحيثاالخ  جهللل هلل ب

)2( Stephen  M. walt,هلل The origins of Alliances,هلل cornell university press,هلل lthaca Third 

ptinting,1994هلل .pp20-25 
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ودد باتهيهلل وهللتحددد،هللالددكهللصحدد هي؛هللألوهللإمّيعيتهدديهللهللصهلل- ح يعددي–هللصباددترهللال ددبقهللصاألسدديل  اهللصلادد عهللودد بتهي

تهيبيلتحيلرهللمالهلل صاهلل خبىهلللتا   هللهللال ِّخصاالهللتسمحاهللمميهلل ، بهيهلللخ يباتهللمعهيهللهللالاات ِّة وصِّ
هلل. 1)

 العدوان: صدّ  -3

اهلل صهللمد  جهللب عهمدياهللصهديج هللالمخديصرهللبيلته  د هللتايصع ِّدةاهلل صهلل دباى ِّةبلعهديهللهللة ِّهللال ِّصلالا ويتهللتتسعهلل

 صهللتحديلرهلل صاهلللد  هيهلل  مديعهللبيلتصسدالهللصتعيميهللالااصبهللب هللخاد ةهللتاب،دهيهللالىتد اءهللصىد صاوهللمدوهلل صلدةهلل

هلل.هلل 2)ة ِّهللال ِّصلاإلو  ميهللصالس  ب هللصاله معةهلل

هللتايصع ِّدةاهلل صهلل دباى ِّةباّاهللىديعاهللإمديهللهللة ِّهللال ِّصلصبميهلل وهللالمس مةهللالتيهللعع  ،هللمعهيهللهعيهللبلوهللالا ويتهلل

هلل.هلل 3) صهللم  جهللب عهميهللصمخيصرهللخا ةهللى صاو

هللةإااهلللددعهلل ّددوهللهعدديكهلل ىدد اءهللفدد هلل اىدديهللأل ددعدد هللإصفدديهللهددااهللالماعددرهللاهدد هللالا  دد هللمددوهللالهدهدديءهللبدديلدصاةهلل

تحيلهيتاهللصبميهلل وهللالديسعهللالماتبكهللب وهللالمتحيله وهللهصهللالم يلحهللالمادتبّةهللب عهديهللفمدوهللغ دبهللالماددصاهلل وهلل

ِّّاصهااهللالا صهللهللاى صاوهللىوهلل صلةهلل خبىهللإااهلللعهللتبتب هللماهيهللبم يلحهللماتبّةهلل  ِّهللتدصعهلل صاهللب خ دباطهللهلل اد

طهللبليهللاّا عهللصإ باكهللصصىيهلللم يلحهيهللصتح   هيهللباّاهللصا،حهللص و ،اهللى رهللفههللال ِّصاصتاماهلل.ى  هميهللماي

م  حةهللص ع ةاهللهللصتُا ُّهللةهللص احمةهللالتيهللالهللتدباهللالمسيصمةاهللميهللب وهللم يلحهللح ص ِّهللهللةمهمِّهللالفهعيكهللموهللالم يلحهلل

هلل.هلل 4)صت خاهلل،موهلل صلص يتهللاألموهللالدصمياهللفت خاهللفيهللحب هللألج هيهللمبياب 

هللالدبِّ عاد صاوهللفديهللب ديوهللمد ىهللالدد ب هللى درهللالهلل د ِّهللصهعيهلل بتّ هلل صبهللاألح رهللفيهللم ىهللو بتهيهللى رهلل

ته   هللموهللالخ عاهللص ت   هللالكهللتد  عهللإ ،يحيتهللى رهلل بضهللالصاودالهللإااهللمديهللعهداهللالاد صهللهللمصاجهةهللل  هيهللفي

ته  دد هةهللمدديهللمدد ىهللالخسدديحبهللالمحتم ددةهللالتدديهللسددت ح،هللبدد اهللمحيصلددةهللإلوعدديعهللهددااهللالادد صهلل عدد هللسددتّ ه هلل ىميلدد هلل

مّيسد هللصالمعديفالهللالتديهللسدتحد،هللفديهللحيلدةهللى صاعد اهللفهديهللحيلدةهلل ّببهللمدوهللالهللا صاع ِّةةهللص فايل هللالاالسته ا  ِّهلل

هلل د ِّهللبهلليلبِّ ععتيحجد اهللفدهللهللالدبِّ عإوعيى هللبالكهللصىماهللمصا عدةهللبد وهللببحد هللصخسديبت هللف ّدصوهللبدالكهللود هللحدد،هلل

صإعمديهللهللددصِّ الالهلل ددصعهللى درهللمبد  هللاسدتخ اعهللف، طهللىوهلل عد هللالخ بهللصالته   هللباّ هللالا صاواهللهلل  ب الا صاوهللص

ّمديهللعةهلل وهللهعيكهللو ب هللى درهللإلحديقهللال،دببهللبحدياهللالاد صاواهللل تبه  هللالمت،مِّهللهلل ب صميس ِّة ستخ عهللصسيحاهلل

                                                 
 .96صهللمبجالهللسيب،اهللحم ا هللالّب سياهللهلل 1)

 .78صهللامبجالهللسيب،حسوهلل صالبةاهللهلل 2)

 .20اصسيب،المبجالهللالهللهلل 3)

 .23-22صهللاع1993هلل ابهللالب يبقاهللب بصتةهللاال ِّصليِّهللهللالعِّ يعصهللال ِّصل ِّةى رهللالا ويتهللهلل،صاء محم هللمصسراهللهللهلل 4)
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اءالهصابقهللميهللب وهللالا صاوهللالهجصميهللصإ وهلل هللThomas Shelling)هلل تصمي هللا  عج)هلل بى هللالبِّ عاتهللجبِّ

هلل.هلل 1)هصهللالهصابقهللميهللب وهللاالىت اءهلل صهللالت ص حهللبيالىت اء

 :قّوةال -4

تهيب صافالهللى    اهللمعهيهللل  ي  هللهللال ِّصاكهللب هللهصهللالايماهللصال افالهللالايهللتتحبهللدصِّ الىيماهلل فيهللمح  هيهللهللوصِّ

تهدي صهلللتامداهللى درهللتحد دد،هلل هد افهيهللصم دديلحهياهللفدإااهللاددابتهلل وهلل الهللتتددبكهللهلل بدباطهللفدديهللهللالاات ِّدةبددد باتهيهللهللوصِّ

اءف ّصوهلل خصلهيهللبيلتحيلرهللهللال  هيهللدصِّ الفإعهيهللسصرهللتبحثهللىوهللابّيءهللل تحيلرهللبف ةهلل  ي  هللهلل؛مح  هي هللجبِّ

فتج هللهللاتحد ،هلل ه افهيهللصح هيهللف  بحهللموهللالصاوايهلل وهللتبحثهللىوهلل ى،يءهللتتحيلرهللماهعى عهللو بتهيهللى رهلل

ِّّوهلللهيهللاالست يىةهللفي وهللتحيلههيهللماهعهلل هلل. 2)تحد ،هلل ه افهيهللصمبا هيهللمع هلل م

ل  صلةهللل محيف ةهللى رهللص،اهيهللالديحعاهلل صهلللمصاجه هللته   هللخديبجياهلل صهللالسدتخ ام هللهللمهعِّهللهللدصِّ الصىيماهلل

اءبإ ب عهلل صلةهلل خبىاهللفإوهللادابتهلل عهديهللالهللتسدت  الهللتحد د،هلل هد افهيهللمدوهللخد اهللموهللصباحهيهللهلل  ِّهللاتهللتدجبِّ

ميتل خصاهللفيهللتحيلهديتهللمدالهلل صاهلل خدبىاهللتّدصوهللإلرهللاىع هيهللت جلهللهللالمح  ِّةو باتهيهلل  هلل د ِّهللويهللاهديهلل ف،دامدصِّ

هلل. 3)ال ِّصاموهللصباءهللالكهللالسايهلللتحد ،هللم يلحهيهللص ه افهيهللالماتبّةهللمالهللت كهلل

تهديبدالكهللل  دي  هللحجدعهللهلل د اهلل خدبىهللتدلتحيلرهللمالهلل صإلرهللاتسارهللهلل  ِّةهلل صلةإوهلل حتدرهللتدتمّوهللمدوهللهللوصِّ

ميتم دديلحهيهلللادد عهللاسددت يىتهيهللتحد دهدديهللبصتحد دد،هلل هدد افهيهلل اهلل صهللاالىتمددي هللهللالاات ِّددةصودد بتهيهللهللالمح  ِّددةهدديهللمدصِّ

تهيى رهلل تهيإلرهللةاهللف ّصوهللبحبهيهللىوهللاب كهللوصيهللبيلتحيلرهلللت، رهللالحيل ِّهللهللوصِّ هلل.هلل 4)ج    هللوصِّ هللوصِّ

طهللهللى رهللميصتلّ  اطهلل إااهللّديوهللهعديكهللإ باكهللصفهدعهلل وهللهلل؛س يسدةهللالتحيلهديتإلدرهللتتجد هللهللال ِّصلدةاهللفإوهللاّبهلل عهي

تهي تتجد هللإلدرهللهللالد ِّصاإوهللهللةغ دبهللودي ب هللصالهللتسدت  الهللمدوهللخ لهديهلل وهللتحدد،هلل هد افهياهللصهعديهلل مّدوهللالددصاهللوصِّ

هللاهللىعدد ميهللتّددصوفب هلللدد  هياصاإلمّيعدديتهللالمتددصهللالمح  ِّددةس يسددةهللالتحيلهدديتهللإااهللتحددد،هللاددب هلل وهللإمّيعيتهدديهلل

تهيالهللتمّعهيهللموهلل وهللتحد،هلل ه افهيهللبهللالدصم ِّةهللمصاب هي  .هلل 5)الاات ِّةهللدصِّ

                                                 
 .136صهللامبجالهللسيب،هللعي  رهللحتياهللهلل 1)

)2( John D. Sullivan, "International Alliances" In Ernest Hass(Ed) International systems: 

Abehavioral Approach, chandler publishing  company, New york, 1979, p.105. 

)3( keen Booth,"Alliances", in John Baylis, keen Booth, John Granett and phil willan, 

contemporary strategy: Theories and concepts, Holmes and Heier, new york, second. 

 .39صهللامبجالهللسيب، محم هللالهص ياهللهلل 4)

 .168-167صاهللمبجالهللسيب،هللامم صقهللمع صبهللهلل 5)
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 :يديولوجيّةاآلالعوامل  -5

هعيكهللموهلل بىهلل وهللالايماهللاأل   صلصجيهللصال يبالهللالدصميهللموهلل سبي هللتاّ اهللاألح رهللصعاصحهيهللإااهلللعهلل

 د  صلصجيهللتتحدبكهللبدصحيهللمدوهللم ديلحهياهللص ُاد ِّهللالايمداهللاألهللال ِّصاالا  ي؛هللألوهللهللال ِّصلةتت ي عهللمالهللم يلحهلل

طهللل دد صاهللىدديم طهللهللالدصم ِّددةصالسددميتهلل ددي طهللفدديهللتاددّ اهللاألحدد رهللإااهلللددعهلل تادديبضهللمددالهللهللمهمِّ ص  ادد هلل صباطهلل سيسدد ي

إااهللهللالدصم ِّدةل  خصاهللفيهللتحيلهيتهللبسدب هللسدميتهيهللهللال ِّصا هللم اهلللباضهللالم يلحاهللصبهااهللهااهللالايماهللو هلل تصلِّهلل

صالايمدداهللاأل دد  صلصجيهللصبصابدد هللهللهدديتهللالد ددي  هلللدد  هيصتصجِّهللهللوت ددي  ِّةاالّدديوهللهعدديكهللت دديب،هللفدديهللالم دديلحهلل

هلل. 1)التيب خ

اهللتّدصوهلل وداهللمد  طهللفديهللالاات ِّدةالتيهللتست  الهللتحد ،هلل ه افهيهللصم يلحهياهللموهللخ اهللو باتهيهللهللال ِّصلةإوهلل

بت ددكهللالتحيلهدديتاهللصالددكهلل اعدديهللبؤ ددةهللصا،ددحةهللل م دديلحهللصاألهدد ارهللالمددبا هللتحد دهدديهللبا دد اطهللىددوهللهللالدد ِّخصا

اه هللالباضهللهلل؛بتاّ اهللاألح رهلل   صلصج ِّةاآلصالاصاماهللهلللدصم ِّةاصفيهلل باسةهللال بيحالهلل. 2)الدصم ِّةالسميتهلل

مالهلل ع هللهلل. 3)البيع ةاهللفّيوهلللهيهلل صبهللبتح   هلل ى،يءهللالتحيلرهللةايلم ِّهللالالحب هللهللبا  عهيهلللابتهلل صباطهللا  ا هللإلرهلل

طهلل عهيهللت افالهللىوهللمبي حهديهللالمادتبّةاهللص وهللىيمداهللالادكهللصالمخديصرهللبد وهلل  ع بهللل  صلةهللالمتايبهةهلل    صلصج ي

طاهللص ع هلل ،هيهللالابّي هلل. 4)ةهللى رهللتحيلههعابى ِّهللءهلل ّصوهلل واهللب وهللالمتايبه وهلل    صلصج ي

صإع هللموهللالممّوهلل وهلل ّدصوهللالايمداهللاأل د  صلصجيهللىديم طهللمسديى اطهللى درهللاالعدسديعهللصتهت دتهللالح درهللإااهلل

لسد  ب هللاإلدرهللّديوهللهعديكهلل حد هللادبّيءهللالتحديلرهلل سدارهللإااهللالم يلحاهلل صهللفيهللتايبضهللالت،يب هللصالصج هلل

ّيعدتهللهعديكهلل ىدص هللبيلتحديلرهللهللإااهللبيتخياهللالددباباتاهلل صهللمبّ  ِّةهعيكهلل وهلل صهللهللاعهبا هللبيلدبابصاله معةهللصاال

بيتخياهللالدباباتهللموهللو ي  هللمصح  اهللىع هيهللتتباّعهللالخ فيتهللبسب هللالمخيصرهللألى،يءهللالتحديلرهللهللمبّ  ِّةل

لهديهللهللمبّ  ِّة هللالبيلد ي  ؛هللألوهللس  ةهللالد ي هللمبّ  ِّةت هللبيلتحيلرهللبدبابهللموهللالس  ةهللالموهلل ع هللو هلل هد هللى،ص ِّهلل

طهللهللاتهس بهيهللاأل   صلصجي هلل. 5)صّاهللى،صهللبيلتحيلرهللل هللتهس بههللالخيبجيهلل  ،ي

                                                 
 .32صهللامبجالهللسيب،هللىمي هللجي اهللهلل 1)

)2( Keen Booth, Alliances, op, cit, pp,264-265. 

)3( John D.sullivan" International Alliances", op. cit, p1.9.   

)4( Stephen  M. Walt, "Alliance formation and the balance of world power", international 

security,Vol.1.9 NO.4, spring1989, 19-2. 

)5( Stephen  M. walt,Ibid, pp.22. 
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إوهللل ايماهللاأل   صلصجيهللح ص اطهللبتادّ اهللالتحيلهديتهللىعد ميهللالهلل ّدصوهللهعديكهللتاديبضهللبيلم ديلحهللبد وهللهلل

طهللصتحماهللعه هللالسميتهللهللال ِّصا طهللصاستهللال ِّصااهللصتّصوهللت كهللالدصم ِّةالمتايبهةهلل    صلصج ي هلللّوهلل.دباباطهلل ّببهلل ميعي

هللابّيءهللود هللتحدددهلل؛بليهللخ بهلل ه  هلل معهيهللصاستدبابهيهللال ِّصلةىع ميهللتاابهلل هللصوفإعهيهللت خاهللبتحيلهيتهللمالهلل يِّ

هللا   صلصج ِّةاآلةهللبتاّ اهللاألح رهللى رهللالاصاماهلل صلص ِّهللهللمع ِّةلهيهللم يلحهيهللص ه افهياهللبماعرهلل وهللل اصاماهللاأل

تستمبهللحد وهللتت دي عهللالم ديلحهللصتتاديبضاهللهللالهلل    صلصج ِّةبيىتبيبهلل وهللالتحيلهيتهللالتيهللاّ تهللى رهلل س هلل

ل د صاهللالهلل مّدوهلل وهللتدد عهللتحديلرهللصحد هيهلللّدوهللود هللتّدصوهللىديم طهللهللالدصم ِّدة    لصج ةهللصالسدميتهللفيلاصاماهللاآل

طاهللصت،هيهلل صّمديهللهلل.اإلاّيل يتهللصالخ فديتةهللى   هللصتحاهللباضهللابى ِّهللمسيى اطهللصت ىعهللالكهللالتحيلرهلل خ و ي

طاهللهللاّددب طهللىيفسدديبدي عه دديبهللل ح ددرهللإااهللصجدد هللتادديبضهللل م دديلحاهللامدداهللاعدسدديعهللصمددوهللالممّددوهلل وهلل ّددصوهلل  ،ددي

ةهللفدديهللصوددتهللسدديب،هللمبددياهللى ددرهللالددكاهللبغددعهللتادديب هللةهللالسددصب ِّهللاهللصلادداهللالحيلددةهللالاباو ِّدد 1)صسددايهللل سدد  ب 

هللح هللبا  .هللإلر وهللمتصتب هللالعِّ يم    صلصج تهيهلل صهللتصح هياهللفّيعتهللالا ويتهللب وهلل

 للدول:  الوطنيّةالسياسة  -6

موهللالاصاماهللالتيهللت خاهللفيهلل سدبي هللتادّ اهللاألحد رهللهللاهللتا ِّهللىيم طهللال ِّصاهلللباضهللالمح  ِّةإوهللالس يسةهلل

طهللت اد هلل صباطهللهللالمح  ِّدةبيىتبيبهلل وهللاعاّيسيتهللالس يسةهلل دي هعديكهللفهلل 2)خيبج ِّدةالهللال ِّصلدةفديهللتح  د هللس يسدةهللهللمهمِّ

اهللةس يسد ِّهللةهللادبى ِّهلل ع متهديهللبسدب هللفدد اعهيهللهللاطهللفدياسدتدبابهللالهللتمت كفيهللالايلعهللهللةس يس ِّهللالالا   هللموهللاألع مةهلل

هلل . 3)ل  هيهللس يسيِّهلل بحهللموهلل ه افهيهللاستدبابهللع يعهللالحّعهللالف 

طهللبسب هللفد اعهيهللالس يس ِّهللالعيم ةهللغ بهللمستدب هللهللال ِّصاصإوهللباضهلل ع مةهللالحّعهللفيهلل فيهللهللةس يس ِّهللالةهللابى ِّهللي

.هللاألمبهلل 4)ال ِّصلة اخاهللهللس يسيِّهللا، بابيتهللصمصاجهيتهللصتلب بهللجميىيتهللال،ف هللالإلرهللالحّعاهللمميهلل ؤ يهلل

هلل 5)الحديّعهلل امداهللل محيف دةهللى درهللالص،دالهللالدديحعهللالعِّ ديعع هللا، بابيتهللصمصاجهيتهللتجااهللالايهللو هلل عتجهللى

ل ددتعهللمسدديى تهيهللإااهللمدديهللهلل اخ  ِّددةاللس يسددتهيهللهللاددبىيِّهللفدديهلل حدد رهلللامدداهللغ دديءهللهللالدد ِّخصاعحددصهللهللالدد ِّصافتتجدد هلل

                                                 
 .32صهللامبجالهللسيب،هللىمي هللجي اهللهلل 1)

 .33صهللالمبجالهللالسيب،اهللهلل 2)

)3( Keen Booth, Alliances, op, cit, pp,267. 

 .59صهللامبجالهللسيب،هللاهللمحم هللالهص ياهللهلل 4)

 .34صمبحالهللسيب،اهللىمي هللجي اهللهلل 5)
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طهللالهللتا ددوهلل طاهللإعمدديهللبف دديءهللالتحدديلرهللحتددرهللالهللتصاجدد هللهللالدد ِّصااوت،ددتهللالحيجددةاهللصغيلبددي ىددوهللهدد فهيهللهددااهللى عددي

هلل. 1)عتدي اتهللبيلسميقهللل صاهلل خبىهللبمسيى تهيهللصالت خاهللفيهللاؤصعهيبي

 السيطرة والهيمنة على المتحالفين: -7

األى،دديءهللفدديهللهللالدد ِّصابيلسدد  ب هللصاله معددةهللى ددرهللالمتحدديله واهللمددوهللخدد اهللتد  دد هللسدد صكهللباددضهللهلل دد ِّهلل د

طهلللد يمهيهللبل  هلل هم ِّدة  ا هلل ىمياهللو هللت ح،هللال،ببهللبم ديلحهللالح هديءهللاآلخدب وهللبديلح راهللصتدهللةالتحيلرهللتحسبي

الدايهلل سدتفبو اهللصمدالهللتباجدالهللخ دبهللالته  د هللالخديبجيهللهللال مع ِّةل ح رهللمالهلل صاهللالم  هللهلل اخ  ِّةالالص يحرهلل

صعهصاهللصتلب بهللل ىهللهللوصِّ س  بتهيهللصه معتهيهللاستعي اطهلللميهللتتمتالهللبهيهللموهللهللال ِّصاالايهلل ته  هللالح هيءاهللصتميب هلل

طهللهللصاوت دي  ِّةهللةىسدّب ِّهلل اتهلل صهللتدد عهلللهدعهللمسديىهلل فيى ِّدةالح هيء؛هللألعهيهللتدصفبهلللهدعهلل،دميعيتهلل طهللس يسد ِّهللص ىمدي ي

هلل. 2)ة ِّهللال ِّصلبيلمحيفاهلل

بد وهلل ى،ديءهللالتحديلرهللصىد عهللتّديفؤاهلل ا هللمدوهللهللددصِّ الفإع هللّ ميهللّيوهللهعيكهللتهيصتهللفيهللحجعهللهلل؛صموهللهعي

هلل. 3)األى،يءهللبيلح رهللال ِّصاهللبد ِّةى رهللهللوصِّ األّببهللهللال ِّصلةاحتميالتهللاله معةهللصالس  ب هللل يلحهلل

 

 الف وبقاؤها أو زوالها:ثانياً: استمرار األح

 تماسك األحالف: -1

طهلل-هللالدد ِّصاتتجدد هلل هلللتحد دد،هللهدد رهللماددتبكهلل صهللمجمصىددةهلل هدد ارهللمتّيم ددةاهللهللإلددرهللهلل-غيلبددي تاددّ اهلل حدد ر 

طهلل)لببددصبتهللتحد دد،هللالهدد رهللالماددتبكهلل صهللاألهددهللبادد صبيلاددي  هللتتهّددكهللت ددكهللاألحدد رهلل  ارهللالمتّيم ددةاهللصصفدددي

طهللهللاّدبهللسجص  هللّميلا عديهللى درهللتاديصوهللمادتبكهللبا د اطهللىدوهللالع دصصهلل"فدإوهلل يهللح درهللهدصهللتجمدالهللمبهللاسديبدي

بتد  بهللاألى،يءهللل بدةهللالمتبي لةهللفيهللتعه اهللااللت اميتهللالمته،هللى  هياهللصو هلل دصبهللهللفد، ِّت هللمتا ِّدة"اهللبسم ِّةال

تميسدكهللاألحد راهللصاتهددصاهللى درهللىد  هللمدوهللالجصاعد هللهللع ب ِّدةّاهللموهلل)جصب هللل سّيهللصص   يعهللبا ّب هلل  بهلل

ِّّاّكهللمجب هللتحد ،هللاله ر؛هللألعهيهللتمعهيةهلل وهللاألح رهلل صهللاالحت فيتهللتته طهللهللتاد  دبراهللصإااهلللدعهللهلل،د ِّهلل سيسدي

 س هللإحسي هللبيالعتميءهللفإع هللعي باطهللميهللتستمبهللهاههللاألح رهلل صهللاالحت فيتاهللص تلترهللالكهللمدوهللخد اهللمديبعدةهلل

فإوهللالح رهللسصرهلل ستمباهللفيهللح وهلل وهلل)ل سدّي هلل دبىهلل وهللهلل؛التّيل رهللبيلاصاح اهللفإااهللفيوتهللالاصاح هللالتّيل ر

 هللبيألح رهللالىتبيباتهللاألمدوهللصاالسدتدبابهللصالمّيعدةهللصلّدوهللمديهلللدعهلل  دصبهللاألى،ديءهللبديلح رهللتبتبهللال ِّصا

                                                 
 .23مبجالهللسيب،اصبباه عاإلؤيهللهللهلل 1)

 .79-78صهللمبجالهللسيب،اهللحسوهللمحم هلل صالبةاهللهلل 2)

 .174-172صهللامبجالهللسيب،هللمم صقهللمع صباهللهلل 3)
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تحد ،هللاله رهللبيالعت يباهللف هللب هللموهلل وهلل تد صهللحجمد اهللهللبا     صلصج يهللتبببهللصجص ههللف وهلل ستمبهللالح رهلل

المحصب ددةاهللص وهللاألحدد رهللهللدددصِّ الص ددبىهلل وهللتميسددكهللالح ددرهللفدديهللالعهي ددةهلل ددبتب هللبمدديهلل سددم  هللاسددتمبابهلل

إلدرهللحدت رهلل دؤ يهللااهللص دبىهلل)با ّدب هلل وهللتادّ اهللدصِّ الفيهللالحهي هللى رهللم  اوهللهللمهعِّهللحت فيتهلللهيهلل صبهللصاال

طهللمديهلل تاّ اهللاحت رهلل خبهللمايبضهللل اهللصىع ميهلل ب صهللاحت رهلل ودب هللل ع دبهللفدإوهللالهديى  وهللالمحي د  وهللغيلبدي

لص،الهللهللالجيع هللاأل،ار؛هلل يهللاالحت رهللاآلخبهللموهلل جاهللمعالهللاالحت رهللاألصاهللموهللالص صاهللإلر ع،مصوهلل

وهللبهااهللالكهللفدإوهلل ى،ديءهللمدوهللاالحدت رهللاألصاهللسدصرهلل ع،دمصوهللصالس  ب هللصاله معةاهللصإااهلللعهلل دعهللالمحي  

اهللصاىتم هللفيهللالكهللى رهللالدصاى هللالتديهللص،داهيهلل)ّديب و هللالعِّ يعاالحت رهللاآلخبهللبه رهللتحد ،هللتصا وهللهللإلر

دصِّ اللم  اوهلل
هلل.هلل 1)

راهللص وهللالديحم وهللبإعايءهللاألحد رهللإااهللصبا ّب هللحصاهللالحجعهللاألمباهللل ح هلل–صاته،هللّاهللموهلل)ل سّيهلل

ِّّ ىم صاهللصف،هللالمع ،هللاالوت ي يهللفإعهعهلل طهللت،عهللّاهللالابّيءهللالمحتم د وهللصهعديهلل دبىهلل)ل سدّي هلل ا صوهلل ح في

ةهللل صح  هللاألخ ب هللالم،يفةهلللح رهللميهللصالتّيل رهللالمتبتبةهللى رهللالكاهلل وهللاألسي هللهصهللحسي هللالمعهاةهللالح  ِّهلل

لتحد د،هللاألهد ارهللالمادتبّةهللص دبىهلل وهللهلل،يهللتاّ اهللح رهللّير هلل ميهللىوهللمب  هللالحجعهللاألمباهللل ح رهللف دت

ِّّ الكهلل اتم هللى رهللتصافبهللالما صميتاهللفهيهلل اهللتصافبهللالما صميتهللباّاهللّيمااهللفإعهعهللسصرهلل طهلل ا صوهللاحت فدي

طهلللتحد ،هللاأله ارهللالماتبّةاهلل ميهللفيهللحيلةهللالاّد هللصغ دي هللالما صمديتهللصعد دهياهللفدإوهللالحجدعهلل ّدصوهلل ّيف ي

األهدد اراهللبماعددرهلل عدد هللّ مدديهللعد ددتهللالما صمدديتهللاتسددالهللحجددعهللالح ددرهلل صهللهلل ّبددبهللمددوهللالددكهللالدد  عهلللتحد دد،

طهللبح ساالحت رهللى رهللعحصهلل اجاهللبيعتهيح اهللفيهللح وهلل وهلل)ّ وهللبصث هلل ّ هلل وهللالته   هللالخيبجيهلل  ا هلل صباطهلل ي

طاهللصببمديهللااللتهديرهللحدصاهللإلرهللاهللال ِّصاب فالهلل بهللفديهللإ باكهللالديحد اهللصإااهللحد ثهللتف ِّدهللال ِّصلدةلتحيلرهللصالاماهللماي

لتباجددالاهللالهللسدد ميهللإااهللمدديهللاخت هددصاهللحددصاهلل ب اددةهللإلددرهللافإعدد هلل مّددوهلل وهلل دددص هللالمتحدديله وهللهلل؛لخدديبجيالته  دد هللا

ت اد هللهللخيبج ِّةت ايهلل ى احهيهللاألسيس  و؛هللألوهللالته   اتهللالهللبا صم ىهللالته   اهللفيألح رهلل مّوهلل وهللتبدرهلل

ط.بح س صباطهلل هللي

ح رهللصاستمبابهياهلل ميهللفيهللتميسكهللاألح راهللفد هللص،الهلل)بصث هللابعيهللىابهللىيم طهللتح  هللتميسكهللاأل

هللة 2)صهي

 .ص  بتهيهللتميسكهلله يّاهللالتع  ع -1

                                                 
 .35ىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .37-35صصهللسيب،اهللالمبجالهللالهللهلل 2)
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 األّبب.هللدصِّ الس  ب هلل -2

 المايصباتهللصاالستايبات. -3

 االستدبابهللالمح يهللل ابّيء. -4

 البدةهللالمتبي لة. -5

 التلّ هللموهللمصورهللّاهللالح هيء. -6

 .ستبات ج ِّةيتهللاالصح  هللاألصلص ِّهلل -7

 االتهيقهللحصاهللتديسعهللاألىبيءهللصالعهصاهللصالاصاح . -8

 التهللصّهيءتهي. بجةهللاالت ي -9

 ت ا  هللاالىتمي هللاالوت ي يهللالمتبي ا. -10

 ت ا  هللالم يلحهللالماتبّةهللصتجيص هيهلللميهللهصهللمح  هللفيهللبعص هللالمايه  هللالتيهلل عالتهللالتحيلر. -11

 .ةاسّب ِّهللالةهللاو ِّهلل  ِّهللالبدةهللصالم -12

غمدصضهللاألهد ارهللصتاد  هياهللصهعديكهللهللإلدراسدتمبابهللالح درهللهللJohn Sullivan))هللص بجدالهللسدصله يو

ف ؤّد هلل عد هللهلل(LiskA)هلل مديهللل سدّي.هلل هيهللالح دريتهللالتديهلل صلِّداآلل ِّدهللإلدربهللاألحد رهللت يبهلل خبهلل بجالهللاستمبا

ةهللف د اهللّمديهلل ت  د هللالمحصب ِّدهللددصِّ الت هللصاسدتمبابهلل   صلصج ِّهلل ل محيف ةهللى رهللاستمبابهللالح رهلل ج هللت ص بهلل

طهللتد  صهللى  هلل ى،يح هللل  ي  هللالمّيس هللالتيهلل ح اهللى  هيهللاألى،يءهللالمؤببصوهللف د اهللّمديهلل وهللت ا د هلل   ،ي

هلل. 1)  ي  هللالخ فيتهللصتباجالهللالّهيء اهللصهصهللميهلل ؤببهللى رهللتميسكهللالح رهللإلر هلل مّوهلل وهلل ؤ يهلل ى،يح

هللهلل

 انتهاء األحالف وزوالها أو بقائها: -2

هللة 2)ىصامااهللمعهيهللا ِّ تعتهيهللاألح رهللل

 ىج هللالح رهللىوهللتحد ،هللاأله ارهللالتيهلل عائهللموهلل ج هي. -1

 .ة ِّهللال ِّصلحةهللالتيهللت ب هللفيهللالب هللاتالمتف ِّبرهللمالهللىج هللالح رهللىوهللالتّ ِّهلل -2

                                                 
 .36-35صهللصهللهللسيب،مبجالهلللخم سيهللا بياهللهلل 1)

 .25اصلؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،هللهلل 2)
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 التيهللتصاجه .هللالبح سةيهللل ماّ تهلل  ِّهللىج هللالح رهللىوهللالت -3

 اهللفيهلل ه ارهلل ى،يءهللالح رهللصم يلحهع.بهللصتحصِّهللإااهللح اهللتف ِّهلل -4

 بهللصتباجالهللفيهللم ىهللالته   هللالخيبجيهللالايهللّيوهللموهلل سبي هللو يعهللالح ر.إااهللح ثهللتف ِّهلل -5

 ح ر.تميسكهللالإلرهللإااهللح ثهللتباجالهللل ىهلل ى،يءهللالح رهللفيهلل ىعهللالد عهللالتيهللتؤ يهلل -6

 إااهللح  تهلل بصرهللج    هلللعهللتا هللبمصجبهيهللالبغبةهللمصجص  هللفيهللاإلبديءهللى رهللالح ر.هلل -7

الصاوا ةهلل وهللعهي ةهللاألح رهللتّصوهللعت جدةهللاالعت ديبهلل صهللاله  مدةهللفديهللهلل ِّةالعِّ بص بىهللما عهلل  حي هلل

 ّددصوهللعت جددةهللالخسدديب هللفدديهللالحددب اهلل مدديهللهلليِّهللالدد ِّصلالحددب اهللص ّدد هلل)هدديع هللمصبغدديعبص هلل وهللاعتهدديءهللالح ددرهلل

،مصبهللالح رهللعت جدةهللسددص هللالح درهللالم،دي هلللد اهللبسد هللهللإلربهللفيهللالحب هللفإع هللبيلاي  هللميهلل ؤ يهللاالعت ي

صسب هللالصجدص اهللص دبىهلل)ل سدّي هلل وهللاألحد رهللهللالح ص ِّةخسيب هللالحب هلل صهللالعه يبهلل اخ ياهللصهااهللميهلل هد ههلل

هللإلدرهللبحد  ّسد هللالحدب هلل صهللتص داهللح  درهللهللباد لّوهللسبىيوهللميهللتعهيبهللهلل؛ما ِّو برهللهلل، ِّهللتعالهللهللة ِّهللال ِّصل

عهللمعه ااهللص بجالهلل)سصل هيو هلل وهللاألح رهللتعتهيهللىع ميهللت بحهللعهديتهيهلل ّببهللموهللىصاحد هيهللبيإل،ديفةهللس 

بسد هللاالبتبدي هلل ص داهللاألمد هللبديألح راهلل مديهلل)سدت هوهللصالدت هللف دبىهلل وهللهللال ِّصلدةل تخصرهللموهللتآّاهللسد ي  هلل

ِّّااألحدد رهللت تحدديقهللالته  دد هلل صهللااللهللم دد بلددب هللفادداهللى ددرهللالته  دد هللالخدديبجياهلل ّددصوهللإمدديهللبمصاجهددةهللهللتادد

صاالع،ميعهللإل د اهللص وهللاألحد رهللتتهّدكهللىعد هللتباجدالهللهدااهللالته  د هلل صهللىد عهللتصافد،هلل ى،ديح هللى درهللم دي بهلل

هللة 1)اهللهية ِّهللال ِّصلته   هللج    اهللصو هللص،الهلل)صالت هللخم هللعدي هللّمح  اتهلللبديءهلل صهللاعه يبهللاألح رهلل

 مه معة.هللوصِّ صجص هلل -1

 ة.او ِّهلل  الم -2

 إ باكهللالته   . -3

 . اخ  ِّةالالس يسيتهلل -4

 .المؤسس ِّة ببهلل -5

                                                 
 .36مبجالهللسيب،اصهلللخم سيهللا بياهللهلل 1)
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 املبحث الثاني
ظاماألحالف و

ّ
  الن

ّ
ول

ّ
 الد

هلل

مص،الهللاخت رهللف ميهللب وهللالهدهيءهللصمد ىهللتح  د هللالدكهللاألبدبهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعلد هللّيوهلل ببهللاألح رهللفيهلل

اهللفهعديكهللفب د،هللمدعهعهلل دبىهلل وهللاألحد رهللىيمداهللاسدتدبابهللل ا وديتهللة ِّدال ِّصلى رهللاالستدبابهللفيهللالا وديتهلل

اهللصالهب د،هللاآلخدبهلل باهديهللىيمداهللىد عهللاسدتدباباهللمدالهلل وهللة ِّدال ِّصلالّتداهللهلللميهللتح بد هللمدوهللتدصا وهللبد وهللة ِّهللال ِّصل

 وهللاألح رهلل مّوهلل وهللتّصوهللبّ   هللل ستدباب.هللّميهلل عهيهللو هللتّصوهللهللتةهللو هلل ببتصالّم ِّهللهللتيب خ ِّةالهللال ِّباسيت

هديتس يسدةهللالتحديلرهللبيىتبيبهديهلل حد هللهلل هم ِّةى رهللاع العهللالحبص اهللصتّموهللهللى ِّ  ح هللالاصاماهللالمسي هللالتصجِّ

ةسةهللل ا ويتهللالبح  اهللفديهللحد وهلل وهللة ِّدال ِّصلصاوا ةهللصالتديءهللمالهللالا وديتهللهللخيبج ِّةيتهللالس يس ِّهللص ّببهللالهللالايمِّ

باد هيهللهللالمتِّحد  ت وهللاألصلدرهللصالبيع دةاهللصه حدةهللاألمدعهللاديلم ِّهللفااهللى بةهللاألمعهللالايهلللعهلل معالهللو ديعهللالحدبب وهللال

هللة ِّدال ِّصلس يسةهللالتحيلهديتهللهللإلرهللصاال ِّهللاهلللااهلللجلتهللال ِّصاالتيهلللعهللته حهللفيهللصورهللالخ فيتهللصالمعي ىيتهللب وهلل

 وهللصلحمي دةهللم ديلحهيهللمدوهلل ِّهللالد ِّصللعهللتسدت الهلل،دميوهللاألمدوهللصالسد عهللهللةايلم ِّهللالميتهللىع ميهللاابتهلل وهللالمع ِّهلل

هللصسع ب هللهااهللالمبحثهللموهللخ اهللالم يل هللاآلت ةةهلل 1)األخبىهللال ِّصا مالهلل

 .يّ الّدول النّظاموتأثيرها في  ةيّ الّدولالمطلب األول: األحالف هلل

هلل.قّوةالب الثاني: األحالف وسياسة ميزان المطل

هلل

هلل

هلل

 

                                                 
 .27-26ه عاهللمبجالهللسيب،اهللصلؤيهللإبباهللهلل 1)
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 املطلب األول
ولاألحالف 

ّ
 الد

ّ
ظاموتأثريها يف  ةي

ّ
  الن

ّ
ول

ّ
 الد

هلل

التحديلرهللبيو دةاهللهللىم  ِّدةفدإوهللهلل؛ةويحمدةهللى درهللالتا   ِّدهللة ِّهللال ِّصلع هلل يلميهللبد تهللالا ويتهللإهللةعست  الهللالدصا

خدب واهللصبيلتديليهللفدإوهللالديسدعهللالمادتبكهللالمخديصرهللمدوهللاآلهللإلدرالتحيلرهلل اص هللبلسبيب هللهللإلرالكهللإوهللال جصءهلل

هلل.هلل 1)ب وهللالمتحيله وهللهيهللالم يلحهللالماتبّةهللف ميهللب عهع

قهللبيسدتاميلهياهللفدإوهللمجدب هللصجص هديهلللد هللتدلب بهللبا،دهيهلل صهللت دصِّهللهلل،د ِّهللهللددصِّ الالهللتتب  هللبيستامياهللهللال ِّصاص

اهللفهيهللتمباهللصِّ دالاألخبىهللإاهللالهلل مّوهللل صلةهللميهلل وهللتتجيهاهللاحتمياهللاستامياهلل صلةهلل خبىهلللت كهللهللال ِّصاى رهلل

طهللصباءهللت بفيتهللت صِّهللصته   اطهللمحتم طاهلل هللددصِّ ال بجةهللاستامياهللت كهللإوهللاهللصة ِّهللال ِّصلفيهللالا ويتهللهللال ِّصاقهلل احمي

 صهللالت ددص حهللبيسددتاميلهياهلل اتمدد هللى ددرهللالم دد حةهللمص،ددصعهللالمسدديصمةهلل صهللال ددباعاهللصى ددرهللالخ ددعهللالددايهلل

هللةس يسد ِّهللصود هللّيعدتهللهللا كهللإبا  هللالسدتاميلهيإااهلللدعهللتّدوهللهعديهللددصِّ الهللو مدةهللل لدالكهللاهللددصِّ الههللت دكهلل،د ِّهللتستاماهلل

طهللوبدداهللهللددصِّ التحد دد،هللمبد  هللتددصا وهللهللإلدراهللالهي فددةهللة ِّددال ِّصلالتحديلرهللال ددهةهللاألبدب هللفدديهللالا وديتهلل صخ ص ددي

صسددص هيهللهللالد ب ِّدةالبيع ةاهللص يهب هللالبعيح دةهللهللةايلم ِّهللالالحب هللهللبا ميهللهللإلرمؤتمبهللف عياهللصامت تهللت كهللالهتب هلل

حصاهللمحصبهللالتحيلهيتهللّلسي هللل،ب هللهللة ِّهللال ِّصلاهلللالكهللويمتهلل باسةهللالا ويتهللاعه يبهللاالتحي هللالسصف تيهللبا 

فديهللمدبح ت وةهللهللة ِّدال ِّصلتصا وهللالدصىاهللص هبهلل صبهللالتحيلهيتهللفيهللتحد د،هللهد رهللاالسدتدبابهللفديهللالا وديتهلل

عاهللصالبيع دةهللّيعدتهللفديهلل1945البيع دةهللىديعهللهللةايلم ِّدالعهللحتدرهللالحدب هلل1815األصلرهللّيعتهللمدؤتمبهللف عديهللىديعهلل

هللة ِّدال ِّصل.هللصب باسةهللاألح رهلل 2)ع1989األصلراهللحترهللاعهيبهللاالتحي هللالسصف تيهللىيعهللهللةايلم ِّهللالهللعهي ةهللالحب 

هللة 3) هبهللب  يوهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعصتلب بهيهللفيهلل

ح ثهلل بصوهلل وهللاألح رهللتُا ُّهللموهللالاعي دبهللالهيمدةهلل: قّوةالالرأي األول: ألنصار مدرسة ميزان  -1

هللالدد ِّصاهللسدد صّ ِّيتبتح  دد هيهللهللة ِّددال ِّصلالتددصا وهللبدد وهللالّتدداهللهللبيىتبدديبهلل عهدديهللت  دد هللمددوهلليِّهللالدد ِّصلفدديهللاالسددتدبابهلل

 األى،يءهللفيهللالتحيلر.

                                                 
 .58صهللمبجالهللسيب،اهللايمحم هللالهص هللهلل 1)

 .28-27صصهللهللمبجالهللسيب،اهللإبباه عاهلليلؤهللهلل 2)

 .05-48صهللىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللهلل 3)



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  43  

ت  د هللمدوهللىد عهللهللة ِّدال ِّصلص دبصوهلل وهللاألحد رهللالرأي الثاني: ألنصاار مدرساة األمان الجمااعي:  -2

 .يِّهللال ِّصلهللالعِّ يعاالستدبابهللفيهلل

تاهد اطهللمدوهللّداهلل صلدةهللهلل ت   هللإويمةهللع يعهللل موهللالجميىيهلل ت،دموهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعصإوهللاالستدبابهللفيهلل

هللإلدرهللالد ِّصااهللصبمديهلل وهللاألحد رهللتدسدعهلل  ِّدةهلل صلدةبمديصمدةهللاالىتد اءهللى درهللهلليِّهللالد ِّصلفديهللالمجتمدالهللهللال ِّصاموهلل

طهللبمسيهللال ِّصامجمصىيتهللمتايب،ةاهللصت  عهلل الماتد يهللإااهللّديوهللى،دصاطهللفديهللالح دراهللفإعهديهللتادجالهللهللى ِّ  ح يعي

هللالمات ياهللصت   هللموهللاحتميالتهللالحبص .

هلل

  والسلوك التحالفي: ةيّ الّدولالعالقات 

اهللح دثهللة ِّدال ِّصلالماي بهللّيعتهللمص،الهللاهتمديعهللالبديحب وهللفديهللالا وديتهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعالتحيلهيتهللفيهلل

السد صكهللو ّيوهللل  ي  هلل صبهللهاههللال يهب هللصعتيحج هلل ببههللفديهللت دكهللالا وديتاهللممديهللجا هدعهلل صلصعهديهللاالهتمديع

دالّيوهللموهللالمصا، الهللصالتحيلهيهللل  صاهللالمتحيلهةاهلل اهللهللص هدبتهللة ِّدال ِّصليهللالبديحب وهللفديهللالا وديتهلللد هللةمهمِّ

  باءهلللالكهللالس صكاهللمعهية

 مقدار الربح والخسارة:  -1

هللإلدرالبيحبيوهلل)جصب هللل سّي هللص)صل عهللبا ّب هللو هللص،ايهللع ب يتهللحصاهللالس صكهللالتحديلهياهللصتص د هلل

 د،هللغدبضهللاهلل صهلللتحدةما ِّعدجهدةهللهلل، ِّهلل وهللالتحيلهيتهللتعتهيهللبتحد ،هللاله رهللالايهلل و متهللألج  اهللسصاءهللّيوهلل

طهللفديهللصجدص هللالتحديلراهللىعد ميهللتتجد هللالع دةهلللتادّ اهللح درهللهللجميى ِّدةاهللمالهلل ع هللو ميهللّيوهللالااصبهللبيلما ِّو سدببي

 ه موهللى رهلل يح هللالدبابهللمص،صعهللحسي هللالببحهللصالخسيب هللموهللالدكهللالح دراهللىعد هللتف  د هللالدببحهللبلعد هلل

لمتلت دةهلللهديهللىعد هللالمّيسد هللاهللال ِّصلدةاهللصتدد  هللماد ِّوفديهللتحديلرهللهللال ِّخصاس ّصوهلل ّببهللموهللالخسيب هلل بجحهلل

طهللّيعتاى رهللهدااهللاألسدي هللال ِّخصا  د بةهللالتحديلرهللهللودصِّ فدإوهللهلل؛فيهللتحيلرهلل صهللىوهللمحيصلةهللحاهلل  ميتهيهلل  ي

ت دكهللالمصا عدةهللمديهللبد وهللهللإلدراهللاسدتعي اطهللخيبج ِّدةصالهلل اخ  ِّدةالت بحهللمسللةهللمبتب دةهللبيلا ودةهللبد وهللال،دفص هلل

بهلل ّببهللموهللاألببيقهلل تخاهللالدبابهللبحاهللإع هللىع ميهللتّصوهللالخسيحصالببحهللصالخسيب هلللّاهلل برهللفيهللالتحيلراهلل

هلل. 1)التحيلر

هلل

هلل

                                                 
 .37صهللامبجالهللسيب،هلللؤيهللإبباه عاهللهلل 1)
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 التحالف: آيديولوجيّةتطوير هلل-2

ِّّ التحيلهدديتاهللسددصاءهلللتحسدد وهللمهللإلددرالتدديهللتددع عهللهللالدد ِّصا ددبىهلل)ل سددّي هلل وهلل  صهللل،ددميوهللهلليِّهللالدد ِّصلهدديهللب

تهياالستدباباهلل صهللل  ي  هلل فإوهللالاب هللاألسيسيهللل حهي هللى رهلل  بةهللالح رهللصاستمبابهللهلل؛ص،ميوهلل معهيهللوصِّ

التحيلرهللالتيهلل تمباهلل صبهيهللفيهللتصج د هللالسد صكهللالتحديلهيهللصىد عتد اهللمسدته   هللفديهلل  اءهللهلل    صلصج ِّةص بهللت 

صا،ددحةهللالمادديلعهللصببعدديمجهللهللاسددتبات ج ِّةهدداههللالص  هددةهللمددوهللالتجدديب هللالمي،دد ةهللأل ددبارهللالتحدديلرهللص،ددالهلل

هلل.هلل 1)س صكهللل مستدبا

 االتصال وتداول المعلومات: عمليّة -3

اءجددبهدديهلل عدد هللالهللبدد هللمددوهللإهلل دد ِّهللص د يهللف مدديهللبدد وهللاأل ددبارهللفدديهللالتحدديلرهللصتبددي اهللالدد ِّصبالتادديصبهللهللبِّ

تا  د هللفديهللهللى  اهللبيىتبديبهللالدكهللمدوهللالاصامداهللالمسديالمص،صى ِّةالما صميتهللفيهللّيفةهللالمسيحاهللاإلجباح ةهللص

هلل. 2)تميسكهللالتحيلر

 :يديولوجيّةاآلالعوامل  -4

طهللت ادد هللت ددكهللالاصامدداهلل صباطهلل ددي طهللفدديهللتميسددكهللاألحدد راهللحتددرهلل وهللهعددهللمهمِّ يكهللمددوهلل ت ددصبهلل وهللصم مصسددي

اهللص دبىهلل ع ديبهللهدااهللاالتجديههلل وهللهدااهللالدصم ِّدةالم د حةهللهلل-فديهللبادضهللاألح ديو-هلل صبهيهللص هم تهديهللتتخ در

تميسددكهللاألحد رهللصفايل تهددياهللح ددثهلل جادداهللالمتحدديله وهللهللىم  ِّددةالتدديب هللاأل دد  صلصجيهلللدد هلل بددبهللإ جديبيهللفدديهلل

عهللبد اىيهللهدااهللالتجديع هلل تخ صوهللباضهللالخ فيتهللصتجيص هياهللصالماّ تهللالتيهللتصاجههعهللى ص هللى رهلل عه

باتلتههعهللصتدباهللصجهيتهللع بهللهللويب  ِّة ّببهلل تحماهللاألىبيءهللصالتّيل رهللل تحيلراهللهللىم  ِّيتبا،هعاهللصهللصت صِّ

صتديسدعهللالمّيسدد اهللصالمعديفالاهللصالم ا دديهللالعيتجددةهللىدوهللالتحدديلراهللصمباىددي هللل م ديلحهللصاألهدد ارهللالماددتبّةهلل

هلل.هلل 3)ب عهع

هلل

 وحدة المصالح: -5

                                                 
هللبيلتفبارةهللهلل 1) هللالمت،يببالعِّ بهللج م هلل صبتي هللهللة يت هللالا ويت هللصل  متبجهللاال ِّصل ِّةفي مّتبةهللهلللّص تااهللالحياهللىب هللة

 .249صهللاع1998هللّي مةهللل عابهللصالتص  الا

 .249صهللمبجالهللسيب،اهللج م هلل صبتياهللهلل 2)

 .37صهللمبجالهللسيب،اهللبباه عاإلؤيهللهللهلل 3)
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طهللفديهللتميسدكهللاألحد رهللص دبىهلل)هديع هللمدوهللاهلل   صلصج ِّدةاآلالاصاماهلل لاصامداهللالتديهللتا د هلل صباطهللم مصسدي

إااهللتباّمتهللى رهللصح  هللالم يلحهللمدوهللادلعهيهلل وهللتد ىعهللبصابد هللهلل   صلصج ِّةاآلمصبغيعبص هلل وهللت كهللالبصاب هلل

طهلل طهللالتحيلراهللغ بهلل ع هلل ب يهللتحه ي ي هللإلدرو هللتدؤ يهللهلل   صلصج ِّةاآلوهللالباب ةهللإهللةفيهللهااهللالالواهللإاهلل دصاهللًطهللمهمِّ

ميهلل هدتهللى درهللجيعد هللالم د حةاهللّدلوهلل تخداهللمعهديهللبادضهللالمتحديله وهلل  ا هلللتحد د،هللم ديلحهعهللهللالعد ضهللإاا

لع هللو هلل ا ،هللتحد د،هللبلح رهللاهللعي ب وهللإلرهلل- عااك-المتحيله واهللالا وهلل  بحصوهللهللبد ِّةالخي ةهللى رهللحسي هلل

هلل. 1) ه افهعهللصحمي ةهللم يلحهع

مددوهللهللهللاطهلل  هددبهلللدد  عيهللىدد  هللة ِّددال ِّصلصب باسددةهللت ددكهللاآلباءهللحددصاهلل بددبهللالتحيلهدديتهللصاسددتدبابهللالا ودديتهلل

هللالس يسيتهللالتيهللبب تهللفيهللتيب خهللت كهللالا ويتاهللمعهية

هللةسياسة التوازن  -1

 وهللتد خاهللهللموهللغ دب صلةهلل،ا هةهللهللإلرس يسةهللتصا وهللالدصىهلل وهللتدصعهلل صلةهللّببىهللبيالع،ميعهللبهلل  ص د

اهللصهدااهللموهللالع هللاإلخ اهللبتصا وهللالددصىهللةما ِّعماهيهللبتحيلراهللىع ميهلل سص هللالااصبهللبصجص هللتحيلرهلللدصىهلل

هللالد ِّصاجيع هللهللإلرعج هلل وهللبب  يع يهللويمتهللب هللبمهيب هللخ اهللتيب خهيهللال ص ااهللفد هللّيعتهللت ديهللببد هيهللهللال ِّصب

هلل.هلل 2)تّتِّا وهللت ت عهللبليهللتحيلرهلل صهللهللموهللغ باهللصبصب ِّةاألهللديبِّ الالدصىهللفيهللهللإلراأل،ارهلللّيهللتا  هللالتصا وهلل

 سياسات التعويضات: -2

هبتهللهاههللال ب دةهللفيهللالدبوهللالبيموهللىاباهللصتعهللالتعص  هللإل هديهللاهللص اإلو  م ِّةبهيهللالتاص ،يتهللهلل  ِّهللص د

التيهلل عهتهللالحب هللحصاهللتدس عهللالمم ّيتهللاإلسبيع ةهللبد وهللىديح تيهللالهي سدببغهللهلل1713فيهللمايه  هلل صتبختهلل

طهلل صهللمسدديحةهللمددوهللاألبضهللمديبدداهللمدديهلل خدداهللمعهدديهللهلل 3)صالبصببددصو صتدددصعهللهدداههللالس يسددةهللى ددرهللمددعحهلل صلددةهللإو  مددي

تهللهاههللالس يسيتهللفيهللالببص هللموهللخ اهللاهللصتج ِّهللال ِّصاب وهللهللدصِّ ال اهللفيهللتص  الهللإلى يح هللل صلةهلل خبىاهللل تاي

هللإلدرالبيع دةهللهللةايلم ِّدالالحدب هللهللباد الحدب اهللّمديهللح داهللبتدسد عهلل لميع ديهللهللباد مؤتمباتهللال د حهللالتديهللتاُدد هلل

هلل. 4)معي ،هللعهصاهللب وهلل صاهللالح هيءهللالمعت ب 

هللةسياسة المناطق المحايدة -3

                                                 
 .246صهللمبجالهللسيب،اهللمم صقهللمع صباهللهلل 1)

 .37صاهللمبجالهللسيب،لؤيهللإبباه عاهللهلل 2)

 .138صهللمحم هللى   هللاّبياهللهلل 3)

 .38صهللابباه عاهللمبجالهللسيب،إلؤيهللهللهلل 4)
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 وهلل صاهللّببىهللمت ديبىةهللّهي داهللب عهدياهللصمعاهديهللمدوهللاال د  اعهللبهيهللإعايءهللمعي ،هللىي لةهللبهلل  ِّهلل د

مالهللبا،هياهللصاله رهللموهللإعايحهيهللهصهلل وهللّ طهللموهللالدصىهللالّببىهلللهيهللم  حةهللمعالهللاآلخدب وهللمدوهللالسد  ب هلل

هلل.المجيصب هلللهيهللالدص ِّةهللال ِّصات كهللالمعي ،هللالاي لةهللصبديحهيهللتستم هللموهللهللوصِّ اهللص 1)ى رهللت كهللالمع دة

،مهيهللإل هيهلل اعيهللاإلخ اهللبتدصا وهللالددصىاهللصلّدوهللهداههللهللالدص ِّةهللال ِّصاموهللهللة  ِّةهلل صلمحيصلةهللهلل؛هللفإوإاو

ى رهللاوتسيعهللالمعي ،هللالاي لةهلل)الحيج   هللب عهياهللف اص هللّ يعهديهللبد وهللهللالدص ِّةهللال ِّصاالس يسةهللتهااهللإااهللاتهدتهلل

ج ّديهللصب هلل 2)المجيصب اهللصمبياهللالكهللو يعهللبصلصع يهللّمع دةهللىي لةهللص صلةهللفي د ةهللبد وهللبصسد يهللص لميع ديهللال ِّصا

 .   3)صهصلع اهللّهي اهللب وهللفبعسيهللص لميع ي

هللهللسياسة التدخل: -4

الّببىهللفديهللمحيصلدةهللل بدديءهللى درهللهللال ِّصال  صاهللاألخبىهللموهللهلل اخ  ِّةالبهيهللالت خاهللفيهللالاؤصوهللهلل  ِّهلل د

اإلبدديءهللى درهللالص،دالهللالدديحعهلل صهللهللإلدربماعرهلل وهللس يسةهللالتد خاهللتهد رهللهلل. 4)هللبهتصا وهللالدصىهللالديحعاهلل صهلللتف 

طهللفديهللّداهللمدوهللبصلصع ديهللصالمجدبهللهللال ِّصاحهللتف  بههللل يل المت خ ةاهللصمبياهللالكهللت خاهللاالتحدي هللالسدصف تيهللسديبدي

فددديهللّددداهللمدددوهللالادددباقهللصال دددصمياهللص ففيعسدددتيوهللهللمب ّ ِّدددةاألهللالمتِّحددد  عاهللصتددد خاهللالصال ددديتهلل1956ىددديعهلل

  . 5)تي صهي 

 

 

هللةسياسة مناطق النفوذ  -5

اهللى درهلل مداهللةما ِّعدعهصاهلللهديهلل اخداهللمع ددةهللى  هلل ع هللحدصقهللالّببىهللبيحتباعهللميهللت ِّهللهللال ِّصاهيهلل وهللتتاه هلل

هللالادبو ِّةفيهلل صبصبديهللهللالسصف ت ِّةهللمب ّ ِّةاأل  عرهللح هللممّواهللصمبياهللالكهللمعي ،هللالعهصاهللهللإلرتد  اهللالخ فيتهلل

هلل.هلل 6)فيهللالدبوهللالمع بعهللا صى ِّةالحترهللاعه يبهلل

                                                 
 .209س تبوامبجالهللسيب،اهللصج هبيهللهللهلل 1)

 .38لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

 .138محم هللى   هللاّبياهللصهللهلل 3)

 .37لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)

 .138محم هللى   هللاّبياهللصهللهلل 5)

 .37اهللمبجالهللسيب،اهللصإبباه علؤيهللهللهلل 6)
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هلل

 سياسة التفريق: -6

التيهللمدوهللالممّدوهللهللال ِّصاّ وهللالّببىهللى رهللى عهللتمهللال ِّصاقهللتس اهللصهيهلل وهللتاماهللصتدصعهللى رهللمب  هللفبِّهلل

تهيبهلل وهللت صِّهلل ال دف بههللبحيلدةهللهللالد ِّصال بجةهللته   هللم يلحهيهللمدوهللالص دصاهلللدالكاهللصالامداهللى درهللبدديءهللهللوصِّ

ِّّهلل هللال ِّصلةبهللته   هللألموهلل  عهيهللموهللاالتحي هللمالهللبا،هياهللصت بحهللخ باطهللى  هيهللصمتهت تهللمعدسمةهللحترهللالهللتم

 دف ب هللمهتتدةهللهللودصِّ هللإلدرّب ب هللويحمةهللبيلهاداهللهللوصِّ  يحبةهللهاههللالس يسةاهللّميهلل وهللهاههللالس يسةهللتاعيهللتهّ كهلل

تهيل هصباهللصت ص بهللإلرهللاّب ب هللتسارهللهللوصِّ صالاماهللى رهللإحبي هللصىبو ةهلل إلخد اهللبع ديعهللإلرهللااهللصتؤ يهللوصِّ

يِّهللال ِّصلالتصا وهلل
هلل. 1)

                                                 
 .247مم صقهللمع صباهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)
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 املطلب الثاني

ةالاألحالف وسياسة ميزان 
ّ
 واألمن اجلماعي قو

 

 :قّوةالسياسة ميزان  -1

مدوهلل هدعهللاآلل ديتهللالتديهللىمداهللبهديهللهللددصِّ التدصا وهلل هللعهلل  دبحتهللفّدب1648ىديع  يهللمايهد  هللصسدتهيلهللبا 

فديهللهللاألبدبفديهلل صبصبديهللهللالدصم ِّدةهللال ِّصلدةل اهللصود هللّديوهللل هدصبهللهللتيب خ ِّةالفيهللجم الهللالمباحاهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يع

صتح   هللمجيالتهللس ي  هللّاهللمعهدياهللصاتجيههديهللهللال ِّصابسعهللالح ص هللالهي  ةهللب وهللهللإلرالكهللموهللح ثهللإف،يحهيهلل

تهيحصهللت ص بهللىصاماهللع ب عهديهللهللددصِّ الاهللبيىتبيبهيهللموهلل هعهللم يل هللالااصبهللالدصميهللل  هياهللفل بحهللتصا وهللوصِّ

هيهللصم يلحهياهللصتدعهللل ِّتاألخبىهللصس هللال ِّصاهصهللالسب اهلللمعالهللتجيص هلل يهللمعهيهللى رهللح ص هللهللدصِّ الىوهلل ب ،هلل

طهلل،دددموهللمايهددد  هلل صتبخدددتهلل ال ددديبالهللهللة ِّدددصلال ِّهللالا وددديتهللهلل م ِّددد عاهللصمددديهلل1713ىددديعهلل تدددل  بهللالدددكهللويعصعدددي

ل اهللص وهللهااهللال دباعهللالهللتم  د هللىصامداهللاالخدت رهللفديهللهللسيس ِّةاألهللى ِّ تمباهللالديهللدصِّ الاهللصتصا وهلليال باى

تهيل  صاهللفحس اهللصإعميهللفيهللمحيصلةهللّاهلل صلةهلل  ي  هللهللالدصم ِّةالم يلحهلل ى رهللحسي هللغ بهيهللموهللهللالدصم ِّةهللوصِّ

تهديقهلل،دخعهللصسديح،هللفديهلل رهللتهدصِّهللاهللص تبت هللى رهللالكهلل ع هللإااهللتمّعتهلل صلةهللصاح  هلل وهللتح اهللىال ِّصا اهللوصِّ

هللإلدرهللالد ِّصاصاسدتد لهياهللصهدااهللالتحد يهللهدصهللالدايهلل د فالهللهداههللهللالد ِّصاهللحب ِّدةته  د هللهللإلدرفإوهللالكهللس  فالهللبهيهلل

م،دي هللودي بهللى درهللهللودصيهلل صهللمحدصب هللهللاهللموهللخ اهللت ص بهللوصاهيهللصتجما هديهللفديهللاحدت ر هللدصِّ يلبهللدصِّ المصاجهةهلل

هللمجيبهةهللالتح ي.هلل

هللاألح رهللّيعدتهللمدوهللالاصامدا دالهللإوِّ هللالعِّ ديعفديهللهللددصِّ الالتديهللسديى تهللى درهللتبسد خهلل ل دةهللتدصا وهللهللةمهمِّ

التديهللالهللتسدت  الهللهللالد ِّصاود هلل فدالهللهللالدصم ِّدةهللال ِّصلدةالايهللبافد،هلل هدصبهللهللدصِّ الاهللح ثهللإوهللالتعيف هللى رهلليِّهللال ِّصل

تهيمجيبا هللغ بهيهللفيهللتا   هلل هلل. 1)الم،ي  هللدصِّ الفيهلل ح رهللموهلل جاهللالمصا عةهللمالهللهللال ِّخصاهللإلرهللوصِّ

 من الجماعي:سياسة األ -2

                                                 
هللالس يس ِّةإسميى اهلل ببيهللمد  اهللالا ويتهللهللإلرةهلل مّوهللالبجصعهللل م   هللموهللالما صميتهللحصاهللمايه  هللصستهيل يهللهلل

 .57-47صهللمبجالهللسيب،ااالعِّ ب ِّةةهلل باسةهلل  صاهللال ِّصل ِّة

مايه  هلل صتبختةهللتا هلل صاهللاىتبارهللبسميهللص ب حهلللهّب هللم  اوهللالدصىهللح ثهللاسته فتهللتدس عهللالممت ّيتهللاإلسبيع ةهللهللهلل

 ب وهلل سبتيهللالبصبصبوهللالهبعس ة.

 .21-02صهللامبجالهللسيب،ع ابهللالح يلياهللهللهلل 1)



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  49  

طهللبهّب هللإويمةهللتع  عهلل صلياهللص ا هللع يعهللاألموهللالجميىيهللموهلل طهللصب دي ع يعهللاألموهللالجميىيهلل بتب هللابتبي ي

لحدداهللهللالسدد م ِّة ف،دداهللال ددبقهللصالصسدديحاهلللمعددالهللعاددص هللالحددبص اهللص   دد هللمددوهللفددبصهللعجدديقهللالصسدديحاهلل

دهللالعِّ ديعهللالتديهللتاد ِّهللهللة ِّدال ِّصلالمعي ىيتهلل مدوهللالجمديىيهللهدصهللالدكهللاهلللع ديعهللاألمدوهللالجمديىياهللصع ديعهللاألالمّمِّ

حمي ةهللّاهللى،صهللموهلل ى،ديحهياهللصتدصف بهللّداهللهللمسؤصل ِّةهللمع ِّمةالهللة ِّهللال ِّصلالايهللتتحماهللف  هللالجميىةهللهللالعِّ يع

 بتّد هللع ديعهللاألمدوهللالجمديىيهللى درهللاسدتخ اعهللهللالصسديحاهللصال دبقهللصسباهللاألموهللل هللصمعدالهللاالىتد اءهللى  د اهلل

طهللّدديوهللهللاهللصإوهللع دديعهللاألمددوهللالجمدديىية ِّددال ِّصللحدداهللالمعي ىدديتهللهللالسدد م ِّة  دددصعهللى ددرهللفّددب هللب عهللالادد صاوهلل  ددي

طهللّيعتهلل  ِّهللم تتاد ىهللهلل  ِّدةهلل صلدةالتيهللتدرهللصباءهاهللفهصهللالهلل سته رهلل صلةهللمح   اهللصإعميهلل ايود هللهللدصِّ البههللص  ي

هلل.هلل 1)ة ِّهللال ِّصلفيهللى ويتهيهللهللدصِّ الصت جلهللبيىت احهيهللى رهللاستخ اعهلل

دةهللمهي هيهلل اصبةهللاعت يبهللابح سهللفب، ِّةصتدصعهللفّب هللاألموهللالجميىيهللى رهلل الهللّداهلللمات ىهلل ميعهللهللتجمِّ

بيىتبديبهلل وهلل يهللىد صاوهلل صلدةهللهدصهللهللالد ِّصاتايصوهللصإبا  هللّاهللهللبعجيحهيهللإلرهاهلللّعهيهللتحتي هلل، ِّهللهللال ِّصلةوصىهلل

طاهللصالهّب هللت صبهللحصاهللمب  هللالهب هللل ّاهللصالّاهللل هب اهللصوصامهيهلل وهللاستخ اعهللهللال ِّصاى صاوهلل باّاهللهللدصِّ الجما ي

األخبىاهللهللال ِّصا حتعهللمديصمةهللالكهللالا صاوهللموهللوباهللجم الهللهيهلل، ِّهللصهلل  ِّةهلل صلةى صاعيهللصغ بهللويعصعيهللبيتجيههلل

هلل صالاد صاعيهللهللهيبهديهللفدد هللتحدب عهللاالسدتامياهللالتاسِّدهلل د ِّهللالحدبص اهللص  ا هلل دهلل، ِّهللصتمباهللبالكهللخ هلل فيعهللبيو 

ل وعيعهللصالا صاهللىوهللهللةاسّب ِّهللالصهللوت ي  ِّةصاالهلل ب صميس ِّةاهللصس اةهللاألموهللالجميىيهللهيهللالج اءاتهللالدصِّ ل 

اهللفهّدب هللالاات ِّدةهللالدصم ِّدةلت فيهللالخسيب هللالمهد   هللل م د حةهللهللاتحّ عهللالاداهللإلرالستميلةهللصاهللادصِّ الاستخ اعهلل

اهللصمدت،د يتهيهلل وهللددصِّ ا عهللل  وهللالحب هلل مّوهللمعالهللصوصىهيهللبديألببهللالدبِّهللهللفب، ِّةإلرهللاألموهللالجميىيهللتستع هلل

هلل. 2)ل  صلةفهصهللبيل،بصب هللخ بهللص يلحهللهلل؛الس عهللالهلل مّوهلل وهلل تج  اهللص وهللميهللهصهللخ بهللل يلحهللس عهللالايلع

هديهلل ديحبةهللهللة ِّدال ِّصللع ديعهللاألمدوهللالجمديىيهللهديهلل وهللتّدصوهللالسد  ةهللهللةمهمِّهللالهللسيس ِّةصالمتد، يتهللاأل

ةاهللص وهلل ّددصوهللالددكهللمددوهللخدد اهللىدد عهللالّ مددةهللاله دداهللفدديهللالمصاوددرهللالتدديهللتسددت  عهللاسددتامياهللصسدديحاهللو ددب ِّهلل

طهللمددياهللفم،ددمصوهللهللدصِّ يلالّبددبىهللتتسدديصىهللبددهللالدد ِّصاوهللمجمصىددةهللإالمحيبددي هللصاإلع دديراهللص فّددب هللاألمددوهللعصىددي

ِّّ الجميىيهللتت هلل.هلل 3)اهلل صهللاإلخ اهللبلص،يى هللصى ويت يِّهللال ِّصلفيهللالح  صلةهلل صوهللتف بهللالصاوالهللهللب

                                                 
هللاع1985هللىميواهللب وااألهللصالتص  الاهللل عابهللالبا بهلل ابهللاال ِّصليِّهللموهللالجميىيهللفيهللالتع  عهللع يعهللاألهللى صوا اهللىب هللهللاهللهللهلل 1)

 .21-19ص

 .3-2صهللامبجالهللسيب،هللبج هللحسوهللالعا باتاهللهلل 2)

 .20اص0819هللب بصتاهللالجيما ةاهللال ابهللاال ِّصل ِّةماّباتهللفيهللالا ويتهللهللمحم هللسا  هللال ويقاهللهلل 3)
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حمي ةهللّاهللى،صهللموهللهللمسؤصل ِّةهللمع ِّمةالهللة ِّهللال ِّصلالايهللتتصلرهللف  هللالجميىةهللهللالعِّ يعاألموهللالجميىيهللهصهلل

هلل. 1) ى،يحهياهللصالسهبهللى رهلل مع هللموهللاالىت اء

هدصهللالتاديصوهللصتحد د،هللهللة ِّدال ِّصلتدصعهللى رهلل وهللاأل داهللفديهللالا وديتهللهللصمدت،رهللف سهةهللاألموهللالجميىي

اهللصو مدةهللالهللتدبداهللالتج حدةاهلليِّهللال ِّصلاهللصاىتبيبهيهللىد   هللماتبّةهلللّاهلل ى،يءهللالمجتمالهلليِّهللال ِّصلالس عهللصاألموهلل

طهللّديوهللهلليِّهللال ِّصلوهللالمجتمالهلللااهلل عبفيهلل وهلل بمِّهلل ت كهللالد مةاهللص  افالهللىعهيهللباّاهللجمديىياهللصمديصمدةهللالاد صاوهلل  دي

اءبهاهللصتح   هللال برهللالمات يهللفيهللال باعاهللصاتخياهللاإل  ِّهللم اتهللصالتد اب بهللال  مدةهللالتديهللت،دالهللحد اطهللجبِّ

طهللصفاِّهللسبِّ  يالطهللل اهللص وهللتّصوهللالمسيهمةهللبالكهللبادّاهللجمديىيهللبتحمداهللاألىبديءهللصتديسدمهيهللصتعه داهللالدكهللمدوهللاي

؛هللألع هللل  هلل ِّةهلل صلةمحيصلةهللى صاوهللألهللةلا صاواهللصإ ديرهلل  اب عهللالمعيسبةهللصالدي ب هللى رهللهللدصِّ الخ اهللحا هلل

يِّهللال ِّصلالماتبّةهللموهللالمجتمالهللهللدصِّ البيست يىتهيهللمجيبهةهللت كهلل
هلل. 2)

 خصائص األمن الجماعي: -3

طهللىدوهللهللةما ِّعدبخ ديحصهللهلل تم ِّد ع يعهللاألموهللالجمديىيهلل طهللفب د اطهللمدوهللعصىد اهللصمخت هدي جا دتهللمعد هللع يمدي

 : 3)اهللصموهللهاههللالخ يحصة ِّهللال ِّصلالع عهللالد  مةهللصالح  بةهللفيهللإ اب هللالا ويتهلل

 فيهللمصاجهةهللالم ي بهللالمحتم ةهللل ا صاو.هللدصِّ ال دصعهللى رهللصجص هللتحيلرهلل صليهللموهلل -1

طهلل -2 ل صلدةهلل صهلل ّبدبهللهللى صاع ِّدةت دبفيتهللهلل،د ِّهللاهللإعمديهللالد ِّصا صلدةهلل صهللمجمصىدةهللمدوهللهللإلدرل  هللمصجهي

 تخب هللىوهللالديعصو.

 اهللص وهللال باعهللهصهللاالستبعيء.ة ِّهللال ِّصل ع  ،هللموهللافتباضهلل وهللالتايصوهللهصهللاأل اهللفيهللالا ويتهلل -3

صلد  هللال دباعهللالدديحعهللهللة ِّدال ِّصلصفهعهلل ب اةهللالا ويتهللهلليِّهللال ِّصل ستع هلللهّب هللالتايصوهللفيهللالمجتمالهلل -4

هللى رهللالمعي ىيت.

طهللفيهللالم يلحهللالماتبّةهللب وهلل -5 طهللصتجيعسي ع يعهللاألموهللالجميىيهلل دصعهللى رهللافتباضهلل وهللهعيكهللت يبدي

 واهللصفدديهللهددااهللصتحد دد،هللالسدد عهللصاألمددواهللص عدد هللالهللمجددياهللل ت دديبعهللبدد وهللهددا وهللاالىتبدديبهللالدد ِّصا

مات  دةاهللصفديهلل يهللهلل  ِّدةهلل صلدةهلل،د ِّهللهللالد ِّصا جد هلل وهللتّدصوهللاسدتجيبةهللهللالد ِّصااالتجيههللفإوهللاسدتجيبةهلل

فديهللع ديعهللاألمدوهللهللة ِّدال ِّصلاهللص وهللاالسدتجيبةهللالدصم ِّةىوهللاىتبيباتهللالم  حةهللهللالعِّ بمّيوهللبفضهلل

                                                 
 .189صهللاع1978هللالّص تاهللىيلعهللالمابفةاهللاال ِّصل ِّةفيهللالس يسةهللهللصالتّتِّ تاألح رهللهللمحم هللى   هللاّبيةهللهلل 1)

 .6صهللمبجالهللسيب،اهللابج هللالعا باتهللهلل 2)

 .6-5صهللاسيب،المبجالهللالهللهللهللهلل 3)
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فدديهللةاهللص وهللالادد صاوهلل ددؤببهللصعسددب ِّهللهللاخت يب ِّددةالجمدديىيهللهدديهللاسددتجيبةهللإل ام ددةهللصم  دددةاهللصل سددتهلل

 بعه هللال بجة.هللال ِّصام يلحهللجم الهلل

 ّببهللفيهللمص،صعهللالتاف اهللصالتصج  اهللصتبدب هللسد  ةهللهللمبّ  ِّةع يعهللاألموهللالجميىيهلل دصعهللى رهلل -6

الديحمددةهللفدديهللالمجتمددالهللهللالدد ِّصاهللى،ددص ِّتهيتادديبكهللفدديهللهلل صل ِّددةالتصج دد هللف دد هللى ددرهللاددّاهللمؤسسدديتهلل

ص ص اعهدديهللهلللجفباف ِّددةااهللصمصاواهدديهللةس يسدد ِّهللالىددوهلل  دد  صلصج تهياهللصع مهدديهللهللالعِّ ددببفددضهللهلليِّهللالدد ِّصل

 .دصِّ الموهللهللالعسب ِّة

  صاتهللمحدد   هللهللبصسددي ةإوهللع دديعهللاألمددوهللالجمدديىيهللودد هلل  دداهلللتحد دد،هلل ه افدد هللفدديهللاألمددوهللصالسدد عهلل

اءصتاب هيتهللهيهللاألخبىهللاب هللمحد  ههللل مصاودرهللالتديهلل سدت  عهللاتخدياهللإ جمديىيهللبادلعهيهللى درهللعحدصهلل صهللهللجدبِّ

باددّاهللاالسددتجيبةهللص سدديل  هللالتعه دداهلل مددباطهللهللفدديهللع دديعهللاألمددوهللالجمدديىيهللتجادداهللالتعبددؤهللمبّ  ِّددة خددباهللص وهللال

طهلل  . 1)ممّعي

 واألمن الجماعي: قّوةالجوانب االختالف وااللتقاء في سياسة توازن  -4

 جوانب االلتقاء: -أ

صاألمدوهللالجمديىيهلل دبىهلل وهللع ديعهللاألمدوهللهللددصِّ الإوهللالهب ،هللالمؤ  هلللجصاع هللااللتديءهللفيهللس يسةهللتصا وهلل

ىع هللصالهلل ُا ِّهللب   طهللل اهللفهااهلل)ا اصب هللهللصالهلل مباهللفيهللع بهعهللاعه يالطهللاهللدصِّ الالجميىيهلل  فةهللما لةهلللتصا وهلل

اهللص اتمدد هللى ددرهللصسدد  ةهللدددصِّ الّصل ددك هلل ددبىهلل وهللع دديعهللاألمددوهللالجمدديىيهلللدد  هللإالهللت ددص باطهلللع دديعهللتددصا وهلل

مبح دةهللاالحت فديت.هللفع ديعهللاألمدوهللالجمديىيهللالهلل عه داهللىدوهللهللإلدرالتحيلهيتهللالتديهللود هللت داهللفديهللصودتهللمديهلل

مات،هللمع هللصت صبهللمع ديهللل اهللصبيلتيليهللفيألموهللالجمديىيهلللد  هللسدصىهللفّدب هلل خدبىهللهللاهللباهللهصدصِّ التصا وهلل

 خاهلل صب هللاالحت راهللصج هلل)ّص عسديهللبا دت هلل وهللالمبدي ئهلللع ديعهللاألمدوهللالجمديىيهللالهللهللدصِّ اللع يعهللتصا وهلل

هلليِّهللالد ِّصل ةهلللهياهللصميهللالجهص هللالتيهللتبااهللموهللالتع  عهللاهللباهللهيهللمّمِّهللدصِّ التتعيوضهللمالهللالمبي ئهلللس يسةهللتصا وهلل

طهللل تجديههللال ب ادياهلل د فالهللبل خاهللبع ديعهللاألمدوهللالجمديىيهللإالهللت دص باطهللمع ِّهلل لتبعديهللس يسدةهللتدصا وهللهلليلد ِّصامدي

الدايهلل حديف هللى درهللاالسدتدبابهللالاديعهللصالدايهللمدوهللخ لد هللهللددصِّ الاهللفيألموهللالجميىيهلل اتم هللى درهللم د اوهللدصِّ ال

هللفب،دد ِّةددديوهللمددوهلل ع  هللدددصِّ ال مّددوهللالسدد  ب هللى ددرهللالمصاوددر.هللفع دديعهللاألمددوهللالجمدديىيهللصس يسددةهللتددصا وهلل

مصاجهتهياهللالكهلل د فالهللبتدصا وهللهللّ ه ِّةصهللدصِّ الاالستاايبهللبحجعهللالخ بهللصالته   هللبيمت كهلل صلةهللميهللإلمّيعيتهلل

فديهللتادّ اهللهللالد ِّصاهللتّتِّدااهلل ميهللع يعهللاألموهللالجمديىيهللف د فالهللبيتجديههللدصِّ لتاّ اهللتحيلهيتهللصتجمايتهللل هللدصِّ ال

                                                 
 .34ى صواهللمبجالهللسيب،اهللصهلل اىب هللهللاهللمحم هللهللهلل 1)
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طهلل ت   هللالكهللمع هللتاي الطهللعسدب ِّهللهللدصِّ ال وهللتصا وهللالخ بهللالايهلل ه  هللالس عهللفيهللح وهللهللم  بهلل، ِّهللسيحدةهللهللوصِّ  ي

هللودصِّ الح راهلل مديهللاألمدوهللالجمديىيهللف ت  د هللمعد هللالدكهللالتهدصقهللالسديح،هللفديهللهللوصِّ المحصبهلل صهللهللوصِّ فيهللتص  الهلل

ِّّااهللالكهلللمصاجهةهللالخ بهللالايهلل اتد هلل عد هلليِّهللال ِّصلالمجتمالهلل ته  د هللل مدوهللصالسد عاهلل صهللاإلخد اهللهللم د بهلل اد

ل سددتا ا هللهللدددصِّ الةهللصتم ددكهلليه  ِّددجلص ددصاهللألى ددرهللمسددتصىهللمددوهللالإلددرهللارهللبيلص،ددالهللالددديحعاهللفّ همدديهلل سددا

هلل. 1)ل حب هللإوهللّيعتهللخ يباطهللصالدتياهللىع هللال،بصب 

هللفّب هلل وهديهللاسدتخ اعهللتهصِّهللهللمدوهلل  ِّدةهلل صلدة واهللبح ثهللإع هللالهلل مّدوهللمعدالهللالعِّ يمّ هللهللفب، ِّةهيهللهللالبِّ عإوِّ

تهدديبإمّيعدديتهلل تهددي ،ددخعهللمددوهللهللدددصِّ صاجهتهدديهللبصإحدد اثهللإخدد اهللبيألص،دديعهللالديحمددةهللإالهللمددوهللخدد اهللمهللوصِّ هللوصِّ

التديهللتاتدد هلل وهلل ف،داهللهللالعِّ دب ديوهللصجهدةهلل وهلل تبعِّهللالعِّ ديمصإ هيبهلللهيهلل وهللخسيبتهيهلل ّبدبهللمدوهللببحهدي.هللفّد هلل

هللصاسدتا ا هللل حدب هللهللودصِّ كهللتّدصوهللفديهللتم ِّدهللايلميِّهللالصسيحاهللص وصىهللسباهلل ىعهللفبصهللالس عهللال بمسدتصىهللىديا 

هللالد ِّصا ع  دديوهللمدوهللماتدد هلل وهللهللدصِّ ال يسةهللتصا وهللصالدتياهللإااهلل ىتهللال،بصب اهللصع يعهللاألموهللالجميىيهللصس

اءالتيهللتايبكهللفيهللاإل هللحب ِّدةالهللبتمتِّدتهللالد ِّصاتسته رهللب عهللالاد صاوهللصإحبي د اهللص وهللهداههللهللجميى ِّةاتهللالجبِّ

ميهللى اههللموهلل ه اراهللصّ هللهللموهللغ بهللاصمبصعةهللّيم ت وهللفيهللتّ  رهللمصاواهميهللصبب هميهللبه رهللالس عهللصح ه

 درهلل سدي هللاالىتددي هللفديهلل وهللمصاجهدةهللالخ دبهللصالته  د هللبيلاد صاوهللسدصرهلل وهلل د مديوهللافتبا،ديتهميهللىالعِّ يم

اء تحددد،هللمددوهللخدد اهللاإل ل دد صاهللاألى،دديءهللفدديهللالجميىددةهللهللجميى ِّددةاتهللصالتدد اب بهللالماددتبّةهللبدديلجهص هللالجددبِّ

هلل. 2)اهللصإوهللّيوهللهعيكهلل صاهللالهلل مسهيهللهااهللالخ بهللباّاهللمبيابة ِّهللال ِّصل

هلل

 جوانب االختالف: -ب

طهللفيهللالهّبت واهللفهدصهلل افدالهللااتديهللصب عهللالمات يهلل خت رهللجصهب ِّهللهلل وهللعحصهللالس عالعِّ يم افالهللّ هلل .1 ي

فيهللفّب هللع ديعهللاألمدوهللالجمديىيهللهلليلمص،صى ِّة عيعيهللفيهللفّب هللس يسةهللتصا وهللالدصىاهللص ص رهللب

اهللفتصا وهللالددصىهللالسد عهللّعت جدةهللالدصم ِّةهصهللحمي ةهللم يلحهيهللهللال ِّصامالهلل وهللال افالهللالحد ديهلللّاهلل

طهللل اهلل ميهللىب، ِّهلل طهللمخ  ي فيله رهللالما وهللصالمخ  هلللد هللهلل؛ع يعهللاألموهللالجميىيهللفيةاهللصل  هلله في

 . 3)ىع هللاالاتباكهللف  هللال ِّصاىوهللعصا يهللهللالعِّ بهصهللاألموهللصالس عهللبفضهلل

                                                 
 .56حسوهلل صالبةاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .32صهللاه عاهللمبجالهللسيب،لؤيهللإببهللهلل 2)

 .58صهللمبجالهللسيب،اهللحسوهللمحم هلل صالبةاهللهلل 3)
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ع يعهللاألموهللالجميىيهللفيهللجصهبههلل خت رهللىوهللع يعهللتصا وهللالدصىاهللفيألموهللالجميىيهلل دصعهللى رهلل .2

تددصا وهللالدددصىهللهلللمصاجهددةهللالم ددي بهللالمحتم ددةهللل ادد صاواهلل مدديهللدددصِّ المددوهللهللىدديلميِّهللتحدديلرهللىدديعهلل صهلل

ِّّاف  اهللبماعدرهلل وهللع ديعهللاألمدوهللالجمديىيهلل امداهللتعيفسد ِّةالى رهلل سي هللمديهلل ادبرهللبيلتحيلهديتهللهللتا

طهللّيعدتهللهص تد هللهللالدصم ِّةهللدصِّ الى رهللتبّ  هلل ل  صاهللفيهللجبهةهللىب ،ةهللوي ب هللى رهللب عهللالمات يهلل  ي

بد وهللىد  هللهلليِّهللالد ِّصلفديهللالمجتمدالهللهللددصِّ الّ اهلل ميهللتصا وهللالدصىهللفهصهلل دصعهللى رهللتدس عهلل صهللإ يبهللتحبِّهلل

 . 1)موهللمحيصبهللالدصىهللالتيهللتتاي اهللإمّيعيتهيهلل

التديهللت،دموهللبدديءهللاألص،ديعهللهللى ِّ المتبي اهللب وهللالدصىهللالمتّيفحةهلل ُاد ِّهلل حد هللالاصامداهللالمسديهللالبِّ ع .3

المتحيلهدةهللمدالهللبا،دهيهللهللالد ِّصاتف  باهللفهيهللع يعهللاألموهللالجمديىيهللتّدصوهللى ودةهللهللموهللغ بالديحمةهلل

الم،دي  هللفديهلل داهللهللددصِّ الالا وةهللالتيهللتسص هللتجماديتهللةهلل يباهيهللالتايصواهللباّ هللت كهللى وةهللص  ِّهلل

 . 2)تصا وهللالدصىهللالتيهلل يباهيهللالتعيف هللصالخ صمةهلل

اديت صهللهللالد ِّصاهللإلدرالتحيلهيتهللالتيهللتدصعهللفيهللإ يبهللع يعهللتصا وهللالدصىهللمصجهةهلل .4 هللخيبج ِّدةالهللالتجمِّ

مدوهللهللالديحمدةاهللصى درهللالاّد هللددصِّ الفيهللالمصاورهللالتيهلل  هبهللف هيهللاتجيههللعحصهللاإلخ اهللبتص  ايتهلل

طهللل خديب اهللبداهلل صهللاديمااهللصلد  هللمصجِّهللهللىديلميِّهللفع يعهللاألمدوهللالجمديىيهللهدصهللتحديلرهللهلل؛الك هلل،د ِّهللهدي

فدديهللهللالح ص ِّددة اخ ددةهللفدديهللهددااهللالتحدديلراهللصهدداههللالم دديهبهللهلل  ِّددةهلل صلددةىددوهللهللى صاع ِّددةت ددبفيتهلل

 . 3) وهللبيله رهللالعهيحيهللهصهللب عهللالا صاوالعِّ يماالخت فيتهللب عهميهللبغعهلل ع هللمحصبهللاهتميميتهلل

هللهللة ِّددال ِّصلمدديىيهلل ع  دد،هللمددوهللافتددباضهلل وهللالتادديصوهللهددصهللاأل دداهللفدديهللالا ودديتهللع دديعهللاألمددوهللالج .5

صال باعهللصالتعيف هللهصهللاالستبعيءاهلل ميهللع ديعهللتدصا وهللالددصىهللف ع  د،هللمدوهللالاّد اهلل وهللال دباعهلل

رهللّداهللع ديعهلل سد ص هلل ميهللالتايصوهللفهصهللاالستبعيءاهللصبيلتيليهلل ّ ِّدهللة ِّهللال ِّصلهصهللاأل اهللفيهللالا ويتهلل

 . 4)ىم  هللى رهلل سي هللمع  د 

طهللبد وهللالم ديلحهلل هلُل .6 طهللصم  ددي طهللتيمدي   هللع يعهللاألمدوهللالجمديىيهلل ددصعهللى درهلل سدي هلل وهللهعديكهللتجيعسدي

صتحد ،هللالس عهللصاألموهللالجميىياهللص ع هللالهللمجياهللل ت يبعهللب وهللها وهللاالتجيه واهللصفيهللهللالدصم ِّة

  ِّدةهللهلل،د ِّهللهللجميى ِّدةاهلل جد هلل وهللتّدصوهللاسدتجيبةهللالد ِّصااهللّاهللال ِّصاإ يبهللهااهللاالتجيههللفإوهللاستجيبةهلل

                                                 
 .27صهللامبجالهللسيب،اى صوهلل اهللاهللهللىب هللهلل 1)

 .33صهللمبجالهللسيب،اهلله عاهللااببإلؤيهللهللهلل 2)

 .147صهللمبجالهللسيب،اهللااّبيهللمحم هللى   هللهلل 3)

 .33صهللمبجالهللسيب،اهلله عااببإلؤيهللهللهلل 4)
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اهلل ميهللع يعهللتدصا وهللالدصم ِّةىوهللاىتبيباتهللالم  حةهللهللالعِّ بمّيواهللبفضهللهلل  ةاهللصفيهلل يِّهللماتهلل صلة

اهللالدصم ِّدةالدصىهللفهصهللى رهللالاّ هللموهللالكهلل تبكهللمجيالطهلل صسالهلللتهس بهللمديهلل اُد هللته  د اطهللل م ديلحهلل

 ب ددةهللمعيسدبةاهللبماعدرهلل وهللاالسدتجيبةهللبع ديعهللاألمدوهللهللةاىتد اءهللبل ِّدهللص ستصج هللب هللفااهللى رهلل يِّهلل

هللاخت يب ِّدددةيبةهللإل ام دددةهللصم  ددددةهللبع ددديعهللتدددصا وهللالددددصىاهللفهددديهللاسدددتجيبةهللالجمددديىيهللهددديهللاسدددتج

 .هلل 1)صعسب ة

هللددصِّ ال وهلل سته رهللالحهي هللى رهللالس عهللصب عهللالمات يهللصالا صاواهللموهللخ اهللتجم دالهللالعِّ يمّ هلل .7

بهللالته   اهلللّوهللهعيكهللاخدت رهللجدصهبيهللبّد هللالهّدبت واهللفديهللع ديعهللتدصا وهللالددصىهلل  ِّهللههللصم، ِّهلل

لهدياهلل مديهللسدا هيهللل حهدي هللهللالدصم ِّدةب افالهللالمحيف دةهللى درهللالم د حةهللهللتهيوصِّهللصتجمالهللهللال ِّصاتتحيلرهلل

ى ددرهللالسدد عهللفهددصهلل ع  دد،هللمددوهللهددااهللالدد افالاهللصبيلتدديليهللفيلسدد عهللالددايهلل همهدديهللالمحيف ددةهللى  دد هللهددصهلل

تهديتجمدالهللهلليلد ِّصاةاهلل مديهللفديهللع ديعهللاألمدوهللالجمديىيهللفالس عهللالايهلل خ عهللهاههللالم  حةهللاألعيع ِّهلل هللوصِّ

اهلل صهللهّااهلل هتبضاهللالدصم ِّة س عهللاات هللمتجيص  هللمسللةهللالم  حةهللب افالهللالمحيف ةهللى رهللالس عهللل

صبها هيهللالكهللهديهللالهللتتخ درهللىدوهللهداههللالم د حةاهللإعمديهللاع  وديهللمدوهلل وهللالحهدي هللى  هديهللالهلل ّدصوهلل

طهللإالهللفيهلل اهللس عهللىي اهللصايمااهللصفيهللمباهلل ةاهلل مديهللحيلةهللفتصا وهللالدصىهلل ّبدبهللصاوا ِّدالهللهاهمعيسبي

 . 2)ةع يعهللاألموهللالجميىيهللفلّببهللمبيل ِّهلل

ِّّعالددبابهللصالسد  ةهللصهللمبّ  ِّدة وهلل خت رهللالتصج  هللصالتاف ااهللموهللح ثهلل بجةهللالعِّ يمّ هلل .8 اهللالدتح

التديهللتاديبكهللالتحيلهديتهللهللالد ِّصا ّبدبهللمدوهللجيعد هللهللفهيهللع يعهللتصا وهللالدصىهللهعيكهللاستد اهللعسدبيِّهلل

تصج هد هللصتادف   هللل ص،ديعهللبيل ب ددةهللهللّ ه ِّدة اهللبماعرهلل عد هلل ودب هللفديهللالم،ي ِّهللهللدصِّ الايتهللصتجمِّهلل

 ّبددبهللفدديهللمص،ددصعهللالتاددف اهللهللمبّ  ِّددةاهلل مدديهللع دديعهللاألمددوهللالجمدديىيهللف دددصعهللى ددرهللبّ  ِّددةمال 

ِّّ صمهللاصالتصج   هللالد ِّصاهللى،دص ِّتهيالتديهللتاديبكهللفديهللهللة ِّهللال ِّصلهللمع ِّمةالتصج  هللف  هللهصهللس  ةهللالهللب

هلل.   صلصج ِّةاآلصماتد اتهيهللهللةس يس ِّهللالىوهلل ب اةهلل ع متهيهللهللالعِّ بهللبفضِّهللهللااألى،يء

 واهللفيهللالعهي ةاهلل   وهلللعه هللالعتديحجهللىدوهلل ب د،هللت ب د،هللصسديح هعهلل يمالعِّهللصى رهللالبغعهللموهلل وهللّ هلل

الحسديبيتهللهللإلدرتعهللبهيهللالكهللفيهللع يعهللتصا وهللالدصىهللتبجدالهللبيل بجدةهللاألصلدرهلل التيهللهللّ ه ِّةالخي ةاهللإالهلل وهللال

هللبصسدي ةهااهللاله رهللهللإلرالتيهلل جب هيهللّاهللح رهللى رهللح  اهلل ميهللفيهللع يعهللاألموهللالجميىيهللف  اهللهللالمستد ِّة

                                                 
 .34صهللمبجالهللالسيب،الؤيهللابباه عاهللهلل 1)

 .34صهللاب،المبجالهللالسيهللهلل 2)
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اءعهللاتخياهللإصتاب هيتهللابةهللمح ص  هللل مصاورهللالتيهلل تحتِّهللهلل  صاتهللمح   ا جمديىيهللبادلعهيهللى درهللعحدصهلل صهللهللجدبِّ

هلل. 1) خب

طهلل ِّّافإوهللاألح رهللالتيهللهلل؛صى رهلل،صءهللميهللتعهللاّبههللسيبدي  حد هلل هدعهلل  صاتهللف سدهةهللتدصا وهللالددصىهلللدعهللهللتا

اهللبلوهللاألح رهللل موهللالجميىياهللصالدصهللى ِّ   ا هللمسيهللالمتِّح  تّوهللفيهلل  يعهللى بةهللاألمعهلل صهلل  يعهلله حةهللاألمعهلل

طاهللصلّدوهلل مّدوهلل د يغت هللب دصب هللهلل هللفاا هللإعميهللعالتهللّب ِّهلل لهااهللاألموهللالجميىياهلل ح حاهللّميهلل صب عيهللسيبدي

تدصا وهللالددصىهللحمي دةهلللم ديلحهيهللهللةس يسد ِّهلل تهللف سهةهللف،ِّهللهللال ِّصا خبىهللهيهلل وهللاألموهللالجميىيهللفاا؛هللألوهلل

هللتعيفسد ِّةيهللاعخب دتهللفديهلل حد رهللةهللى درهللف سدهةهللس يسدةهللاألمدوهللالجمديىياهللصبيلتديلالمبياب هللصاآلع ِّهللهللالدصم ِّة

طهللإااهلللعهلل ّدوهللمسدتح  طاهللخي دةهللفديهلل،دصءهللاإلمّيعديتهلل جا تهللموهللت ب ،هللع يعهللاألموهللالجميىيهلل مباطهلل ابي

التديهلل م ّهديهللّداهللح درهللمدوهللهداههللاألحد راهللصفديهللهللالتخب ب ِّدةالهيح ةهللص س حةهللالد ميبهللالاديماهللهللالتّعصلصج ِّة

صفتب هللالحب هللالبيب  هللصبا هللاعتهيحهي هللهلل-البيع ةهللهللةايلم ِّهللالالحب هللهللبا الّببىهلل)هللال ِّصا،صءهللس  ب هللصه معةهلل

لهّددب هللاألمددوهللالجمدديىياهللممدديهللادداهلل ىميلدد هللهللالتعه ا ِّددة دديحبةهللهدداههللاألحدد رهللى ددرهللمج دد هللاألمددوهللاأل ا هلل

هلل.هلل 2)صى  هي
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 الفصل الثاني
 ياكلواهل األطلنطي والبىنمشال حلف 

هلل

طهللصاتخداهللادّ طهللهلل 1)صاوت دي  ِّةهللةس يسد ِّهللصهللةىسّب ِّهللاأل  ع يهلل تّصوهللموهلل جه  هللامياهللح رهلل هللمؤسِّسد ي

رهللمدوهللمؤسسديتهللالمصواةهللى رهللمايه  هللإعايح هللاله ّاهللالتع  ميهللل ح رهلل تدللِّهللهللال ِّصامعاهللتاّ   اهللصص،اتهلل

 عي هللإل هيهللمجمصىةهللهللصفبى ِّةةهللبح سصّاهللموهللت كهللالمؤسسيتهلللهيهلل جه  هللهلل 2)صاوت ي  ِّةهللةىسّب ِّهللصهللةس يس ِّهلل

ص دبتب هللبت دكهللاألجهد  هلللجديوهللهلل 3)موهللاألىمياهللل اماهللى رهللتحد ،هللاأله ارهللالتديهلل عادئهللمدوهلل ج هديهللالح در

بمع لدةهللاأل ا هللهلللتعه داهللس يسديتهللالح درهللص ه افد اهللهللةاسدّب ِّهللالتاماهللماهيهللصىد  هللمدوهللالمسديى  وهللصالد دي اتهلل

الح دراهللصلد هللىد د  هللهللستبات ج ِّةالهللالح راهللصتح   هللاأله اراهللصالمح  اتهللا،ص ِّةصهعيكهللوصاى هللصابص هللل

طهللأليهللاعدسيميتهللبيلح رهللصتجيص هللالما، تهللالتديهللتصاجد هللمسدتصىهلل  احد هللممديهللجاداهلل صا،حةهللالمايلعهللتهي  ي

صتدسد ميتهياهللهللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعصالمسدتج اتهللالتديهللتحد ثهللفديهللهللاتالمتف ِّدبالح رهللفديهلله يّ د هللصبعديههلل صاّد هلل

صاالخت ي يتهللالمصّ ةهللإل هيهللصاأل صابهللالبح سةهللل ح رهللهللصمصاواهياهللصع يقهللإابافهياهللةاسّب ِّهللالصالد ي اتهلل

صاألحد اثهللهللالتحد ِّ يتخ اهللالحب هللالبيب  اهللصاستبات ج ت اهللصىد  ت اهللصت صبهياهللص ه ارهللالح ر.هللصىدوهلل

سعبحثهللالدكهللفديهللهدااهللاله داهللمدوهللخد اهللهلل؛التيهللسبدتهللالحب هللالبيب  هللصمههصمهي.هللصاىتمي اطهللى رهللميهللسب،

هللمبحب وة

 ره. وء الحلف وتطوّ المبحث األول: مراحل نش

 . المؤسسيّةالبنيوي للحلف وأجهزته  النّظامالمبحث الثاني: 

هلل

هلل

هلل

هلل
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 املبحث األول
 مراحل نشوء احللف وتطوره

هلل

البيع دةهللهللةايلم ِّدالفّب هللإعايءهللح رهلل ،عهلل صاهللالمح  هللاأل  ع يهللّيعتهللو هللتب  تهللوباهللو ديعهللالحدب هلل

صهصهللى درهللحد هللتاب دبهللبادضهللهللاةهللى   الم  ِّهللهللاال ِّصب ىصىهلل وهللالمح  هللاأل  ع يهللبمع لةهللبح ب هلل جمالهللب وهلل

 سدع هللهللصفبى ِّدةةهللبح سداهللص وهللل ح رهللمؤسسيتهلل تبالهلللهديهلل جهد  هلل 1)   س ِّةهللوصم ِّ  ع يبههللخ رهلل دصعهللى رهلل

إل هيهللمجمصىةهلل ىمياهللل اماهللته رهلللتحد ،هللاأله ارهللالمتصخي هللموهللتاّ   اهللصلهديهلللجديوهللتامدااهللصىد  هللمدوهلل

الح درهللهللا،دص ِّةصهعديكهللادبص هلللهللا ا هلللتعه داهللس يسديتهللالح دربمع لدةهللاألهللةاسدّب ِّهللالالمسيى  وهللصالد ي اتهلل

صالمستج اتهللالتديهللهللاتالمتف ِّبصتح   هللاستبات ج ت اهللصتّص وهللىد   هللصا،حةاهللمميهللح اهللبيلح رهلل وهلل صاّ هلل

هللاهللصهااهللميهللسعبحب هللفيهللهااهللالمبحثهللموهللخ اهللهللالم يل هللاآلت ةةايلميِّهللالهللالعِّ يعتح ثهللفيهلل

 نشوء الحلف. أسباب المطلب األول:هلل

هلل.الثانية وبداية الحرب الباردة ةعالميّ المطلب الثاني: انتهاء الحرب ال

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
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 املطلب األول
 أسباب نشوء احللف

 

التديهللهللالتحد ِّ يتاأل  ع يهلللدعهلل صلد هللمدوهللفدباغاهللإعمديهللجديءهللاسدتجيبةهلللمصاجهدةهللىد  هللمدوهللامياهللح رهلل

ببدديواهللصتادد ُّهللالحددبص هللهتدد هللهيتدديوهللالحت وهللاألصلددرهللصالبيع ددةاهللصمدديهللخ ِّهللادديلم ِّهللبددب تهللفدديهلل ىدددي هللالحددبب وهللال

دبّيفِّهللهللالمس ِّحةصال باىيتهللصالع اىيتهلل ت؛هللتّدتِّ إعاديءهلل حد رهللصإلدرهلل هللةهلل اّيلهيهللمدوهللاألسدبي هللالتديهللتمهِّ

صالجميىيتهللى رهللتاّ اهللاألح رهللاستجيبةهللل مستج اتاهللصالتيهللهللال ِّصاألعهيهللتتبكهللصباءهيهللص  تاهللفتاماهلل

صبيهللتبّتهللصباءهيهللحمد طهللبدد  طهللمدوهللالدبع وهللالمع بم واهللفد هللح  تهللحبص هلل يحعةهللفيهلل صبفيهلل هبتهلل

األصلدرهللالتديهللبد بهللباد هيهلللح د هللهللةايلم ِّدالتهيهللم   وهللاألاخيصاهللصالحدب هللالص  تهللصالمآسيهللصباقهلل،ح ِّهلل

هللصبصب ِّددةاألهللددديبِّ العهللصالتدديهلللددعهللتسددت الهلل وهللتعدد عهللفت دداهللاأل مدديتهللفدديهلل1917الصجددص هللى ددبةهللاألمددعهللىدديعهلل

هديهلل مديباطهلللحد،هللّيفدةهللمعديحيهللالح دي اهللص هدصبهللعهللصتبّدتهللخ ه1945البيع ةهللىديعهللهللةايلم ِّهللالفح  تهللالحب هلل

فةالع ىيتهلل البيع ةاهللصالد،يءهللهللةايلم ِّهللالاعتهيءهللالحب هللهللبا فيهللّاهللموهلل لميع يهللصا  يل ي.هللهللال  ّتيتصب ِّةهللالمت بِّ

ى مدراهللهللددصِّ ّهللاد صى ِّةالهللبآ   صلصج ِّتد اهللص هدبهللاالتحدي هللالسدصف تيهللالعي  ِّدةصهللالهياد ِّةى رهللت دكهللالع ىديتهلل

هلل.هلل 1)ايهلل ه  هلل صبصبيفّيوهللالخ بهللاألّببهللال

طهللي هلل وهللالتحيلرهللاأل  ع يهللّيوهللمصجص اطهللوباهلل وهلل ا وهللىع هللص بىهللباضهللالهدهيءهللصالّتِّهلل اهللصموهللبسم ِّي

هللالمتِّحدد  لتحدديلرهللالددايهللّدديوهلل ددبب هللّدداهللمددوهللإعج تددباهللصفبعسدديهللصالصال دديتهللإلددرهللاصجدد هللع ددبهعهللفإعدد هلل اددص هلل

مادتبّةهللف مديهللبد وهلل صبصبديهللهللصتيب خ ِّدةهللتباب ِّدةاألصلراهللص وهللهعديكهللبصابد هللهللةايلم ِّهللالالحب هللهللإبِّيوهللمب ّ ِّةاأل

عهلل1929صإوهللفّبت هللعالتهللىيعهللهللةاسّب ِّهللال اتببهللح رهللاأل  ع يهللموهلل ّببهللاألح رهللهلل 2)المتِّح  صالصال يتهلل

اهللصمايه ههللح رهللامياهللاأل  سديهللالعي  ِّةصهللالهيا ِّةهللال ّتيتصب ِّةهلل، ِّهللمالهللبا،هيهللهللال  مدبا  ِّةهللال ِّصاالتحي هلل

هللفديهللفدباغ1949ع سديو//4فيهلل اهللصإعمديهللجديءتهللاسدتجيبةهلللمصاجهدةهللتحد  يتهللّبدبىهللبدب تهللى درهللعهلللدعهللتدلت 

طاهللص عهيهللابتب تهللبمستصىهللهللةايلم ِّهللالفيهلل ىدي هللالحب هللهللصبصب ِّةاألالسيحةهلل األصلرهللصالبيع ةاهللّميهللاّبعيهللسيبدي
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ِّّ ى مرهللصميهللهللوصِّ هللإلربتحصاهللاالتحي هللالسصف تيهللهللالمتمبِّااإل باكهللصالتهّ بهللاألصبصبيهللصاألمب ّيهلل  هللموهلل ا

هلل.هلل 1)المتعيو،ةهللمالهللمهيه عهللالفب هللصو م هللا صى ِّةالصلصج ت هلل    صبصبيهللصته   هلل معيهللأل

هللة لتيالتيهللح بتهللفيهلل صبصبيهللميهللهللالتح ِّ يتصمميهللسيى هللى رهللت كهلل

هلل

 التحدي األيديولوجي: -1

ةهللل تحددي هللالسددصف تيهللمتايب،ددةهللصمتعيو،ددةهللمددالهللالفددب هللهدديهللالص  هددةهللالاديح  ِّددهللادد صى ِّةالّيعددتهلل

عاهلللّعد هلللدعهلل1917فيهللبصس يهللىيعهللهللا صى ِّةالجص اطهللمعاهللىه هللعجيقهللالبصب هللصمهيه م اهللصّيوهللهااهللالتح يهللمص

ِّّا خ باطهللى رهللاألموهللاألصبصبيهللالعافياهللاالتحي هللالسصف تيهللفيهللفتبههللمديهللبد وهللالحدبب وهللبد ىعهللاسدتدبابهللهلل ا

صص،الهللالمبتّ اتهللل تحصاهللل ع ديعهللاالادتباّيهللصإتبيىد هللس يسدةهللالا لدةاهللصىد عهللاالهتمديعهللهللس يسيِّهللع يم هللال

فددةاهللىدد ص هللى ددرهلل وهللاألصبصب دد وهللّدديعصاهللمعاددف  وهللفدديهللمصاجهددةهللالع ىدديتهلل 2)صبصب ِّددةاألبيلاددؤصوهلل هللالمت بِّ

طهللفيهللو ديعهللتحديلرهللف مديهللبد وهللهللال ّتيتصب ِّةص التيهلل خاتهللت هبهللفيهللّاهللموهلل لميع يهللصإ  يل ياهللصالتيهللّيعتهللسببي

هلل.هلل 3)البيع ةهللةايلم ِّهللالاالتحي هللالسصف تيهللصالفب هللفيهللالحب هلل

بلعهيهللهللا صى ِّةالفيهلل صبصبيهللصاعتهيءهللالحب اهلل هبتهللهللالهيا ِّةصهللالعي  ِّةصبا هللالد،يءهللى رهللالع اىيتهلل

مدوهللوبداهللالسدصف تهللبمديهلل خد عهللهلل   صلصج ِّدةاآلالخ بهللاألصاهللالايهلل ه  هللاألموهللاألصببيهللبسدب هللتص  درهللهداههلل

اهللصإويمدةهلل ع مدةهللحّدعهللاد صى ِّةالم يلحهعاهللمستف  وهللبالكهللصجص هعهللصس هلل صبصبديهللصادبوهيهلللعادبهللمبدي ئهلل

األببهللالّب بهللصالبيلغهللهللع1943-1939سعةهللهللالمتِّح  وهللل ّتيب وهللال ا وهللعاباهللفيهللالصال يتهللاهللص اّبهلل ا صى ِّة

                                                 
 .29ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

صالعابهللصالتص  الاهللهللل  ِّباسيتهللالابب ِّةاهللب بصتةهللالمؤسسةهلل1فيهللالدبوهللالااب واهلل هللال ِّصل ِّةب يضهللال م اهللالا ويتهللهللهلل 2)

 .9عاهللص1983

 .10المبجالهللالسيب،اهللصهللهلل 3)

  هللصّيوهلل اماهللمباس طهلللجب   هللع ص صبكهللتي م هللفيهللاالتحاد في الحال هللباعصاوهلل)كالرنس ستريتؤله هلل)ةهلللمالكتاب األول 

 وهللم د بهيهللالهادااهللهللإلرتص اهللهللالمتِّح   صبصبيهللصموهللخ اهللىم  هللصبا هللسعصاتهللموهللالم ح ةهللص باسةهلللا ب هللاألمعهلل

هللتيب خ ِّدةالتيهللتدبب هللب عهديهللىصامداهللهلل ِّةال  مدبا هللال ِّصاصّيعتهللفّبت هللفيهللالّتي هلل وهلل حاهللمحاهللى بةهللاألمعهللاتحي هللب وهلل

اهللصبب  يع ددياهللصا بلعدد ااهللصفبعسددياهللصهصلعدد ااهللاألمب ّ ِّددةهللالمتِّحدد  صجفباف دديهللصتددباثهللماددتبكهللصهدديهللّدداهللمددوهللالصال دديتهلل

صب ج ّياهللصالسص  اهللصالعبص جاهللصال عميبكاهللصفع   اهللصسص سبااهللصّع ااهللصاستبال ياهللصع ص لع ااهللصجعص هللإفب د دياهللصهد رهلل

ب يهللالايعاهللل  هلللمهيجمةهللال  ّتيتصب يتاهللباهللمصاجهةهلل يهللاىت اءهللخيبجياهللصّيوهلللهااهللالّتي هللاألببهللفيهللّتيب هللتصج  هللال

بتهلل د ِّهللسم تهللجما يتهللاالتحدي   واهللصهللاألمب ّ ِّةالبيلغهللفيهللتصج  هللالب يهللالايعهللاألمب ّياهللصويمتهللجما يتهللفيهللالم وهلل
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ل تهّ بهللبح رهلل ،موهللاألموهللالجميىيهللل جم دالاهللص عبداهللالحدبص هللفّديوهللهلليفيهللتحب كهللصتصج  هللالب يهللالايلم

هلل. 1)التهّ بهللبح رهللاأل  ع ي

هلل

 بروكسل:يثاق م -2

صفبعسديهللهللاعّ تدبا ّيهللصلصّسمبصبغهللصهصلعد اهللصعهللب وهللب ج17/3/1948صواتهللفيهلل فيى ِّةهيهللمايه ههلل

ص اد هللهللاسدّبيِّهللل ىتد اءهللالهلل  ِّدةهلل صلدة،دتهللبا،دهيهللإااهللمديهللتابِّهللهللى ِّ ف مديهللب عهديهللبمسديهللالد ِّصاصتايه تهللهداههلل

اهللصّديوهللبمبدي ب هللبب  يع ديهللص اد هلل 2) ه  هلل صبصبديهللاطهللا   ي هللعهصاهللاالتحي هللالسصف تيهللفيهلل صبصبيهللص  بحهللخ ب

اهللص   ،هللى   هللاسعهلل)الح رهللاالاتباّ ِّةاالتحي هللالسصف تيهللصالب  اوهللهلل، ِّهللمصج هللهللس يسيِّهللهللىسّبيِّهلل صاهللح رهلل

 . 3)هللالفببي 

هلل

 مبدأ ترومان:  -3

   د هللالبح  هللاألمب ّيهلل)هيبيهللتبصمديو اهللص اد هللالدكهلل صاهللمبد  هلللت ب د،هللس يسدةهللاالحتدصاءاهللالدايهلل

تحتهللاايبهللهللى ِّةا صالالبيع ةاهللصخب هللمب  هللتبصميوهللالمؤ  هلللمحيببةهللهللةايلم ِّهللالاه تهللصال ت هللاعتهيءهللالحب هلل

 هللم  صوهلل صالبهلللّاهللموهللتبّ يهلل400اهللح ثهللتعهللتخ  صهللمب غهلل)مب ّ ِّةاأل  يعةهللالس عهللصحمي ةهللالم يلحهلل

هلل؛ت والد ِّصلفديهللإىدي  هللبعديءهللهللى ِّ صال صعيوهلللمسيى تهعاهللصإبسياهللمجمصىةهللموهللالخبدباءهللصاألخ ديح  وهللل مسدي

ةهللى رهللالبحدبهللةهللم  ِّهللمهمِّهلليهللتتمتايوهللبمصاوالهللتا هللّ طهللموهللتبّ يهللصال صعيواهللفهمهللستبات ج ِّةألع هللموهللالعيح ةهللاال

                                                                                                                                                     

العدصباهللصلدعهللتدتحهلللهديهللالهب دةهلل وهللت هدبهللهللمج تهللاهب ةهللبيسم هللصجم اهيهللّيعتهللتبص هلللهّبت هللإالهللإوهللهاههللالهّبههلللعهللتب

  ع.1939صت ب،هلللح  هللالصجص هللبسب هللإى وهلل)هت ب هللالحب هللفيهلل   صاهلل

 هللصفديهللهدااهللالّتدي هللولتار ليمياان هللل ّيتد هلل)األمريكيّاة المتّحادةللوالياات  خارجيّاةلسياسة الةهللباعصاوهلل)االكتاب الثاني

المح  هللاأل  ع يهللصالهللس ميهللفديهللإعج تدباهللصالصال ديتهلل ص،حهللالّيت هللالا وةهللالتيهللتبب هللب وهللالااص هللالتيهللتسّوهللحصاهلل

تحتهللىعصاوهلل)الّت ةهللاأل  ع  ة هللص عهميهللمحصبهللت كهللالّت ةاهللص ا اهلل وهللمح  هللاأل  ع يهلللد  هللحديج اطهللبد وهللت دكهللهللالمتِّح  

ةهللبجد هللالسديب،ب  ِّهلليلمبيالسدتايعةهللبةهللتباب ِّدةصجفباف دةهللصهللتيب خ ِّدة وصىهللباصامداهللهللال ِّصااهللص وهللالبصاب هللب وهللت كهللال ِّصا

ب اهللالبعيح دةاهللبسديلةهللميجسدت بهللغ دبهللمعادصهللالد ب ِّدةحسوهللالعا باتاهللمستدباهللح رهللامياهللاأل  ع يهللفديهلل،دصءهللاعتهديءهلل

 .10-9صهللصهللهللع1995الجيماةهللاألب ع ةاهلل

 .11-10بج هللالعا باتامبجالهللسيب،اصهللصهللهلل 1)

 .188م  هرهللابصهللالخ بامبجالهللسيب،هللاصهللهلل 2)

 .85ي ب اهللمبجالهللسيب،اهللصماهللىيلم ِّةمحم هللحب  هلل يلحاهللمحم هلل صفياهللو،ي يهللهللهلل 3)
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طهللصاجبصهيهللبا  هللفيهللاألمعهللاألسص هللم  دةهللل تحي هللالسصف تياهللصهاههللالخ ص هللالتيهلللعهللت ، هلل طهللسصف ت ي هللتبح بي  ً

اءاهللصويمصاهللبيتخياهللإالمتِّح   هلل. 1)السصف ت ِّةهللال ِّصلةاتهللموهللالعهيهللتا   هلل موهللجبِّ

 

هللةمشروع مارشال -4

اهللبإىدي  هللإىميبهدياهللصعدداهللى ِّ لد صاهلل صبصبديهللل مسديهللميل ِّدةى اتهلل ت،موهللهااهللالمابصعهللإبسدياهللمسدي

هلل. 2)إل هيهللمب ّ ِّةاألالبديفةهلل

)جدصب هللميباديا هللفديهللخ يبد هللفديهللجيمادةهللهللمب ّ ِّدةاألهللخيبج ِّدةصمابصعهللميبادياهلل   دد هللص  دبهللال

هللوت ي  ِّةاالىوهلل ب ،هللتد  عهللالمسيى اتهللهللمب ّ ِّةاألهللخيبج ِّةعهللّخ ةهلللتعه اهللالس يسةهللال1947هيبفب هللىيعهلل

فيهلل صبصبياهللصفيهللخ ص هللبيع دةهللمؤادبهللى درهللهللاسّبيِّهللصالهللصاالوت ي يِّهللهللس يسيِّهللصاستخ امهيهللل  ي  هللعهصاهيهللال

التال ِّّ اهللصإع هللّيوهللموهللالماجا وهللألوهللت ا هللب  ههلل صباطهللم 3)خيبج ِّةفيهللس يستهيهللالهللتحصِّ طهللفديهللالح درهلل ِّدب ي

ِّّاالددايهللّدديوهلل ددبىهلل عدد هلل ألمب ّدديهلل)اببددبهللحدديج هلللدد بءهللالخ ددبهللالادد صىيهللفدديهللحدد وهلل وهللالسدد عيتصبهللاهلل ادد

 خهدتهللفيهللهللصبصب ِّةاألوهللاألع مةهلل ح ثهللهلل (4وهللالح رهللجيءهللخ ص هلللتصس الهللمب  هللمصعصبصإهللةصع عبصبغ هللويا

سددميهللهلل 5)الهلل مّددوهللأليهلل حد هللالتعبددؤهللبعهي تد هللاوت دي  يتهياهللصما مهديهلل  ددبحتهللتفدبقهللفدديهللّسدي هللاوت دي يِّهلل

هللةهلل 6)بعص هللهيهللى ِّ وهللمابصعهللميباياهللالّسي هللالا  عهللفيهلل صبصبياهللص ت،مِّهلل

هلللمديصمةهللالخ بهللالا صىي.هللصبصب ِّةاألهللال ِّصاتد  عهللالمسيى اتهللل حّصميتهللص -1

                                                 
 .47لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

هللهللهلل 2) هللالب يضاهلل ابهللالا ّ يواهللخيبج ِّةالعيىمةةهللصس  ةهلللعجيقهللالس يسةهللالهللالدصِّ جص  رهللعييا هللالب جبميا اهللتبجمةهللمحم 

 .83عاهللص1997

 .82محم هللحب  هلل يلحاهللمحم هلل صفيامبجالهللسيب،اهللصهللهلل 3)

  هللاألمب ّ ِّدةهللالمتِّحد  لدبح  هللاألمب ّديهللجد م هللمصعدصبصاهللصتاهد تهللالصال ديتهللعهللىدوهللا1823بهللىديعهلل د ِّهللمب  هللمصعدصبصةهلل

.هللاألمب ّ ِّدةهللالدديبِّ با عهللالت خاهللفديهللادؤصوهللهللاألصبصب ِّةهللال ِّصابمصجب هللبا عهللالت خاهللفيهللاؤصوهللالايلعهللالد  عهللمديباهللتاه هلل

ل  بيىددةهللصالعاددباهللهللب ِّددةالاباهلل ابهللالعه،ددةهللاألمب ّ ِّددةهللالمتِّحدد  ل م  دد هللاع ددبهللعاعمددياهللىبدد هللالمج دد هلل"تدديب خهللالصال دديتهلل

 52وانظر لؤي ابراهيم،مرجع سابق،ص.117-116عاهللص1983اهلل1ب بصتاهلل 

 .86المبجالهللالسيب،اهللصهللهلل 4)

هللالهللهلل 5) هلل"الس يسة هلللعابهللهللاألمب ّ ِّةهللخيبج ِّةصالتبم  ب هللالم ب ة هللالجما ة هللميهبا هللعاصى هللتبجمة هللالايلع"ا صّ رهللغ بت

 .8عاهللص2005اهللالديهب اهللالايلم ِّةالمابفةهللصالبديفةهلل

 .48لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 6)
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 .لمباّ هلل عالهللالدبابهللصالس  ةهللفيهللّاهللموهللفبعسيهللصإ  يل يهللا صى ِّةالمحيصلةهللمعالهللص صاهللاألح ا هلل -2

اءب هللالم مِّهللهللفبب ِّةالتد  عهللالمسيى اتهللال  مةهللل صاهلل صبصبيهلل -3  الحبص .هللجبِّ

 اهلل صبصبي.هللالتبّ  هللى رهللمب  هللاالوت ي هللالااتيهللل ص -4

 الحب .هللبا ىماهللالخ  هللال  مةهللإلىي  هللبعيءهللاالوت ي هللاألصبصبيهللفيهللمبح ةهللميهلل -5

 .اسّبيِّهللتد  عهللالمسيى اتهللالمتبي لةهللفيهللالمجياهللال -6

تامداهللى درهللتدد  عهللتدب دبهلللصاادع وهللح دياهللالدكهللهللى ِّ الح صاهللى رهللالمسديفيهللالباغبةهللهللال ِّصا -7

 ة.صالا ع ِّهللهللميل ِّةسيى اتهللالبتد  عهللالمهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  ى رهلل وهللتدصعهللالصال يتهلل

التهديى تهللهلل  ِّتصبا هللمايه  هللببصّساهللصمابصعهللميباياهللصمب  هللتبصمديوهللتسديبىتهللالخ دصاتهللص 

ةهللمالهللا   دي هللالخ دبهللالاد صىيهللالدايهلل  دبحهلل هد  هلل صبصبدي.هللص ى عدتهللالصال ديتهللهيهللالتحيله ِّهللس صّ ِّيتبهللة ِّهللال ِّصل

طهللحمي تهيهللاع،ميمهيهلل)ل ح رهللالفببي هللصص،الهلل  هيهللصهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح    رهللى درهلللسديوهللبح سدهيهللل حهللبسم ِّي

 هللالايهلل ى وهلل وهللب  ههللستؤ  هللهااهللالح دراهللص بدببهللالمسدؤصلصوهللاألمب ّ دصوهللالدكهللبس يسدةهلل)هيبيهللتبصميو

بالمتبي اهللىوهللالعه اهللصب  هللفااهللى رهللهللال ِّفيع هلل. 1)ص لميع يهللالابو ِّةاتهللالتيهللح بتهللفيهلل صبصبيهللالت صِّ

 :أحداث تشيكوسلوفاكيا -5

دد  اهللاألحمددبهللالبصسديهللى ددرهللتا ّصسد صفيّ ياهلل  ددبحهللهعديكهللسدد  ب هللالجدهللباد  هللس يسدديِّهلللد  هيهللل تادديصوهللالهللتصجِّ

طهللمالهللاالتحي هللالسصف تياهللبغعهلل عهميهللّيعتيهللتم  وهللهللاسّبيِّهللصال طهللهللاوت ي  ِّي عهلل1946لفدب اهللصفديهلل  ديبهللىديعهللإلدرهللاصبديف ي

دد  هللصتمتددالهللالحدد  هللالادد صىيهللف هدديهللبمجددبتهللف هدديهللاعتخيبدديتهللحددبِّهلل ِّّ ف تيهللمحدد ص اطهللحتددرهللاهللصبدددرهللالتدد خاهللالسددصوددصيِّهللهللب

لهدديهللل امدداهللى ددرهللهلل اخ  ِّددةالعهللىعدد ميهللبدد  هللالتدد خاهللاألمب ّدديهللباددّاهللمبياددبهللفدديهللالاددؤصوهلل1947ح  ددباوهللفدديهللىدديعهلل

ص ى ىددةهللسدد  بتهعهللى  هددياهللبيىتبدديبهلل عهدديهللالح دددةهللاأل،ددارهللالتدديهلل صجدد هيهللاالتحددي هللهللالسددصف ت ِّةإ،ددايرهللالدب،ددةهلل

 ةهللبإويلةهللالحّصمةهللالتيهللّيوهلل ب سهيهلل ىد عهللالحد  هللالسصف تياهللصجيءهللالت خاهللاألمب ّيهللبإباي هللالا صى  وهللىوهللالس 

ل فدب اهللالدكهلللدعهللهللإلرالا صىيهلل عااكهللالتا ّيهلل)ّ  معدتهللغصتهيلد  هللصالدكهللبيالتهديقهللمدالهللالدبح  هلل)فديب هلل  دعا هللالمدص

هللالتبح  هللموهللالسدصف  تهللفّديوهللتد خ هعهللبيلت  ، هلل تهعاهللصتدعهلليهلللدالكهللصمحيصلدةهلللد دالهللال ب د،هللى د هعهللبتعه داهللخ ِّد د ِّهللً 

                                                 
 .84اهللمبجالهللسيب،اهللصهللمحم هللحب  هلل يلحاهللمحم هلل صفيهللهلل 1)

   عهللميهللسميهلل)بب الهللبباغ .1968ع هتهلل ع هللو هللاه تهللتاّ صس صفيّ يهلل ح اثهللمايبهةهللىيعهلل 
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عهللصّديوهللاالعدد  هلل1948ادبي //22ةهللج    هللببحيسةهلل)غصتهيل  هللصعهاهللاالعد  هللالاد صىيهللفديهللف ِّهللتاّ اهللحّصمةهللاحت 

هللهلل. 1)مب ّ ِّةاألهللالمتِّح  بمبيبةهللال يىدةهللل صال يتهلل

هلل

هللحصار برلين: -6

اتالحدب اهللص حدبهللهللالعي  ِّدةالبيع ةاهللصخسديب هلل لميع ديهللهللةايلم ِّهللالاعتهيءهللالحب هللهللبا  هديهللصه  متهدياهللصخ،داتهللوصِّ

اتالهللل سدد  ب هللمددوهللوبددا طا–هللالسددصف ت ِّةهللدددصِّ صالبب  يع ددةهللصالهبعسدد ةاهللصّدديوهللهعدديكهللاوتددباقهللبتاددّ اهللهللمب ّ ِّةاألصسدديبدي

حّصمةهلل لميع يهللت ت عهللبمايه  هللالس عهللصتد فالهللالتاص ،ديتهللالم  صبدةهللمعهديهللإالهلل وهللهدااهللاالوتدباقهللوصبداهللبديلبفضهللمدوهلل

صبب  يع ديهللبد مجهللمع دتديهللهللمب ّ ِّدةاألهلل المتِّحد صفبعسدياهللصويمدتهللالصال ديتهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  بب  يع يهللصالصال ديتهلل

عاهللصفدديهلل2/12/1946االحددت اهللفدديهللالدسددعهللالفببدديهللمددوهلل لميع دديهللفدديهللمع دددةهللصاحدد  هلل)الب  صع ددي هللصّدديوهللالددكهللفددي

األمدبهللهلل؛فبب ِّدةالعهلل لحدتهللبهيهللمع ددةهللاالحدت اهللالهبعسدياهلللفي ديتهللالتمه د هللإلىد وهللو ديعهلل صلدةهلل لميع ديهلل16/8/1948

هللالدبدصاهللمدوهللاالتحدي  اهللصب اطهللى درهللهدااهللوديعهللالسدصف  تهللبهدبضهللالح ديبهللى درهللم  عدةهللالسديب،-السدصف تيهللالايهلللعهلل  ، 

صبب  يع دديهللصفبعسدديهللبإويمددةهللجسددبهللجددصيهلللتددلم وهللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  ممدديهللحدد اهللبّدداهللمددوهللالصال دديتهللهلل؛فبب ِّددةالبددبل وهلل

يوهللهدااهللالجسدبهللصالمؤوهللصالب،يحالهلللت م هلل ميعهللهااهللالح ديبهللالسدصف تياهللصّدهللالفااح ِّةالم  عةهللبيحت يجيتهيهللموهللالمصا هلل

ِّّ إلرهللملتهللم  عةهللببل وهللبيه هللالتّيل راهللصبالكهللتحصِّهلل هلل.هلل 2)ل حب هللالبيب  هللب

هلل

هللسياسة االحتواء: -7

البيع ددةاهللصتب ددصبتاهللّمدديهللاّبعدديهللهللةايلم ِّددالالحددب هللهللبادد هللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  هدداههللالس يسددةهللاعتهجتهدديهللالصال دديتهلل

طهللفيهللمابصعهللميباياهلللمسي اءفيهلل صبصبيهللهللال ِّصاهللى ِّ سيبدي يهلللح،هللبهيهللموهللخسيحبهللبيلحب هللصاعه يبهللاوت دي هياهللمهللجبِّ

طهللصماعص ِّدالتيهللاستع فتهيهللالحب هللمي  ِّدهللال ِّصالد الهللال ب ،هللى رهللاالتحي هللالسصف تيهللموهللاالوتبا هللموهللااص هللت كهلل طاهللي ي

فديهللّيفدةهلل عحديءهللهللالاد صىيِّهللهلللمصاجهدةهللالمد ِّهللهللمب ّ ِّدةاألهللخيبج ِّةص  بحتهللهاههللالس يسةهللحجبهللاألسي هللفيهللالس يسةهللال

صهداههلل. 3)فبب ِّدةال  بحهللالخ بهللالايهلل ه  هلل صاهلل صبصبديهللهللالابو ِّةبيحت اهللاالتحي هللالسصف تيهللل صاهلل صبصبيهللالايلعاهللص

تد  عهللال ىعهلللميهللسميهللالايلعهللالحبهلللح بهللعهصاهللع ديقهللإلرهللالس يسةهللص،الهلل سيسهيهلل)جصب هللّ عيو هللصه فتهلل

اتسيى هللصامت ا هللعهدصاههللهلل اخاهللمعي ،هللعهصاههللص حّيعهللالح يبهللصالس  ب هللى   هللل ح  صلةهلل صوهللالا صىيِّهللهللالم ِّهلل

هلل. 4)معي ،هلل خبىهللفيهللالايلعهللإلر

                                                 
 .69-64محم هللحب  هلل يلحاهللمحم هلل صفيامبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .73-70المبجالهللالسيب،اهللصهللهلل 2)

 .34باتاهللمبجالهللسيب،اهللصبج هللحسوهللالعا هللهلل 3)

 .107عاهللصمبجالهللسيب،اىمي هللجي اهللهلل 4)
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 املطلب الثاني
 الانتهاء احلرب 

ّ
 الثانية وبداية احلرب الباردة ةعاملي

 

الحددب هللهلل؛البيع ددةهللةايلم ِّددالاعتهدديءهللالحددب هللهللبادد مددوهللالخ ددصاتهللالتدديهللسددبدتهللإعادديءهللح ددرهللاأل  ع دديهلل

هللةايلم ِّدالاهللصّديوهللمدوهللالعتديحجهللل حدب هللالد ب ِّدةهصبهللع يعهللبعيحيهللالبيب  هللالتيهلل لدتهللب  لهيهللى رهللالايلعاهللص 

ى مدرهللفديهللالاديلعاهللصبد  تهللهللددصِّ ّالسديب،هلل–صاالتحي هللالسصف تيهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  البيع ةهلل هصبهللالصال يتهلل

اهللدددتهللب عهمدديهللجدداصبهللالادد اءهللصالاددكِّهللالخ فدديتهللت هددبهللب عهمدديهللصسددايهللّدداهللمعهمدديهللل سدد  ب هللصاله معددةاهللصتامِّهلل

هللالمتِّحد  اهللصخبجدتهللالصال ديتهللة ِّدال ِّصلت وهللا  ا هللح،صبهعهللى رهللمسبقهللاألح اثهللال ِّصلهللصِّ وصعت جةهللل  ي  هلل

اهللفلخدداتهللالادد صىيِّهللهللصاعتهجددتهللس يسددةهللاالحتددصاءهلللمحي ددب هللالمدد ِّهللهللالتد    ِّددةمددوهللس يسددةهللالا لددةهللهللمب ّ ِّددةاأل

اهللصبعدديءهلل،السدديب-االتحددي هللالسددصف  تيفدديهللل دد صاهللالمح  ددةهللهللى ِّ بتددد  عهللالمسدديهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  الصال دديتهلل

جيعبهيهللإااهلل ىتهللالحيجةاهللصفيهللحدياهللعادص هلل دباعهللمسدتدب ياهللصمدوهللجيعبد هللسدارهللهللإلرهيهللاوت ي هيهلللت،مِّهلل

االتحدي هللالسدصف  تيهللإلتبديعهللس يسدةهللمفدي ب هللصالخدبص هللمددوهلل دصقهللالا لدةهللالتديهللفب،دهيهللى درهللعهسد هللبتددد  عهلل

تهللالتحددببهللحبّدديهللى ِّ ل ادداص هللال،ددا هةهللل عهددصضهللبيوت ددي هيهللصتصب دد،هللالددبصاب هللماهدديهللصمسدديهللى ِّ المسددي

تب دصبتهللعت جدةهللهللالد ب ِّدةاهللسميتهللع ديعهللبعديحيهللةاسّب ِّهللالاهللصبيلتح   هللسيس ِّةاهللصّيعتهللالم محهللاأل 1)الص عي

البيع دةاهللصّديوهللالتعديف هللصال دباعاهللبّيفدةهللالمجديالتهللهللةايلم ِّدالفديهللالحدب هللهللةاسدّب ِّهللالالستحديويتهللالعتيحجهلل

الحدب هللهللباد لا م د وهللال تد وهللبب تديهللصجم اهيهللمجتماةاهللاّ تهللميهللىبرهلل)بيلحب هللالبيب   هللب وهللالددصت وهللا

ايلميِّهللالهللالعِّ يع هللالبيع ةاهللصتببايهللى رهللس ِّهللهللةايلم ِّهللال
هلل. 2)

هللةأوالً: مفهوم الحرب الباردة

بلعهدديةهلل"هدديهللالحددب اهللصال ىي ددةاهللصاإلىدد عاهللصالتعدديف هللهللة ِّددال ِّصلفهدديهللالهدهدديءهللصى مدديءهللالا ودديتهللىبِّهلل

هلل. 3)فيهللالايلع"هللالمّيس هللحد ،لتهللدصِّ يلاهللصالته   هللبصاالوت ي يِّهللهللس يسيِّهللال

                                                 
 44-43ص  لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

اتىب هللالعي بهللعي باهلل"إىي  هللاعتايبهللهللهلل 2) فيهللالابقهللاألصس هللالّب ب"اهللمج ةهللو،ي يهللهللاألمب ّ ِّةهللالاسّب ِّةصالدصاى هللهللالدصِّ

ِّّ باهعةاهلل)الم  .10عاهللص2008اهلل41 اهللى  هللستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

 .3صهللمبجالهللسيب،امحم هللحب  هلل يلحاهللصمحم هلل صفياهللهلل 3)
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اهللصبدد وهللادد صى ِّةالصهللميل ِّةالب سدفهديهللباددضهللالا مديءهللصالمددؤبخ وهللبلعهديهللال ددباعهللالددايهللوديعهللبدد وهللصىبِّهلل

اهللالسديب،-ب ىيمدةهللاالتحدي هللالسدصف  تيهللالابو ِّةصالّت ةهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  ب ىيمةهللالصال يتهللهللفبب ِّةالالّت ةهلل

هللفبب ِّدةالصهللالادبو ِّةبهللالاد   هللبد وهللالّت تد وهللتِّهللصلااهللموهلل ف،اهللتاب هيتهللالحب هللالبيب  هلل عهيهلل"حيلةهللمدوهللالتدص

اهللصلّعهيهللتتسعهللبيلا اءهللالمتبي ااهللصالتصب هللفيهللحبص هللبيإلعيبةهللالها  ِّةح هللالحب هللهللإلرصهاههللالحيلةهللالهللت اهلل

هلل. 1)صالصّيلةاهللموهلل جاهللالحهي هللى رهللم يلحهلل ح هللال بف وهللفيهللمصاجهةهللاآلخب

طهللفديهللتديب خهللبد ا تهيهللصإوهللّيوهللهعيكهللاتهيقهللى رهللهدااهللالتاب درهللل حدب هللالبديب  هللإ الهلل وهللهعديكهللاخت فدي

مددؤتمبهللهللإلددرعهللصالددباضهللاآلخددبهلل ا دد ههلل1945مددؤتمبهلل) يل ددي هللفدديهللاددبي هللىدديعهللهللإلددرفدديلباضهلل ا دد هللبدد ا تهيهلل

سدد ياهللبسددب هللاخددت رهلل البيع ددةهللفدديهللهللةايلم ِّددالعهلل يهللوبدداهللعهي ددةهللالحددب هلل1945  /هلل-) صتسدد اع هللفدديهللتمددص 

الحب هللهللبا فيهللمبح ةهللميهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعيهللحصاهللمستدباهللمالهللاالتحي هللالسصف  تهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الصال يتهلل

اءعهلل1946البيع ة.هلل ميهللالهب ،هللاآلخبهللف بىهلل وهللالحب هللالبيب  هللو هللب  تهللىيعهللهللةايلم ِّهللال الخد رهللمديهللبد وهللهللجبِّ

لاد  هللمدوهللالد،دي ياهللمبداةهللالص،دالهللفديهلل صبصبديهللهللالسديب،.-صاالتحدي هللالسدصف تيهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  الصال يتهلل

هلل. 2)ّ ةهللاأللميع ةاهللصالماالابو ِّة

هلل

 ثانياً: أسباب الحرب الباردة:

ىع هللح  بعيهللىوهلل سبي هللالحب هللالبيب  اهللبيىتبيبهيهللموهللالخ صاتهللالتيهللسبدتهللإىد وهللتادّ اهللح درهلل

األ  ع ددديهللصسددديبىتهللفددديهللإعاددديح هللجم دددةهللمدددوهللاالخت فددديتهللصالتعيو،ددديتهللصاألهددد ارهللفددديهللالس يسددديتهلل

لادد  هللمددوهللالد،ددي يهللالتدديهللهللالسدديب،-صاالتحددي هللالسددصف  تيهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  يتهللبدد وهللالصال دديتهللصاأل د  صلصج ِّهلل

ّيوهلللهيهللت اى يتهيهللصاعاّيسيتهيهللهلل صل ِّةالبيع ةهللصو،ي يهللصماّ تهللهللةايلم ِّهللال هتهللى رهللالس حهللىد هللالحب هلل

هللاسدتبات جيهللصمم ِّدة ِّدال ِّصلى رهللالسديحةهلل ِّّد  هللصم.هللصسدايهللّداهللمعهمديهللل اد هلل صب  هللة ِّدال ِّصلفديهللالس يسدةهللهلليِّهللب

هللاهللعاّبهللمعهية 3)الخي ةهللهللي ه افهميهللصت  ايتهمل  يغةهللع يعهلل صليهلل خ عهلل

هلل

هلل

                                                 
هللهللهلل 1) هلل بصهللالخ با ةهللالعِّ ب ِّةم  هرهلل حم  هللالديعصوهللهللالاسّب ِّةهللصالتّتِّ تفيهللاألح رهللهللالايمِّ هلللدصاى  ط الايعاهللهللال ِّصليِّهلل بدي

ِّّ م  .187عاهللص2001اهلل1اهللب بصتا الابب ِّة باسيتهللالصح  هللهللب

 .44،اهللصلؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيبهللهلل 2)

 .46-43المبجالهللالسيب،اهللصهللهلل 3)
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 ةهللتقسيم ألمانيا -1

اهلل هبهللالخ رهللغبب ِّةةهللصالحب هللصتدس مهيهلللمعي ،هللعهصاهللص صلت وهللابو ِّهللهللالعي  ِّةخسيب هلل لميع يهللهللبا 

مدوهللجهدةهللهللالسديب،-صبب  يع ديهللصفبعسديهللمدوهللجهدةهللصاالتحدي هللالسدصف  تيهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّح  ميهللب وهللالصال يتهلل

اهللص  دبحتهللة ِّدال ِّصلحد  هللاالخت فديتهللصالتعيو،ديتهللهلل  ِّتدب بهللم  بهللمعي ،هللاالحت ااهللص حصاهللتهللى خب

 كهللالبح  هللل حب هللالبيب  .تسمرهللالماّ ةهللاأللميع ةاهللصاىتبيبهيهللالمحبِّهلل

 :السوفيتيّةاالنتصارات  -2

طهلل–عت جةهللل عت يباتهللالتديهللحددهديهللالجد اهللاألحمدبهللالسدصف  تيهلل هللاالبيع دةهللةايلم ِّدالالحدب هللهللباد هللسديبدي

فديهللهللالسدصف  ت ِّةمدوهللاألهد ارهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد   بحهللهعيكهللاكهللصتخصرهللموهللوباهللبب  يع يهللصالصال ديتهلل 

اهللممدديهلل ا هللمددوهللحدد  هللالخ فدديتهللصالتعيو،دديتهللبدد وهللالح هدديءهللالفددبب  وهللمددوهللجهددةهللصاالتحددي هللفبب ِّددةال صبصبدديهلل

 موهللجهةهلل خبي.هللالسيب،-السصف  تي

هللةفشل قيام نظام لألمن الجماعي -3

طهللفااهللالح هيءهللفيهللإعايءهللع يعهلل صليهللل مدوهللالجمديىيهللبسدب هللهللةم ِّهللايلالالحب هللهللبا  البيع ةهللب  هللصا،حي

هللباد -ف ميهللب عهعاهللص  بحتهللالمصاجهةهللب دعهعهللهلل   صلصج ِّةاآلت،يب هللالم يلحهللصتايب،هياهللمالهللالتعيو،يتهلل

طهللصالهللمهددبِّهللهلل-االعدسديميتهللالتديهللح دد ت الخ دبهللاألصاهللى درهللاألمددوهللهللادد صى ِّةالمعد اهللص  دبحتهللهلل مدباطهللمحتمدي

هلل.هلل 1)بصبياألص

هللةالذريّةالقنبلة  مريكيّةاأل المتّحدةامتالك الواليات  -4

طهللصىيم طهللمدؤبباطهلللهديهللعحدصهللاله معدةهللصالسد  ب اهللهللإبِّيوال هلل، ِّهللهللالاب ِّةإوهللاستخ اعهللت كهللالدعب ةهلل ّيوهلل افاي

اهللإالهلل وهللمب ّ ِّدةاألهللخيبج ِّدةصجا هيهلل  ا هلل،ف هللى رهللاالتحي هللالسدصف تيهللإلجبديبههللى درهللمصاءمدةهللالس يسدةهللال

ِّّهللا فتحهللبي هللسبيقهللالتس حاهللصو هللبف،تهللالصال يتهللبدبدصاهللصهللالاب ِّةوهللموهللامت كهللالدعب ةهللالتحي هللالسصف  تيهللتم

هللالمتِّح  حترهللتتمّوهللالصال يتهللهللة ِّهللال ِّصلص صلةهللى مرهلللهيهللبد هيهللفيهللالسيحةهللهللدصِّ ّهللالسيب،-االتحي هللالسصف  تي

هلل. 2)تتحّعهللفيهللالايلعهللموهللخ ل هلليلميِّهللىهيهللصمميبسةهلل صبهللل ِّتموهللإويمةهللع يعهلل صليهللج   هللتحتهللو هللمب ّ ِّةاأل

 :مريكيّةاأل ةعسكريّ النشر القواعد  -5

                                                 
 .29ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .46لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)
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لهيهللفيهللالاديلعهللهللةىسّب ِّهللتمب تهللبعابهللوصاى هللهللاستبات ج ِّةاىتم تهللخ ةهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الصال يتهلل

هللةمب ّ ِّداألهللالمتِّحد  ىدص  هللالصال ديتهللهللفب،د ِّةالبيع دةاهللممديهللجاداهللالسدصف  تهلل اتمد صوهللهللةايلم ِّهللالالحب هللهللبا 

موهللالدكهللهللالسصف ت ِّةالايهللميبست هللفيهللالااب عيتاهللصّيوهللمصورهللالد ي  هللهلليل ِّصباب  هللبهللىيلميِّهلللمميبسةهلل صبهلل

طهللصّيوهللح  ثهللالبح  هللالسصف  تيهلل عااكهلل)ستيل و هللىوهللحتم ِّهلل طهللحاباطهللصمعيصحي ةهللةهللال باعهللب وهللالميبّسد ِّهللمصوهي

 . 1)ميل ِّةالب سص

 هللسابقاً كدولة عظمى: -التحاد السوفييتيوجود ا مريكيّةاأل المتّحدةعدم قبول الواليات  -6

السيحةهللفيهللبد هيهللهلليى مرهلللههللدصِّ ّهللالسيب،-البيع ةهللبب هللاالتحي هللالسصف  تيهللةايلم ِّهللالعهي ةهللالحب هللهللبا 

صالتديهللب تهلل وهلل صبههللاعتهدرهللبيعتهديءهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  وبصالطهلللد ىهللالصال ديتهللهلل، هللاألمبهللالايهلللعهلل  هلل؛ة ِّهللال ِّصل

الح هديءهللهللبد ِّدةّهللالمتِّحد  األلميع دةاهللص جد هللى د هعهلل وهلل سد بصاهللخ درهللالصال ديتهللهلل دصِّهللالالحب هللصالد،يءهللى رهلل

فديهللمبح دةهللمديهللهللىيلميِّهلل معهللى رهلللا هلل صبهللهللالسيب،-لّوهللاالتحي هللالسصف  تيهللفبب ِّةالاآلخب وهللفيهلل صبصبيهلل

هلل. 2)مب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الحب اهللالهلل داهللىوهلل صبهللالصال يتهللهللبا 

هلل

 ثالثاً: خصائص الحرب الباردة:

هللة 3)تهللالحب هللالبيب  هللبا  هللموهللالخ يحصهللمعهي تم ِّهلل

هللمس حة.هلل مع ِّةببص هللتبت بيتهلل .1

هلل.يِّهللال ِّصلتباجالهلل ل يتهللاألموهللالجميىيهلل .2

هللإى ءهللالوهللال باعهللالاديح يهللاأل   صلصجي. .3

   هللل تلب بهللفيهللالتعيف هللب وهللو ب هي. اىتبيبهللالتصا وهللالعصصيهللصس .4

 

هللةاألطلنطيشمال رابعاً: نشأة حلف 

                                                 
 .51-50اهللمبجالهللسيب،اهللصهللمحم هللحب  هلل يلحاهللمحم هلل صفيهللهلل 1)

 .45لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

هللهللالايلم ِّةجيسعهللمحم هلل ّب ياهلل"مههصعهللهللهلل 3) هللفيهللالماي هللال ِّصليِّهللفيهللالتع  ع هللالمسيصا  هلل باسةهللفيهللالا وةهللالج ل ةهلللمب   بة

 .203-248عاهللص2011"اهلل  بصحةهلل ّتصباههللجيماةهللى وهللام اهللّ  ةهللالحدصقاهللالايلم ِّةالس ي  هللصف سهةهللالحّصمةهلل
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عاهللصإعمديهللجديءهللاسدتجيبةهللل ت دصباتهللالتديهللحد بتهلل1949موهللفباغهللفيهللىديعهللح رهللاأل  ع يهلللعهلل صل هلل

 ىددي هللهللصبصب ِّدةاألالبيع ةهللصاستجيبةهلللمصاجهتد هللتحد  يتهللّبدبىهللبدب تهللى درهللالسديحةهللهللةايلم ِّهللالالحب هللهللبا 

طهللباضهللالمحيصبهللصاألح اثهللالتيهللسبدتهللإعايءهللالح راهللص وهللالكهللابتب هللبمسدتصىهللهللت كهللالحب اهللصاّب سيبدي

هللودصِّ هللإلرهللالسيب،-ألصبصبيهللاألمب ّيهللبيلخ بهللاألمعيهللالج   هللبتحصاهللاالتحي هللالسصف  تيالتهّ بهللصاإل باكهللا

هللالتحد ِّ يتمتعيو،ةهللمالهللالفب هللصمهيه م اهللصهاههللهللةىيلم ِّهللهلل    صلصج ِّةهيح ةهللصهللةىسّب ِّهللى مرهللااتهللو باتهلل

هللبيلتحدد يهللالادد صىيهللل فددب هللصو مدد اهللالمتمبِّدداهللالمسااتوى األيااديولوجيّدديوهلل صلهدديهللهللىدد ِّ اتخدداتهللمسددتص يتهلل

طهلل    صلصج ِّهلل طهلل اخاهلل صبصبديهلل)ادبقهللصاىتبيبههللالخ بهللاألصاهللالايهلل ه  هللاألموهللاألصبصبيهلللّصع هلل صج هللتدس مي ي

الماددد  اهللّدديوهلل همهدديهللهللةس يسدد ِّهللاليتهللببددبص هللىدد  هللمددوهللاإلاددّيل ِّهللهللسياساايّ وثانيهمااا المسااتوى الغددب  اهللهلل–

اهللصإااهللالعي  ِّةسدص هللهللبا ميع يهللاهللصماّ ةهللتح   هللمستدباهلل لصبصب ِّةاألهللديبِّ ل هللس يسيِّهللماّ ةهللتح   هللالمستدباهللال

هللةس يسد ِّهللتدس ميتهللهللموهللغ بوباهللالحب هللهللس يسيِّهللاّ هيهللالهللإلرتبغ هللبيلاص  هللبلصبصبيهللهللفبب ِّةالهللال ِّصاّيعتهلل

هللالسيب،-ل  صاهللالخيسب اهللصاعسحي هللالج صاهللموهلل با، هياهلللّوهللّيوهللهعيكهللإ بابهللموهللاالتحي هللالسصف  تي

فديهلل صبصبدياهللهللس يسيِّهلل ب اهللصبالكهلل ّصوهللو هلل هبهللاعدسيعهلل تح  هللصف،هللمصاوالهللالج صاهللالمعتهللديبِّ ال وهللاّاهلل

الحددب هللصاجهددتهللما ددعهلل صاهللغددب هلل صبصبدديهللما،دد تهللهللبادد اهللح ددثهللإعدد هللوثالثهااا المسااتوى االقتصااادي

يهللمسددتص يتهللاإلعتددي اهللصتح ددعهللالبعددرهللاهللصتدد عِّهلل ددتهللبيلب يلددةهللصالّسددي هللاالوت ددي يِّهللاهللتمبِّهللصاوت ددي  ِّةهللاجتميى ِّددة

طاهللإلىددي  هللهللياهللفجدديءهللماددبصعهلل)ميبادديا هللّمدديهللاّددبالادد صىهللاهللممدديهلل جا هدديهللفب سددةهللسدده ةهللل مدد ِّهللالتحت ِّددة سدديبدي

طهللإىمدديبهلل صبصبدديهللصتحسدد وهللمسددتصىهللالما اددةاهللصإوهللّدديوهللمب عدد هللالمتِّحدد  بيعتهددي هللس يسددةهللاحتددصاءهللالصال دديتهللهللي

هلل. 1)السيب،-اهللصتدص ةهللعهصاهيهللى رهللحسي هللاالتحي هللالسصف  تيمب ّ ِّةاأل

صبالكهلل ّصوهللهللهللتهللالا صىيهلل)الّصم عهصبع فّيوهللالب هللالسصف  تيهللى رهللالكهللبإعايءهللمّت هللالستا مي

طهلل- هبهلل هدصهللالتحد يهللهللالتح ِّ يتصاألهعهللفيهللت كهللهللوالمستوى األخيراالعدسيعهللاالوت ي يهللفيهلل صبصبياهللهلل-  ،ي

طهللفبب ِّددةالالددايهللصاجهتدد هلل صاهلل صبصبدديهللهلل  خ بهدديهلل ادد ِّهلل)صاألمعدديهلل هللاوت ددي  ِّةاهللألعهدديهللّيعددتهللتادديعيهلل ص،دديىي

ااتهللود  باتهللهللةىسدّب ِّهللهللددصِّ اهللصخب هللاالتحي هللموهللت كهللالحدب هللبالحب هللبا  ةهللمتب ِّهللهللةىسّب ِّهللصهللصاجتميى ِّة

                                                 
 .33-29ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

  وهلل هدعهلل ه افد هللبدثهللال ىي دةهللعهللصّديوهللمد1947الّصم عهصبعةهللاخت يبهلللابيب هللتاعيهللمّت هللاإلى عهللالا صىيهللتلس هللىيعهلل

بهللىوهللالمّت هللجب   هللمسمي هلل)موهلل جاهللس عهلل احدعاهلل  ِّهللاهللصّيعتهللتالا صى ِّةاهللصتعس ،هللاألىمياهللب وهللاألح ا هللالا صى ِّة

سدص هللصّديوهللبمع لدةهللب هللبالمايه  هللالتيهللىبفدتهللبيسدعهللح درهلل)صاهللبا الااص  هللصو هللاعبب،هللىع هللف ميهللهلل  مدبا  ِّةموهلل جاهلل

هلل–يبهللمدوهللمصودالهللصّ ب د   د ِّهللالمهللع.1956 ديهلل)العديتص اهللتدعهللحداهللهدااهللالمّتد هللىديعهللالهااهللالا صىيهلللح رهللامياهللاأل  ع

 المصسصىةهللالحب .
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طهلللمايلجدةهللهداا طاهللفّيعتهللاتهيو  ةهلل)ببصّسا هللّميهللاّبهللسيبدي طهللعصص ي ال،دارهللصالدصهوهللهللىيل ةاهللصامت ّ هللس حي

األصبصبدديهلللمصاجهددةهللالخ ددبهللالسددصف  تياهللصعت جددةهللل ههددعهللصاإل باكهللاألصبصبدديهللاألمب ّدديهلللم دديهبهللالخ ددبهلل

طهلل-السددصف ت ِّةهللةاسددّب ِّهللالوهللالددد باتهللالسددصف  تيهللصالدعيىددةهللبددل صاسدداةاهللهللهجصم ِّددةتسددت  الهللالد دديعهللبلىمددياهللهللسدديبدي

التدديهللتسددت  الهللته  دد هللهللدددصِّ الهددصهللهللالسدديب،-صل سددتهللمحدد ص  اهللصع ددب هللاألمب ّدديوهلل وهللاالتحددي هللالسددصف  تي

العتهدددي هللس يسدددةهللاالحتدددصاءهلللمحي دددب هللاالتحدددي هللهللمب ّ ِّدددةاألهللخيبج ِّدددةم ددديلحهعاهللممددديهللحددد اهللبيلس يسدددةهللال

طاهللص ابوداهللمسديى هعهللإلويمدةهللع ديعهللهللىيلميِّهللألعهعهللّيعصاهلل بصوهلل ع هللخ بهللهللالسصف  تيا هللىديلميِّهللصلد  هلل صبصب دي

ِّّ  تصلصوهللم التديهللاّبعيهدياهللهللتيب خ ِّةالاهللبمستص يتهيهللصم بّيتهيهللصمباح هيهللالتح ِّ يتالد ي  هللف  اهللّاهللهاههللهللب

 صلدةهللصهديهللعهللىد هللممب دصهللابعتديهللىادب هلل1949ع سيو//4صفيهللهلل 1)األ  ع يهللامياهلل سهمتهللفيهللصال  هللح ر

اهللصبب  يع ددياهللصفبعسددياهللصإ  يل ددياهللصّعدد ااهللصب ج ّددياهللصهصلعدد ااهللصالببتفدديااهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  الصال دديتهلل

طهلللهدعهللفديهللالاي دمةهلل صال عميبكاهللصالعبص جاهللصا س ع ااهللصلصّسمبصبغاهللّلى،يءهللمؤسس واهللىدد صاهللاجتميىدي

هللالد ِّصا ع دياهللتتاهد هللبمصجبد هللاأل ادمياهللح درهللهللمع ِّمدةصاادع وهللل تصو دالهللى درهللمايهد  هللإعاديءهللهللمب ّ ِّةاأل

فديهللحدياهللهلل  ِّةهلل صلةىوهللهللال ِّفيعلح راهللصااهللاألىبيءهللصتّيل رهللهعهللبتديسعهللصتحمِّهلل وهللتسالمصواةهللى رهللالمايه  هلل

 صاهللالح راهللصفيهللعه هللالايعهللهللى ِّ بمسيهللةاسّب ِّهللالصهللوت ي  ِّةاالصوصعهللاىت اءهللى  هياهللبيلمسيهمةهللبإمّيعيتهيهلل

طهللعهللباددهبهللتمددص هلل ى ددوهلل1949 طهللصى ع ِّددهللبسددم ِّي  وهللتمددتهللهللبادد األ  ع ددياهللاددمياهللح ددرهللهللمع ِّمددةىددوهللتاددّ اهللي

عهللتدعهللهللالتصسداةهلل1952اهللصفيهللىيعهلل 2)الح رهللفيهللالمايبّةهللال ِّصاالمصافدةهللى رهللالمايه  هللموهللوباهللحّصميتهلل

                                                 
 .33-29ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

االتهيو ةاهللبغعهللهللإلرالهللتتح ثهللىوهلل سبي هللى عهللاع،ميعهللصااع وهللهللال ِّصل ِّةموهللالج  بهللبيلاّبهلل وهللما عهلل  ب يتهللالا ويتهللهللهللهلل

طهللمددالهللهللإلددرل سددصف  تاهللصودد هلل اددص هللالددكهللهللاي  ِّددةالمهلل عهدديهللميبسددتهللس يسددةهللاالحتددصاء بغبتهدديهللفدديهللىدد عهللو ددالهللالجسددصبهللعهيح ددي

صالصسد رهللصإ جدي هللح دصاهللهللالادبو ِّةمصسّصاهللصموهلل جاهللاستّيلتهيهلللسح هللالج اهللالسدصف  تيهللمدوهلل با،ديهلل صاهلل صبصبديهلل

ى رهللاستا ا هلللتدباهللفّدب هللصالب يهللالايعهللاألمب ّيهلللعهلل ّصعصاهللهللاألمب ّ ِّةهللالاسّب ِّةل ما، ةهللاأللميع ةاهلل صهللألوهللالمؤسسةهلل

طهللو هللتّصوهللمّ هةهللهللخيبج ِّة ح رهللهللإلراع،ميعهلل صلتهعهلل صغ بهللمابصفدةهللالعتديحجاهللخي دةهللص وهللصاادع وهللخبجدتهللهللاوت ي  ِّي

ب بةهلل اهبهللموهللتصو الهللاتهيو ةهللببصّسدااهللببمديهللهللبا اهللب  هلل وهللإو اعهللالسصف  تهللى رهللح يبهللببل وهللال ِّصل ِّةتصاطهللموهللى لتهيهلل

طهلللتدباهللهاههللالهّسبِّ  فالهلل ب اهللل  هللألوهللالتهيصضهللمالهللالسصف  تهلل  بحهللمستح  طهللفحس اهللبداهللألوهللىد عهللإود اعهللصاادع وهللاي

التيل دةهللهديهللاحدت اهلل لميع ديهللهللالسدصف ت ِّةح هللالتحديلراهللود هلل جاداهللالخ دص هللهللإلرهللالفبب ِّةى رهللتدص ةهللى ويتهيهللب صاهلل صبصبيهلل

الهاداهللالفببديهللى درهللح ديبهللبدبل وهللهللعهسهياهللصىع حاهللستدالهلل صبصبيهللّ هيهللتحتهللالعهصاهللالسدصف  تياهللخي دةهلل وهللب هللالفبب ِّة

طهللج اطاهللمميهلل ِّّاّيوهللصاهعي طهلللمصسّصهللل د يعهللبهاههللالخ ص .هلل ا طهللوص ي  .بيالستايعةهللبيلم  بهللالسيب،هللا ي اهللالسبحيو افاي

 هلل.86محم هللحب  هلل يلحهللصمحم هلل صفياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)
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عاهللصباد هللمد اصالتهلل ص  ددةاهللتدعهلل،دعهلل لميع دديهلل1954اهللصفدديهللىديعهللل ح دراهللص،دعهللّد طهللمددوهللتبّ دياهللصال صعديو

هلل. (1ل ح رهللفبب ِّةال

هلل.التصساةهللب،عهلل ى،يءهللج  هللىم  ِّةصتصالتهللبا هيهلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

                                                 
   وهلل صاهللالبحبهللالمتصس اهللصل  هلللهميهلل يهللت وهللمال ِّصلاالسّع  عيف ةاهللالتيهللّيعتهللتبىهلل وهللهيت وهللهللال ِّصابغعهللمايب،ةهلل

ات ياهللبيلمح  اهللصالهلل سيى اوهللى رهللتدص ةهللالح راهللباهلل وهللح ص هميهللالماتبّةهللمالهللاالتحي هللالسصف تيهللصح هيح هللت   هلل

 وهللتب وهللل ح رهلل وهللالا صاوهللهللبا تف بتهللى رهللت كهللاالىتبا،يتهللهللاألمب ّ ِّةهلل ب صميس ِّة ىبيءهللالح رهللبد طاهلللّوهللال

اهلل صهللموهللالامياهللىببهللهصلع اهللصلصّسمبصبغاهللصإعميهللموهللالفبب ِّةوهللصس هلل صبصبيهللىببهلل لميع يهللالسصف تيهللو هللالهلل لتيهللم

هللى ِّ الجعص هللىببهللتبّ يهللصال صعيواهللبيإل،يفةهلللمصوالهللتبّ يهللصال صعيوهللالمه موهللى رهللالبحبهللالمتصس هلل مّوهلل وهلل   حهللوي

ىوهلل ب ،هللالجعص اهللصالح ص هللالستدبياهلل يحباتهللالح رهللالدي مةهللموهلل صبصبيهللص مب ّيهللىع هلل يهللى صاوهللمحتماهللهللجص ِّة

 التبّ ةهللال ص  ةهللمالهللاالتحي هللالسصف تي.

هللإلدرح درهللاأل  ع ديهللم بيود هلل فديىياهللصوبدصاهلل لميع ديهللف د هللسدصرهلل عد د هللهلل-1ىيب،ت هللفبعسيهللص لميع ديهللل سدبي هللاآلت دةةهللهللهللهلل

ىهللبسد هللاعتد اعهللبس هللتدس مهياهللصموهللعيح ةهلل خبهللإو  م ِّةالصح   هللالتيهلللهيهللم يل هللهللال ِّصلةم بيقهللهجصمياهللألعهيهللستّصوهلل

إااهللوص تهلل لميع يهللفيهلل اهللالح رهللفد هللتدتخ صهللمعد اهللصتتددب هللمدوهللاالتحدي هللالسدصف تيهللالسدتب ا هللهلل-2باضهللاألويل عهللمعهي.هلل

االتحي هللالسصف تيهلل خارهللالجد اهللاأللمديعيهلل ّبدبهللممديهلل خادرهلل يهللجد اهلل خدباهللهلل-3صح تهيهللصاستاي  هلل ويل مهيهللالمعت ىة.هلل

طهللل تحي هللهللاألمب ّ ِّةتّص وهللهااهللالج اهللصتس  ح هللبيلما اتهلل بصا هللمصسّصاهللصإىي  هللهللإلرألع هللسب،هلل وهللص اهلل  ّصوهللتح  ي

 و يعهللحب .هللإلرالسصف  تيهللص خارهلل وهلل ؤ يهلل

 .34محم هللى   هللاّبياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)
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هللاهللصتيب خهللاالع،ميعاهللص هةهللاالع،ميع.ال ِّصا هلل ب وهلل1صالج صاهللبوعهلل)هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

 *(1جدول رقم )

 األطلنطي، وتاريخ انضمامها، والصفة داخل الحلفشمال األعضاء في حلف  الّدول

 الصفة تاريخ االنضمام الّدولة التسلسل

 عضو مؤسس م2/4/1949 كيّةمرياأل المتّحدةالواليات   .1

 ======= ======== بريطانيـا  .2

 ======= ======== فرنسا  .3

 ======= ======== إيطاليا  .4

 ======= ======== كندا  .5

 ======= ======== بلجيكا  .6

 ======= ======== هولندا  .7

 ======= ======== البرتغال  .8

 ======= ======== الدنمارك  .9

 ======= ======== النرويج  .10

 ======= ======== أيسلندا  .11

 ======= ======== لوكسمبررغ  .12

 عـضــــو م18/2/1952 تركيا  .13

 ======= م18/2/1952 اليونان  .14

 ======= م9/5/1955 غربيّةالألمانيا   .15

 ======= م30/5/1982 إسبانيا  .16

 ======= م12/3/1999 التشيك  .17

 ======= م12/3/1999 المجر  .18

 ======= م12/3/1999 بولندا  .19

 ======= م29/3/2004 بلغاريا  .20

 ======= ======= استونيا  .21

 ======= ======= التفنيا  .22

 ======= ======= لتيوانيا  .23

 ======= ======= رومانيا  .24

 ======= ======= سلوفاكيا  .25

 ======= ======= سلوفينيا  .26

 ======= م1/4/2009 ألبانيا  .27

 ======= ====== كرواتيا  .28

 ةااللّتبصعيايعةهللبمصوالهللص ّ ب   يهللى رهللالمصوالهللتعهللاى ا هللهااالج صاهللموهللوباهللالبيحثهللبيالست 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88هلل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
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 املبحث الثاني
ظام

ّ
ةنوي للحلف وأجهزته الب الن

ّ
 املؤسسي

هلل

طهللعاددلت هللاددّ طهللمعدداُهللهللاأل  ع ددياددمياهللح ددرهللاتِّخدداهلل هللة ِّددال ِّصلاهللجا دد هلل خت ددرهللىددوهللاألحدد رهللمؤسِّسدد ي

طهللصالمايبّةهللفيهللهللال ِّصاف، طهللىوهلل وهللهللااألخبى طهللالح رهللجا تهللل هلله ّ طهللتع  م ي هلل. 1)مؤسِّس ي

صتحد د،هللهللةاسدّب ِّهللالهللام  ِّديترهللالالح  بةاهللبماعيهيهللالصاسالهللصالايمااهللالهللتدت بهللى دهللستبات ج ِّةاالإوهلل

طهلل صهللىمدد طهلل  اصلدد هللال هدد ارهللالحددب اهللبددد بهللمدديهلل  ددبحتهللفعِّدد صوهللصباسددمصهللاالسددتباتج يتهلللتحد دد،هللس يسدد ِّهللي

األهدد ارهللالس يسددةهللمددوهللصباحهددياهللبماعددرهلل عهدديهلل  ددبحتهللىد دد  هللمتحبّددةهلل صهلل سدد ص هللتهّ ددبهلل ج دد هللل دديحب هلل

 هدد ارهللإلددرهلل  ددةهللبيلهيىدداهللص ددصالطهللالمحهللاتالمتف ِّددبةهللمددالهللاألحدد اثهللصالتايمدداهللب ددصب هلل ددح حةهللصمع د ِّدد

األ  ع ديهللى درهللالمسدتصىهللالهّدبيهللصالام دياهللمدوهللب ا دةهللامياهلل ههللح رهلل تصخرهللتحد دهياهللهااهللالمههصعهللجسِّهلل

طهللبتحد د،هلل هد ارهللس يسدت هللال ِّفيعمباحاهللتلس س هللىع ميهللجااهللمب  هلل تمب دتهللبحمي دةهللالتديهللهلل؛الجميىيهللمبتب ي

لدعهلل ّدوهللى درهلل سدي هللهللالد ِّفيعاد صىي؛هللبماعدرهلل وهللصو مد اهللمدوهللته  د اتهللالخ دبهللالهللفبب ِّدةالهللالد ِّصام يلحهلل

صمعا هللمدوهللاالمتد ا اهللصتجد هلل عد هلل،دعهلل صالطهللص وديعهللهللجفبافياهللصإعميهللّيوهلل ّموهللفيهللت ص ،هللالخ بهللالا صىيِّهلل

طهلل طهللخدديب هلل صبصبددياهللصسددصرهللع مدد هللالددكهللمددوهللهددااهللالمههددصعهللالحدددي هللبادد الح ددرهللصص يحهدد هللهلليسددتبات ج ِّةب ح فددي

هلل هللالايهلل ص،حهللاله ّاهللالتع  ميهللل ح راهلل2وعهلل)اهللصل م   هللاع بهللالاّاهللب 2)الحب هللالبيب  

هللاىتمي اطهللى رهللميهللسب،اهللسصرهللع ب هللهااهللالمبحثهللموهللخ اهللالم يل هللاآلت ةةهللص

 المطلب األول: تقسيم الهيكل التنظيمي للحلف. 

 األطلنطي خالل الحرب الباردة.شمال المطلب الثاني: أدوار حلف 

هلل

هلل

هلل

                                                 
 .188م  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .86-85ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  74  

 املطلب األول
 تقسيم اهليكل التنظيمي للحلف

 

طهللامياهللالمايبّةهللفيهللح رهللهللال ِّصا طهللاأل  ع يهللص،اتهللع يمي هللبع ص ي طهللهللًطهللصه ّ طهللهللًطهللًط هللل ح دراهللتع  م ي ًط

 هلل بدد وهللاله ّدداهللالتع  مدديهللل ح ددرهللالمدد عيهلل1صالاددّاهللبوددعهلل)هللاهللةىسددّب ِّهللصهللاةس يسدد ِّهللهللا تددللرهللمددوهللمؤسسددت و

هللصالاسّبي.

هللهلل:قتصاديّةواال ةسياسيّ الأوالً: المؤسسة 

 صال جيواهللصهيةهلل اماهللفيهللهاههللالمؤسسةهللى  هللموهللاألجه  

 مجلس الحلف: -1

فدديهللالمادديبّةهللهللالدد ِّصاهللخيبج ِّددةهددصهللالسدد  ةهللالا  دديهللفدديهللالح ددراهلل ،ددعهللممب دد وهلل احمدد وهللىددوهللص باءهلل

اهللص ادد هللةاسدّب ِّهللالصهللوت دي  ِّةصاالهلل ِّةال ِّفيىصهللميل ِّةلجيوهللمخ  ةهللفيهللالاؤصوهللالهللى ِّ إلرهللالح راهللص دسعهلل

طهللفيهلل صب هلل عد هللال،دبصب اهللص ادتبكهللفديهللاجتميىيتد هللبؤسديءهللصاح ههللفيهللالسدعةهلل صهللىهللىي  ِّةالمج  هللاجتميىي

مددبت وهللفدديهللالادديعهللى ددرهللاألودداهللهللخيبج ِّددةاألى،دديءهللّ مدديهلل ىددتهللالحيجددةهللص باءهللالهللالدد ِّصاصحّصمدديتهللهللالدد ِّصا

طهلل ص ب  هللالمج  هللسّبت بهللىديعهللالح درهللصهدصهللالدايهلل حد  هللمّديوهللهللاصالممب صوهللال احمصوهللمب هللصاح  هلل سبصى ي

اهللص دددالهللى ددرهللىدديت،هللالمج دد هللمعيواددةهللالدددباباتهلل 1)ةلهبعسدد ِّهللةهللصالدد هللاإلعج    ِّددهللبسددم ِّةاالجتمدديعاهللصال فددةهللال

هلل.هلل 2)التيهلل عصيهلل وهلل تخاهيهللالح رهللصالتمه  هلللمؤتمباتهللومت هللالتيهلل اد هيهللةاسّب ِّهللالصهللةس يس ِّهللال

الا،صاهللص تعهللاخت ديبهللهللال ِّصلةع هللتا ِّهللهللس يسيِّهللصفيهللحياهللغ ي هلل ح هلل ى،يءهللالمج  هلل عص هللىع هللممباهلل

األى،يءهللحس هللالتبت  هللاألبج يهللل صلهعهللى رهللهللال ِّصاهللج ِّةخيببح  هللالابرهللل مج  هللموهلل،موهللص باءهلل

هلل. 3)األمب ّيهلل صاهللموهلل تصلرهللبحيسةهللالمج  هللخيبج ِّة وهلل ّصوهللص  بهللال

اهللصوددباباتهللالمج دد هللتتخدداهلل 1)ل د صاهللاألى،دديءهللميل ِّددةصالهللالدد ِّفيعص ح،دبهللج سدديتهللالمج دد هللص باءهلل

ممديهلل جاداهللهلل؛ةبيإلجميعهللصل  هللبيألغ ب ِّهللهللالت ص تهللى  هيهللةةاهللص ب د صهللاالستبعيح ِّهللهللاي  ِّة هللالال ِّصبسصاءهللفيهلل

                                                 
 .208-206،اهللصم  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللمبجالهللسيبهللهلل 1)

 .86ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

 .208م  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 3)
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هللى ِّ اهللص دددصعهللبمسددي 2)  اهللصتسددتفبقهللالّب ددبهللمددوهللالصوددتهللصالجهدد اتخددياهللالدددباباتهللفدديهللالمج دد هللمادِّددهللىم  ِّددة

ِّّااهللصلجيوهللمؤوتةهلل سيس ِّةالمج  هللميهلل    هللىوهللىاب وهلللجعةهلل بحس هللالحيجدةاهللصمدوهلل هدعهللهداههللال جديوهللهللتا

صلجعدةهللالعدصصياهللهللالد ِّفيعاهللصلجعدةهللالد ِّفيعاهللصلجعةهللتخ   هلل ِّفيعالةاهللصلجعةهلل)لجعةهللالاؤصوهللالبحيس ِّهللهللسيس ِّةاأل

اهللالم ع ِّةاهللصلجعةهللالبع يوهللالتع  مياهللصلجعةهللتخ   هللال صابئهللال ِّفيعتمح صهللالتخ   هللاالوت ي ياهللصلجعةهلل

اهللصلجعةهللالتعس ،هللالجصياهللفيهللحد وهلل وهلللجعدةهللةاسّب ِّهللالصهللالم ع ِّةعهللصال ىي ةاهللصلجعةهللالمصا عةهللصلجعةهللاإلى 

اءابهللالتص  يتهللصاإل  ِّهللتصهللبإتخهللال ِّفيع  يهللهلل  ِّهللموهللوباهللالح رهلللهللاتهللالصاج هللاتخياهيهللباّاهللجميىيِّهللجبِّ

هلل. 3)ى صاو

هلل:الّدفاعلجنه تخطيط  -2

تبتب هللهاههللال جعةهللبيله ّاهللالتع  ميهللل ح رهللبمج  هللالح راهللصتتّصوهللموهللاألى،يءهللال احم واهللص دالهلل

د  دد يهلل صهللالعددصصياهللصتامدداهللى ددرهللبفددالهللل ح ددراهللسددصاءهللباددّ هيهللالتهلل ِّددةال ِّفيىى ددرهللىيتدهدديهللتددد عهللالددد باتهلل

اءمج  هللالح رهلللفي يتهللالت ص باهلل صهللإهللإلرالتص  يتهلل تا   تاهلل صهللتخهد ضهللت دكهللالدد باتاهلل صهللحتدرهللهللجبِّ

اءاوتباقهللفيهللإ هلل. 4)ل ح رهللةاسّب ِّهللالهللستبات ج ِّةاالفيهللهللتف ِّباتهللجبِّ

هللاألمين العام:هلل-3

اهللالد ِّفيع رهللصلجعةهللتخ د  هللفيهللالح ر؛هللألع هلل ب  هللّ طهللموهللمج  هللالحهللس يسيِّهلل مباهلل ى رهللمع  هلل

ةألميعةهللإلرهللابيإل،يفةهلل ل ح دراهللصمدوهلل هدعهللصاجبيتد هللالد ديعهللبلىمدياهللالتعسد ،هللبد وهللاألى،ديءهللالد احم وهللهللالايمِّ

بيلح رهللىع هللمعيواةهللالدباباتهللالتيهللتهعهللالح راهللصتلم وهللالمستاديب وهللفديهلل مدصبهللاألمدوهللصغ بهدياهللصالد ديعهلل

اءبإ ةاتهللالتح، بهلللمؤتمباتهللجبِّ صع باطهللهلل.ف ميهللب وهللالح رهللصالجهيتهللاألخبىهللةس يس ِّهلللاصالمهيص،يتهللهللالدمِّ

اا هللتسديى ههللفديهللإعجدي هلل ىميلد اهللهللى ِّ فإوهللمّتب هلل تللرهللموهللهلل؛لميهلل عي هللبيألم وهللالايعهللموهلل ىمياهللصتاابهي

هللة 5)صهاههللالاا هللهيهللى رهللالعحصهللاآلتي

اهللص ددددالهللى دددرهللىيتدددد هللةس يسددد ِّهللال ب سدددهيهللمسددديى هللاألمددد وهللالاددديعهللل ادددؤصوهللهلل:ةسياسااايّ الالشاااعبة هلل-أ

هللمسؤصل يتهللصالصاجبيتهللاآلت ةةال
                                                                                                                                                     

 .70ل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .53لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

 .209م  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللمبجالهللسيب،اهللصهللهللهلل 3)

 .86ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)

 .87سيب،اهللصالمبجالهللالهللهلل 5)
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 صتد  مهيهللل م وهللالايع.هللةس يس ِّهللالإى ا هللالتديب بهللحصاهللالمص،صىيتهلل .1

اءإ .2 هلل.هللالحّصم ِّةصغ بهللهللالحّصم ِّةصهللة ِّهللال ِّصلاالت يالتهللبيلمع ميتهللهللجبِّ

 ابهللالعاباتهللصالمج ت.  ِّهللةهللصإإويمةهلل صباتهللصح ديتهلل باس ِّهلل .3

 ص  صابه.هللهللهللمهيمِّ بله ارهللالح رهللصهللاألى،يءهللبيلح رهللصالب يهللالايعهلليل ِّصاإى عهللالجمهصبهللب .4

ةهللص دددصعهلل ِّددةال ِّفيىهللةس يسدد ِّهللالةهلل ب سددهيهللمسدديى هللاألمدد وهللالادديعهللل تخ دد  هللصالااّدفاعشااعبة تخطاايط  -ب

هللبيلصاجبيتهللاآلت ةة

التديهللهلل ِّدةال ِّفيىفديهللّداهللمديهلل تا د،هللبديألمصبهللهللال ِّفيعإى ا هللالمعيوايتهللفيهلللجعةهللاؤصوهللتخ   هلل .1

هللتبتب هللبمج  هللالح ر.

لّاهلل صلةهللى،صهللفيهللالح راهللصتلب بهللالكهللفيهللهللال ِّفيعةهللالخي ةهللبم  اع ِّهللهللالعِّ ب باسةهللصجهيتهلل .2

اتالفبصعهلل هلل.المس ِّحةهللدصِّ

هللل م وهللالايع.هللال ِّفيعتد  عهللالماصب هللفيهلل مصبهللصمجيالتهلل .3

هللخيب هللالح ر.هللةاسّب ِّهللالصاله حيتهللهللةايلم ِّهللالإويمةهللصإ امةهللاالت يالتهللمالهللالمع ميتهلل .4

 ةهللص دصعهللبيلصاجبيتهللاآلت ةةالا م ِّةايعهللل مصبهللةهلل ب سهيهللمسيى هللاألم وهللالالعلميّةالشعبة  -ج

هللالمتا دةهللب عيىةهللاألس حةهللصت ص بهي.هللالا م ِّةتد  عهللالماصب هللفيهللاألمصبهلل .1

هللالمتا دةهللبت ص بهللصسيحاهللاالت يالتهللصالما صميت.هللالا م ِّةتد  عهللالماصب هللفيهللالمجيالتهلل .2

هلل.ةاسّب ِّهللالصهللالم ع ِّةمتيباةهللمسللةهللالتباب هللب وهللال عيىيتهلل .3

هلل

طهللصىم  ِّدفّب ِّدهللسدتبات ج ِّةاال هللمههدصعهلل  ع يهللجسِّهللإوهللح رهللاأل طاهللمعداُهللتلس سد اهللصت دصِّهللي رهللمدالهللبهللصتّ ِّدي

هللةهلل 1)اهللصعاّبهللمعهييِّهللال ِّصلهللالعِّ يعصالما  يتهللالج    هللفيهللهللاتالمتف ِّب

اعتهدديءهللالحددب هللالبدديب  هللهللبادد عهلل1991ةهللالددايهللتددعهللإعادديؤههللىدديعمجلااس تعاااون شاامال األطلسااي  -أ

ب باهللى رهللاله ّاهللالتع  ميهللل ح رهللل صاّ هللت كهللاتهللالتيهللبافدتهياهللح ثهلل  خصالت صِّ اتهللص ستصىبهياهللالت صِّ

التيهللاستد تهللىوهللهللال ِّصاالايهلل بب هللالح رهللب صاهللصس هلل صبصبيهللصابوهيهللصهللس يسيِّهللص ّصوهللبمع لةهللالجسبهللال
                                                 

 .88ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)
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 هلل صلددةاهللصمددوهللمهدديعهللالمج دد هلل44ىدد  هلل ى،دديح هلل)هللل  ددبحاالتحددي هللالسددصف  تيهللالسدديب،اهللص،ددعهلل صاهللج  دد  هلل

اءإلا  ميتهللتعالهللصاتخياهللهللةاألى،يءهللفيهللالح رهلللمصاجهةهلل  ِّهللهللل ِّصااالتايصبهللصالتعس ،هللب وهلل اتهللالمعيسبةهللجبِّ

لببعديمجهللالادباّةهللمدوهلل جداهللالسد عهللهللالد ِّصااع،دميعهللهللىم  ِّدةاهللصمتيبادةهللتسده اهللةاسدّب ِّهللالبميهللف هيهللالصسديحاهلل

هللّخ ص هللسيبدةهللالع،ميمهيهللالّيماهللل ح ر.

صوهللامياهللاأل  سياهللتدعهللإعاديؤههللةهللهصهللت ص بهلللمج  هللتاياألطلسي -مجلس الشراكة األوروبي -ب

فديهلل صبصبديهللهللصمع ددةهللهللالد ِّصايتهللب وهللمتيباةهللتص  الهللصتع  عهللاألىبيءهللصالمسؤصل ِّهللهللمهيمِّ عاهللصموهلل1997ىيعهلل

اهللةاسددّب ِّهللالاهللصةس يسدد ِّهللالاهللصمع ِّددةاأل  ع ددياهللصت ددص بهلل ل دديتهللالتادديصوهللف مدديهللب عهدديهللفدديهللّيفددةهللالمجدديالتهللاأل

هلليتهلل اخ هي.هللاهللل،ب هللاحتميالتهللال باىيتهللصالع اىوت ي  ِّةصاال

 

 :ةعسكريّ الثانياً: المؤسسة 

صإب اءهللهللةاسّب ِّهللال دالهللى رهللىيتدهيهللمهيعهللالتخ   هللل س يسيتهللهللال ح رهللالبح  هللاسّبيِّهللهيهللالجهي هللال

هلل.هلل 1)ل ح رهلل ِّةال ِّفيىبميهلل تا ،هللبيألمصبهللهللال ِّفيعالماصب هلللمج  هللالح رهللصلجعةهللتخ   هلل

هللةاسدّب ِّهللالصالد دي اتهللهللاةاسدّب ِّهللال جعدةهلل وهللهمديةهللالبح سدمدوهللجهدي  وهللهللةاسدّب ِّهللالصتتللرهللالمؤسسدةهلل

هلل.هلل 2)البح سة

فيهللالح رهللصت،عهللبؤسيءهلل بّيوهللالج صاهللل  صاهللهللةىسّب ِّهللالا  يةهللتا هلل ى رهللس  ةهللهللةاسّب ِّهللالال جعةهلل

معتخ هللموهلل ى،يحهيهللبيستبعيءهلل  س ع اهلل مب هيهللمع ص هللم عيهللهللىسّبيِّهللاألى،يءهللفيهللالح رهللص ب سهيهللويح هلل

اتلا عهللصجص هلل هلل. 3)ل  هيهللةىسّب ِّهللهللوصِّ

إااهلل ىتهللالحيجةاهللهللاهللصباّاهللاستبعيحيِّهللصتجتمالهللال جعةهللفيهللصااع وهللمبت وهللفيهللالسعةهللباّاهلل صبيِّهلل

هلل. 4)ىع هللال،بصب هللص 

هللةهلل 5)ص دالهللى رهللىيت،هللهاههللال جعةهللالمهيعهللصالمسؤصل يتهللاآلت ة

                                                 
 .72صهللمبجالهللسيب،ال  رهللمبسيهللص حم هللصهبيواهللهلل 1)

 .54لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

 .72ل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 3)

 .23بج هللالعا باتاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)

 .28ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 5)
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 إى ا هللالتديب بهللال  مة. -1

هيتإى ا هلل -2 هللياهللل ح ر.صالمدتبحيتهلللتلم وهلل فيعهللماتبكهللصفاِّهللهللالتصجِّ

 يتهلللمج  هللالح رهلللفي يتهللاتخياهللالدباباتهللال  مة.تد  عهللالمدتبح -3

الح ددرهللهللاسددتبات ج ِّةت ددب هللفدديهللهللتف ِّددباتتادد   تهلل صهللهللةابهللالتا  مدديتهللالخي ددةهللبتعه دداهلل  دد دد إ -4

 .ةاسّب ِّهللال

 .ةاسّب ِّهللالالتخ   هللل س يسيتهلل -5

 .ةاسّب ِّهللالصالخ  هللف ميهلل تا ،هللبيلاؤصوهللهللال ِّباسيتإى ا هلل -6

هلل.هلل 1)ةاسّب ِّهللاليلاؤصوهللإس اءهللالماصب هللألجه  هللالح رهللف ميهلل تا ،هللب -7

وهللفيهللال جعةهللل  صاهللاألى،يءاهللف، طهللىدوهللبؤسديءهللاألبّديواهلل دتعهللتا دعهعهللمدوهللصصهعيكهلل ى،يءهلل احم

صّيعدتهللبمع لدةهللهلل 2)ل ح درهللةاسدّب ِّهللالمتيبادةهللالتخ د  هللل س يسديتهللهلل د ِّهللوباهلل صلهدعهلل جتمادصوهللبيسدتمبابهللبد

هللاّداهللمدوهللبب  يع ديلتتّدصوهللمدوهللممب د وهللصهلل 3)اهللصتابرهللبيلمجمصىةهللال احمةةاسّب ِّهللالل جعةهللهللالتعه ا ِّةاأل ا هلل

هديهللاصفبعسديهللامب ّ ِّدةاألهللالمتِّح  صالصال يتهلل هللةاسدّب ِّهللالب هللىدوهللال جعدةهللص دصب هللم دفِّهللهللافديهللصاادع وهللمدبِّ

هلل. 4)ل ح رهللستبات ج ِّةمسؤصلةهللىوهللاإل اب هللاالتّصوهلل

ل ح درهللهللةاسدّب ِّهللالعهللمدوهللالد دي  هلل1966اعسدحي هللفبعسديهللىديعهللهللباد تعهللإلفيءهللهاههللالمجمصىةهللال احمدةهللهلل

 ب سهيهلل،يب هللهلل 5)ة ِّهللال ِّصلهللةاسّب ِّهللالاستب الهيهللبجهي هلل خبهللفيهللاله ّاهللالتع  ميهللل ح رهلل   ،هللى   هللاله حةهللص

طهلل عد هللتمدتهلل 6)ةاسدّب ِّهللالبحد  هللال جعدةهللهللجعسد ِّةت هللمخت هدةهللىدوهللاألى،ديءهللتّدصوهللجعسد ِّهللهللال ِّصاموهلل ح هلل .ى مدي

هللفيهللصوتهللالح،.هللةاسّب ِّهللاللجعةهللإلرهللاىص  هللفبعسيهلل

 :ةعسكريّ الالقيادات  -1

                                                 
 .73-27مبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللل  رهللهلل 1)

 .10اهللصمبجالهللسيب،إسميى اهلل ببيهللمد  اهللهللهلل 2)

 .55لؤيهللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 3)

 .50م  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)

 .72ل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 5)

 .73م  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 6)
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ل ح رهللصام تهللهاههللالد دي اتهللفديهللفتدب هللالحدب هللالبديب  هللهللةاسّب ِّهللاليهللالجهي هللالبيعيهللفيهللالمؤسسةهلله

هيصهيهللو ي  هللاأل  سيهللهللفبى ِّةةهلل تبالهلللهيهللو ي اتهللبح سب ثهللو ي اتهلل هللالمتِّح  )عصبفصلك هللفيهللالصال يتهللهللمدبِّ

اتالصو ددي  هللهللاصو ددي  هللالدعددياهللاإلعج  دد يهللامب ّ ِّددةاأل –فدديهلل)ال ه ددبا هللهللهدديمدبِّهللالمتحيلهددةهللفدديهلل صبصبدديهللهللدددصِّ

هلل. 1)هللفبى ِّةص ب  هللهاههللالد ي اتهلل،يب هلل مب ّيهللص تبالهلللهيهللو ي اتهللهللاب ج ّيهلل-ببصّسا

هللةالمتحالفة في األطلنطي قّواتالقيادة  -2

ألمب ّدديهللهللهللاإلو  م ِّددةمدد ابهللالسددب يواهللصمددوهللالم دديههللهللإلددرع دديقهللاخت ي ددهيهللصإاددبافهيهللمددوهللالد دد هللالاددميليهلل

فديهللهللالميح ِّدةحيتهلل يهللبمديهللفديهللالدكهللالببتفدياهللصالجد بهللالبب  يع دةهللصّيفدةهللالمسد ِّهللاصا ئهلل صبصبيهللص فب دهللإلرهللميل ِّةالا

صبيل بجدةهللاألصلدرهللى درهللهللالبح  اهللص اتم هللتجه  هيهلل 2)هاههللالمع دةهللالصاواةهللتحتهللإابافهيهللميهللى اهللالدعياهللاإلعج   ي

هللجص ِّدةالهلل ددصِّهللالاألس صاهللالبيلثهللاألمب ّيهللصج ءهللموهللاألس صاهللالسي  هللاألمب ّديهللفديهللالبحدبهللاألبد ضهللالمتصسد هللص

ددفدديهللالجدد ءهللاألّبددبهللمعهدديهللصهلل مب ّ ِّددةة.هللصبددالكهللعجدد هلل عهدديهللو ددي  هللالببتفيل ِّدد اتالةهللهدداههللمهمِّ تددلم وهللمع دددةهللإاددبافهيهللهللدددصِّ

بمديهللف هديهللالجد بهللالصاوادةهللهللاف هديهللحب ِّدة يهللى صاوهللىعهياهللصحمي ةهللال دبقهللالبهلل  ِّهللىعهياهللصهللال ِّفيعبيلحمي ةهللال  مةهللص

اتالال  مددةهللىعدد هللال،ددبصب هلللد ددي  هللهللى ِّ  صب اهللصتددد  عهللالمسددي،ددموهللمع دددةهللإاددبافهيهللمبدداةهلل  سدد ع ااهللصجدد بهلل)  هللدددصِّ

هيهللموهللّيفةهللالجعس يتهللل  صاهللاألى،ديءهللفديهللصمديت هللاحب ِّة ف ب هللموهللماي هللالبهللوصِّ المتحيلهةهللفيهلل صبصبياهللص تبالهلللهيهلل

 ةهلل 3)هيهللاتتبالهلللهاههللالد ي  هللفبى ِّةعاهللصهعيكهللب ثهللو ي اتهلل1967الح راهللصتعهللتاّ  هيهللىيعهلل

اهللصجدد بهللصجص ِّددةهللحب ِّددةا دديتاهللصوصاىدد هللبدددةهللغددب هللاأل  ع دديةهللتتددللرهللمددوهلل سدد صااهللصغصِّهللو ددي  هللمع هللهلل- 

هلل  س ع اهللصع بص .

هيصس هللاأل  ع يةهللهللبب ِّةالالد ي  هللهلل-   .هلل 4)ج  ب هللمي  باهللصمدبِّ

 هللالمتحالفة في القنال: قّواتالقيادة  -1

يااهللابت اءهللموهلليهللصإابافهيهللى رهللالدعياهللاإلعج   يهللصم اخاهللبحبهللالامال ِّفيى دالهللع يقهللاخت ي هيهلل

هياهلل 5)عهي ةهللالمسيحيتهللال يبسةهللحترهللالخ هللالايهلل  اهللاسّت ع اهللبصس هللال عميبك صص  هللم  عةهلل)عصبثهللهللصمدبِّ

                                                 
 .211حم هلل بصهللالخ باهللمبجالهللسيب،اهللصم  هرهلل هللهلل 1)

 .72ل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

 .89ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 3)

 .74-73ل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)

 .89ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 5)



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  80  

اتصالحمي ةهلللمع ددةهللإادبافهيهللص ددالهللتلل ههديهللمدوهللهللال ِّفيعفيهللبب  يع ياهللصى رهللىيتدهيهللصاج هلل ةهللةهللصهصلع  ِّدبب  يع ِّدهللودصِّ

 .هللهللهللهلل 1)تتبالهلللهيهللع باطهللل فبهللحجعهللمع دةهللإابافهيهللفبى ِّةةهللص س صاهلل احعاهللصالهلل صج هللل  هيهللو ي اتهللصب ج ّ ِّهلل

هللةالمتحالفة في أوروبا قّواتالقيادة  -2

ةهللالحد ص هللالتبّ ِّدهللإلدرادمياهلل فب د دياهللصمدوهللسديحاهللالمحد  هللاأل  ع ديهللهللإلدر دالهللع يقهللإابافهيهللموهللالعدبص جهلل

 هللمدوهللالبحديباهلل2م  د وهللّدعهللةبد هللص ّبدبهللمدوهلل)ب 2تف يهللميهللمسيحت هللموهللال يبسةهلل ّببهللموهلل)م  صعيهللّدعهلل 2)ةاإل باع ِّهلل

هيهلل 3)م  صوهللعسمةهللهلل320ص د عهيهللحصاليهلل ب ج ّدياهلل ب سدهيهلل،ديب هلل مب ّدياهللهلل-م  عةهلل)ا ه با هللودب هللببصّسداهللصمدبِّ

هللة 4)هيهللافبى ِّةموهلل هعهللالد ي اتاهللص تبالهلللهيهللب ثهللو ي اتهللهللصتا ُّهلل

هللةهللماليّةقيادة المنطقة الش -أ

هدي اتصتتددللرهللمددوهللهلل 5)يب هللبب  ديعيم  عددةهلل)ّصلسددي  هللفديهللالعددبص جاهلل ب سددهيهلل،ددهللمدبِّ فدديهللهددييهللهللحب ِّددةبهللودصِّ

اتصاّصم اهللص اتفيهللعصبثهللصص اهللصهللحب ِّةبهللوصِّ هلل.هلل 6)فيهللم  عةهللستيععجبهللفيهللالعبص جهللبب ِّةهللوصِّ

هللةقيادة المنطقة الوسطى -ب

هي ةهللفديهللبح سدهللصجص ِّدةهللبب ِّدةهللودصِّ صتتدللرهللمدوهللهلل 7)فديهلل)ببصلسدتصع هللفديهللهصلعد ااهلل ب سدهيهلل،ديب هلل لمديعيهللمدبِّ

هلل. 8)فيهللال عميبكهلل س صاهللبحبيِّهللهللإلرهلليفة لميع ياهللبيإل،

 ة:قيادة المنطقة الجنوبيّ  -ج

هي ىدوهللإ  يل دياهللهلليلد ِّفيعاهللص ددالهللع ديقهللإادبافهيهللب 9) ب سهيهلل،يب هلل مب ّيهللا-  يل يإ–فيهللم  عةهللعيبصليهللهللمدبِّ

صال صعيواهللصتبّ ياهللصمع دةهللالبحبهللاألب ضهللالمتصس اهللصم، ،هللجباهلل ديبقهللحتدرهللسدصاحاهللسدصب ياهللصبحدبهللمبمدب هلل

هلل. 10)األسص هللهللصالبحب

                                                 
 .74ل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .57اهللمبجالهللسيب،اهللصلؤيهللإبباه عهللهلل 2)

 .50محم هللى   هللاّبياهللاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 3)

 .90ل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)

 .90ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 5)

 .211م  هرهلل حم هلل بصهللالخ بامبجالهللسيب،اهللصهللهلل 6)

 .90ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 7)

 .74ل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 8)

 .90ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 9)

 .211اهللمبجالهللسيب،اهللصالايلم ِّةفيهللالس يسةهللهللصالتّتِّ تم  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللاألح رهللهللهلل 10)
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 ( *1الشكل رقم )

 م1998 عسكريّ وال لحلف األطلنطي المدنيّ  يبين الهيكل التنظيميّ 
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الو ك  التن  مب ل عف شمار ا طعسب 

(  ( 1998"المدنب  قاليسكإير

 لسنر الت ط ط الدرفا ب

DPC        

  َسعس حعف الناتً

NAC       

َسمً ر الت ط ط النًقي  

NPG           

العسا  المسا درة لمسعس ال عف 

قلسنىىىىىىىر الت طىىىىىىى ط الىىىىىىىدرفا ب 

 قَسمً ر الت ط ط النًقي 

السكإت إ اليام لع عف 

SG           

 ه ئر ا ،كا  المدن رر الدرقل رر

ICS              

 السنر

 اليسكإيرر

MC 

الدرقل رر ه ئر ا ،كا  اليسكإيرر 

IMS            

 َسمً ر الت ط ط اإللع م رر 

 كندا قالًاليات المتر دة

 ل ادة الت الف فب أق،ق ا 

ACE           

 ل ادة الت الف فب ا طعسب

ACLANT      

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/NATO/sec02.doc_cvt.htm
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 ته وأهدافه:الحلف وشروط عضويّ  ثالثاً: ميثاق

 :*ميثاق الحلف -1

.هللتددعصهلل  بيجتدد هللى ددرهلل وهلل" ؤّدد هللجدديءهللم بدديقهللح ددرهللاأل  ع دديهللمددوهلل  بيجددةهللص بباددةهللىاددب هللمددي  

صمبي حد اهللّمديهلل ؤّد صوهللبغبدتهعهللفديهللالاد اهللهللالمتِّح  ارهللهاههللالمايه  هللإ ميعهعهللبلغباضهللم بيقهللاألمعهلل  ب

اداصبهعهللصتدبابهعهللهللحب ِّدةمالهللجم الهللالااص هللصجم الهللالحّصميتاهللصود هللىدد صاهللالاد عهللى درهللالمحيف دةهللى درهلل

طهللل مبي ئهللالماتبكهللصم ع ِّهلل اسدتدبابهللهللإلدرهللالهب هللصس  يوهللالديعصواهللصهعهلل سداصوهللحب ِّةصهللال  مدبا  ِّةتهعهللصفدي

فدديهللاددمياهللاأل  ع ددياهللصودد هلل ددممصاهللى ددرهللتصح دد هللجهددص هعهللل دد فيعهللالماددتبكهللهللبفيه ِّددةاألحددصااهللصعاددبهللال

ىدوهللمع ددةهللهلليلد ِّفيعى رهللالدكهللصافددصاهللى درهلل حّديعهللالمدي  هللالخي دةهللبهللصالمحيف ةهللى رهللالس عهللصاألمواهللصبعيءطهلل

هللةهلل 1)هيهللااميليهللاأل  ع ي"هللصااتم تهللال  بيجةهللى رهلل مصبهللبح سة

 عهللالماتبكهللص،بصب هللالاماهللل حهي هللى   .تلّ  هللتبابه .1

طهلل.صل  هللهجصم ِّهللهللم بيقهللالح رهلل فيىي هلل .2  ي

 اهللص خ،الهلللمبي حهيهللص  ت عهللب .المتِّح  ةهلله حةهللاألمعهللم بيقهللالح رهلل اتبرهللبلصلص ِّهلل .3

هلل.بفيه ِّةعابهللالإلرهللاهللباهلل سارهللةاسّب ِّهللالالم بيقهللالهلل دت بهللى رهللاألمصبهلل .4

اهللال  مدبا  ِّددةى ددرهلل سد هللصمبدي ئهللهللتددصعهللالح،ديب هللالمادتبّةهللل دد صاهللاألى،ديءهللفديهللالح در .5

 الهب اهللصهيهللاألس هللالتيهللتدصعهللى  هيهللح،يب هللالفب .هللهللحب ِّةصمب  هللس ي  هللالديعصوهللص

 :عضويّةشروط ال -2

تهللى رهلل ع ةهلل" جص هللأل بارهللالمايه  هللمتدرهللاتهددتهللالمي  هللالاياب هللموهللم بيقهللح رهللاأل  ع يهللع َّهلل

ِّّ ص،الهلل جا هيهللفيهللمتّصوهللفيهللهلل صبصب ِّةهلل  ِّةهلل صلةبإجميعهللاآلباءهلل وهللت ىصاهلل صالمسيهمةهللى رهللهللى ِّ المسيهللب

تا   هللمبي ئهللهداههللالمايهد  هللصالحهدي هللى درهللالسد عهللصاألمدوهلللمع ددةهللادمياهللاأل  ع ديهللمدوهللاالع،دميعهلللهدي.هلل

دد هلل  ِّددةهلل صلددةصت ددبحهلل طهللفدديهللالمايهدد  هللمتددرهلل ص ىددتهللصبدديح،هللصمسددتع اتهللوبددصاهللهللتصجِّ لهدديهللهدداههللالدد ىص هلل بفددي

اهللى رهلل وهللتدصعهللاألخ ب هللبإب غهللّيفةهلل  بارهللالمايه  هللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  اع،ميمهيهللل ىهللحّصمةهللالصال يتهلل

فديهللالح درهللفديهللصودتهللالحد،اهللهللا،دص ِّةوهلل عهيهلل ص،حتهلل عهيهللمهتصحةهللل ع،ميعهللل بالكاهللموهللخ اهللالكهللتب ِّهلل

                                                 
هللالمبف،هلل ب وهللمايه  هللصم بيقهللالح ر1الم ح،هلل)هللهللهلل . 

 .211م  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)
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طهلل بباةهللل  ال حدةهلل ج هللتصافبهيهللفيهللّداهلل صلدةهللت  د هللاالع،دميعهلللمايهد  هللهللا،ص ِّةإالهلل عهيهللص،اتهللابص ي

هللة 1)الح راهللصهي

التي ترغب  الّدولةاألعضاء األصليين في الحلف باإلجماع على قبول  الّدولموافقة  ضرورة -أ

 .هلل 2)ف هلل مّوهلل وهللتدباهلل؛الح رهللى رهللالكفيهللاألى،يءهللهللال ِّصافإوهلللعهلل صاف،هلل ح هللموهللهللباالنضمام للحلف.

دولااةً الجدياادة لمعاهاادة حلااف األطلنطااي  عضااويّةالنضاامام واللطالبااة ال الّدولااةأن تكااون هلل-ب

يهلل د ِّهللهديهللصحد هيهللالددي ب هللى درهللالتهللصبصب ِّدةاألهللال ِّصاحد دةهللمهي هيهلل" وهللهللإلر.هللهااهللالاب هلل بجالهللةأوروبيّ 

طهللب وهللالديعصع  وهللصالجفباف  واهللفهعديكهللمدوهللالجفدباف  وهللمدوهلل حد  هلل ل ب اه ة"هللصهااهللالاب هلل ب بهللج الطهللصخ في

عهبهلل)معسك هللفبعهللال ع ببهللاهللصهعيكهللموهلل ح  هيهللموهللمستعدايتهللالابو ِّةاهللالهللس ميهللح ص هيهللصبصب ِّةاألهللديبِّ ال

طهللصبصلعد ااهللصالدباضهللاألخدبهلل حد  هلل وهللت دكهلل التيهللهللّيعتهللتمباهللالح ص هللالهي  ةهللب وهللاالتحدي هللالسدصف  تيهللسديبدي

لد هللهللصبصب ِّةاألهللديبِّ الح ص هللتعتهيهللىع هللجبياهللاألصباااهللصهااهللالج اهللصالخ رهلللا عهللتا  وهللح ص هللصا،حةهللل 

لح در؛هللألوهللاألخداهللبديلب يهللاألصاهلل اعديهلل عد هللالهلل مّدوهللفديهللاهللا،دص ِّة هللادبص هللوصاىد هللال  بهللويعصع ِّةهلل هم ِّة

طهللاالع،دميعهلل األى،ديءهللفديهللالح دراهلل مديهللهللالد ِّصالح درهللحتدرهلللدصهللصافددتهللّيفدةهللإلدرهللال تحي هللالسصف  تيهللسيبدي

طاهللموهللح ثهللالمب  هللبيالع،ميعهللهللعاألخاهللبيلب يهللالبيعيهللف ت حهللالمجياهلل مي هلل. 3)إل  االتحي هللالسصف  تيهللسيبدي

يسااعد علاى االنساجام  رّكزالنضمام في مللديها الرغبة  عضويّةطالبة للال الّدولةأن تكون هلل-ج 

هلل 4)الهدب هللصسد ي  هللالدديعصوهللحب ِّدةصهللال  مدبا  ِّدة.هللبتا  د هللمبدي ئهللمع مبادئ ديباجة ميثاق معاهدة الحلف

فبهللل  صلةهللالباغبةهللبيالع،ميعهللص،الهلل مّعهيهللمدوهلل وهللتسديى هللى درهللتا  د هللالمحيف دةهللى درهللا،بصب هلل وهلل تص

باددّاهللىدديعهللهللةاسددّب ِّهللال دددةهللاددمياهللاأل  ع ددياهللص ت،ددحهللمددوهللهددااهللالاددب هلل عدد هلل ادد بهللل ددد ب هللالسدد عهللفدديهللمع

صبب  يع ديهللفديهللب ا دةهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  األمدبهللالدايهللجاداهللالصال ديتهللهلل؛بادّاهللخديصهللصالمصوالهللالجفبافديِّهلل

 عدااكهللهللس يسديِّهلللح دراهللبغدعهللاخدت رهللمبدي ئهللع يمهديهللالإلدرهللاتاّ اهللالح رهلل اجايوهللالببتفدياهللل ع،دميعهلل

هلل.هلل 5)ل صاهللالح رهللس يسيِّهللعهللالل ع ي

 أهداف الحلف: -3

                                                 
 .65صل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللهللهلل 1)

 .211اهللمبجالهللسيب،اهللصالايلم ِّةفيهللالس يسةهللهللصالتّتِّ تم  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللاألح رهللهللهلل 2)

 .66ل  رهللمبسيهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 3)

 .202اهللمبجالهللسيب،اهللصالايلم ِّةفيهللالس يسةهللهللصالتّتِّ تم  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللاألح رهللهللهلل 4)

 .67اهللصل  رهللمبسيهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،هللهلل 5)
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دةمجمصعهللمصا هللم بيقهللمايه  هللح رهللاأل  ع يهلل مّوهللاستعتي هللاأله ارهللصالمبدي ئهللإلرهللهللاستعي اطهلل هللالايمِّ

اهلل صهللدصِّ يلاهللصاالمتعدديعهللىددوهللالته  دد هللبددالسدد م ِّةبدديل بقهللهللة ِّددال ِّصلل ح ددرهللمددوهللتسددص ةهللالخ فدديتهللصالع اىدديتهلل

طهللاهللص وهلل ّصوهللهعيكهللتايصعالمتِّح  يقهللاألمعهللاستاميلهيهللب ب دةهللالهللتته،هللمالهللم ب األى،ديءهللهللال ِّصاب وهللهللمتبي الطهللهللي

الهللتؤببهللهداههللالمايهد  هللى درهللحددصقهلل اهللى رهللوت ي  ِّةصاالهللةس يس ِّهللالصهللةاسّب ِّهللالفيهللالح رهللبّيفةهللالمجيالتهلل

هللالد ِّصااهللص وهللتتسدعهللالا ودةهللبد وهللالمتِّحد  األى،يءهللصالت اميتهيهللالمع صصهللى  هديهللفديهللم بديقهللاألمدعهللهللال ِّصا

يتهللتتاديبضهللصع دصصهللىد عهلل خصلهديهللفديهللاتهيودإلدرهللاهللبيإل،ديفةهللمع ِّدةاألى،يءهللبيلتايصبهللفيهللالمسديحاهللاأل

ةهللصاسدتدبابهللصالص  ِّدهللالسد م ِّةهللة ِّدال ِّصلالمايه  هللص صالطهلللتحد ،هلل ه ارهللالح رهللفيهللالامداهلللتصب د،هللالا وديتهلل

ّيفدةهللالمجديالتهللبد وهلليهللفدااصبهيهللصتحد د،هللالتاديصوهللالمتبدي اهللهللبفيه ِّةاألى،يءهللفيهللالح راهللصتلم وهللهللال ِّصا

 واهللصتصح د هللّيفدةهللالجهدص هللل د فيعهللالمادتبكهلل ِّهللالد ِّصللمحيف ةهللى درهللاألمدوهللصالسد عهللإلرهللا ى،يحهياهللصالسايهلل

هلل. 1) يهللى صاوهللخيبجياهللصتحد ،هللاألموهللالجميىيهلللّيفةهللاألى،يءهلل  ِّهللل  صاهللاألى،يءاهللص

طهلل مّوهللتح   هللمجمصىةهللاألهد ارهللصالص ديحرهللالتديهلل ع ادلهللألج هديهللح درهللصموهللخ اهللميهللتعهللاّبههللسيبدي

هللة 2)صاوت ي  ِّةهللةس يس ِّهللصهللةىسّب ِّهللامياهللاأل  ع يهللبب ثهللص يحرهلل

 بمجمصىةهللموهللالمهيعهللصالصاجبيتاهلل همهيةهللةاسّب ِّهللال تهللالص  هةهللةهللصتمبِّهللةعسكريّ الالوظيفة  -1

هللل  صاهللاألى،يء.هللجميى ِّةالهب  ةهللصالهللةاسّب ِّهللال،بصب هللو يعهللالح رهللبت ص بهللالد باتهللهللهلل- 

هللمحتما. يهللى صاوهللخيبجيهللهلل  ِّهللهللهلل- 

طهللهللاىتبدديبهلل يِّهللهلل- هلل هللالدد ِّصاّدداهللهلل،دد ِّهللىدد صاوهللمسدد حهلل دددالهللى ددرهلل صلددةهللمددوهلل ى،دديءهللالح ددرهللىدد صاعي

هللالمتحيلهة.

اءاتخياهللاإلهللهلل-  هلل د ِّهلللهللجميى ِّدةاألى،ديءهللمدوهللتد اب بهللهللالد ِّصاةهللمدوهللاتهللال  مةهللصال،بصب ِّهللجبِّ

هلل.المس ِّحةهللدصِّ الى صاوهللبميهللفيهللالكهللاستخ اعهللهلل يِّهلل

هلل همهيةهللةهللتتح  هللفيهللى  ةسياسيّ الالوظيفة هللهلل-2 هللموهللالمهيعاهلللااَّ

هلل.الس م ِّةىيتهللصالخ فيتهللب وهلل صاهللالح رهللبيل بقهللاتسص ةهللالع هللهلل- 

هللاهلل صهللالته   هللبهيهللف ميهللب عهي.دصِّ الالت اعهلل صاهللالح رهللبيالمتعيعهللىوهللاستخ اعهللهللهلل- 

                                                 
هللمهللهلل 1) هلل فيقا هلل  ة هللاأل  سي هللح رهللاميا هللالامباصيا ِّّ محم  هللالهللب هللهللايلميِّهلل ا   هلل بيا هلل بص هللصالمتيباةا عاهلل2003ل تعس ،

 .12-11ص

 .36-34ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)
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هللتجس  هللمب  هللالتايصبهللالجميىيهللب وهلل ى،يءهللالح رهللفيهللحيالتهللالته   هللاألمعي.هللهللهلل- 

هللل ح راهللصموهللالكةهلل هم ِّةهللوت ي  ِّةاالل ص  هةهلل: ةقتصاديّ االالوظيفة  -3

هلل.وت ي  ِّةاال،بصب هللالاماهللمالهلل ى،يءهللالح رهللبإ الةهللال باعهللصالتعيف هللفيهللس يستهعهللهللهلل- 

هللتاج الهللمب  هللالتايصوهللصالتبي اهللالتجيبياهللصاالع مي هللاالوت ي يهللهللل صاهللالح ر.هلل- هلل

مدةهللى درهللالتاديصوهللصاالعد مي هللمصح  هلللد صاهللالح درهللويحهللاوت ي  ِّةال فالهللبيتجيههللبعيءهللس يسةهللهللهلل- 

هللب عهع.هلل

هللبد ِّدة وهلل ع هللح درهلل خت درهللىدوهلل تبِّهللهلل؛هللفد ت هللصص يحه هللص ه اف صب باسةهللم بيقهللالح رهللصوصاى هللى،ص ِّهلل

هللدددصِّ الصهللالادد صىيِّهللهللاهللفيلهدد رهللمددوهللإعادديح هللّدديوهللمحي ددب هللالمدد ِّهلليِّهللالدد ِّصلهللالعِّ دديعاألحدد رهللالتدديهللويمددتهللفدديهلل

التديهللتسديى ههللى درهللالعهدصضهللهللوت ي  ِّةصاالهللةس يس ِّهللالاع هلل عااكاهللإالهلل ع هلللعهلل فهاهللالجصهللى  ال يهللالسصف  ت ِّة

اهللصتحد ،هلله رهللإعايح هللصلّصعد هللىديم طهللمسديى اطهللى درهللتبسد خهللمبد  هللاالسدتدباباهللصعادبهللةاسّب ِّهللالبصاجبيت هلل

ال ميبهللالدايهللهللبا بيلبةاهللصإىي  هللإىميبهلل صبصبيهللهللةىيلم ِّهللاهللصتهي يهللح صاهللع اىيتهللمس حةهللصحب هللبفيه ِّةال

اءلحدد،هللبهدديهلل اهللاالاددتباّ ِّةصهللميل ِّةالب سددهللوت ددي  ِّةاالالبيع ددةاهللصالمصاجهددةهللبدد وهللالددع عهللهللةيلم ِّدداالالحددب هللهللجددبِّ

اهللصإلرهللىيلعهللعىيلعهللالامياهللالمتد ِّهللإلرهللت كهللالحب اهللالايهللاعدسعهللهللبا التعم ةهللفيهللالايلعهللالبيلثهللهللو، ِّةصببص هلل

اهللصبسد هللاديلميِّهللبد ىعهللمّيعتهديهللى درهللالمسدتصىهللالهللالمتِّحد  راهللممديهلل تديقهللالهب دةهللل صال ديتهللالجعص هللالمتخ ِّهلل

هللالادبو ِّةهيهلللمصاجهدةهللالّت دةهللل ِّتبد هللفبب ِّةالتهيهلللت ىعهللالّت ةهللعهصاهيهللى رهللح هيحهيهللاألصبصب  واهللص  ي  هللفايل ِّهلل

طهللهلل-بد ي  هللاالتحي هللالسصف  تي بد وهللالّت تد وهللفديهللفتدب هللالحدب هللالبديب  هللوبداهللهللددصِّ الل بديءهللى رهللتدصا وهللهللا-سيبدي

صاإلو  ميهللفديهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعىاهللص ىعهللاالستدبابهللفيهلل هللاحتميالتهللمعالهللو يعهللحب هلل خباعتهيحهياهللمميهلل ا ِّهلل

هلل. 1)مع دةهللامياهللاأل  ع ي

 
 
 
 

                                                 
 .202م  هرهلل حم هلل بصهللالخ باهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)
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 املطلب الثاني
 أدوار حلف األطلنطي خالل احلرب الباردة

األى،يءهللتبحثهللإل جي هلل  صابهللل ح رهللفيهللبعديءهللمع صمدةهللاألمدوهللصاالسدتدباباهللصتحد د،هللهللال ِّصاّيعتهلل

برهلل درهللالتّ ِّده رهللإعايح اهللص وهلل ّدصوهللودي باطهللى صتايم د هللمدالهللهللصاإلو  م ِّدةهللةايلم ِّدالهللاتالمتف ِّدبمدالهللهللصالت دصِّ

األى،دديءاهلللددالكهللسددع ب هللهددااهللالم  دد هللمددوهللخدد اهللاسددتدباءهللالد،ددي يهللهللالدد ِّصاالد،ددي يهللالتدديهللتهددعهللم دد حةهلل

هللاآلت ةة

هلل

 الحلف: استراتيجيّةأوالً: 

هللاتالمتف ِّددبهللت ددصبتهللحسدد هلل ب اددةهللالمسددتج اتهللصمصاّبددةهللةاسددّب ِّهللالالح ددرهللصىد  تدد هللهللاسددتبات ج ِّة

تع د عهللإلدرهللاصوهللى رهللمايهد  هللإعاديءهللالح درهلللاد  هللمدوهللالمبدي ئهللالتديهللتسدارهللالتيهللت ب هللصو هللحبصهللالمصوِّهلل

ى رهللعحصهللتحد ،هلله رهللالح راهللص هدعهللت دكهللالمبدي ئهللمبد  هللالتد اعهللهللاسّبيِّهللصالهللصاالوت ي يِّهللهللس يسيِّهللالاماهللال

اىتد اءهللهلل صاح "هللصهااهلل اعديهلل وهلل يِّهللصالّاهلللهللاالماتبكاهللمب  هلل"الصاح هللل ّاهلليل ِّفيعاألى،يءهللبيلح رهللبهللال ِّصا

هلل. 1)الح رفيهللهللال ِّصا ا ِّهللاىت اءهللى رهللّيفةهللهلل؛موهلل صاهللالح رهلل  ِّةهلل صلة دالهللى رهلل

 هللمدوهللمايهد  هللالح دراهللفيلمدي  هللالبيلبدةهلل3/5ل ح رهللفد هللح  تهيهللالمي  هلل)هللةاسّب ِّهللالصفيهللمجياهللالاد   هلل

 يهللى صاوهللخيبجياهلل ميهللالمي  هللهلل  ِّهللصهللجميى ِّةةهللصالالهب  ِّهللهللةاسّب ِّهللالت ص بهللالد باتهللإلرهللّيعتهللو هلل ايبتهلل

طهللهلل وهلل يهللى صاوهلل ددالهللى درهلل صلدةهللمدوهلل صاهللالح درهلل اد ِّهللإلرهللالخيمسةهللفد هلل ايبتهلل  صاهللالح در.هللهلل،د ِّهللىد صاعي

دتّدص وهللىد د  هللوتيل ِّدهللاألولاىهللة وهللم،مصوهللت كهللالمصا هلل بتّ هللى رهللبّ د ت وهللهمديهللإلرالكهلل دص عيهلل   هللةهللمصحِّ

اسدتخ اعهللاألسد حةهللص ب ددةهللالدتديااهللسدصاءهللّيعدتهللهلل ه ِّدةّل ح راهللل  هللفد هللال ىعهللال صجستيهللل ح راهللصإعميهلل

الجميىيهللألى،ديءهللهللال ِّفيعالاماهللى رهللتص  رهللهاههللالاد   هلللخ مةهللهللوالثانيةاهللالبِّ ع صهللهلل فيى ِّة صهللهللهجصم ِّة

صبدبص هللهللالاد صىيِّهللهللفيهللفتدب هللالحدب هللالبديب  هللصس يسدةهللاالحتدصاءهللل مد ِّهللهلل 2) يهللى صاوهللمحتماهلل  ِّهللالح راهللص

اهللصمصاجهدةهللاسدّبيِّهللى مدرهلل ى درهللباد اطهلللتدلببهللالح درهللبدالكهلللتحد د،هللالتدصا وهللالهللدصِّ االتحي هللالسصف  تيهللّ

                                                 
 .56ل  رهللمبسيهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .34 يلياهللمبجالهللسيب،اهللصع ابهللالحهللهلل 2)
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تهلللهيهللابتبي يتهللفيهللح رهللتّتِّ اهللصاحتصاءهللمعي ،هللعهصاهيهللفيهللالايلعاهللصالتحيلرهللبلح رهللصالسصف  ت ِّةهللدصِّ ال

هلل. 1)األ  ع ي

ح دثهلل اديبتهللل ح دراهللهللةس يس ِّهللال ميهللالمي  هللاألصلرهللصالباباةهللموهللالمايه  هللفد هللجيءتهلللتايلجهللالاد   هلل

اهلل ميهللالمدي  هللالس م ِّةب وهلل صاهللالح رهللصتسص ةهللخ فيتهعهللصع اىيتهعهللبيل بقهللهللدصِّ المعالهللاستخ اعهللإلرهللاألصلرهلل

اددةهللى ددرهللالمصوِّهللهللالدد ِّصامبدد  هللالتادديصبهللالجمدديىيهللبدد وهلل صاهللالح ددراهللصهددااهللمددؤا ههلل وهللإلددرهللالباباددةهللفلادديبتهلل

دصتصو دالهللمايه تد هلللهللهيهللالّيم ةاهللصويمتهللبهااهللالتحيلرل ِّتالمايه  هللهيهلل صاهللتتمتالهللبس  صحمي دةهللهللالد ِّفيعةهللمهمِّ

و دديعهلل ددباىيتهللصع اىدديتهللب عهدديهللى ددرهللالم دديلحهللهللميل ِّددة يهللىدد صاوهللخدديبجيهللىعهددياهللصاحتهلل دد ِّهللاسددتد لهيهللص

هلل. 2)الصاب  

 بجدالهللإل د هللفديهللحدياهللصجدص هللخ فديتهللاهللى،ديءل د صاهللاألهللس يسديِّهلللد هلل  بحهللالح رهللبمع لةهللالمعببهللال

فديهللحدياهللصودصعهللىد صاوهللهللددصِّ الالتايصبهللالجميىيهللوباهللاسدتخ اعهللاهللصالس م ِّةهيهللبيل بقهللصع اىيتهللب عهيهللصح ِّهلل

هلل.خيبجي

فددةفدديهللعدد عهللالس يسدديتهللهللس يسدديِّهللصبددب هلل صبهللالح ددرهللال فدديهللّدداهللمددوهلل لميع دديهللهللال ّتيتصب ِّددةصهللالمت بِّ

ل ح درهللفجديءتهللهللوت دي  ِّةاال مديهللمدوهللعيح دةهللالاد د  هللهلل 3)ال  مدبا  ِّةفيهللتحصلهعهللعحصهللهللى ِّ صإ  يل ياهللصالمسي

مصحد  هللتددصعهللى درهللالتاديصوهللصاالعد مي هللاالوت دي ي؛هللألوهللهللاوت دي  ِّةءهللإلتبيعهللس يسدةهللاألى،يهللال ِّصالت فالهلل

 هدعهللمبي حد هللفديهللهللمدوهللوت دي  ِّةاالالمعيفسدةهللف د هللهللاد ِّهللتالدايهللهللالع يعهللالب سدميليإلرهللاتعتميهللهللال ِّصا غ  هللت كهلل

ب الت صِّ
هللةهلل يِّهلل،دبصب هللو ديعهلل ى،ديءهللالح درهللبإ الدإلدرهللفجيءتهللالمي  هللالبيع ةهللموهللالمايه  هللالتيهلل ايبتهللهلل 4)

اهللصبعيءهللس يسدةهللاالعد مي هللصالتاديصوهللاالوت دي يهللب عهديهللوت ي  ِّةاالفيهللس يستهعهللهللتعيفس ِّةصهلل باى ِّةىصاح،هلل

طهللل حددبص اهللصتّددصوهلل حدد هللالاصامدداهللالمسدديهللص الصتاددج اهياهلل ل،ددميوهللصحدد  هللهللى ِّ تّددصوهللت ددكهللالع اىدديتهللسددببي

                                                 
اهللال ِّصل ِّةصاالتحي هللاألصببياهللمج ةهللالس يسةهللهللاألمب ّ ِّةهللالمتِّح  عج ءهللمحم هللعج  اهلل"مستدباهللالا ويتهللب وهللالصال يتهللهللهلل 1)

  .137عاهللص1997اهلل)الديهب ةهلل127الا  

 .35ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

ِّّ اب جااهللتبجمةهللم"العيتصهللب وهللاألم هللصال صعهللصالمستدبا"اهلل ح هةهلل  بهللهلل 3) هللخيبج ِّةص اب هللالهلل-البحصثهللصالما صميتهللب

 ع.3/3/1997اهللفي2عاهللص1997اهلل1الاباو ةاهللم ر

 .36-35ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)
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هللاوت دي  ِّةإعايءهللمجمصىةهللهللإلريهللل ح رهللص صالطهللال ِّفيىهللال ِّصبالعدسيعهلللتا   هللإلرهللا، هللالح رهللصى عهللتابِّهلل

هلل. 1)اهللصتديسعهلل ىبيءهللتّيل ه ةاسّب ِّهللالةهللوي ب هللى رهلل ىعهللص  هةهللالح رهللمتميسّةهللوص ِّهلل

هللالحلف: استراتيجيّةثانياً: تطور 

هللددصِّ الؤا هيهلل وهلل تعهللت دص بهللمج    هللهللاستبات ج ِّةرهلل  بحهللهعيكهللإ باكهللموهللح رهللاأل  ع يهللبلوهلل تبعِّهلل

اهللالد ِّفيعاهللصى درهللهدااهللاألسدي هلل دتعهللتدسد عهلل  صابهللمب ّ ِّدةاألهللعصص ِّدةالهلل دصِّهلليلفيهلل صبصبيهللصتد ى مهيهللبدهللالتد    ِّة

ةهللاألمب ّديهللبتدصليهللالم  ِّدهللالد ِّصباهللفديهللحد وهلل ّدصوهلليلتد    ِّدةالمايبّةهللبهللفبب ِّةالبح ثهللتتصلرهلل صاهلل صبصبيهلل

مباحااهللصى درهللالعحدصهللهللى ِّ ى رهللهلل ِّةال ِّفيىح رهللاأل  ع يهللهللاستبات ج ِّةبتهللاهللصبالكهللتّصوهللو هللت صِّهللعصص ِّةال

هللة 2)تياآل

 االنتقام الشامل:  استراتيجيّة -1

هللت،دصالت م بهللالايماهللفيهللىد  هللمدوهللالمصاودالهللإااهللمديهللتابِّهللهلل هللالهصبيِّهللى رهللالبِّهللهللستبات ج ِّةاالهللههاتدصعهلل

بتصج د هلل،دببيتهللهللماتد  هللهلل هللمالهللال  و؛هلل يهلل عد هللإااهللمديهللفّدبهلل يِّهلل صاهللالح رهللل خ بهللالسصف  تيهللى رهللمب  هللالا ِّهلل

اءتجا د هللالخيسدبهللفديهللالعهي دةهللهللعصص ِّدةإل  هلل،دببيتهللهللتصجِّ هللفإع هللسصرهلل؛أليهللموهلل صاهللالح رهللةىسّب ِّهلل هللجدبِّ

هللبميبهيهللصببتهللفا هيهللفيهللحب هللالهع هللال ه ِّهللهللستبات ج ِّةاالى صاع هللالكاهلللّوهللهاههلل ةهلللّصوهلللعهللتعجحهللصلعهللتلت 

طهللف هيهللعصص ِّةالبيستخ اعهللاألس حةهللهللمب ّ ِّةاألالته   اتهلل هلل. 3)فيهللحببهيهللّيوهللمبيلفي

هللر:المتطوّ  الّدفاع استراتيجيّةهلل-2

اتالويمددتهللهددااهللاإلسددتباتج ةهللى ددرهللمبدد  هلل  ددي  هلل اتالاهللصالددد ب هللى ددرهللعددداهللالتد    ِّددةهللالمسدد ِّحةهللدددصِّ هللدددصِّ

ات) اتمحمصلة هللصسم تهللهللوصِّ عد دةهللفديهللمع ددةهللهللة  ِّدهللإلدرالهللفديهللب ا دةهللالحدب هللإااهللصوادتهللسدبِّ كهللالالتحبِّهللهللوصِّ

باهللإالهلل ع هللعت جةهللالا صِّهلل فديهللالخمسد عيتهللمدوهللالددبوهللةهللاةهللصالهيح دةاهللصعتديحجهللالحدب هللالّصب ِّدسدبِّ اتهللالالت دصِّ

التالمع ددبعهلل ددب تهلل التدديهللح دد تهللى ددرهللهللاتالمتف ِّددبإسددتباتج ةهللالح ددرهللتتعيسدد هللمددالهللت ددكهللفدديهللهللتحددصِّ

هلل 4)مب ّ ِّةاألاإلستباتج ةهلل

 الحرب المحدودة: استراتيجيّة -3

                                                 
 .64ل  رهللمبسياهللص حم هللصهبيواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

  .53محم هللى   هللاّبياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

 .61عاهللص1966اهلل3اهللالا  ال ِّصل ِّةالا بهللالعصصياهللالس يسةهللفيهللهللستبات ج ِّةاالإسميى اهلل ببيهللمد  اهللهللهلل 3)

 .41محم هللى   هللاّبياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)
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الخي ددةهللبيل ددصاب خهللهللةاسددّب ِّهللالةهللةهللالادديم ةهللصالتدع ِّددع ددباطهللل ختباىدديتهللالهيح ددةهللل سدد حةهللالت م ب ِّدد

ِّّهللالايبب هللل بوهللح درهللاأل  ع ديهللمدوهللمصاجهدةهلل ديباتاهللصحترهلل دتم اتهللفديهللود باتهللاالتحدي هللالسدصف تيهللالت دصِّ

طهللص اتصح رهلل)صابسص هللسيبدي ِّّهللهللستبات ج ِّةاالاهللجيءتهللهاههللالتد    ِّة هللوصِّ هللالمتِّحد  وهللالح رهللبد ي  هللالصال ديتهلللتم

 لاتهللبع دديقهللالحددب هللإااهللاعددهللىم  ِّدديت  هللفدديهللمسددبقهللةهللمحدد ِّهللتّت ّ ِّددهللعصص ِّددةمددوهللتصج دد هلل،ددببةهللهللمب ّ ِّددةاأل

اءمح ص .هلللّوهللال ميبهللالدايهللسد ح ،هللبيلخ دعهلل خسديحبهللإلدرهللبيلمبداهلل دؤ يهللهللالدكهللالهلل معدالهلل وهلل ديب د هللب ِّهللهللجدبِّ

طهلل ع هللهللامب ّ ِّةاألهللالمتِّح  صالصال يتهللهللفبب ِّةالةهللفيهلل صبصبيهللةهللفيهللمباّ هللصمصاوالهللح ص ِّهللةهللصمي  ِّهللباب ِّهلل خ ص ي

هلل. 1)يهلللمستصىهللايماهللصاب  بهالهلل مّوهلل وهللتبدرهللالحب هللبمستصاهيهللالمح ص اهللصاحتميالتهللت صِّهلل

جاداهللمدوهللهلل؛ص سد حةهللالد ميبهللالاديماهللعصص ِّدةالإوهللامت كهللّ هللالجيعب وهللتبسيعةهلل،خمةهللموهللاألسد حةهلل

هللهللستبات ج ِّةاالت ب ،هللهاههلل ًط طهلل مبا  طهللهلل  ِّىصهااهللالتباجالهللهلل ابي طهللمالهللإمّيع دةهللاسدتخ اعهللىسّب ِّهلللميهللسميهللتعيسبي ي

هللاستبات ج ِّة  هيهللفيهللالح رهلل"ال،ب هللالمتبي ا"هللعد  هلل   ،هللىهللإلر وهللص اهللالمصورهللهللإلرمباهللهااهللاألس حةهلل

هلل.هلل 2)العصصيهللالبِّ ع

هللاالستجابة المرنة: استراتيجيّة -4

ياهللسدصاءهللّديوهللحسد هلل ب ادةهللالتحد ِّهللهللاسّبيِّهللالهااهللالهلل هللبب ِّهللتدصعهللى رهللمب  هللالت بِّهللهللستبات ج ِّةاالهاههلل

طاهلل صهللتد   عصص ِّهلل طاهللفيلبِّهلل ِّهللي اهللفإوهللالخ يباتهللتت ديى هلللد ىهلل هلل ّصوهللبيلمبا؛هلل يهلل تعيس هللص ب اةهللالا صاواهللصهّاي

اهللىد د  هلل،دتهللل عتددي ؛هللألعهديهللالهللتمبِّدتابِّهللهللسدتبات ج ِّةاالح رهللاأل  ع يهللصتتد صهللل ىهللخ م اهلللّوهللهداههلل

اءاهللصالمبصعدةهللبدإ 3) هللخ يباتهللصمعيصباتهللتاتم هللى رهللمستصىهللفااهللالخ عوتياهللصا،حةهللصهيهللمجبِّهلل اتهللجبِّ

ح درهللاأل  ع ديهللهللاسدتبات ج ِّةالتح يهللّيعدتهللهللحس هلل ب اةهللاسّبيِّهلل هللبيالستجيبةهلللب هللالهااهللال هللصالت بِّهللالبِّهلل

هلل. 4)يهللبيلح رعهللصوب تهللبسم ِّهلل1967موهللىيعهلل

هلل

هلل

 المضادة المقيدة: قّوةال استراتيجيّةهلل-5

                                                 
 .37ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .123ىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

 .83ع ابهللالح يلياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 3)

 .41محم هللى   هللاّبياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)
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هللة 1)ةبح سمحيصبهللهللةةاهللصب بى رهللمب  هللال،ببةهللاالعتديم ِّهللهللستبات ج ِّةاالتدصعهللهاههلل

اءمدوهللإهلللصوصعهللحب اهللالهللبد ِّهللهللالبِّ عهللىم  ِّيتحياهللفااهللفيهللةهللإع هللاألول و ديعهللالصال ديتهللهللّ ه ِّدةتهلللاجدبِّ

طهللباوهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح   هللالك.هللالدصم ِّةايم ةاهللإااهلل ىتهللم  حتهيهللهللعصص ِّةحببي

ل ت م بهللالتديهللتدعجعهللىدوهللاألعدصاعهللالمخت هدةهللل هجدصعهللالعدصصياهللصعتديحجهللت دكهللهللالعسب ِّةةهللال بجيتهللالثاني

حدد هللالاد صهللبيلصال ديتهللت،  ،هللع ديقهللالتد م بهللالدايهلل  هللإلرالحب هللصالخسيحبهللالتيهللسصرهللتسببهياهللصالسايهلل

هللصح هيحهيهللفيهللالحب .هللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  

التيهللموهللادلعهيهلل وهللتجا د هلل اد اهللىدوهلل،دب هللالمد وهللمديبداهللإىد وهللهللاةهللته حةهللالحصاف هللل خ عالثالث

اتفدد اهللمدالهللاإلبدديءهللى درهللهللةاسدّب ِّهللالصااع وهللبلعهيهللستب هللى رهللالهجصعهللى  هيهللبهجصعهللى رهللالصحد اتهلل هديهللوصِّ

اتاالحت ي  ةهللّ هللب ع.هللدصِّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .124ىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  91  

 

 

 

 

 الفصل الثالث

ظام
ّ
 ال الن

ّ
 األطلنطي مشال اجلديد وأثره على حلف عاملي

 

 

 

 

 

 
 
 



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  92  

 الفصل الثالث
ظام

ّ
 ال الن

ّ
 األطلنطيمشال اجلديد وأثره على حلف  عاملي

 ع هللىبيب هللىوهللابّةهللموهللالتهديى تهللبد وهللصح اتد اهللتتسدعهللبعدصعهللمدوهللالتّدبابهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعرهلل ابِّهلل

 صهللتف  دبهللفديهللجد ءهللمدوهللهللماد ِّو عد هللإااهللصودالهللحد ثهللهللإلدراهللصهااهلل ددص هللام  ِّيتموهللالهلل هللصبمستصىهللصو بصالح ِّهلل

هللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعالتديهللحد بتهللفديهللهللاتالتف ِّدب.هللص ب ادةهللماد ِّوفإع هللس ؤببهللفيهلل ج اءهلل خدبىهللبدد بهللهلل؛ ج اح 

طهللهللإلدرهلل  ِّت ىدي هللالحدب هللالبديب  هلل تهّدكهللهللباد التبد  اهللفديهللوصاىد ههللص سسد هللالتديهللّيعدتهللتحّمد اهللخ ص دي

طهللصاعه ديبهللح درهللصابسدصهللصسددص هللجد ابهللبدبل واهللص دصالطهللالعتهديءهللع ديعهللهلل-السدصف تيهللاالتحي هلل هللالد ب ِّدةسديبدي

ةهللالايهللّيوهللمامدصالطهللبد اهللصال دباعهللاأل د  صلصجيهللالحدي هللالدايهللّديوهللسديح اطهللبد وهللالد بد واهللفّديوهللمدوهللالبعيح ِّهلل

ج   اهللفّيوهللبمع لةهللالهللايلميِّهللالهللالعِّ يع   ،هللى   هللهللة ِّهللال ِّصلإفبا اتهللالكهلل هصبهللم   حهللج   هللفيهللالا ويتهلل

الا مدرهللهللدصِّ يلبدهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّح  اإلى وهللىوهللب ا ةهللحدبةهللج    هللصاعتهيءهللحدبةهللم،تاهللصتهب هللالصال يتهلل

الدكاهللصح دصاهلل حد اثهللىي دهةهللهللبا الباهوهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعفيهللالايلع.هللمميهلل بيبهللج الطهللفيهللتص  رهللحيلةهلل

تدلب بهللفديهلله يّ د هللإلدرهللهلل  ِّتهللة ِّدال ِّصلفيهللالب حدةهللصحي  هللباّاهلل باميت ّياهللصالتسيبعهللبيإلح اثهللصالتهيى تهلل

بدبص هللاتجيهديتهللج  د  هللبيتجديههللإىدي  هلله ّ دةهلللدباضهللهللإلدرهلل  ِّتاهللالتديهللة ِّدال ِّصلاهللفيهلل ب ا ةهللالا وديتهللصتب ِّهلل

الهلل صاحبهدديهللل تّيمدداهللاإلو  مدديهللصاالىتمددي اتهللالمتبي لددةاهللصإمدديهللإمدديهللعحددصهللتصسِّددهللاة ِّددال ِّصلهللتتّددتِّ صالاألحدد رهلل

هلل.خيبج ِّةيتهيهللصس يستهيهللالبيلتف  بهللفيهللاستباتج 

التصفيهلل ىدي هللت كهللال بهللتحصِّ ةهللصىم دةهللحترهللجصهب ِّهللهللتف ِّباتهللإلرهلل  ِّتد هللفهلل؛اتهللالتيهلل ب تصالت صِّ

هللتف ِّدباتفيهللمصاجهةهللج    هللصمهلل-فجل – ع هللاه هللالباضهلللص ههيهللبلعهيهللغ بهللمسبصوةهللألعهيهللص،اتهللالايلعهلل

يتهللصتاد  اتهللمعهيهللإاّيل ِّهللهللى ِّ لايهللصاج هللالج   اهللاهللايلميِّهللالهللالعِّ يع.هلل ميهللىوهللخ يحصهللصسميتهلل(1)اةسبِّ 

ِّّ بمهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح   هللالصال يتهللتهبِّهلل هللال ِّصاامتايضهللباضهللإلرهللهلل  ِّىاألمبهللالايهللهلل؛اب هللفيهللالايلع  الهللب

ى درهللالتديهللبد  تهللت هدصهللهللاأل دصل ِّةةهللصتعديميهللالحبّديتهللصاألبع ِّدهللالابو ِّدةهللف،د طهللىدوهللالمادّ تموهللالدكاهلل

بهدياهللصمعيفسدةهللبادضهللاالوت دي  يتهللفديهللهللال ِّصااهللصبتهصقهللباضهللت ي  ِّةوااللس حهللفيهللالايلعاهللصاألص،يعهللا

طاهللّاهللهاههللهلل–ىوهللاالتحي هللالسصف  تيهللهللالمستد ِّةهللال ِّصاالايلعهللل  اص هللصمستدباهلل صالمستج اتهللهللالتح ِّ يتسيبدي

ا هللصإ د قهللبدبامجهللالهللح درهللاأل  ع دياهللص سدبي هللتصسِّدتصسِّدإلرهللاهللبيإل،يفةهللالعِّ يعّيعتهلل بب هللم محهللهااهلل

هلل جاهللالس عهللصالتايصوهللصالحصاب.هللصهااهللميهللسعبحب هللفيهللهااهللاله اهللموهللخ اهللمبحب و.هللالاباّةهللمو

هلل.هللالجديد يّ معالال النّظامالمبحث األول: طبيعة التغيير في 

هلل.العربيّةاألطلنطي تجاه المنطقة شمال حلف  توّجهاتالجديد على  عالميّ ال النّظامالمبحث الثاني: أثر 

هلل

 
                                                 

 .23الج   "اهللفيهللمحم هللالس  هللس  عهلل)محبب اهللمبجالهللسيب،اهللصهللايلميِّهللص ص  هللب باواهلل"البؤىهللالمخت هةهللل ع يعهللالهللهلل 1)
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 املبحث األول
ظام طبيعة التغيري يف

ّ
 ال الن

ّ
 عاملي

التال عهللفديهللالاديلعاهللصتمب دتهللفديهلل1989اةهللصال باميت ّ ةهللالتيهللح  تهللابت اءهللموهلل  رهللسبِّ الهللتحصِّ

طاهللصتهّدكهللح درهللصابسدصاهللصسددص هلل ع مدةهللالحّدعهللهلل–اعه يبهللاالتحدي هللالسدصف  تيهلل اهللصاعتهديءهللاالادتباّ ِّةسديبدي

التهللالتدديهلل  دديبتهللصسدد هلل صبصبدديهللاهللصاالخددت السددصف  ت ِّةيتهللاهللصاسددتد اهللالجمهصب ِّددادد صى ِّةالالمع صمددةهلل

ب.هللت دكهللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعةهللفديهللىم دةهللصجاب ِّهللهللتف ِّباتإلرهللهلل  ِّتصابوهيهللجم اهيهلل اتهللالمهيجحدةهللجا دتهللالت دصِّ

ة.هللفديهللحد وهللاهد هللبادضهللالهدهديءهلللص دههيهللمةهللح،ديب ِّهلل د ِّهللموهللمجتمايتهللالايلعهللفيهللح ب هللغ بهللمسبصوةهللص

طهلل باتهللج  د  هلللمبح دةهللميعهللخ يباتهللمتاد   هللصت دصِّهللألعهيهللفتحتهللاألبصا هللصاساةهلل هلل؛بلعهيهللحيلةهلللعهللتح ثهللسيبدي

غ بهللصا،حةهللالمايلعاهللفّيوهللالتسيؤاهللىوهللالبحثهللبلسيل  هللتتدصاءعهللصالمبح دةهللالباهعدةهللالعد ميجيتهلللدعهللتّدوهلل

 مب ّديهللمدوهلل  داهللهلل–فباعسد  هللفصّي يمديهللهلل–حد هلل وهللودياهللىعهديهلل حد هللالمهّدب وهللهللإلدرمابصفةهللموهللايهللوباهلل

ّتيبةهللعهي ةهللالتيب خهللى رهلل سي هلل وهللهداههللالمبح دةهللالج  د  هللهللعهيهللحيلةهللغ بهللمسبصوةهللفيإيهللبص ه هلللهيةهللإبِّيع 

هلل   صلصج ِّدةاآلالتيهللاه تهلل خبهللالمايبكهللالّببىهللموهللصجهةهللع دبههللفديهللالتديب خهللاإلعسديعيهللفديهلل داهللسد ي  هلل

هللصاىتمي اطهللى رهللميهللسب،هللسع ب هللهااهللالمبحثهللموهللخ اهللالم يل هللاآلت ةةهلل 1)الب سميليهللالعِّ يعال  ببال ةهللص

  .الجديد عالميّ ال النّظام المطلب األول: مالمح 

هللهللالجديد وانعكاساتها. عالميّ ال النّظامفي  اتالتغيّرالمطلب الثاني: طبيعية 

 

هلل

 

                                                 
 .144ىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)
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 املطلب األول
ظاممالمح 

ّ
 ال الن

ّ
 اجلديد عاملي

هلل

اه هللباضهللالهدهيءهللىد هللالحب هللالبيب  هلللص رهللهاههللالحيلدةهللبلعهديهللغ دبهللمسدبصوةاهللصحد بتهللفجدل اهلل

باتصا،اةهللالمجتمايتهلل ميعهلل اةاهللص سديل  هللج  د  هللفديهللسدبِّ هللتف ِّباتىةهللصميتهللمتعصِّهللج    اهللصىصلم ِّهللهللت صِّ

طهلل يعهللالدبابهللاتهدصاهللى رهللص درهللت دكهللةهللالهدهيءهللصالبيحب وهللص عِّهللصغيلب ِّهللهلل 1)االع ميجيتاهلللعهللتّوهللمابصفةهللسيبدي

التال ِّّاالايهللهللالد ب ِّةبعيحيهللهللىيلميِّهللبلعهيهللعهي ةهلللع يعهللهللتحصِّ هللإلدرالبيع دةاهللص ودب هللهللةايلم ِّدالالحدب هللهللباد هللتاد

اهللصمهدديه عهللدددصِّ الالددايهللح دداهللفدديهلله ّدداهللصتص  ددالهللهللالددبح  التبدد  اهللهللإلددراهللاسددتعي اطهللالد ب ِّددةع دديعهلل حددي يهلل

صاإلىد ءهللمدوهللادلوهللالجفباف ديهللهللة ِّدال ِّصلصالدصاى هللالتديهللتحّدعهللالتهديى تهللهللدصِّ الاهللصتصا وهللالدصم ِّةالم  حةهلل

ىد  هللهللإلدرستعي هللفيهللهااهللالب يهللاهللصّيوهللاالةس يس ِّهللالاهللى رهللحسي هللالهع سةهللتايصع ِّةاهللصالسميتهللالوت ي  ِّةاال

هللة 2)موهللالمؤاباتهللمعهي

ِّّهللهللاسيب،الهلل–اعه يبهللاالتحي هللالسصف  تيهلل .1  كهللح رهللصابسص.صته

 .االاتباّ ِّةاعهبا هللىد هللالمع صمةهلل .2

 .ةس يس ِّهللهللدصِّ ّهللا صى ِّةالهلل   صلصج ِّةاآلاعتهيءهلل .3

 تهيصيهلل ع مةهللالحّعهللاالاتباّيهللفيهللابقهلل صبصبيهللصصس هي. .4

 فيهللما عهلل صاهللالايلع.هللةميل ِّهللالب سالتحصاهللعحصهللع يعهلل .5

ىدوهللهللبد ِّدةالمتهللاد صى ِّةالالا مراهللصىد عهللود ب هللالمايوداهللهللال ِّصاتب اهللالا ويتهللصالتهيى تهللب وهلل .6

 تد  عهللب  ا.

خمد هلل صاهللهللإلدرخم هللىاب هلل صلةاهللص صغسد ف يهللهللإلرهللسيب،التا يهلل صاهللاالتحي هللالسصف  تيهلل .7

م  دد هللمددوهللإلددرهللادد بهلل صلتدد واهللصتصحدد تهلل لميع ددياهللصاسددتمبابهللاألص،دديعهلل هللإلددرصتا ّصسدد صفيّ يهلل

ِّّكحيالتهلل  .ةس يس ِّهللالتف  بهللصا،حهللل خيب ةهللهللإلرهلل  ِّىصاالع مي هللهللالته

                                                 
 .23الج   "اهللفيهللمحم هللالس  هللس  عهلل)محبب اهللمبجالهللسيب،اهللصهللايلميِّهللص ص  هللب باواهلل"البؤىهللالمخت هةهللل ع يعهللالهللهلل 1)

الج   هللفيهللالهّبهللالاببي"اهللىيلعهللالهّباهللالا  هللالبيلثهللصالبابالاهلل اابهللصع سيواهللهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعإبباه عاهلل"هللحس وهللتصف ،هللهلل 2)

 .58عاهللص1995
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ادديتهللعت جددةهلل صبهللالايمدداهللالتّعصلددصجيهللالمت ا دد هللالددايهللعددتجهللىعدد هللبددبص هللتجمِّهللهللةس يسدد ِّهللالالتج حددةهلل .8

طهلللد بهلل ّبدبهللمدوهللالمعيفسدةهللصاسدتجيبةهللل  عيى ِّهلل التةهللّببىهللتحد دي مدوهللهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعفديهللهللتحدصِّ

 . 1)ال يبالهللاالوت ي ياهللصاتخاهللاّ طهللبيع مي هللاألسصاقهللإلرهلليسيِّهللس ال يبالهللال

طاهللبيإل،يفة صتبّد هللهللسديب،الهلل-ىد عهللتد خاهللاالتحدي هللالسدصف  تيهللإلدرهللصالمؤاباتهللالتيهللتعهللاّبهيهللسيبدي

اءإهللة  ِّهللهللموهللغ بفيهللبصلع اهللتسد هللهللا صى ِّةالل حّصمةهلل طهللببد ءهللع ديعهللهللاتهللفدإوهللالدكهلل اد ُّهللجبِّ ج  د هللهللىديلميِّهللإ دااعي

عهللصإوهللالبديحب وهللصالمهتمد وهللص دعيعهللالددبابهللاخت هدصاهلل1989موهللح  باوهللىيعهللهللالد ب ِّةبعيحيهللصاعتهيءهللع يعهلل

تحتداهللالصال ديتهللهللالد ب ِّدةالباهواهللفهعديكهللفب د،هلل دبىهلل عد هللع ديعهلل حدي يهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعفيهللتص  رهللحيلةهلل

ِّّ مهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح   ألو دي هللاب هللصمّيع هللالد د هللاألصحد اهللصهعديكهللمدوهلل دبىهلل عد هللع ديعهللمتاد  هللا  ِّهللالهللب

اهللصاالتحدي هللاألصبصبدياهللصال د واهللإبِّديواهللصال مب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  ودصىاهللمبداةهللالصال ديتهللهللىد ِّ صتتصا وهللف د هلل

طهللهللى ِّ ال يهللال ِّصاصبصس ياهللصباضهلل اهللص ع هللاعتديل ِّةفيهللمبح ةهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعصفب ،هلل خبهلل بىهلل وهللهللاوت ي  ِّي

ِّّالعهللتتب صبهلل صهللت هلل.هلل 2)مايم ةهلللح هللاآلوهللتا

فديهللهللالدبح  ح دياهللالدكهللهديهللحدصاهللالمحد  هللهللالعِّ دبخت رهللفديهللالتبدي وهللفديهللصجهديتهللإوهللالج ااهللصاال

تحتال  مريكيّاةاأل المتّحادةفالفريق الذي يرى أن الواليات  اة ِّهللال ِّصلفيهللالب حةهللهللالس صّ ِّةتصج  هللالتهيى تهلل

حدب هلل.هللص 3)صإ اب هللاأل ميتهللة ِّهللال ِّصلصتميب هلل صبههلللد بتهيهللى رهللتصج  هللالتهيى تهللهللمكانة القطب األوحد

طهلللدالكاهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  الاباقهللمدوهللوبداهللالصال ديتهللهلل، ِّهللالخ  جهللالبيع ةهللصالا صاوهلل صتحيلههديهلل اد هللعمصاجدي

ج  دد .هللفدديلبح  هللهللىدديلميِّهللمددوهللخ لدد هللص،ددالهلل سدد هلللع دديعهللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  صالددايهللاسددت يىتهللالصال دديتهلل

طهلل عهديهللاألمب ّيهللاألسب،هلل)جصب هللبصا هللص بّديوهللإ ابتد هللص دهصاهللت دكهللالحدب هللصىي دهةهللال د حباءهللالحددي

الدبوهللالحي يهللصالاادب وهللهللإلرج   اهللصّيعصاهلل اابصوهلل عهعهللى رهلل صاهللال ب ،هللالمؤ  ةهللهللىيلميِّهللب ا ةهلللع يعهلل

طهللبلع هللسصرهلل ّصوهللوبعِّهلل طهللي طهللل  مصحيتهللهلل مب ّ ِّي صتايم هديهللهلل 4)ةايلم ِّدالبيعهبا هديهللفديهللالادؤصوهللهللمب ّ ِّةاألتحد دي

                                                 
"اهللفيهللمحم هللاألبعيؤص هللىبب ِّةاإلو  ميهللالاببيةهللبؤ ةهللهللالعِّ يعى رهللهللالس يس ِّةحم يهللىب هللالبحمواهلل"الاصلمةهللص بيبهيهللهللهلل 1)

هللص هللالاب  هللالمهبقاهللهللصالبديف ِّةهللوت ي  ِّةصاالهللالس يس ِّةهللالتح ِّ يت)محبب ا هللالب تا هلل ا هللجيماة هللمعاصبات ل اصلمةا

 .58عاهللص2000

"ةهلل باسةهللمسح ةاهللىيلعهللالهّباهللالّص تاهللالا  هللالبيلثهللاألمب ّ ِّةالج   هللفيهللاأل ب يتهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعص ص  هللب باواهلل"هللهلل 2)

 .26عاهللص1995صالبابالاهلل اابهللصع سيواهلل

هللالتحيهللهلل 3) هلل"ت صبات هللغ اصيا هللالتبّيص يا هلل صس  ةاهللهلل-لر هللابق هلل باسيت هللالاببي"ا هللالدصمي هللصاألمو اإلسباح  ي

ِّّ األب واهللم  .14عاهللص2000اهللالسعةهللالخيمسةاهلل12 باسيتهللالابقهللاألصس اهللى  هللب

 .128عاهللص2003اهلل2صاإلغيب هللى رهللالاباقاهلل ابهللالابصقاهللالديهب اهلل هللاألمب ّ ِّةمحم هللحسع واهللاإلمببا صب ةهللهللهلل 4)
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ع ديبهللهدااهللالهب د،هللتدلببصاهللبمديهللح داهللفديهللحدب هللصبدالكهلل بد صهلل وهلل هلل 1)مالهللاألص،يعهللمدوهللمصودالهللالمعت دب

هللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعلمههدصعهللهللالد ِّصببديلدباباهللصتص  ههديهللهدااهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الخ  جهللالبيع ةهللصتهب هللالصال يتهلل

فد هلل ى دصاهللأما الفريق الذي قال إنه نظام متعدد األقطاب هلل 2)تا ِّهللصو بتهيهللى رهللتحد ،هلل مصحيتهيهللصميهلل ب

اهللصإعد هلل ودب هللل تا   دةهللمعد هللل حي  دةاهللصهعديهلل د لاهللصالبديف ِّدةهللالتّعصلصج ِّةصهللوت ي  ِّةاال صباطهلل ّببهللل اصاماهلل

 وهللالدع عهللهللإلراهللموهللخ اهللالعمصا هللالايهلل ا بهللال ِّصلةصمصوالهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يع)مص لسّي هللى رهللتح   هللاّاهلل

ِّّاتهللة ِّدددال ِّصل طهللل ددددصىهللالهللتاددد حددد وهلل وهللاهللفددديهللمبّ  ِّدددةصفددد،هللىددد  هللالددددصىهللالهيى دددةهللصالمدددؤبب هللف هددديهلل يهلل بددددي

هللةهلل 3) لتي)مص لسّي هللو هللافتبضهللميهلل

%هللموهللاإلمّيعديتهلل50إااهللامت كهلل ح هلل  باف هللإمّيعيتهللتهصقهللهللالد ب ِّة ّصوهلل حي يهللهللالعِّ يع وهلل .1

 المتيحةهللل دصىهللاألخبىهللالمعيفسة.

هلل.الد ب ِّة%هللالكهللالعم هلل  اهللى رهللبعيحيهلل25ى رهلل صلت وهللبعسبةهللاإلمّيعيتهللىتهللإااهللتص ِّهلل .2

%هللص ّصوهللعم هلل25%هللهلل صهلل50اإلمّيعيتهللف هيهللبعسبةهللهللبّ صلةهللتتمصجص هلل هلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يع هد هلل .3

هلل  ةهللاألو ي .هصهللتا ِّهللهللالعِّ يعالكهلل

وتشخيص حالته يجاب أن ياتم التمياز باين ثالثاة مرتكازات  يّ الّدول النّظاموللتعرف على طبيعة 

هللة، وهي:رئيس

 ب وهللاعتايبهيهللصتبّ  هي.هلليِّهللال ِّصلفيهللالمسبقهللهللدصِّ ال ب ا ةهللتص  الهللمصاب هلل  هلل- 

 .ال ِّصا ب اةهللى وةهللالتحيلهيتهللصاالستد ي هللصالتهيى تهللب وهللهلل- 

هللصه يّ هي.هللة ِّهللال ِّصلل ا ويتهللهللالمؤسس ِّة ب ا ةهللالبع ةهللهللهلل- 

                                                 
هللالهللهلل 1) هللالبح ع هللىب  هللالاب هللصالتلب بهللفيهلل حم  هللمج ةهلل باسيتهللايلميِّهللالهللالعِّ يعخ   ةا هللالا   صل ِّةا هللم2ا ِّّ ا هللال ِّباسيتهللب

 .86عاهللص2001اهللجيماةهللبف ا اهللال ِّصل ِّة

 .14ص ياهللغ اصياهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)

اهللال ِّصل ِّةالس يسةهللهلل"اهللمج ةال ِّصليِّهللى رهللس عهللالدصىهللهللاألمب ّ ِّةهللالمتِّح  ل صال يتهللهللمستدب  ِّةصل  هللىب هللالحياهلل"المّيعةهللالهللهلل 3)

 .10عاهللص1996اهللتاب وهلل صاهلل126ى  
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اهلل مّوهللالحّعهللى   هللبلع هلل حد،هللاالستدباباهللص ّصوهللىيم طهلليِّهللال ِّصلصموهللخ لهيهللتتب صبهللاألمصبهللل ع يعهلل

هلل.هلل 1)ةايلم ِّهللاليهللمايلجةهللالد،ي يهللاهللص سهعهللفة ِّهللال ِّصلمسيى اطهلللحاهللالماّ تهللصالع اىيتهلل

ِّّ  خبىهلل مّوهللموهللخ لهيهللو ي هللمهللمعهج ِّةهعيكهللهلل وّميهلل تهديصهللال ِّصلدةهللب اهللفد هلل)هيبصلد هللجت  ّدص هللوصِّ

طهلل ا بهلل عهللالد اخ يهللالمحتمداهلل سديى هللى درهللفهدعهللص،دالهللمّيعد هلل د ِّهلل وهللاسدتخ اعهللمؤادبهللالتهللإلدرص،الهللعمصاجي

هللإلددراسددتعي اطهللهللال ِّصلددةهللوددصِّ  خددبىهلللد ددي هللهلل ِّةمسددتدب مسددتدب طاهللّددالكهللفددإوهلل)فّدد  هللودد هللص،ددالهلل باسددةهللهللال ِّصلددة

اهللممديهللةاسدّب ِّهللالهللددصِّ اللعهلل ت دبقهلللمتف دبهللهللال ِّباسةةاهلللّوهللفيهللهاههللصالسّيع ِّهللهللوت ي  ِّةاالالاصاماهللهللتف ِّباتم

هلل. 2)جااهللمعهيهللمص،الهللج ا

عبىهلل ع هللالهلل صج هلل صلةهللصاح  هللتجمالهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعفيهللهللال ِّصاب وهللهللدصِّ الصموهللالمؤاباتهللصىعي بهلل

وت ددي ياهللبيلمديبعددةهللمددالهللاالتحددي هللاالهلليتحدد ِّهللالتصاجدد هللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  اههللالاعي ددباهللفيلصال دديتهللّدداهللهدد

ال  مةهلللتتمّوهللموهللهللدصِّ الاألخبىهللالهللتجمالهللىعي بهللهللال ِّصاهللبد ِّةاهللصفيهللعه هللالصوتهللفإوهللإبِّيواألصبصبيهللصال 

 صاجد هلل داصبيتهللهلل؛هللإالهلل عد يل دةهللىهللاوت ي  ِّةا هللبد باتهللاهللفيالتحي هللاألصبصبيهللبغعهللتمتِّهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعو ي  هلل

"هللصهااهللصاوا هللس يسيِّهللتاّ هللمدصلةهللإوهلل"االتحي هللاألصبصبيهللىم قهللاوت ي يهللصو عهللهللةاسّب ِّهللالالد باتهللفيهلل

هلل. 3)ح هللالحيليهللإلر

هلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعتدلب باطهللى درهللهللة ِّدال ِّصلالع عهللو هلل جماصاهلل وهللل ب حةهللهللع ب ِّةفيهللح وهلل وهللفدهيءهللصمع بيهلل

ف د هللهللهبى ِّدةالهيى دةهللف د اهللفّيعدتهلل باسدةهللالدع عهللالهللهبى ِّدةىد ص هللى درهللالدع عهللالص ع هللفيهللحيلةهللتف بهللمستمبهلل

اءصمابفددةهلل سددبي هللىدد عهللاالسددتدبابهللف دد هللهلليِّهللالدد ِّصلهللالعِّ دديعبع دديوهللهللإلددرةهللل تاددبرهلل،ددبصب ِّهلل الع اىدديتهللهللجددبِّ

رهللصو بتد هللصال باىيتهللب وهللصح ات اهللفّيوهللاالهتميعهللصفهعهللت كهللال،دصاب هللالتديهللتحّمد هللصتمّعد هللمدوهللالتّ ِّد

.هلل)بص هللّدب ع  هللفدد هلل ب هللمدد ب هلل 4)األ ميتاهللصمدوهلل بدب هللالبديحب وهللالدا وهللتاب،دصاهلللدالكهللى رهللاحتصاء

فيهلل باست هللبتح  داهللالدع عهللفديهللهللتيب خ ِّةالى رهللاست اي هللاال، بابيتهللصاستخ عهللالمي  هللهللالعِّ يعى رهللهللالعِّ يع

                                                 
عاهلل1992الج   هللصخ يبهللالمصاجهةاهللالعيابهللل  بيىةهللصالعابهللصالتص  الهللصاإلى واهللىميواهللهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعمع بهللاه ،اهللهللهلل 1)

 .30ص

 .15-10صل  هللىب هللالحياهللمبجالهللسيب،اهللصهللصهللهلل 2)

هللصهللهلل 3) هلل"الاب  هللسا  ا هللالمعاع هللالجهللايلميِّهللالهللالعِّ يعىب  هللّباسيت هلل)ماستبات ج ِّة   "ا ِّّ ا هللالس يس ِّةهللال ِّباسيتهللب

 .8عاهللص1991اهللتمص 3بيألهباع اهللالا  هللستبات ج ِّةصاال

ةهللتبجمةهللصل  هللىب هللالحياهللمبجالهللال ِّصل ِّة يتهللالمت،يببةهللفيهللالا ويتهللالعِّ بج م هلل صبتيهللصبصببتهللبيلتسفباراهللهللهلل 4)

 .139-119 مبجالهللعهس هللصاهللصل م   هللموهللالما صميتهللاع بهللالعميا هللل117-116سيب،اهللص
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هللة ِّهللصلال ِّهللعهللص باسةهللم ي بهللصمع ميتهللالحبّةهللف هياهللصتلب بهللالب حةهلل1960-1740موهللىيعهللهلل صل ِّةتساةهللع عهلل

ى  هي.هلل ميهلل)ّيب و هللفّيوهلل بىهلل وهللالايماهللاألهعهللفيهللبدديءهلل صهلل صااهللع ديعهلل صلديهللهدصهللالتهديصتهللفديهللود باتهلل

ى دددرهللهددداههللهللةس يسددد ِّهللال عهللعمياجددد هللالسدددتةهللفددديهللالدددعِّهللهللر هللصبعدددالتّعصلصج ِّدددة)هللالا م ِّدددةصهللوت دددي  ِّةاالصح اتددد هلل

تحد  هللادّاهللاالعتددياهللل ع ديعهللدصاىد هللالتحدصاهللالتديهللبةهللتدالهللف مديهلل سدميههللالمبتّ اتاهللصو هلل ص،حهلل وهللاإلاّيل ِّهلل

ِّّهللهللالد ب ِّةموهللاّاهللآلخباهللمباةهللاالعتدياهللموهللع يعهللبعيحيهللهلليِّهللال ِّصل المه هدااهللهللالد ب ِّدةع ديعهللبعديحيهللهللإلرعهللالمح

هللالعِّ ديع تابضهللل تف بهللصتابضهللب باست هلللمؤاباتهللود ب هللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعفيهللح وهلل وهلل)مّ  ع  هلل بىهلل وهلل

المهتددصقهللهللالعِّ دديعى ددرهللهلليل ِّباسددةال،دد بابيتاهللفّدديوهللتبّ دد ههللبلمايلجددةهللاأل مدديتهللصاهللالتف ِّددبى ددرهللهلليِّهللالدد ِّصل

صخ ددصهللب باسددت هلل وهللاالسددتدبابهللمددوهللهلليِّهللالدد ِّصلهللالعِّ دديعصاالت ددياهللاإلى مددياهلل مدديهلل)مص لسددّي هللفددد هلل ب هلل

 وهللهللإلدرال باىي.هللصمدوهللهعديهلل مّدوهللالص دصاهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعال عيىيهلل ّببهللموهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعخ يحصهلل

لّعد هللبدالكهللالهللهلل؛الد ب ِّدةاهللموهللخ اهللالمؤادباتهللصالمبتّد اتاهللهدصهللع ديعهلل حدي يهللال باىيهللايلميِّهللالهللالعِّ يع

هللالمتِّحدد  اهللمبدداةهللالصال دديتهللميل ِّةالب سددعدد هلل خ،ددالهللله معددةهللالمع صمددةهللإ خ،ددالهلللسدد  ب هلل صلددةهللصاحدد  اهللبدداهلل

هلل.إبِّيواهللصاالتحي هللاألصبصبياهللصال مب ّ ِّةاأل

حةاهلل صهللاسدتخ اعهللع اىديتهللمسد ِّهللهللحد صثهللميل ِّدةةهلل سدد هللف هديهللاحتتا   ِّدمع صمدةهللهاههللالمع صمدةهللهللصتا ِّهلل

ب عهياهللالكهللصف،هللميهلل سدميههلل)ّديباهلل ص دتا هللهللتبي ل ِّةاهلل صهللالت ص حهللبيستخ امهيهللفيهللالا ويتهللالةاسّب ِّهللالهللدصِّ ال

هلل.هلل 1)المجتمالهللاألموهللالتا  ي

هلل

 وتطوره: هالجديد وخصائص عالميّ ال النّظامأوالً: مفهوم 

 صاهللصخبصجهيهللموهللهللا ِّ ي هللالسصف  تيهللصاعدسيم هلللالهللل ماسّبهللالابويهللبد ي  هللاالتحسبِّ االعه يبهللالهللبا 

ةاهللصسددص هللجدد ابهللبددبل واهللصاعهددبا هللىددد هللالمع صمددةهللالمددؤبباهللص  ددبحتهلل صالطهللهيمادد ِّهللهلليِّهللالدد ِّصل احدب هللالهادداهلل

مددالهللهددااهللالص،ددالهللالج  دد هللمددوهللمصوددالهللالمعت ددبهللص   دددتهللى ددرهلللسدديوهللهللالمتِّحدد  تايم ددتهللالصال دديتهللهللاد صى ِّةال

هللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعاهللفيلهباغهللالايهللح ثهللفيهلل 2)هللج   هللىيلميِّهلللع يعهللبح سهيهللاألسب،هلل)جصب هللبصا هلل عهيهللب ا ةهلل

اب هللفلخداتهلل د ِّهللصالهللالد ب ِّدةّيوهللالهللب هللموهللماءهللفباغ هلل بدبهللاعسدحي هللاالتحدي هللالسدصف  تيهللمدوهللع ديعهللبعديحيهلل

اءبإهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الصال يتهلل طهللى رهلل بضهللبهللمصاوالهللالعهصااهللصب  هللت ب ،هللالكهللفا  ِّهلل  ِّهللاتهللموهللالعهيهللتجبِّ ي

                                                 
 .29"اهللمبجالهللسيب،اهللصاألمب ّ ِّةالج   هللفيهللاأل ب يتهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعص ص  هللب باواهلل"هللهلل 1)

 .78صهللمبجالهللسيب،ا حم هللىب هللالبح عهللالخ   ةاهللهللهلل 2)
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فيهللحب هللالخ  جهللالبيع ةاهللصهااهللمديهلل ّد ههللالدبح  هللاألمب ّديهللاألسدب،هلل)جدصب هللبدصا هللصإ ابتد هللبدلوهللهللالصاوال

طهلل طهللالدبوهللالصاح هللصالااب وهللس ّصوهللوبعي هلل. 1) مب ّ ِّي

هلل

 الجديد: عالميّ ال النّظامثانياً: تعريف 

هللةس يسد ِّهللالعد هلل"مجمصىدةهللمدوهللاألحد اثهللإالج  د هللهللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعرهللالبيحثهلل)جص  درهللفباعّدا هلل ابِّهلل

األسب،هللهللمب ّ ِّةاألهللخيبج ِّةاهللتتهيىاهللف ميهللب عهيهللبيعت يع"هللفيهللح وهلل بىهلل)هعبيهللّ سعجب هللص  بهللالالمستد ِّة

الت ع هلل"مجمصىةهللموهللال التيهلل اه هيهللالايلعهللصالتيهللمديهلل الدتهللفديهلل دصبهللالتّدص وهللالّدصعياهللهللاتالتف ِّبصهللتحصِّ

اخداهللبصتددةهللع ديعهللمديهللرهللبلعد هلل" حد اثهللتف  دبهللفديهللمجمصىدةهلل صود هللىدبِّهللهلل 2)فديهللادّاهللّيمداهللباد صلعهللتتب صبهلل

ِّّاميهللهصهللى   هللال صعاهللبح ثهللتهللإلرص صالطهلل طهلللمديهلل ب د ههللمهللتا ِّّد األحد اثهللصتت دصبهللالمهديه عهللصفددي الددبابهللهللب

ِّّدد  تهللالعِّ دديعالج  دد هللصتجسدد  هاهللصهّددااهللفددإوهللهدداههلل بيتخددياهللالدددبابهللهللالمتِّحدد   هللالصال دديتهللى ددرهلل سددي هلل حي  ِّددهللب

هلل. 3)خ عهلل صهلل صاهلل خبىهللصاله رهللموهللصباءهللالكهللإ،ايرهلل يِّهلل

هلل

 :التطّورثالثاً: مراحل 

بيلا   هللموهللالمباحاهللص صالطهللل ص،الهللالحيلياهللصّيعتهللت كهللالمباحداهللى درهللالعحدصهللهللمبَّهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يع

هللاآلتية

هللةهللالمرحلة األولى

بت ددكهللالهتددب هللص عهددتهللهللة ِّددال ِّصلعهللصمايهدد  هلل)صسددتهيل ي هللالتدديهلله معددتهللى ددرهللالا ودديتهلل1648مددوهللىدديعهلل

تالحبص هللفيهلل صبصبيهللصالتيهلل البيع ةهللصص هتهللت كهللالمبح ةهللبتاد  هللاألو دي هللهللةايلم ِّهللالالحب هللحترهللهللاستمبِّ

ِّّ اهللصّيوهللميِّهللال ِّصلهللالعِّ يعفيهلل هللالتد  د ي "هللددصِّ ال تهللت دكهللالهتدب هلل"بع ديعهلل)تدصا وهللالبداهللفيهلل صبصبياهللصسمِّهللهللب

هلل. 4)

                                                 
 .128محم هللحسع وهلله ّااهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

عاهلل1995 ابهللاأله  ةهللل تص  الهللصالعاباهللىميواهللفيهللالحب هللالبيب  هللحترهلل صمعيهللهاااهللالهلل ب صميس ِّةهعبيهللّس عجباهللالهللهلل 2)

 .257ص

هللهللهلل 3) هللالمهع ا هللهللو، ِّةم  ص  هللالديعصو هللص حّيع هلل ال ِّصليِّهلللصّببي هلل2ا هللل ب يا هللصالتص  الا هللل عاب هللالجميه ب ة هللال اب عاهلل1996ا

 .36ص

 .238صهللمبجالهللسيب،امي وهللإسميى اهللالبم،يعياهللهلل 4)



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  100  

هللةهللالمرحلة الثانية

هللالد ب ِّدة تهللبع ديعهللبعديحيهللعاهللصتم ِّد1989البيع دةهللحتدرهللىديعهللهللةايلم ِّدالصهيهللت كهللالهتدب هللمدوهللالحدب هلل

صاالتحدددي هللهللمب ّ ِّدددةاألهللالمتِّحددد  صىبفدددتهللبددديلحب هللالبددديب  اهللصسددد  ب هللالددددصىهللالا مدددرهلل عدددااكهللالصال ددديتهلل

هلل. 1)اهللصّيعتيهللفيهلل باعهلل    صلصجيهللصحي هللل س  ب هللى رهللالايلعالسيب،-السصف  تي

هللةهللالمرحلة الثالثة

رهللالصوددتهللحتددهللمسددتمبِّ هلللددعهللتدد اعهللعهي ددةهللالحددب هللالبدديب  اهللصالتدديهلل1989صهدديهللت ددكهللالهتددب هللمددوهللىدديعهلل

طهللصم اهللمعهيهللاعه يبهللاالتحي هلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعاهلل ببتهللى رهللصاعاّيسيتهللتف ِّباتالحيليهللصاه تهللهاههللالهتب هلل ح ابي

ِّّددهللالسدديب،-السددصف  تي طهللهلل-كهللح ددرهللصابسددصصتادد يهلل صلددةاهللصته اهللصتببددالهللالد ب ِّددةاهللصاعتهدديءهللع دديعهللبعدديحيهللسدديبدي

طهللهلل- عدااك-ى عدتهللى درهلللسديوهللبح سدهيهللصحد هيهللص هلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ يعى رهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الصال يتهلل  وهللع يمدي

طهللج   اطهللو هللب  ىيلم ِّهلل هلل.هلل 2)ي

 خداهللمبح دةهللهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعبصاهللىدوهللهداههللالمبح دةهلل"بدلوهللفيهللح وهلل وهللالبيحب وهللصال ابسد وهللود هللىبِّد

هلل.هلل 3)حبجةهللصج    اهللبغعهلل وهللم مح هلللعهللتت،حهللباّ هيهللالعهيحي

هلل

 الجديد: يّ الّدول النّظامرابعاً: خصائص 

اهلللتّدصوهللالعِّ ديعلهدااهللهللمب ّ ِّدةاألالج   هللبا  هللمدوهللالخ ديحصاهللحسد هللالد ىصىهللهلليِّهللال ِّصلهللعِّ يعال هللتم ِّهلل

هللم محهللمح   هللل هللمعهية

االوت ي يهللاألف،ااهللص عهيهللت  حهلللجم دالهلل صاهللهللالعِّ يعبص جهللصال ىص هلللهيهللب لعهيهللةهللالتِّهللماليّةالرأسهلل-1

اهللالعمدصا هللاأل دحاهللصى درهللالجم دالهللالسديح هللفديهللالفدب هللس يسديِّهللالهللصال  بباليالايلعهللص وهللالعهجهللال  مدبا يهلل

هلل. 4)اىتبيبههللالعمصا هللالم  ص هللاالوت اءهللب 

                                                 
 .26صمبجالهللسيب،امحم هلل  هللب صياهللهللهلل 1)

هللعا بهلل يلهللهلل 2) هللالصال يتهللم،هب هلل باسيتهللصبحصثهللهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعصهللاألمب ّ ِّةهللالمتِّح   ا هللمج ة هللصالتصوالا هللالصاوال الج   

 .3عاهللص2005اهللالجيماةهللالمستع ب ةاهللبف ا اهلل ااباهلل16الص وهللالاببياهللى  

ب بصتاهللالج   اهلل ابهللالمعهاهللال بعيعياهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعماي ب اهلل باسةهللمص،صىيتهللفيهللهلل صل ِّةخ  اهللحس واهللو،ي يهللهللهلل 3)

 .35صهلل-هلل3عاهللص2007

 .126عاهللص1992اهللب بصتاهللالابب ِّةاهللتبجمةهللحسوهللالا خاهلل ابهللالا صعهلل2فباعس  هللفصّي يمياهللعهي ةهللالتيب خاهلل هللهلل 4)
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اهللح دثهللاعتهجدتهللالمتِّحد  صفديهللمدد متهيهللاألمدعهللوتهميشاها:  ةيّاالّدولالتقليل من دور المنظمات  -2

اهللصىم تهلللباضهللة ِّهللال ِّصلهااهللاألس ص هللإل جي هلل صبهللمبيابهلللهيهللفيهللالتهيى تهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الصال يتهلل

اءجاإل هلل. 1)اتهللح ياهللالكبِّ

اهللصتلّ د هلل صبهديهللّديحد هلللهدااهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعى درهللصحد اتهللهلل:مريكيّاةاأل المتّحادةتفوق الواليات  -3

اهللممديهللةس يسد ِّهللالصهللةاسدّب ِّهللالصهللوت ي  ِّةاالصالعهصاهللالمت ّهيهللت كهللالاعي بهللهللدصِّ الالعهبا هيهللباعي بهللهللالعِّ يع

طهللى رهلل يِّهللال ِّصلهللالعِّ يعفيهللهللال ِّصاهللد ِّةب تيقهلللهيهللالمجياهللبم   هللالكهللالتهصقهلل صل ي
هلل. 2)

ةهللمبداهللبلسدبي هللاباحا ِّدهللة ِّدال ِّصلموهللالجيع هللاألمب ّيهللفديهللبادضهللالد،دي يهللهللدصِّ الاستخ اعهلل: قّوةال -4

هلل يتهللبميهلل عسجعهللمالهللم يلحهيهللص مصحيتهي.حدصقهللاإلعسيواهللصحمي ةهللاألو ِّهلل

هلل

 الجديد وانعكاساتها: عالميّ ال النّظامفي  اتالتغيّرخامساً: طبيعية 

التلا اهللصّديوهلللهديهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعىم ددةهللفديهللهللتف ِّدباتهللإلرهلل  ِّتاةهللالتيهللتح بعيهللىعهيهلل عهي هللسبِّ الهللتحصِّ

األببهللفيهللبعيههللصه يّ  هللصو هللص ههيهللباضهللالمهّب وهللبلعهيهللحيلةهللغ بهللمسبصوةاهللح ثهللّت هللىعهيهلل)فباعس  هلل

يبكهللفيهللالتديب خهللاإلعسديعيهللفصّي يمي هللفيهللّتيب هلل)عهي ةهللالتيب خ هلل عهيهللب ا ةهلللمبح ةهللج    هللاه تهلل خبهللالما

هلل. 3)الب سميليهللصال  بباليهللالعِّ يعفيهلل اهللس ي  هلل

طهلل ؤبمهلللهيهللبلعهيهللب  تهللبادهبهلل صع دصهللهللاتالتف ِّبص عهللىعد ميهلللدعهلل تد خاهلل1989التيهلل اه هيهللالايلعهللحيل ي

عهللفيهللبصلع اهللفّيعتهللالب ا ةهلللعهي ةهللالحب هللالبيب  هللصب ا ةهلللع يهللا صى ِّةالاالتحي هللالسصف  تيهللبسدص هللالحّصمةهلل

اهللصّديوهلل 4)البيع دةهللةايلم ِّدالموهللعهي ةهللالحدب هللهللامت ِّهللالايهللهللالد ب ِّةبعيحيهللهللايلميِّهللج   هللصعهي ةهللل ع يعهللالهللىيلميِّهلل

                                                 
بل  رهللابراهللم اخ ةهللفيهللح دةهللعديا ةهللحصاهللهللهلل 1) اهللالابب ِّةصاعاّيسيتهيهللهللاألمب ّ ِّةهللالمتِّح  اتهللاألخ ب هللفيهللالصال يتهللالت صِّ

 .30-29سبتمبباهللصهلل11هللبا هللمّت هللالاب هللصالايلعا

صالخ يحصهللالماي ب اهلل ابهللصاحاهللهللالعِّ ب ِّةةهلل باسةهللفيهللاأل صاهللال ِّصليِّهللهللس يسيِّهللالهللالعِّ يعىب هللالدي بهللمحم هللفهمياهللهللهلل 2)

 .50-37عاهللص1997ل  بيىةهللصالعاباهللىميواهلل

 .23بجالهللسيب،اهللصالج   "اهللفيهللمحم هللالس  هللس  عهلل)محبب اهللمهللايلميِّهللص ص  هللب باواهلل"البصئهللالمخت هةهللل ع يعهللالهللهلل 3)

)4( Fred Halliday,The End of  the cold Wear and Interactional Relations: Some Analytic 

and Theoretical Conclusions,op,cit,p.p43-44 
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طهللى ددرهللال ددباعهللاأل دد  صلصجيهللالحددي هللبدد وهللالماسددّبهللالاددبويهللصالماسددّبهللالفببدديهللصاعتهددرهللبيعت دديبهلل ويحمددي

هلل. 1)البيعي

مالهللاتهديقهللالبديحب وهللهلليِّهللال ِّصلهلللعِّ يعاصبغعهللالمؤاباتهللالا    هللل ح اثهللالمتسيبىةهللالتيهللح  تهللفيهلل

البيع دةهللبيختهديءهللهللةايلم ِّدالالايهلل هبهللفتب هللالحب هللالبيب  هللصبا هللالحدب هللهللالد ب ِّةصال ابس وهلل وهللع يعهللبعيحيهلل

الباهواهللفمعهعهللهللايلميِّهلل.هللإالهلل ع هللّيوهللهعيكهللج اهللصاخت رهللفيهللتص  رهللل ع يعهللالالعِّ يعالا مرهللبالكهللهللدصِّ ال

اهللصهعيكهللمدوهللب ىهلل عد هللمتاد  هللاألو دي اهللفديهللحد وهلل وهللالد ب ِّة  بحهلل حي يهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعموهللاه هللبلوهلل

طهللفب د بببص هلله يّداهللهللالد ب ِّةهللبعيح ِّةع يعهللهللبا هللاعتديل ِّةالباهوهللل  هللإالهللمبح ةهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعإوهللهللة خبهللوياهللي

طهللمتادهللاباد الج   هللالايهلللعهللتت،حهللمايلم هللصم محد هللهللالعِّ يع   هللصإوهللّديوهللهعديكهللتدبج حهللبلعد هللسد ّصوهللع يمدي

هلل. 2)األو ي 

هلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعاهللبيىتبيبههلل حد هلل و دي هللة ِّهللال ِّصلموهللالسيحةهللهللسيب،الهلل-إوهللاعسحي هللاالتحي هللالسصف  تيهلل

الا مرهللالصح د  هللفديهللالاديلعاهللصالتديهللتتمتدالهللبدد باتهللهللدصِّ الهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  صتبكهللالمجياهلل ميعهللالصال يتهلل

ألوهللهلل؛يلدةهللمدوهللودصىهلل خدبىايب،دةهللمدؤبب هللصفاِّهللمهللمدوهللغ دبهللةايلم ِّهللالتست  الهللموهللخ لهيهللتبت  هللاألص،يعهلل

لدعهللتّدوهللمؤه دةهللبيلدد بهللالدايهللتم ّد هللهللةايلم ِّدالهللدصِّ الاألخبىهللفيهللالايلعهللصالمباحةهللل  اص اهللصمعيفسةهللهللدصِّ ال

 صبهللتسدت  الهللمدوهللخ لد هللحسدعهللهللاهللصو بتهيهللبيلد يعهللبدليِّهلل 3)موهللإمّيع ةهللالمعيفسةهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الصال يتهلل

هللالعِّ يع وهللتست  الهللإبسيءهللوصاى هللهللوت ي  ِّةصاالهللةاسّب ِّهللاللهيهللموهللاإلمّيع يتهللع اعهلل صهلل باعهلل صلياهللصهلل يِّهلل

ىي هةهللال حباءهللالتديهلل   دتهديهللالصال ديتهللهللصىم  ِّةصحب هللالخ  جهللالبيع ةاهللهلل 4) تاصتعه اهيهللإوهلل بهللايلميِّهللال

هللابهللودباباتهللمدوهللمج د هللاألمدوا د ِّهللالد  عهللصاستهلليِّهللالد ِّصلخ بهلل ل اهللى رهللالكاهللصموهللحاد هللالتل  د هللهللالمتِّح  

هللادديلميِّهللالهللالعِّ دديعهددياهللالتدديهللعجحددتهللمددوهللخ لدد هللاإلىدد وهللىددوهلل ِّتيال،ددخعهللبد هللاسددّبيِّهللصتاددّ اهللاالحددت رهللال

هلل. 5)الج   اهللصهااهللميهلل ّ ههللسيستهي

هلل

هلل

                                                 
 .145ىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 1)

 .93اهللصمبجالهللسيب،محم هللالس  هللس  عاهللهللهلل 2)

 .93اهللصمبجالهللسيب،محم هللالس  هللس  عاهللهللهلل 3)

 .26هلل-25ص ص  هللب باواهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 4)

 .146ىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 5)
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 الجديد: عالميّ ال النّظام تغيّراتب ةيّ الّدول تتكتاّلوالتأثر بعض األحالف  -1

إلع،ي هللب صب هللهللى ِّ صاماهللمسيّيعتهللبمع لةهللىهللتف ِّباتإوهللميهللح اهللفيهلل صاخبهللالدبوهللالااب وهللموهلل

د الج  د اهللصمدوهللالدكهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعم محهلل اهللة ِّدال ِّصلهللةايلم ِّدالهللددصِّ الاهللصتتّدتِّ صالبادضهللاألحد راهللهللتصجِّ

متجديص  هللبادضهللهللتايصع ِّدةج  د  هلل ّبدبهللهللاوت دي  ِّة هللعحصهللبسعهللس يسديتهللإلىي  هلله ّ تهياهللصالتصجِّهللهللصاإلو  م ِّة

هلل. 1)اهللصتصا وهللالدصىلدصم ِّةااهللصمهيه عهللالم  حةهللةس يس ِّهللالالخ فيتهلل

هلل هم ِّدةلميهلللهديهللمدوهللهللوت ي  ِّةاالجاهللالس عاهللصالاباّةهلل سمتهللب هةهللالاباّةهللموهللإوهللت كهللالم محهللاتِّهلل

بدد وهللالاددبقهللهللتهيى  ِّددةاهللفيلاددباّةهللمددوهلل جدداهللالسدد عهلل هددبتهللفدديهللإ دديبهللالا ودديتهللالة ِّددال ِّصلفدديهللالتهدديى تهلل

اهللاالتِّحي  ِّدة صبصبيهللصصسد هياهللصبصسد يهللهللصالفب اهلل صهللّميهلل هبهللفيهللى وةهللح رهللاأل  ع يهللمالهلل صاهللابق

ليهللالتدديهللّيعددتهللتسددارهللل  ددي  هللمّيسدد هللالب سددميهللالعِّ دديعفددد هلل هددبتهللبدد وهلل صاحددبهللهللوت ددي  ِّةاال مدديهللالاددباّةهلل

هللميل ِّددةصالهللوت ددي  ِّةاالالىتمددي اتهللالمتبي لددةهللبدد وهلل  بافهدديهللصاالسددتهي  هللمددوهللالددكهللبيلمعهاددةهللصالم ا دديهللالب ع ددةهللا

هللل ابّيءهللفيهللإ يبهي.هللهللصالتجيب ِّة

التجديب اهللصمبد  هللهللحب ِّدةاهللصوت دي  ِّةاالهللتتّدتِّ الوهللت كهللالم ا يهللصالمّيسد هللالهللتحدد،هللإالهللفديهللإ ديبهللإ

هللموهللفباغاهللصإعميهللجيءتهللاستجيبةهلللت صباتهللح  تهللفديهللهللاتالتف ِّبت كهللهلل 2)السصقهللالمهتصحة هللالعِّ ديعلعهللتلت 

هيتالايهللح اهللفيهللهللالتف ِّبّميهللاّبعياهللصهلليِّهللال ِّصل الصاوا ةهللالتيهللهلل ِّةيلعِّ بفهللفيهللمههصعهللاألمواهللةايلم ِّهللالهللالتصجِّ

التديهللهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعمدوهللصحد اتهللهللالدبح  اهللبيىتبيبهديهللالهيىداهللال ِّصلدةّيوهلل بتّ هللمههصعهللاألموهللف هيهللى رهلل

ل محيف دةهللى درهلل،دب هللهللددصِّ فبهلللهيهللموهللإمّيعديتهللل اتحد ،هللاألمواهللموهللخ اهللميهلل تصهللمسؤصل ِّةّيوهلل عي هللبهيهلل

اهللصمعدالهللاال،د بابيتهللالعِّ ديعالهللالدديحعهللص دصالهللالسدتدبابهللصالمحيف دةهللى درهللالص،دهللة ِّدال ِّصلهللددصِّ التصا عيتهلل

اهللصلدعهلل ّدوهللهعديكهللحد  ثهلل مدوهللال ِّصلدةص ىمياهللالهص،راهللبماعرهلل ع هللّيوهللمههدصعهللاألمدوهلل دت دبهللى درهلل مدوهلل

صت دصباتهللاده هيهللالاديلعهللفديهللالسدعصاتهللاألخ دب هللجا دتهللهللتف ِّدبات صهللإو  مدياهلللّدوهللمديهللح داهللمدوهللهللىيلميِّهلل

هلل ِّددةالعِّ بوهللاالتجدديههللالحدد  ثهللفدديهلل دداهلل مههددصعهللاألمددواهللح ددثهللهللفدديهللفّددب هللالعِّ ددبمهّب دد هللصسيسدديت هلل ا دد صوهلل

بديلماعرهللهللاسدّبيِّهللفديهللالمجدياهللالهللددصِّ الصال  ببال ةهللالج    هللتبىهلل وهللمههصعهللاألموهللالهلل بتّ هللى درهللاسدتحصااهلل

هللصالبديف ِّددةهللوت ددي  ِّةاالاألباددي هللهللإلددر بادد هللمددوهللالددكهللصتتادد اههللهللإلددرالتد  دد يهللالماددبصرهللفددد اهللبدداهللإعهدديهللتبمدديهلل

                                                 
اهللتمص هلل109اهللى  ال ِّصل ِّةالحب هللالبيب  "اهللالس يسةهللهللبا فيهللىيلعهللميهللهللال ِّصليِّهلل حم هللإبباه عهللمحمص اهلل" يهب هللال باعهللهللهلل 1)

 .149عاهللص1992

 .58حسع وهللتصف ،هللإبباه عاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل 2)
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ِّّدد اهللصتجتميى ِّددةصاال ةاهللصمدد ىهللاالسددتهي  هللمددوهللتبددي اهللالمعدديفالهللى ددرهللالهصاحدد هللالمتبي لددةهللف هدديهللبع ددبههللتّيم  ِّددهللب

هلل.هلل 1)المايم تهللحب ِّةص

الج  د هللهللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعصبيعتهيءهللىصاماهللالمعيفسةاهللمالهللعهي ةهللالحب هللالبيب  هللصاعتهيءهللالم يلحاهلل خاهلل

فيهللالايلعهللالحت فيتهللهللصالتجيب ِّةهلل ي  ِّةوتاالهللتتّتِّ الاهللصتصج هللالمؤسس ِّة تصج هلللتصس الهلله يّ  هللصم   هللموهلل

تتجدد هللهللاإلو  م ِّدةصاعد ميجيتهللج  د  هللى درهلل سدي هللمدوهللالجفباف ديهللصاالوت ددي اهللفعجد هلل وهللهعديكهللبادضهللالدع عهلل

اهللفديهللحد وهلل وهللهعديكهللع دعهللميل ِّةلم   هللموهللالاباّةهللصالت اخااهللّميهللفيهلل صبصبياهللصابقهلل س ياهللص مب ّيهللالاد

هلليلعِّ ديعإىدي  هلله ّ تهدياهللّهللمدوهللغ دبالج  د هللهللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعالهلل خبىهلللدعهلل اد هللبمدد صبهيهللالتمياديهللمدهللإو  م ِّة

ج  دد  هللفدديهللإ دديبهللالددبصاب هللهللإو  م ِّددةاإلو  مدديهللالاببددياهللفّيعددتهللالجهددص هللالتدديهلل هددبتهللب ددصبهللمادديب الهلل

هلل. 2)ته رهللل تايبكهللاالوت ي يهللاإلو  ميهللتف ِّباتاهللالتيهللموهللالعهيهللإح اثهللمع ِّةصاألهللوت ي  ِّةاال

بهللاتالتف ِّبالبعيح ةاهللصفيهلل اهللهللالد ب ِّةاعتهيءهللهللبا اهلللد هلل ّس هللمههصعهللاألموهللاإلو  مي اتهللالتيهللصالت صِّ

ةهللمبداهلل مدوهللالادبقهللص باي اطهللج  د  اهللص  دبحهللالدكهللالمههدصعهلل ّبدبهللتدلب باطهللصجياب ِّدهلل هم ِّةح  تهللفيهللالايلعاهلل

مههصعهللالته   هللالمادتبكهللهللإلراهللص خاهلل ع بهللالابب ِّةاألصس اهللصجعص هلل س يهللصابوهياهللصالمتصس اهللصالمع دةهلل

إحد اهللاعتمديءاتهللصابتبي ديتهللصاعد ميجيتهللج  د  اهللمدوهللإلدرهللو يعهلله يّداهللصمؤسسديتهللج  د  هللتهد رهللهللبإىي  

األ د  ةاهللص تج درهللالدكهللفديهلل دصب هلل مدجهللهللصاإلو  م ِّدةهللالدصم ِّدةصهللالمح  ِّدةيتهللخ اهللع عهللاالعتميءاتهللصالهص ِّهلل

طهللل و  عاهللفيهللعسد ج هللاالجتمديىيِّهللالج    اهللالتيهللالهللتعتميهللبيأل اهللتيب خ ِّهللهللدصِّ الهاههلل اهللصإح لهديهللس يسديِّهللصالهللي

ج  دد  هلل جعب ددةهللفدديهللتبّ بددةهللت ددكهللهللدددصِّ لهللةاسددّب ِّهللالصهللةس يسدد ِّهللالصهللوت ددي  ِّةاالمّيعهددياهللمددوهللخدد اهللالتهدديى تهلل

اهللإبِّدديواهللصال مب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  ل مددوهللصه يّ هددياهللصمددوهلل مب ددةهللالددكهللمادديبّةهللالصال دديتهللهللاإلو  م ِّددةالمهدديه عهلل

األخدبىاهللهللوت دي  ِّةاالباب ةهلل) س يو هلل صهللالمايب الهللصال  واهللصاالتحي هللاألصبصبياهللفيهللالمعت ىهللاإلو  ميهللل

ةهللصالاددبقهللاألصسدد هللصمادديب الهللالتادديصوهللمبدداهللالمحيصلددةهلللدد مجهللإسددباح اهللفدديهللمادديب الهللالاددباّةهللالمتصسدد  ِّهلل

هلل. 3)صالحصاب

                                                 
هلل"م حهللهلل 1) هللالعه،ةم  هرهللى صيا هللاألمو"ا هللمههصع هللهلل يتهللحصا هللصالا صع هللاالوت ي  هللالديهب اهللالس يس ِّة)ّ  ة هللجيماة  ا

 .124-123عاهللص2000اهللتاب وهلل صا5ى  

خ يبهيهللى رهللالتّيماهللاالوت ي يهللالاببي"اهللمج ةهلل الابقهلل صس  ةهللصهللوت ي  ِّةمحم هللباي هللالاب راهلل"المؤتمباتهللاالهللهلل 2)

ِّّ )مهلل صل ِّةما صميتهلل  .34-33عاهللص2000اهللّيعصوهلل صا64اهللالا  8ما، اهللالسعةالما صميتهللالدصمياهلل هللب

 .47عاهللص1996اهللتمص 53فصلّبهللب بت اهلل"مهيه عهللاألموهللصالتايصوهللفيهللالابقهللاألصس "اهللاؤصوهللاألصس اهللالا  هللهلل 3)
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هللاتالتف ِّددبلّددوهللهعدديكهللمعددي ،اهللصخي ددةهلل صاهللالجعددص اهلللددعهللتجدد هللالتبح دد هللالمعيسدد اهللبدديلبغعهللمددوهلل

ب التدديهللتتجدد هللهللصالبديف ِّدةهللةس يسدد ِّهللالصهللوت ددي  ِّةااليهللفدديهللالمجديالتهللاتهللالتدديهللح د تاهللصلددعهلل سددته هللمعهدصالت دصِّ

الايهلل ع بهللإل  هللموهللالجيع هللالفببيهللبيىتبيبههللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعبيتجيههلل فالهللص ىعهللت كهللالد يىيتاهللصالتآّاهللفيهلل

هللتالتديهللتحدددهلل 1)تف بهلللتسته  هللمع هللو يىيتهلل صسالهللموهللسّيوهللالايلعهللصااصب هللموهللمدصلةهللتسيو هللمعيفالهللالعمدص

صإىي  هللاله ّ ةهلللباضهللهللال عيى ِّةةهللموهللالبصب هللاهيهللص  ي  هللاإلعتيج ِّهللمب  هللاألسصاقهللالمهتصحةهللصتصسِّهللهللموهللخ ا

اءبدباضهللإهللاإلو  م ِّدةهللالص ع ِّدةيتهللاالوت ي  ِّهلل األسدصاقاهللصتجسد  هللمههدصعهللبديفدةهللهللحب ِّدةاتهللالخ خ دةهللصجدبِّ

اهللصمدالهللالدكهلل بددرهلليِّهللالد ِّصلرهللاله ّ ديهللى درهللالمسدتصىهللالمح ديهللصاإلو  مديهللصس يسديتهللالتّ ِّدهللبديعتِّهللاصالسصقاهلل

بفيهللم ىهللاالستهي  هللموهللهاههلل.بهللالا   هللموهللااص هللالايلعالسؤااهللالم بصقهللبت صِّهلل مالهللتصجهيتهياهللهلل؟اتالت صِّ

ةهللصالمهيبودةهللفديهلل ِّدحل ديهب هللاالعتديهللسصاءهللّيوهللبمجياهللالمعهاةهللف هدياهللصإعهديهللتحدد،هللالتعم دةاهلل صهللتّدصوهللىديم طهلل

بتهللىع هللاتجيهيتهللّبدبىهلل صبهللموهلل ح اثهللىبِّهللاهللصفيهلل،صءهللميهللسب،هللصميهللتب 2)التايماهللبيلتهم اهللصاالستباي 

باتهدديهللفدديهللاألسددي هللت ددص بهلللهللادديلميِّهللالهللالعِّ دديعفدديهلل هيهللخدد اهللالهتددب هلل دد صحددديح،هللص فّدديبهللتددعهللبهللت ددصِّ

هيتتهللهاههللالمع بمةاهللصتج ِّهلل اهللمعهديهللة ِّدال ِّصلهللالسد صّ ِّة اّياهللّيوهلللهيهللاألببهللفيهللالتهديى تهللهللى ِّ فيهللهللالتصجِّ

طاهلل ديهب هللاالعتديم ِّدالمؤسسد ِّةمتبدي اهللص يهب هللا   ي هللاالتجيههللبيتجديههللاالىتمدي هللال ةهللصالتهمد اهللفديهللاهللص  ،دي

طاهللبي ب هللتد ى عهلل صبهللالمدؤتمباتهللة ِّهللال ِّصلاالهتميميتهلل وديهلل دبقهللالا  د هللمدوهللالد،دي يهللهللة ِّدال ِّصلاهللصهعيكهلل  ،ي

هلل. 3)الج   هلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعفيهلل اهللهللةايلم ِّهللال

دد  مدديهللمددوهللح ددثهلل دديهب هلل فهدديهللتسددارهللإل جددي هللالمعدديمهللاهللالمؤسسدد ِّةعحددصهللاالىتمددي هللالمتبددي اهللصهللالتصجِّ

ِّّ التيهلل  بحهللموهلل هعهللمهللةايلم ِّهللالالمعيس هللصالم حعهللل تجيب هلل صهدااهللهلليِّهللالد ِّصلاتهيهللمههصعهللاألموهللاالوت ي يهللب

اء ت   هللمايلجةهلللباضهللالمسيحاهلل ةاهللفهعديكهللبح سب صب هللهللةىسّب ِّهللالج    هللصلعهللتا هللهللمع ِّةاألهللالتح ِّ يتهللجبِّ

فدديهللصسدد هلل صبصبدديهللصاددبوهيهللهللوت ددي  ِّةاالب يهللاألص،دديعهللصتددهللادديلميِّهللب يةهلل وهللاعخهدديضهللالعمددصهللاإلجمدديليهللال

صاالسدتدباباهللهللال  مدبا  ِّدةهلل،د ِّهللصمعي ،هلل خبىهللمدوهللالاديلعهللهديهللمؤادبهللخ دبهلللته  د اتهللمحتم دةهللمصجهديهلل

                                                 
هللحتياهللهلل 1) هللهللعي  ر هللالا ويت هللصالمتصس  ة"اهللاألصبصب ِّةهلل-الابب ِّة"مستدبا هلل صس  ة هللالابق هللالاببيهللهللب و المستدبا

 .100-98صهللاع1996ابا هللا205الا  

اهلل1ا3الا  هللاىبب ِّةاؤصوهللهللتح  يتهللالحي،بهللصمسؤصل يتهللالمستدبا"اهللاإلو  ميهللالاببيةهللالعِّ يع"هللحم ا حم هلل صسرهلل هللهلل 2)

 .16-15صهللاع2000   صا

هللالاببيةهللهلل 3) هللاالستبات جي هللال ِّباسيتمهللاع1994هللالتدب ب  ِّّ هللالديهب هللبيألهباعاهللستبات ج ِّةصاالهللالس يس ِّةهللب هللاع1995ا

 .84ص
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اءصى   هللفإوهللاألموهللبهااهللالمههصعهللالج   هللالحيلياهلل  بحهلل ت   هللإ اهللف،د طهللاوت دي  ِّةسد عهللهللوصِّ اتهللمعهيهللجبِّ

هلل. 1)ةاسّب ِّهللالالس عهللهللوصِّ ىوهلل

هللةس يسددد ِّهللالالج  ددد هلل  دددبحهلل ّبدددبهللتاد ددد اطهلللتاددديبكهللاألبادددي هللهللاددديلميِّهللالهللالعِّ ددديعوهللمههدددصعهللاألمدددواهللفددديهللإ

طهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعوهللإاهلل 2)اهللصببص هللمسيحاهللالته   اتهللالمحتم ةهللةاسّب ِّهللالصهللوت ي  ِّةصاال الج   هللفبضهللصاوادي

الج    اهللإالهلل عهيهللصاجهدتهللهللة ِّهلللال ِّصالديحمةهللبتّ  ههيهللمالهلل بصرهللالب حةهللهللةايلم ِّهللالهللوت ي  ِّةاالى رهللالمؤسسيتهلل

 هللمعهدديهللإىددي  هلله ّ هدديهللصتف  ددباتهللبع يمهدديهللالبع ددصياهلل صهللبعدديءهللمؤسسدديتهللعدد هلل ت  ِّددإ دداصبيتهللح ددياهللالددكهللص

ج  دد  هللتّددصوهلللدد  هيهللالددد ب هللى ددرهللالتّ  ددرهللفدديهللالص،ددالهللالج  دد اهللصودد هللاددماهللالددكهللالا  دد هللمددوهللالمؤسسدديتهلل

ددةهللاهللمبدداةهللاالتهيو ِّددصاإلو  م ِّددةهللة ِّددال ِّصلهللوت ددي  ِّةاال اهلل 3)ةاهللصالتجدديب هلل)الجدد يت ل تاب هدديتهللالجمبّ ِّددهللةالايمِّ

فدديهللهللمهددعِّهللاهلللمدديهلللهمدديهللمددوهلل صبهلليِّهللالدد ِّصلفدديهلله ّ ددةهللمؤسسددةهلل ددع صقهللالعددد هللصمؤسسددةهللالبعددكهللهللالعِّ ددبصإىددي  هلل

الترهللمالهللالص،الهللالج   هللصالل  ءعهللص تّ ِّهللهللايلميِّهللاالوت ي هللال عحصهللع يعهللالسصقهللهللوت ي  ِّةاالهللاتالتف ِّبصهللتحصِّ

دةاالتهيو دةهللهللالد ِّصاالبيلدثهللص صاهللادبقهلل صبصبديهللصصسد هياهللص خدصاهللما دعهللفيهللالا   هللموهلل صاهللالايلعهلل هللالايمِّ

هللةايلم ِّددالالتجدديب هللهللمع ِّمددةهدديهللص  ددبحتهللتسددمرهللؤل تجدديب هللصالتابفددةهللالجمبّ ددةهلل)الجدديت هللصالتدديهللتددعهللإلفي

(WTOفديهللتبت بديتهللج صلدةهللالمد  صع يتهلللهداههللهلل هم ِّدة هللفيهللح وهلل وهللعي يهللبديب  هللصلعد وهللت ا د هلل صبهمديهلل

الج  د  هللهللوت دي  ِّةاالهللتتّدتِّ ال.هللبيإل،ديفةهللل تصافد،هللمدالهللة ِّدال ِّصلاإلودباضهللهللىم  ِّديتمسديبهللاهللصتح   هللال ِّصا

هللف هي.هللى ِّ صالتعيغعهللمالهللال ي

هللددصِّ الصاسداةهللصتص  دالهلله ّداهللهللتف ِّباتص ع صقهللالعد هللفد هللجبىهلل ح اثهللهلليِّهللال ِّصلالبعكهللهللإلرصبيلاص  هلل

%هلل66التديهللّديوهلللهديهللحدصاليهللهللل دعيى ِّةاالاادبهللهللال ِّصات ص تهللهللوصِّ فيهللحجعهللهللالعِّ ب اخ همياهللمعهيهللإىي  هلل

ف مديهلل تا د،هللهللال ِّصاهللهعاهللّميهللتباجاتهللح صهللها1994%هللفيهللىيعهلل49.5هللإلرموهللحجعهللاألمصااهللصتباجالهلل

                                                 
هللهللع ّصالسكهللالص اهللهلل 1) هللهللال ِّصليِّهلل"األمو هللمي هلل"اهللبا فيهللى ب هللمه يهللس  يواهللتبجمةةهللالحب هللالبيب   وباءاتهللهلل سيمة

ِّّ هللال ِّباسيتمهللااستبات ج ِّة  .16صهللاع2000  هللا8الا  هللا5السعةهللبيألهباعاهللستبات ج ِّةصاالهللالس يس ِّةهللب

 .29صهللمبجالهللسيب،اهللص ص  هللب باواهللهلل 2)

 باسيتهللصبحصثهللالص وهللهللالج    "اهللصاإلو  م ِّةلاببيهللصإاّيل ةهللالا وةهللب وهللالاصلمةهلل"الص وهللاهللال   رهللحس واهللىب هللهلل 3)

 .10-9صهللاع1999ااب -ابي هللا7ص6الا  اوهللالاببيا
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 هللى ددرهلل  صابهللهدداههللالمؤسسدديتهللتتمياددرهللجاب ِّددهللتف ِّددباتص ددب تهللهلل 1)هللبصحدد اتهللحدددصقهللالسددح هللالخي ددة

هلل. 2)صالمبح ةهللالحيل ة

ِّّ م محهللهااهللاالتجيههللت فديهللهللصالتجيب ِّدةهللميل ِّدةصالهللوت دي  ِّةاالمدوهللالتهديى تهللتاهلل  ،دياهللفديهللىد  هللب

ددةالا  دد هللمددوهللاألودديل عهلللدد ىعهللسددباهللت ددص بهللالتّيمدداهللصاالىتمددي هللالمتبددي ااهللمبدداةهللاعادددي هلل البيع ددةهلللباب ددةهللهللالدمِّ

هلل. 3)ع صع س ي –عهللفيهللم  ع هلل)بصجصب هلل1997ىيعهللهلل) ب ك 

 احمدةهللهديهللهللمع ِّمدةهلللدرإصو هللىماهلل ى،يءهللمؤتمبهللاألموهللصالتايصوهللاألصبصبيهللى درهللت دص بهللالح درهلل

طهللمدعهعهللإلّسديبهيهللال دهةهللهللمع ِّمة اهللح دثهللّديوهللمعتد ىهللل حدصابهللالمؤسسد ِّةاألموهللصالتايصوهللفديهلل صبصبديهللسدا ي

صالعدياهللصوبابات هللغ بهللم  مةاهللإالهللفيهللحيلةهللاإلجميعاهللصبالكهللتعهللت ص بهلل ل يتهللىم  هللبميهلل تصاءعهللصالمبح ةهلل

                                                 
حدددصقهللالسددح هللالخي ددةهللهللهلل)Special Drawing Rights(هللالدد ِّصليِّهلل عاددلهيهلل ددع صقهللالعددد هللهلل صل ِّددةىم ددةهللاحت ي  ددةهللاهلل

الاه هللصالام تهللال دابةاهللصهديهللىبديب هللىدوهللالمتصسد هللالمدبجحهلللخمد هللهللّميهللالتد    ِّةالستّمياهللاأل صاهللاالحت ي  ةهلل

.هللهاههللالتاب هيتهللموةهللغي يهللفه هللاألحم اهللالماجدعهللال ِّصل ِّةهللميل ِّةةهلل مّوهللاستخ امهيهللفيهللالتسص يتهللالبح سهلل صل ِّةىم تهلل

 .34بيالستايعةهللبيلم  بهللالسيب،ة ي اهللالسبحيواصهللع1992االوت ي يهللالمصسصىياهللالب يضاهلل

هللهللهلل 1) هللالاببيةالتدب ب هللال ِّباسيتمهللاع1994هللاالستبات جي  ِّّ هللالديهب هللبيألهباعاهللستبات ج ِّةصاالهللالس يس ِّةهللب هللاع1995ا

 .90-89ص

هللإ ب  اهللهلل 2) هللالسا   هللهللاإلو  م ِّة"هللمحم  هللالع ع هللصمستدبا هلللاهلل"ااإلو  م ِّةالج     األصاهللهللتاب وهللا138الا  هللاال ِّصل ِّةس يسة

 .44صهللاع1999

هاههللاالجتميىديتهللت دص باطهلللهدااهللالتجمدالهللالدايهلل ،دعهللهلل ابقهلل س يهللصالمح  هللالهي يهللصتاهلل ب اةهللالتايصوهللاالوت ي يهللب وهللهلل

صالتعمص دةهللهللالتجيب ِّدةبهد رهللالبحدثهللفديهللإ الدةهللالاصاحد،هلل  ASEAN صاهللالمح  هللالهي يهللصتجمدالهللجعدص هللادبقهلل سد يهلل)

صحدداهللالع اىدديتهللهللاصالتعم ددةهللاصاالهتمدديعهللبيالسددتبميبهللصالتجدديب هللالدد ِّصاالتجدديب هللف مدديهللبدد وهللهدداههللهللحب ِّددةالتدديهللتحددصاهلل صوهلل

هللصإويمدةهللمع ددةهللحدب اهللصإعاديءهللسدّبتيب ةهلل احمدةهلللهدااهللالتجمددالهللاصص،دالهللمبدي ئهلللتع د عهللالتجديب هللصاالسدتبميبهللالتجيب ِّدةا

 .34بيالستايعةهللبيلم  بهللالسيب،ة ي اهللالسبحيواص

هللالاببيةهللهلل 3) هللاالستبات جي هللال ِّباسيتمهللاع1994هللالتدب ب  ِّّ هلل الديهبهللبيألهباعاهللستبات ج ِّةصاالهللالس يس ِّةهللب هللاع1996ا

هللاع بةهللا46ص هللىبص اهللصل م    ة"هللسه ا هللميستب ختاهلل)اِّ بك هللومِّ هلل سيبديوهللمجمصع هللالعيفتي هللالاببياهللصتجمال هللالص و

 ع.1993تاب وهللبيعي25هللالص وهللالّص ت ةا
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ةهللباتهللالابف ِّدحه هللالس عاهللصتخه ضهللالتصتِّهللهلليتىم  ِّهللالج    اهللصتتمباهللخ   هللص ه اف هللبمايلجةهللاأل ميتاهللص

هللهلل. 1)ةهللفيهللحدبةهللج    "ةهللتحتهللاايبهلل"عحصهللاباّ هللحد د ِّهللصاألبع ِّهللهللالدصم ِّةص

ّمديهللإوهللاالتحددي هللاألصبصبدديهللادده هللاع،ددميعهلل صاهللج  دد  اهللص امداهللإل جددي هلل ل دديتهللج  دد  هللتددت ءعهللصهدداههلل

مصحد  هللهللصبصب ِّدةمدواهللصالسدصقهللألاهللصاألالد ِّفيعالحدبةهللالج    هللفديهللمجديالتهللالتاديصوهللاالوت دي ياهللصو،دي يهلل

عهللايه هللى رهللالكهللبتحد دهيهللعجيحديتهللفديهلل1992صاتهيو ةهللميستبختهللىيعهللهلل 2)خيبج ِّةصتعيغعهللفيهللالس يسةهللال

اهللصتبت د هللصبصب ِّدةاألةاهللصالام ةهللالمصحد  اهللصتحد د،هللهد رهللالمصا عدةهللمجيالتهللص،الهللاألس هللل صح  هللالعد  ِّهلل

هلل. 3)جتميى ِّةصاالهللةس يس ِّهللالالح ي هلل

صاألمدواهللح دثهللتعيصلدتهللالمايهد  هللهللالد ِّفيعاهلل  ،ديهللمجدياهللالتف ِّب ب هللى  هيهللباضهللهللصموهللاألمصبهللالتي

دالبحثهللسدباهللإ جدي هللعدصا هلللجد اهلل صبصبديهللمصحد هللصتعدي هللهداههلل ل ّدصوهللالداباعهللهللفبب ِّدةالبد صاهلل صبصبديهللهللةمهمِّ

لعهللتعجحهللهاههللالهّب هلللصجص هللالا  د هللمدوهللالابدباتهللبصجد هللت دكهللالس يسدةهلللاصامداهللهلليل تحي اهللإالهلل عههللاسّبيِّهللال

هلل. 4)مالهللح رهللاأل  ع يهلل ِّةال ِّفيىاهللصم يلحهللباضهلل صاهللاالتحي اهللص ب اةهللالا وةهلل ِّة اخ 

طهلل تب ِّهلل التديهللاده هيهللالاديلعهللفديهللهللاتيلتف ِّبتدلببتهللبدهللإو  م ِّدةوهلللعيهللموهللخ اهللميهللتعهللاّدبههلل وهللهعديكهللع مدي

كهلل جيبياهللصّيوهللل  هيهللسبىةهللفيهللالتايماهللمالهللت إرهللماهيهللباّاهللعهي ةهللالحب هللالبيب  اهللصاست يىتهلل وهللتتّ ِّهلل

ب اءمددوهللاالىتمددي هللالمتبددي ااهللصإهللالم  دد اتاهللص وهللتحددد،هللالت ددصِّ فدديهلله يّ هدديهللصع مهدديهلللتتددصاءعهللهللتف ِّددباتهللجددبِّ

اهللفيهللحد وهللميل ِّةفيهللّاهللموهلل صبصبيهللصابقهلل س يهللص مب ّيهللالاهللاإلو  م ِّةصالمبح ةهللالج    اهللصموهللهاههللالع عهلل

طهلل طهللت كهللهللإو  م ِّة وهللهعيكهللع مي بالتلعهللتست الهللالتلو عاهللصاعاّستهللى  هيهللس بي اتهللبيلم   هللموهللاال،د بابيتهلل صِّ

                                                 
حم هللصهعيءهللخ بهللال  وهلل حم هلل صسرهلل هللافيهللاع1992-األصبصب ِّةم بهللصالجميىةهللهلل"الحد دةهللصالخ يا"هللىب هللالمعاعهللسا  اهللهلل 1)

ِّّ )مهللاع1992-األصبصب ِّةهللوت ي  ِّةم بهللصالجميىةهللاالهلل)محبباو ا ّ  ةهللاالوت ي هللهللاالس يس ِّةهللصال ِّباسيتالبحصثهللهللب

 .167صهللاع1992هللجيماةهللالديهب اهللاالس يس ِّة صالا صعهلل

 .51صهللاع1996  هللا54الا  هللاؤصوهللاألصس اهللاألصبصبي"اهللال ِّفيعالج    هللصهلل  س ِّة"األهللغسيوهللالا ياهللهلل 2)

حم هللصهعيءهللخ بهللال  وهلل حم هلل صسرهلل فيهللهللاع1992-األصبصب ِّةم بهللصالجميىةهللهلل"الحد دةهللصالخ يا"هللىب هللالمعاعهللسا  اهللهلل 3)

ِّّ )مهللاع1992-األصبصب ِّةهللوت ي  ِّةم بهللصالجميىةهللاالهلل)محبباو ا ّ  ةهللاالوت ي هللهللاالس يس ِّةهللصال ِّباسيتالبحصثهللهللب

 .168صهللاع1992هللجيماةهللالديهب اهللاالس يس ِّة صالا صعهلل

هللهع ياهللهلل 4) ط"اهللةالايلم ِّةهللوت ي  ِّةاالهللتِّ تالتّ"هللإحسيو هللاألصبصبيهللعمصاجي هللا64الا  هللا8السعةهللا صل ِّةما صميتهللهللاالتحي 

 .46-45صهللاع2000بب ال
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اءصالتهبوةاهللصىيعدتهلل حد هيهللح دثهللالهلل د ااهلل صاجد هللالا  د هللمدوهلل اإلو  مديهللالاببديهللهللالعِّ ديعالدكاهللص بد صهللهللجدبِّ

هلل. 1)التح ِّ يت

لددباضهللهللةس يسد ِّهللالفديهللالخدباح هللهللالتف ِّدبصهللوت ددي  ِّةاالهللتتّدتِّ الصإوهللاالتجديههللبإىدي  هلل د يغةهلله ّ دةهلل

هللىددص هللتدصعهللى رهللاىتبيبهلل وهللهعيكهللباضهللالما ِّعهللإو  م ِّة صهللع عهللهللص ع ِّةالهللال ِّصلة تهللفيهللالمعي ،اهللسصاءهللتمبِّهلل

تجد هلل وهللهللة ِّدال ِّصلفديهللالا وديتهللهللةس يسد ِّهللالصالتهديى تهللهلليِّهللالد ِّصلالّببىهللفيهللالايلعهللالتيهللتس  بهللى رهللالددبابهلل

 هللتّددصوهللماي  دد هلللم دديلحهياهللصتع ددبهللإل هدديهلل عهدديهللمددوهللمخ هدديتهللما ِّعددهعدديكهللباددضهللالددع عهللالحيّمددةهللفدديهلل صاهلل

مدديتالسدديبدة.هللصتع ددبهلللالمبح ددةهلل ةهللفدديهللاألسددي اهللبح ددثهلل ددتعهللاالعدد مي هللصاالىتمددي هللالمتبددي اهلل عهدديهللتدع ِّددهللمدصِّ

ميتإ،ايرهلل بيألسي هلل دصعهللى رهللهللإو  م ِّةص وهللتّص وهللع عهللهللاموهللتباب هللتيب خيهللص  عيهللل دصىهللالبديف ِّةهللالمدصِّ

هلل. 2)الماتبّةهلللمصاب هللاإلو  عهللصاإلو  م ِّةهللة ِّهللال ِّصلاإل اب هلل

ف هدبتهللت دكهللالم ديهبهللفديهللالمبح دةهللهلل؛ة ِّهللال ِّصلةهللصالتهم اهللفيهللاالهتميميتهلليح ِّهلل ميهللىوهلل يهب هللاالعتد

هلللم  د هللمدوهللاالىتمدي هللالمتبدي اهللصاالعد مي .هللصف مديإلدرهللاالج    هللالتيهللت تهللالحب هللالبيب  هللالتيهللّيعتهللتتجد هلل

هللس يسدديِّهللاهللالتدديهلل هددبتهللفدديهللالجدديعب وهللاليِّهللالدد ِّصلةهللصالتهمدد اهللفدديهللالمسددبقهللباددضهللحدديالتهللاالعتديح ِّدد ددلتيهلل

هللةهلل 3)ت ي يصاالو

صالصسددد رهللهللميل ِّةةهللالتدديهللتجمدددالهلل صاهلل مب ّدديهللالادددمنيااااميممماسااتبعاد كوباااا ماان مجموعاااة ق -1

هلل.  مدبا  ِّة عهيهلل صلةهللغ بهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  بي ىيءاتهللالصال يتهلل

صالاباقهللصل ب ياهللمدوهلل ّدصوهلللهديهللهللميل ِّةمباهللّصب يهللالاهللفي العالم: ةسياسيّ الاستثناء بعض النظم -2

هلل. 4)ىديح  ِّةهللةس يس ِّهللبلعهيهللع عهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الج   هللحس هللع ب هللالصال يتهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعمّيوهللفيهلل

مع كل من الصين  مريكيّةاأل المتّحدةازدواجية التعامل من قبل االتحاد األوروبي والواليات  -3

حدد وهللهللاهللفديال  مدبا  ِّدةةهللصالدكهللباب ادةهللاعتهديكهللحددصقهللاإلعسديوهللصو ددصبهميهللفديهللمجدياهللت بد دهعهللوتركياا

                                                 
هللاع2000هللالديهب اهللا260ى  هللالمستدباهللالاببياهللاوت ي  ِّة"حصاهللتح  يتهللاالتجيههللعحصهللالاصلمةهللاالهللمحم هللاأل بااهللهلل 1)

 .33-32ص

ِّّ مهللميل يةهللمستدباهللالايلعهللاإلس مياهللصعهللالابقهلل صس ي"ا"مخي بهللصتح  يتهللالمابهللحم هللبيبتا هللهلل 2)  باسيتهللالايلعهللهللب

 .19-18صهللاع1995اتيءهللا14ى  هللاإلس ميا

 .86صهللامبجالهللسيب،هللاع1994هللالتدب بهللاالستبات جيهللالاببيةاصل م   اع بة37 ي اهللالسبحيوامبجالهللسيب،اصهللهلل 3)

هلللب هاهللهلل 4) هلل بص هللى سر هللهللع مي هللهللالتف ِّبات" بب هللالاببيةهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعفي هللالدصمي هللاألمو بسيلةهللهللعا1995-1985هللى ر

 .88صهللالمهبقاهللجيماةهلل اهللالب تاهللميجست بهللغ بهللمعاصب ا
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ص  ح هلل عد هللالهلل د ااهللهلل 1)بيتجيههللال  وهللبغعهللت كهللالاباحالهللفبب ِّةالصاالستبميباتهللهللالتجيب ِّةت  ا هللالا ويتهلل

اءاالتحي هللاألصبصبيهلل صج هللاعتدي ات هلللتبّ ديهللبهدااهللالمجدياهللصتدلخ بهللإ اتهللاع،دميمهيهللل تحدي هللاألصبصبدياهللجدبِّ

هللصتلج اهللاالتهيقهللالجمبّي.

هللالمتِّحد  ةهللفيهللّاهللموهللتبّ ديهللصالادباقهللمدوهللوبداهللالصال ديتهللراداألك قضيّةة التعامل مع ازدواجيّ   -4

صحد عهللمدالهللهللددصِّ اهللبفضهلل برهللىوهللتبّ يهلللم يلحهللمادتبّ هللب عهمديهللصالتايمداهللبفبب ِّةالهللال ِّصلةصهللمب ّ ِّةاأل

هللالاباقهللبهااهللالمجيا.

موهللهللد، ِّةالتبي وهللبيلتاي يهللمالهللهاههللالهللّ ه ِّةةهللصالكهللبالبوسنة والهرسك وإقليم كوسوفو قضيّة -5

هلل.هلل 2)مب ّ ِّةاألهللالمتِّح  فبعسياهللصبب  يع ياهللصالصال يتهللوباهلل

هللس يسدديِّهللةح ددثهللإعدد هلللددعهللتتصوددرهللىعدد هللالسدد صكهللالهللةيّااالّدولة والتهماايف فااي االهتمامااات االنتقائيّاا -6

األو ديبهللصاالسدتباتج يتهللفديهللهللإلدرهللامتد ِّهللال دفبىاهللإعمديهللهللالد ِّصاالّبدبىهللتجديههللهللال ِّصاصاالوت ي يهلللباضهلل

ِّّد الج  د هللالدايهللهللاديلميِّهللالهللعِّ ديعالاهللبغدعهللة ِّهللال ِّصلالتهيى تهلل هللال  مدبا  ِّدةى درهللو،دي يهللحددصقهللاإلعسديوهللصهللب

 اطهللفيهللباضهللجصاعب اهللص  ح هلل وهللالصاوالهلل  اهللى رهلل ع هلل صج هللاستبعيءاتهللاألسصاقهللإالهلل وهللهعيكهللتم ِّهللهللحب ِّةص

طهللموهللهللحب ِّةفيهللباضهللالمجيالتاهللمباةهللالهجب اهللص العيم ةاهللفعجد هلل وهللهعديكهللهللال ِّصااعتدياهللاألفبا هللصخ ص ي

ل جحد وهللصهعديهللتجد هللاألفّديبهللاالّببىهللح ياهللالكاهللى ص هللى درهللىد عهللاالهتمديعهللبد،دي يهللهللال ِّصا ص اطهللت،اهيهللو

ِّّدد التدديهللتدد ىعهللالاصلمددةهللباددلوهللاألفددبا هللصالامدداهللت هللجميى ِّددةةاهللصلدد  هللب دده هللى ددرهللالهددب هللب دده هللاخ دد ِّهللهللب

هلل. 3)هللل ااص هللصالمجتمايت

ةهللمبداهللة للتعامال ماع القضااياالجدياد لوضاع قواعاد وأساس واضاح عاالميّ ال النّظاملم يستقر  -7

اهللصالت صثاهللصالمب  اهللص سد حةهللالد ميبهللالاديماهلليِّهللال ِّصلالجب مةاهللصال جح واهللصال هصلةاهللصمّيفحةهللاإلبهي هلل

صالهجب اهللببغعهللالا   هللموهللاالتهيويتهللالتيهلل ببمتهللبهااهللالمجيااهللصإوهللالتايماهللماهيهللموهللالدصىهللالّببىهلل تعهلل

                                                 
 اعب اهللبصباتي وهللصابع  هلل يهللهللة ب عِّهللل م   هللموهللالتهي  اهللحصاهللالكهللاص40-37 ي اهللالسبحيوامبجالهللسيب،اصهللصهللهلل 1)

هللصالااب واهلل"التع وهللاألّببةهللّ   اا هللالمابفاصهللةتبجمهللال  وهللفيهللالدبوهللالصاح  هللىيلع هللالا  هللهللاةويهللج اا الّص تا

 .179-178اهللصهللع2001تمص هللهللا271

 .218صهللعا1999ع سيوهللهللا136الا  هللهللاال ِّصل ِّةالس يسةهللهلل"ّصسصفيهللالهللت ااهللتبحثهللىوهللحا"اهللحم هللبهيهللال  وا هللهلل 2)

 .86صهللهللامبجالهللسيب،هللاع1994ةهللالتدب بهللاالستباتجيهللالاببيهللهلل 3)



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  111  

هللمدوهللااللتد اعاهلل صهللب ديوهلل ل ديتهللىمداهللمحد ص  هللمد ص  اهللفيهللح وهلل ع هلللعهلل تحدهللاعتديح ِّةصف،هلل ،هللمسدتصىهللىديا 

هلل. 1)لتحد ،هللااللت اعهللفيهللهااهللالمجيا

هللالمتِّحدد  ةهللصالددكهللمددوهللوبدداهللالصال دديتهللةعالميّااالفااي بعااض القضااايا  المتّحاادةتهماايف دور األماام  -8

 ع هلل تعهللباهللصالجهيراهللفيهللح وهللصح هيحهياهللصتمباهللالكهللبتباجالهلل صبهيهللبد،ي يهللال جح واهللصالت حِّهللهللمب ّ ِّةاأل

هللة.ص باىيتهللىبو ِّهللهللةىسّب ِّهللتا  عهلل صبهيهللفيهللباضهللالد،ي يهللالتيهللتخ عهللم يلحهمياهللص ّصوهلللهيهلل باي هلل

بإى دديءهللالم  دد هللمددوهللهللالمتمبِّدداةهللالعاّمااةمثاال الجمعيااة  المتّحاادةتهماايف دور مؤسسااات األماام  -9

بديلمج  هللهللةاسدّب ِّهللالال  ح يتهلللمج  هللاألمواهللصتد ى عهلله يّ د اهللصتمبداهللالدكهللفديهللإح ديءهلللجعدةهللالادؤصوهلل

اءصإهللدددصِّ وهللاسددتخ اعهللالاهللالددايهلل ت،ددمِّهللالمتِّحدد  صالتددابعهللبيله دداهللالسدديبالهللمددوهللم بدديقهللاألمددعهلل اتهللفددبضهللجددبِّ

هلل. 2)المتِّح  التيهللبمع صبهعاهللالهللتحتبعهللم بيقهللاألمعهللهللال ِّصاالادصبيتهللبإاّيلهيهللى رهللباضهلل

هديهللم ديهبهللفيهللو، تيهللالت خاهللاإلعسيعيهللصحددصقهللاإلعسديوهللود هلل يلتهللالمتِّح  وهلل وهلل صبهللاألمعهللصو هللتب ِّهلل

هللة 3)ةهللصالتهم اهللصّيعتهللى رهللب بةهلل اّيااهللهياالعتديح ِّهلل

 :أالستبعاديالشكل  -1

موهللالت خاهللبد ي ههللهللة ِّهللال ِّصلهللمع ِّمةالّببىاهللبح ثهللتستبا هللالهللال ِّصاصهصهللالاّاهللالايهللتاماهللموهللخ ل هلل

إادباّهيهللهللةهللبدالكاهللصاإل دبابهللى درهللىد عهلللتسص  هللالع اىيتهللصال باىيتاهللص وهللالهللتسهعهللبهيى  ِّهللهللىم  ِّةهللة  ِّهلل

حاهلل صهللتسص ةهلللت كهللالع اىيتهللصال باىيتهلللةهللابى ِّهللةهللل ت خااهللص وهللتّصوهللابى ِّهللح ياهللالكهلللا عهللإى يحهيهلل

اإلسباح  ياهللهلل-موهللخ اهللميهلل تعهللاالتهيقهللى   هللموهلل  بارهللالع اع.هللصموهللاألمب ةهللى رهللالكهللال باعهللالاببي

ِّّ هللهميهلل338ص242بلوهللالدباب وهللهللتدبِّهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  بغعهلل وهللالصال يتهلل هللاوهلل سي هللالتسدص ةهللل عد اع ا

اهللةالحيل ِّدهللددصِّ ال لتيهللبيلحاهللموهللخ اهللتهديصضهللال دبف وهللمبيادب هللحسد هللتصا عديتهللهللتصجِّ هللإالهلل عهيهللت ىعهلل يِّهلل

هلل. 4)التيهللتم اهللل يلحهللإسباح ا

 الشكل االفتعالي: -2
                                                 

 .86صهللهللامبجالهللسيب،هللاع1994هللجيهللالاببيةالتدب بهللاالستباتهللالمبجالهللالسيب،اهللهلل 1)

هللمحمص اهللهلل 2) هللإبباه ع هللال باعهللهلل حم  هللهللال ِّصليِّهلل" يهبه هللسيب،هللالحب هللالبيب  اهللبا مي هلل156صهللامبجال هللاع بهللا صل م   

 .14-13صهللهللامبجالهللسيب،هللا"الج   هللصخ يبهللالمصاجهةهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يع"هللمع بهللاه ،اهللةي  ،

 .41-40 ي اهللالسبحيوامبجالهللسيب،اصهللصهللهلل 3)

ِّّ مهللميل ياهللمستدباهللالايلعهللاإلس مياهللب وهللالتلص اهللصالتسخ ب"هللالمتِّح  "م بيقهللاألمعهللهللمحم هللىياصبهللمهياهللهلل 4)  باسيتهللهللب

 .101-100صهللهللاع1994هللا6 ى هللالايلعهللاإلس ميا
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عد هللبحدياهلل صالم ديلحهللل د صاهللالّبدبىاهللبح دثهللهللةس يسد ِّهللالصهااهللالادّاهلل ددصعهللى درهلل سدي هللالحسديبيتهلل

اهللصود هللالهلل ّدصوهللالسد م ِّةع اعهلل صهلل باعهللب وهلل صلت وهلل صهلل ّبباهللص مّوهللتسص ةهللالدكهللالعد اعهللبديل بقهللهللصجص 

ِّّامعهمديهللهلل يِّهلل  وهللبيلمديبعدةهللمددالهللالع اىديتهللاألخددبىاهللإالهلل عد هلل ّددصوهللهعدديكهلل ِّهللالدد ِّصلته  د اطهللل مددوهللصالسد عهللهلل ادد

صود هللتّدصوهلل ب ادةهللالدكهللفيهللالكهللالع اعهللصتس  سد اهللهللة ِّهللال ِّصلهللمع ِّمةالّببىهللى رهللت خاهللالهللدصِّ إ بابهللموهللال

هلل.هلل 1) هلل)لصّب ي هللصميهللعتجهللىعهيهللموهللت اى يتةهللّميهللح اهللفيهللو، ِّهللاهلل صهللو،يح ِّهللويعصع ِّةالع اعهلل ب اةهلل

 شكل المشاركة المحسوبة: -3

حهد هللالسد عهللفديهللالمعدي ،هللالتديهلل حد ثهللبهديهللهللام  ِّديتبهللالمتِّحد  ،هللبماديبّةهللاألمدعهللصهااهللالاّاهلل تا ِّد

 وهلل ِّهللالدد ِّصلصالمدباوب وهللهللة ِّددال ِّصل وهللص فدبا هللالادب ةهللاسددّب ِّهلللع اىديتهللمسد ح هللص ددباىيتاهللصتسدتخ عهللف هديهللا

ددهدداههللالمادديبّةهللهللصمددص ه وهللمدد ع  واهللصتادد ِّهلل  وهللصاالسددتدبابهللل معددي ،هلل ِّهللالدد ِّصلةهلللحهدد هللاألمددوهللصالسدد عهللمهمِّ

بح دثهللإوهللصجص هديهللالهلل مّعهديهللهللا،دا رهللال ِّصلدة اخاهللهللالمتِّح  ةهلل وهللصجص هللاألمعهللالمت،بب اهلللّوهللاإلاّيل ِّهلل

ل ددباعهلل صهللمعادد اهللصمددوهلل مب دد هللالددكهلل  مددةهللالبصسددعةهللصالهبسددكهللصإو دد عهللّصسددصفصاهللمددوهللالتخه ددرهللمددوهللحدد  هللا

الج   هللبلوهللتبدرهللالد  هللاألصحد هللهللايلميِّهللموهللخ اهللت صبهيهللل ع يعهللالهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  صتحيصاهللالصال يتهلل

هللمع ِّمدةل هللة ِّدال ِّصلةهللادبى ِّهللةهللب   دةهللل ادبى ِّهللبسدا هيهلللخ د،هللهللالمتِّحد  الايلعهللبلوهللتتد خاهللفديهللادؤصوهللاألمدعهللفيهلل

هلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعصبفضهللمب  هللتصا وهللالدصىهللبيىتبيبهلل عهيهللوي ب هللى درهللمصاجهدةهللالتدصتباتهللالتديهللتح داهللفديهلل

هللصضهللحددبب وهللفدديهلل و هللخددى ددرهللمايلجدد هلل  متدد وهلل صهللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  اهللصودد ب هللالصال دديتهلل 2)باددّاهلل احددع

يهللتحمداهللبادضهلل مّدوهللفديهللاإلسدهيعهللفدهللالمتِّحد  فدإوهلل صبهللالح هديءهللل صال ديتهللهلل؛اهللص،موهللهدااهللالصاودال 3)صاح 

طهللموهللالدصىهللالّببىهللت هدبهلل عهديهللالهللتسدت  الهللحداهلل يِّهلل عد اعهلللصحد هيهللّمديهللّديوهللهللاألىبيءاهلللالكهللتج هلل وهللبا،ي

هللالمتِّحدد  ح ددثهلل ى عددتهللالصال دديتهللهللاالبصسددعةهللصإو دد عهللّصسددصفياهللصهددااهلللدد  هللبخهدديِّهللهللو،دد ِّةالحددياهللفدديهللمايلجددةهلل

صحد هيهللمدوهلل ددببهللحد ص هللهلل وهللمصافدةهللاألمعهللمبغصبدةهلللّعهديهللل سدتهللمادبص ةاهللصتد ىعهلل عهديهللهديهللمب ّ ِّةاأل

هللاتالتف ِّددبفددإوهللهلل 4)ةةاهللصالاددبقهللاألصسدد اهللص مب ّدديهللال ت ع ِّددالتدد خاهللص اددّيل اهللمبدداهللاددب هللالج  ددب هللالّصب ِّدد

ب اهللح ددثهلل  ددبحهللهعدديكهللة ِّددال ِّصلاتهللالتدديهللح دد تهللّدديوهللمددوهللإفبا اتهدديهللتعدديميهلل دديهب هللالمددؤتمباتهللصالت ددصِّ

                                                 
ِّّ مهللاع1993هللالتدب بهللاالستبات جيهللالاببيةهللهلل 1) صهللهللاع1994اهللالديهب هللبيألهباعاهللستبات ج ِّةالاالس يسةهللصهللال ِّباسيتهللب

 .61-60صصهلل

 .66صهللهللامبجالهللسيب،هللالج   هللفيهللالهّبهللالاببياهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعهللحس وهللتصف ،هللإبباه عاهللهلل 2)

 .21-18صهللهللامبجالهللسيب،هللصخ يبهللالمصاجهةاهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعهللمع بهللاه ،اهللهلل 3)

 .06صهللاالتدب بهللاالستباتجيهللالاببياهللمبجالهللسيب،هللهلل 4)
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هللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعلامداهلللب دصب هللو،دي يهللهللة ِّدصلال ِّهللبيىتبديبهلل وهللالمدؤتمباتهللهللاة ِّهللال ِّصلفصاىاهللج  هللفيهللالتهيى تهلل

المع مديتهللهللإلدراهللبداهلل تاد اههللالمتِّحد  الج   هللصإ جي هللالح صاهللالمعيسبةهلللهياهللل  هللفد هللمدوهللخد اهلل صبهللاألمدعهلل

خ دبهلل ل داهللى درهللالدكاهللممديهللهللةايلم ِّدالهللوت دي  ِّةاالصجميىيتهللالم يلحهللصاعادي هللالمدؤتمباتهللهللالحّصم ِّةغ بهلل

 مّوهللموهللخد اهللالم  د هللمدوهللتهديى تهللهللةايلم ِّهللالالج    هللبلوهللحاهللاإلاّيالتهللهللةايلم ِّهللال هللالعِّ ب بب هللس  ب هلل

 وهلل اعدرهللالدكهللتمديب هللفديهللال مصحديتهللصاالهتميمديتهللهللموهللغ دباهللصاألفديِّهللهللحّصميتهللالايلعهللصااصب هللالب سيِّهلل

اهللصهددااهللالددعم هللمددوهللالسدد صكهلل بددب هلل 1)بدد وهللادداص هللاألبضهللبددعه هللال بجددةهللةايلم ِّددالصالتددلب بهللفدديهللاألحدد اثهلل

الحددصقاهللصإوهللهداههللفديهللةهللالتديهللت يلد هللبيلمسديصا هللبد وهللالبجداهللصالمدب  هللّيلحبّيتهللالعسيح ِّهللهللاتجيهيتهللج    

ةهللةهللالتدديهللتدد ىعهللالسدد عهللصعبدداهللالحددبص اهللىّدد هللع ددبههللالبجدداهللاالسددتد ل ِّهلل هلل وددب هللل بؤ دديهللال  ببال ِّددالعِّ ددب

موهللالع هللهللةس يس ِّهللالهللس صّ ِّيتةاهللصموهللهعيهللفإوهللمايبّةهللالعسيءهللفيهللتهيى تهللالالصاوا ِّهللهلل ِّةالعِّ بهللإلرصاألوب هلل

هلل. 2) ّببهلل ميوهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعاإلسهيعهللفيهلل وهللتّصوهلل ب اةهلل

اهللص وهلل لسد عهللصعبداهللالحدبص إلدرهللاالتديهللتم داهلل)صو هللبب تهللاتجيهيتهلل خبىهللت ىعهلل باسيتهللالسد عهلل

تددصعهللى درهللهللال ِّباسديتاهللصهاههللة ِّهللال ِّصلفيهللالمسيصميتهللهللدصِّ الهللإلرهللال ِّصاتسهاهللم اهللباضهللهللةاسّب ِّهللالالع ىةهلل

التديهلل هدبتهللسدصاءهللهللالتحد ِّ يتبهللصال  عهللصالب يلةهللموهللابص هللو يعهلل ىمياهللالاعدراهللص وهللت دكهلل سي هلل وهللالهد

هللة ِّدال ِّصل هدصبهللفصاىداهللجد  هللفديهللالب حدةهللإلدرهللهلل  ِّتاهللود هللالبديف ِّةةاهلل صهلل ِّهللاهلل صهللالب حوت ي  ِّةاالاهلل صهللالتّعصلصج ِّة

اهللصالجب مددةهلليِّهللالدد ِّصلمديصمتهدديهللصحدد هيهللمبدداهللو،ددي يهللاإلبهددي هللهللالدصم ِّددةهللال ِّصلددة  ددبحهللمددوهللال ددا هللى ددرهلل

فّدديوهللالمبددببهلللاددد هللهللةايلم ِّدالصىدديح،هللفديهللصجهدد هللاالسددتبميباتهللهللادديلميِّهللص خددااتهللتهدد  هللاالوت دي هللالهللمع ِّمدةال

يِّهللال ِّصلصاإلبهي هللهللمع ِّمةلمّيفحةهللالجب مةهللالهللة ِّهللال ِّصلالمؤتمباتهلل
اهللصّالكهللاإلى عهللاألمب ّيهللالايهلللا هلل 3)

األ  ع دياهللص وهللهعديكهللجميىديتهللإبهيب دةهللهلل صباطهللفيهللتفا ةهللخ ي هللالته   هللالايهللعابهلللتبب بهللتصس الهللح در

اهللالد ِّصا واهللص مت ّصوهللو باتهللصإمّيعيتهللتهصقهللفيهللباضهللاألح يوهللو باتهللبادضهلل ِّهللال ِّصلته  هللاألموهللصالس عهلل

اهللصهداههللالد،دي يهللّيعدتهلل 4)يبهللالاديمامةهللامدت ّهعهللألسد حةهللالد إل حديءهللبإمّيع ِّدإلدرهللاحترهلل ع هللص داهللاألمدبهلل

هللهداهلمايلجدةهللمبداهللهللة ِّدال ِّصلمميهللح اهللبهعهلللتص  رهللت دكهللالمدؤتمباتهللهلل؛بديحمةهللاالهتميميتهللصاألصلص يتهللل ايلع

                                                 
هللاهللالّص تةالايلم ِّةمج  هللالبديفةهللهللابرهللال بيغا هللةةتبجمهلل  "ا"عهي ةهللالتيب خهلل عهللالبحثهللىوهلل ب ،هللج هلل صلصراهللر.هللهلل 1)

 .21-19عاهللصهلل1997  هللهللا83الا  هللالمج  هللالص عيهللل بديفةهللصالهعصوهللصاآل ا ا

 .125مبجالهللسيب،اهللصهللهللم  هرهللى صياهللهلل 2)

 .125صهللهللاالمبجالهللالسيب،هللهلل 3)

هللفتحياهللهلل 4) هلل ع   هللهللمم صق هللالدهللاألمب ّ ِّةهللالاسّب ِّةهللستبات ج ِّةالا"في هللهللي ع"ال دبو هللهللاال ِّصل ِّةالس يسة  هلل هللا130الا  

 .191صعاهلل1997
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ىدوهللمسدتصىهللالتدد عاهلل صهللالتخ دراهلل صهللالفعدراهلل صهللهللالعِّ دبد،ي يهللصجمالهللّيفةهللاأل بارهللفيهللالايلعهللب دبرهللال

ّيفدةهللاداص هللالاديلعهللهللالهدبهلللت كهللاأل دبارهللالماديبّةاهللصىّسدتهللهداههللالمدؤتمباتهلل وهللت دكهللالد،دي يهللتخدصِّهلل

 هللبّيفد هلل ادّيلهيهللمديتهللغ دبهللبسدم ِّهللفدد اهللصإعمديهللهعديكهللمع ِّهللهللال ِّصاايبكهللف هيهللل  هللةهللجمايءاهللص وهللتصالباب ِّهلل

اهللممدديهللّدديوهلللدد هللاألبددبهللفدديهلل وهللتّددصوهللهدداههلل 1)صمؤسسدديتهللالمجتمددالهللالمدد عيهللاجتميى ِّددةص فددبا هللصحبّدديتهلل

هللالجيبيهللتاّ  هي.هللهللةايلم ِّهللالالمؤتمباتهلللهيهللتلب بهللّب بهللفيهللجصهبهللالا ويتهلل

                                                 
 .9صهللاىب هللالمعاعهللسا  امبجالهللسيب،هللهلل 1)
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 املطلب الثاني
رطبيعة 

ّ
ظاميف  اتالتغي

ّ
 ال الن

ّ
 األطلنطيمشال اجلديد وأثرها على حلف  عاملي

ب التيهللح  تهللبيعتهيءهللالحب هللالبيب  هللاعاّستهللى رهللح رهللاأل  ع ياهللص هبهللهللاتالتف ِّباتهللصالت صِّ

طهللالت صبهللاالستبات جيهللاألمب ّيهللفيهللتادّ اهلل .هلل 1)اهلللّصعد هللاألّبدبهللتدلب باطهلليِّهللالد ِّصلمههدصعهللاألمدوهللهللال ِّصلدةج  ي

طهللتدصهللمب ّ ِّةاألصالبؤ ةهلل اهللصت كهلليِّهللال ِّصل بتب هللبلموهللإو  مهيهللالايهلل بتب هللبيألموهللهللال ِّصلةى رهلل وهلل موهللهللعهلل سيسي

ته   اتهللصمخي بهللّيمعةهللهللهللةالبؤ ةهللتاماهللى رهللتصس الهللالح رهللفيهللمع دتيهللابقهلل صبصبيهللصصس هيهللل بءهلل  ِّهلل

هلل. 2)ةهللو هللتؤ يهلللت اى يتهللص باىيتهللغ بهللمتصواةهعيكاهللصتحصلهيهلللم ي بهللته   هللفا  ِّهلل

ِّّهلل اهللصتبددرهللى درهللةىيلم ِّدهللددصِّ موهللالمحيف ةهللى درهللمّيعتهديهللّهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  صال يتهللوهللالصحترهللتتم

طهللالج   هللب عميهللتتبكهللهيماهللايلميِّهللالهللالعِّ يعب  هللالد  هللاألصح هللفيهلل ل  صاهللاألخبىهللبمتيباةهللسدا هعهلللحمي دةهللهللي

 ىددةهللبمدديهللالهلل ددؤببهللى ددرهلل ىهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  م دديلحهعهللصتحد دد،هلل هدد افهعهللى ددرهللعحددصهللتحدد  ههللالصال دديتهلل

هللةىيلم ِّدد صهللهللإو  م ِّدةصاالوت دي يهللصبعدد هعهللىدوهللالت  دالهلللمميبسدةهلل  صابهللهللس يسديِّهللالهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعصاسدتدبابهلل

صلّددوهلل عبفدديهللالامدداهلل وهلل بدددرهللح ددرهللاأل  ع دديهللهددصهللهللاصالح  صلددةهلل صوهللو دديعهللع دديعهلل معدديهلل صبصبدديهللمسددتدا

ِّّدّصعد هللهللف،د طهللىدوهللال  فيعهللىوهللالاديلعهللالفببديهللص معد هللسيس ِّةالبّ   هللالبح سةهللاأل وهللالدعدي هللصاأل ا هللالتديهللتم

مددوهللهللصبصب ِّددةاألهللمع ِّددةصالمادديبّةهللفدديهللالاددؤصوهللاألهللامددوهللمميبسددةهلل  صابهدديهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  الصال دديتهلل

هلل. 3)خ ل 

صح رهللاأل  ع يهللبيلتصسالهللباّاهللتد ب جياهللصتا  د هللهللايلميِّهللل موهللالهللمب ّ ِّةاألص،موهللهاههللالبؤ ةهلل

ةهللفديهللالا وديتهللمديهللب عهمديهلل،دموهللى تهللإ جيب ِّدى ويت هللمدالهلل صاهللادبقهلل صبصبدياهللصصسد هيهللمدوهللخد اهللتهدي

ببعيمجهللالاباّةاهللص اماهللى رهللتع  عهللى وت هللبّاهللموهللبصس يهللص صّباع يهللصفتحهللوعصاتهللالحصابهللصالتايصوهللمالهلل

هلل 4)مددوهلل صاهللالمتصسدد هللمبدداةهللالمفددب اهللصتددصع اهللصاألب واهللصم ددباهللصمصب تيع ددياهللصإسددباح اهللمادد ِّوىدد  هلل

طهللالت دصبهللفّديوهللل امدهللصو هللابتب تهللبهااهللال ِّصاصلالكهلل  بحهللى  هللموهلل تد هللفديهلله ّ هللالعِّ دب وهلل ا د هللالح درهللهللي

بهللاتالتف ِّبرهللمالهللالب حةهللالج    هللالتيهللىدبتهللالحب هللالبيب  هللل  بحهللهعيكهللاعسجيعهللمالهللت كهللل تّ ِّهلل اتهللصالت صِّ
                                                 

هللإهللاع بةهللهلل 1) ةى و هلل24هللصااع وةهللومِّ هللبوع)هللاع1999ع سيو هللسيب،ا 5الم ح، هللصاع بهلل25/26/27/28)هللالمصا هللمبجال  

طهلل   . 4)هللبوعالم ح،هللهللاع1997تمص 9صّباع يةهللم ب  هلل حصاهللى وةهللخي ةهللمالهللهللى وهللالح رةإ ،ي

 .128صهللمبجالهللسيب،اهللم  هرهللى صياهللهلل 2)

 .192-191صهللصهللمبجالهللسيب،اهللمم صقهلل ع  هللفتحياهللهلل 3)

 .46-45صهللصهللامبجالهللسيب،هللمم صقهللم  هراهللهلل 4)
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هديتالمح  دةاهللص تدلو عهللمدالهللهللمع ِّدةفيهللالب حدةهللاأل هللالبعدرالج  د اهللالدكهلل صجد هلل وهللتباجدالهللهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعهللتصجِّ

د صهللسدتبات ج ِّةاالفديهللاأل صابهللالتديهلل ؤ  هديهللصىد  تد هللهللالتف ِّدبيهلل بتّد هللى  هديهللالح دراهللصالتدهللسيس ِّةاأل هللمهيمِّ

هلل.صبصب ِّةاألهللمب ّ ِّةاألتصس ا هللصميهلل تبت هللى  هياهللصتهيى تهللالا ويتهللهللصىم  ِّةالج    هلل

 احلرب الباردة:  بعداألطلنطي مشال أوالً: أهم حمطات مهام حلف 

عهللبس هللإو  عهللّصسصفيهلل1999األ  ع يهللفيهلل صغس ف يهللىيعهللهللت خاهللح رالتدخل في يوغسالفيا:  -1

طهللتخص اهللموهللمج  هللاألموهللصّيوهللالت خاهللوباباطهللهللموهللغ ب الح درهللهللاسدتبات ج ِّةاهللصّيوهللفب ةهلللص،الهلل مب ّ ِّي

لهدديهللهللةىسددّب ِّهللمؤسسددةهللهللإلددرالج  دد  هللمص،ددالهللالت ب دد،اهللصالتدديهللتسددتع هللى ددرهللتبدد اهلل صبههللمددوهللح ددرهلل فدديىيهلل

عاددي  هللصخيبجهددياهللبددعهللالتلسدد  هللل تدد خاهللفدديهللحدداهللالع اىدديتهللهلل اخدداهللحدد ص هللاسددّبيِّهلل دد ح يتهللالتدد خاهللال

 . 1)فيهللمّيوهللبيلايلعهللاإلو  م ِّة

هللى ِّ المسديهللددصِّ الاأل  ع ديهللو دي  هللادمياهللعهللتدصلرهللح درهلل2003فديهللىديعهللالتدخل في أفغانستان:  -2

او ةهللالح درهللبيلامداهللخديب هلل صبصبدياهللصىمداهللى درهلل  ِّهلل هللصبالكهلل  بحتهللاختبيبهلللمISAF)هللة ِّهللال ِّصلهللمع ِّةاأل

 . 2)األىميببإىي  هللهللى ِّ صالمسيهللال ِّصلةالهباغهللاألمعيهللصتا   هللبعيءهللهللماء

ّيعتهللاأل مةهللالاباو ةهللصالتاي يهللماهيهللمحاهللخ رهللب وهلل ى،يءهللالح رهللميهللهللالتدخل في العراق: -3

دةصمايبضهللل اهللصفديهللهللاسّبيِّهللب وهللمؤ  هللل ت خاهللال لجهدص هللهللمهدععهلل ّد هلل ى،ديءهللالح درهلل ى2002بدباغهللهللومِّ

هللة ِّدال ِّصلص،بصب هللتايصوهللالاباقهللمالهللمج  هللاألموهللصلجعةهللالتهت اهللهلل1441بابمج  هللاألموهللفيهللت ب ،هللالد

 هللباضهلل صاهلل الاباقهللبتل هلل، ِّهللهللاسّبيِّهللالاماهللالهللتي ِّهللوهللالمتِّح  ىوهلل س حةهللال ميبهللالايمااهللإالهلل وهللالصال يتهلل

اهللصىيب،دت هلل صاهلل خدبىهللالادبو ِّةالح رهللمباهلل)بب  يع ياهللصإسبيع ياهللصإ  يل دي هللص صاهلل خدبىهللمدوهلل صبصبديهلل

حببهديهللى درهللالادباقاهللصبغدعهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  تهللالصال ديتهللعهللادعِّهلل2003 اابهللهلل-2الح رهللصفيهللهللموهلل صا

اهللمب ّ ِّدةاألالمايب،ةهللموهللباضهلل صاهلل ى،يءهللالح رهللإالهلل وهللالح رهللوباهللبدباضهللالمهديعهللتحدتهللال،دفص هلل

اتالعهللل تخ دد  هللاصتدد ب  هلل2004مبدداةهللإبسددياهللفب دد،هللفدديهللسددبتمببهلل الاباو ددةاهللصإبسددياهللفب دد،هللهللمع ِّددةاألهللدددصِّ

                                                 
هلل"األهلل يل هللحسوهللحيف اهللهلل 1) هلللح رهللالعيتص هللالج     هللالحب هللالبيب  "اهللبا  صاب هلل باسيتهللهللاعتهيء هللا46الا  هللا صل ِّةمج ة

 .145ص

 .145صهللاالمبجالهللالسيب،هللهلل 2)
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التد ب  هلل اخداهللالادباقاهللصفديهللهللبمهديععهللل مع دةهللالخ،باءهللفيهللبف ا هللل ددصعهلل2004  هلل خبهللفيهللّيعصوهللت ب

هلل. 1)فيهللالاباقهللاسّبيِّهللعهلل ى وهللىوهللتاه ههللبإعايءهللّ  ةهللل ت ب  هللال2005عهي ةهللاهبهللابي هلل

بدبهللاأل مدةهلل عهللى درهلل2011تد خاهللح درهللاأل  ع ديهللفديهللل ب ديهللفديهللادهبهلل اابهللهللالتدخل في ليبياا: -4

طهللت دصباطهللخ  دباطهللصهللبهااهللالحجعهلل اد ُّهللهللةىسّب ِّهللهللدصِّ يهللاأل مةهللبهعيكاهللصت خ  هللف دي بيلعسدبةهللل مدوهللالددصميهللهللمهمِّ

الاببددياهللص ا دديهللمؤاددباطهلللتدد خاهللالح ددرهللفدديهللاأل مدديتهللخدديب هللع دديقهللعاددي  هللالتد  دد يهللتجسدد  اطهللل مههددصعهلل

هلل وهلل"الح رهللالإلرهللاالستبات جيهللالج   اهللص ايبهللاألم وهللالايعهلللح رهللاأل  ع يهلل)اع ب هللفصغهللباسمصسو هلل

ات ات عهللعابهلل طهللهللفيهللل ب ي"اهلللّوهللل ح رهلل اّيالطهللهللبب ِّةهللوصِّ "األموهللالعيىع"هللهللستبات ج ِّةال خبىهللل صجص اهللصصفدي

اتاهللصت ب  هللالح رهلللمع ِّةةهللفيهللبعيءهللالمؤسسيتهللاألص تمباهللالكهللفيهللالحيلةهللال  ب ِّهلل األموهللصالج اهللال  بديهللهللدصِّ

هلل. 2)ى رهللغبابهللتجببةهللالاباقهللص ففيعستيو

هلل

 الجديدة للحلف: تراتيجيّةساالثانياً: العقيدة 

دددح دددرهللاأل  ع ددديهلللهلل عادددئ   اهللبحسددد هللالمدددي  هللالخيمسدددةهللفددديهللمايهددد  هللصاادددع وهللفددديهللةهللمحددد ِّهللمهمِّ

طهللموهللفب، ِّهلل1949ع سيو//4 صهللب،دبصب هللالتحديلرهلليتهللتتا ،هللبمههصعهللاألموهللاألصبصبدياهللصتدت خِّهللعاهللاع  وي

التلمصاجهةهللالخ بهللالسصف  تي.هللإالهلل وهللالهللاسّبيِّهللال رهلللاديلعهللت  بدتهللمعد هللالتّ ِّدالج    هللالتديهللاده هيهللاهللتحصِّ

التمددالهللت ددكهللال م ددي بهللهللإفبا اتهدديالتدديهللّدديوهللمددوهللهللاالمح  ددةهللمع ِّددةل عسددجعهللمددالهللالب حددةهللاألهللاتالتف ِّددبصهللتحددصِّ

تد هللتبسد خهللمهمِّهللاأل  سديهللخديب هللمع ددةهللعادي  هللالتد  د ياهللص  دبحتهللهلل-ته   اتهللج    هللل مدوهللاألصبصبدي

تهللالج    هللصال بصرهللالتيهللاستج تهللّيوهللوبابهللاهللصبهاههللالما  ي 3)صبصب ِّةاألهللديبِّ الاألموهللصاالستدبابهللفيهلل

الجميىيهللالماتبكهللىوهلل ى،يح هللإالهلل ع هللالهللب هللمدوهللإ خدياهللهللال ِّفيعصهصهللهللالبح  وي  هللالح رهلل ع هللبغعهلل صبههلل

ةاهللفّيعتهللإستبات ج ت تا   تهللى رهلل عهللالتديهلل ودبتهللالمبدي ئهللاألصلدرهللل تف دباهللصتادّ اهلل1990لع وهللىيعهللهللومِّ

عهللاجتمدالهللودي  هللالح درهلل1991اهللصفيهللتاب وهللالبيعيهللىديعهلل 4)ل ح رهللةستبات ج ِّهللاالمجمصىةهلللمباجاةهللالاد   هلل

                                                 
)1( Mansour Bahmani,"NATOs invoement in Iraq and Euro-American Relations" Iranian 

journal of international Affairs No .4هلل(Winter2005),pp.505-522. 

اهللع1120هللا185الا  هللاال ِّصل ِّةالس يسةهللهلل"االابب ِّة ميتهللالت خاهللفيهللاألهللإلر"ح رهللالعيتصهللموهللالاباّةهللهللابرهللّاكا هللهلل 2)

 .26-25صهللص

هللالبحموهللبا يهللالهصابياهللهلل 3) هلللح رهللالعيتصهللفيهللالابقهللاألهللىب  هللالمحتم ة هللا137الا  هللاال ِّصل ِّةالس يسةهللهللصس "ا"المهيع

 .280صهللاع1999تمص 

 .154صهللمبجالهللسيب،اهللىمي هللجي اهللهلل 4)
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ب يوهللاألباي هللالج    هلللس يسةهللالح رهللصالمههصعهللاألمعيهللفيهلل اهللببص هللهللإلرهلل ه رفيهللبصميهللصّيوهللاالجتميعهلل

 ددعهضهللى ددرهللبحددثهلل سدد هللالتادديصوهللبدد وهللالاددبقهللصالفددب هللفدديهللهللصبصب ِّددةاألهللددديبِّ المههددصعهلل معدديهللج  دد هللفدديهلل

هلل. 1)مع ِّةالمجيالتهللاأل

ه هللمالهللالمبح ةهللالج    هللصت صباتهياهللصميهللاستج هللموهلل حد اثاهللمبح ةهللتّ ِّهللهللالكهلل ّصوهللالح رهللو هللب  صب

هدصهللهلل؛اتجديههللى درهلل با،ديهللالح هديءهللمدوهلل يِّهللهللىسدّبيِّهللهجدصعهللهللالج    هللل ح رهللبلوهلل يِّهللهللستبات ج ِّةاالص ّ تهلل

المدددي  هللالخيمسدددةهللمدددوهللمايهددد  هللإعاددديءهللالح دددرهللفددديهللصاادددع وهللفددديهللاىتددد اءهللى دددرهللالجم دددالاهللّمددديهللجددديءهلل

وهللهعديكهللىصامداهلل ل ح درهللباد وهللاالىتبديباهللح دثهللهللمع ِّدةفيهللالب حةهللاألهللاتالتف ِّبعهللمالهللص،الهلل1949يو/ع س/4

ج    هلل  بحهلل تلببهللبهيهلل موهللالح هيءاهللصلهيهلل ب اةهلل صسالهللمباةهلل س حةهللال ميبهللالايمااهللصاإلبهي اهللص ىمدياهلل

إل،ديفةهللالتخب د اهللصمخدي بهللمتاد   هللاألصجد هللصالجهديتاهللممديهلل جاداهللمدوهللال دا هللالتعبدؤهللبهديهللصتد مهدياهللبي

طاهللهلل-تيةهللفدديهللباددضهلل صاهللاالتحددي هللالسددصف  بع ِّددصاالهللالابو ِّددةصال ددباىيتهللهللةس يسدد ِّهللالالعتادديبهللالهص،ددرهلل سدديبدي

هللىم  ِّديتاهللصمديهلل عدتجهللىدوهلل 2)اإلو  م ِّدةبسدب هللبادضهللاأل مديتهللهللال ب اِّةى ص هللى رهللخ بهللاعد يعهللالمصاب هلل

ل دد صاهللالمح  ددةهللهللباددّاهللىاددصاحيىدد ا هللّب ددب هللمددوهللعدد صقهللالجحدد وهللبلصاإلبهددي هللصالتخب دد هللصالجب مددةاهلل

طهللى رهلل موهلل صاهللالح رهللصاستدباهي هلل. 3)ل ح راهللمميهلل ؤببهللس بي

 هللى درهللت دكهللالمخدي بهللل،دميوهللاسدتدبابهلل صبصبدياهللمدالهللالحهدي هللى درهللفبهللالدد ب هللى درهللالدبِّهللاص ج هللتدص

ألمدوهللالح هديءاهللّمديهللهللةهللمالهلل صاهللجعص هللالمتصسد هللصالادبقهللاألصسد اهللفيسدتدبابهيهلل،دبصبيِّهللى ويتهللس م ِّهلل

ةهللصال دصاب خهللالبيلسدت ِّهللهللالتد    ِّدةبسب هللاعتاديبهللاألسد حةهللغ دبهللهللهم ِّة ةاهللصت  ا هللاألعتهللحب هللالخ  جهللالبيعب ِّهلل

هلل. 4)التيهللو هللت اهلل با،يهللباضهلل ى،يءهللالح ر

ةصبالكهللتّصوهلل ج    هلللح درهللاأل  ع ديهللتددصعهللى درهللهللةىسّب ِّهللتهللىد   هللعهللو هلل وبِّهلل1991بصميهللىيعهللهللومِّ

هللةهلل 5) بباةهللمبي ئاهللهي

 الجميىي.هللال ِّفيعبهلليهللىبال ِّفيىاستمبابهللالح رهللفيهلل  اءهلل صبههلل -1

                                                 
 .207صهللاع2001هللا146ا  الهللاال ِّصل ِّةالس يسةهللهللالج    هلللح رهللالعيتص"اهللستبات ج ِّةاال"هللسيمةهللىب هللالا   ا محم هللهللهلل 1)

هللىص  اهللهلل 2) هللهللالاسّب ِّةس هلل"األهللجهي  هللاألصس اإلتصجهيتهللالعيتص هللالابق هللال ِّصل ِّةهلل اء هللهللاالس يسة هلل159الا   هللاع2005ا

 .27ص

 .86صهللمبجالهللسيب،اهللبباه عاإلؤيهللهللهلل 3)

 .152.صهللمبجالهللسيب،اهللىمي هللجي اهللهلل 4)

 .153صهللمبجالهللسيب،اهللىمي هللجي اهللهلل 5)
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الحهددي هللى ددرهللصحدد  هلل مددوهللاألى،دديءهللصحدد  هللالهللتتجدد  اهللفددإوهللاألى،دديءهللاألصبصب دد وهللسددصرهلل -2

  ،  اصوهللبم   هللموهللالمسؤصل يتهللل  فيعهللىوهلل عهسهع.

اتالالحهي هللى رهلله ّاهلل -3 الجميىياهللفإع هلل تصج هللهللال ِّفيعةهللمهمِّهللالمصح  هللل ستمبابهللفيهلل  اءهللهللدصِّ

اتوصامهيهللهللوصِّ ى رهللالح رهلل وهلل ستح ثهلله ّاهلل فيهللالحبّةهلل ّببهللهللحب ِّة ّببهللمبصعةاهللصلهيهللهللوصِّ

 المتد ع.هللال ِّفيعموهللاالىتمي هللى رهلل

اتالاهللمدالهللخهدضهللحجدعهللهداههللعصص ِّدةالصهللالتد    ِّدةلح درهللى درهللاألسد حةهللااستمبابهللاىتمدي هلل -4 اهللددصِّ

 وهلل.موهللاالىتمي هللى رهللالمّصِّهللهللصالح ِّهلل

طهللمالهللالاد   هلل اتوالج    هللل ح راهللفد هللجبىهللإىي  هللتع  عهللهللةاسّب ِّهللالصاعسجيمي ِّّهللهللصِّ عهيهللالح رهللباّاهلل م

دموهللالد يعهللب اتالالجمديىيهلللمصاجهدةهللالمخدي بهللالمحتم دةاهللصتدعهللتع د عهللهداههللهللالد ِّفيعةهللمهمِّ هللإلدرهللسيسد ِّةاألهللددصِّ

هللةهلل 1)ب ثهللفحيتاهللهي

هلل

 (Immediate and rapid reaction forcesع الفوري )سّريالرد ال قّوات -1

اتتتّصوهللموهلل هللصاالسدتا ا هللأليِّهللهللةةهللىيل دةهللمدوهللالجيه  ِّدى رهلل بجاهللصتّصوهللصجص ِّةهللحب ِّةصبهللبب ِّةهللوصِّ

هلل يبئهللل ب هللى رهللاأل ميتهللصال صابئ.

هلل

اتالهيهلل(: main defense forces) ساسيّةاأل الّدفاع قّوات -2 هللةهللل ح ر. ِّهللالعِّ يمهللدصِّ

هلل

اتهيهلل: (Augmentation forces)المعاونة )التعزيز( ِ قّواتال -2 إلدرهللهللمهدعِّهللةهلللهيهلل صبهللاحت ي  ِّهللهللوصِّ

اتالجيع هلل هللة. ِّهللمالعِّ يهللدصِّ

اتالت ددكهلل التدديهلل ُادد بهللإل هدديهللتددعهللالتادد  اهللى ددرهلله ّدداهللالد ددي  هللف هددياهللبح ددثهلل  ددبحهللىدد  هللالد ددي اتهللهللدددصِّ

هللة 2)ابع وهللب الطهللموهللب بةاهللهيهللالبح سة

                                                 
 .160صهللمبجالهللسيب،االهللهلل 1)

)2( Paul Cornish,"NATO at Millenniums:New Members,New strategy" 

Webedition,Vol.45,october1997,p22هلل 
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 (: Allied Command Europeالقيادة المتحالفة ألوروبا ) -1

 ّدصوهللع ديقهللهللفبى ِّدةإلفيحهديهللصت،دعهللبد ثهللو دي اتهللهللباد عد تهللإل هيهللمهيعهللالد دي  هللالمتحيلهدةهللالمتاد   هلل

هللهللىوهللمعي ،هللالامياهللالفببيهللصالصس هللصالجعص .هللال ِّفيعإابافهيهلل

ةهللهديهللالد دي  هللالبح سدةهللAllied Command Atlantic) : )طلسايّةالقياادة المتحالفاة األ -2

هللالبيع ةهللل ح ر.

ات ميهللبيلعسبةهللل  هلل(C.J.T.F هللCombined Joinr Task Forceادةهلل)الاماهللالماتبّةهللالمجمِّهللهللدصِّ

اتالفهيهللت كهلل اتالتيهللتعهللاستح ابهيهلللتا يهللهللدصِّ التحيلرهللالمبصعةهللصالحبّدةهللال  مدةهللالتديهللتسدت  الهللمدوهللهللوصِّ

ل ح راهللهللالتد    ِّةالهللى رهللاأل ميتهللصال صابئاهللص ّصوهللع يقهللاحتجيجهيهللخيب هللالمع دةهللسبِّ خ لهيهللالب هللال

اتالمعه  ةاهللباهللإوهللىم هيهلل دتعهللمدوهللخد اهللتصّ داهللمهديعهللم  صجدةهلللدباضهللهللوصِّ هللصالهللتا ِّهلل لمتصاجد  هللفديهللاهللددصِّ

تهيهللفيهللالصوتهللالدايهللالهلل ددببهللمهمِّهللالب بةهللالتيهللتعهللاّبهيهللفيهللالد ي  هللالمتحيلهةهللألصبصبياهللصهللهبى ِّةالد ي اتهللال

دةح رهللاأل  ع يهللف هيهللالتحبكهلللمصاجهةهلل  مدةهللمحد   اهللصفديهلل عهللعد دتهللو دي  هللهداههلل1994ببصسدّاهللىديعهللهللومِّ

اتال عهللصفديهلل1996مسدتد ةاهللصفديهللىديعهللهلل صبصب ِّدةهلل فيى ِّةهللهص ِّةاتحي هللغب هلل صبصبيهللفيهللإ يبهللتعم ةهللهللإلرهللدصِّ

ة اتالةهللت كهللمهمِّهللتهللببل وهلل وبِّهللهللومِّ اتالاهللبح ثهلل  بحهللاستخ اعهللهاههللدصِّ تحتهللو ي  هللاتحي هللغدب هلل صبصبدياهللهللدصِّ

بةهللالتيهللجبتهللب وهللح رهللاأل  ع يهللصاتحي هللغب هلل صبصبياهللصفيهلل داهلل،موهللاالتهيو ِّهلل اتهللالمتسديبىةهللالت دصِّ

باهللبدداهللاسددتمبهللصّدديوهللسددتبات ج ِّةاال دد  هللالح ددرهللصالت ددص بهلللادهللالتف ِّددبلددعهلل تصوددرهللهللاتالتف ِّددبص األهددعهللهللالت ددصِّ

ةصاألبب هللهصهللميهلل ى وهللىع هللفيهلل ل ح درهللهللمستدب  ِّةعهللالايهلل ص،حهللالمهيعهللال1999ع سيوهللهلل24صااع وهللفيهللومِّ

مخي بهللمبياب هللصمتا   هللاالتجيهديتاهللإلرهللضهلل وهلل موهللالح هيءهلل تابِّهللهللإلرص لدرهللال،صءهللى  هياهللح ثهلل ايبهلل

ةاهلل صهللةاهلل صهللتخب ب ِّدالمعي ،هللالمح  ةهللل   ع ديهللعيجمدةهللىدوهلل ىمدياهللإبهيب ِّدفيهللهللةإو  م ِّهللبهلل  ميتهللمباهللتهجِّهلل

هللالتف ِّدب.هللصهعديهللتت،دحهلل ب ادةهلل 1)ىم هيهللاعتايبهلل س حةهللال ميبهللالايماهللهللإلرةهللى ص هللةاهللص ب ع ِّهللع اىيتهللىبو ِّهلل

طهللج  د اطهللل ح دراهللمدوهللخد اهللاال د عهللى درهللالددباباتهللالتديهلل فيهللالمههدصعهللاالسدتبات جيهللالدايهلل  دبحهللم بيودي

ةح بتهللىوهلل هللة 2)إلرعهللصالتيهللتا بهلل24/4/1999صااع وهللفيهللهللومِّ

؛هللألعد هلللدعهلل اد هللهعديكهللال ِّصامههصعهلل موهللهللاستبات ج ِّةب اهللهللمع ِّةالم يلحهللاألهللاستبات ج ِّةاىتمي هلل -1

هلل صبصبي.هللهللويبِّ اهللصإوهللهاههللالم يلحهللو هللتّصوهللخيب هللاطهللمبيابهللاطهللته   
                                                                                                                                                     

طهلل اع بهللل م   ةص ةى وهللإ ،ي  .18المي  هللهللامبجالهللسيب، 3الم ح،هللبوع)هللاع1997تمص هلل8م ب  هللهللومِّ

ةى وهللإهللاع بةهللهلل 1)  . 5الم ح،هللبوع)هللاهللمبجالهللسيب،ع1999ع سيو24صااع وهللومِّ

ةى وهللإهللاع بهللهلل 2)  . 5)هلل هللبيلم ح،هللبوع38اهلل32اهلل30اهلل6اهلل5)هللالمصا هللمبجالهللسيب،اهللاع1999ع سيو24صااع وهللهللومِّ



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  121  

خدد اهللالمخددي بهللالددصاب  هللفدديهللتتب ددصباهللمددوهللهللمع ِّددةالته  دد اتهللالج  دد  هللالمحتم ددةهللل م دديلحهللاأل -2

ةال  يغةهلل طهللإل هيهللاحتهللالايمِّ  خدبىاهللهلل،د ِّهللمدوهللوبداهلل صلدةهللهللالمسد ِّحةهللددصِّ الاسدتخ اعهللهللميل ِّةم،يفي

 صاعتهيكهلللحدصقهللاإلعسيو.

بداةهللفيهللالايلعهللتته  هللف هيهللم يلحهلل ى،ديءهللالح درهللهللةفيهلل  ِّهللهللةىسّب ِّهلل ىمياهللهللة دصعهللالح رهللبل ِّهلل -3

اتدفديهلله ّ دةهللهللالعِّ دبصالهلل تصاعرهللفيهللالكاهللهااهللاألمبهلل ت   هللإىي  هلل  هلللتدتمّوهللمدوهللمصاجهدةهللوصِّ

 األ ميتهللبعجيق.

 هللالمعيسد هللى درهللالتعس ،هللفيهللالمصاورهللب وهلل ى،يءهللالح رهللصالتاديصبهللف مديهللب دعهعهللالتخدياهللالدبِّهلل -4

  صهللجميىةهلل صهللوبابهللموهللجهةهللميهلل ه  هللم يلحهللاألى،يء.هلل  ِّةهلل صلة

مدديتاهللبيلتادديصوهللمددالهللاألمددعهللاهللصإ اب هللاأل اإلعسدديع ِّةحهدد هللالسدد عاهللصاإلغيبددةهللهللىم  ِّدديتالمادديبّةهللفدديهلل -5

وهللسدد ام وهللى ددرهلل سدد ي هلل   وهللال بف ددهللإلددر واهللص ادديبهللالب دديوهلل ِّهللالدد ِّصلل،ددميوهللالسدد عهللصاألمددوهللهللالمتِّحدد  

هلل .case by caseالتايم اهللمالهللّاهللحيلةهللب هةهللمستد ةهللصحس هلل صلص يتهيهللف ميهلل سميههلل)

هيتت كهلل تد هللمهمِّهللالم ديلحهللصفديهللمهديعهللالح درهلللتتدصاءعهللصهللالعِّ دببدتهللإىدي  هللالج    هللل ح رهللت  ِّهللهللالتصجِّ

 ت  د هللمدوهللهلل  سد ِّةصاألهللصبصب ِّدةاألياهللىدوهللاالسدتدبابهللفديهللالمع ددةهللالهاِّدهللالد ِّفيعخيب هللالمع دةهللبسدب هلل وهلل

اتدةاهللبماعرهلل ّصوهللمستا اطهلللعداهلل ميم ِّهللهللاستبات ج ِّةالح رهلل وهلل تايماهللمالهللاألخ يبهللالمحتم ةاهللموهللخ اهلل  هللوصِّ

ت ى عهللببعيمجهللالادباّةهللهللإلر رهللاأل  ع يهللاهللص ىيهللح 1)خيب هللالمع دةهللىع ميهللتدت،يهللالحيجةهللصال،بصب 

ددددةمددددوهلل جدددداهللالسدددد عهللمددددالهلل صاهللاددددبقهلل صبصبدددديهللصصسدددد هيهلللتسدددده اهللتعه دددداهللوددددباباتهلل صااددددع وهللفدددديهللهللومِّ

طهللفدديهللاالبتددديءهللبمسددتصىهلل1999ع سدديو//24 عاهللمؤّدد اطهللتا  دد هللالحددصابهللمددالهللجعددص هللالمتصسدد هللصالماعدديهللودد مي

عهللصتّم ةهللالبعيءهللى  هديهلل1997ماهيهللىيعهللالتايصوهللمالهللبصس ياهللموهللخ اهللالاماهللببعص هللصب دةهللالتهيهعهللالمببمةهلل

الهيى ةاهللصاالتحي هللاألصبصبياهللصاتحي هللغب هللهللصبصب ِّةاألتا   هللبصاب هللالاماهللمالهللالمؤسسيتهللإلرهللبيإل،يفةهلل

ةهللتدص ةهللهداههللالدبصاب هللمهمِّهللاألموهللفيهلل صبصبياهللصتا   هللمؤسسيتهللالح رهللالتيهللتعي هللإل هيهللهللمع ِّمة صبصبياهللص

هللصهيةهللا 2)   سيهلل-باّةهللاألبصبلمج  هللتايصوهللامياهللاأل  ع يهللصمج  هللالا

هلل

                                                 
هللال ف باهللهلل 1) هللاأل  سيةهلل صسر هللاميا هلل صب؟اهلل"ح ر هللاع1999تمص هللا139الا  هللا14السعةهللالّص تاهللالب يواهلل ي

 .139ص

ةى وهللإاع بهللهللهلل 2)  . 5)هلللم ح،هللبوع هللبي40اهلل39)هللالمصا هللمبجالهللسيب،اهللاع1999ع سيو24صااع وهللهللومِّ
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 CCNA-مجلس تعاون شمال األطلنطي: -1

تحدتهللمسدمرهللبعديءهللتّيمداهللحد دديهللألصبصبديهللهلل 1)ع1991 عائهللمج  هللتايصوهللادمياهللاأل  ع ديهللىديعهلل

طهللميهللجسباطهللب وهللالح رهللصّاهلل صبصبي اهللصجيءهللّخ دص هللإل جدي هلل 2)صالمجتمالهللىببهللاأل  ع ياهللالايهللمبااهللعصىي

طهللهلل- ىص هللحّصميتهللاالتحي هللالسصف  ت د يهللبا اهللابقهلل صبصبيهللصصس هيهللب وهللالح رهللص صهللبسم ِّةى وةهلل سيبدد ي

دةصتا ّ صس صفيّ   ياهللصالمج باهللصبصلع  د  ااهللصب فيب  د ياهللصبصميع  د يهللفديهلل عهللإلويمدةهلل1990تمدص هلل6لعد  وهللهللومِّ

معت مدةهللمدالهللالح دراهللصود هللبد  هللاالجتمديعهللاألصاهللالتلس سديهللل مج د هللفديهللّديعصوهللاألصاهللهلل ب صميس ِّةى ويتهلل

 وهللهللباد  هلل صلةاهلل صاهللاأل  ع يهللالستةهللىاباهللص صاهللموهللابقهلل صبصبياهللصالب   ،اهلل25بمايبّةهلل)عهلل1991

عاهللصتدعهللالتلّ د هللف د هللى درهلل عهدعهلللدعهلل ادص صاهلل1990تعهللتصو الهللإىد وهللمادتبكهللفديهللبديب  هللفديهللتادب وهللالبديعي

هلل. 3) صلةهلل 38)هللإلرلت اهللهللا،ص ِّةبا،هعهللالباضهللّلى اءاهللبعهللتصساتهللالهللإلر ع بصوهلل

بيإل،ديفةهللهللةاسدّب ِّهللالصهللةس يسد ِّهللالةهللتع د عهللالا وديتهلل ِّدال ِّصبخد اهللاجتميىيتد هللص ه رهللالمج  اهللموهلل

خ دص هللهللإلدرحه هللالسد عهللاسدتعي اطهللهللىم  ِّيتصالاماهللفيهللهللاصالم عيهللألىمياهللالعداهللالجصيِّهللهللاسّبيِّهللل تعس ،هللال

هللحب ِّةىب ،ةهللتتمباهللفيهللتمسكهلل ى،يءهللالح رهللفيهللالخ يبهللال  مدبا ياهللصمب  هللاحتباعهللحدصقهللاإلعسيوهللصال

هلل-فدديهللالا ودديتهللاألبصبهللةىسددّب ِّهللصهللةس يسدد ِّهللاددباّةهللهللإلددراهللممدديهلل سدديى هللفدديهللالتمه دد هللل  ب دد،هللت ددي  ِّةواال

هلل. 4)   س ِّة

ِّّ صت هللة 5)تهلل عا ةهللالمج  هللفيهللالمجيالتهللاآلت ةب

ح ددثهلل ادد هللالمج د هللاجتميىيتدد هللمدب هللّدداهلل: اإلقليميّاةوبحااث النزاعاات  ةسياسايّ الالمشااورات  -1

اهللهبى ِّدة ى،يءهللمج  هللتايصوهللاميليهللاأل  ع يهللصال جيوهللالهللصاال ِّهللاهبهللى رهللاألوااهللى رهللمستصىهللسهباءهلل

 ت تديهللباّاهلل صبيهللمالهللممب يهلل صاهللالمج  .

                                                 
 .153ىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللهللهلل 1)

 .101صهللاع1997هللسعةهللا129الا  هللاال ِّصل ِّةصبصبياهللالس يسةهللموهللاألتصس الهللالعيتصهللصمستدباهللاألهللبصهلل يل ا حسوهلل (2)

)3( Wichard Woyrke :"NATO Farcec New Challenge"Aussen politick,Vol 

44,No.2,1998,p.123. 

)4( htte://www.Heritage .org/lib rary/Categories/Forbd/ dbrief 23,html.(W.Bruce weinrod 

,"NATO Expansion:Myths and Realiries"PP708. 

 .155صهللمبجالهللسيب،اهللىمي هللجي اهلل(5)
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صالجصاعد هللهللالد ِّفيعل مج د هلللبحدثهللم  اع ديتهللهللوت دي  ِّةاالتدصعهللبهيهللال جعةهلل: قتصاديّةاالالقضايا  -2

 .وت ي  ِّةاالاألخبىهللل ت صباتهللهللمع ِّةاأل

طهللى ددرهللمسددتصىهللبؤسدديءهللاألبّدديوهللهللةسددّب ِّهللاالتجتمددالهللال جعددةهللهلل:عسااكريّ التعاااون ال -3 ل ح ددرهللسددعص ي

اتالإىدي  هلله ّ دةهللهللىم  ِّيتالابّيءهللفيهللهللى ِّ  وهللموهلل جاهللالاماهللى رهللمسياسّب ِّهللصالممب  وهللال اهللالمسد ِّحةهللددصِّ

هلل.ةاسّب ِّهللالصتبي اهللال  يباتهلل

صمعيواتهياهللصتّعصلصج ياهللصع عهللالسد عاهللصاألمدوهللوالبيئية:  العلميّةمجال التنسيق في القضايا  -4

لمجدياهللاإلى مديهللإلدرهللااهلل صهللالمد عياهللبيإل،ديفةهللاسّبيِّهلللب حيهللصالتعس ،هللفيهللمجياهللالعداهللالجصياهللسصاءهللالا

تلسد  هللمج د هللتاديصوهللادميليهللهلللد هديإالهلل عد هللصع دباطهللل  داصبيتهللالتديهللا الم ع ِّدةصلجعدةهللتخ د  هللال دصابئهلل

 عهللالتدديهللتددعهللىدوهللببعدديمجهللالاددباّةهللمدوهلل جدداهللالسدهللمب ّ ِّددةاألفددد هللتمدتهللالمصافدددةهللى ددرهللالد ىص هللهلل؛األ  ع دي

ةاإلى وهللىعهيهللفيهلل اهلل هم ِّدةاهللصّيعدتهللالخ دص هللاألّبدبهلل 1)ع1994ىديعهللهللببصّساالح رهللالتيهللىد تهللفيهللهللومِّ

 استّميالطهللألىمياهللمج  هللتايصوهللاميليهللاأل  ع ي.هللصالتيهللتا ِّهلل

 (:parrncrship for pcacc()P.F.P) برنامج الشراكة من أجل السالم -5

ة هللفيهلل هللالصجصح ِّهللإلرهللفّب هللهااهللالمابصعهللبب تهلل عهلللدي  هلل1994التيهللىد تهللفيهللببصّساهللىيعهللهللالدمِّ

دددد  صاهللالح ددددرهلل بددددبهللوبددددصاهلل -20مددددوهللص باءهلل فدددديعهللالح ددددرهللالددددا وهللاجتماددددصاهللفدددديهلل لميع دددديهللفدددديهللهللتصجِّ

ةعهلل يهللوباهللاعادي هلل1994 ّتصبب//21 لهااهللالمابصعهللهللسيس ِّةاهصبهللص  فتهللالمبي ئهللاألهللةببصّساهللبب بهللومِّ

مدالهلل صاهللادبقهلل صبصبديهلللتا د عهللهللتايصع ِّةدةهللص ىعهللالجهص هللالّمبي ب هللموهللالح رهللفيهللإ يبهللالسايهللل  ي  هللالب

ةاألموهللاألصبصبيهللصى رهلل سي هلل ع هلل مباهللاستّمياهلللدباباتهلل عهللالتيهللبحبتهلل1991عهللصبصميهلل1990لع وهللهللومِّ

الترهللمالهللالتبت بيتهللالتّ ِّهلل بهللتحصِّ صص،داتهللفّدب هللالمادبصعهللفديهلل  2)اتهللإببهللاعتهديءهللالحدب هللالبديب  صالت صِّ

طهللبد وهللصجهديتهللع دبهللهلل  ع صبهللالمهصلابتهللهلل مب ّ ِّةجصهبهيهلل عهيهلل لهااهللالمادبصعهللالتديهللجديءتهللحد طهللصسد ي

هللةهلل 3)صهيهللامتايب،ةهللفيهللصااع و

هلل

                                                 
هللهللهلل 1) هللفتحيا مم صق اء"هللع   هللالم بصحة"اإجبِّ هللصالح صا هللالماّ ت هللالعيتصة هللتصس ال هللهللات اهلل129 الا هللاال ِّصل ِّةالس يسة

 .78صهللاع1997

 .155ىمي هللجي اهللالمبجالهللالسيب،اهللصهلل(2)

 .55-54عا باتاهللصهللصالبج هللهلل(3)
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هللةاألولى النّظروجهة 

األسب،هلل)ج م هللب ّب هللفديهللىهد هللالدبح  هللاألسدب،هلل)جدصب هللبدصاهلل هللبديلهتب هللهللخيبج ِّةتبعيهيهللص  بهللال

األسب،هللالدا وهللهللمب ّ ِّةاألهللخيبج ِّة اهللص)هعبيهللّسعجب هللمستايبهللاألموهللالدصمياهللصص  بهللال1988-1992)

 ع هللفيهللحياهللفااهللاإل  قهللفيهللبصس يهللفإوهللالتصسالهللس ّصوهللهدصهللهللب التصس الاهللصبؤ تهعهللتتمباهللهللىم  ِّة ؤ  وهلل

فديهلل صاهللادبقهلل صبصبدياهللص ددصاهلل)هعدبيهللّسدج ب ةهلل"إععديهلللدعهللهللال  مدبا  ِّدةال،ميعةهللالصح   هلللعابهللمهديه عهلل

طهللعدباهللإعاابهللبصس يهللىع ميهللّيعتهللوص ِّهلل هلل".ةاهللفهاهللعخ،الهلللهيهللحيل ي

هللةالثانية النّظروجهة 

التصسدالهللهديهللاسدته ا هللهللىم  ِّدةسديب،اهللصتت،دموهلل وهللهللخيبج ِّدةتبعيهيهلل)سدتبص هللتديل صو هللصهدصهللص  دبهلل

هلللبصس ي.

هللةالثالثة النّظروجهة 

طهللب وهللالمايب، وهللحصاهللالمابصعاهللصتدبىهلل وهللهعديكهللفب دةهلللد فالهللصت دص بهللهللصتا ُّهلل هللىم  ِّدةح طهللصس ي

اهللممديهلل مّدوهللمدوهللإويمدةهلل صبصبديهللسدتبات ج ِّةااليهللصالادباّةهللصاإل  قهللاالوت ي هللال  مدبا  ِّةالتحصاهللعحصهلل

إوهللالمابصعهللاست يعهللت ب ةهللالحد ص هللالد دصىهلللمديهلل مّدوهللهللةمتحبب هللموهللخ ص هللالتدس عاهللصهعيهلل مّوهللالدصا

اهللّمدديهللإعدد هلل حددد،هللودد ب هللالح ددرهللى ددرهللالاددبو ِّة وهللتتحم دد هللبصسدد يهللصالحدد ص هللالدد ع يهلللبغبدديتهلل صاهلل صبصبدديهلل

صاإل  قهللهللا،ص ِّةاعهللبخ صاتهللاإل  قهللف  اهللع باطهللل بب هللب وهللالاست اي هلل ى،يءهللج  اهللص،ميوهللاإلسب

التديهللحدددتهللادبص هللهللالد ِّصاتح  د هللصت دع رهللهللحب ِّدةصاالوت دي ياهللصإى ديءهللصاادع وهللصح هيحهديهللهللس يسيِّهللال

هلل. 1)ا،ص ِّةال

 هللCCNAيهلل)سد  األادمياهللالتيهلل مّعهيهللااللتحيقهللب هللفيهللمج د هللتاديصوهللهللال ِّصاصو هللح ِّ هللالببعيمجهلل

ص هد ارهللالببعديمجهلل هللا2عهيهللالجد صاهللبودع)ّميهلل ب ِّهلل هللOSCEصالتايصوهللفيهلل صبصبيهلل)هللص ى،يءهللمؤتمبهللاألمو

هللة 2) لتيصعاي يت هللال صم ةهللفّيعتهللتت،موهللميهلل

 .ةاسّب ِّهللالةهللفيهللتخ   هللصص،الهللالم  اع يتهللالص،صقهللصتحد ،هللالاهيف ِّهلل -1

                                                 
)1( Lothar Ruehl ,"European security and NATO S,East – world Expansion",Aussin 

politick,Vol.45,NO.2,1998,pp.115-116 

 .156صهللمبجالهللسيب،اهللىمي هللجي اهلل(2)
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حهد هللالسد عهللتحدتهللم  دةهللاألمدعهللهللىم  ِّديتالمحيف ةهللى درهللالدد ب هللصاالسدتا ا هللل ماديبّةهللفديهلل -2

 صالتايصوهللفيهللهااهللالمجيا.هللالمتِّح  

اتل هللةاسّب ِّهللالبفالهللالد باتهلل -3 صالصس راهللصتّصوهللوي ب هللى رهللهللالابو ِّةفيهلل صبصبيهللهللالمس ِّحةهللدصِّ

 الاماهللمالهلل صاهللاألى،يء.

 .ستبات ج ِّةصاإل  قهللاالوت ي يهللصالاباّةهللاالهللال  مدبا  ِّةالتحصاهللعحصهللهللىم  ِّيتت ص بهلل -4

 المايبّةهللفيهللالببعيمج.هللصاال ِّهللب وهلل صاهللالح رهللصهللتايصع ِّةت ص بهللالا ويتهللال -5

 اب كهللإااهللاابهللبته   هللمبيابهلل.هللالتعس ،هللمالهللح رهللاأل  ع يهللصالتايصبهللمالهلل يِّهلل -6

 اللت اعهللبيلتاه اتهللفيهللمجياهلل،ب هللاألس حةهللصع ىهي.ا -7

 المايبّةهللبيلمابصع.هللال ِّصا صهللالت ص حهللبيستخ امهيهللب وهللهللدصِّ الاالمتعيعهللىوهللاستخ اعهلل -8

ةهللصبادّاهللف دتعهللمدوهللخد اهللإ ديبهللاتهيو ِّدهلل؛وهلل جداهللالسد عببعديمجهللالادباّةهللمدب ميهللموهللح ثهللااللتحيقهلل

ِّّ فب ياهللبغعهلل وهللالمابصعهللّيوهلل،موهللم  ةهللمج  هللتايصوهللامياهللاأل  ع ياهللصلصح هللمؤخباطهلل ع هللت تهللب

ِّّ  ميهللالببعيمجهللفتهللاوت ي  ِّةاالةهللصالب حِّهللهللالم ع ِّة ىمياهللالمج  هللى رهللالمجيالتهلل هللةس يسد ِّهللالى رهللالمجد تهللهللب

هلل. 1)ةاسّب ِّهللالص

 اثهللجهي هللج   هلل حاهللمحاهللمج  هللتايصوهللاميليهللاأل  ع يهلللتها داهللمادبصعهللالادباّةهلللد هللتعهللاستح

ص جبيهللف هيهللهللمستمبِّ ميهللت ااهللهللصبصب ِّةاألهللمع ِّةفيهللالب حةهللاألهللالتف ِّبهللىم  ِّة هللبيىتبيبهلل وهللPFP PlUS اح هلل)

هلل. 2)ةاسّب ِّهللالالتيهلل  خ هيهللح رهللاأل  ع يهللى يهللىد  ت هللهللاتالتف ِّبتهيى تهللعت جةهلل

لمج  هللالدايهللتدعهللاسدتح اب هللالامداهللى درهلل باسدةهللادبص هللاالع،دميعهللل ببعديمجهللالتديهللصّيوهللموهللمهيعهللا

طهللفإوهللهدااهللالمج د هلل اد بهللهللاالّيم ةهللفيهللح رهللاأل  ع يهللا،ص ِّةتؤهاهلل صلةهللميهللل  هللا،دص ِّة وهللالهللإلدرصع ب ي

طهلل ستبا هللبصس يهلل صبصب ِّةهلل ِّةهلل صلةمهتصحةهللأل ةهللع باطهلللتص  ت هللبيلبحثهللىوهلل  فةهللب   هللاالتِّحي  ِّةاهلللّع هللىم  ي

هلل. 3)ل تايماهللصالتايصوهللماهي

                                                 

 John Borawski,op cit 235.(2)هلل

)2( P://WWW.Basicint .org/natoexp.htm(NATO) Expansion:Time to Reconsiders. pp.8-9. 

)3( Heinrich Vogel, "opening NATO: Cooperative solution For an ll-Defined problem"? 

Aussen politik,Vol 48,No 1,1997,pp.28-29. 
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ةهلل)إى وهلللمبي ئ هللبالوهللتع  عهللالا ودةهللبد وهللبصسد يهللصح درهلللد هللتعهللبيلهااهلل  يغةهللال ححةهللالتلس س ِّهلل

ج  دد هللتعي لددتهللبمصجبدد هللبصسدد يهللىددوهللعهصاهدديهللفدديهللاددبقهلل صبصبدديهللهللس يسدديِّهللاأل  ع ددياهللصهدديهللبمع لددةهللىددد هلل

هلل. 1)باضصصس هيهللمديباهللتاه اتهلل د مهيهللالح رهللبالوهلل موهللبصس يهللحس هللبؤ ةهللال

                                                 
  .2الم ح،هللبوع) مبجالهللسيب،ا اع1997 اابهلل27بيب  هلل اع بهللالصب دةهللالتلس س ةهللب وهللالح رهللصبصس يةهلل(1)
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 *(2جدول رقم )
هللاألعضاء في حلف األطلنطي واالتحاد األوروبي وبرنامج الشراكة من أجل السالم الّدول

تاريخ االنضمام  حلف األطلنطي التسلسل
 للحلف

برنامج الشراكة من أجل  االتحاد األوروبي
 السالم

هللالمتِّح  الصال يتهلل  .1
 مب ّ ِّةاأل

 س صفيّ ي ب ج ّي ع2/4/1949

 بصميع ي لّسمبصبغ ======== يبب  يع   .2

 ب فيب ي هصلع ا ======== فبعسي  .3

  لبيع ي بب  يع ي ======== إ  يل ي  .4

 س صفيع ي  لميع ي ======== ّع ا  .5

 ميل ي إ  يل ي ======== ب ج ّي  .6

 مد صع ي إسبيع ي ======== هصلع ا  .7

 لتصاع ي الببتفيا ======== الببتفيا  .8

 استصع ي عيوال ص ======== ال عميبك  .9

 الته ي فبعسي ======== العبص ج  .10

  صّباع ي السص   ========   س ع ا  .11

 مصل صعي فع ع ا ======== لّسمبصبغ  .12

 بصس ي العمسي 18/2/1952 تبّ ي  .13

 ب  بصس ي ال عميبك 18/2/1952 ال صعيو  .14

 السص   ا بلع ا 9/5/1955 فبب ِّةال لميع يهلل  .15

 فع ع ا  30/5/1982 إسبيع ي  .16

 العمسي  12/3/1999 التا ك  .17

 جصبج ي  12/3/1999 المجب  .18

  ابب جيو  12/3/1999 بصلع ا  .19

 ابم ع ي  29/3/2004 ب فيب ي  .20

 تبّمعستيو  ======= استصع ي  .21

 ّي حستيو  ======= التهع ي  .22

 و بغ  ستيو  ======= لت صاع ي  .23

  ص بّستيو  ======= بصميع ي  .24

   ======= س صفيّ ي  .25

   =======  يس صف ع  .26

   ع1/4/2009  لبيع ي  .27

   ====== ّبصات ي  .28
 

تصسدد الهللح ددرهللهللبددب هلل ددي اهللالسددبحيواهللىدد ا هللالبيحددثهللبيالسددتايعةهللبدديلمبجالهللالسدديب،اإالجدد صاهللمددوهللهلل*
هللى درهلللحدب اهللالمصسدصىةهللص ّ ب د  يهلللمصودالهللبيإل،ديفةهلل56صهلللاببديااأل  ع يهللى رهللاألموهللالددصميهللا

هللةااللّتبصعيهللالمصوال
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9

هلل%88

هلل

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
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 ثالثاً: توسيع حلف األطلنطي:

تبعدديهللمههددصعهللاسددتبات جيهللج  دد هللهللة 1)بهللىعهدديهلل عهدديالتصسدد الهللل ح ددرهللصتهيى تهدديهلل مّددوهلل وهلل ابِّددهللىم  ِّددة

بهللاتالمتف ِّبرهللمالهللمبح ةهللالج    اهللصالتّ ِّهلل ت ءعهللصال المح  دةاهللهللمع ِّةاتهللالتيهللح  تهللفيهللالب حةهللاألصالت صِّ

اهللصإمّيع دةهللو ديعهللالح درهللبمهديعهللخديب هللحد ص هللعادي  هللا،دص ِّةموهللخ اهللت ص بهللص يحهد هللصتصسد الهللع ديقهللال

هللس اهللهيةى رهللمجمصىةهللموهللاألهللام  ِّةالالتد   يهللالتيهللّيوهلل دصعهللبهيهللفتب هللالحب هللالبيب  اهللصتبتّ هللهاههلل

هللدددديبِّ التحد ددد،هلل هددد ارهللببعددديمجهللالادددباّةهللمدددوهلل جددداهللالسددد عهلللددد ىعهللاألمدددوهللصاالسدددتدبابهللفددديهلل .1

 .صبصب ِّةاأل

مصاجهةهللم ي بهللالته   هللالمحتم دةهللمدوهللجعدص هللالمتصسد هللصادبوهياهللمدوهللخد اهللتها داهللببعديمجهلل .2

 التايصوهللصالحصاب.

ددالد دديعهللبمهدديعهللخدديب هللالمع دددةهللإااهلل ىددتهللالحيجددةهللصاوت،ددتهللال،ددبصب اهللص .3  مدديتهللةهللمعددالهللاألمهمِّ

 صإ ابتهيهلل اخاهلل صبصبيهللصخيبجهي.

التصس الهلللح رهللاأل  ع ياهللهعياهللالهللتاعيهللفد هلل خصاهلل صاهللج    هللفيهللالح راهللباهللهيهللتاب بهللهللصىم  ِّة

هللمدوهللغ دباأل  سيهللالايهلل مبهللىببهللالح درهللهلل-ىوهللاستّمياهللالبع ةهللالج    هلللع يعهللاألموهللالجميىيهللاألصبصبي

هلل. 2)ةالعياحهللالابو ِّةاستبعيءهلل  مدبا  يتهلل صاهلل صبصبيهلل

الج   اهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعالتصسالهللل ح راهللتتصاف،هللصتصجهيتهللهللىم  ِّيتصهعيكهللماي  بهللصمح  اتهللتحّعهلل

المبادحةهللالّتسدي هللهلليلد ِّصا واهللصت دكهللالمادي  بهللتتا د،هللب ِّهللالد ِّصلصتعسجعهللماهيهلللفي يتهللتحد ،هللاألمدوهللصالسد عهلل

لح ددرهللمددوهللهللاالسددتدبابهللاهللصمدد ىهللودد بتهيهللح ددياهللتحد دد،هللمت  بدديتهللا اخ  ِّددةالاهللمددوهللح ددثهلل بع تهدديهللا،ددص ِّةال

اهللبيإل،دديفةهلللددباضهللالمحدد  اتهللالخي ددةهللالمتا دددةهللةاسددّب ِّهللالاالوت ددي يهلللدد  هياهللصمدد ىهللودد بتهيهللهللس يسدديِّهللال

                                                 
)1( Jonathan Eyal,"NATO Enlatgement:Anatomy of A Decision",هلل International 

Affairs,Vol,46,NO.1,octber1997,pp702-703 

)2( Daivid Calleo,"NATO Enlargement:asproblem for  in Europe",Aussen political ,Vol 

.73.No54,october1998,p26. 
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هللال ِّصلدةاهللصم ىهللتحد ،هللالابص هللالم  صبةهللمدوهللمع ِّةصال،ميعيتهللاألهللدصِّ الص،ب هللتصا عيتهللهلليِّهللال ِّصلبيلص،الهلل

هلل. 1)ل ح رهللصاست اي هللالح رهلللهيهللا،ص ِّةالمباحةهللل 

التصس الهللالح رهللّيعتهللهعيكهللخ صاتهللتتميارهللصاألص،يعهللالديحمةاهلل صلهيهللهللىم  ِّةبتهيى تهللهللصل متيباة

ب وهللالح رهللهلل ب صميس ِّةعهللبه رهللفتحهللالدعصاتهللال1990امياهللاأل  ع يهللىيعهللعايءهللمج  هللتايصوهللّيوهللفّب هللإ

 هلل25ةاهللصتلس  هلللا ويتهللب عهمدياهللصالبد ءهللبماديبّةهلل)ص صاهللابقهللصصس هلل صبصبياهللصىد هللاجتميىيتهلل صب ِّهلل

لد صاهللفديهللاصجم دالهلل هلل صلةهللموهلل صاهللاأل  ع ياهللصتسدالهلل صاهللمدوهللادبقهلل صبصبديهللصصسد هيهلل16صلةاهللمعهيهلل) 

طهللهلل–االتحي هللالسصف تيهللهلل-ح رهللصابسص  وهللهللباد هللاب دهةهللمباود هللف عد اهللاسد صف ع يهللاالسدص  اهللإلدر ،ديف هللاسيبدي

  هللهلل وهللص داهللىدهللإلدرهللالتحدتهللالعمسيهللفيهللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس عهللص  بحتهللمباو هللفيهللالمج د ا

هلل. 2) هلل صلة38 ى،يح هلل)

صاسددتّميالطهلللامدداهللالمج د اهللصهدديهللماددبصعهللالادباّةهللمددوهلل جدداهللهلل هم ِّدةبدعهللت تهدديهللخ دص هللّيعددتهلل ّبددبهلل

ةعهللفيهلل1994الس عهللالايهلل ى وهللىوهللفّب هللإعايح هللىيعهلل الح رهللالايهللىد هللفيهللببصّسااهللصّيوهللل صال ديتهللهللومِّ

طهللصصجهديتهللع دبهللاألّببهللبهدااهللالمادبصعاهللص خداهللجد الهللصاسدهللال ِّصبهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح   مديهللبد وهللهللح يلد هللىد ِّ اي

هلل. 3)مؤ  هللصمايبض

 رابعاً: أسباب توسيع حلف األطلنطي :

 صااهلل سبي هللإعايح هللصلد بت هللهللبا بيستمبابههللهللة ِّهللال ِّصلحيلةهللفب   هللفيهللالا ويتهللهلل اُ ِّهللح رهللاأل  ع يهلل

 ه اف هللصص يحه اهللهللبصص يحه اهللصتصس الهلل ىميل هللصتف ِّهللهللإستبات ج ت بهللرهللمالهللالمبح ةهللالج    اهللصتف ِّهللى رهللالتّ ِّهلل

صتددعهلل ددبقهللمبددبباتهلللبديحدد هللصاسددتمبابههللصمددوهللبددعهللتصسدد ا هللصهعدديكهلل سددبي هللما عددةهللمعهدديهللالتدد خاهللالحتددصاءهلل

اءسدصاءهللّيعدتهلل ديهب هلل صهللّيمعدةاهللصاتخدياهللاإلهلل  سد ِّةاألهللصبصب ِّةاألالع اىيتهللفيهللالمع دةهلل اتهللال  مدةهللجدبِّ

                                                 
)1( pual currish,"European security: the end of  architecture and  the new nato 

",international affairs ,vol.vo .e,octoober 1996,p3. 

)2( wichard woyhe :"nato faces new challenge",aussen politick,751.44,n5.2,1998,p 123. 

 .55-54صهللهللامبجالهللسيب،هللبج هللالعا باتاهلل(3)
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صمتيبادةهللهللصبصب ِّدةاألهللدديبِّ اليتهللفديهللصالاماهللى رهللاحتصاءهللالخ فهلل 1)ميتهلل صهللتصتباتهللو هللتح ث  ِّهللهللةلمعالهلل  ِّهلل

هلل. 2)اإلو  م ِّةالتعس ،هللبالوهللالتبت بيتهلل

هللميل ِّدةلصسد هلل صبصبديهللصادبوهيهللمدوهللاحتهلل اخ  ِّدةالسد  ب هللى درهللم دي بهللالته  د اتهللإلرهللالصبيإل،يفةهلل

ىد ص هللى درهللتعديميهللحيلدةهللهلل 3) ى ىةهللاالستدبابهللصاألموإلرهللةهللصا، بابيتهللو هللتؤ يهللتهجبهلل  ميتهللىبو ِّهلل

عهللل صاهللالح دراهللص ديهب هللالهجدب هللةهللل بحبهللاألب ضهللالمتصس هللالمتيخِّهللى رهللالسصاحاهللالجعصب ِّهللى عهللاالستدبابهلل

قهللالمجتمدالهللاألصبصبدياهللصالتخدصرهللمدوهللاعد مي هللالمهديجب وهللفديهللالعسد جهللةهللالتيهلل  بحتهللتدؤبِّهللابى ِّهللغ بهللال

هلل. 4)فةصمت بِّهللهلل  صل ِّةلهص،رهللص هصبهللحبّيتهللإلرهللمميهللو هلل ؤ يهللهللااألصبصبي

هلل

                                                 
 .64عا باتاهللمبجالهللسيب،اهللصهللالبج هللهلل(1)

طهللاستمبابهلللعهجهللالحب هللالبيب  اهللاؤصوهللاألصس هللاهللى  هللهلل(2) ّيعصوهللهلل68م اياهلل م واهلل"هللتد عهللح رهللامياهللاأل  سيهللابوي

 .157-156عاهللصهللص1998

 .84ىب هللهللاهلل يلحاهللمبجالهللسيب،اهللصهللهلل(3)

 .57مااهللمبجالهللسيب،اهللصهللحمع بهللالهلل(4)
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 املبحث الثاني
ظامأثر 

ّ
 ال الن

ّ
هاتديد على اجل عاملي

ّ
ةحلف األطلنطي جتاه املنطقة  توج

ّ
  العربي

هلل

بهللبا الج   هللهللايلميِّهللالهللالعِّ يع اتهللالتيهلل  يبتهلله يّ  هللص بع ت هللبيعتهيءهللالحب هللالبيب  هللّديوهلللهديهللالت صِّ

بع دديعهللالد دد هللاألصحدد اهللصات،ددحتهلله معتهدديهللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد   هللالصال دديتهللاألبددبهللى ددرهللالادديلعاهللصتهددبِّهلل

طاهللاألمبهللالايهللّديوهلللد هللتدلب بهللى درهللىيلم ِّهلليهللصس  بته هديتي ح درهللاأل  ع ديهللصس يسدت هللالتصسدا ةهلللبدديءهللهللتصجِّ

صمع دةهللالابقهللاألصسد هللبماد اهللىدوهللت دكهللالتدلب باتهللصاالعاّيسديتهللهللالابب ِّةاستمبابهاهللصلعهللتّوهللالمع دةهلل

عسدبةهللىيل دةهللمدوهللصامدت كهللهللاسدتبات ج ِّةهلل هم ِّدةهيتهللالح راهلللميهللتتمتالهللبد هللمدوهللالج   هللصتصجِّهللهللايلميِّهللل ع يعهللال

هديتالمصاب هللال ب ا ةهللصى درهللب سدهيهللالدعه .هللت دكهلل اهللصالتعديف هللالابب ِّدة لددتهللب  لهديهللى درهللالمع ددةهللهللالتصجِّ

طهللا ِّ ةهللى درهللّيفدةهللاأل دال  ببال ِّدهللميل ِّةالب سدالحي هللى  هيهللموهلل ى،يءهللالمع صمدةهلل اهللصاده تهللتف فد طهللصا،دحي

طهلللع يمهددديهللاإلو  مددديهللالاببددديهللل ح  صلدددةهلل صوهللبدددبص هللع دددي عهللىببددديهللمصحددد اهللمدددوهللخددد اهللاخدددت قهللصاختباودددي

ال،ديموهللألمعهدياهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد   صهلل صاهللالجدصاباهللص هدصبهللالصال ديتهللهللالابب ِّةهللال ِّصاال باىيتهللب وهلل

هلل.صحب هللالخ  جهللالبيع ةهللصت اى يتهيهللخ بهللايه هللى رهللالك

هللىدوهللتحد د،هللاألمدوهللصاالسدتدبابهللل مع ددةاهللإالهللمدوهللاطهللاإلو  مديهللالاببديهللىديج هللالعِّ ديع هبهللف هديهللصو هلل

باتهللموهللوباهللصجص هللمببِّهللإلرهللبيإل،يفةهللهلل صالفببهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  مبتب ةهللبيلصال يتهللهلل مع ِّةخ اهللتبت بيتهلل

هلل. 1)األى،يءهللفيهللح رهللاأل  ع يهللبصجص هللم ي بهللته   هللخيب هللمع دت هللهللال ِّصا

مديهللوبداهللالحدب هلللهللمع ِّدة وهللالب حدةهللاألى درهللاألى،يءهللفديهللالح درهللاأل  ع ديهللّديعصاهللمتهدد وهللهللال ِّصاإوهلل

طاهللصتف د هللهللم د بيهللبا هياهللموهللح ثهللم ي بهللالته   اهللفهيهللالسيب،هللّيوهلل  هللتخت رهللىمِّهللالبيب الته  د هللمابصفدي

الح درهللمدوهللهللى،دص ِّةإلدرهللى  هيهللبيلمبح ةهللالج  د  اهللمدوهللخد اهللفدتحهللبدبامجهللالادباّةهللصالتاديصواهللص دصالطهلل

ى،ديءهللفديهللاألهللالد ِّصاصهللمب ّ ِّدةاألحسد هللالدبؤىهلل-بهللالته   هللالج   هللفّديوهلل  اهلل ميهللمالابو ِّةهللال ِّصاباضهلل

اهللص تمبدداهللفدديهللالجب مددةاهللصاإلبهددي هللصاعتادديبهللالابب ِّددةمددوهللمع دددةهللجعددص هللالمتصسدد هللصالمع دددةهللهلل-الح ددر

األمدبهللالدايهللعدتجهللىعد هللهلل؛فبب ِّةالالمجتمايتهللهللإلرةهللابى ِّهللاألس حةهللص س حةهللال ميبهللالايمااهللصالهجب هللغ بهللال

فديهللبادضهللب د اوهللت دكهللهللة اخ  ِّدالت صباتهللاألص،ديعهللهللف، طهللىويتهللى    هللفيهللالمجتمايتهللاألخ ب اهللإاّيل ِّهلل

                                                 
هللب باواهلل(1) هللصاألهللايلميِّهللالهللالعِّ يع"هللص ص   هللالماي هللموهللالدصميهللالاببي"االج    هللالمعاع موهللالدصميهللاألهلل)محبب اهللفيهللىب 

 .46صهللمبجالهللسيب،اهلل باي ههللصمت  بيت اهللالاببية
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عهللمباوبتهدديهللمددوهللوبدداهلل صاهللالح ددرهللبمدديهلل حهدد هللم دديلحهللاهللاألمددبهللالددايهلل حددتِّهللالادداب ِّةالمع دددةهللصاالحتجيجدديتهلل

الح ددرهللالتد  دد ياهللهللىم  ِّدديتتدددالهللخدديب هللالعاددي هللالتد  دد يهلللمسددبقهللهللالابب ِّددة ى،دديح اهللبيىتبدديبهلل وهللالمع دددةهلل

طهللصبديف ِّهللصتخت رهللح،يب ِّهلل طهللىع هللباّاهللمفي باهللصالهلل مّدوهلل وهللتح داي الح دراهللص مّدوهللهللى،دص ِّة صلدةهللى درهللهللي

مددوهللمصاجهددةهللمدديهلل ادد ههللم ددي بهللته  دد هللاألمددوهللصم دديلحهلل صاهللالح ددراهللصّيعددتهللالحيجددةهللبتصجهدديتهللالح ددرهلل

.هلل 1)ته   اتهللمحتم ةهللةإلبباعهللباضهللاالتهيويتهللمالهللى  هللمح  هللموهلل صاهللالمع دةهلللمايلجةهلل  ِّهللهللالابب ِّةل مع دةهلل

هللم يل هللاآلت ةةصاىتمي اطهللى رهللميهللسب،هللسع ب هللهااهللالمبحثهللموهللخ اهللال

هلل.العربيّةحلف األطلنطي تجاه المنطقة  توّجهاتالمطلب األول: 

 .العربيّةالحلف الجديدة على مصادر التهديد للمنطقة  استراتيجيّةالمطلب الثاني: بعنوان أثر        

هلل

                                                 
 .163-162صهللصهللمبجالهللسيب،اهللىمي هللجي اهلل(1)
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 املطلب األول
هات

ّ
ةاألطلنطي جتاه املنطقة مشال حلف  توج

ّ
 العربي

هلل

التال فدديهلل ب اددةهللالا ودديتهللهللاتالتف ِّددبىددد هللالحددب هللالبدديب  اهللصهلليِّهللالدد ِّصلهلل دديعالعِّهللالتدديهللادده هيهللهللتحددصِّ

باهللصّديوهللمدوهللادلوهللت دكهلل 1)ّيعتهللب ا ةهلللمبح ةهللج  د  هللصعهي دةهلللحدبدةهللسديبدةهللة ِّهللال ِّصل التاتهللصالالت دصِّ هللتحدصِّ

طهللالمت ىيلم ِّهللبيلتلب بهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح   تهللالصال يتهلل وهللتهبِّهللهللة ِّهللال ِّصلةهللالتيهلل ب تهللفيهللالسيحةهللالجاب ِّهلل ّهيهللي

ميتصهللدصِّ ال اهللصحتدرهللتدتمّوهللمدوهلل 2)ة ِّدال ِّصلال  مةاهللصّيوهلللهيهلل صبهللفيهللالتدلب بهللفديهللعمد هللالتهديى تهللهللالمدصِّ

ةهللصمحيصلدةهللمعدالهللو ديعهللالمبح دةهللالحيل ِّدمالهللرهللبميهلل ت ءعهللمالهللم يلحهياهللصالتّ ِّهللهللخيبج ِّةمميبس هللس يسيتهيهللال

اطهللفيهللىم  اهللص بدرهللالبّ   هللستمبِّهللع يعهلل موهلل صبصبيهللمستدااهللىم تهللجيه  هلل وهلل بدرهللح رهللاأل  ع يهللمهلل يِّهلل

هلل. 3)ل ايلعهللالفببيهلل ِّةال ِّفيىهللسيس ِّةاأل

مددوهللإ جددي هلل سددبي هلللددالكاهللص وهللاسددتمبابههللهللصإل جددي هللمبددبباتهلللبددديءهللالح ددرهللصاسددتمبابهاهللّدديوهللالهللبدد ِّهلل

ِّّا ىددي  هللهللتتحددبكهللبددصحيهللمددوهللهللالدد ِّصااعتهدديءهللسددب هللإعادديح اهللصهللبادد اهللة ِّددال ِّصلحيلددةهللفب دد  هللفدديهللالا ودديتهللهلل ادد

تصس الهللح رهللاأل  ع يهللل اماهللمعي ،هللج    هللغ بهللمع دةهللعاي  هللالتد   ياهللصالكهللهللىم  ِّةتهللم يلحهيهللفّيع

التصس الهللل ح رهللتاّ هللم ىهللتلببهلل صاهللهللىم  ِّةموهللخ اهللاخت قهللم ي بهللته   هللج    هللهللتبببهللالكاهللصّيعتهلل

حهللالح درهللالج  د  هللالتديهلل خداتهللبيلم ديلهللاسدتبات ج ِّةاهللصّيوهلللهيهللاألببهللب  يغةهللالدصم ِّةالح رهللبم يلحهعهلل

لهدياهللهللمع ِّدةصلتحد ،هللالكهللّديوهللالهللبد هللمدوهللاالهتمديعهللبيلتبت بديتهللاألهلل.ل  صاهللاألى،يءهللبيلح رهللالدصم ِّةالا  يهللص

ِّّاهللالابب ِّةالتيهللستّصوهللخيب هللح ص هللعاي  هللفيهلل صبصبياهللصلّصوهللالمع دةهلل ىد ص هللهللس يسديِّهللهللص دجهلل هم ِّدةهللتا

هديت يعهيهللّيعدتهللصابهللفبب ِّةالى رهللاحتصاحهيهللى رهللالمصاب هللال ب ا ةهللصالعه هللى  هللال عيىةهلل الح درهللهللتصجِّ

هلل. 4)الصس  ةهلللتحد ،هللالكهللألع األى،يءهللف  اهللهللال ِّصااألمبهللالايهلل اّ هللبغبةهللهلل؛ل مع دة

 

                                                 
"اهللتبجمةةهللجمياهللإبباه عهلل هباوهللصمحمص هللمحم اهللىيلم ِّةهيبيهللّ  ه ع اهلل"م   هللىيلعهللج   ةهللفب ةهللمتيحةهلللد ي  هللهلل 1)

 .13ع اهللص2000)الديهب ةهللالمّتبةهللاألّي  م ةاهلل

هللهلل 2) هللمههصع هللم  هرا هللهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعمم صق هللمهللالا م ِّةب و هلل) بية ِّّ صالعم  ةا هللهللب صالبحصثهللهللهللل  ِّباسيتاإلميبات

 .36ع اهللصهلل2005اهللستبات ج ِّةاال

 .46-45سيب،اهللصهللصالمبجالهللالهلل 3)

 .71ع ابهللالح يليامبجالهللسيب،اهللصهلل 4)
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 وأهميتها: العربيّةللحلف تجاه المنطقة  التوّجهاتأوالً: طبيعة 

يهللالتديهلللهديهللتلب بهدهللاالج  د هللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعاهللالمتبباةهللى رهللب  هللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  تبىهللالصال يتهلل

صمع دةهللالابقهللاألصس هللمع دةهلللهيهلل هم تهيهللمدوهللّيفدةهللهللالابب ِّةالصا،حهللفيهللوباباتهللالح راهللص وهللالمع دةهلل

صاب يعهي هللصمدوهلل مت دكهللهللفبب ِّةال)ى  هللال عيىةهللهللايلميِّهللالجصاع هللصالمت ّهيهلل ّببهللاحت ي يهللموهللالعه هللال

ِّّع ِّّعبد هلل مت دكهللهللالتح  درهللصجدص هللإسدباح اهللبد د هللاهللىد ص هللىاديلميِّهللى درهللالمسدتصىهللالهللس يسديِّهللبديلدبابهللالهللالدتح

هلل. 1)ستبات ج ِّةاالالمع دةهللالتيهللتاتببهللح  هتهيهلل

طهللهللالابب ِّدةى ص هللى رهلل وهللالمع ددةهلل طهللصمع ددةهللالادبقهللاألصسد هللتمت دكهللمصوادي دي اتهلل دبب هللبد وهللوديبِّهللهللمهمِّ

حيتهللصإ  لدةهللصاسداةهللى درهللالمسد ِّهللهللحب ِّةالايلعهللالد  عهلل س ياهللص صبصبياهللصإفب د ياهللصلهيهللابّةهللموهللالمعيفاهللالب

بيإل،ديفةهللالمت ّهديهللمدوهللهللاةموهللالبحيبهللصالمح  يتاهللصامت كهللمخ صوهللهيحاهللموهللالبدبصاتهللالبي ع ِّدهللةالميح ِّهلل

هلل. 2)ةايلم ِّهللال%هللموهللإجميليهللاالحت ي يتهلل75العه هللصالفي هلل ّببهللموهلل

ىمدد هللح ددرهللهلل؛الابب ِّددةالح ددرهللالج  دد  هللتجدديههللالمع دددةهللهللاسددتبات ج ِّةصصفدديهللإ دديبهللهدداههللالتصج هدديتهلل

ى  هللموهلل صاهللالمع دةاهللمبداةهلل)المفدب اهللصتدصع اهللصم دباهللصاألب واهللهللى ويت هللمالهللتا   إلرهللاأل  ع يهلل

هلل. 3)إسباح اهللموهللخ اهللببامجهللالتايصوهللصالحصابهللإلر هللبيإل،يفةهللصمصب تيع ي

الحب هللالبيب  اهللّيوهلللهيهللإفبا اتهديهللصمعهديهللالته  د اتهللهللبا ل ح راهلللمبح ةهللميهللهللمع ِّةصلّصوهللالب حةهللاأل

الح درهللهللحتم دة.هللهللاسدتبات ج ِّةفديهللهللاتالتف ِّدبهللتالح دراهللفّيعدهلللعادي هللالتد    ِّدةالج    هللمدوهللخديب هللالمع ددةهلل

طهلل د ةهللمصاجهةهللممهمِّهللحس هللالمبح ةهللالحيل ةهللموهلل دهللإلدربهللته  د اتهللمبيادبهللسديبدي ةهللج  د  اهللهديهللتا د عهللمهمِّ

اءالايهللح داهللهللالتف ِّبصهااهللهلل 4)األموهللصاالستدبابهللل صاهللاألى،يءهللفيهللالح ر مديهللاسدتج هللمدوهلل دبصرهللهللجدبِّ

 صاهللالدالجميىيهللىدوهللهللال ِّفيعاهللص يحه اهللصموهللص  هةهللمهيمِّ اهللصستبات ج ت إبيلح رهلللتف بهللهلل  ِّىصمستج اتهلل

                                                 
ِّّ )ب بصتةهللمهللاألمب ّ ِّةآ قهللاالمببا صب ةهللفعسيوهللالفب  اهللمهلل 1)  .249ع اهللص2008اهللالابب ِّة باسيتهللالصح  هللهللب

ال بفي"اهلل)ب بصتةهلل ابهللهللالمتف ِّبتجيههللالص وهللالاببيهللب وهللالبيبتهللاالستبات جيهللصهللاألمب ّ ِّةمحم هللمبا اهلل"الس يسةهللهلل 2)

 .405-347عاهللصهللص2009المعهاهللال بعيعياهلل

ةاع بهللإى وهللهلل 3)  هللصاع بهلل28اهلل27اهلل26اهلل25مبجالهللسيب،اهللالمصا هلل) 5الم ح،هللبوعهلل)عاهلل1999يوع سهلل24صااع وهللهللومِّ

طهللإى وهللالح رةهللحصاهللى وةهللخي ةهللمالهلل صّباع يةهللم ب  هلل   .4عاهللالم ح،هللبوعهلل)1997تمص هلل9  ،ي

هللهلل 4) هللالس يسة هللالابقهللاألصس ا هللفي هلللح رهللالعيتص هللالمحتم ة هلل"المهيع هللالبحموهللبا يهللالهصابيا هللالا  ال ِّصل ِّةىب  اهلل137ا

 .280عاهللص1999تمص 
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الج  د  هللصالته  د اتهللهللمع ِّدة ى اءهللغ بهللمح   وهللحس هللميهلل فب ت هللالب حدةهللاألهللإلرى صهللمح  اهللهلل، ِّهللاألى،يءهلل

هلل. 1)المحتم ةهللموهللخيب هللمع دةهللالح ر

تص دددةوددباباتهللهللتالح دددرهللصالت ددص باهللصّيعدددهللاسددتبات ج ِّةفددديهللهللاتالتف ِّددبهللاسددتمبِّ صااددع وهللفددديهللهللومِّ

بعهلل24/4/1999 هللمسددتدب  ِّةاألهددعهللصبمع لدةهللالم بدديقهللاالسدتبات جيهللالج  دد اهللالتديهلل ص،ددحتهللالمهديعهللالهللالت دصِّ

فيهللالمع دةهللهللاإلو  م ِّةاهللصتتمباهللفيهللتهج بهللاأل ميتهللى ِّ ضهلللهيهللموهللاتجيهيتهللل ح رهللصالمخي بهللالتيهلل تابِّهلل

هللباد اعتاديبهلل سد حةهللالد ميبهللالاديماهللاهللصالابو ِّدةالمح  ةهللبيأل  ع ياهللصالتخب  اهللصاإلبهي اهللصالع اىديتهلل

باهللصهدداههلل 2)الحددب هللالبدديب   الح ددرهللخدديب هللهللاسددتبات ج ِّةفدديهللهللالعِّ ددباتهللالمسددتج  هللهللاوت،ددتهللإىددي  هللالت ددصِّ

 هللل تايماهللالح درهللمدالهللالمخدي بهللصالته  د اتهللالج  د  اهللص وهلل ّدصوهللمسدتا اطهلللعدداهللOut of Areaالمع دةهلل)

ات هلل. 3) هللخيب هللمع دت هللىع هللال،بصب وصِّ

ه اهللت كهللالمهيعهللالج    هللصتسه اهللخ صاتهللالتحدصاهلللص ديحرهللالح درهللالمسدتج  هلل   د،هللل اماهللى رهللتعص

هللالابب ِّددةببعدديمجهللالاددباّةهللمددوهلل جدداهللالسدد عهللصاالبتددديءهللبمسددتصىهللالتادديصوهللمددالهللبصسدد ياهللصالتصجدد هللل مع دددةهلل

،هللمصواهديهللصمعدالهللإىيودةهللتد فِّهللهللهم ِّةماهيهللألهلل 4)صمع دةهللالابقهللاألصس اهللموهللخ اهللببعيمجهللالتايصوهللصالحصاب

رهللاهللصالت دبِّهللاأل دصل ِّةاهللصتعديميهلل ديهب هللالحبّديتهللفبب ِّدةالهللالد ِّصاهللإلدرصخي دةهللالدعه اهللهللالح ص ِّةب هللالمصا

هيتةاهللفّيعتهللابى ِّهللصالهجب هللغ بهللال هلل.هلل 5)الح رهلللهاههللالمع دةهللتصجِّ

مههدصعهللخديب هللالمع ددةاهللصمدالهللإ اب هللالبهللالج  د  هللل ح دراهللصتف ِّدهللسدتبات ج ِّةاالهلللاد د  هللاإلرهللهلليلعِّ بصب

الخم هللهللالابب ِّةهللال ِّصا اتهللى رهللاةاهللصميهللس تبت هللموهللتاهِّهللالمهيعهللالماتبّةهللالمجمِّهللهلل وصِّهللاأل ميتاهللصتاّ اهلل

اتالةهللهاههللمهمِّهللالتيهللتعهللاّبهيهلل عهيهللموهللتسه اهلل صالتعس ،هللماهياهللصع باطهلللصجص هللإسباح اهللّاب كهللمالهللهاههللهللدصِّ

التهلل عدابهللبإمّيع دةهللتد خاهللالح درهللفديهللالمع ددةهللفديهللحدياهللصجدص هلل  مدةهلل صهللفديهللحديهللالتصجِّ فإوهللالكهللهلل؛ال ِّصا

اءالسدد عاهللمددوهللخدد اهللإ اتلما صمدديتهلللتددلو عهلل صهللتبددي اهللاالماددتبّةهللاتهللالتمدديب وهللجددبِّ مددالهللالب حددةهللالح ددرهللهللوددصِّ

طهللبف يءهللويعصعيهللصبسميال ِّصالهاههللهللةاسّب ِّهللال هلل. 6)اهللص ،موهللعجيقهللىم هيهللإااهلل ىتهللالحيجةهللم ىصمي

                                                 
ةاع بهللب يوهللهلل 1)   .14اهلل11مبجالهللسيب،اهللالمي  هلل) 5الم ح،هللبوعهلل)عاهلل1999ع سيو24صااع وهللهللومِّ

  .38سيب،اهللالمي  هلل)المبجالهللالهلل 2)

 .139 صسرهللال ف باهللح رهللامياهللاأل  سيةهلل يهلل صب؟اهللمبجالهللسيب،اهللصهلل 3)

ةاع بهللب يوهللهلل 4)   .40اهلل39 هلل)مبجالهللسيب،اهللالمي  5الم ح،هللبوعهلل)عاهلل1999ع سيو24صااع وهللهللومِّ

 5( http://www.wen.lnt/institurte/Chaillot/Chaicoe..html.هلل(security in northern Africa,هللpp6-7. 

 .210ىمي هللجي اهلل"الج اهللحصاهللالمههصعهللاالستبات جيهلللح رهللاأل  ع ياهللمبجالهللسيب،اهللصهلل 6)

http://www.wen.lnt/institurte/Chaillot/Chaicoe..html
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هيتتف  بهلل ب اةهللإلرهللهلل  ِّتصموهللاألسبي هللالتيهلل ميهللالحبّيتهللل ح رهللتجيههللالمع دةهلل يهب هللتعيهللالتصجِّ

ةهلللمديهلل حم د هللالمهديجبصوهللمدوهللادبى ِّهللاهللصحيلدةهللىد عهللاالسدتدباباهللصبادضهللحديالتهللالهجدب هللغ دبهللالاأل صل ِّة

يهللالح دراهللممديهلل حدصاهلل صوهللاعد ميجهعهللىي اتهللصتديل  هللصبديفيتهللتخت رهللىوهللت كهللالاي اتهللل صاهللاألى،يءهللفد

طهللى  هديهللبإبديب هللالد وداهللصاالفيهلل هللمدوهلل هدصبهللحبّديتهلل،د بابيتهللصالمخديصرت كهللالمجتمايتاهللص ؤببهللسد بي

ت ا د هللالحد  ثهللىدوهللمّيفحدةهللاإلبهدي هللصمخديصرهللمدوهللصودرهللإمد ا اتهللإلدرهللفةاهللبيإل،يفةهللصجميىيتهللمت بِّهلل

 عهديهلل ّبدبهللى درهللةاهللصاعتايبهلل س حةهللالد ميبهللالاديمااهللفل دبحهلل ع دبهللالح درهلللهداههللالمع ددةهللالمصاب هللال ب ا ِّهلل

 عد هللالهلل د ااهلل ع دبهلللدباضهللالمعي ،هللخيب هلل صبصبيهلل مّوهلل وهللتعتداهللإل هديهللحيلدةهللىد عهللاالسدتدباباهللخي دةهللص

هلل. 1)هيتهللالحب هللالبيب   عهيهللموهللمخ ِّهللهللال ِّصافيهللهاههللهللةس يس ِّهللالالع عهلل

هللالابب ِّدةصتصجهديتهللح درهللاأل  ع ديهللتجديههللالمع ددةهللهللالابب ِّدةو د هللالمع ددةهللفديهللإوهللصجص هللإسدباح اهلل

ال ديتهللاهللص تدبجعهللس يسدةهللالصهللاإلسدباح   ِّةالج    هللح ياهللالكهللتخ عاهللصبادّاهللفاديااهللالس يسدةهللهللصإستبات ج ت 

ةهللتحيلرهللاستبات جيهللماهديهللتجيههياهللص  ىمهيهللص ا  هلل معهيهللالبتبي هيهللبيتهيو ِّهللهللخيبج ِّةالهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  

عاهللصاتهيو تهيهللالبعيح ةهللمالهللالح رهللّا،صهللغ دبهللمدع عاهلل1993المببمةهللىيعهللهللال ِّفيعهللمع ِّمةصاباّةهللمابصعهلل

بيإل،يفةهلل وهللهلل 2)المؤبب هللفيهللالمع دةهللو  م ِّةاإلهللدصِّ اللوهللتبدرهللبص ىمهيهللبيلبىي ةهللال  مةهللبميهلل خ عهلل ه افهيهلل

فددددديهللحددددد وهلل وهللالدددددبح  هلل. 3)الا،دددددصهللفددددديهللالح دددددرهللال ِّصلدددددةإسدددددباح اهلللهددددديهللاتهيو ددددديتهللمدددددالهللتبّ ددددديهلل

هللاالمب ّي)اصبيمي ص رهللت كهللالا ويتهللبيلمد سة.

هيتإوهلل هللموهللفباغهللالابب ِّةالح رهللتجيههللالمع دةهللهللتصجِّ ةاهللمتصسد  ِّهللهلل تعهللموهللمايب الهللباهللإوهللميهللالعهللتلت 

فيهللجم الهللت كهللالتبت بيتهللهللالبح  ياهللصالتايصوهللصالحصاباهللتتصاف،هللصميهلل خ عهللإسباح اهللالاب كهللالهاِّهلل صهللببامجهلل

هلل. 4)التيهلل تعهلل  يغتهيهللفيهللالمع دةهللتحتهللم  ةهللح رهللاأل  ع ي

                                                 
 57ع بهللالحمااهللمبجالهللسيب،اهللصمهلل 1)

هللالهتيقاهلل"س يسةهللالصال يتهللهلل 2) هللتصا عيتهللعهي ةهللالدبوهللص فيقهللالمستدبا"اهللهللالمتِّح  فّبتهللعيم،هللىب  هللالص وهللالاببية تجيه

فيةهللخ  اهللإبباه عهللالسيمباحيهلل)محبب اهللالاب هللصالدصىهللالا مراهللس س ةهللال صاحبهللالمست  ب اهللبف ا اهللب تهللالحّمةاهلل

 .113-112عاهللصهللص1997 ااب

 .13ص ياهللغ اصياهللمبجالهللسيب،اهللصهلل 3)

تجيههللالص وهللالاببي"اهللفيهللخ  اهللالسيمباحي"اهلل)محبب هللهللاألمب ّ ِّةهللستبات ج ِّةاالخ  اهللالسيمباحياهلل"ت صبهللالمهيه عهللهلل 4)

 .300عاهللص1998الاب هللصالدصىهللالا مراهللس س ةهللال احب هللالمست  ب اهللبف ا اهللب تهللالحّمةاهللالاباقاهلل
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هدديهللتع ددبهلللعهسددهيهلل عهدديهللاددب ّةهللت تهللمددوهللمصوددرهللإسددباح اهللصجا الاصامدداهللالتدديهللتددعهللاّبهدديهللىدد ِّهللهدداههلل

خهللص،داهيهللّ صلدةهلل"  د  ة"هللفديهللالحدب هللالبديب  اهللص بسِّدهللباد بهيهللفديهللاعت ديهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّح  ل صال يتهلل

ِّّ المع دةاهلللهيهللبد هيهللصم هياهللمميهلل جا هيهللت مالهلل وهللتع مجهللفيهللخ  هللالتعم ةهللفديهللالمع ددةاهللصالتديهلل جدبيهللب

طهللصإو  م ِّدد دد يغتهيهلل صل ِّدد طهللي هدديتهللح ددرهللخي ددةهللفدديهللو،ددي يهللاألمددوهللاإلو  مددياهللصالم دديهاهللصاالوت ددي اهللصتصجِّهللهللي

تجديههللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  لتحديلرهللالفببدي"هللصى درهللب  هللهدااهللالتحديلرهللالصال ديتهللاأل  ع يهللالدايهلل مبداهلل"ا

ةهللةهللصح ص ِّددميهللتمت ّد هللالمع ددةهللمددوهللبدبصاتهلل ب ا ِّد.لالدد ِّصاصبغبدةهللت دكهللهللتهددي هم ِّهلل ص،دحهللهللهللالابب ِّدةالمع ددةهلل

طهلل فايهللت كهللبح سىيم طهللهللةاهللصو هللتا ِّهللصعه  ِّهلل هيتي عه هللصمعدالهللإىيودةهللتد ف،هللالدهللالدصم ِّدةلحمي ةهللم ديلحهعهللهللالتصجِّ

طهللصى  هللال عيىةإل هعاهللبيىتبيبههللمصب اطهللح ص ِّهلل هلل. 1)ي

إالهللهللالابب ِّةهللال ِّصااهللبد بهللميهللّيوهلللهيهللموهللا جيب يتهللفيهللباضهللالابب ِّةةهللفيهللالمع دةهللإوهللالببص هللالعه  ِّهلل

هديتحد هللبا د هللّيعدتهللصباءهللهللإلر عهيهللميهللت ااهللمحصبهلل باعهلل صليهللىع راهللص األ  ع  دةهللاهللبيإل،ديفةهللهللالتصجِّ

 يسديتهللح دياهللالدكهللصخ د،هللالا  د هللمدوهللال دباىيتاهللصالع اىديتاهللصاأل مديتهللفديهللبسدعهللالا  د هللمدوهللالسإلرهلل

هلل. 2)المع دة

 

 :العربيّةثانياً: مصادر التهديد  لألمن القومي في المنطقة 

ىددد هللهلليِّهللالدد ِّصلهللالعِّ دديعالتدديهللادده هيهللهللاتالتف ِّددباألمددوهللالدددصميهللالاببدديهللبمادد اهللىددوهللت ددا هلل باسددةهلل

هلليلعِّ ديع اهللصببص هللميهللا   حهللى رهللتسم ت هللبف بع ص ةهللهللالتتحصِّهللالحب هللالبيب  هللصاعاّيسيتهيهلللميهللح اهللموهلل

طهللمدوهللهللالابب ِّةالج   هللالايهلل لدرهللب  ل هللالّب رهللى رهللالمع دةهللهللايلميِّهللال طهللمحمصمدي هللالد ِّصاالتيهللاده تهللهللتعيفسدي

طهللى ددرهللاأل ددهللالابب ِّددةالّبددبىاهللصّيعددتهللالمع دددةهلل هللةس يسدد ِّهللالاهللصوت ددي  ِّةاالهللا ِّ مددوهلل ّبددبهللالمعددي ،هللاختباوددي

طهللموهللت كهللهللّيفة.هللةاهللصالد م ِّهللمع ِّةألاهللصاةاسّب ِّهللالص ل ح دصاهللى درهللالم  د هللمدوهللهللال ِّصاصاه تهللتف ف طهللصا،حي

هللالمّيس هللصالمعيفالاهللصالح  صلةهلل صوهللببص هللع يعهللىببيهللوصي.هلل

                                                 
ِّّ اهللممستدب  ِّةالباهعةهللصالت  ايتهللالهللالتح ِّ يتتحد ،هللاألموهللالاببيةهللهللعدصالهللابّ  اهلل صبهللالبتبصاهللفيهلل 1) هللال ِّباسيتهللب

 .262عاهللص1996اهللبيب  اهللاألصبب ِّةهلل-الابب ِّة

 .13عاهللص1991اهلل100اهللالا  ال ِّصل ِّة  قهللال  وهللإ هي اهلل" سايبهللالعه هللوباهللصبا هللاأل مة"اهللالس يسةهللهلل 2)
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طهللحدصاهللالتبت بديتهللاألهللىبب ِّدةص ،يفتهللحب هللالخ  جهللالبيع ةهللصت اى يتهيهلل  مدةهلل اهللصإعد هللالهللمع ِّدةصخ فدي

اء مّوهللإ هلل. 1)فبب ِّةالهللدصِّ الصهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  وهللالصال يتهللت كهللالتبت بيتهللبما اهللىهللجبِّ

بددبص هللم ددي بهللته  دد هللألمددوهللالمع دددةهللهللإلددر ف،ددتهللهلل؛الج  دد هللادديلميِّهللالهللالعِّ دديعصهدداههللالحدبددةهللفدديهلل دداهلل

طاهللصموهلل همهيهللميهللهللالابب ِّة هللة 2) لتي صهللتاي عهللوسعهللمعهيهللّيوهللويحمي

هللةطقةعلى بعض دول المن المتّحدةاستمرار القيود التي فرضتها الواليات  -1

التال فديهلل صباطهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد   ى تهللالصال ديتهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعةهللالتيهللح  تهللفيهللالجاب ِّهللهللتحصِّ

فعلى .اهللصتباف،هللالكهللمالهللاستمبابهللت كهللالد ص هللصت يى هيهللة ِّهللال ِّصلهللس صّ ِّيتعم هللالتهيى تهللصالهللى رالتلب بهلل

طهللفيهللحب هللالخ د جهللهللالبيع دةاهللصمديهللالايهلل هبهللج  ِّهللالختباقهللالمت يى هللل ع يعهللالاببيهللّيوهللاهللالصعيد األمني ي

اهللصادّاهللاسدتمبابهلللحديالتهللح ديبهلللدباضهللالابب ِّدةلح،هللالاباقهللموهللت م بهللصاسدتع ارهلللدد باتهللالمع ددةهلل

طهللمدوهللالصال ديتهللهللاسدّبيِّهللاألجعبديهللالهللصجدص اهللى ص هللى درهللالالابب ِّةهللال ِّصا فديهللمع ددةهللالخ د جهللالاببديهللسدا ي

هللالمتِّحدد  ع ددبتهللالصال دديتهللهلللصااعيد االقتصاااديوعلااى ا.إلبسدديءهلل مددوهللفبىدديهللخ  جدديهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  

صى درهللب سدهيهللهللالح ص ِّدةخي دةهللالمت ّهديهللالمدصاب هللهلللهم ِّدةى درهلل عهديهللتح درهللبهللالابب ِّدةل مع ددةهللهللمب ّ ِّةاأل

هللالعِّ دديعاهللصالددكهلل هددبضهللو ددص اطهللى ددرهللال ددعيى ِّةةهلللمعتجدديتهعهلل عهدديهلل سددصاقهللاسددته ّ ِّهللإلددرهللالددعه اهللبيإل،دديفةهلل

وعلاى .لعجيقهللبيستخ اعهللمدصاب ههلللحمي دةهللع ديعهلل معد هللاإلو  مديهللالددصميإمّيع ةهللاموهللح ثهللاإلو  ميهللالاببيهلل

صال،ددف هللى ددرهللهلل مع ِّددةلتبت بدديتهللهللفبب ِّددةالصالدددصىهللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  سدداتهللالصال دديتهللهللسياساايّ الصااعيد ال

التيهللتاديبضهللصالهللتتجديص هللهللالابب ِّةح ياهللالع عهللهللميل ِّةباضهلل صاهللالخ  جهللالاببيهلللتتخ يهللىوهللالت اميتهيهللال

هلل.هللمالهللس يستهي

ط.هللهللالعِّ يعميهللح اهللموهلل  ميتهللفيهللالمع دةهللصىج هلل الاببيهللىوهللحاهللت كهللاأل ميتهللجااهللمصوه هلل ابي

ىبددبهللبددبامجهللهللالابب ِّددة مددجهللإسددباح اهللفدديهللعسدد جهللالمع دددةهللإلددرهللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  ح ددثهللتسددارهللالصال دديتهلل

هديتالتاديصوهللصالحدصاب.هللصود هلل بدبتهلل اهللالابب ِّددة–هللةالابب ِّدل ا وديتهللهللس يسديِّهللفديهللالمسديبهللالهللمب ّ ِّدةاألهللالتصجِّ

ىبددبهللإ جددي هللحيلددةهللهللالابب ِّددةهللالدد ِّصاالّبددبىهللهدديهللالتدديهللتحدد  هلل سدديل  هللع ددعهللاالت ددياهللبدد وهللهللالدد ِّصاص  دبحتهلل

 بىهللموهلليعهللالدبابهللالاب هللهعيكهللموهلل عِّهلل وهللح ثهللهللااإلو  ميهللالاببيهللالعِّ يعص موهللهللال ِّصلةتعيوضهللب وهلل موهلل

                                                 
األموهللالدصميهللالاببي"اهللفيةهللىب هللالمعاعهللالماي هلل)محبب اهللاألموهللالدصميهللالج   هللصهللايلميِّهللالهللالعِّ يعص ص  هللب باواهلل"هلل 1)

 .46الاببيةهلل باي ههللصمت  بيت اهللمبجالهللسيب،اهللص

با  هلل بصهللغ  ااهللالمحي بيتهللالمتا   هللاأل بارةهللصسيحاهللالتايصوهللاإلو  ميهللفيهللالابقهللاألصس اهلل ابهللالبا باهللىميواهللهلل 2)

 .38-37عاهللصهللصهلل1992
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 د،هلل مدوهللإو  مديهللىببدياهلللّدوهللةهللهدصهللاألسدي اهللف مديهلل دبىهلل خدبصوهلل وهلل،دبصب هللتحدالد ب ِّهللهللال ِّصلة وهلل موهلل

هلل. 1)ىم تهللى رهللإفباغهللّ تيهللال احبت وهللموهللم،مصعهميهللفبب ِّةالصالدصىهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الصال يتهلل

 لصالح إسرائيل: يّ الّدولالعربي في النسق  النّظامتراجع إمكانات  -2

ب ا تهلل ب  هللبدهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّح   هللالصال يتهللاتهللالتيهللح  تهللبيعتهيءهللالحب هللالبيب  اهللصتهبِّهللالت صِّ

ال،فص يتهللى رهللالجيع هللالاببياهللصخي ةهللفيهللمجياهللالتسد  حاهللص هدعهللالم ديهبهللالتديهللموهللهللايِّهللال ِّصلهللالعِّ يع

اإلسدباح  يهللص،دميوهلل مدوهللإسدباح اهللصتهصوهديهللهلل-ةهللالتحديلرهللاالسدتبات جيهللاألمب ّدي مّوهللاستدباؤهيهللاتهيو ِّد

ف مديهلل تا د،هللب،دب هللالتسد حهللصتح  د هللّدالكهللهلل.و  هللالماي لةهللل يلحهللإسباح اإلرهللهلل  ِّىفيهللالمع دةهللهللاسّبيِّهللال

اهللالتديهللفادد تهللفديهلل،دعهللإسددباح اهللعصص ِّدةال صهللهللالتد    ِّددةمادي  بههللصاأل دبارهللالمسدته   هللمعدد هللسدصاءهللاألسد حةهلل

فيهللس يقهلل هللخيل ةهللموهلل س حةهللال ميبهللالايماهللاهللصجااهللمع دةهللالابقهللاألصسعصص ِّةاللمايه  هللخ بهللاألس حةهلل

المسدب،هللهللصجدص بديهللفديهللالمع ددةاهللصالالفبهللاسدّبيِّهللصجدص هللاللإلدرهللابيإل،ديفةهللهلل. 2)هيهللم دب ِّتيالحم ةهللالتيهللو

ل ما اتهللصاألس حةهللصاالست  عاهللص جهد  هللاإلعداابهللالمبّدباهللصالد دي  هللصالسد  ب اهللصجم اهديهلل  صاتهللت د هلل

هللالابب ِّددةهللالدد ِّصاى ددرهللباددضهللهللالح دديبهللاالوت ددي يهللصالح،ددبهللالجددصيِّهللهللف،دد طهللىددوفدديهللم دد حةهللإسددباح ااهلل

ى رهللعحصهللميهللح ثهللفيهللالادباقاهللصجعدص هللالسدص اواهللصمديهلل حد ثهللفديهللةهللصال يحه ِّهللهللالابو ِّةيتهللصتاج الهللاألو  ِّهلل

هلل. 3)الصوتهللالباهوفيهللسصب يهلل

 هللاألمب ّديهللصالفببديهللبد هللصاله معدةهللاهللصالتهدبِّهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعةهللالتيهللح  تهللفيهللالجاب ِّهللهللاتالتف ِّبإوهلل

اإلو  مديهللهللالعِّ ديعةهللصتد اى يتهيهللى درهللّديوهلللهديهلل بيبهديهللالسد ب ِّهللهلل؛صالس  ب هللى   اهللصغ ي هللاالتحدي هللالسدصف  تي

الحبّدةهلل مديعهللالادب هللص  دي  هللحيلدةهللهللحب ِّدة صااهللهديماهللالمعديصب اهللصالحد هللمدوهللهللمدالالتديهلل هدبتهللالاببديهلل

هللالد ِّصااهللحتدرهلل عد هلل  دبحتهللبادضهلليِّهللالد ِّصلةهللل فب اهللصتباجالهللمّيعةهللالاب هللفديهللالعسد،هللاالعّايرهللصالتبا ِّهلل

يهللصال  عيهلللمحيصلةهللإىي  هلل.هلللّوهللل ىهللاستدباءهللالمصورهللالبصس 4)ةس يس ِّهللالتايعيهللموهللحيلةهللالا لةهللهللالابب ِّة
                                                 

اهللصهللصهلل21اهللالا  ىبب ِّةصإىي  هلله ّ ةهللالص وهللالاببياهللمج ةهللاؤصوهللهللاألمب ّ ِّةببا صب ةهلل حم هللبيبتاهللالع ىةهللاإلمهلل 1)

58-59. 

هللهلل 2) هللبؤ ة هلل"حياهللاألموهللالدصميهللالاببية هللالّ  عيا هللالا  مستدب  ِّةه بع هللاؤصوهللاألصس ا هلل  يب41"ا عاهللصهللصهلل1995ا

23-24. 

هللهلل 3) هلل بب هللص خبصوا هللإبباه ع هللته   هللال ِّصل ِّةهللالمتف ِّباتخ  ا هللم ي ب هللهللى ر هللالاببي هللالدصمي هللالحب هللهللبا األمو اعتهيء

 .386اهللص2اهللالا  40اهللالمج  جتميى ِّةصاالهللاإلعسيع ِّةعةهلل باسيتهللهللالا صعهلل2010-1990البيب  ة

-49عاهللصهللصهلل1996اهللّيعصوهلل صا88اهللالا  ىبب ِّةالج   هللصالصاوالهللالاببي"اهللاؤصوهللهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعه ىهللمت ّ اهلل"هلل 4)

50. 
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ةهللصالادباّةهللهللالدايهلل ِّدمبح دةهللالع ِّهللإلدرهلل ع هلللعهلل  اهللهللعج اهللة ِّهللال ِّصلفيهللمسبقهللاألح اثهللهللهميهللب ا هلل صب هلل مّيعت

موهللج   هللباّاهلل حد،هللود بهللمدوهللالتدصا واهللصلدعهللتد اهللالس يسدةهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يع مّعهيهللإلىي  هلل  يغةهللاّاهلل

بهللمدددوهلل هدد افهيهللص  دددبحهللالايمددداهللاهللممدديهللغ ِّدددصج ِّدددة   صلاآلةهللتددددصعهللى ددرهللمبددد  هللالم ددد حةاهللصلدد  هللالبصسدد ِّهلل

اهللصصوصفهيهللبيلمميعاةهللفيهللاألح اثهللالجيب ةهللفيهللسصب ياهللخيبج ِّةاألّببهللفيهللس يستهيهللالهللال ِّصباالوت ي يهللل هلل

هلل.هلل 1)هللخيبج ِّةاهللفيهللس يستهيهللال ع هللتحصِّهللهللإلرهللص ا بهللإل  هللباضهللالمباوب و

 اإلسرائيلي:  -ات في الصراع العربيالتطّور -3

بهللته  د هللل مدوهلل د اعهللاألمب ّيهللالما دوهللب،دميوهلل مدوهللإسدباح اهللصاسدتمبابهللالد ىعهلللهديهللمااللت بدرهلل

هددااهللالته  دد اهللصفدديهلل دداهللغ ددي هللوددصىهللى مددرهلل خددبىهللفدديهللمصاجهددةهللالصال دديتهللهللاطهللالدددصميهللالاببددياهللصت دديى 

 مّوهلل وهللتسيى هللى رهللإى يءهللهيماهللمعيصب هللصحبّةهللل جيع هللالاببدياهللصحدب هللالخ د جهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  

مسدتدباهللالا وديتهللفديهللخ داهللمدوهللالاببديهللمدوهللتهّدكهللصمديهللعدتجهللىعهديهللهللالعِّ ديعى يتهيهللصميهلل  ي هللالبيع ةهللصت ا

طهللوصاوهلل حد،هللتهصِّهللهلل 2)اهللصاتسيعهللح  هللالخ فيتهللّيوهللل يلحهللالجيع هللاإلسباح  يالابب ِّةهلل-الابب ِّة طهللىسّب ِّهللهللي فيهللهللي

صاسدتبعيءهللإسدباح اهللهللاةاسدّب ِّهللالةاهللصص،الهللو دص هللى درهللالدد باتهللالاباو ِّهللهللةاسّب ِّهللالهللدصِّ الت م بهللهللبا المع دةهلل

اهلل 3)مبي ب هلل صهللت ب حهللبعصهللى رهللمعالهللاعتايبهلل س حةهللال ميبهللالاديماهللفديهللمع ددةهللالادبقهللاألصسد هللةموهلل  ِّهلل

دلح رهللاأل  ع يهللصالتب اهللفيهللص يحهد هللصهللستبات ج ِّةاالبهللالاد   هللتف ِّهللإلرهللبيإل،يفةهلل ةهلل)خديب هللالمع ددة هللمهمِّ

اتدبمههصمهيهللالج   هللالايهلل دصعهللى رهللمب  هللعدداهلل هللامّديوهللفديهللالاديلعهللهللتهد  هللف د هللم ديلحهلل ى،ديح هلل يِّهللهللإلدر هللوصِّ

فديهللتا د عهللم دي بهللته  د هللاألمدوهللالددصميهللهلل   سدياهللّ هديهللىصامداهللت د ِّهللهلل-بد صبههللاألمدوهللاألبص ه  هللالايهلل

التالاببياهللصإسدباح اهللمدوهلل ّبدبهللاأل دبارهللاسدتهي  هللمدوهللهداههللال تحدصِّ
اهللصبمباجادةهلللت دصباتهللال دباعهلل 4)

فدديهللم دد حةهللهللت دد ِّهللّيفددةهللصاأل  ع  ددةهللهللمب ّ ِّددةاألةهلليتهللالمببمددجدد هلل وهللاالتهيو ِّددعهلل؛اإلسددباح  يهلل-الاببددي

ةهلل،ةهللىدوهللمدؤتمبهللم ب د هللصمسديباتهيهللالمخت هدةهللالبعيح ِّدالس عهللالمتمخِّهللهللىم  ِّةإسباح ااهللصب باسةهللته   تهلل

 وهللإسددباح اهللسدداتهللمعدداهللالددكهللالحدد وهلللفي ددةهللاآلوهللهللإلددرتادد بهللعجدد هلل عهدديهللصلجيعهدديهللالخمدد هللمتادد   هللاأل ددبارهلل

فدديهللهللالبح سددةةهلل وهللتجادداهللمددوهلل معهدديهللهددصهللالمبجا ِّددصالددرهللاهللديعصع ِّددةيتدد هللالل دد يغةهلل سسدد هللصمبي حدد هللصمبجا ِّهلل

                                                 
 .386الهللسيب،اهللصخ  اهللإبباه عهللص خبصواهللمبجهلل 1)

 .74ى رهللاألموهللالدصميهللالاببي"اهللمبجالهللسيب،اهللصهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعفيهللهللالمتف ِّباتع ميهلل بصهلللب  اهلل" ببهللهلل 2)

 .38-37با  هلل بصهللغ  ااهللالمحي بيتهللمتا   ةهللصسيحاهللالتايصوهللاإلو  ميهللفيهللالابقهللاألصس اهللمبجالهللسيب،اهللصهللصهلل 3)

هلل"هلل 4) هللحسصوا هلللح رهللالعهللستبات ج ِّةاالمحم  هللبحصثهللجيماةهللالتصسا ة هللمج ة هللالاببي"ا هللالدصمي هللاألمو هللى ر هللص ببهي يتص

 .335-334اهللصهللص2اهللالا  26اهللالمج  ديعصع ِّةصالهللوت ي  ِّة ما،هللل ا صعهللاال
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اهللصهدااهللمديهللح داهلللهديهللفديهللالمسديب وهللاألب عديهللصاله سد  عياهللمع ِّةاهللصتلس سهيهلللع ب تهيهللاألّيفةهللالمسيبات

اءح هللاآلوهللإلرهللصميهللتسارهللل هللمالهللسصب يهللصلبعيواهللصلّع هللتاببهلل الخ فيتهللى رهلل ب اةهللالسد عاهلل صهللمد ىهللهللجبِّ

 . 1)االعسحي 

بتج ءهلل ببهللت كهللصبيس اتهللى درهللاألمدوهللالددصميهللالاببديهلل  حد هلل وهللالمايهد اتهللصالمهيص،ديتهللالت دصِّ

اهللّميهللهصهللتايصع ِّةصهللإو  م ِّة)هلللبعيوهللصغ   هللتحيصاهللالتمه  هلللد يعهللمايب الهللهللالجيب ةهللصالحبص هللالتيهللت تهيهللى ر

تهللتجسد هللت دكهللةاهلل صهللببعيمجهللالتايصوهللصالحدصابهللالتديهللّيعدةاهلل صهللالمتصس  ِّهللالحياهللفيهللمابصعهللالابقهلل صس  ِّهلل

الس عهللهللبا ىعهياهللصهاههللالمايب الهلللعهلل ّوهلله فهيهللفد هللاستّايرهلل فيقهللالتايصوهللفيهللمبح ةهللميهللهللصتابِّبال  غهلل

ةاهللةهللصمؤسسد ِّهللةهللصبعدرهللتع  م ِّديتاهللصمحيصلةهلللخ ،هللصويحالهللمي  ِّهللبهللجابيهللفيهللاألصلص ِّهلل تف هللىم  ِّةبد بهللميهللهيهلل

طهللل د غهللج  د  هللااتهلل بادي هللبب ِّةالاتسهعهللباّاهللت ب جيهللصتباّميهللفيهللإىي  هللتاّ اهللخيب ةهللالمع دةهلل اهللصفدي

هللهص ِّدةبع ةهللع يعهللاألموهللاإلو  ميهللالاببياهللصتتجيص هللالهللصبديف ةاهللتم ِّهللهللصاجتميى ِّةهللصاوت ي  ِّةهللةس يس ِّهللصهلل مع ِّة

هللالابب ِّدةيتاهللموهللخ اهللاخت ااهللالمع دةهللمتا   هللالدصم ِّهللهللفبى ِّةيتهللصاالستاي،ةهللىعهيهللبهص ِّهللهللالابب ِّةهللالدصم ِّة

مداهللمدالهلل جد اءهللمعهدياهللص،دعهلل  دبارهلل خدبىهللىبدبهللإ خدياهللإسدباح اهللفديهللعسد جهللهداههللاهللصالتايإو  م ِّةّصح  هلل

هلل. 2)المع دة

هلل

 تصاعد دور دول الجوار الجغرافي في مواجهة األمن القومي العربي: -1

هصهللت يى هلل صبهلل صاهللالجدصابهللهللالابب ِّةصإفبا اتهيهللى رهللالمع دةهللهللة ِّهللال ِّصلهللتف ِّباتلااهللموهللالعتيحجهللل م

 هديهللى درهللتحد د،هلل مصحيتهديهللصم ديلحهيهللى درهللكهلل   د هللمدوهلل  ميىهديهللص حهِّهللالجفبافيهللى درهللحسديبهياهللصالد

حسي هلل صاهللالمع دةاهللى ص هللى رهللالا صاوهللى  هيهللصاستبيحةهلل معهيهللىببهللصسديحاهللى  د  اهللمبداةهللالتد خاهللفديهلل

ىد عهللإلدرهللالتديهللسدتؤ يهللهللاهلل صهللإبديب هللالهدتوهللصالعادباتهللالميح ِّدةاهلل صهللاالىت اءهللى رهللالمدصاب هلل اخ  ِّةالالاؤصوهلل

هللمع ِّةصاألهللوت ي  ِّةصاالهللةس يس ِّهللالى ىت هللصمحيصلةهللامت كهللالد ب هللى رهللتح   هللعم هللالتهيى تهللاالستدبابهللص 

                                                 
ل  باعهللهللالس م ِّةه بعهللّ  عياهلل" ببهللالتسص ةهللى رهللاألموهللالدصميهللالاببي"اهللفيهلل حم هلل صسرهلل حم هلل)محبب اهللالتسص ةهللهلل 1)

هللى ر هللصتلب بهي هللاإلسباح  ي هللالهللالاببي هللالاببيا هللالبحصثهللهللالابب ِّةهللمع ِّمةالص و هللماه  هللصالا صعا هللصالبديفة ل تبب ة

 .89عاهللص1996اهللالديهب اهللالابب ِّةهللصال ِّباسيت

هللى رهللهللال ِّصل ِّةصهللاإلو  م ِّةبّبهللم بيقهللتع بهاهلل"ت صبهللال باعهللاالستبات جيهللب وهللالدصىهللهلل 2) فيهللالابقهللاألصس هللص ببهي

 .42مستدباهللالص وهللالاببي"اهللمبجالهللسيب،اهللص
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هلل-الابب ِّدةبمديهللف هديهللالتهديى تهللهللاإلو  م ِّدةل ا وديتهللهللالدبح  اهللبح ثهللت بحهللهديهللالمحد  هللالابب ِّةهللال ِّصاب وهلل

هلل.هللالابب ِّة

باتحسد هللالهللالابب ِّدةإوهللتلس  هللمههصعهللالسد عهللفديهللالمع ددةهلل طهلل اد هللامتد ا اطهللمع د ِّدهلل ِّدةمب ّاألهللت دصِّ ي

ت ا د هللإلدرهللهلل  ِّىاهللالدكهللالابب ِّدةصاعاّيسيت هللص بيبههللى رهللالمع دةهللصم مح هللالج   هللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعهلللتصجهيت

اهللصاإلو  م ِّددةهللة ِّددال ِّصلالتدديهللتسددارهللل ادد هلل صبهللفدديهللالسدديحةهللهللالابب ِّددةغ ددبهللهللاإلو  م ِّددةصا،دحهللفدديهلل صبهللالدددصىهلل

ِّّ ص بت ب دديهللصمدديهللصعدداّبهللمعهدديةهللإ ددباواهللصتبّ ددياهللص ب صب ددياهلل بهللته  دد هللل مددوهللالدددصميهلل دد ِّهلل هللّدداهللمعهدديهللّمتادد

هللةهلل 1)الاببي

طهللصمسي ب هللاالوت ي هللالتبّيهللصمصاّبتد هللصسدا  هللتيب خ ِّهللهللالابب ِّةةهللاهتميعهللتبّ يهللفيهللالمع دةهللتركيا -2 ي

اهللهللهديهللالمصودرهللتف ِّباتمهللى ِّ صالابقهللاألصس اهللعيتجهللىوهللهللالابب ِّةالمستمبهللل ا هلل صبهللفيىاهللفيهللالمع دةهلل

هللمع ِّدةص سد يهللالصسد رهللصاالىتبديباتهللاألهللالابب ِّدةصالم يلحهللفيهللالمع دةهللايهللموهللاع،ميمهيهللل تحي هللاألصبصب

التيهلل فب تهيهللحب هللالخ  جهللالبيع ةاهللى ص هللى رهللصجص هيهللّا،صهللفيىاهللفيهللح رهللاأل  ع يهللصتبب هيهللمدالهلل

ياهلل مد هاهللاهللح ثهلل  بّتهللتبّ ديهلل وهللاع،دميمهيهللل تحدي هللاألصبصبديهلل د 2)ةىسّب ِّهللصهلل مع ِّةإسباح اهللاتهيو يتهلل

ِّّااهللص س يهللالصس راهللالتيهللالابب ِّةص وهللى  هيهلل وهللتتحبكهللبيتجيههلل خبهللفّيعتهللحبّتهيهللفيهلل احب هللالمع دةهلل هللتا

اهللصىم تهللوت ي  ِّةصاالهللةس يس ِّهللالصهللةاسّب ِّهللالصو بتهيهللهلليِّهللال ِّصلصعهصاهيهللهللاإلو  م ِّة بح هلللحبّتهيهللهلللهيهللف،يءطهلل

ب الهللعداهللالم يهاهللصإعايءهلل ع صقهللل تعم ةهللفيهللمحيصبهللموهللالمايبّةهللفيهللمايهللى ِّ ى رهللتدص ةهلل صبهيهللهااهللفيهلل

هللاإلسدباح   ِّةةهللالمع دةاهللصالمايبّةهللفيهللالمهيص،يتهللمتاد   هللاأل دباراهللصصسد  هللفديهللالمهيص،ديتهللالسدصب ِّهلل

)البب ددالهللالاببددي هللفدديهللباددضهللالب دد اوهللهللالابب ِّددةهللالادداب ِّة.بددعهللمصوههدديهللمددؤخباطهللمددوهللحبّددةهللاالحتجيجدديتهلل 3)

موهللفدصقهللبؤص هللاألع مدةاهللهللالابب ِّة بحتهللتخي  هللالااص هللاهللح ثهلل بىهللباضهللالمباوب وهلل عهيهلل الابب ِّة

اهللخي دةهللالابب ِّدةهيهللمالهللما دعهلل صاهللالمع ددةهلل تت ه بهللماّى رهلل وهللّيعتهللفيهللصوتهللسيب،هللو هللىم تهللهللبا 

تباجالهللفيهللت كهللالا وةهللصو يمهيهللإلرهللهلل  ِّتهللال ِّصااألخ ب هلللت كهللهلل اخ  ِّةالسصب ياهللصالاباقاهللإالهلل وهللاألص،يعهلل

صب ي هللفديهللتبّ دياهللصاخت فهديهللمدالهللالادباقهللح دياهللحد  هللالامدياهللالّب سدتيعياهللويءهللسد د ِّهللببىي ةهللمدؤتمبهلل) 

                                                 
 .287خ  اهللإبباه عهللص خبصواهللمبجالهللسيب،اهللصهلل 1)

هللهلل 2) هللاؤصو هللالتبّ ة"ا هللل س يسة هللاإلو  مي هللالتحبك هللص صاحب هللالاب  هلل" هللاأل ىبا هللخيل  هللالا  ىبب ِّةمحم  اهلل74ا

 .130-129عاهللصهللص1993ح  باو

هللالهلل 3) هللال صافال هللفي هللوباء  هللاإلسباح  ية هللالتبّي هلل"التايصو هللعامةا هللهياع هللالخيبج ِّةّي،ع هللالاببيا هللالمستدبا اهلل220ا  "ا

 .5عاهللص1997ح  باو
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محاهللخ رهللف ميهللإااهللّيعتهللىديم طهللمسديى اطهللل مدوهللالددصميهللهللالابب ِّةهلل-صعهي ةهللالم يرهللتبدرهللالا وةهللالتبّ ة

ِّّاالاببياهلل عهلل هلل. 1)ته   هللمبيابهللل هللم  بهللتا

ِّّ الصاوالهلل وهللتبّ يهللى،صهللفيىاهللفيهللح رهللاأل  ع ياهللصت هللالمتِّحد  يهللصتايصعهيهللمالهللالصال ديتهللتهيى ههللب

باتفديهللإ ديبهللالتجمدالهللالفببديهللهللخيبج ِّدةصإسدباح اهللىبدبهلل د يغةهللس يسدتهيهللالهللمب ّ ِّةاأل  اهللفيلبؤ دةهللصت دصِّ

ىيماهللهلليِّهللال ِّصلاإلسباح  يهللصبميهلل ت ءعهللمالهلل ه اف .هللمميهلل جااهللس صّهيهللهلل–ةهللحس هللالت صبهللاألمب ّيهللالتبّ ِّهلل

هلل. 2)ته   هللل موهللاإلو  ميهللالاببي

طهللىدوهللهللالابب ِّدةلح  ثهللىوهللإ باوهللصى ويتهيهللمدالهللالمع ددةهلل لخاهللان: إيـرا -2 صتهيى تهديهللمعحدرهللمخت هدي

تبّ ياهللبغعهلل عهميهلل دايوهللى رهلل برهللمع دةهللالد  هللالاببياهللصهمديهللإسد م تيوهللصتبب همديهللبصابد هلل

هللةس يسددد ِّهللصهللاسدددتبات ج ِّةةهللو  مدددةاهللإالهلل وهللإ دددباوهللصالادددب هللتجماهمددديهللاىتبددديباتهللص  ع ِّدددهللتيب خ ِّدددة

بديف ددةاهللصهدديهللاىتبدديباتهلل مّددوهلل وهللت،ددارهلل ميمهدديهللاألسددبي هللالم،ددي  هللل تهدديهعاهللإااهللصهللصاوت ددي  ِّة

بغبددةهللبدديلحصابهلللدد ىهللال ددبف وهللصتف  دد هللالم دديلحهللالماددتبّةهللصاسددتف اهللاله،دديءاتهللهعدديكهللهللتّيعدد

طهللهللالابب ِّددةهلل–الصوددتهللالحدديليهللتادده هللالا ودديتهللاإل باع ددةهللفدديهللالممّعددةهللل تددديب اهلللّددوهلل اهلل 3)ا،دد بابي

وعديعهللالجيعد هللالاببديهللإلدرهللاهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد   درهللب سدهيهللالصال ديتهللىاصهللفبب ِّدةالصتسارهللالدصىهلل

ِّّاصخي ةهللالخ  جيهلل وهللإ باوهلل ته  د هللألمعهدياهللممديهلل د داهللمدوهللى وديتهللالتاديصوهللماهديهللهللم د بهللتاد

اهلل)ا باو الته  د هللم د بتاّاهللبهللفيهللإ باّيتهللالعخ هللالحيّمةهللص عيعهللالدبابهللتجيههيهللبلعهيهللصتف ِّهلل

طاهلللهدااهلل اديه هللالمصودرهللالخ  جديهللصماد هللبادضهللهللصاستباي هللإسباح اهللمدوهللّصعهديهللتمبدا ته  د اطهللحد د دي

ةهللصمحيصلةهللّسبهللتحيلههديهللاالسدتبات جيهللمدالهللإ دباواهللصتايصعهديهللتجيههللاأل مةهللالسصب ِّهللهللالابب ِّةهللال ِّصا

هلل. 4)الم رهللالعصصيهللّاب اةهلللالكهللو، ِّةمحيصلةهللى اهللإ باواهللصاستخ اعهلليعهيهللمالهللالفب هللب

هلل

                                                 
هللهلل 1) هللالجفب باهلل"الا ويتهللالتبّ ة هللبسيلةهللميجست بهللغ بهللهللاإلسباح   ِّةمصسرهلل حم  هللى رهللاألموهللالدصميهللالاببي"ا ص ببهي

 .102-100عاهللصهللص2012معاصب اهللجيماةهلل اهللالب تاهللاألب واهلل

الماي هلل)محبب اهللاألموهللالدصميهللعي ليهللماصضاهلل" صاهللالجصابهللالجفبافيهللصاألموهللالدصميهللالاببي"اهللفيةهللىب هللالمعاعهللهلل 2)

 .109عاهللمبجالهللسيب،اهللص1993اهللالديهب اهللالابب ِّةصالبحصثهللهللال ِّباسيتالاببيةهلل باي ههللصمت  بيت اهللماه هلل

 .371عاهللص1993ى يهلل هب اهلل"األموهللالدصميهللالاببياهللمعاصباتهللجيماةهللويب صع اهللبعفي ياهللهلل 3)

هللهلل 4) هللالتبّ ة هللالا ويت هللالجفب با" هلل حم  هللصهللص هللاإلسباح   ِّةمصسر هللسيب،ا هللمبجال هللالاببيا هللالدصمي هللاألمو هللى ر ببهي

 .106-105ص
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 ةا(دول القرن األفريقي )أثيوبيا، أرتيري -4

الهللتخت ددرهللّب ددباطهللىددوهللمب  تهدديهللمددوهلل صاهللالجددصابهللهللالابب ِّددةمددالهللالمع دددةهلل وهللى ودديتهللهدداههللالدد صاهلل

ةاهللبداهللالجفبافيهللاألخبىهللهللالمجيصب هللل مع دةاهللصلعهللتتخاهللالا ويتهللادّاهللال دباىيتهللصالع اىديتهللالح ص  ِّد

وهللالمديحيهللع اىيتهللاتسداتهللب ب اتهديهللىدوهللاأل مديتهللالماتدي  اهللصامتد تهللل تدلب بهللى درهللاألمدهللإلرتتا ىهللالكهلل

يتهللالاببددياهللخي ددةهللف مدديهلل خددصهللالسددص اوهللصم ددبهللصالخ فدديتهللحددصاهللاوتسدديعهللم دديههللعهددبهللالع ددااهللصإاددّيل ِّهلل

لب صب يهللتتحّعهللبما عهلل جد اءهلله،دبةهللالحبادةهللصمجيب هديهللفاهلل 1)يتهللل صاهللالمعبالهللصالم  هلللعهبهللالع ااالتهيو ِّهلل

لع دااهللص  دبحتهللتتبدالهللالتديهللتفدايهللبصافد هللاهللالميح ِّدة%هللمدوهللالمدصاب هلل80اهللصتسد  بهللى درهلل ّبدبهللمدوهللالميح ِّة

طاهلللّوهللفيهللعه هللالصوتهللخهضهللّم ةهللالم يههللى رهللهلل  ِّهللس يسةهللالتصسالهللفيهللبعيءهللالس ص هللبد االستهي  هللمعهيهللتعمص ي

فديهللإ ديبهللالم ديلحاهللبداهللتصسداتهللهلللدعهللتبد، هللهللالابب ِّدةهللالد ِّصاصهلل–.هللصالمايّاهللب وهلل ب صب يهلل 2)السص اوهللصم ب

وهللالم ديههللصاألبضهللتدت  عهللمدالهللالهّدبهللإلدكهللاإلسدباح  ياهللاهلل-لتت اخااهللصبادّاهللّب دباهللمدالهللال دباعهللالاببدي

ح هللمسيهمةهللإسباح اهللإلرهللاإلسباح  يهللصو هللص اهللهلل–الج صبصل تّيهللال ه صعياهلللهااهللّيوهللالتايصوهللاألب صبيهلل

طهللفيهلل ب صب ياهللى ص هللى رهللالتايصوهللال40فيهللإعايءهلل ّببهللموهلل) طهللميح ي ب عهمياهللصم ىهللتلب بههللهللاسّبيِّهلل هللمابصىي

هلل.هلل 3)ى رهللاألموهللالدصميهللالاببي

المايب الهللالج  بهللاّبهيهللس هللالعه،ةهلل صهللس هلل)األله ةهللالّب ب اهللصهصهللو  هللالبعيءاهلل دالهللى رهللالع داهللهللصمو

ّدعهللص تصودالهللإّمدياهللهلل40-20ةهللى درهللمسديفةهللتتدباصقهللبد وهللالسص اع ِّهللهلل–ةهللاأل بقهللبيلدب هللموهللالح ص هللاألب صب ِّهلل

طهللفديهللويحمدةهلل ِّدىيلمصالايادبهللهللاإلفب د ِّدةهللدديبِّ العاهللصسصرهلل  بحهلل ّببهللس هللّهبصمديحيهللفديهلل2017 هللىيعهللحبعي ي

طهللل ّهببديءهللتدد بهللتّ هدةهللاالعجدي اتهللبد  مدوهللب بدةهللهللم  ديبهلل صالبهلل مب ّديهللصهدصهللسد ِّهللهلل4ب7 ّببهللالسد ص هللإعتيجدي

ةهللفدديهلل ب صب ددياهللص صجدد هللو دد،هلللدد ىهللالخبددباءهللالم ددب  وهلل هلللفددبضهللتصل دد هللال يوددةهللالّهبصميح ِّددسدد ص هللتادد ِّهلل

ةهللالمابصعاهللصىد تهلل ِّهللبخ صصهللتلب بههللى رهللت ف،هللم يههللالع ااهللصح ةهللم بهللمعهياهللصمخيصفهميهللحصاهللج 

هلل. 4)اجتميىيتهللحصاهللالكهللموهللالخبباءهللصالمخت  وهللى ِّ 

                                                 
 .109اهللمبجالهللسيب،اهللصعي ليهللماصضهلل 1)

 .35ىبي هللويسعامبجالهللسيب،اهللصهلل 2)

 .237عاهللمبجالهللسيب،اهللص1991التدب بهللاالستبات جيهللالاببيهلل 3)

هللالا  هلل 4) هللالحصابهللالمتم وا هللمؤسسة هللخ  اهللابت ميا هللال ي بهللفيهلل4073 حم  هللى رهللالمصوال25/4/2013ا اإللّتبصعيهللهللع

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid. 
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د2013 صع ص//3صفيهلل  وهللمدالهللالدبح  هللالم دبيهللالسديب،هلل ِّهللالد ِّصلمعيوادةهلللهب د،هللمدوهللالخبدباءهللهللتعهللتمِّ

  وهللالمعيه،د وهللبميهللفيهللالدكهلل ىدعهللالمتمدبِّهللهللت م بهللالس ِّهللهللق بهللةس يس ِّهللال)محم هللمبسي هللصاوتبحتهللالد ي اتهلل

ةهللصب ص هللفادااهللهللص دبقهللالدبح  هللةهللإى م ِّداالجتميعهللمبياب هللى رهللالهصاءهللص بيبهلل،دجِّهللل حّصمةهللالايهللعداهلل

)محمد هللمبسدي هللإوهللّداهللالخ ديباتهللمهتصحدةهللألوهللاألمدوهللالمديحيهللفديهللم دبهللالهلل مّدوهلل وهللهللالسيب،هللالم بي

العه،دةهللصخ دبههللى درهللاألمدوهللالددصميهللالم دبياهللهللةهلللسد ِّهللبام،هللصمص،دصى ِّهللهلليلعِّ ب عتهكهللى رهللاإل  قاهللب

ثهلل دةهللى درهللم دبهللبح  ا هلل،ف هللوص ِّدهللةاهللصس  بحهللهااهللالس ِّهللالساةهللالتخ  ع ِّهللموهللح ثهلليليهللالاهللصته   ههللل س ِّهلل

الم دبياهللهللس يسديِّهللةاهللصإعمديهللسدتم رهللى  هديهللىد ص هللى درهللتدلب بههللى درهللالددبابهللاللوهللت بحهللوباباتهديهللسد ي  ِّهلل

هللمديهللسد عتجهللىعد هللمدوهلل بديب.ممدوهللتخ د  هللإسدباح اهللهلل صإخباجدهللهصإىد ا خي ةهللص وهللتمص داهللهدااهللالمادبصعهلل

هلل. 1)األموهللالدصميهللالاببيهللباّاهللىيعى رهللهللخ  ب 

 : اإلقليميّةوالمشروعات  منيّةالترتيبات األ -5

هللالعِّ ديعفديهللهللاتالتف ِّدبموهلل خ دبهللم دي بهللالته  د هلللع ديعهللاألمدوهللاإلو  مديهللالاببديهللت دكهللالعيبادةهللمدوهلل

هللالدد ِّصااهللصىدد اهللباددضهللخيبج ِّددةةهللااتهللاعتمدديءاتهللالتدديهللته،دديهلللتدسدد عهللالمع دددةهللألودديل عهللجفباف ِّددهللادديلميِّهللال

اهللصهعديكهللمادبصىيتهللى  د  هلل  بجدتهلل،دموهللالمهيص،ديتهللمتاد   هللاأل دبارهللصجم اهديهللصتهم ادهيهللابب ِّةال

هلل.االمبفديهللالمع ددةهللاوت دي  ِّةاهلل صهللتايصع ِّدةاهلل صهلل مع ِّدةتاعيهللبم،دمصعهيهلل خدصاهللإسدباح اهللفديهلل  دةهللتبت بديتهلل

دد لّددوهللالددكهللهلل. 2)التدديهللاتسددمتهللبهدديهللى وددةهللإسددباح اهللبدديلاب هللالتد    ِّددة هللال ب دد،هللإل الددةهللالحددصاج هللالددايهللمهِّ

ددد مادددبصىيهللالادددبقهلل صسددد  ةهللهللام  ِّدددة هللالمسددديبهلللماددديب الهلل ّبدددبهللص خ دددباهللصبددد ءهللالسددد بهللبصعجيحددد هللمهِّ

بهللاألمب ّديهللصاإلسددباح  يهللبمدديهلل حددد،هلل ددبقهللهدداههللالماديب الهلل  تددديهللمددالهللالت ددصِّهللخي ددةهللصاوهللصالمتصسد  ةاهلل

اهللالمع ددةهللىببهللإ خدياهلل صهلل 3)لتا   هلل معهيهللصت ى عهللاوت ي هيهللاإلسباح   ِّةم يلحهمياهللص تصاف،هللمالهللالبؤ يهلل

مددوهللالمخددي ب هللفدديهلل ى ىددةهللاالسددتدبابهللصالته  دد هللبدديلحب اهللهللةهللىيل ددةهللالتّ هددةهللتحدد ِّهللفدديهللمادديب الهللاسددتبميب ِّهلل

هلل–المع ددددةاهللصبيلتددديليهللإعهددديءهللحيلدددةهللال دددباعهللالاببددديهللإلدددرإلحددد اهللاألمدددوهللصاالسدددتدبابهللهللصتّدددصوهللمددد خ طهلل

                                                 
)1( www.Nadye lfikr.com 

 .37بيسعهللمحم هللال ص سياهللمبجالهللسيب،اهللصهلل 2)

هلل-إبباه عهللسا هللال  وهللىب هللهللااهلل"اِّبيبالابقهلل صس  ة"اهللفيهللح ميهللااباصيهلل)محبب اهللالابقهلل صس  ةهللمخ  هلل مب ّيهلل 3)

 .239عاهللالديهب اهللص1998 ه صعيةهللالب  اهللالاببياهللمّتبةهللم بصلياهلل
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هللةس يس ِّهللصهللصاوت ي  ِّةهللع ِّة ملتحد ،هللتبت بيتهللهلل صبصب ِّةةهللّهّب هلل.هللصمابصعهللالاباّةهللالمتصس  ِّهلل 1)اإلسباح  ي

بيىتبديبهلل وهللهعديكهللبدؤبهللتدصتبهللهللاى رهللالجيع هللاأل  سيهللصخي ةهلل صاهللادمياهلل فب د ديهللالابب ِّةل صاهللالمع دةهلل

فددةصهللاأل ددصل ِّةةاهللصتعدديميهللالحبّدديتهللاددبى ِّهلل هلل مددعهعاهللىدد ص هللى ددرهللالهجددب هللغ ددبهللالتهدد ِّهلل اهللصو،ددي يهللالمت بِّ

هلل. 2)تهب  هللالمخ باتهللصاألس حة

التديهللهللالابب ِّدة)البب دالهللالاببدي هللفديهللالمع ددةهللهللالااب ِّةةهللاالحتجيجيتهللحبّإلرهللصتج بهللاإلايب هللهعيهلل

هللاإلو  م ِّدةصالمادبصىيتهللهللمع ِّدةعهللصابتبي هديهللبيلتبت بديتهللاأل2010ىديعهللهللامعدهللالابب ِّدةهللالد ِّصااه تهيهللبادضهلل

لا  دد هللمددوهللى ددرهللا عهللتدد اى يتهيهللالتدديهللح دد تهللاإلجيبددةهللمعهددياهللصهدديهللتدددهللاألى،دديءهللبيلحدد ِّهللهللالدد ِّصاصمصوددرهلل

ةهللمددوهللالادداص هللى ددرهلل هللفادداهلل ب ا ِّدداهللص عهدديهللجدديءتهللب ِّهللوت ددي  ِّةصاالهللجتميى ِّددةصاالهللةيسدد ِّهللس الالتسدديؤالتهللهلل

صالبويبدةهللهللال  مدبا  ِّدةالتعم دةهللصغ دي هللهللىم  ِّديتىد ص هللى درهللفاداهللهللامؤسسيتهللالحّدعهللالمسدتلبب هللبيلسد  ة

هللصاإلو  م ِّدةهللة ِّهللال ِّصلصالمتتبالهللل مصاورهلل.جتميى ِّةصالهدبهللصالب يلةهللصاعاّيسيتهيهللى رهللمجماهللالح ي هللاالهللالااب ِّة

فديهللاألى،ديءهللهللالد ِّصا ج هلل وهللالم يلحهللهيهللالتيهللتحّعهللالمصاودراهللمديهلل اع عديهللمعهديهللهلل؛تجيههللت كهللاالحتجيجيت

ص مّدوهللإجميلهديهللهللالابب ِّدةمحيصبهلللتحد،هللم ديلحهيهللفديهللالمع ددةهللهللى ِّ الح رهللالتيهللبعتهللمصاوههيهللإ احهيهللموهلل

هللة 3) لتيف ميهلل

 .فبب ِّةالل  صاهللهللىصاح،هللصبلسايبهللمدبصلةهللموهللغ بالعه هللصسهصلةهللص صل هلل .1

 ةهللصتعه اهللبعص هيهللصااتبا يتهي.متصس  ِّهللهلل-تهيهميتهللصاتهيويتهللببامجهللالاباّةهللاألصب .2

 التايصوهللبمجيلهي.هللّ ه ِّةةهللصابى ِّهللو،ي يهللمّيفحةهللاإلبهي هللصالهجب هللغ بهللال .3

فدةصالجميىديتهللهللايصوهللبّيفدةهللالصسديحاهللح دياهللالحبّديتالت .4 صتجه درهللمعيباهديهللصمباّد هللهللالمت بِّ

  ىمهي.

هلل.الابب ِّةوهيهللفيهللالمع دةهللرهلل موهللإسباح اهللصتهصِّهلل،ميوهللالحهي هللى  .5

                                                 
هللهلل 1) هللفهميا هللالدي ب هللسيب،اهللهللالعِّ يعىب  هللمبجال هلل صس  ةا هللالابق هللعحص هللالتحصا هللصخي ب هللاحتميالت هللالاببية اإلو  مي

 .102ص

اهلل99اهللالا  ىبب ِّة"اهللاؤصوهللاألصبب ِّةهللالابب ِّةصمستدباهللالا ويتهللهللالابب ِّةهللال ِّصاعي عهللىب هللالصاح هللجيسصباهلل"جيماةهللهلل 2)

 .17-16صهللص

هللا مهلل 3) هللالمصاورهللاهب ا  هللالم يلحهللفيهللهع سة هلل" صب هللالبصباتهللهللال ِّصل ِّةيعا هللالابب ِّةمو هللالمج ة هللهللاإلفب د ِّةا هللى رهللالس يس ِّةل ا صع ة

 http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=comcontent&view=article&id=193المصوالهللاإللّتبصعية
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صالتيهلل   ،هللى  هيهللاسعهللالبب الهللالاببيهللتابرهللهللهللبلعهديهللهللالابب ِّةهللالااب ِّة ميهللىوهللحبّةهللاالحتجيجيتهلل

الادمصلياهللصاالحتجدي هللالادابيهللالصاسدالهللى  د اهللصاوهللالهّدب هللاستعسديمهللىدوهللبب دالهللهللالعِّ يع هللى رهللفّب هللالتمبِّهلل

ح  تهللفيهلل صغس ف يهللاهللصح  تهللحبّةهللمايبهةهلللهيهللفيهللال د وهللحبّةهللاالحتجيجيتهللالتيهللصهيهلل)بباغ هلل

عهللّيعتهللهعيكهللاحتجيجديتهللمميب دةهللح د تهللفديهلل ماد،هلل2001 تهلل)بب الهللبّ و هلللّعهيهللوماتاهللصفيهللىيعهللسمِّهلل

هللإلدرمدوهللتدصع هللصاعتد دتهللهللالابب ِّدةهللالاداب ِّةعهللب  تهللاالحتجيجديتهلل2010ىيعهللهللعهي ة هللتعهللسحدهياهللصفيهللإالهلل ع

فّيعدتهللهلل 1)مع ِّدةةهللااتهللالدب،دةهللاألا عهلل ع مةهللالحّعهللالمستب  هللصالادمصل ِّهللص  يحتهللبمهللالابب ِّةباضهللالب  اوهلل

طاهللهللالح رهللّميهللاّبفيهللاألى،يءهللهللال ِّصامتهيصتةهللصهعيكهللتب اهللبيلمصاوراهللصمصورهللهللةايلم ِّهللالب ص هللالهااهلل سيبدي

 دي هللفديهللصاديبهيهللالفمدصضهللصالحهللالابب ِّدةتجديههللالمع ددةهللهللهللخيبج ِّدةاع  ،هللمدوهللبادضهللالمحد  اتهللبس يسدت هللال

صىد عهللالمسدي هللبدلموهللهللالح ص ِّدةتحدد،هلل هد افهيهللصم ديلحهيهللّوهللهعيكهلل هد ارهللما عدةهللاهللصلعهلل ح يوهللباضهللاأل

طهللهعديكهللتصافددخي دةهللصاوهللاهللالابب ِّدةإسباح اهللى ص هللى رهللاأل ميعهللفديهللبدبصاتهللالمع ددةهلل طهلل مب ّ دهللي طهلل صبصب دهللي هللي

هديهللمدوهللى  ةهللصتهب  هللاألس حةهللصاالستحصااهللابى ِّهللح ياهللالكهللموهللو،ي يهللمّيفحةهللاإلبهي هللصالهجب هللغ بهللال

ةهلل صهللجبهدةهللالع دب اهللىد ص هللى درهللاإلس م ِّهللهللال ِّصلة صهللتع  عهللهللى ِّ فيهللالمع دةهللّتع  عهللالديهللتع  ميتباضهللال

صّيعدتهللالمصاودرهلل،  2)صاوتسديعهللالم ديلحهللالابب ِّدةاالعسجيعهللاألمب ّيهللاألصبصبيهللبتديسعهللالعهصاهللفيهللالمع دةهلل

اءهللالابب ِّدةالح رهللتجيههللالمع دةهللفيهللل  صاهللاألى،يءهلل ةهللهللبيلتايمداهللجيجديتهللتتسدعهللبيال  صاج ِّدت دكهللاالحتهللجدبِّ

ةهلل صاهللهللعجيحيتهيهللفديهللتدصع هللصاإل يحدةهللتحد ،هللت كهللالحبّيتهللاالحتجيج ِّهللهللبا ماهيهلللميهللو هلل عتجهللىعهيهللصلّوهلل

هلل.هلل 3)لتهللالمصاوربع يعهللالحّعهللهعيكهللتب ِّهلل

طهلل-ل تحددي هللاألصبصبدديهللخيبج ِّددةالس يسددةهللالهللصلةؤمسددّديوهلللت ددب حهلل)ّدديبب وهللااددتصو هلل حددصاهللمدديهللهللسدديبدي

  مدبا يهلل احعهللفيهللتصع اهللصاله صءهللهللحاِّهللهللإلر ةهللإوهللاالتحي هللاألصبصبيهلل" لماهللفيهللالص صاهلل جبيهللفيهللتصع

خبص هلل  وهللالايب  وهللبوهللى يهللموهللتصع هللصاستدبابهللاألص،يعهللف هي"اهللصفيهللت ب حهلل دحهيهلل خدبهلللهديهللهللبا 

هلل. 4)ب ا ةهلللا بهللج   "هللل مج  هللالص عيهللالتلس سيهللالتصعسيهللتا ِّهللهللتيب خ ِّةالويلتهلل"إوهللاالعتخيبيتهلل

                                                 
 .171عاهللص30/11/2011ببياهللمحم هللّمياهللال بصاعياهللفّب هللالبب الهللالاببياهلل ح هةهللالد  هللالاهلل 1)

هللالهلل 2) هللالس يسة هللالمع دةهللهللخيبج ِّةببج هللالسبحيوا هللاألصبصبيهللتجيه هللالابب ِّةل تحي  عاهللبسيلةهللميجست بهلل2011-2001ا

 .107-105عاهللصهللص2013غ بهللمعاصب اهللجيماةهلل اهللالب تاهللاألب واهلل

هللهلل 3) هللالا   هللالمتم وا هللالحصاب هللمج ة هلل  ص ا هللسيمي هلل3564خ  ا هللص بحيث هللمصا، ال هللالمصوالهللع2011هللس يس ِّةاا هللى ر ة

 http://www.ahewar.org/debat/show.arr.asp?aid=285741لّتبصعيةهللاإل

هللا ميعاهلل 4) هللهللاهب ا  هللالمصاور هللهع سة هللفي هللالم يلح هللهللال ِّصل ِّة" صب هللالبصبات هللهللاهللالابب ِّةمو ل ا صعهللهللاإلفب د ِّةالمج ة

 http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com  content&view=article&id=193ّتبصعيةالمصوالهللاإلهلل رةىالس يس ِّة
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 تجببدةهلللتّدبابهللفد هللجديءتهللعهلل2010 عي بهللهلل25التيهللح بتهللفيهللم بهللمعاهللهللالااب ِّةحتجيجيتهلل ميهللاال

طهلللمديهلل حد ثهللفديهللالمع ددةهللىيلم ِّدةهللص ميعهللهااهللالماه هللالدايهلل بديبهللجد الطهللالتصعس ِّهلل صبد تهللب ص هللالهاداهللهللالابب ِّدةي

مددوهللهللالم ددبيهللهللبم  دد هللالعِّ دديعمتهيصتددةاهللصّدديوهللمصوددرهلل صاهللح ددرهللاأل  ع دديهللالح ددي هللصم يلبددةهللهللة ِّددال ِّصل

هلل. 1)اإل  حيت

بتهللّدداهللمددوهللفبعسدديهللص لميع دديهلل دد ِّهللمددوهللاألص،دديعهللفدديهللم ددبهللص هللالد دد،ىدد  هللمددوهلل صاهللالح ددرهللىهلل بدد 

طهللصإ  يل يهللصإسبيع يهللب يع طهللماتبّهللي بهللخ ل هللب،دبصب هللاالعتددياهللالسد ميهللل سد  ةهللصتابِّدهللعهللت ىص3/2/2011فيهللهللي

طهللصبالكهللتّصوهلل ّببهللص،صحهللاىوهللتخصفهيهللموهللت هصبهللاألص،يع فديهللص ّبدبهللمعهديهللمدوهللاألحد اثهللفديهللم دبهللهللي

التايمداهللمدالهللاالحتجيجديتهللفديهللةهللفديهللالمادي  بهلل  هدبهلل وهللهعديكهللا  صاج ِّدصتصع هللالايهللص رهللبيلمتبي ئاهلل

طهللبيلم يلبةهللمدوهللالايهلل هبهللج  ِّهللهللالابب ِّةهللالااب ِّة ال  بديهللبيلبح داهللصتدبكهللالسد  ةهللل ادا هللمدوهللال دصعهللهللالعِّ ديعي

اتلهللىسّبيِّهلل خاهلللتهللبا األصاهللل حتجيجيتهللالتيهللح بتهللفيهللل ب ياهللصالايهللتبجعهللف ميهلل ح رهللاأل  ع ياهللهللدصِّ

بيىتبديبهلل وهللهللسصب ياصالبحب واهللاصال موهللاصتصع هللاباّ هللالتايماهللمالهللت كهللاالحتجيجيتهللفيهللّاهللموهللم ب

هلل.صبصب ِّةاألهلل–م بهللتبتب هللمالهلل صاهللاالتحي هللاألصبصبيهللبيتهيقهللالاباّةهللالم ب ةهلل

سصرهللجئهللل حّعهللفيهللم بهللبهللمهيتف ِّهللهلل)فباعّصهللفباع سي هللإوهلل يِّهللهللاال  يليهللخيبج ِّةبهللص  بهللالصو هللىبِّهلل

إلرهللصفيهللإايب هللهلل. 2)ل مع دةهللماتبباطهلل وهللاالستدبابهللفيهللم بهللجصهبيِّهللهللا ح ثهللفص،رهللفيهللالابقهللاألصس 

طاالح درهللصا،دحفديهللاألى،ديءهللهللالد ِّصافيهللل ب يهللّديوهللمصودرهللهللالااب ِّةالحتجيجيتهلل ح دثهللتد خاهللمدوهللال دصعهللهللي

 هللاألصبصبديهللفديهللمجدياهللالهجدب هللغ دبهللال  بيهللبصودرهللالتاديصوهللمدالهلل صاهللاالتحديهللالعِّ يعاألصاهلللهيهللبغعهللته   هلل

عهلل دبقهلل25/2/2011صفديهللهللابتهللالمصودر د ِّهللةهللصّيوهللهعيكهللتهيصتهللفيهللالمصاورهللإالهلل وهللفبعسديهللتابى ِّهللال

هللىم  ِّدديتفبعسدديهللهللتي صودد.هللال  بدديهللالبح دداهللالعِّ دديعوهللى ددرهللةهللإ)ع ّصالهللسدديبّص ي السدديب،الددبح  هللالهبعسدديهلل

هللهلل 3)الح رهللى رهللل ب ي

معهدديهللهللصاإلو  م ِّددةهللة ِّددال ِّصلفددد هللاتسددمتهللالمصاوددرهللهلل؛الدد موهللفدديهللالادداب ِّةيلعسددبةهللل حتجيجدديتهلل مدديهللب

طهللموهللال صب هللالعم  ةهللصالاهع ِّهلل صالحدصب  وهللصالمخديصرهللمدوهللهللىد ِّ ةهللىعهيهللبصجدص هللتع د عهللالديبيلفمصضهللتخصفي

                                                 
هللهلل 1) هللسيمي هللهلل ص ا خ  ا هللالا   هللالمتم وا هللالحصاب هللصهللا3564مج ة هلل مصا، ال هلل2011-هللس يس ِّةبحيث هللى ر لمصوالهللاة

 http://www.ahewar.org/debat/show.arr.asp?aid=285741لّتبصعيةهللاإل

 المبجالهللالسيب،.هلل 2)

هللال اصياهلل 3) هللالهبعسهللالحس و هللصالتعيف  هلل-يل ب ي هللالس يسة هللاإلهللةال ِّصل ِّةالبب  يعيامج ة هللالمصوال  لّتبصعيةى ر

/http://www.Siyassa.org.eg/news Content/2 

http://www.siyassa.org.eg/news%20Content/2/
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الح درهللتتخداهللمصاودرهللفديهللاألى،ديءهللهللالد ِّصاالّبدبىهللصهللالد ِّصاىصامداهللجا دتهللمدوهللح ثهللّصعهديهللاالعه يااهلل

ته  د هللهللإلدرفيهللال موهللموهللىد عهللاسدتدبابهللسد ؤ يهللبيلتديليهللهللالتف ِّب هللى رهلل يمت هلللتخصفهعهللموهلل وهللميهللس تبت

 مددديهللهلل.صهعددديهللجددديءهللالادددعهللل مبدددي ب هللالخ  ج دددةا 1)م ددديلحهعهللفددديهللمع ددددةهللالخ ددد جهللالاببددديهللصالبحدددبهللاألحمدددب

ةهللع دباطهلللصجدص هللال يحهدةهللالاد ا ِّهللهللة ِّدال ِّصلبديلمصاورهللهللباطهللّيعتهلل وداهللتدلبفد هللفيهللالبحب وهللهللالااب ِّةاالحتجيجيتهلل

الحدباكهللالادابياهللىد ص هللى درهللودب هللالبحدب وهللمدوهللإ دباوهللالتديهللتتسدعهللى وتهديهللبديلفب هللهللي توهعيكهللالتيهلل

بيسدتف لهيهللهللهدتهلللهديهلل  ديبالهللاالتهديعبيلتصتبهللبالوهللمابصىهيهللالعصصيهللصالماه هللالا ايهللالبسدميهلللهديهللفصجِّهلل

اهللالابب ِّدةةهللفديهللالمع ددةهلل)البب الهللالاببي هللالستبميبهيهللل ب ءهللببصب هللا ا ِّهللهللالابب ِّةهللالااب ِّةت كهللاالحتجيجيتهلل

طهللىدوهللإبسددياهللصغدضهللال دبرهلل صل ِّد اتي صلددعهللا بعهللالج  دب هللل بحدب وهللل تايمدداهللمدالهللالمت ديهب وهللهعديكهللهللودصِّ

الدكهللسدصىهللالم يلبدةهللبديحتباعهللحددصقهللاإلعسديوهللصاحتدباعهللهلل،د ِّهللالح رهللفيهللاألى،يءهللهللال ِّصاتتجيص هللمصاورهلل

بب وهللاادتصو هللعهلل ىدتهلل)ّدي31/3/2011ل اا هللالبحب عيهللصح،هللالتاب بهللصالب ياهللصفديهللهللسيس ِّةالحدصقهللاأل

طهلل–العي دةهللبيسعهللاالتحي هللاألصبصبيهلل اءالس  يتهللفيهللالبحب وهللإلسيبدي محيّميتهللىي لةهللل ماتد  وهلل ببهللت كهللهللجبِّ

هللهلل 2)االحتجيجيت

متهيصتةهللص عهديهللهللة ِّهللال ِّصلالتيهللاع لاتهللفيهللسصب يهللّيعتهللالمصاورهللهللالااب ِّةىوهللاالحتجيجيتهللهللح  ثيلصب

صى  هللموهلل صاهللالح رهللو ص اطهللى درهللحبّدةهللهللمب ّ ِّةاألهللح  المتِّهللو دةهللإ اءهللالص،الهللهعيكاهللصفب،تهللالصال يتهلل

ةهلللمج دد هللباددد هلل صب هللاسددتبعيح ِّهللاالابب ِّةهللالدد ِّصامالهللىدد  هللمددوهللاباددضهللالمسددؤصل وهللالسددصب  واهللصّمدديهلل يلبددت

هللبا لمعيواةهللاألص،يعهللفيهللسصب يهللصإ اعةهللميهلل ح اهللف هيهللموهلل ح اثهللهللهللالمتِّح  حدصقهللاإلعسيوهللالتيبالهللل معهلل

 . 3)المتِّحددد  صل تايمددداهللماهددديهللمدددوهللخددد اهللاله ددداهللالسددديبالهلللم بددديقهللاألمدددعهللاهللبدددالكهللالابب ِّدددةفاددداهللالجيمادددةهلل

بهللف دد هللىددوهللو ددد هللالبدديلغهللإ اءهللالص،ددالهللفدديهللبهللب دديوهلللمج دد هللاالتحددي هللاألصبصبدديهللىبِّدد دد ِّهللعهلل29/4/2011صفددي

بتهللصفدديهللعهدد هللالسدد يقهللىبِّددهلل.التايمدداهللمددالهللاالحتجيجدديتفدديهللالسددصبيهلللمميبسدديت هللهللالعِّ دديعسددصب يهللصإ اعددةهلل

هلل. 4)ةالسصبيهللصالكهللخ اهلللديحهيهللصف هللموهللالمايب،ةهللالسصب ِّهللهللالعِّ يعةهللإ اعةهلل ِّهلل)ّيبب وهللااتصو هللب هجةهللوص

                                                 
هللهلل 1) هللسيمي هللهلل ص ا خ  ا هللالا   هللالمتم وا هللالحصاب هللصهللا3564مج ة هلل مصا، ال هلل2011-هللس يس ِّةبحيث هللى ر لمصوالهللاة

 http://www.ahewar.org/debat/show.arr.asp?aid=285741تبصعيةهلللّاإل

 .121صهللببج هللالسبحيواهللمبجالهللسيب،اهلل 2)

هللهلل 3) هللسيمي هللهلل ص ا خ  ا هللالا   هللالمتم وا هللالحصاب هللصهللا3564مج ة هلل مصا، ال هلل2011-هللس يس ِّةبحيث هللى ر لمصوالهللاة

 http://www.ahewar.org/debat/show.arr.asp?aid=285741لّتبصعيةهللاإل

هلللّتبصعيةهللى رهللالمصوالهللاإلهللعتهللاالخبيبياهللالابب ِّةصوالهللمهلل 4)

http://www.alarabiy a.net/arricles/21.3/.1/263759/html 
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األى،دديءهللبدديلح رهللمددوهللحبّددةهللهللالدد ِّصاصهللصاإلو  م ِّددةهللة ِّددال ِّصلعجدد هللمددوهللخدد اهللاسددتاباضهللالمصاوددرهلل

س يسدةهللالّ داهللبمّ ديل وهللفديهللسد يقهللهلل عهديهللغ دبهللمع دهةهللصالتايمداهللماهديهللّديوهللالابب ِّدةهللالااب ِّةاالحتجيجيتهلل

هللاصتددصع هللاصالدد موهللالماددي  باهللح ددثهللاتسددعهللبيلح ددي هللصالحددابهللصالسدد بيهللمددالهللّدداهللمددوهللم ددبةهللبيصا  صاج ِّدد

المصاورهللالحي مةهلللميهللجبىهللفيهللل ب يهللصسصب ياهللالكهلل دص عديهللمدوهللخد اهللفيهللى رهللىّ هللتا  هيهللهللاصالبحب و

إلعهدديءهللباددضهللاألع مددةهللالتدديهللتتادديبضهللماهدديهللهللخيبج ِّددةتهسدد بهللت ددكهللالمصاوددرهللل دد صاهللالّبددبىهللبس يسددتهيهللال

ةهللصمديهللاألح اثهللالجيب ةهللفيهللسدصب يهللصعد عهلل سد حتهيهللالّ ميص ِّدهللصلااَّهلل.خيبج ِّةس يستهيهللالفيهللةهلل ِّهللبهللمستدصتاتبِّهلل

صالمخ  دديتهللهللصبصب ِّدةاألصهللمب ّ ِّدةاأل حديكهلللهديهللل دتخ صهللمدوهللع يمهديهللالدايهللاددّاهللىدبدةهلل مديعهللالس يسديتهلل

هلللحهللمالهللبصس ياصى ويتهيهللمالهللإ باوهللصح  هللهللاهللفيهلللبعيوهللصابتبي هللالم يهللالابب ِّةفيهللالمع دةهللهللاإلسباح   ِّة

هللمع ِّدةهيهللالتيهللتدرهللصباءهللت كهللالمصاورهللالحي مةهلللتحد ،هلل ه افهعهللصم يلحهعهللصإتميعهللمس ساهللالتبت بيتهللاأل

هلل.الابب ِّةاهللى رهلل بضهللالصاوالهللفيهللالمع دةهللالتيهللخ  هلللهيهلللتعهِّهللهللاإلو  م ِّةصالمايب الهلل

هلل: العربيّةفي المنطقة  الديمقراطيّةغياب  -6

اءاهللبددإال  مدبا  ِّددةاهللحد ددديهللعحددصهللتحددصِّهللهللإوهللاالسددتحبيبهللبيلسدد  ةهللصىدد عهللصجددص   هللاعتخيبدديتهللحددبِّهللهللجبِّ

ل ب يهللصالهّباهللصس ي  هللل ديعصواهللصاحتباعهللحددصقهللهللحب ِّةةهللصةهللح ب ِّهلل  ِّهللصع  هةاهللصت اصاهللس ميهللل س  ةاهللصتا ِّهلل

صاالسدتف اهللاألمبداهللل مدصاب هللهللاجتميى ِّةةهللصى الةهلليتهللل  حيفةهللصاإلى عاهللصاهيف ِّهلليت اهللصحب ِّهللاإلعسيوهللصحب ِّهلل

اهلل صج هللحيلةهللاالحتديوهللصى عهللاالستدبابهللصىج هللاألع مدةهللىدوهللت ب د،هللمههدصعهللالابب ِّةالمع دةهللال ب ا ةهللفيهلل

هللفبب ِّدةالبهللته   هللل ع يعهللالاببيهللبإ جي هللمسصغيتهلللت خاهللالدصىهلل  األموهللالدصميهللالاببياهللص  بحهللالكهللم

لتحد د،هلليتهللصحددصقهللاإلعسديوهللاهللباب ادةهللحمي دةهللحددصقهللاألو  ِّدالابب ِّدةلد صاهللالمع ددةهللهلل اخ  ِّدةالفيهللالادؤصوهلل

هلل. 1)م يلحهع

رهللى درهللاهللصاتخياهللالدباباتاهللصببص هلل يهب هللالت دبِّهللالااب ِّةإوهللاالستهبا هللبيلس  ةاهللصغ ي هللالبويبةهلل

اهلل بددبهللى ددرهلل اخ  ِّددةفدديهللع اىدديتهللهللالابب ِّددةهللالدد ِّصااهللصإ خددياهللباددضهللصالبديف ِّددةةهللمخت ددرهللاتجيهيتهدديهللالاديح  ِّدد

لاببيهللموهللجهدةاهللصالدع عهللالحيّمدةهللمدوهللةاهللص بب هلل  مةهللبدةهللب وهللالهب هللالاببيهللصالمبدرهللاابى ِّهللمص،صعهللال

                                                 
التو  ميهللالاببيهللصالاإلهللالعِّ يع"هللى يهلل هب اهلل 1) جيماةهللهللا77الا  هللامج ةهللاؤصوهللىبب ِّةهللالباهعةاهللصاإلو  م ِّةهللال ِّصل ِّةهللتحصِّ

 .111صهللاالابب ِّةهللال ِّصا
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هللخيبج ِّةصالهلل اخ  ِّةال ب اةهللاألخ يبهللإلرهللاهللبيإل،يفةهللالابب ِّةجهةهلل خبى.هللمميهلل بيبهللتعيو،يتهللفيهللالمع دةهلل

هلل.هلل 1)مصاجهتهياهللصغ ي هللالتصاف،هللب وهللالحيّعهللصالمحّصعهللّ ه ِّةص

طهللتهيىدداهللاهللّيلتهدديصتهللفدديهلل بجددةهللالالابب ِّددةالبع ددصيهللفدديهللالمع دددةهللهلليلعِّ دديعصألسددبي هللتتا دد،هللب هللىبب ِّددي

يعهللالدباباهللالكهللاهللصخ يباتهللالعخ اهللص عِّهللةس يس ِّهللالب عهمياهللصماّ تهللالح ص هللهللدصِّ الصاالخت رهللفيهللتبّ  هلل

هلل. 2)صته   هللع يمهيهللاإلو  ميهللالابب ِّةاخت اهللالا وةهللب وهلل صاهللالمع دةهللإلرهللهلل  ِّىّ  هلل

 

 :العربيّةاألطلنطي الجديدة تجاه المنطقة شمال حلف  استراتيجيّةثالثاً: 

الج  د  هللمص،دالهللهللإسدتبات ج ت بد ءهللفديهللص،دالهللرهللاأل  ع ديهللىدد هللالحدب هللالبديب  هللتصسد الهللح دهللبا 

فديهللمع دتديهللادبقهلل صبصبديهللهللةاسدّب ِّهللالصهللةس يسد ِّهللالالت ب ،هللالها ياهللصالهي فةهلللتصس الهلل ىميل هللموهللالعيح ت وهلل

يادبهللفديهلليهللفديهللالتد خاهللبادّاهللمبالعِّ بالتيهللتب صبتهللموهللاالتجيه وهللالام يهللصهللالابب ِّةصصس هيهللصالمع دةهلل

 صاهللمددوهللاددبقهلل صبصبددياهلل ؤّدد هللى  هدديهللالددبح  هللهللى،ددص ِّة صغسدد ف ياهللبددعهلل  مددةهللإو دد عهللّصسددصفياهللصوبددصاهلل

دةاألمب ّيهللالسيب،هلل)باهللّ  عتصو هللفيهلل عهللالتديهللىدد تهللفديهللصاادع وهلل1999ع سديو//24ودي  هللالح درهللفديهللهللومِّ

اإلو  مديهللألى،ديءهللخديب هللالع ديقهللهللصاإلو  م ِّدةهللالابو ِّدةيهللل ع اىديتهلل د ِّهللبدصل ةهلل" ى عيهللتلّ  هللاسدتا ا عيهللل ت

هللا 3)الح ر"

صالحيسدعهللفديهللمصاجهتد هللالع اىديتهللهللالدبح   ت،دحهلل وهللالح درهلل خداهللى درهللعهسد هلل صبهللالهيىداهللصهّااهلل

األى،يءهللفيهللهللال ِّصاالج    هللالتيهللو هللتؤببهللى رهلل موهللهللإستبات ج ت اهللصمصاوالهللالتصتبهللفيهللالايلعاهللفيهللاإلو  م ِّة

دد األى،دديءهللفدديهللالح ددرهللهللالدد ِّصاوهلل مددوهلل ةهلل"وهللالددايهلل ى ددهللةهللصااددع والح ددراهللمددوهللخدد اهللالب دديوهللالختدديميهلللدمِّ

طهلل  ا هللتصواهياهللصهيهللتدؤببهللى ِّ ّب ب هللالتعصعهللتلتيهللفيهللاتجيهيتهللهللةىسّب ِّهللمخي بهللإلرهللضهلل تابِّهلل اهللصغيلبي

                                                 
هللهلل 1) هللمحم  هللهللالجبصبياحس و هللجيماة هللهللالابب ِّةهللال ِّصا صب هللالع اىيت هللحا هللمعاصب اهللاالابب ِّةفي هللغ ب هلل ّتصباه هللبسيلة

 .146صهللالهيياهللهصلع ااهللالجيماةهللالحب ا

 .111صهللمبجالهللسيب،اى يهلل هب اهلل 2)

طهلل128صهللمبجالهللسيب،اهلل  سيهللفيهللالدبوهللالحي يهللصالااب و"ا"ح رهللاألهلله مصتهللام  تاهلل 3) مايه  هللهللةاهللصاع بهلل  ،ي

صهصهللالايهلل ح  هللمع دةهللعاي هللهلل6مبجالهللسيب،هللالبع هللهللاع1949ع سيو4أل  سيهللالمعاحةهللفيهللصااع وهللفيهللح رهللامياهللا

 .صتبّ يهللميل ِّةمب ّيهللالا صبصبيهللص الح رهللفيهلل
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ص دبىهللالح درهلل عد هللهلل. 1) ّببهللموهللتلب بهيهللى درهلل مدوهلل صلهدعهللبادّاهللمبيادب"هللمع ِّةى رهللم يلحهللاألى،يءهللاأل

هللحب ِّدةاهلل جد هللاالحتهدي هلللعهسد هللبمجدياهللح دصيهلل ت،دموهلللمصاجهةهللم ي بهللالته   هللالج  د  هللصهداههللالمخدي ب

صمج  هللاألمواهللخي ةهللفديهللمعدالهللو ديعهللهللالمتِّح  الحبّةهللصالهااهللمالهللاألخاهللبا وهللاالىتبيبهللالتعس ،هللمالهللاألمعهلل

اءصإ اب هللاأل ميتهللالتيهللو هللتح ثاهللصاتخياهللاإلهللاإلو  م ِّةالع اىيتهلل اتهللالمعيسدبةهللبديلب هللى  هديهللبمديهلل حدد،هللجبِّ

هللالتف ِّدبىد هللالحدب هللالبديب  هللص. 2)هللى رهللح هواهللصإع هللسصرهلل تعهللالتايماهللمالهللّاهللحيلةهلل  ِّهللال ِّصلاألموهللصالس عهلل

بفيهللهللاهللالمهيه عالح رهللصتب ِّهللهللاستبات ج ِّةفيهلل التاتهللصالالت صِّ التديهللح د تهلللمهديه عهللالح درهللالج  د  هللهللتحدصِّ

هلل .Out of Areaصمههصعهللالاماهللخيب هللالمع دةهللل ح رهلل)هللستبات ج ِّةاالصىد  ت هلل

م ي بهللالته   اتهللصالمخي بهللالتديهللتصاجهد هللىدد هللالحدب هللالبديب  هللصالتديهللالبؤىهللالج    هلللحس هللص

اءتمب تهللفيهللمع دت وةهللالمع دةهللاألصلرهللهيهللابقهلل صبصبيهللصصس هياهللح دثهلل  دبحهللهعديكهللفدباغهلل معديهلل هللجدبِّ

ةهللاهللتمب دتهللفديهللع اىديتهللىبو ِّدالد ِّصاباتهللص باىيتهللب وهللىد  هللفديهللاعه يبهللاالتحي هللالسصف  تيهللصببص هللتصتِّهلل

صاجهدةهللالدكهللىبدبهللبدبامجهللالتاديصوهللصالحدصابهللصببعديمجهللالادباّةهللمدوهلل جداهللالسدد عهللصىماهللالح درهلللم.ةص بع ِّد

الح رهللالّيم ةهللىببهللاستح اثهللمج  هللالاباّةهللاألصبصبياهللصبيلهااهللهللى،ص ِّةفيهللهللال ِّصاتمه  اطهللإل خياهللت كهلل

هللصالدددكهللفددديهللاالمبح دددةهللاألصلدددرفددديهللهللبددد ثهلل صاهللهددديةهللالمجدددباهللصبصلعددد ااهللصالتاددد كاهللى،دددص ِّةتدددعهللوبدددصاهلل

ّاهللموهللهللب فيب ياهللصالته ياهللصل تصاع ياهللصبصميع ياهللصس صفيّ ياهللهللالمبح ةهللالبيع ةهللتعهلل،عِّهللهللعاهللصفي1997 صل صهلل8

ّداهللمدوهلل لبيع دياهللصّبصات ديهللهللفدد هللتدعهلل،دعِّهللهللاالمبح دةهللالبيلبدةفديهللعاهلل ميهلل2004 اابهلل29صس صف ع ياهللصاستصع ياهلل

هللإبباعهللاتهيقهللإىد وهللالمبدي ئهللماهد 3)عهلل2009ع سيو//1صالكهللفيهلل ياهللمدالهللاسدتباي هللاهللصبيلعسبةهلللبصس يهللفد هللتعَّ

طهللهللالابب ِّةمستد  طاهللصالمع دةهللالبيع ةهللهيهللالمع دةهللهللى،ص ِّتهيةهللإمّيع ِّهلل صالتيهللتمت هللموهللاصا ئهللالمفب هللغببدي

طاهللصبددالكهللتّددصوهلل طاهللصمددوهللسددصاحاهللالبحددبهللالمتصسدد هللاددميالطهللحتددرهلل صاسدد هلل فب د دديهللجعصبددي حتددرهللالاددباقهللاددبوي

اهللةس يسدد ِّهللالبحّددعهللم دديلح هلل  ددبحتهلل،ددموهللالمجددياهللالح ددصيهلللح ددرهللاأل  ع دديهللودد هللهللالابب ِّددةالمع دددةهلل

األى،يءهللبيلح رهللهللال ِّصااهللع باطهلللصجص هللم ي بهللته   هللصمخي بهللألموهللوت ي  ِّةصاالاهللمع ِّةاهللصاألةاسّب ِّهللالص

                                                 
هللى رهلل صس هللصفيهللالابقهللاألهللال ِّصل ِّةصهللاإلو  م ِّة"ت صبهللال باعهللاالستبات جيهللب وهللالدصىهللهللبّبهللم بيقهللّعببهاهلل 1) ببه

طة صاع بهللهلل.27صهللسيب،اهللمبجالهللمستدباهللالص وهللالاببي"ا ةى وهللإهلل ،ي الم ح،هللبوعهللهللاع1999ع سيو24صااع وهللهللومِّ

 .4/5المي  هللهللمبجالهللسيب،ا ا5)

طة اع بهللهلل 2) ةى وهللإهلل ،ي  .38المي  هللهللمبجالهللسيب،ا ا5الم ح،هللبوعهلل)هللاع1999ع سيو24صااع وهللهللومِّ

 .220ىمي هللجي اهللمبجالهللسيب،اهللصهلل 3)
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هديتاهللصلمصاجهةهللالكهللصتلم وهللالم يلحهللل ح هيءهللّيعتهللمب ّ ِّةاألحس هللالبؤىهلل الح درهللتجديههللالمع ددةهللهللتصجِّ

هلل. 1)الابب ِّة

 

 :العربيّةره على المنطقة رابعاً: برنامج التعاون والحوار وأث

اهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعىدد هللالحدب هللالبديب  اهللتف دبهللالبعدرهللصاله يّداهللفديهللالتيهللويمدتهللموهللعتيحجهللالتبت بيتهلل

هللي  هللتبت  هللاألص،يعهللحس اهللصإىة ِّهللال ِّصلفيهللالتلب بهللفيهللعم هللالا ويتهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح   هللالصال يتهللصتهبِّهلل

ج  دد  هللتعسددجعهللهللص مع ِّددةهللإو  م ِّددةوصاىدد هللتبت بدديتهللهلللمع دددةاهللمددوهللخدد اهللإبسدديءاهللاهللصبسددعهللمسددتدبام دديلحهع

اهللصفديهللهدااهللالمجددياهللتدعهللإ د قهللمادديب الهللالعِّ ديعصبمديهلل تهدد،هللمدالهللتبسد خهللوصاىد هللهددااهللهللخيبج ِّدةصس يسديتهيهللال

الاباّةهللصالتايصوهللصالحصابهللالتيهللتعهللب صبتهيهللتحدتهللم  دةهللالح دراهللصسد تعهللالحد  ثهللىدوهللمادبصعهللالتاديصوهلل

هللةلتي صالحصابهللص سبي هللإ  قهللالببعيمجهللف ميهلل

 فدب تهللم دي بهللته  د هللج  د  هلللد هللتددالهللخديب هللود هللل ح راهللىد هللالحدب هللالبديب  اهللهللمع ِّةإوهللالب حةهللاأل

إ د قهللس يسدةهللالتاديصوهللهللإلدراهللصت دكهللالمخدي بهللهديهللالتديهلل ف،دتهللالابب ِّة،موهللالمع دةهللهللالتد    ِّةمع دت هلل

هللة 2)صالحصاباهللصهاههللالته   اتهللتتمباهللفي

 :اإلقليميّةالنزاعات  -1

اهللالابب ِّدةاإلسدباح  ي هللفديهللالمع ددةهللهلل-الس عهلل)الع اعهللالاببيهللهللىم  ِّةيتهللت اى يتهللفيهللمد مةهللالع اى

هللةأل ِّدهللفديهللالمع ددةاهللصهدصهللادب هلل،دبصبيهللمسدب،األمدوهللهللّدصوهللمايلجتهديهلل حدد،األصلراهللد،د ِّةالهللالتيهللتا ِّهلل

اءإ حداهللالمسديحاهللهللمدوهللغ دبعد اعهللفديهللالمع ددةهللهللاهللصالهلل مّدوهللإعهديءهلل يِّهللإو  م ِّدةهلل مع ِّةاتهلللص،الهللتبت بيتهللجبِّ

هلل. 3)ح سةالب

ةهللاألسي هللبحيلةهللاالسدتدبابهللفديهللالمع ددةهللبحدياهللح هدياهللح دثهللتددالهللى درهللب  هللاله س  ع ِّهللهللد، ِّةالهللتٌا ُّهلل

طهللت دكهللالع اىديتهللصتهدبضهللعهسدهيهللى درهللّداهلل جعد  هللص جد هللمايلجتهدياهللحتدرهلل تحدد،هللاألمدوهللبيىتبديبههللاددب  هللي

                                                 
هللا137الا  هللاال ِّصل ِّةالس يسةهللهللصس "اةهلللح رهللالعيتصهللفيهللالابقهللاأل"المهيعهللالمحتم هللالبحموهللبا يهللالهصابيهللاهللىب هلل 1)

 .282صهللاع1999هللتمص اهلل) صل ص 

هللاهلل 2) هللالس ع هللىب  هللاألهللمحم  هللالابق هللفي هللاالعتديل ة هللالته    هللهللصس "ا"م ي ب هللح  باواهللا116الا  هللاال ِّصل ِّةالس يسة

 .250-249صهللصهللاع1994

هللب تايب اهلل 3) هللاالهلل الو هللاالسهللوت ي  ِّةالجاصب هللاللا ع هللاألهللس يسيِّهللتدباب هللالابق هلل ما،ةهلل 3تبجميتهللاهب ة)هللصس افي

ِّّ الم  .9صهللاع1996 يب هللاستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب
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طهللإلبسيءهللوصاى هلل  ِّهلل "إوهللاألموهللالعيتجهللىدوهللالسد عهللهللةهللمهي هيمهمِّهللهللى ِّ استعي اطهللى رهللويهللإو  م ِّةتبت بيتهللهللة سيس ي

التص داهللهللمدوهللغ دبهللمع ِّةالهلل مّوهللحاهللالمسيحاهللاألهلل  سمصهللص ا صهللى رهللالس عهللالعيتجهللىوهللاألمو"هللبيىتبيبهلل ع

هلل.هللالبح سةحاهللعهيحيهللل د،ي يهللإلرهلل

مددؤتمبهللم ب دد هللل سدد عهللمددوهلل ددهةهللهللبادد ل دد صاهللاألى،دديءهللفدديهللالح ددرهلل  حدد هلل عهدديهللاعتد ددتهللهلليلعِّ ببدد

لخ د،هللمعديمهللهللميل ِّدةالسد عهللصتص  درهللالدد باتهللصالمدصاب هللالهللىم  ِّةب فالهللهلللها  ِّةامجياهللالحبّةهللهللإلرالمباو هلل

فديهللالتهيصضهللصتد  عهللالمسيى اتهللل ه سد  ع  وهللبيىتبديبهلل وهللالدكهلل سديى هللهللام  ِّةلهللم حعهللل تسص ةهللباّاهللمصا  هلل

هلل. 1)الس عهللىم  ِّةهللى ِّ صموهللالع هللإوعيىهعهللبمسيهللاةتحس وهلل ص،يىهعهللالما ا ِّهلل

فيهللح وهلل وهللالّب بهلل بىهلل وهللت كهللالمسيى اتهللصس يسةهللتد  عهللال ىعهللالمديليهلللدعهللتحدد،هلل هد افهيهللصتبددرهلل

هللالمتِّحد  ةاهللصالحداهللالعهديحيهللالدايهللتبىديههللالصال ديتهللصالجصهب ِّدهللالبح سدةى رهللالهديماهللإوهلللدعهللتحداهللالمسدللةهلل

ى ددرهللاخت فدديتهللهللاهللىدد ص الابب ِّددةفدديهللالمع دددةهللهللسددتبات ج ِّةبمدديهلل تصافدد،هللصبؤاهدديهللصم دديلحهيهللاالهللمب ّ ِّددةاأل

عهللفديهللالم ديلحاهللفيعتهدي هللس يسدةهللمصحد  هللاهللح ثهللهعيكهللتعدصِّهللال ِّصااالهتميميتهللصاألصلص يتهللصالم يلحهللب وهلل

غي ددةهللال دداصبةاهللفهعدديكهلل صاهللتتعدديغعهللمددالهللفدديهللتتعددصعهللم دديلحهيهللص صلص يتهدديهلل اُدد هلل مددباطهللهللالدد ِّصالادد  هللمددوهلل

هدديت باتصالهللالتصجِّ اهللهعدديكهللتمددي  هللصا،ددحهللفدديهللاهللصمبددياهللى ددرهللالددكاهللبب  يع ددياهللصفبعسدديمب ّ ِّددةاألهللت ددصِّ

اهللالمصوددرهللالبب  دديعيهلل ّبددبهللتددديب هللمددالهللالمصوددرهللالابب ِّددةتجدديههللالد،ددي يهللهللخيبج ِّددةمصاوههمدديهللصس يسددتهعهللال

بهللمسديبهللتابِّدهللمسدؤصل ِّةتحم داهللاله سد  ع  وهللإلدرهللاألمب ّيهللصبيلتيليهلل ّببهللتل   هللإلسباح ااهللح ثهلل عهيهللتم اهلل

ى درهلل-ةاهلل مديهللالمصودرهللالهبعسديهلل بد صهللابى ِّهللغ بهللالصمصوههيهللموهللالمستص عيتهللهللالس م ِّةهللام  ِّةالالتسص ةهللفيهلل

طا ّببهللتصا عهلل- ِّةالعِّ باألواهللموهللالعيح ةهلل مادتبّةهللفديهللمسديبهللهللمسؤصل ِّةاهللاله س  ع  وهللصإسباح اهللفهصهلل حمِّهللهللي

لفد صهللاألمب ّديهللل ادباقهللإلرهللافيهللح وهلل وهللفبعسيهللالهللت ااهللتع بهللهللاالتسص ةهللص  يل هللب،ف هللى رهللال بف و

اتإادباكهللهللهلل،د ِّهللعدضهلل"اله تدص"هللفديهللح درهللاأل  ع ديهللصاستخ متهللح،هللالهللابىيِّهلل ع هللغ بهلل الح درهللفديهللهللودصِّ

هلل. 2)فيهللالاباقهللةاسّب ِّهللالهللام  ِّيتال

هلل

هلل

                                                 
هللهلل 1) هللاألهللاع2005هللل ي اإحعي هللاألهللبيةصصب"االتحي  هللالابق هللالدصىهللفي هللاؤصوهللهللصس "اتصا و هللا123الا  هللاىبب ِّةمج ة

ةميعةهللاهللاألالابب ِّةهللال ِّصاجيماةهلل  .44-43صهللصهللهللم باهلل-الديهب هللاالايمِّ

هللالسبحيواهلل 2) هللهلل ي ا هللل مجمصىت و هللالت ص تي هللهللاإلفب د ِّةصهللالابب ِّةالس صك هللالجما ة ةفي هللل هللالايمِّ مبّ هللهللاالمتِّح  مع

 .204-203صهللصهللهللا2012 باسيتهللالصح  هللالابب ةاب بصتا
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هللةمسألة مكافحة اإلرهاب -2

 بىهللالح رهللاأل  ع يهلل وهللمسللةهللمّيفحةهللاإلبهي هللم  حةهللماتبّةهللل د،يءهللى   هللصاحتصاءهلل سبيب هلل

اهللبداهللتتاد اهيهللهلللد صاهلل خدبىاهلللّدوهللالمسدته فةهللبد هللالد ِّصاصتجه رهللمعيبا ؛هللألوهلل بديبههللل سدتهللوي دب هللى درهلل

حسد هللمديهلل ودبههلل-االخت فيتهللفيهللمسللةهللمّيفحةهللاإلبهي هللصمهيه م هللمص،الهللاخت راهللح دثهللالتاب درهلللد هلل

ِّّاهلل-الاب هلل اخ  ِّةالمج  هللص باءهلل اهللّميهللإوهللهعيكهللاخت فديتهلل 1)حيلةهللى عهللاعسجيعهللمالهللالمههصعهللالفببيهلل ا

فهبعسديهللتدبىهلل،دبصب هللاسدتباي هللالحداهلل.بهي مايلجد هلل ديهب هللاإلهللّ ه ِّدةمدوهللح دثهللب وهلل صاهللالح رهللعهسهيهلل

اهللص وهلل 2)ةةهللصتاديبضهللمبد  هللال،دببةهللاالسدتبيو ِّهللاالعهبا ياهللح ثهللتمباهلل ففيعسدتيوهللحيلدةهللاسدتبعيح ِّهللهللاسّبيِّهللال

بمديهلل   د،هللى  دةهللمّيفحدةهللهلليِّهللالد ِّصلصاالهتميعهللهللة ِّهللال ِّصلسبتمبب هللّيعتهللعد ةهللتحصاهللفيهللالا ويتهللهلل11) ح اثهلل

تهبوددةهللمدديهللبدد وهللاإلسدد عهللالماتدد اهللمددوهللغ دبهللمدوهللإسدديء هللفهددعهللل سدد عهللصمدديهللسددببت هللت ددكهللاألحدد اثهللااإلبهدي هلل

هلل؛رهللصبب هللاإلس عهللبيإلبهي هللصالاعراهللصىماهللاإلى عهللالفببيهللى رهللتفا دةهللالخ دي هللبهدااهللاالتجديهصالت بِّهلل

تهللالهب ةهللل هجمةهللى رهللاإلس عاهللص بىهللاألى،يءهللفيهللح رهللاأل  ع ديهلللألوهللت كهللاألح اثهللصت اى يتهيهلله ِّهلل

 صاهللهللهللإلدرالمسدته فةاهللصإعمديهللود هللتمتد ِّهللهللالد ِّصات ا ههللص بيبههللل ستهللوي ب هللفد هللى رهلل وهللماّ ةهللاإلبهي هللصام

 خبىاهللص ع هلل ج هللت،ديفبهللالجهدص هللالمادتبّةهللل د،ديءهللى  د هللصاحتدصاءهلل سدبيب هللصتجه درهللمعيباد هللصالد،ديءهلل

هللى رهللمباّ هللتمص   .

 مد اهللهعيكهللخ فيتهللفيهللهاههللالمسللةهللب وهللالجيع هللالاببيهللصالفببيهللبتاب رهللمههصعهللاإلبهدي هللصمهيه

هللالمّيفحتد هللالابب ِّدةةهللصهعيكهللحيلةهللموهللى عهللاالعسجيعهللب وهللالمههصعهللالاببيهللل بهي هللالايهللجيءهللفيهللاالتهيو ِّد

عهللصبد وهللالمههدصعهللالفببديهللهللل بهدي اهللصهعديكهلل1998الادب هللىديعهللهلل اخ  ِّةالالتيهلل وبتهللفيهللاجتميعهللص باءهلل

طهللخ فيتهللب وهلل مب طهللتبىهلل عد هلل جد هللاسدتباي هللهللالح رهلللمايلجةهللهاههللالمسللة.هللفبعسيفيهللاألى،يءهللهللال ِّصا  ،ي

ةهللصتمبدداهلل ففيعسددتيوهللحيلددةهللصتبدد يهللمايب،ددةهلللمبدد  هللال،ددببةهللاالسددتبيو ِّهللهلل.باددّاهللاعهددبا يهللاسددّبيِّهللالحدداهللال

ةهللةهللاإلسدد م ِّهللباعصعددةهللاإلبهددي هللصإل دديو هللبيأل ددصل ِّهللهللمب ّ ِّددةاألمددالهللالددبؤىهللفهدديهللبب  يع دديهلل مدديهللاسددتبعيح ةاهلل

ةهللب عمدديهلل ف،ددصوهللال ددبرهللىددوهللالمميبسدديتهلل  ع ِّهللةاهللصحبّدديتهللالمديصمددةهللاله سددص ىمددياهللالمديصمددةهللال بعيع ِّدد

هللهص ِّدةصميهللتددصعهللبد هللمدوهلل ىمدياهللومدالهللصمميبسديتهللصا،د هي هللبحد،هللاله سد  ع  وهللهللصم دي ب هللالهللاإلسباح   ِّة

                                                 
هللمي ع  اهلل 1) هللهللصس هللفيهللالدبوهللالحي يهللصالااب واالابقهللاألهللتايبل هللص   ع هللتبجم س س ة استبات ج ِّةهلليتهللصباقهللاهب ة

ِّّ المهلل ما،ةهلل 19)  .12صهللاع1997هللاستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

ِّّ تبجمةهللمهللصالص وهللالاببي"اهللاألمب ّ ِّةهللالمتِّح  ب وهللالصال يتهللهللخيبج ِّة"س يسةهللفبعسيهللالهللاب  يهللبصلصاهلل 2)  باسيتهللهللب

 .56-55صهللصهللاع2005هلللبعيواهللب بصتاهللا311الا  هللمج ةهللالمستدباهللالاببياهللاالابب ِّةالصح  هلل
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سبتمبب هللصمديهلل دب هللمدوهللهلل11صبا هللت اى يتهلل ح اثهلل)هلل 1)لهياهللصّح هلل  عرهلللعهلل   عصاهللت كهللالمميبسيتهللالابب ِّة

عهلل1949اهللالح درهللالمدي  هللالخيمسدةهللمدوهللمايهد  هللصاادع وهللسدعةهلل هللفاِّدفددهللاة ِّدال ِّصلبهللفيهللوصاى هللالا وديتهللتف ِّهلل

طهللى رهللهللالمتا دةهللبيىتبيبهلل" وهلل يِّهلل األى،ديء"اهللهللبد ِّةى صاوهللى رهلل ح هلل صاهللاألى،يءهللفيهللالح رهلل مباهللى صاعي

طهللصبتها اهللهاههللالمي  هلل  بحهللصا،ح بات وهللالح رهللم  عهللبتعه اهللالهللي هيتصالبؤىهللصهللت صِّ هللبا هللمب ّ ِّةاألهللالتصجِّ

تهديلتيهلل  يبتهللماديلعهللت كهللاألح اثهللا فيسدتبمبتهيهلللتحد د،هللم ديلحهيهللص ى عدتهللهللوت دي  ِّةصاالهللةاسدّب ِّهللالهللوصِّ

ل عتددياهللمدوهللهللس يسديِّهللاألى،يءهللفيهللالح درهللالمبدببهللالهللال ِّصااهللبالكهللصج تهللايلميِّهللالحب هللى رهللاإلبهي هللال

دهللإلر صبصبيهللهللويبِّ الح رهللالتد   يهللفيهللهللىم  ِّيتمسبقهلل الح درهللصىد د  هللهلليسدتبات ج ِّةةهللخديب هللالمع ددةهللبمهمِّ

صهددااهللالتعدديوضهللالددايهلل تخدداهللاددّاهللهلل 2)لهدديهللمصوددالهللبت ددكهللالاد دد  هللالج  دد  هللالابب ِّددةالج  دد  اهللصّيعددتهللالمع دددةهلل

هللالفب هللفيهللهاههللالمسللة.هللس صّ ِّيتةهللالهلل ااهلل حّعهللةهللصاالعتديح ِّهللاال  صاج ِّهلل

هللةتهريب األسلحة واالستحواذ عليها )أسلحة الدمار الشامل وانتشارها( -3

صهلل بؤىهللاأل  ع  ددةاهللفإعدد هللمددوهللالممّددوهللح ددي  هلل سدد حةهلل مدديبهللادديماهللحسدد هللالت ددصبهللاألمب ّدديهللصالدد

ّب دب هللتسدت  الهللتجع د هلل ى،ديءهللص ع ديبهلللهديهللهللميل ِّدةةهللل  هيهللود باتهللميتهللإبهيب ِّهللةهللموهللوباهللمع ِّهللتد    ِّهلل س حةهلل

ة هلل صهللالح صاهللى درهلل سدبابهلل دعيىتهيهللةاهللصجببصم ِّهللاهللصّ ميص ِّهللعصص ِّة)هللاستبات ج ِّةصالح صاهللى رهلل س حةهلل

التديهللتبىدرهللهللالد ِّصاصى ديبيتهللتهب د هللاألسد حةهلل صهللتايصعهديهللمدالهللهللمع ِّمدةب مدةهللالموهللخ اهللى ديبيتهللالج

لتفا دةهللخ دي هللالته  د هلللمحيصلدةهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  بهللالدايهللاسدتخ مت هللالصال ديتهللاإلبهي اهللصهدااهللالت دصِّهلل

إوعيعهللالب يهللالايعهللاألمب ّيهللصاألصبصبيهلللبديءهللح رهللاأل  ع يهللصاسدتمبابهاهللص،دبصب هللتصسد ا اهللّمديهللإوهلل

بال هللالابب ِّدةتا بهللحس هللبؤىهللالح راهللبلوهللت كهللاألس حةهللستّصوهللبح ي  هللىد  هللمدوهلل صاهللالمع ددةهللهللاتت صِّ

حهللفديهللت صباتهللموهللهااهللالدب ااهللفإع هللمدوهللال،دبصبيهللل ح درهللمباوبدةهللالتسد ِّهللهللةبيلهتباتهللالدي مةهللصل،ميوهلل  ِّهلل

ح دراهللاألى،ديءهللفديهللالهللالد ِّصاحاهللصخي ةهللال يبصخيهلللحمي ةهلل مدوهلليتهللل،ب هللالتس ِّهللالمع دةهللصإبباعهللاتهيو ِّهلل

.هللصهعديكهلل 3)صخي ةهللالتيهللتدالهللى رهللالجيع هللاآلخدبهللل بحدبهللالمتصسد هللالتديهللسدتّصوهللتحدتهللمد ىهللال دصاب خ

صمبد  هللال،دببةهللهللاسدّبيِّهلللحداهللالإلدرهللاتمي  هللبيلمصاورهللب وهللبب  يع يهللصفبعسدياهللفديلمصورهللالبب  ديعيهلل د ىصهلل

وباباتهللصبميهللهللمباهللهاههللةهللبيتخيامبجا ِّهللهللالمتِّح   وهللتّصوهللاألمعهللهللإلرهلل  ىصفةاهلل ميهللالمصورهللالهبعسيهللالصويح ِّهلل

                                                 
هللبصلصاهلل 1) هللالهللاب  ي هللفبعسي هللس يسة هللهللخيبج ِّة" هللالصال يت هللالاببي"اهللاألمب ّ ِّةهللالمتِّح  ب و هللمهللصالص و ِّّ تبجمة هللب

 .56-55صهللصهللهللاع2005هلللبعيواهلل-ب بصتهللا311الا  هللاهللمج ةهللالمستدباهللالاببياالابب ِّةالصح  هللهللال ِّباسيت

 .368صهللمبجالهللسيب،اهللمحم هللحسصواهلل 2)

 .56-55صهللصهللصالص وهللالاببياهللاألمب ّ ِّةهللالمتِّح  ب وهللالصال يتهللهللخيبج ِّةفبعسيهللال"س يسةهللهللاب  يهللبصلصاهلل 3)
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اهلللّدوهلليِّهللال ِّصلةهللى رهللالس عهللصاألموهللس ب ِّهللهللاطهللةهللو هللتاّ هلل بيباهللص وهللالح صاهللاالعهبا  ِّهللة ِّهللال ِّصلةهللابى ِّهلل ته،هللمالهللال

دّ هللالجيعب وهلل تايماهللبي  صاج ِّهلل لم درهللالعدصصيهللإلدرهلل هللباد عهللاإلاديب هللةهللفيهللهدااهللالمص،دصعهللمدوهللخد اهللالتامِّ

هلل. 1)اإلسباح  ي

لح  هللهللعد هيموهللصإسباح اهللهللفبب ِّةالهللال ِّصاةهللصخا ةهللةهللالسصب ِّهللةهللالّ ميص ِّهلل هللعاّبهللاألس ح  ِّهللفيهللهااهللال

فدةلمع مديتهللإلدرهللاهللاهللال بعيعيهلل صهللص دصلهيهلل هللالاداب ِّةصى درهلل بدبهللاعد العهللاالحتجيجديتهللهللاح دثهلل عد هللاالمت بِّ

ِّّدهللامع ِّةاألخ ب هللفيهللسصب يهللصت هصبهللاألص،يعهللاأل وهللبادضهللت دكهللالتع  مديتهللّيعتهللهعيكهللما صمديتهللىدوهللتم

فةهللصالجميىيت ةاهللفديهللصمس حيهللالمايب،ةهللموهللالح دصاهللى درهللبادضهللمدوهللت دكهللاألسد حةهللالّ ميص ِّدهللالمت بِّ

اداب هللمهد  اطهللهلل،د ِّهلللّع هلل ّ هللى عهللاسدتخ ام هللهللاةالسصبيهللبيمت ّ هلل س حةهللّ ميص ِّهللهللالعِّ يععهلل وبهلل23/7/2013

الددتهعهللهللالمسدد ِّحةصالمايب،ددةهللهللالعِّ دديعغببدديهللفدديهللسددصب ياهللصتبددي اهللهللىسددّبيِّهللبيسددتخ امهيهللإااهللح دداهللتدد خاهلل

هلل10م عيهللصإ يبةهللحصاليهللهلل1400عهللصبا هللسدص هلل ّببهللموهلل21/8/2013اهللفيهلل 2)ةستامياهلل س حةهللّ ميص ِّهللبي

اء الرهللاخصهللفيهللمع دةهللالفص ةهللبب رهلل ما،هلل صالمايب،ةهللهللالعِّ يعةهللصتبي اهللاستخ اعهلل س حةهللّ ميص ِّهللهللجبِّ

ابيتخددياهللإهللمب ّ ِّددةاألالددتهعهللبيسددتخ اعهللت ددكهللاألسدد حة.هللاألمددبهللالددايهلل فددالهللاإل اب هللهللالمسدد ِّحة اتهللل،ددب هللءجددبِّ

هللمع ِّمةت خاهللبصس يهللصاالتهيقهللى رهللع عهللت كهللاألس حةهللصبيابتهللهللبا تعهللالتباجالهللىوهللالدبابهللهلل سصب يهللإالهلل ع

تبسديعةهللسدصب يهللمدوهللإلتد رهللهللمتخ  د وةهللىم هديهللفديهللسدصب يهللبإادبارهللخبدباءهللح بهللاألسد حةهللالّ ميص ِّد

صبيمددي هللمددوهللالب ددتهللعهلل ى ددوهللالددبح  هللاألمب ّدديهلل)بدديباكهلل 19/8/2014صفيهللصتدد م بهياةهللاألسدد حةهللالّ ميص ِّدد

هلل. 3)صت م بهيهللةإت رهلل س حةهللسصب يهللالّ ميص ِّهللهللىم  ِّةاألب ضهلل وهللالجهص هلل سهبتهللىوهللاالعتهيءهللموهلل

 الهجرة: قضيّة -4

فديهللهللوت دي  ِّةاالالح دراهللصفديهلل،دصءهللتدب يهللاألص،ديعهللفديهللاألى،ديءهللهللال ِّصاقهللتؤبِّهللهللو، ِّةالهجب هلل

الم  د هللمدوهللالمصجديتهللالمت حددةهللهللإلرسصرهللت فالهللصحيلةهللالهدبهللصالب يلةهللصاالستب ا اهللفإعهيهللهللالابب ِّةالمع دةهلل

الادمياهللاألصبصبديهللالمتدبراهللصهدااهللهللإلدرموهللالهجب هللىببهللم يههللالمتصس اهللموهلل صاهللالجعص هللالاببيهللالهد بهلل

فديهللهللجميى ِّدةحديالتهللعد صقهللإلدرهللميهلل جااهلل صاهللالح رهللتاماهللى رهللاحتصاءهللالماّ ة؛هللألوهللتعيم هيهللو هلل ؤ يهلل

اهللديعصع ِّدةاهللص جد هللى درهلل صاهللالح درهللح هديهللبديأل بهللالابب ِّدةال اهللاستمبابهللتب يهللاألص،ديعهللفديهللالمع ددةهلل

 سدد هللالتاددي اهللى ددرهللجيعدد هللاددي ئهللهللإلددرعهلل1995صبيلهادداهللتمددتهللاإلادديب هلللددالكهللفدديهللمددؤتمبهللببادد صعةهلل

                                                 
 .45-43مبجالهللسيب،اهللصهللصهللهللل ي اإحعيهللهلل 1)

 ع.1/2014/هلل24هللالد  هللالاببياهلل 2)

 htt//alarbalyawm.net/?p=388562اهللى رهللالمصوالهللااللّتبصعيةع19/8/2014هللالاب هللال صعاهلل 3)
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 . 1)جتميى ِّدةصاالهللوت ي  ِّةصاالهللةس يس ِّهللالهللاالمتصس اهللصت كهللاألس هللتدصعهللى رهللب بةهللمستص يتهللموهللالاباّة

مدوهللاهللفمدوهللالممّدوهلل وهللفبب ِّدةالهللالد ِّصاهللإلدرهللال ِّصاوهللالهجب هللموهللت كهلل وهلل بدرهللمستصىهللمدبصاهللمهللمهعِّهللصموهللال

طهللمهع ِّهللهصالءهللالمهيجب وهلل طهللمالهللاّتسي هللباضهللالمهيباتهللهعيكهللو هللتسيى هللفيهللجهص هللالتعم ةهللفديهلل ت دصاهللت ب بي ي

هللمهعِّهللاهللصموهللال 2) صاهللالجعص اهللصّميهللإعهيهللو هللتصفبهللاأل  يهللالايم ةهللفيهلل صاهللالح رهللفيهلل اهلل بصفهيهللالباهعة

اءعددرهلل صاهللالح ددرهللالمتصاجدد هلللدد  هيهللمهدديجب وهللإ وهللتتب هللاإلعسدديع ِّةلحمي ددةهللالحدددصقهللهللديعصع ِّددةاتهللبدديأل بهللالجددبِّ

 هللى درهلل سدي هلل داهللصاحتباعهللبديفتهعهللل تحد،هللتادي اهللصتجديع هللمدالهللمجتماديتهعهللصمباىدي هللىد عهللالتم سيس ِّةاأل

هلل,األ صااهللسصاءهللى رهللال ا  هللالها ياهلل صهللالتاب اي

بإالهلل وهللهللابيلمسدللةهللالج  د  ةهللل سدتهللادبى ِّهللإوهللمسللةهللالهجدب هللغ دبهللال اتهللاألخ دب هللصاألحد اثهللالت دصِّ

صاالعه يبهللالايهللح داهللفديهللل ب ديهللصمديهللتاده ههللمدوهلل.تعيميهللمخي بهيإلرهللهلل  ِّتالمتسيبىةهللفيهللامياهلل فب د يهلل

الت اهللصبصب ِّدةاألةهللل د صاهللادبى ِّهلل ىمدياهللالتهب د هللصالهجدب هللغ دبهللالفديهللهللاطهلل  بحهللهعيكهللت يى هللةس يس ِّهللهللتحصِّ

هلل  ِّىاهللممدديهللصبصب ِّددةاألل دد صاهللهللالدد ِّخصامعحددتهعهللتلادد ب هللالتدديهلل  يل دديهللإهلللددرإح ددثهللعدد قهلل الرهللالمهدديجب وهلل

هللةهلل)الاعجو . تهللفبعسيهللبإ ديرهللالاماهللبيتهيو ِّهللاهللصه ِّهللال ِّصاالمتايضهللباضهلل

موهللالمهيجب وهللتتمباهللفيهللالعداهللالت ب جيهللل فّديبهللصالماتدد اتهللمدوهللهللصبصب ِّةاألهللال ِّصالّوهللمخيصرهلل

فددةهللاأل ددصل ِّةعدديميهللل حبّدديتهلل صاهللاددمياهلل صبصبدديهللصخادد ةهللتهللإلددر صاهللالجعددص هلل مسددتدب طهللصت ا دد هللهللالمت بِّ

الحدد  ثهللىددوهللاإلبهددي اهللبغددعهللتادديبضهللالددد عهللب عهمددياهللصتدد عيهللالمسددتصىهللالبددديفيهللل مهدديجب واهللصمدديهلل حم دد هلل

إلدرهللممديهلل دؤ يهللهللاوهللموهللبديفيتهللمخت هةهللتحصاهلل صوهللاع ميجهعهللفيهللالعسد جهللاالجتمديىيهللاألصبصبديبصالمهيج

طهلل هللال،دفص هللفديص ديحراهللممديهلل عدتجهللىعد هللهللةالكهللس ؤ يهلللدبصلهعهللفيهلل  ِّدإبيب هللالد واهللصاال، بابيتاهلل  ،ي

هلل.الم، هةهللال ِّصافبصهللالاماهللل ىهلل

 صاهللالاديلعهللالمتدد عهللخد اهللهللإلدر وهللادبى ِّهللألى ا هللالمهيجب وهللغ دبهللالهللالمتِّح  صحس هللتد  باتهللاألمعهلل

هللوهللمدوهلل داصبةص هللم  صوهللادخصاهللص اديعيهللهدؤالءهللالمهديجب155األىصاعهللالااب هللاألخ ب هللتد بهللبحصاليهلل)

صلاداهللهداههللمدوهللهلل 3)بحد،هللالمصا عدةهللعصتمدتاههللجعس ِّةاالع مي هللبيلمجتمايتهللالج    هللبغعهللمعحهللالا   هللمعهعهللال

                                                 
 .98-88صهللصهللهللاهللمبجالهللسيب،ا ِّةهللالابب ِّةاألصبصبى يهللمحيف ةاهللالا ويتهللهلل 1)

هللحتياهلل 2) هللهللعي  ر هللالا ويت هللهللاألصبصب ِّةهللالابب ِّة"مستدبا هللالابق هللصالمتصس  ةا ب و هللالاببيهللصس  ة هللاالمستدبا

 .98-97صهللصهللهللاع1996اابهلل هللا205الا  

هلل هلل 3) هللالج    " هلل"الاباّة هللمو هللالعيتص هللح ر هللّاكا هللاألهللإلرابر هللفي هللالت خا هللالابب ِّة ميت هللالس يسة هلل17اهللصل ِّةال ِّهللا

 .2014 صع ص
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هللالد ِّصاى د هعاهللألوهللهداههللهللاطهلللجيع هللالجهص هللالحب بةهللالتديهللّيعدتهللتبدااهللحتدرهللالهللت دبحهللخ دبهللةمهمِّهللالالاصاماهلل

هللّيعتهللتدصعهللب صبهللالاب يهلللحمي ةهللسصاحاهلل صبصبي.

 : يّةالحيوإعاقة تدفق الموارد هلل-5

طهللّب باطهللهللالابب ِّةالمع دةهللتمت كهلل بيلفدةهللصى درهللب سدهيهللهلل هم ِّدةااتهللهللالح ص ِّدةموهللالمصاب هللال ب ا ةهللصّمي

إلدرهللاهللصلهم ِّدةت دكهللالمدصاب هللبإلرهللاألى،يءهللفيهللالح رهللتع بهللهللال ِّصاالعه هلل)ى  هللال عيىةهللصاب يعهي اهللص

هللمع ِّدةيتهللس يسدتهعهللاأل صلص ِّدةهللالمحيف ةهللى رهللالدكهللمدوهللمهمِّهللت فدهيهللل فب اهللصى عهللإىيوةهللص صلهياهللصهللىم  ِّة

صخي ةهللىع ميهلل تا ،هللاألمبهللبيل يوةهللصإم ا اتهللص دصاهللالدعه هللل فدب اهللصالهلل تصودرهللاألمدبهللىعد هللالدكاهللبداهلل

صتج هللت خاهللالصال يتهلل،  1) صهللمجمصىةهللموهللمميبسةهللبويبةهللى رهلل سايبههلل  ِّةهلل صلة تا اههللل  اهللل بجةهللمعالهلل

حدب هللالخ د جهللهللباد يهللفديهللالادبقهللاألصسد هللصت ا د ههللصتعديميهلل صبهدهللالابب ِّدةفيهللالمع دةهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  

حمي دةهللم ديلحهيهللهلل د ِّهللالبيع ةهللصىدبهياهللص وهللاحتهي هديهللبد صبهيهللّصسد  هللل حهدي هللى درهلل مدوهللالمع ددةهللهدصهللبد

فدديهللالمع دددةهللص وهللتبدددرهللهللاإلو  م ِّددةلسدد  ب هللمددوهللا ع مددةهللهللةاألى،دديءهللبدديلح راهللصلمعددالهلل  ِّددهللالدد ِّصاصم دديلحهلل

ته  دد هلللهدديهللسدد ّصوهللبمع لددةهللته  دد هللإلبا  هللهلل يِّهللىهلل وهللح ددثهللتددبحدديب هلللت ددكهللالم دديلحاهللّتمدديب هلل صبهدديهلل

هلل. 2)صااع وهللفيهللالمع دة

هللةالعربيّةفي المنطقة  العرقيّةو األثنيّةرات التوتّ  -6

هللاألبع ِّدددةالتعيو،ددديتهللهللالابب ِّددةفدديهللالمجتماددديتهللهللالمح  ِّدددةمددوهلل سدددبي هللال ددباىيتهللصاال،ددد بابيتهلل

هللإو  م ِّدة  اهللصمدوهللالممّدوهلل وهلل عدتجهللىعهديهلل  مدةهللالتيهللو هلل ّصوهلللهيهللتد اى يتهياهللصتلخداهلل بادي اطهللمتاد هللالابو ِّةص

التيهللاعهجبتهللفيهلل صاهللالب دديواهللخي دةهلل عد هللمدوهللالممّدوهللهللالابو ِّةته  هللاألموهللصاالستدباباهللاب هةهللبيأل مةهلل

صمديهللود هلل عدتجهللهلل. 3)فب اباتهللمتدصلّدصوهللبداصبهللمبداهللهداههللالتدصتِّهللهللالابب ِّة وهلل ح ثهللموهللهااهللالدب اهللفيهللالمع دةهلل

هللاجتميى ِّدةى عهللصجص هللى الةهللهللى ِّ المدسعهللصتج حةهللالمج  اهللصموهللالاصاماهللالمسيةهللبتدس عهللىعهيهللموهلل بيبهللس ب ِّهلل

المتب  دةاهللصالهددباهللصالب يلدةاهللصإتبديعهللس يسديتهللفديهللبادضهللهللوت دي  ِّةاالاهللصاألص،ديعهللال  مدبا  ِّدةصغ ي هلل

طهلل دباعهللسدعصال يحه ِّهللهللهص ِّةةهللصالجويحمةهللى رهللالهحص ِّهللهللالابب ِّةالب  اوهلل اد ايهللى درهللهلليةاهللص اده هللالادباقهللحيل دي

                                                 
هللحمي  اهلل 1) هللاألاألهللاستبات ج ِّة"هللفص يهللحس و هللالدصمي هللالخ  مو هللحب  هللى ر هللصاعاّيسيتهي هللال ِّصل ِّةمب ّي هللالس يسة هللاج"ا

 .93صهللهللاع1991صا تاب وهللهللا6.هلل1الا  

هللم ّيصياهلل 2) هللهللى يع هللصالمت  بيت هللالخ  ج هللل المتف ِّب"مع دة هلل  هلل سيواعهللا012الا  هللا7المج  هللالع ص اهلل"اال ِّصليِّهللمو

 .45صهللاع1996

 .52صهللهللمبجالهللسيب،اهللاع1997هللالتدب بهللاالستبات جيهللالاببيةهلل 3)
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ةهللصمبدياهللى درهللالدكهللةهللص بع ِّدغ  ديوهللىديحد ياهللص هدصبهللّ يعديتهلل  ع ِّدإلدرهللسي هلل ديحهيهللمداهبياهللالدكهلل ددص هلل 

اهللص ت حهللالمجياهلل ميعهللالدصىهللال يماةهللفديهللالابب ِّةهللالدصم ِّةاألمبهللالايهللو هلل عتجهللىع هللتهت تهللل صح  هللهلل؛السص او

صالماهب دةهللفديهللالمع ددةهللهلل ِّدةالابوصاألبع ِّدةهللالمع دةهلللفي يتهللالت خاهللباباحالهللحدصقهللاإلعسديواهللص وهللالتدصتباتهلل

اهلل 1)هيهللبمبيبةهلل اءهللالسب يوهللالايهلل هتكهللبيألمةهللص عخبهيهللل يلحهللإسباح اهللالمسته  هللاألصاهللموهللالكهللالابب ِّة

ممديهللهللالابب ِّدةةهللصإااياهللفت اهللاأل مديتهللب عهديهللفديهللالمع ددةهللةهللصاألبع ِّهللصهعيكهللت يى هلللصت ب هللالعاباتهللال يحه ِّهلل

طهللى ددرهللمجب دديتهللاألمددصبهللفدديهللالمع   هللاألمددوهللصاالسددتدباباهللص اددص هللبدديلعهالهللل م  دد هللمددوهللدددةهللص هدد ِّهلل ددعاّ هللسدد بي

هلل. 2)فبب ِّةالمب ايتهللاألس حةهللل  صاهلل

ةهللفديهللباددضهللةهللصماهب ِّدةهللصىبو ِّدد وهللهعدديكهللتعيو،ديتهلل بع ِّدته د هللهللالابب ِّدةل مع دددةهللهللفبب ِّدةال هللالعِّ دبإوهلل

مدوهللالممّدوهللهللت اى يتهللتلخداهلل بادي اطهلل ّبدبهللبح دثإلرهللةهللتؤ يهللمح  ِّهللهلل اخ  ِّةمجتمايتهيهللو هللتدص هللال، بابيتهلل

فب هللفيهللبادضهلل صاهللا هللاألموهللصاالستدبابهللفيهللالمع دةاهللخي ةهللص وهللباصبهيهللمتص  ميتهللته ِّهللإلرهلل وهللتتحصاهلل

هعهللالسدص اوهللبد ىعهللحبّديتهللالمايب،دةهللفإوهلل ب صب ديهللتدتِّهللهللالابو ِّةصهللاألبع ِّةصى رهلل ا  هللالتصتباتهلل  3)المع دة

ديبداهللّيعدتهلل ب صب ديهللتددصعهللبد ىعهللحبّدةهللف هيهللصخي ةهللالجبهةهللاإلس م ةهلللتحب بهلل ب صب يهلل) صبمديهللجيتدي اهللبيلم

هلل. 4) هللفيهللجعص هللالسص اوالتمبِّهلل

 :المتطرفةتنامي الحركات  -7

بهللته  دد هلل د  عهديهللمى درهللاهللصخي ددةهللاإلسد م ةهللمعهدياهلللمت بفدةالحبّديتهللإلدرهللاتع دبهلل صاهللالح درهلل

هلل يسيِّهللسى عهللاالستدبابهللالإلرهللس ؤ يهللهللجميى ِّةبةهللل تصتباتهللالألمعهياهللص وهللت ا  هللاألسبي هللصال بصرهللالمسبِّهلل

وةهللموهللالايلعاهللصع دباطهللفيهلل عحيءهللمتهبِّهللهللاأل صل ِّةفيهلل صاهللالمع دةاهللصهاههللال بصرهللسببتهللتعيميهللالحبّيتهلل

ةهللفيهللما عهلل صاهللالح راهللصخا ةهلل وهلل ّصوهللعاي هللت كهللالحبّيتهللل هللامتد ا هللصإس م ِّهللهللىبب ِّةيتهلللصجص هللجيل ِّهلل

التديهللّبهدتهللهللفبب ِّدةالةهللاهللىد ص هللى درهللالحم دةهللاإلى م دالد ِّصابهللخ دبهلللت دكهلل د لت كهللالجيل ديتهللص  دبحهللم

                                                 
 www.Mafoum.comى رهللالمصوالهللااللّتبصعيهللهللاف  اهللالديسعهلل 1)

 www .alhadath news/net.comى رهللالمصوالهللالّتبصعية ع2014/سبتمبب/5هللالح ثهللع ص اهلل 2)

هللالسبحيواهلل 3) هللهلل ي ا هللل مجمصىت و هللالت ص تي هللهللاإلفب د ِّةصهلل ِّةالاببالس صك هللالجما ة ةفي هللل هللالايمِّ مبجالهللهللاالمتِّح  مع

 .209-208صهللصهللسيب،ا

 .237صهللهللمبجالهللسيب،اهللاع1997هللالتدب بهللاالستبات جيهللالاببيةهلل 4)
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صمدوهللهعديهللجديءهللهلل. 1)فبب ِّدةالى درهللمجمداهللالح،ديب هللهللاطهللتد هللخ دبرهللاإلسد ميهللصى ِّهللاهتميمهيهللب يهب هللالت دبِّهلل

اهللىد ِّ اهللصت ا د هللعادي هللت دكهللالجميىديتهللمبداهلل)تع د عهللالديالابب ِّدةالتحا بهللموهللالت برهللالد  عيهللفديهللالمع ددةهلل

صالادباقهللصمديهللتاده ههللهداههللالمعدي ،هللمدوهللهللةاهللصجبهةهللالع ب  هللصخي ةهللفديهللسدصب ياإلس م ِّهللهللال ِّصلةصتع  عهلل

صمدديهلل عددتجهللىعدد هللهللمتسدديبىةهللصمدديهللتسددارهللإل دد هللت ددكهللالجميىدديتهلللتعه دداهللمخ  يتهدديهلل مع ِّددة حدد اثهللصتدد اى يتهلل

طهللالحتصاحهديهللى درهللالا  د هللمدوهللالمدصاب هللهللالابب ِّدةصإوهللالمع دةهلل.ص ى ىةهللاالستدباب طهللاسدتبات ج ي تحتداهللمصوادي

ددالصهللالح ص ِّددة طهلللهدديهللمصواددهللى ددرهللب سددهيهللالددعه اهللممدديهللجادداهللةمهمِّ الج  دد  هللل ح ددرهللهللسددتبات ج ِّةاالالاد دد  هللفدديهللهللي

ب هللص سد حةهللالد ميبهللالاديماهللصتعديميهللالحبّديتهللصالمت دصِّهللهللالتد    ِّدةإمّيع دةهللاعتاديبهللاألسد حةهللإلدرهللبيإل،يفةهلل

اهللىدد ص هللى ددرهللصجددص هللمب ّ ِّددةاألاهللصالددبؤىهللفبب ِّددةالهللالعِّ ددبصإل دديوهيهللبيإلسدد عهللحسدد هللصجهددةهللمت بفددةهللال

ص،ددميوهلل معهدديهللهللفبب ِّددةالهللالدد ِّصاصهللمب ّ ِّددةاألاهللالتدديهللتح ددرهللبيلبىي ددةهلللابب ِّددةاإسددباح اهللفدديهللو دد هللالمع دددةهلل

اهللإو  م ِّة صهللهللبعيح ِّةى رهللاّاهللى ويتهللالكهللاهللسصاءهللّيوهللخيبج ِّةصالحهي هللى   هللموهلل صلص يتهعهللفيهللس يستهعهللال

اءمستص يتاهللصاتخياهللإهللى ِّ ى رهللهللتايصع ِّةاحتصاءهللبيلمايبّةهللفيهللببامجهللهللع  اهللحتدرهللةةهللصاسدتبيو ِّهللاتهللهللصويح ِّهللجبِّ

طهللى درهللاألمدوهللالددصميهللفبب ِّةالبهللخ بهللصته   هللل م يلحهلل  مهللالابب ِّةالهللت بحهللالمع دةهلل اهللمميهلل عاّ هللس بي

فدإوهللهللد،د ِّةحتدرهللفديهللمجدياهللهداههللالهلل 3)رهللال  عيهللفيهللالمع ددة.هللصموهللهعيهللجيءهللالتحا بهللموهللالت بِّهلل 2)الاببي

 مّددوهللح ددبهيهللفددد هللفدديهللهللرهللمسددللةهللالفدديلت بِّهللهللاصا،ددحةهللاعتديح ِّددةالماددي  بهللصع ددب هللفدديهللةهللهعدديكهللا  صاج ِّدد

ةهللل سد عهللاإلس عاهللباهللإع هللمصجص هللفيهللما عهللالاديح هللصاالتجيهيتاهللصمالهللالكهللعدبىهلل وهللهعديكهللع دب هللى اح ِّد

طهلليتهديهللجيعبددمدوهللالفددب هللتحمدداهللفدديهلل  ِّهلل ت ا دد هللعاددي هللإلددرهللاهللصهعدديهللالهللبدد هللمددوهللاإلاديب هلل 4)رمددوهللالت دبِّهللهللاطهللّب ددبهللي

فةالجميىيتهللصالتع  ميتهلل هللالد ِّصاسصب يهللصالاباقهللصميهللتاه ههللهاههللهللىيمةهللفيهللالمع دةاهللصخي ةهللفيهللالمت بِّ

ةهللاإلسد م ِّهللهللال ِّصلدةصتع د عهللهللى ِّ متسيبىةاهللصميهللتسارهللإل  هللت كهللالجميىيتهللمباهللتع  عهللالديهلل مع ِّةموهلل ح اثهلل

صجبهةهللالع ب هللصغ بهيهللموهللتعه داهللمخ  يتهديهللصمديهللعدتجهللىعد هللمدوهلل ى ىدةهللل سدتدبابهللفديهللالمع ددةهللصودي هلل

لمحيببةهللهاههللالجميىديتهللصالتع  مديتهللصالد،ديءهللهللفبب ِّةالهلل ِّصااللتاّ اهللتحيلرهللمؤخباطهللموهلل صاهللالمع دةهللص

هللى  هي.

                                                 
هللحتياهلل 1) هللهللعي  ر هللالا ويت هللهللاألصبصب ِّةهللالابب ِّة"مستدبا هللالابق هللصالمتصس  ةا ب و هللالاببيهللصس  ة هللاالمستدبا

 .97صهللهللاع1996اابهلل هللا205الا  

مج ةهللجيماةهلل ما،هللل ا صعهللهللالتصسا ةهلللح رهللالعيتصهللص ببهيهللى رهللاألموهللالدصميهللالاببياهللستبات ج ِّةمحم هللحسصواهللاالهلل 2)

 .368صهللاع2010 ا2الا  )هلل ا26المج  )هللاديعصع ِّةصالهللوت ي  ِّةاال

 .86صهللهللاهللمبجالهللسيب،االابب ِّةهللاألصبصب ِّةى يهللمحيف ةهللاهللالا ويتهللهلل 3)

 .208صهللهللامبجالهللسيب، ي اهللالسبحيواهلل 4)
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هلل

 ها: مقّوماتسادساً: مرتكزات سياسة التعاون والحوار و

الج  دد  هلللح ددرهللاأل  ع دديهللبيالمتدد ا هللعحددصهللالجعددص اهللإاددّيالتهللمددوهللعددصعهللهللسددتبات ج ِّةاالصاجهددتهلل

باتمخت راهللفيلمخي بهللصالته   اتهللالّيمعةهللفيهللمع ددةهللالجعدص اهللحسد هلل الح دراهللتددالهللفديهللمعدي ،هللهللت دصِّ

طهللصح،يب ِّهللمفي ب هللبديف ِّهلل طاهللصفيهللع يقهللجفبافيهللخيب هللي  وهللح درهللاأل  ع ديهللاهللصالكهلل اعديهللصبصب ِّةاألهللديبِّ الي

مدديتبحيجددةهللل.حتددرهلل تايمدداهللماهي هللالدد ِّصاته  دد اطهلللم دديلحهللص مددوهللهللصوصاىدد هللج  دد  هلللمصاجهتهدديهلللمدديهلل ادد ِّهللهللمدصِّ

طهلل صاهللالح رهللالمتصس  ِّهللهللاالح رفيهللاألى،يءهلل ّيوهلللهيهللاهتميعهللبهداههللالمع ددةاهللّيل صعديواهللةهللالتيهللصخ ص ي

طهللهللالابب ِّدةوهللاهتمديعهللالح درهللبيلمع ددةهلل صالببتفيااهللصتبّ ياهللصفبعسياهللح ثهللصإسبيع ياهللصإ  يل ياهلل بد  هللصا،دحي

ددةعهللصىددد هلل1991معدداهللىدديعهلل طهللهللا صاهللالح ددرهللفدديهللبصمدديهللومِّ ح ددثهللتددعهللالتلّ دد هللى ددرهلل وهللالح ددرهلل ددصليهللاهتميمددي

ى درهللهللمع ِّدةاهللصالتلّ  هللى رهلل وهللاالستدبابهللصالتبت بيتهللاألصبصب ِّةاألبهللةهللغ ل صاهللالمتصس  ِّهللهللمع ِّةبيلس يسةهللاأل

هلل. 1)األى،يءهللفيهللالح رهللال ِّصاألموهللهللمهعِّهلل صبصبيهللهللديبِّ ةهلللالح ص هللالجعصب ِّهلل

طهللفديهللاجتمديعهللهللبباد صعةهللمالهللباضهلل صاهللالمع دةاهللصالتيهللب  تهللفا  ِّهللهللصبصب ِّةاأل ميهللبيلعسبةهللل ا ويتهلل ي

عهللصبا هيهللمدؤتمبهللم ب د هللل تادي اهللفديهلل1994 هللاجتميعهللاإلسّع ب ةهللبتهللالا ويتهللص صالطهلللادصبا هيهللت صِّهلل

 صاهللهللخيبج ِّةعاهللصفيهلل   صاهللموهللعه هللالايعهللبيجتميعهلللص باءهلل1994تاب وهللهلل6-5حصضهللالمتصس هللبيلهتب هلل

الح رهللّيوهللالتلّ  هللى رهلل،بصب هللالب ءهللفيهللحصابهللمالهلل صاهللالمع دةهللإل جي هللى وةهلل د ةهللصتاديصوهللصالبحدثهلل

بهلللمبح ةهللمتد مةهللموهللالتايصوهللصالاباّةهللى رهللغبابهللالاماهللهللبمادبصعهللالادباّةهللبهللالحصايهلل  صِّهللمستدب طهللىمِّهلل

موهلل جاهللالس عاهلللّوهللهعيكهللالّب دبهللمدوهللالادبديتهللصاجهدتهللالدكهللألمدصبهللتتا د،هللفديهللالخ فديتهللفد يهللم ديلحهلل

هللة 2) لتياألى،يءهللف يهللالح رهللعهسهياهللص مّوهللإببا هلل ه عهلل صج هللت كهللالخ فيتهللف ميهللهللال ِّصا

 ة:غير المتوسطيّ  وروبيّةاأل الّدولو مريكيّةاأل المتّحدةات الخالفات بين الوالي -1

غ بهللالم  ةهللى رهللالمتصس هللهيهلل واهللاّتباثهللصبغبةهللفيهللتخ  صهللمصاب هلللمادبصعهللالحدصابهللهللال ِّصا

هللالدد ِّصاتتعيسدد هللصحجددعهللالمخدديصرهللمددوهللالمخددي بهللصالته  دد اتهللالتدديهللتددبىهللهللاالابب ِّددةصالتادديصوهللمددالهللالمع دددةهلل

هللصبصب ِّةاألهلليل ِّصامتصس هلل عهيهللتتابضهلللهياهللفللميع يهللتبىهلل وهللاالهتميعهللبةهللى رهللالاألى،يءهللفيهللالح رهللالم  ِّهلل

فيهللالجعص هللالهلل ّصوهللى رهللحسي هلل صاهللمع دةهللالد  هللفيهلل صبصبياهللىد ص هللى درهلل عهديهللتدبىهلل وهللتعديميهلل صبهلل

                                                 

)1( http://www.Cause,org/publiarions/bunetins/nato/medit/html.p3 

 .29صهللصىدبيتهللالاباّة"اهللمبجالهللسيب،اهللة"ببا صعهلل  اهللىتب سياهلل 2)
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هللال ِّصابماعرهلل وهللهلل، 1)يس ّصوهللى رهللحسي هللبد هيهللالديبِّهللهللباّاهللو ي يِّهللهلل مع ِّةتبت بيتهللهللةفبعسيهللصمسيهمتهيهللبل ِّهلل

اءهديهللبدإةهلل مّوهللح ِّهللالمتصس  ِّهللهللصبصب ِّةاألهللال ِّصاةهللتبىهلل وهللمخيصرهللغ بهللالمتصس  ِّهللهللب ِّةصبصاأل اتهلل خدبىهللجبِّ

اءل صاهللالمع دةهلل صهللإهللاوت ي  ِّةبيإل،يفةهلللتد  عهللمسيى اتهلل متصس ياهللالهللحصابهللب وهللالح رهلل-حصابهلل بصهللجبِّ

اتجديههللود هلل دؤببهللهللليِّهللتبفضهللالاماهللبهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الصال يتهللهللإلرهلل وص صاهللجعص هللالمتصس اهللبيإل،يفةهلل

طهللمعهديهللهلل؛اإلسدباح  يهلل–ى رهللمس ب هللتسدص ةهللال دباعهللالاببديهلل األصبصبديهللفديهللهداههللهللالد ِّصبتحجد عهللإلدرهللسدا ي

هلل. 2)ام  ِّةال

 األعضاء في الخلف: الّدولاختالفات المصالح بين  -2

األى،دديءهللفدديهللالح ددرهللحددصاهللالخددبص هللب دد فةهلللماددبصعهللهللالدد ِّصاع ددباطهللالخت فدديتهللالم دديلحهللبدد وهلل

متصسدد ياهللويمددتهلل ببددالهلل صاهللمددوهلل ى،دديءهللالح ددرهللالمتصسدد ياهللصهدديةهلل)إسددبيع ياهللصالببتفدديااهللالتادديصوهللال

اتصإ  يل ياهللصفبعسي هللبإعايءهلل السدتخ امهيهللصودتهللالحيجدةهلللمديهللتدباههللته  د اطهللألمعهدياهللصالدكهللفديهللهللةىسّب ِّهللهللوصِّ

اتالعهلل،موهللاتهيقهلللابصعةاهللصهاههلل1995ح  باو//15 هللودصِّ اهللص صبصب ِّدةالهللسدبِّ اعتاديبهللهللودصِّ ىبيب هللىدوهللهللدصِّ

هللة 3)ى رهللالعحصهللاآلتيهللحب ِّةب

يتاهلل احمدةهللصمتاد   هللالجعسد ِّهللهللبب ِّدةىبيب هللىوهللصحد اتهلل هي: EUROFOR)اليورفور ) قّوات -أ

هللال.سبِّ تمتي هللبسبىةهللالحبّةهللصاالعتايبهللال

متادد   هللهللحب ِّددةىبدديب هللىددوهللصحدد اتهللب هددي(: EUROMARFORاليورومااارفور ) قااّوات -ب

ات  هللبيتهللصغ بهلل احمةهللم صِّهللالجعس ِّهلل  هيهلل صهللبيلتعس ،هللمالهللحاهللصتست  الهللالحبّةهللصحب ِّةةهللصبميح ِّهللصببهللجص ِّةهللدصِّ

ِّّ صهللال صبفدصب هدداالجتمدديعهللالددص ابيهلللد صاهللاتحددي هللغددب هلل صبصبدياهللصتمب ددتهللهللباد عهلل1996تهللىدديعهللتادد يهللمهيمِّ

ةهللال  مدةهللفديهللحديالتهللالّدصابثهللال ب ا ِّدهللى ِّ  واهللصإغيبةهللصإجد ءهللصتدد  عهللالمسدي ِّهللال ِّصلبحه هللاألموهللصالس عهلل

اهللصّديوهللمدوهللالصا،دحهلل وهللمع ددةهلل 4)ةاهللصم حدةهلللتهب د هللالمخد باتابى ِّهللبهللالالهجب هللغ هللىم  ِّيتص،ب هلل

اتالىماهللهاههلل هللمع ِّدةهصهللالامياهللاألفب دياهللمميهللّيوهللل هللاألببهللفيهللإبيب هللبادضهللالمخديصرهللصالهدصاج هللاألهللدصِّ

هديتصمايب،دتهيهلللمبداهللهداههللهللالابب ِّةهللال ِّصال ىهللباضهلل اهللصّدالكهللخاد ةهلل صاهللالح درهللصى درهللب سدهيهللالتصجِّ
                                                 

ِّّ مهللاع1/2000الم رهللاالستبت جيهلل  سيافبعسيهللصالمصورهللموهللح رهللامياهللاألهللىي عهللمحم هللىمباواهلل 1) ستدباهللالمهللب

 .20صهللاع2000هللواىميهللال  ِّباسيتهللاالستبات ج ِّة

 .13-12صهللصهللمبجالهللسيب،اهللفصلّبهللب بت اهلل 2)

 .54صهللمبجالهللسيب،اهلللخم سيهللا بياهلل 3)

 .55صهللمبجالهللسيب،اهللصبصبي"ااألهللال ِّفيعالج    هللصهلل  س ِّة"األهللغسيوهللالا ياهلل 4)
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موهللح صثهللاعدسيميتهللفيهلل هصرهللالح راهللو هلل صورهللالتدديب هللالهبعسديهللتجديههللهللمب ّ ِّةاألهللح  المتِّهللالصال يتهلل

هلل.الح رهللمب هلل خبى

صلحاهللالخ رهللب ىهللالح رهللإىي  هللالتهّ بهللفيهلل  غهللج    هللل تايماهللمالهلل صاهللجعدص هللالمتصسد اهللمدوهلل

طهلل ابهلللمتيبادةهللوبابهللمج  هللاميليهللاأل  ع يهللفتحهللبي هللالحصهللبا خ اهللالحصابهللالبعيحياهللصتعهللت ب ،هللالكهللفا  ي

هلل. 1)مس ب هللالتايصوهللصالحصاباهللصلّوهللهاههللالمب هللى رهلل سي هللبعيحي

ةهللمدالهللىد  هللمدوهلل صاهللالمع ددةاهللصهديهلل)المفدب اهللصبا هللالكهلل ويعهللالح رهللس س ةهللموهللالحصاباتهللالبعيح ِّهلل

فديهللفيهللالحصابهللصّيوهللالدكهلل خ تهللهللالتيهللإسباح ااهللبعهللاألب وهللإلرهللصتصع اهللصم باهللصمصب تيع ي هللبيإل،يفة

عهلل1997 صل دصهللهلل8-7عاهللصجيءهللفيهللالب يوهللالختيميهلللدمةهللالح رهللفيهللم ب  هللبديلهتب هللمدوهلل1996ح  باوهللىيعهلل

الج    هللتجيههللالمع دةهللهللإستبات ج ت الايهلل ّ هللى رهللتا   هللالحصابهللمالهلل صاهللالجعص اهللصّيعتهللبمع لةهللإى وهلل

هللة 2)صتمب تهللفي

ه جنااوب المتوسااط وجنااوب شاارقه،  عمليّاتااتوساايع نطاااق عماال الحلااف ليشاامل مساار  هللهللهلل-1

 ليم واسعة في أفريقيا. وأقا

في حفظ السالم  عمليّاتع في إطار سريد الالرّ  قّوةإدارة األزمات والتدخل فيها من خالل    -2

 المنطقة.

دةهلل بدباغ)م  عدةهللىد تهللفيهللعهلل2002فيهللىيعهلل لددي  هللالح دراهللّديوهللمدوهللتص د يتهيهللتصسد الهللاألبادي هللهللومِّ

اّاهللاب هلل صبيهللمالهلل صاهللالمع دةهللصاعتهي هللعهجهللل حصابهلللمتيباةهللالمايصباتهللصالحصابهللبهللام  ِّةالصهللةس يس ِّهللال

ددةصفيهلل.م حددعهللل تادديصو عاهللصبادد هللالتادديصبهللمددوهللالح ددرهللهللبدد صاهللالحددصابهللص صاهللمج دد هلل2004اسدد عبصاهللهللومِّ

طهللل ص دصاهللل ادباّةهللإلدرهللالتايصوهللالخ  جياهللتعهللالتص داهلل طهللصتصسداي ودبابهللبص،دالهللإ ديبهللىمداهلل ّبدبهلل مصحدي

ةاهللصىد هللت كهللالحد د ِّة ل صاهللالح رهللص صاهللالحصابهللهللخيبج ِّةمستصىهللص باءهللالىد هلل صاهللاجتميعهللى رهللالهللالدمِّ

عهللفيهللم  عةهللببصّسااهللصت ههللاجتميعهلللبؤسيءهللاألبّيوهللفديهلل صاهللالح درهللص صاهللالحدصابهلل2004فيهلل  سمببهلل

عاهللصتدعهللالتلّ د هللى درهللالبغبدةهللفديهللمتيبادةهللالتاديصوهللصالحدصابهلل2004عدصفمببهللهلل/ببصّسدافيهللالح رهللهللفيهللمدبِّهلل

هلل. 3)اباّةهللحد د ةهللإلرصتحص  هيهلل

                                                 
 .54اهللصمبجالهللسيب،هللاع1997هللالتدب بهللاالستبات جيهللالاببيةهلل 1)

 .108صهلللخم سيهللا بيامبجالهللسيب،اهلل 2)

 .108صهللمبجالهللسيب،اا بيالخم سيهللهلل 3)
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 *(3رقم )جدول 

ً  عضاءمع دول المنطقة غير األ مشروع برامج التعاون والحوار من قبل دول الحلف عمليّةيمثل    :كما هو مبين تاليا

 الموضوع/البيان اجتماع/المؤتمر/القّمة السنة

ة ع1990 ّيعددتهللبمبيبددةهللإىدد وهللالمبددي ئهللاالستباددي  ةهللباددلوهللىد دد  هللج  دد  هلل لع وهللومِّ
 ل ح ر.

ة ع1991 اءالتلّ د هللى درهلل،دبصب هللإتعهلل بصميهللومِّ هللصبصب ِّدةاألل حد ص هللهلل مع ِّدةاتهللتبت بديتهللجدبِّ
صالمخدي بهللالتديهللهللالتحد ِّ يتحصاهللاألمدوهللصالسد عهللصالتاديصوهللصالتلّ د هلل وهلل

  ددبحهلل صاجههدديهللالح ددرهللتخت ددرهللفدديهلل ب اتهدديهللىمدديهللّيعددتهللى  دد هللفدديهلل

 .ج    هللل ح رهللةىسّب ِّهللالمي،يهللصبمبيبةهللإوبابهلللاد   هلل

اددمياهللاأل  سدديهلللبعددديءهللالتّيمدداهللالحد دددديهللإعادديءهللمج دد هللتاددديصوهلل ببصّسا ع1991
 ألصبصبيهللصالمجتمالهللىببهللاأل  سي.

هللال ِّصاتعهلل بقهللمابصعهللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس عهللموهللوباهلل اجتميعهللببصّسا ع1994
صتا د عهللهللتايصع ِّةاألى،يءهللفيهللالح رهللل  ي  هللالبدةهللص ىعهللالجهص هللال

 األموهللاالصبصبي.

ص،دعهللّداهللمدوهللهللالابب ِّدة  ع يهللمالهلل صاهللالمع دةهللب ا ةهللالحصابهللاأل اجتميعهللببا صعة ع1994
هللإلددددر)تددددصع اهللصم ددددباهللصالمفددددب اهللصمصب تيع ددددياهللبيإل،دددديفةهلل

 إسباح ا .

ماددبصعهللالتادديصوهللصالحددصابهلللدد صاهللالح ددرهللص صاهللهللىم  ِّددةمتيباددةهلل اجتميعهللاالسّع ب ة ع1994
 الحصاب.

 التحيقهللاألب وهللفيهللمابصعهللالحصابهللصالتايصو.  ع1996

 اي اهللفيهللحصضهللالمتصس ىد هللمؤتمبهللالت م ب   ع1994

فديهللمادبصعهللهللالد ِّصاتعهللىدد هلل صاهللاجتمديعهللص ابيهلللد صاهللالح درهللص ببل و ع1996
 التايصوهللصالحصاب.

 مابصعهللببعيمجهللالحصابهللصالتايصو.هللهللام  ِّةالتحيقهللالج احبهللب  ع2000

 ص رهللالح درهللب،دبصب هللتا  د هللالحدصابهللمدوهلل صاهللالح درهللصت دكهلل م ب   ع1997
تادديصوهللالمتصسدد يهللتحددتهللمددوهللخدد اهللتاددّ اهللمجمصىددةهللالهللالدد ِّصا

إابارهللمج  هللسهباءهلل صاهللالح هيءهللبه رهللتصس الهللالحصابهللصتام د هلل
هللمع ِّدةحدةهللاأل ل ح درهلللتدت ءعهللصالبهللةاسّب ِّهللالصإىي  هللمباجاةهللالاد   هلل

 الج    .

 خددصاهلل صاهللمج دد هللالتادديصوهللالخ  جدديهللل تادديصبهللمددالهلل صاهللالح ددرهلل اس عبصا ع2004
 .مع ِّةل حصابهللصإبباعهللاالتهيويتهللصالتهيهميتهللاأل

 

 

 

 

لدؤيهللإلدرهللبيإل،ديفةهللهلل156-153اصهللص2ىمدي هللجدي هللا هللى ا هللالبيحدثهللبيالسدتايعةهللهللبيلم دي بهللالسديبد ةإالج صاهللموهللهلل*هلل
هلل145-142مبجالهللسيب،هللاصهللصهللهللبباه عاإ
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صّيعدتهللتددصعهللهلل 1)ص   ،هللى رهللهاههللالمبي باتهللاأل  ع  ةهللالج    هللاسعهلل"اتهيو ديتهللالتاديصوهللصالحدصاب"

ميتى رهلل هللهلل.  هلل ص،حهللباضهللهاههللالمبي بات3)هللصاهللبوعالج )صهللة 2)صمبتّ اتهللهيهللمدصِّ

اءإ -1 فيهللحصاباتهللموهللوباهللالح رهللمالهللباضهلل صاهللالمع دةهللالماتبّةهللفديهللهللال ِّخصالديءاتهللصهللجبِّ

هللإلددرهددااهللالماددبصعهللصهدديةهلل)م ددباهللصالمفددب اهللصمصب تيع ددياهللصاألب واهللصتددصع هللبيإل،دديفةهلل

باتحصاهللالهلليإسباح ا هللصتبي اهللالما صميتهللصالب  اجهدةهللصالخ د هلللمصهللالمادّ تلحداهللهللت صِّ

 مايلجتهي.هللّ ه ِّةصهللالته   اتهللصالمخي ب

  هللالجصاعد هللى درهللمتاد ِّهللهلل ب صميسد ِّةالاماهلللميهللموهللادلع هللت دص بهللبدبامجهللالتاديصوهللى درهلل سد هلل -2

حهللالس عهللفيهللمع دةهللالابقهللاألصس اهللصبحثهللمصا، الهلللهيهللى ودةهللب،دب هللالتسد ِّهللهللىم  ِّةغبابهلل

ص سهاهللهللةاسّب ِّهللالصهللةس يس ِّهللالصالمجياهللاالوت ي ياهللالكهلل صفبهللل ح رهللالتجيص هللمالهللالجصاع هلل

 . 3)التايماهللمالهللاأل ميتهللفيهللالمع دةهللىم  ِّةى   هلل

اءإهللالرىم هللالح رهلل -3 السدتهلللمتيبادةهللمادبصعهللهللالد ِّصاةهللمدالهللةهللع رهللسعص ِّهللاجتميىيتهلل صب ِّهللهللجبِّ

اهللفهدديهللالّ مددةهللتايصع ِّددةى ددرهلل سدد هللهللاإلو  م ِّددةببعدديمجهللالتادديصوهللصالحددصابهللصتع دد عهللالا ودديتهلل

المؤتمبهللاألصاهللالايهللىد هللهللبا عهلل1997 هللفيهللإسباح اهللىيعهللةهللل مؤتمبهللالبيعيهللالايهللىداالفتتيح ِّهلل

ةهللالتبّ ِّدهلل-اإلسدباح   ِّةهللةاسدّب ِّهللالفيهللاألب وهللبيلايعهللالايهللسدبد اهللاّدبهللعتع ديهصهلل" وهللالا وديتهلل

األخددبىهللفدديهللهللالابب ِّددةهللالدد ِّصال مددوهللاإلو  مدديهللفدديهللالاددبقهللاألصسدد هللبمادديبّةهللهللباطهللت دد حهللإ ددي

 هلل) صبيهللجصلدد  هللحدد ِّهللهللالمتِّحدد  ه حددةهللاألمددعهللة"هللفدديهللحدد وهلل وهللالسدده بهللاإلسددباح  يهللفدديهللاالتهيو ِّدد

اإل يبهللاإلو  ميهلللمبي ب هللالح رهللبببعيمجهللالتايصوهللصالحصابهللصويبعهيهللبإ ديبهللالتاديصوهللصاألمدوهلل

 هلل صلدةهللمدوهللادبقهللصغدب هلل صبصبديهللل تبيحدثهللفديهلل35الايهللح،دبههلل)صالايهلل و عهللفيهلله سعّيهلل

 . 4)ف ميهللب عهعهللةس يس ِّهللالصهللمع ِّةصاألهللوت ي  ِّةاالالماّ تهلل

بتبدددي اهللالما صمددديتهللصاالت ددديالتاهللهللةاسدددّب ِّهللالتاددديصوهللصتام دددد هللىبدددبهللالعادددي يتهللتصسددد الهللال -4

الماتبّةهللفيهللالحدصابهللصالماديبّةهللفديهللهللال ِّصاصح،صبهللالع صاتهللصصباهللالاماهللب وهللالح رهللص

                                                 
 .43صهللمبجالهللاسيب،اهللص ياهللغ اصياهلل 1)

)2( http://www.qause,org/publiarions/bunetins/nato/medit/html.p3.4 

)3( john Borawski,"partnership for peace",op.cit.pp.242-243 

 .44صهللالمبجالهللسيب،اهللص ياهللغ اصياهلل 4)
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اءالمادتبّةاهللصإهللالد ِّصامدوهللهللفيهلل يِّهللهللةاسّب ِّهللالالمعيصباتهلل التد ب بيتاهللصتبدي اهللال  ديباتهللهللجدبِّ

فب هلللم  دد هللمددوهللالتادديصوهللاتددد  بهللاإلمّيعدديتهللالمتددصهلل دد ِّهلل وهللبداسددّب ِّهللاهللصالخبددباءهللالةاسددّب ِّهللال

اسّبيِّهللال
(1 . 

هللمع ِّدةحدصاهللمخت درهللالد،دي يهللاألهللالعِّ دبتاد هللاالجتميىيتهللباّاهللمعت عهللبه رهللتبي اهللصجهيتهلل -5

الماتبّةهللبيلحصاباهللصتاد هللهللال ِّصا اهللالتيهللتجمالهللمج  هللامياهللاأل  سيهللصNAS+7ب  فةهلل)

 ددرهللمسددتصىهللالددص باءهللصومددعهللوددي  هلل صاهللاجتميىدديتهللالح ددرهللىهللبادد ت ددكهللاالجتميىدديتهللبيلاددي  هلل

هللالدد ِّصاالح ددرهللصالحّصمدديتاهللصالهدد رهللمددوهللالددكهللعددداهللالما صمدديتهللصا دد عهللالمسددؤصل وهللمددوهلل

هيتالماتبّةهللبيلحصابهللى رهلل  . 2)صس يسيتهللصمصاوه هللموهللباضهللالد،ي يهللتصجِّ

المادتبّةهللبديلحصابهللهللالد ِّصاموهللالمبتّ اتهلللمابصعهللالحصابهللصالتايصوهللاأل  ع يهلل وهللتح رهلل -6

هللىد  هلل. 3)وت ي  ِّةصاالهللةاسّب ِّهللالصهللمع ِّةاألصلرهللبيلبىي ةهللفيهللالمجيالتهللاألهللةال ِّصلبمب  هلل

ف دد اهلل  حدد هلل عدد هلللددعهلل خددب هللىددوهللبدديويهللهللالعِّ ددبصبمباجاددةهللماددبصعهللالتادديصوهللصالحددصابهللصتدد و ،هلل

األخبىهللالمايبهةاهللالتديهللتب دصبتهللفديهللالمع ددةاهللمدوهللح دثهللإعد هللهللاإلو  م ِّةهللمع ِّةصالتبت بيتهللاألهللالمابصىيت

 صاهللالمع دةهللفد هللتعهللاخت يبهللخم هللهللإلرهللالعِّ بةهللصالتهم اهللصاالستباي اهللفهيهللإمايوهللالعتديح ِّهلل دصعهللى رهللمب  هللا

طهللموهللهللىبب ِّةإسباح ااهللب عميهللتعهللاستباي هلل صاهللهللإلربيإل،يفةهللهللىبب ِّة صاهلل طهلل وهللهعيكهللبا،ي هللال ِّصا خبىاهللى مي

التيهللتدعهللاخت يبهديهللهللبب ِّةالاهللال ِّصايتهللصتايب،هياهلللّوهللهاههللالهللتبغ هللبيالع،ميعهلللمباهللهاههللاالتهيو ِّهللهللالابب ِّة

هلل: 4)اىتبيباتهللمعهيهللى ِّ تحّمهيهلل

ل ح دراهللمدوهللح دثهللود بتهيهللفديهللالتدلب بهللى درهللمجب ديتهللهللاسدتبات ج ِّةإمّيع ةهللتد  مهيهللخد ميتهلل .1

هللاألمصب.هلل

هللةهللمالهللالفب .هللصجص هللبصاب هللتد    ِّهلل .2

هللابتبي هللم بهللصاألب وهللبمايه  هللس عهللمالهللإسباح ا. .3

هللالتيهلل هبتهللفيهللالمع دة.هللمع ِّةيتهللاألااتباكهللاألب وهللصم بهللفيهلل صبهللالتايصوهللصالتبت ب .4

                                                 
 .116-115صهللصهللمبجالهللسيب،اهلللخم سيهللا بياهلل 1)

 .117صهللهللسيب،االمبجالهللالهلل 2)

الت"الهللمع بهللالحمااهلل 3)  .26صهللمبجالهللسيب،اهلللحرهللالعيتص"اهللستبات ج ِّةاالهللتحصِّ

هللاع1996  هللا210الا  هللاالمستدباهللالاببيهللصس يهللصالمتصس يهللصالص وهللالاببي"ا"المابصىيوهللاألهلل باامحم هللاألهلل 4)

 .18ص
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هيت ميهللىوهللاخت يبهللم بهللفد هلل سهعهللفيهللتحد ،هلل ه ارهلل طهللهللال ِّصاهللتصجِّ األى،يءهللفيهللالح رهللخ ص دي

اإلسباح  ياهللّمديهللهلل-ةهللل  باعهللالاببيةهللالعهيح ِّهللفيهللع يقهللالتسص ِّهللهللبد ِّةةهللى رهللالمتفيهلل اهللال بصرهللالتهيص، ِّهلل

ح ص هلل صاهللالتحديلرهللصود هللتّدصوهللمبادحةهللإلرهللألوب هللوهللاخت يبهللباضهللموهلل صاهللالامياهللاألفب ديهلللّصعهيهللا 

طهللال الح دددرهللالج  ددد  هللبمصاجهدددةهللالمخدددي بهللهللسدددتبات ج ِّةلاميل ددديتهللخددديب هللالمع ددددةهللبيلعسدددبةهللل ح دددرهللت ب ددددي

هللصاأل ميت.

تجيههللامياهلل فب د ياهللصخي دةهللّداهللمدوهلل)تدصع اهللصالمفدب اهللهللمب ّ ِّةاألهللخيبج ِّة ميهللبالوهللالس يسةهللال

خي دةهللبهديهللبماد اهللىدوهللح درهللادمياهللاأل  ع دياهللهللاوت دي  ِّةجسدصبهللصالج احب هللفعج هلل عهديهللتحديصاهللإويمدةهلل

بهياهللصتدعهللتلسد  هللمج د هللهللمب ّ ِّةاأل  هبهللموهللخ اهللحجعهللاالستبميباتهللهللال ِّصاصاالهتميعهللاألمب ّيهللبت كهلل

ىد ص هللى درهلل وهللالصال ديتهللهللالد ِّصااألمب ّيهلل صا اهلل اص ههللفديهللت دكهللهللال ِّصب مب ّياهللص– ىمياهللمفيببيهلل

اءمعيفسةهللالعهصاهللالهبعسيهللفيهلل فب د ي.هللتحيصاهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح   هللالمتِّح  التبي وهللب وهللّاهللموهللالصال يتهللهللجبِّ

طهللبيلتبيىد هللبد وهللّداهللهللةاهللصعست  الهللالدصاالابب ِّةص صبصبيهللفيهللاالهتميعهللبيلمع دةهللهللمب ّ ِّةاأل إوهللهعديكهللإحسيسدي

السدايهللهللمعهياهللف ميهلل تا ،هللبيلم يلحهللخي ةهللو،ي يهللالتجيب هللصاالوت ي اهللصو هلل ّصوهللالدكهلل حد هللاألسدبي هللفدي

هيتهللةاألمب ّيهللبابو ةهلل  ِّهلل هلل. 1)الابب ِّةباّاهللمستداهللتجيههللالمع دةهللهلل صبصب ِّةهللتصجِّ

األمب ّيهللص ه اف هللفيهلل صاهللالمفب هللالاببيهللح ثهللهعيكهللمدصلةهللماهصب هللهلللص  بهللهللال ِّصبص مّوهللفهعهلل

 هلللهديهلللد هللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  األمب ّيهللالسيب،هلل)جصوهللفصستبهلل اال  هلل دصاهللف هيةهلل"إوهللالصال يتهللهللخيبج ِّةال

طهللص مع ِّهللس يس ِّهللةهللصتلّ  هللح،صبهيهللويءهللباهللم يلح"اهللفعج هلل عهيهللتاماهللى رهللتصس الهللويى تهيهللاالستبميب ِّهلل  ِّهلل  هلل؛طهلليي

هللالد ِّصالت ب دالهللاالوت دي يهللبد وهللإلدرهللاهللًطهللص دصالطهللهللإو  م ِّدةهلل مع ِّدةمميهلل سهعهللفديهلل مدجهللإسدباح اهللفديهللمع صمدةهلل

هللالابب ِّدةاح اهللبتصجهيتهديهللتجديههللالمع ددةهللصإسدبهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  يهللتسدارهللإل د هللالصال ديتهللصهااهللمداهللالابب ِّة

هلل. 2)صتصف بهللالسباهللصالصسيحاهلللتحد د 

هلل

هلل

هلل

                                                 
هللال   راهلل 1) هللىب  هللهللخيل  هللصجعص  هللاميا هلل صا هللب و هللالا ويت هللهللالمتصس "ا"مستدبا ّيعصوهلل123الا  هللاال ِّصل ِّةالس يسة

 .252صهللاع1996البيعي

 .34صهللامبجالهللسيب،هللااألمب ّ ِّة"المفب هللالاببيهللب وهللالخ يبهللالمتصس يهللصمابصعهللالاباّةهللهللاةبا  هللخاياعهلل 2)
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 املطلب الثاني
ةأثر 

ّ
ةاحللف اجلديدة يف تدعيم مصادر التهديد للمنطقة  اسرتاتيجي

ّ
 العربي

هلل

الج  د  هللتجديههللالمع ددةهللهللإسدتبات ج ت مابصعهللالتايصوهللصالحصابهللالايهلل   د هللالح درهللفديهللصموهللخ اهلل

وهلل وهللت دددكهللاالجتهددي اتهللصتعصىدددتهللاألفّدديبهللصاآلباءهللحددصاهلل بدديبههللصعتيحجددد اهللح ددثهلل تبدد ِّهللهلل تتادد ِّهللهللهللالابب ِّددة

الكهللبداهللصصاألمعديِّهللهللاسدّبيِّهللحد هللالتحديلرهللالإلدرهللالمعتدي هللفيهللالمع ددةهللود هللت داهللهللال ِّصايتهللمالهللباضهللاالتهيو ِّهلل

 هللفيهللةاهللصتاماهللى رهللتعيميهللم ي بهللالته  اإلو  ميهللالاببيهلل ميعهللتح  يتهللت   هللموهللو ص هللالتبا ِّهللهللالعِّ يع ،الهلل

هللة 1) لتيتب وهلللعيهللميهللهلل؛ ب اةهللهاههللالد ص هللصاستدباءهلللتح  يتهيإلرهللهلليلعِّ باهللصبالابب ِّةالمع دةهلل

تدد هلل)خدديب هللمهمِّهللالح ددرهللصهللاسددتبات ج ِّة وهللالهدد رهللمددوهللصباءهللت ددكهللاالتهيودديتهلللتحد دد،هلل هدد ارهللهللهلل-1

اتخ ،هللمعيمهللمعيس هلللاماهللهصالمع دة هلل الهللصودتهللالحيجدةهللفديهللسدبِّ هيهللصاعتاديبهياهللصالتد خاهللالوصِّ

.هللصهعددديكهللحددد  ثهلل وهللهددداههلل 2)صمبصعدددةهللالحبّدددةهللصسدددبىةهللاالعتاددديبهللحب ِّدددةبهللالابب ِّدددةمع ددددةهللال

هللمع ِّمددةإويمددةهللفدديهللّيعددتهللبدد اهللخ دديباتهللسدديبدةهللل ح ددرهللتددعهللالتخ دديهللىعهددياهللتتمبدداهللهللسددتبات ج ِّةاال

ت وهللل تد خاهللىسدّب ِّهللل موهللصالتاديصوهللفديهللالادبقهللاألصسد اهللصالهّدب هللالخي دةهللبإعاديءهللفدبوت وهلل

هلل. 3)الحدصابهللبدبامجهللفديالماتبّةهللهللال ِّصايهللفيهلل ح هللم ّصوهللتصاج ههللةالابب ِّهللالهللفيهللالمع دةهللسبِّ ال

هيتت كهلل تّموهللخ صبتهيهللفيهلل وهللما دعهللاالتهيوديتهللالمببمدةهللفديهللمجدياهللالتاديصوهللمديهللبد وهللهللهللالتصجِّ

هيتالايهللو هللت اهللإل  هللت كهللهللاالمعتدي هللموهللالمع دةهللفيهللالم ىهللالدب  هللال ِّصاالح رهللص و هللصهللالتصجِّ

اهلل صهللو هللتُستخ عهلل با، هيهللالابب ِّة ح هلل صاهللالمع دةهللهلل، ِّهللهللتىم  ِّيفيهللهللتايبك وهلل تبت هللى  هيهلل

اتلمعحهللتسه  تهللل   ميتهللإلرهللتؤ يهللهللإو  م ِّةالح راهللصميهللو هلل عتجهللىوهللالكهللموهللب ص هللفااهللهللدصِّ

اإلو  مديهللالاببدياهللصتا دعهللم دي بهللته  د ههللادب هةهللبل مدةهللهللالعِّ ديعفيهللالمع دةاهللصخ فديتهللفديهلل

هللل صع.إلرهللايتهيهللالخ  جهللالبيع ةهللالتيهللالهللت ااهلل بيبهيهللصت اى 

                                                 
 .209صهللمبجالهللسيب،اهلل"ا  ع ي"الج اهللحصاهللالمههصعهللاالستبات جيهللالج   هلللح رهللاألهللىمي هللجي اهلل 1)

 .209صهلل،االمبجالهللسيبهلل 2)

 .53صهللمبجالهللسيب،اهللاع1997التدب بهللاالستبات جيهللالاببيهللةهلل 3)
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لمصاجهةهللميهلل ا ههللم دي بهللته  د هلل مدوهللهللالابب ِّةوهللمجياهللالت خاهلللح رهللاأل  ع يهللفيهللالمع دةهللإهللهلل-2

حد ص هللإلدرهلل مّوهللإ باّ هللمدوهلل وهللالمع ددةهللهديهللاألودب هللهللهلل. 1)م يلحهلل ى،يح هللصمخي بهللّيمعة

طهلل هللوالح ددرهللالج  دد  هللالتدديهللتت،ددمِّهللهللسددتبات ج ِّةالالتحدديلراهللصهدديهللالمباددحةهلللهددااهللالتدد خاهللت ب دددي

مايلجددةهللّيفددةهللم ددي بهللالته  دد هللصالمخددي بهللخدديب هللمع دددةهللعاددي  هللالتد  دد ياهللصإمّيع ددةهللالد دديعهلل

هلل. 2)و هللتجبىهلل اخاهلل با،يهللالمع دةهللام  ِّيتب

ص ىعهللهللالابب ِّةهللال ِّصاوهللاالتهيو يتهللالمببمةهللو هللتسيى هللإسباح اهللى رهللتحد ،هللإويمةهللى ويتهللمالهللإهللهلل-3

هللاي  سدتباهللصموهللهعيهللفإع هللالهلل مّدوهللمب ّ ِّةاألهللستبات ج ِّةاالالمعسجمةهللمالهللهللستبات ج ِّةاال ه افهيهلل

مددوهللتدد اى يتاهللصاسددتمبابهللالتصاجدد هللالفببدديهللفدديهللالمع دددةهللهللالابب ِّددةمدديهلل حدد ثهللفدديهللالمع دددةهلل

المخت هدةهللالهلل مّدوهللف د  هللهللمع ِّدةصى صاعهيهللى رهللالاباقهللصاستمبابهللالمهيص،ديتهللصالتبت بديتهللاأل

هللمب ّ ِّددةاأليهللاالتجيهدديتهللصم دديلحهياهللمددالهللالتبددي وهللفددهللمب ّ ِّددةاألهللسددتبات ج ِّةىددوهللاألهدد ارهللاال

تخ عهللهلل-فيهللعهي ةهللالم ير-لّوهللجم اهيهللهللاالابب ِّةاتجيههللباضهللالد،ي يهللفيهللالمع دةهللهللصبصب ِّةاألص

الحديلياهللالتديهللمدوهللهللاديلميِّهللالهللالعِّ ديعلسد  ب هللى درهللإلرهللالتيهللتسارهللهللميل ِّةالب سه رهللالمع صمةهلل

ميوهللتصجهيتهدياهللصجهةهللع بهيهللتبىهلل وهللالس  ب هللى رهللمعيبالهللالعه هللصتلم وهللصجص هللإسباح اهلل خ 

باتمدوهللخد اهللهللفبب ِّدةالصهللمب ّ ِّةاألصالكهلل ببت هلل وهللإسباح اهللبا ويتهيهلل هيهللهديهللىع دبهلللد هللت دصِّ

اهللسدصاءهللّيعدتهللالهّدب هللالابب ِّدةتلب بههللصح،دصبههللفديهللّيفدةهللالتبت بديتهللالمت دصب هللفديهللالمع ددةهلل

 هللمباهلل)مادبصعهللالادبقهللاألصسدهلل مب ّ ِّةة اهلل صهللالمتصس  ِّهلل-صبصب ِّةاألمباةهلل)الاباّةهللهلل صبصب ِّة

 . 3)هللالّب ب هلل صهللموهللخ اهللح رهللاأل  ع يهللمابصعهلل)التايصوهللصالحصاب 

 هللب هللموهللفهلل؛الابب ِّةالح رهللتجيههللالمع دةهللفيهللاألى،يءهللهللال ِّصاصهللمب ّ ِّةاألصفيهلل اهللتبي عيتهللالبؤىهلل

ل سدتهي  هللمدوهللهدااهللالتبدي واهللصفهدعهللمخت درهللمهديه عهللماديب الهللاألمدوهللصالتاديصوهللهللىبب ِّةإ جي هللس يسةهللمصح  هلل

صاالتهيو يتهللالمببمةاهللصالتعس ،هللبتبت  هللاألصلص يتهللالتيهللتخ عهللالمع دةهللباّاهللهللمع ِّةبت بيتهللاألصالحصابهللصالت

                                                 
 .163صهللمبجالهللسيب،ااهلل  ع ي""الج اهللحصاهللالمههصعهللاالستبات جيهللالج   هلللح رهللاألهللىمي هللجي هللاهلل 1)

 .165صهللالمبجالهللسيب،اهللاىمي هللجي هلل 2)

هللالعِّ يعهلل)محبب اهللفيهللمحم هللالس  هللس  عهللةيوإبِّهللصبصبيهللصال  هللالج   ةهللايلميِّهللالهللالعِّ يعفيهللهللى ِّ "الدصىهللال يهللهيلةهللساص ياهلل 3)

 .211صهللمبجالهللسيب،اهللالج   اهللايلميِّهللال
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لعهللتعجحهللبيالستهي  هللموهللالكاهللباهلل ا هللاالعدسيعهللالاببدياهللصعجحدتهللهللالابب ِّةهللال ِّصالّوهللالم ح ةهلل وهللهلل 1)ىيع

يعهللالددبابهللالحيّمدةهللفديهللجيع هللتباجالهللاهتمديعهلل دعِّهللهللإلرصإسباح اهللفيهللالمع دةهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  الصال يتهلل

هللىبب ِّةمميهللعتجهللىع هللى عهللإمّيع ةهللإ جي هللبؤ ةهللهللاالمع دةهللبيألموهللالدصميهللالاببياهللصالاماهللالماتبكهللالمصح 

الحدب هللالبديب  اهللصىد عهللالدد ب هللى درهللهللباد مصح  هللل اماهللالماتبكهللفيهللالمع دةاهللفيهلل،صءهلل داهللالتبت بديتهلل

فيهللمهيص،يتهللمايهد  هللح دبهللاعتاديبهللاألسد حةهللهللاإلسباح   ِّةهللعصص ِّةالإ با هللو،ي يهلل،ب هللالتس حهللصاألس حةهلل

ااتهللجد صىهللتادص هللى درهللالمع ددةهللبديلعهالهللصلدعهللتسدت الهللهللاوت دي  ِّةاهللى ص هللى درهللىد عهللتحد د،هللمعديفالهللعصص ِّةال

تادديصوهللهللإلددربتجدديص هللالبادد هللاألمعدديهللمددالهللح ددرهللاأل  ع دديهللل ص ددصاهللهللالابب ِّددةالمعتدددي هللمددوهللالمع دددةهللهللالدد ِّصا

هيتاوت ي ياهللفيهلل اهلل  هللمههصعهلل وهلل موهللاهللفد هللتّبِّهللالابب ِّةالح رهللتجيههللالمع دةهللهللفياألى،يءهللهللال ِّصاهللتصجِّ

مههدصعهللاألمدوهللهللإلدرفّدبهللالعخد هللالحيّمدةهللهللً هللفيهللالمع دةهللهصهلل موهللع يمهيهللالحيّعاهللفيهللح وهلللعهلل بتد، هللهللال ِّصلة

هلل. 2)الدصميهللالاببي

طهللل حدد اثهللصالتددلببهللبيلهادداهللالخدديبجيهللمت د دد هللهللالابب ِّددةألوهللتّددصوهللالمع دددةهللهلل  ِّىصالددكهلل طهللمسددبحي  احمددي

طهللفبب ِّددةالهللمع ِّددةصالمبددي باتهللاألهللل هاددا طهللاهللصالتدديهللتاّدد هللغ يبددي طاهللصىجدد اطهللهللىبب ِّددي اإلو  مدديهللهللالعِّ دديعفدديهللصا،ددحي

هللالاببيهللصا   .

 

 :ةعسكريّ الوالتسهيالت  منيّةأوالً: الترتيبات األ

الحددب هللهللبادد الج  دد اهللهللادديلميِّهللالهللالعِّ دديعبيله معددةهللى ددرهللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  عهددبا هللالصال دديتهللّدديوهللال

ىببهللالتلس  هلللمههصعهللالس عهللفيهللالمع دةهللالايهللّديوهللمدوهللهللالابب ِّةل هللاعاّيسيت هللى رهللالمع دةهللهللالبيب  اهللّيو

صح دددرهللاأل  ع ددديهللتجددديههللالمع ددددةهلللتحد ددد،هللم ددديلحهميهللهللاإلو  م ِّدددةعتيحجددد هللت ا ددد هلل صبهللبادددضهللالددددصىهلل

هللةىبب ِّدالتديهللتحديكهللل مع ددةهللغ دبهللهللمع ِّدةصّيعتهللإادّيل ةهللهداههللالمبح دةهللتتمبداهللفديهلل وهللالتبت بديتهللاأل. 3)ف هي

اهللص فادتهللبيتجديههللتج حدةهللاألهد ارهللصالم ديلحهللالمادتبّةهللصو مهديهللةهللهداههللالمع ددةصى رهللحسدي هللخ ص د ِّهلل

تسدتبا هللهللخيبج ِّدةهلل مع ِّدةتا  د هللالد ىص هلللم  دةهللفديهللاهللمميهللّيوهللل هللاألبدبهللىبب ِّةل يلحهلل  بهللصتبت بيتهللغ بهلل

بهللال يوةاهللصى رهللج    هللموهللوب اهللحمي ةهللم ي هلل مع ِّةجصاع هللاألموهللالدصميهللالاببيهللصإح اهللمّيعهيهللمهيه عهلل

                                                 
هللالدصىهللهللبّبهللم بيقهللتع ب اهلل 1) هللال باعهللاالستبات جيهللب و هللى صس هللصفيهللالابقهللاألهللال ِّصل ِّةصهللاإلو  م ِّة"ت صب  رهللببه

 .44صهللمبجالهللسيب،اهلل"امستدباهللالص وهللالاببي

 .17صهللمبجالهللسيب،اهللل يتهللالمستدبااؤصتح  يتهللالحي،بهللصمسهللاببيةو  ميهللالاإلهللالعِّ يع"هللحم ا حم هلل صسرهلل هلل 2)

 .34صهللمبجالهللسيب،اهللالج   هللصالصاوالهللالاببي"اهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يع"هلله ىهللم تّ اهلل 3)
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طهلل بت ددكهللهللالبح سددةلمحدديصبهللإلددرهللاقهللصى  دد اهللفإعدد هللسدد تعهللالت ددبِّهللهلل 1)ب سددهيهللالددعه اهللصحمي ددةهلل مددوهللإسددباح اهلل  ،ددي

هللالتبت بيتهللصالتسه  تهللى رهللالعحصهللاآلتية

 الترتيبات األمنيّة: -1

الح راهللصالتف ِّبهللالايهللح داهللفديهللفيهللبا هللاالتهيقهللى رهللتصس الهللح رهللاأل  ع يهللموهلل صاهللاألى،يءهلل

دد هللبادد هللاعتهدديءهللسددب هللإعادديح هللالمبياددباهللص صااهللهللإسددتبات جِّ ت صىد  تدد هلل الج  دد  اهللصتبدد اهللفدديهللص يحهدد هللصمهيمِّ

م  بهللالته   هللالبح  اهللبد  هللالمبيادب هللفديهللتها داهلل  ا هللل مهديعهللالج  د  هلللمصاجهدةهللم دي بهللته  د هللصمخدي بهلل

لابب ِّدةهللهللج    هللصموهللعصعهللمخت دراهللفّيعدتهللالد ىص هللاأل  ع  دةهللبإح ديءهللماديب الهلل مع ِّدةهللسديبدةهللفديهللالمع ددةهللا

صإىي  هللتها  هيهلل صهللاوتباقهللمايب الهلل مع ِّةهللج    اهللبغعهلل وهللت كهللالمايب الهللتعهلل  يغتهيهللموهللوباهللباضهللال ِّصاهلل

صهيهللهللاةهللالتايصوهللصالحصاب ةهللالتهيو ِّهلل عهيهللمّمِّهللهللإل هيالفبب ِّةهللبس يسةهللمستد ةهللىوهللم  ةهللالح راهللإالهلل ع هلل ع بهلل

هللايب الهللصالتبت بيتهللاألمع ِّةةاهللصموهلل هعهللهاههللالم 2)ةتسهعهللفيهللم   هللموهللالبدةهللصالاهيف ِّهلل

 ةمؤتمر األمن والتعاون في المتوسطهلل-أ

عاهللصبيوتباقهللتعهلل د يغت هللمدوهللوبداةهلل)فبعسدياهللصا  يل دي اهلل ددصعهللى درهللإعاديءهللمدؤتمبهلل1990فهيهللىيعهلل

ل تادديصوهللصاألمددوهللفدديهللالمتصسدد اهلل ،ددعهللّدد طهللمددوهللالصال دديتهللالمتِّحدد  هللاألمب ّ ِّددةاهللصّعدد اهللص صاهللمددوهللالمع دددةهلل

ى درهللالد،دي يهللهلل ع د ِّهللهللفاالتجااه األوللبحبهديةهللهللةباقهللالاماهللل مؤتمبهللاتجيهديتهللب بدصح  تهلل صهلل 3)الابب ِّة

حهللصالح هللمع اهللص س حةهللال ميبهللالايماهللصع ىهياهللصبعيءهللالبدةهللب وهللاأل بارهللالماديبّةاهللاألمع ِّةهللل،ب هللالتس ِّهلل

 صاهللحصاهللاالوت ي هللصتاج الهللالتايصوهللصالتّيمداهللاالوت دي يهللبد وهللالماديبّ واهللصمسديى ِّ هللهللاالتجاه الثانيص

 هللى درهللماديّ هيهللاالوت دي  ِّةهللص  ميتهدياهللص  دي  هللفدبصهللالامدااهللفديهللإاديب هلللمصاجهدةهللالمع دةهللى درهللالتف ِّد

فلخداهللباد اطهللهللاالتجااه الثالاثمخي بهللالهجدب هللغ دبهللالادبى ِّةهللالعيجمدةهللىدوهللسدصءهللاألحدصااهللاالوت دي  ِّةاهلل مديهلل

طهللص تا ،هللبيحتباعهللحدصقهللاإلعسيواهللصالتحصاهللعحدصهللال  مدبا  ِّدةاهللص ىدعهللمإعسيع ِّهلل ؤسسديتهللالمجتمدالهللالمد عياهللي

هلل. 4)ة  ِّهللصتاج الهللالمايبّةهللالس يس ِّةهللصالتا ِّهلل

                                                 
 .38-37صهللصهللالمبجالهللسيب،اهللالج   هللصالصاوالهللالاببي"اهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يع"هلله ىهللم تّ اهلل 1)

ةى وهللإهللاع بةهلل 2)  .29المي  هللمبجالهللسيب،ا ا5،هللبوعهلل)الم حهللاع1999ع سيو24صااع وهللهللومِّ

هللىعتباهلل 3) هللبو هللالعصب هللاألهلل  س ِّة"األهللىب  هللى ر هللصاعاّيسيتهي هللالمتصس  هللفي هللالاببياالج     هللالدصمي هللسيب،اهللمو هلل"مبجال

 .101ص

صهللصهللهللاع1997تمص هللا129الا  هللاال ِّصل ِّةالس يسةهللهلل"ااألصبصب ِّةهلل-الابب ِّةمعيهللل ا ويتهلل"البُا هللاألهللبباه عهللحمي  اإهلل 4)

222-224. 
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هللمؤتمر األمن والتعاون لغرب المتوسط: -ب

تعهلل بقهللهاههللالمبي ب هللموهللوباهلل)فبعسي هللل تايصوهللب وهلل صاهللغب هللالمتصس اهللص ى وهللىعهيهللفيهللم  عدةهلل

جيعدد هللاألصبصبددياهللعاهللص،ددمِّتهللّدد طهللمددوهللإ  يل دديهللصإسددبيع يهللصفبعسدديهللصالببتفددياهللمددوهللال1983مددباّاهللىدديعهلل

صالج احباهللصتصع اهللصالمفدب هللمدوهللالجيعد هللالاببدياهللإالهلل عهديهللفاد تهلللدتحه هللالج احدبهللى درهللاسدتباي هللل ب ديهلل

طاهللهللخاد ةهللىدبضهلل بيإل،يفةهللل جيع هللاالوت ي يهللصاألمعديهلللهدياهللىد ص هللى درهللتحهد هللالمفدب هللى  هدياهلل  ،دي

جهللبادضهللالد،دي يهللفديهللعهللالدايهللىديل1989و، ِّةهللال دحباءهللالفبب ِّدةهللل بحدثاهللبدعهللّديوهللاجتمديعهلل عجدةهللىديعهلل

عهللى رهللمستصىهللص باءهللالخيبج ِّةاهللصىبرهللاالجتميعهلل1990مجياهللالتايصواهللصجيءهللبا ههللاجتميعهللبصميهللىيعهلل

الا  د هللمدوهللفديهلل هللصتدعهللالتبيحدثهلل5+5 هللصباد هللاع،دميعهللميل ديهلل  دبحهلل ادبرهللبمجمصىدةهلل)5+4بمجمصىةهلل)

-26اجتمديعهللالج احدبهللفديهللالد،ي ياهللص ّ هللب يع هللالختيميهللى رهللالتايصواهللصالحصابهللبّيفدةهللالمجديالتاهللصتد ههلل

عهللالددايهلللددعهلل خدب هللب يعدد هللالختدديميهللىددوهللاجتمديعهللبصمدديهللإلددرهللمدؤتمبهللالسدد عهللفدديهللالاددبقهلل1991 ّتدصبب//27

اءهللت دصِّهللهلليعه األصس اهللص ّ اهللاحتبام هللالتهيقهللال يحرهللإالهلل باتهللتاببتهللخ صاتهللهدااهللالمدؤتمبهللصتصوهدتهللجدبِّ

هلل. 1)  مةهلللصّببي

لتصا داهللى درهللا  هللاألمب ّ ِّدةهللصالد ِّصاهللالفبب ِّدةهللىمد تهللالصال ديتهللالمتِّحدهللاصبا هللحب هللالخ د جهللالبيع دة

تحد ،هللم ديلحهيهللصاحتميل ِّدةهللاسدتخ اعهللالدصاىد هللهللإلرهللالتهيو يتهلل موهللمح ص  هللمالهلل صاهللالخ  جهللالاببيهللته ر

هلل 2)الج  دد  هللصتحسدد وهللو بتدد هللال ِّفيى ِّددةهللإسددتبات جِّ ت لخ مددةهللالح ددراهللف مدديهللإااهللتدد خاهللمددوهللالمع دددةهللحسدد هلل

يهللالمسدته  هللاألّبدبهللمدوهللت دكهللالتبت بديتهللبتبّ  هديهللى درهللاألبادي هللاألمع ِّدةاهللهللصالصال يتهللالمتِّح  هللاألمب ّ ِّةهللهد

اتهديهللصسدهعهيهللالحبب ِّد ِّّد هللوصِّ هلللهدديهللصتمب إعادديءهللإلدرهللبيإل،ديفةهللهللاةص  هدبهللالدكهللمدوهللخد اهللالتصاجد هللالاسدّبيِّ

اتهللالتحيلراهللى ص هللى رهللإبباعهللاتهيو ِّد عهلللمد  هلل1991يتهلل فيى ِّدةهللمدالهللالّص دتهللىديعهللوصاى هللجص ِّةهلللمسيع  هللوصِّ

سددعصاتهللويب ددةهللل تج  دد اهللص خددبىهللمميب ددةهللمددالهللبدديويهلل صاهللالخ دد جاهللصىدددص هللتسدد  حهللصتخدد  وهللل سدد حةهللىاددبهلل

ةاهللصو باهللصالبحب واهللصفيهللو دبهلل صجد هلل ّبدبهللمخد صوهللل سد حةهللاألمب ّ ِّدةهللصالاخيحبهللفيهللّاهللموهللالساص  ِّهلل

                                                 
هللا بياهلل 1) هللاأل"األهلللخم سي هللصهلل-بصمو هلل متصس  هللى ر هللاألهللاستبات ج ِّةببه هللح ر هللتجيه  باسيتهللهللاالابب ِّةهللال ِّصا  سي

 .82-81صهللصهللهللمبجالهللسيب،اهللصمستدب  ةاهللاستبات ج ِّة

ةى وهللإهللاع بةهلل 2)  . 5الم ح،هللبوعهلل)هللامبجالهللسيب،هللا11المي  هللاع1999ع سيو24صااع وهللهللومِّ
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  ِّديتهللةاهللصالّص دتهللبيسدتخ اعهلل با،د هيهللص جصاحهديهللفديهللالامةهللمالهللّاهللمدوهللالسداص  ِّهللفيهللالمع دةهللصهعيكهللاتهيو ِّهلل

اتهللالتحيلر الاسّب ِّةهلللدصِّ
هلل.هلل 1)

 التسهيالت العسكريّة: -2

صإوبابههللالمههدصعهللاالسدتبات جيهللالج  د هلللد اهللهللصإستباتج ت با هللالتف  بهللالايهلل ب هللى رهللىد   هللالح رهلل

دد هللصص يحهدد هللالج  دد  هللبددإ اب هللهلل–الددايهلل  ددبحهلل دددصعهللى ددرهلل سددي هللتا  دد هللاألمددوهللاألبص    سددياهللصتبدد اهللمهيمِّ

 ددد هللفّدددب هللالادددباّةهلللتحد ددد،هللالسددد عهللصمايلجدددةهللم دددي بهللالته  ددد هللالمحتم دددةهللهللهللاأل مددديتهللصمعاهددديهللىبدددبهللتا 

ةاهللهدااهللالباد هللصالمخي بهللالّيمعةهللّلس ص هللب عهللصصويحيهللصمصاجهتهديهللبديلدصِّ هللإااهللمديهلل  دبحتهللته  د اتهللفا  ِّد

ددةهللالددبِّ عهلللهددياهللمددالهللاألخدداهللهللة اعدديهلل وهللل ح ددرهللالحدد،هللفدديهللمايلجددةهلل  ِّدد و،دد ِّةهللتهدد  هللم دديلح هللالح ص ِّددةهللصمهمِّ

طهللأليِّهللعهللالتدِّهللبيالىتبيبهللى  )ف تص هللفيهللمج  هللاألموهللمدوهللوبداهللهلل  هللبيلح صاهللى رهللمصافدةهللاألمعهللالمتِّح  هللتحيا ي

اتدد هللإلددرهلل يِّهلل ددةهللخدديب هللالمع دددةهللصعددداهللوصِّ مّدديوهللفدديهللالادديلعهللتهدد  هللف دد هللهللبصسدد يهللصال دد وهللصل دددصعهللالح ددرهللبمهمِّ

اتهللل حهدي هللى درهللم ديلح هللصىد عهللالمسدي هللبهدي م يلح اهللصاستخ اعهللهاههللالددصِّ
دةهللصّديوهللمدوهللودباباتهللهلل 2) ومِّ

اءاتهللال  مدةهللل،ددميوهللاسدتخ اعهللاتحددي هللغدب هلل صبصبدديهلل1996بدبل وهللىديعهلل عهللاسددتا ا هللالح هديءهللاتخددياهللاإلجدبِّ

الد باتهللصاأل صاهللالجميى ِّةهللل تحيلراهللصخي ةهللت كهللالام  ِّيتهللالتديهللتاعدرهللاالتحدي هللاألصبصبديهللصلد  هللّداهلل

رهللمسدتدب طهللفديهللمعدي ،هللال ِّصاهللاألى،ديءهللبديلح راهللممديهلل ه دئهللالادبى ِّةهللالس يسد ِّةهللصالديعصع ِّدةهلللتد خاهللالح د

هلل. 3)مح ص  هللّيلامياهللاألفب دي

 ميهللالمع دةهللالابب ِّةهللفد هلل ببعهللالح رهللاتهيويتهللمالهللّاهللموةهلل)م دباهللصاألب واهللصتدصع اهللصالمفدب اهلل

ىد هللاتهيو يتهللمايبهةهللمالهللإسباح اهللت  مهيهللبتدد  عهللالد ىعهللال صجسدتيهللل ح درهللإااهللمديهللهللف، طهللىوصمصب تيع ي هلل

اءهللمعيصباتهللصت ب بيتهللماتبّةهلللعجيقهللفيهلليتهللىسّب ِّةهللىم  ِّهللهللة ِّهلللاحتي هللإل هيهللل د يعهللب المع دةاهللصالد يعهللبإجبِّ

ةهللل هللمستدب طهللهللة  ِّهلل هلل. 4)مهمِّ

                                                 
-31صهللصهللاهللمبجالهللسيب،هللاالمتف ِّباتعحصهللس يسةهللمتاي اةهللمالهللهللالخ  جهللالهيبسيةهلل ب سي هلل يهللفصلبهللصا يوهللاصل سباهلل 1)

32. 

 .178-177صهللصاهللمبجالهللسيب،هللصالدصىهللالا مراهللال ِّصليِّهللهللالعِّ يعمستدباهللهللةالدصِّ س يسةهللهللغسيوهللالا ياهلل 2)

 ع.24/6/1996هللاع بةهلل ح هةهللالح ي هللاهلل 3)

 .23صهللمبجالهللسيب،اهللصبصبي"ا خ،يعهللإلهللاألمب ّ ِّة  سيهللصالبؤ ةهلل"األهللاى ِّ ّمياهللمسيهلل 4)
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اتدد هللصت ددص بهلل صودد هللّاددهتهللحددب هللالخ دد جهللالبيع ددةهللل ح ددرهلل،ددبصب هللالبحددثهللفدديهللإىددي  هلله ّ ددةهللوصِّ

طهلل وهللالتد خاهللالفببدي باتهللالمستدب  ِّةهللفيهللمايلجةهللاأل مةاهللى مي بهداههللالحدب هللهللاستبات ج ِّةهلللتعسجعهللمالهللالت صِّ

هللتحتهللم  ةهللالح راهللصجبىهللالتعس ،هللب وهللال ِّصاهللاألى،يءهللفيهللالح رهللب صب هللمستد ِّهلل هلل. 1)ةلعهلل جب 

 

 :العربيّةالحلف الجديدة تجاه تحقيق األمن في المنطقة  استراتيجيّةثانياً: 

 ةمنطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط -1

هللالدد ِّصامد ىهللالتدد اعهللهللإلددرالدايهلل سددتع هللهللالمتف ِّددبالح ددرهللتع  د،هللمددوهللفّددب هللمههدصعهللاألمددوهللهللإسدتباتج ةهلل

  دي  هللهللإلدرصالتيهللتستع هللهللابيلماي  بهللبا   هللالم ىهللل موهللفيهللالمع دةهللمع ِّةالمايبّةهللبيلحصابهللصالتبت بيتهللاأل

الا ويتهللالمتبي لةاهللصبعيءهللىصاماهللالبدةهللفّيعتهللفّدب هللإعاديءهللمدؤتمبهللاألمدوهللصالتاديصوهللفديهللالادبقهللاألصسد هلل

بهداههللالمع ددةهللتامداهللى درهللالمصاءمدةهللبد وهللم ديلحهيهللصتّدص وهللع دعهللهللصاالد ِّهللصامياهلل فب د يهللب صاىيهلل وهللت كهلل

ى رهللالمستصىهللاإلو  ميهللالهبىي.هللمميهلل حد،هللأل بارهللالماي لةهللتحد ،هلل ه افهيهللصم يلحهيهللى رهللّيفةهللهلل مع ِّة

ةهللةهللمعهديهللصالب سد ِّهللالمتاديبّةهللاألفد ِّدهللوت دي  ِّةصاالهللةس يسد ِّهللالوهللالا وديتهللإ"هللةالمستص يتهللاستعي اطهللى درهللمدصلدة

هلل. 2)فيهللالمع دةهللمع ِّةست هبهلل،موهللهااهللاإل يبهللست،موهللاستدبابهللاله يّاهللاألالتيهلل

طهللموهللهاههلل مدوهللتح  د هللىد  هللمدوهللالعددي هللإلعجديقهللمبداهللهداههللالدع عهللهللل ح راهللالهللبد ِّهللهللةستباتج ِّهللاالصاع  وي

هللة 3)فيهللالمع دةهللمع ِّةاأل

هللالت اعهللاأل بارهللالمايبّةهللبيالتهيويتهللالمببمة.هللهلل-1

هلل.هللمع ِّةيتهللاألص،الهللماي  بهللم  مةهللبيلتبت بهللهلل-2

هللص،الهلل ل ةهلللمباوبةهللم ىهللالت اعهللاأل بارهللالمايبّة.هللهللهلل-3

هللىماهللتسص ةهللل ع اىيتهللى رهللمب  هللالحاهللالس مي.هللهلل-4

                                                 
 .209صاهللمبجالهللسيب،هللىمي هللجي اهلل 1)

التالهللفببعبهللفي عه  اهلل 2) س س ةهللهللصبصبيهللصابّيحهيا ميعهلل صاالحتميالتهللهللالتح ِّ يتهللفب د يةإصس هللصامياهللفيهللالابقهللاألهللتحصِّ

ِّّ مهللبصهلل بية هللا 17ميبات)محي،باتهللاإل -19صهللصهللاع1998هللاستبات ج ِّةاالصالبحصثهللهللل  ِّباسيتميباتهللاإلهللب

20. 

التالهللفببعبهللفي عه  هللاهلل 3) س س ةهللهللصبصبيهللصابّيحهيا ميعهلل صاالحتميالتهللهللالتح ِّ يتهللفب د ية صس هللصامياهللفيهللالابقهللاألهللتحصِّ

ِّّ مهللبصهلل بية هللا 17ميبات)محي،باتهللاإل  .21صهللهللاع1998هللاستبات ج ِّةاالصالبحصثهللهللل  ِّباسيتميباتهللاإلهللب
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طهللالتيهلل ّصوهلللهيهللس صّهللاص،الهللىدصبيتهللى رهللاأل بارهللغ بهللالم ت مةهللهلل-5 طهللمايّسهللي هلللت كهللالماي  ب.هللهللي

هللحهللصع ى .س ِّهللحهللصالح هللموهللالتىد هللاتهيو يتهللتعصهللى رهللتحب عهللاالىت اءهللالمس ِّهللهللهلل-6

هللإاباكهلل برهللبيلثهللل هلل ببهللإ جيبيهللفيهللتها اهلل ع مةهللالبويبة.هللهلل-7

بعدديءهلله يّدداهللإلددرهللاهللص حتددي هللمهددعِّهللةهللل ع اىدديتهللصالد،ددي يهلل مددبهللإوهللالددد ب هللى ددرهلل دد يغةهللح ددصاهللسدد م ِّهلل

الّببىاهللتّصوهلللهيهللالد ب هللى رهللالكاهللصلتحد ،هللهاههللالهّب هللصتعه اهيهللى درهلل بضهللهللال ِّصاةهللبمايبّةهللمؤسس ِّهلل

تد هللتبسد خهللفّدب هللحداهللال دباىيتهللبديل بقهللالسد  مةهللفديهللمهمِّهللتّدصوهللهللبّد وهللالمتصودالهللإويمدةهللمالصاوالهللفإع هللم

يتهللص ددهةهللفدديهللالمع دددةاهلللهدديهلل دد ح ِّهللهللإو  م ِّددةهللرفدديهللإويمددةهللبعددهللى ِّ ةهللل مسددياألب واهللصالددكهللّخ ددص هللتمه   ِّدد

هلل. 1)ويعصع ِّة

ل،ددميوهللهللى ِّ صهعدديكهللمددوهلل دد ىعهلل وهللع ددعهللاألمددوهللاإلو  مدديهللالتدديهللتددعهللإىدد ا هيهللسددتّصوهللىصامدداهللمسددي

 هللياهللالايهلل  ىعهللص ا ِّهللاهللصخي ةهللفيهلل،صءهللع يعهللالادصبيتهللالهاِّهلليِّهللال ِّصلالستدبابهللى رهللالمستصىهللاإلو  ميهللصا

اإلو  ميهللالاببيهللهللالعِّ يعتستاه هللبحب هللالخ  جهللالبيع ةاهللصى عهللو ب هللهللفبب ِّةالاهللصباضهللاآلباءهللمع ِّةالبعرهللاأل

هللةىسددّب ِّهللودد باتهللألوهللص،ددالهللالح ددصاهللصفددبضهللالادصبدديتهلل ت  دد هللهلل؛ل  ددباعهلل اخ  ِّددةى ددرهللفددبضهللح ددصاهلل

طهللموهللخيب هللالمع دةهلل ب صهلل،بصب ِّهللهللخيبج ِّةفإوهلل صبهلل  بارهللهلل؛ّيف ةاهللصلهااهللصاوت ي  ِّةهللةس يس ِّهللص هلل. 2)ي

 في منطقة الخليج العربي: -2

إوهللبؤىهللالح درهللباددلوهللتحد دد،هللاألمددوهللفدديهللمع دددةهللالخ دد جهللالاببددياهللعيباددةهللمددوهللإ باكهلل وهللالمخددي بهلل

صمجديصب هللهللإو  م ِّدةاهللصمدوهللودصىهلل اخ  ِّدةيباةهللمدوهللتحد  يتهللفيهللهاههللالمع دةهللعهللال ِّصاصالته   اتهللالتيهللتصاج هلل

التديهللتامداهللهللالد ِّصاةهللبد وهللالع اىديتهللالح ص  ِّدهلل اخ  ِّدةالهلليلتحد ِّ يتبهلل د ِّهللإ باوهللصالادباقاهللص دهللإلرفيهللإايب هلل

هلل. 3)ى رهللتصتبهللالا ويت

يكهللةاهللإالهلل عد هللعجد هللهعدفيهللمع دةهللالخ  جهللالاببيهللل ع اىيتهللالح ص  ِّهللهلل اخ  ِّةالل تح  يتهللهللهم ِّةصمالهللاأل

اهللمبداةهللحددصقهللاإلعسديواهلل هم ِّدةمالهللاإلغهياهللالمتام هللىوهللو،ي يهللتبد صهلل ّبدبهللهللفبب ِّةالمبيلفةهللف هيهللموهللالدصىهلل

                                                 
 .21صهللهللالمبجالهللالسيب،اهلل 1)

 .36صهللالمبجالهللسيب،اهللالج   هللصالصاوالهللالاببي"اهللال ِّصليِّهللهللعالعِّ ي"هلله ىهللم تّ اهلل 2)

هللاستبات جيهلللت صباتهللال باعهللالاببي تد هلل 3) هللالبحصثهللاالستبات جيهللالدصميهللإهللاع1997سباح  يهللىيعاإلهلل-ع هللماه  ى ا 

ِّّ المهلل ما،ةهلل ا12)هللاستبات ج ِّةهللتبجميتةهللمحجص هللىمباهلل)تا  ، هللمب ّيااأل هللاستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

 .5-4صهللصهللاع1997
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طهللمددالهللس يسدديتهللال  مدبا  ِّددةصغ ددي هلل طهللصاعسددجيمي التدديهللهللفبب ِّددةالهللالدد ِّصااهللف مدديهلل مّددوهللتهسدد بههللى ددرهلل عدد هللاتسدديوي

لتحد دد،هللم دديلحهيهللص هدد افهيهللهلل ِّددةخيبجتسددتخ عهللمددوهللت ددكهللالمهدديه عهللصالدد ىصىهللإل هدديهلل  ا هلللتعه دداهللس يسدديتهيهللال

اهللصالبؤىهللاأل  ع  ةهللفيهللمع دةهللالخ  جهللتستع هللى رهللى  هللمدوهللاألهد ارهللل د صاهللاألى،ديءهللفديهللستبات ج ِّةاال

صادب يعهي هللبيسدت با ههللبلسدايبهللهللال عيى ِّةالح رهلل با هللتحد دهياهللمعهيهللالح صاهللى رهللالعه هلل)ى  هللالح ي هلل

مجيصب اهللص بتب هللمالهللالكهلل،ميوهللالص صاهللل سصاقهللهللص صاهللإو  م ِّةىوهللمعتج  هللموهللوصىهللهللال ِّفيعمعيسبةاهللص

طهللاسته ّ ِّهلل اهللصل حهدي هللى درهلل مدوهللهداههللالمع ددةهللمب ّ ِّدةاألصهللفبب ِّدةالةهللل معتجيتهللالخ  ج ةاهللبيىتبيبهيهلل سصاوي

مس  ب هللفيهللالمع دةاهللّميهللح اهللمالهللالاباقاهللح ثهللهللإو  م ِّةوصىهللهللةتمعالهللو يعهلل  ِّهللهللمب ّ ِّةاألفإوهللالتصج هيتهلل

حببد هللاألصلدراهللص،دبب هللفديهللحدب هللالخ د جهللالبيع دةاهللصالدكهلللد  هللمدوهللبدي هللتحد د،هللهللتعهللتدد  عهللالد ىعهلللد هللفدي

التصا وهللب وهللالدصت وهللاإلو  م ت وهلل)إ باواهللصالاباق هللفحس اهللصإعميهللالستع ارهللوصتهميهللصمعاهميهللموهللماي لةهلل

فدديهللالمع دددةاهللبح ددثهللت ددبحهللهللمع ِّددةتح  دد هللم ددبهللصتسددص ،هللالتبت بدديتهللاألهللبادد اهللخي ددةهللاإلسددباح   ِّةهللدددصِّ ال

الهللهللإو  م ِّدةهللودصِّ  صهللهلل ِّةهلل صلدةت خاهللألهللةهللفيهللالمع دةهللصمع دةهللالخ  جهللخي ةاهللصبالكهلل يِّهللمحصب ِّهللهللوصِّ إسباح اهلل

هللل صال ديتهللهللمع ِّةتلب بهللفيهللالمع صمةهللاأل  تبد وهلل عد هللخد اهللاهللص 1)صخ هيحهديهللالمتِّحد  الخ  ج ةهللهدصهللتد خاهللصتحد  

تحد د،هللاالسدتدبابهللاإلو  مديهللفديهللالمع ددةهللادب هللال عهلللهللإو  م ِّدةهللودصِّ فإوهللمعدالهلل هدصبهللهللفبب ِّةالهللالعِّ بصجهةهلل

صى درهللهللفبب ِّدةالرهللإالهللىببهلل صبهللفيىداهللصمؤادبهللل ددصىهللاهللصالمحيف ةهللى   هللصف،هللهاههللالبؤىهللالهلل تلتِّهلليِّهللال ِّصلص

مصحد  هلل صهللهللىبب ِّدةهللإو  م ِّدةفّب هللمدوهللادلعهيهللإ جدي هللودصىهللهللةصاستباي هلل  ِّهللهللامب ّ ِّةاألهللالمتِّح  ب سهيهللالصال يتهلل

بيلمحيف دةهللى درهللهللالعِّ دبفديهللما مهديهللتتصافد،هللصصجهدةهللهللفبب ِّدةالهللدصِّ الخ  ج ةهلللتحد ،هللمباهللهاههللاأله ار.هللص

طهللفيهلل  ِّهلل تجبىهللفيهللالمع دةاهللمميهلل عسدجعهللمدالهللالهّدب هللهلل مع ِّةتبت بيتهللهللة موهللإسباح ااهللصاىتبيبههللىيم طهلل سيس ي

هللاإلسددباح   ِّةهللالابب ِّددةالبام ددةهللإللفدديءهللالمدي اددةهللهللمب ّ ِّددةاألح ددياهللالددكاهلللددااهللّيعددتهللالمسدديىيهللهللاإلسددباح   ِّة

المع دددةاهللّمدديهلل عدد هللتددعهللإاددباكهللفدديهللهللمع ِّددةالخ دد جهللالاببدديهللإاددباكهللبا،ددهيهللفدديهللالتبت بدديتهللاألهللصخي ددةهلل صا

  هللاأل دباراهللةهللب هةهللمباو هللفيهللمدؤتمبهللم ب د هللل سد عهللفديهللالادبقهللاألصسد هللصالمحي بديتهللمتاد ِّهللالساص  ِّهلل

طاهلل ىعهللتحيلههيهللمالهللتبّ يهللصبااهللّداهللالجهدص هلللمعد الهللصى   هللّيوهللال ىعهللاألمب ّيهللمتصا  طهللإلسباح ااهللص  ،ي

هللةاسدددّب ِّهللالتخ ددد صهللالادددباقهللمدددوهللتبسددديعت هللإلدددرهللإ دددباوهللمدددوهللامدددت كهلل سددد حةهلل مددديبهللاددديمااهللبيإل،ددديفةهلل

هلل. 2)ستبات ج ِّةاال

                                                 
هللاصل سباهلل 1) هللصا يو هللفصلب هللالهيبسيةهلل سي  بهلل ي هللهللالخ  ج هللمال هللمتاي اة هللس يسة هللهللاالمتف ِّباتعحص هللف   ةة س س ة هللصباق

ِّّ المهلل ما،اهللتبجميتهللخ  ج ةا  .6-5صهللصهللهللاع1997ستبات ج ِّةاهللاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

 .36صهللهللسيب،امبجالهلل يهللفصلبهللص  يوهللاصل سباهلل 2)
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تاماهللإلوعيعهلل صاهللالمع دةهللفديهللالخ د جهللهللفبب ِّةالهللدصِّ الصهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  صهعيهللع ح هلل وهللالصال يتهلل

ب  اهللىببديهللهللجصاباهللمالهللاستباي هلل يِّهللموهلل صاهللالوي ميوهللهللته   هللل عه هللصلع يمهيهللاألمعيبهللال  الاببيهللبلوهللم

هللمسدؤصل ِّةصّيوهللتبّ  هديهللى درهلل وهلل مدوهللالخ د جهللهدصهللمدوهلل.ل د يعهللباماهللموهللالع هللتلم وهللاالستدبابهللبيلمع ددة

 ادص هللى درهللالدعه هللصمديهللهللفالبعاد االقتصااديصااع وهللصح هيحهي؛هللألوهللم ديلحهعهللتع دصيهللى درهلل بادي هللى  د  هلل

اهللسددصاءهللبيالّتادديراهلل صهللاإلعتددي هللصالتسددص ،هللالح ددرهللمددوهللاسددتبميباتهللصمعدديفالفدديهلل حدددد هلللدد صاهللاألى،دديءهلل

اهلل 1)صح هيحهديهللبلسدايبهللمادصلدةهللالمتِّحد  ف تا ،هللب،دميوهللتد ف،هللالدعه هللل صال ديتهللهللالبعد األمنيصاألببيقاهلل ميهلل

ةهللاهللبيىتبديبههلل ل ِّدإو  م ِّدةهللودصِّ هللةالخيصهللبيلعه هللبمعالهللالس  ب هللى   هللموهلل  ِّدهلللبعد االستراتيجياهللإلرهللبيإل،يفة

ِّّعمدوهلل ل ديتهلل ادديلميِّهللالهللالعِّ ديعى درهلل ب هللصالسد هللالدتح
هدديهلل ِّتي ىددي هللالحدب هللالبيلبدةهللى درهللالادباقهللالتديهللهللوهلل 2)

عهللصتدد اى يتهياهللصىدد عهللاالسددتدبابهللالددايهلل دديحبهيهللفدديهللالمع دددةاهلل2003ىدديعهللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  الصال دديتهلل

-20-19ىدد هللمدؤتمبهللفديهللال صحدةهللبديلهتب هللمدوهللصهلل 3)ف هبتهللمخيصرهللموهللامتد ا هيهلللد صاهللالخ د جهللالاببدي

التعهللباعصاوهلل"2004ع سيوهلل ح رهللاأل  ع يهللصاألموهللفديهللالخ د ج"هللصالهد رهللمدوهللصباءهللاعاددي ههللبحدثهللهللتحصِّ

التال صالج صبصل تّ دةاهللص ببهديهللى درهللهللةس يسد ِّهللالالتيهلل ب تهللى رهللاستبات ج يتهللالح درهللمدوهللالجصاعد هللهللتحصِّ

هلل. 4)مع دةهللالخ  ج

فدةهللالصسدديحااهلللحهدي هللى درهلل مدوهللمع ددةهللالخ د جهللبّيإلدرهللاالج  د  هللهللت إسدتبات ج ِّهللفديلح رهلل سدارهللىبدبهلل

هللة 5)إلرصإبسيءهللوصاى هللاباّةاهللصتايصوهللتستع هلل

 ل ح ر.هللحب ِّةتست  الهللاست اي هللالد الهللالبهللحب ِّةإويمةهللمصاعئهللب -1

 المحتم ة.هللهللمهيمِّ فيهللالمع دةهللالستخ امهيهللفيهللهللةىسّب ِّهللإعايءهللوصاى هلل -2

بدديبهللالددعه اهلل اهللمبدداةهللالح ص ِّددةته  دد اتهللل م دديلحهللهللةالهللتسددت  الهللب هلل  ِّددسددب اهللتدد خِّهللهللوددصِّ إعادديءهلل -3

 حاهللعد  .صصسي

                                                 
 .108صهللاع2003 ابهللالّتي هللالاببياهللب بصتاهلل صبياتبجمةهللىمبهللاألهللا"لايلعهللالج  س ي هللا "هللجصوهللب جباهلل 1)

 .76صهللمبجالهللسيب،اهلللعهللالاببيايتجيههللالاهللاألمب ّ ِّةصجهةهللع بهللفيهللت صبهللالبؤ يهللهللحسوهللعيفاةاهلل 2)

 .49صهللامبجالهللسيب،هللا"  سيهللص صبههللالمحتماهللفيهللمع دةهللالخ  ج صابهللح رهللاأل "هللمصسرهللحم هللالد  اهلل 3)

 .49صهللالسيب،االمبجالهللهلل 4)

هللا بياهلل 5) هللاألاألهلللخم سي هللصهلل-بصمو هلل متصس  هللى ر هللاألهللاستبات ج ِّةببه هللح ر هللتجيه  باسيتهللهللاالابب ِّةهللال ِّصا  سي

صهللصهللهللاع2009هللاابا هلل21الا  هللاماه هللالبحصثهللصال ِّباسيتهللالابب ِّةهللاالابب ِّةهللال ِّصاجيماةهللهللاصمستدب  ِّةهللاستبات ج ِّة

131-132. 
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 اهللاألىبيءهللل موهللالخ  جي.  ي  هللحجعهللالمسيهمةهللموهلل صاهللالخ  جهللبتحمِّهلل -4

 ب وهلل صاهللالمع دةهللصالح ر.هلل لما صميتي  ي  هللوصاى هللالتايصوهلل -5

التحصاهللال  مدبا ياهللموهللخ اهللالمايبّةهللفيهللمابصعهلل"الابقهللهللام  ِّيتتسيهعهلل صاهللالخ  جهللب -6

 األصس هللالّب ب".

واهللصتددلم وهللىبددصبهلل مددوهللل سددهوهللفدديهللمع دددةهللالدددبوهللعاهللصاألمددحهدد هللالسدد هللام  ِّدديتالمسدديهمةهللب -7

ته   هللالدب عةهللفيهللال صميااهللمدوهللخد اهللت ب د،هللودبابهللمج د هللإلرهللضهللاألفب ديهللالتيهللتتابِّهلل

اتوهللمادديبّةهللعهللالمت،ددمِّهلل2008تاددب وهللاألصا//7ال ددي بهللبتدديب خهللهلل1838األمددوهللبوددعهلل هللوددصِّ

 يهللصمّيفحةهلل ىمياهللالدب عةهللوبيلةهللسصاحاهللال صميا.هلل  ِّهللالح رهللبيلت

هلل

 :العربيّةبة على المنطقة ثار المترتّ ثالثاً: اآل

هللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  تبجمةهلللس يسةهللالصال يتهللهللالابب ِّةح رهللاأل  ع يهللتجيههللالمع دةهللهللاستبات ج ِّةتاُ هلل

تبس خهلله معتهيهللىبدبهللسد  بتهيهللهللى درهللمعديبالهللإلرهللفيهللالمع دةاهللصسا هيهللهللالح ص ِّةالبام ةهلللحمي ةهللم يلحهيهلل

دبصلددةاهللىدد ص هللى ددرهللاتخياهدديهللمددوهللمّيفحددةهللاإلبهددي اهللص ىمددياهللالددعه اهللص،ددميوهللت فددد هللل فددب هللبلسددايبهللم

فدديهللإ دديبهللىمدداهللهلل سدديل  هللل تدد خاهللفدديهللاددؤصوهللالمع دددةاباحددالهللصهللالجميىدديتهللالمت بفددةالتخب دد اهللص عادد ةهلل

هللةالد يعهللبتعه اهلل  ِّهللفيهللهلل.لعاي  هللالتد    ِّةخيب هللالمع دةهللهللمهيمِّ صسالهللع يقهللهللستبات ج ِّةاالالح رهلللت ب ،هللهاههلل

مدوهللالممّدوهلل وهللهللاسدتبات ج ِّةاال هللم ديلحهلل ى،ديح اهللص،دموهللهداههللالايلعهللته ِّهللفيهللّيوهللمهللفيهلل يِّهللهلل مع ِّةةهللمهمِّهلل

طهللفديهلل داهللاال ىديءاتهللهللا ح هللالمصاوالهللالمسته فةهلللتحبّيتهللالح رهللمستدب طهللهللالابب ِّةتّصوهللالمع دةهلل خ ص دي

صاإلبهددي اهللصاعتادديبهلل سدد حةهللالدد ميبهللهللاأل ددصل ِّةبددلوهللالمع دددةهللب حددةهللخ ددبةهلللتعدديميهللالحبّدديتهللهللفبب ِّددةال

هيت  1)الايما تصافدتهللمالهللم د حةهللإسدباح اهللهللالابب ِّةالج    هللهاههللتجيههللالمع دةهللهللت بإستبات ج ِّهللالح رهللهللتصجِّ

الماتبكاهللصهاههللاالتهيويتهللهللال ِّفيعيتهلللح هللاتهيو ِّهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  مالهللالصال يتهللهلل مع ِّةالتيهللتبتب هللبيتهيويتهلل

مديهللسديى هللى درهللص،دالهللإسدباح اهللفديهللاإلسدباح  ياهللمهلل–التبّديهللهللاسدّبيِّهلليتهللالتايصوهللالّيعتهللم خ طهللالتهيو ِّهلل

مصودالهللمم د هللى درهللخيب دةهللالح درهلللتعه داهللس يسدت هللفديهللالمع ددةاهللصسديى هيهللى درهللتح  د هللمجيلهديهللالح دصياهلل

                                                 
هللال سصوياهلل 1) هللإبباه ع هلل"الاهللمبا  هللمو هللص باّة هللالس ع هللاألإجا هللاّيل ة هللالمع دة هللفي هللهللاالابب ِّةمو هللاال ِّصل ِّة"الس يسة

 .248صهللاع1994ع سيوهللا116الا  
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بدةهللصموهللخ اهللميهللسب،هللاّبههلل مّوهللب يوهلل هعهللاآلبديبهللالمتبتِّهللاهلل 1)خ ميتهيهللمستدب طهللإلرهللصجااهللالح رهللبحيجةهلل

هللت كهللى رهللالعحصهللاآلتيةهللةاسّب ِّهللاللتسه  تهللصاهللمع ِّة ببهللتبت بيتهللالح رهللاألهللالابب ِّةى رهللالمع دةهلل

هللةفي البعد األمني مريكيّةاألعلى الواليات  العربيّةتصاعد االعتماد في المنطقة  -1

الج  دد هللصاله معددةهللى ددرهللهللادديلميِّهللالهللالعِّ دديعبيلسدد  ب هللى ددرهللهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد   هللالصال دديتهللّدديوهلللتهددبِّهلل

 بددبههللى ددرهللالح ددراهللع ددباطهللالمت ّهدديهللتبسدديعةهلل سدد حةهللهللة ِّددال ِّصلفدديهللتهدديى تهللالا ودديتهللهللةايلم ِّددالالس يسددةهلل

ب هللصتّعصلصج يتهدديهللصحيجددةهلل صاهللالح ددرهلللهدديهللفدديهللمجددياهللالدد ىعهللالتدعدديهللصاإللّتبصعددياهللصمبصعددةهللعددداهللمت ددصِّهلل

اتال هللاسّبيِّهللاهللالكهلل ّسبهيهلل ميعهللالمبي ب هللفيهللتح   هللالمهيعهللصالح صاهللل  ميتهللخي ةهللب ب اةهللالت خاهللالدصِّ

طهللصحجمدد هللصحدد ص ههللص هددبهللالددكهللج  ِّدد لما ددعهللالعخدد هللهلل  ِّىفدديهللحددب هللالخ دد جهللالبيع ددةهللصالب ددديواهللهددااهللالصاوددالهللي

هلل. 2)مب ّ ِّةاألاىتمي  ةهللى رهللالحمي ةهللهللإلرهللالابب ِّةالحيّمةهللفيهللالمع دةهلل

هللالمتِّحد  اهللصخي ةهللالخ د جهللالاببديهللل صال ديتهللالابب ِّةفيهللالمع دةهللهللمع ِّةصاألهللةاسّب ِّهللالالتبا ةهللهلل  ِّتص

اإلو  ميهللالاببيهللصباّاهللىيعاهللح ثهللهللالعِّ يعب هللتبّتهلل بيبهيهللى رهللّب هللاوت ي  ِّة،فص يتهللهللإلرهللمب ّ ِّةاأل

حاهللصادباءهللاألسد حةهللصال ديحباتاهللصالتهيفدتهللالاببديهللحهللصىددص هللالتسد ِّهللاستع فتهلل يوت هللال   ي هللعهديتهللالتس ِّهلل

طهللمدوهللالصال ديتهللهللةاسّب ِّهللاللاباءهللالما اتهلل اهللصبب  يع دياهللصى درهللغدبابهللالدكهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  صخ ص ي

هلل" طهللفيهللالابقهللاألصس اهللصالهللت ااهللالمؤاباتهللتد اهللىيلم ِّهلل "هللصهصهلل ّببهللمابضهللل س قهلل  ّإ و عهللمابضط ي

بهدااهللاالتجديههللهللاسدّبيِّهلل.هللصإوهلل  ي  هللاإلعهيقهللال 3)ةفيهللالمع دةهللالابب ِّهللهللاسّبيِّهللى رهللت يى هللصت ب هللاإلعهيقهللال

هللمب ّ ِّدةاألهلل  المتِّحداألمدبهللالدايهلل فدالهللبيتجديههللاالىتمدي هللى درهللالصال ديتهللهلل؛ ِّدةال ِّفيىصهللمع ِّدة هللالبعدرهللاألالهللتا ِّهلل

هلل.هللمع ِّةل حمي ةهللصاالع صاءهللتحتهللم  ةهللالح رهللاأل

هلل

هلل

                                                 
هلل  هياهلل 1) هللبو هللهلل بباهيع هللالا وة هللهللالخي ةاهللاإلسباح   ِّةهلل-األمب ّ ِّةح ص  هللتبجميت هلل ما،اهلل ا16)هللاستبات ج ِّةس س ة

ِّّ الم  .36صهللاع1998هللاستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

التالهللفببعبهللفي عه  اهلل 2) س س ةهللهللصبصبيهللصابّيحهيا ميعهلل صاالحتميالتهللهللالتح ِّ يتهللفب د ية صس هللصامياهللفيهللالابقهللاألهللتحصِّ

ِّّ مهللبصهلل بية هللا 17ميبات)محي،باتهللاإل -14صهللصهللاع1998هللاستبات ج ِّةاالصالبحصثهللهللل  ِّباسيتميباتهللاإلهللب

16. 

هللالهصابياهلل 3) هللبا ي هللالبحمو هللالهللىب  هللاألهللاسّبيِّهلل"التصا و هللالابق هللمع دة هللهللصس "افي هللا143الا  هللاال ِّصل ِّةالس يسة

 .240-239صهللصهللهللاع2001 عي ب
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هللةفي المنطقة العربيّةغير  اإلقليميّة قّوةالتنامي دور  -2

 وهلل عهديهللتتجد هلل تبِّدهللامب ّ ِّةاألهللالمتِّح  موهللخ اهللتتبالهللس يسيتهللح رهللاأل  ع يهللصتصجهيتهللالصال يتهلل

هلل مع ِّددةاهللمددوهللخدد اهللال ىي ددةهلللتبت بدديتهللةالابب ِّدداإلسددباح  يهللفدديهللالمع دددةهللهلل–التبّدديهللهللالدد ِّصبتص  ددرهللهللإلددر

هللالعِّ ديعاهللص دؤ يهللالدكهللل ،دف هللى درهللىبب ِّدة  بارهللغ بهللمالهللل تحيلرهللهللالابب ِّةهلليل ِّصاصإو  م ةاهللمميهلل  فالهللب

طهللصاسددتف ل هللاإلو  مدديهللالاببددياهللمددوهللح ددثهللته  دد ههلل مع ِّدد طهللي صخ خ ددةهللبعدديههللالس يسددةهللبعسدد هللص بجدديتهللهللاوت ددي  ِّي

تبس خهللصجص هيهللفيهللالمع ددةاهللمدوهللخد اهللم  دةهللالح درهللإلرهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  مخت هةاهللصتسارهللالصال يتهلل

األ  ع يهللبإويمةهللمايب الهللتايصوهلل معيهللمالهللّداهللمدوهللتبّ دياهللصإسدباح ااهللصبإادباكهللىد  هللمدوهلل صاهللالمع ددةهلل

هللالد ِّصالتحد ،هللاالستدبابهللفيهللالمع دةهلللتحد د،هللم ديلحهيهللصمصاجهدةهللإ دباواهللهداههللهللإستبات ج ت فيهللهللالابب ِّة

ت كهللالمخ  ديتهلللبسدعهللع ديعهللإو  مديهللج  د هللفديهللالمع ددةهلل تعيسد هللصم ديلحهياهللّمديهللالتيهللتّصوهللىدبةهلل ميعهلل

بهيهللمستادديبهللاألمددوهللالدددصميهللاألمب ّدديهللالسدديب،هلل)  ف عددصهلل بجعسددّي هللفدديهللّتيبددةهلل"لصحددةهللالادد بعجهللت ددصِّهلل

هلل. 1)ج ةهلل" صبصابتهيهللالج صستباتهللمب ّ ِّةاألالا مرةهللاله معةهلل

هلل

 :العربيّةى المنطقة حلف األطلنطي الجديدة عل استراتيجيّةرابعاً: أثر 

ى دددرهللح دددرهللاأل  ع ددديهللبتف  دددبهللىد  تددد هللهللاددديلميِّهللالهللالعِّ ددديعالتددديهللح ددد تهللفددديهللهللاتالتف ِّدددب بدددبتهلل

هدديتاهللح ددثهللإوهللت صإسددتبات ج ِّهلل الج  دد  اهللصو،ددي يهللهللصاإلو  م ِّددةاتجهددتهللعحددصهللالاصلمددةهللهللادديلميِّهللالهللالعِّ دديعهللتصجِّ

هللالعِّ دديعتتهددب هللبددب  هللهللّ ِّددةمب األهللالمتِّحدد  اهللصبمدديهللإوهللالصال دديتهللالدد ِّصااألو  دديتهللفدديهللباددضهللالمجتمادديتهللص

مدوهللهللالابب ِّدةلس  ب هللصاله معةاهللصتّي هللتسد  بهللى درهللحبّديتهللالح درهللفديهللالمع ددةهللإلرهللااهللصتسارهللايلميِّهللال

األخدبىاهللحتدرهلل اخداهللالتحديلرهللعهسد اهللصهدااهللهللة ِّدال ِّصلصاوالهللعجيحهيهللفيهلل ىعهللبد هيهللى رهللحسدي هللاأل دبارهلل

هللالعِّ ددباهللمددوهللصجهددةهللالابب ِّددة ددرهللالمع دددةهللح ددرهللاأل  ع دديهللالج  دد  هللبلببهدديهللىهللاسددتبات ج ِّةألوهللت دددرهللهلل  ِّى

بهللىعهيهلل)ميبتوهللاع  ك هللالسه بهللاألمب ّيهللالسيب،هللفديهللتداهلل ب د هللبدصلد ةهلل"إوهللاألص،ديعهللصّميهلل ابِّهللهللمب ّ ِّةاأل

ود ب هللمتاي مدةهللى درهللهللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  تتد حهللل صال ديتهللهللالابب ِّدةصالمع ددةهللهلليِّهللال ِّصلالباهعةهللى رهللال ا  هلل

ِّّع ل مع دةاهللصإح اثهللتحصاهللاسدتبات جيهللف هديهلللّدصوهللهداههللالمع ددةهللهللخيبج ِّةصالهللة اخ  ِّهللالفيهللالتهيى تهللهللالتح

التتلب باطهللبيلهللاإلو  م ِّةموهلل ّببهللالع عهللهللتا ِّهلل هلل. 2)ة ِّهللال ِّصلفيهلله ّاهللالمع صمةهللهللستبات ج ِّةاالهللتحصِّ

                                                 
 .21صهللمبجالهللسيب،اهللص ياهللغ اصياهلل 1)

فيهللهلل فيقهللالمستدبا"ااهللتصا عيتهللعهي ةهللالدبوهللتجيههللالص وهللالاببيةهللالمتِّح  س يسةهللالصال يتهللهللفّبتهللعيم،هللىب هللالهتيقاهلل 2)

 .107صهللمبجالهللسيب،اهللالدصىهللالا مراالاب هللصهلل)محبب هللبباه عهللالسيمباحيإخ  اهلل
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اءص مّوهللب يوهلل هعهللاآلبيبهللالمتبتبةهللى رهللالمع ددةهلل الح درهللالج  د  هللبتف  دبهللاإل باكهللهللاسدتبات ج ِّةهللجدبِّ

ميتصبيخت اهللهللالابب ِّةاألموهللفيهللالمع دةهللهلللمههصع اإلو  ميهللالاببيهللصتباجا هللفيهللالمع دةهللى رهللهللالعِّ يعهللمدصِّ

هللهللالعحصهللاآلتية

 :العربيّةر اإلدراك لمصادر التهديد في المنطقة تغيّ  -1

 اع القرار والنخب الحاكمة:على صعيد صنّ  -أ 

،ددي يهللمددوهللمديصمددةهللل سددتاميبهللاإلو  مدديهللالاببدديهللحددصاهللىدد  هللمددوهللالدهللالعِّ دديعفدديهللّدديوهللهعدديكهللتصافدد،هلل

اهللبيستبات ج يتهللالددصىهللالابب ِّةفيهللالمع دةهللهللال ِّصابب هللإلرهللصاعتهي هللس يسةهللم،ي  هللل ح رهللالتيهلله فتهلل

هداههللالمهديه عهللهلل 1)الحب هللالبيب  اهللصالصوصرهللفيهللصج هللمحديصالتهلل مدجهللإسدباح اهللفديهللالمع ددةهللإبِّيوالا مرهلل

التيهللىدبتهللاعتهيءهللالحب هللهللةايلم ِّهللالياهللصلّوهللالب حةهللاإلو  ميهللالاببهللالعِّ يع يم  هللفيهللمباحاهللتلس  هللهلل  ِّت

هلل  ِّىفدد هللهللاالابب ِّدةتف بهللإ باّيتهللبادضهللالعخد هللالحيّمدةهللفديهللالمع ددةهللهللإلرهلل  ِّتعهلل1990ىيعهللهللبا البيب  هلل

اهللهللّميهللهصهللالحياهللفديهللع دب هللىبب ِّةمالهلل  بارهللغ بهللهللالابب ِّةهللهبى ِّةالتديءهللم يلحهللص ه ارهللباضهللالع عهللال

لهيهللصل موهللالدصميهللالاببيهللبد بهللمديهللهللالبح  بهللالته   هلل  إسباح اهلللعهللتا هللمهلل وهللإلر صاهللالخ  جهللالاببياهلل

 ِّّ لهااهللالته   اهللصموهلل مب ةهللالكهللت اى يتهللحب هللالخ  جهللالبيع ةاهللص صلةهللو بهللالتيهللتبىهللهللىبب ِّة هلل  بارهللتا

هلل. 2)ةهللمب طهللته   هللمحتمااهللّيلساص  ِّهللهللم  ب وهللباضهلل صاهللمج  هللالتايصوهللالخ  جيهللعهس هلل عهيهلل

هللةايلم ِّددالتتهيىدداهللمددالهللالم دديلحهللهللالابب ِّددةفدديهللالمع دددةهللهللالدد ِّصاتهللالم دديلحهلللددباضهللفدديهللحدد وهلل  ددبح

اتبهللالابب ِّدةهللالد ِّصاصو هللعتجهللىدوهللالدكهللاسدتايعةهللبادضهللهللمب ّ ِّةاألص  جعب دةهلللمصاجهدةهللبادضهللاأل مديتاهللهللددصِّ

هللةالابب ِّهلل خصاهللالمع دةهللإلرهللهلل  ِّتالتيهللهللاإلو  م ِّةلتهللاإل باّيتهللبيتجيههلل هصبهللعصعهللج   هللموهللالته   اتهللصتب ِّهلل

اءفيهلل احب هللالتلب بهللاألمب ّيهلل ىدوهللمداءهللهللالابب ِّة هصبهللفباغهللاستبات جيهللفيهللالمع دةاهللصىج هللالدصىهللهللجبِّ

فحيتهلللّداهللمعهديهللمصوههديهللهللإلرهللالابب ِّةعهللالّ يوهللالاببيهللصاعدسيعهللاألع مةهلل  ِّهللتإلرهللهلل  ِّىالكهللاهلل 3)هااهللالهباغ

هللة 4)ةهللفيالمتمبِّ ببيهللاهللمميهللعتجهللىع هللالتاّ كهللفيهللبصابتهللاألموهللالدصميهللالاتبىهلل ع هللهصهللاأل حِّهلل

                                                 
 .8صهللمبجالهللسيب،اهللصس يهلل"ا "مخي بهللصتح  يتهللالمابصعهللالابقهللهللحم هللبيبتا هلل 1)

 .66صهللمبجالهللسيب،اهلل"تح  يتهللالصاوالهللصالمستدباهللالاببي"اهللّ صف  هللمد ص اهلل 2)

هللاع1993اهلل211 الا هللبياصالتمسكهللبمههصعهللالس ي  "االمستدباهللالابهللالابب ِّة–هللالابب ِّةىب هللالمعاعهللالاميبا"هللالخ فيتهللهلل 3)

 .65ص

هللاألهلل 4) هللحيا هللمة هللالابب ِّة هللالسيبالاهللاع1996ىيع هللالدصمي هللالمؤتمب هللالاببياهللتدب ب هللاع1997 يب هللا219الا  هللالمستدبا

 .52ص
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 .الابب ِّةهلل–هللالابب ِّة وهللالتّيماهللالاببيهللهصهللال ب ،هلللتحد ،هللالتعم ةهلل -1

 .هللالابب ِّةهلل–هللالابب ِّة ميعهللالخ فيتهللهلل وهللهللالت،يموهللالاببيهللوصيِّهلل -2

 .الابب ِّةهلل–هللالابب ِّةلحاهللال باىيتهللهللدصِّ الى عهللصبص هللاستخ اعهلل -3

 الاب هلل عهسهع.هللصل ِّةمسؤى عهللالت خاهللاألجعبيهللفيهللمسيحاهللاألموهللالاببيهللبيىتبيبههلل -4

ِّّاصعت جةهللالتاّ كهللفيهللت كهللالبصابدتاهللالتديهللّيعدتهلل  هللفديهللاألمدوهللالددصميهللالاببدياهلليحجدبهللاألسدهللتاد

طهللص باي اطهللج    هللبتهّ بهعاهللصالتلببهللبيل،دفص هللبهلل صلص ِّهللصتف ِّهلل يتهللصإ باّيتهللالعخ هللالحيّمةاهللصاتخياهيهلل عمي ي

هللة 1)م يهباهللمعهيهللا ِّ  تهللبالتيهللتمبِّهللهللة ِّهللال ِّصل

حسدد هللال ددبصرهللالج  دد  هلل  ددبحتهللتع ددبهلل وهللالخ ددبهللمددوهللهللالابب ِّددةالمع دددةهللهللفدديهللالدد ِّصا وهلل -1

 ال اخاهللصل  هللموهللالخيب .

اهللالابب ِّددةتدد اخاهللالم يلدد اهللمددوهللح ددثهللإوهللم يلدد هللاآلخددب وهلل  ددبحتهللتدد خاهللفدديهللالم يلدد هلل -2

ال،خعهلللد  هعهللهللةاسّب ِّهللالالهللال عيىيتهللصتؤببهللف هياهللفمب طهللموهللم  حةهللالفب هللاستمبابهللمجمِّهلل

هللىيم دة اهللههللموهلل ببيقهللصتافلميهلل  بِّهلل اهللصالدكهلل ت  د هللتحد د،هلل ّبدبهللود بهللمدوهللب دالهللاألسد حةهلل  د  

هلل فيى ِّدةصالخ  جيهللخي ةهللهصهللاألّببهللاباءهللل س حةهللبغعهللتحد دهيهلللدد باتهللهللالابب ِّةصالسصقهلل

فديهللالمع ددةهللهللالد ِّصاعهللى درهللتحدتِّهللهللمب ّ ِّدةاألتحد،هللل هللاألمواهلللّدوهللاسدتحديويتهللم  دةهللالحمي دةهلل

خ دصصهللفديهللمديبداهللتحد د،هللم  د هلل صاهللالخ د جهللتحد ،هللم يلبهيهلل)صااع و هللبهااهللالهللالابب ِّة

بتصف بهللاألموهللىوهلل ب ،هللصااع واهللصى   اهللفإوهلل صلص يتهللالدصىهللالّببىهللىّستهللعهسهيهللى رهلل

اهللف عهلل ا هلل ح هلل تح ثهللىوهللاألموهللاإلو  ميهللالاببيهلل ّببهللميهلل تح ثهللىدوهلل مدوهللالابب ِّةالمع دةهلل

ل دةهللفديهللمههدصعهللع دب هللاخت اهللإلدرالخ  جاهلل صهلل موهللالابقهللاألصس هللصالمتصسد اهللصالدكهلل ف،درهلل

ص همهدديهللهللالبح سددةتباجددالهللاالهتمدديعهللالاببدديهللبيلد،ددي يهللإلددرهللهلل  ِّتاهللصت ددكهللالتدد اى يتهلل 2)األمددو

هيهللالهللّاهلل صلةهلللد،دي يهللتاد ِّهللاهللصت  ِّهللالابب ِّةهللالدصم ِّةةاهللعت جةهللت ى عهللاإل اب هللاله س  ع ِّهللهللد، ِّةال

لهدااهللبح سةهلللهياهللو هللتّصوهللبيعص ةهلللف بهياهللصخا ةهللالحّصميتهللموهللبا،هيهلل ّببهللموهللالخيب اهلل

صخي دةهللالخ  ج دةهللمعهديهللهللالابب ِّةهللال ِّصاصح هيحهيهللبيوتعيعهللهللمب ّ ِّةاألهللستبات ج ِّةّيوهللعجيقهللاال

                                                 
 .106صهللاع1996 يب هللا24الا  هللالمستدباهللالاببياهلل"االابب ِّةهلل-الابب ِّة"الع اىيتهللهللحم ا  صسرهللهللحم  هلل 1)

ِّّ المهلل ما،ةهللااستبات ج ِّةتبجميتهللهللصس افيهللمع دةهللالابقهللاألهللالاسّب ِّةال عيىيتهللهللفباعسصا هللّ  مصواهلل 2) الاببيهللهللب

 .6-5صهللصهللاع1998ستبات ج ِّةهللاالهللل  ِّباسيت
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عهللاألمدوهلل د ِّهللتإلرهللهلل  ِّىةاهللمميهللاله س  ع ِّهللهللد، ِّة وهللاألموهللصاالستدبابهللل  هعهللالهلل بتب هللبحاهللال

طهللالدصميهللالاببيهللبمجم  اهللفّيوهللغ يبد طهللصا،دحهللي هلل  ِّدة اخالاهللصتادي عهللالمخدي بهللالابب ِّدةلد با  هللهللي

ِّّ مؤبب اهللصغ ي هللمهللىبب ِّةهللوصِّ صغ ي هلل ةهللسد ِّهلل هللاصهلل  فةهللمؤسِّهلل عالهللالدبابهللالاببيهللالمصحِّهللهللب

دد ةهللغ ددبهللمبتهعددةهللإل اب هللالددع عهللسدد ِّهلل اهللصتمت ددكهلل دد ح يتهللمؤسِّهللتحددد،هللالحدد هللاأل عددرهللمددوهللالتصحِّ

 . 1)الحيّمةهللةس يس ِّهللال

ةهللبهللى درهللإمّيع ِّدحد هللالهلل دت دإلدرهللص داهللهللالابب ِّدةبهللاإل باكهللل ىهللالعخ هللالحيّمةهللصالد ي اتهللإوهللتف ِّهلل

هيهللص فايلهدياهللصّدالكهللتدبداهللالصجدص هللاألجعبديهللى درهللّيفدةهللسد صّ ِّيتوبصاهللإسباح اهللفيهللالمع دةاهللصإعمديهللتبب دبهلل

طهلل   ،هللى  هيهللوصاى هللصتسه  تاهللصىسّب ِّهلل اّيل اهللفإوهللّيوهلل طهللي اهللصإوهللّديوهللإو  م ِّدة ا صع هللتبت بديتهللهللاوت ي  ِّي

هلليت.فيعهللىوهللحدصقهللاألو  ِّهلل بببهللبلع هلل هللىبب ِّةل صاهللهلل اخ  ِّةالفيهللالاؤصوهللهللًطهللت خ  هلل

 :العربيّةعلى الصعيد الشعوب  -ب 

اهللصلدعهلل اد هللالابب ِّدةالدصميهللالاببيهللالهت ا هللو ميهللّب دبهللفديهلل اهديوهللالاداص هللهللاألموضهللمههصعهللتابِّهلل

اهللصالهللتص  درهلللدد باتهللاألمدوهللالاببدياهللصالهللتها داهللل مّيعديتهللالابب ِّدةب وهللالاداص هللهللتهيى  ِّةهعيكهللحبّةهلل

لصحدد  هللصالم دد بهللالصاحدد هللصالت،دديموهللصالتّيمدداهللمددالهللبا،ددهيهلل إلددرهللاوددةهللتصِّهللهللةالابب ِّدديلادداص هللفهلل 2)الابب ِّددة

ةهلللد ىهللت دكهللعاّيسديتهللسد ب ِّهللإلدرهللاهلل  ِّىت دكهللالمهديه عهللصا،د بابهيهلللهللالباضاهللإالهلل وهللميهلللح،هللبهيهللموهللاعد  

هللالابب ِّدةبا،دهيهللالدباضهلللاد عهللود ب هللاألع مدةهللصالحّصمديتهللهلل،د ِّهللالااص اهللصتبكهللىع هيهللاحتديعيتهللّب دب هلل

اهللصإعاديءهللالابب ِّدةهللالد ِّصاباهللصالجهديراهللصالمجيىدةهللفديهللبادضهللالد،دي ياهللمبداةهللالت دحِّهللهللى رهللمايلجةهللباض

تاددص هللبيلهيحدد  هللى  هددياهللصلددعهللتسددت الهللمايلجددةهللاأل مدديتهللفدديهللالمع دددةاهللصالتدد خاهللهللاوت ددي  ِّةمادديب الهللتعم ددةهلل

  هللبّاهللموهللالاباقاهللصل ب دياهللصالسدص اواهللصلبعديوهللصف سد  واهللىد ص هللى درهللصت خِّهللهلل اخ  ِّةالاألجعبيهللبيلاؤصوهلل

طهلللم ديلحهعهللامِّهللت  هللباضهلل صاهللالخ  جهللالت ى هللبلسايبهللالعه هللل لحيقهللال،ببهللبباضهلل صاهللالمع دةهللتحد ددي

إلددرهللهلل  ِّىاهللّدداهللالددكهللمب ّ ِّددةاألهللالمتِّحدد  ى ددرهللب سددهيهللالصال دديتهللهللفبب ِّددةالدةهللصم دديلحهللباددضهللالدددصىهللال،دد ِّهلل

طهللستبدرهللوهللالصح  هللإصهللااهللصاعدسيمهيالابب ِّة اصبةهللتحد ،هللالصح  هللب وهللالااص هلل تسدارهللهلل،دالهللادكِّهللصمصهللح مدي

هلل. 3)هللإل  

                                                 
 .66صهللمبجالهللسيب،اهلل"تح  يتهللالصاوالهللصالمستدباهللالاببي"اهللّ صف  هللمد ص اهلل 1)

 .51صهللهللمبجالهللسيب،اهللستدباهللالاببياالمهلل"تدب بهللالمؤتمبهللالدصميهللالسيبال"اهللاع1996هللىيعهللالابب ِّةمةهللحيلةهللاألهللاع بةهلل 2)

 .7-6صهللصهللاع1996اِّاابهللا205الا  هللالمستدباهللالاببياهللالخ  ج ة"اهلل-الابب ِّة"الا ويتهللهللهللااهللىب هللالخيل،هللىب هلل 3)
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الصحد  هللصالتّيمدااهللهللمادبصىيتّديوهللمدوهلل اد هللالماصوديتهلل مديعهللهللالابب ِّدةقهلل هصرهللالااص هللإوهللتم ِّهلل

فيهللهللالابب ِّةل ع مةهللصالحّصميتهللهللبسم ِّةصموهلل سبي هللاالعدسيميتهللت كهللالتباّميتهللالتيهلل فب تهيهللالس يسةهللال

 درهللمسدتصىهللاألع مدةهللفديهللس يسددتهميهللاهللألوهللالت،ديموهللالاببديهللاوت ددبهللىوت دي  ِّةصاالهللةس يسد ِّهللالالمجديالتهلل

وعيىدديتهلللت ددكهللالادداص هللصاحتديعدديتهللتجدديههللإلددرهللهلل  ِّتالمتبي لددةاهللبمادد اهللىددوهللت ددكهللالادداص اهللالتدديهللبدد صبهيهلل

دتهللهاههللاأل مةهلل ىدي هللاعتهيءهللالحب هللالبيب  هللص هدبتهللبصا بهديهللفديهلل  مدةهللالخ د جهللبا،هيهللالباضاهللصتامِّهلل

هلل.عتهللىم،هللت كهللاأل مةالبيع ةهللالتيهللب ِّهلل

التديهلل فدايهللجصاعبهديهللهللالابب ِّدةالج    هللتجيههللالمع دةهللهللبإستبات ج ت األ  ع ياهللهللص ميعهللاستمبابهللح ر

م  د هللمدوهللاالحتدديوهللصاالخت فديتاهللصت هدبهللإلرهللفإوهللهاههللاالعدسيميتهللتتج هللهلل؛  مةهللالخ  جهللالبيع ةهللةس يس ِّهللال

ت ادد هلل ب اددةهللهللسياساايّ الصااعيد الىجدد هللالتعسدد ،هللالاببددياهللصفادداهلللمحدديصالتهللاالعدد مي هللصالتّيمددا.هللفا ددرهلل

هللالد ِّصا صباطهللفيهللتل  عهللى ويتهللالااص هللببا،دهياهلللسدب هلل وهللى وديتهللبادضهللهللالابب ِّةهلل-هللالابب ِّةويتهللالا 

اهلل خ ،هللحيلةهللموهللالا اءهللصاالعدسديميتهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  ةهللى رهللب سهيهللالصال يتهللمالهلل  بارهلل جعب ِّهللهللالابب ِّة

هللب وهللت كهللالااص اهللص سب هللإبيب هللالع اىيت.هلل

مدوهللح دثهللامدت كهللبا،دهيهللل بدبصاتهللهللالابب ِّدةبد وهللالاداص هللهللهعيكهللفجص هللالصعيد االقتصاديصى رهلل

  مددةهللإلددرهللهلل  ِّتلتبددي وهللفدديهللمسددتص يتهللالما اددةاهللصإلددرهللاهلل  ِّىى ددرهللب سددهيهللالددعه اهللهللاالح ص ِّددةةهللصال ب ا ِّدد

ايم ةهللتد داهللمدوهللت دكهللالهجدص اهللصتسدارهللهللىبب ِّة اهللغ ي هللتعم ةهللفيهللهللالابب ِّةمستحّمةهللفيهللعهص هللالااص هلل

هلل. 1)ى الةهللبتص  الهللالببصاتإلرهلل

صتاد يهلل ص ديلهيهللهللالابب ِّدةاهللصتادب خهللالمجتماديتهللالابب ِّدةهاههللاالعادديويتهللفديهلل دهصرهللالاداص هلل

تجديههللالمع ددةهللهللفبب ِّدةالهيتهلللتصجِّهللإلرهللااهللبيإل،يفةهللالابب ِّةهللبسم ِّةالهللةس يس ِّهللالصصهوهللوصاهيهللصغ ي هللاإلبا  هلل

البعديءهللالبدديفيهللهللةاهللتسهعهللجم اهيهللفديهللحيلدةهللىد عهللاالسدتدبابهللص ى ىدةصميهلل فا هيهللموهللجصاع هللس ب ِّهللهللالابب ِّة

تهيهللصتيب خهياهللمميهلل هد هللت كهللالااص هللالد ب هللى درهللاهللص هد هيهللالبدةهللبهص ِّهللالابب ِّةالاببيهللصالعهسيهللل اخ  ةهلل

ىديم طهللهللىوهللبُا هيهللالدصميهللالايهلل ا ِّهللهللالابب ِّةفكهللابتبي هللالبديفةهللإلرهللمالهللمح  هياهللص ؤ يهللهللس يسيِّهللالتهيىاهللال

طهللل تابحةهلل هلل. 2)الااب ِّة سيس ي

هلل

                                                 
هللاإهلل 1) هللايبيه هللاالهللل ي  هللهللوت ي  ِّة"الجصاع  هللالابق هلل الس يهللصس  ة"ا ل تح  يت هللاع1994ابي هللا179الا  هللاال ِّصل ِّة 

 .125ص

 .42صهللمبجالهللسيب،اهللو  ميهللالاببيا"اإلهللالعِّ يع"الاصلمةهللص صبهيهللفيهللتهم اهللهلليبامعاعهللالامهلل 2)
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 : العربيّةاإلقليمي في المنطقة  النّظاموركائز  مقّومات خامساً: اختالل

تسااويا الباادائل المطروحااة التااي يهاادف ماان ورائهااا ماالء الفااراغ االسااتراتيجي الناااتج عاان  -1

 .العربي النّظامضعف 

هللمب ّ ِّدةاألالح رهللالج    هللالمسدتع  هللى درهللالدبؤىهللهللاستبات ج ِّةاهللفيهلل اهللالابب ِّةلد هللاه تهللالمع دةهلل

اهللهللصإوهلل اخ  ِّددةالبهللى ددرهللخيب ددةهللتهيى تهدديهللعمددي هللتهيى تهدديهللالتدديهلللددعهللتّددوهللمسددبصوةهللصتف ِّددل مع دددةاهللفدديهلل 

باتالح ددرهللبدد  تهللب ددبقهللهللاسددتبات ج ِّة الستح ددياهللالبُادد هللالدددصميهللل ع دديعهللهللال مع ِّددةهيهللالختدد ااهللالهتددب هللت ددصِّ

هللصاله ّداهللاألمعديهللالعِّ ديعاإلو  ميهللالاببيهللصإفباغد هللمدوهللم،دمصع اهللمدوهللخد اهللالدبب هللالمد دص هللبد وهللهدااهلل

هللإو  م ِّدةل ديلحهللتبت بديتهلل الدصم ِّدة ت هللل اهللص عياهللموهللخ ص ِّهللهللةس يس ِّهللالالمدتبقاهللالايهلل سته رهللالجفباف يهلل

اهللصلتحد د،هللخيبج ِّدةىدوهللالته  د اتهللالهللالد ِّفيعههللىببهللإ،ايرهللع ىدةهللبص صهللالعِّ يعتاماهللى رهللتهت تهللهللص مع ِّة

مددالهللتصجهيتهدديهللبإجهدديضهللهللالهللتتصافد،هللىبب ِّددةتحجدد عهلل صبهلل  ددبارهللإلدرهللىمدد تهللهللفبب ِّددةالهللسددتبات ج ِّةاالهداههلل

ةهلل صهللحجددجهللصاباحددالهللت  دهدديهللبدد وهللالحدد وهللصاآلخددبهلللتبددببهللإو دديح ِّهللهللخيبج ِّددةودد باتهيهللصاعتهددي هللماهدديهللس يسددةهلل

هللستبات ج ِّةاالاهللّميهللح اهللمالهللالاباقهللصالسص اوهللصل ب ياهللصاتجهتهللدصِّ الاستخ اعهللالح بهللى  هيهلل صهللاستخ اعهلل

طهللإىي  هللتبت  هللالمع دةهللإلرهللاأل  ع  ةهلل ةهللصم دي ب هللهدااهللالبُاد هللىبدبهللتدسد عهللغ دبهللوصم ِّدهللصى رهللعُس،هللجفباف ِّي

هلل. 1)المع دة

هللّ ه ِّدة  بحتهللمحاهللتعديوضهلللتد خاهللودصىهلل جعب دةاهللصهديهللالتديهلل  دبحتهللتحد  هللهللالابب ِّةصالا ويتهلل

اإلو  مدياهللصىم دتهللى درهللهللالعِّ ديعص مدوهللهللال ِّصلدةعم هللهاههللالا ويتاهللصعجحتهللبخ ،هللحيلةهللتعديوضهللبد وهلل مدوهلل

طهللىجدد هللص هددبهللج  ِّدداهلل 2)ياهللصّسددبهللالددباب هللب عهمدديمددوهللباُدد هميهللالدددصمهللاالبعدد وإفددباغهللّدد هلل اإلو  مدديهللهللالعِّ دديعي

طهللفهلل؛الاببيهللىوهللمصاجهةهلل  مةهللالخ  جهللالبيع ةاهللص  ميتهلل خبىهللح بتهللفيهللالمع دة هلل. 3)ب اهللا   هللصا،حي

اإلسد م ةهللفديهللمع ددةهلل سد يهللالصسد رهللهللالد ِّصاح رهللاأل  ع يهللصتصو ا هللاتهيوديتهللمدالهللهللاستبات ج ِّةإوهلل

 مديعهللاالعهتديقهللالاببديهللى  هدياهللص غ د،هللالبدي هلل ميمد اهللممديهللّديوهلللد هللاألبدبهللفديهللصالدصوي اهللّيوهللىدبدةهلل خدبىهلل

                                                 
اهلل49المتصس  ةةهللتح  اهللعتيحجهللمؤتمبهللببا صع اهلل"اؤصوهللالابقهللاألصس اهللالا  هلل-األصبصب ِّةه بعهللالّ  عياهلل"الاباّةهللهلل 1)

 .36-35اهللصهللص1996ّيعصوهللالبيعي

-8ل يتهللالمستدبا"اهللمبجالهللسيب،اهللصهللصهللصيتهللالحي،بهللصمسؤاإلو  ميهللالاببيةهللتح  هللالعِّ يع حم هلل صسرهلل حم اهلل"هلل 2)

9. 

هللالدصىهللهلل 3) هللال باعهللاالستبات جيهللب و هلل"ت صب هللى رهللهللال ِّصل ِّةصهللاإلو  م ِّةبّبهللم بيقهللتع بها فيهللالابقهللاألصس هللص ببه

 .17-16مستدباهللالص وهللالاببي"اهللمبجالهللسيب،اهللصهللص
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لمع دددةاهللص وهللتحددد،هللفدديهللال صلددص هللهللاإى دديءهللفب ددةهللل دد صاهللالمجدديصب هللل مع دددةاهللمبدداةهللتبّ ددياهللصإسددباح ا

طهللى درهلل صاهللالمع ددةهللصاوت ي  ِّةهللةس يس ِّهللمّيس هلل مسدتدب طاهللباد عهللإ جدي هللح  درهللهللالابب ِّدةاهللمميهلل دعاّ هللسد بي

الح درهللبيلسد  ب هللى درهللمعديبالهللهللاسدتبات ج ِّةاهللمدوهللخد اهللفبب ِّدةالعجحدتهللالس يسدةهللهلل ااخي ةهللاستبات جياهلل

ِّّهللال ِّصاالعه هللبت كهلل ل سد  ب هللى درهللاألص،ديعهللهللعهيهللموهللإويمةهللج ابهللودصيِّهللاهللصمحي ب هللالعهصاهللاإل باعيهللبميهلل م

فدديهللالخ دد جهللالاببددياهللصالددكهلل  تددديهللمددالهلل هدد ارهللإسددباح اهللفدديهللالمع دددةهللبيله دداهللبدد وهللالابصبددةهللصاإلسدد عهلل

 تاددتتهلل صبهللالحبّدديتهللهللفبب ِّددةالصهللمب ّ ِّددةاألاهللصهّددااهللصصفدد،هللالددبؤىهللماددبصعهللعه،ددصيِّهللهللصمحيببددةهلل يِّهلل

ال،د هي هللإلدرهللاضهلليتهللالتديهللتتادبِّهللةاهللصمعي دب هللاألو  ِّدرهللصاإلبهدي هللصاأل دصل ِّهللاإلس م ةهللبداباحالهللالت دبِّهلل

هلل. 1)ال  عي

 هلل:اديّةقتصااله مقّوماتو العربيّةاإلقليمي في المنطقة  النّظامفك االرتباط بين  -2

التال   ع يهللبيتجيههللالمع دةهللالتيهللاه هيهللالايلعاهللصالتيهللّيوهللموهلل بب هيهللاتجيههللح رهللاألهللة ِّهللال ِّصلهللتحصِّ

 هلل دّديوهلللهديهللاألبدبهللفديهللتد هللاالج    هللىببهللمايب ا هللمدوهللالادباّةهللصالتاديصوهللصالحدصابهللت بإستبات ج ِّهللهللالابب ِّة

مدالهللهللخيبج ِّدةلا ويتد هللالهللوت دي  ِّةاال دةهللاهللخي اخ  ِّدةالاإلو  ميهللالاببيهللل تايماهللمالهللو،ي يههللهللالعِّ يعحبّةهلل

بتهللى ددرهللالبُادد هللاهللصودد هلل بِّددخيبج ِّددة تهللفددكهللابتبي دد هللمددالهللمح  دد هللل دديلحهللب حددةهللالتدديهللسددهِّهللهللةايلم ِّددالالسددصقهلل

 ة 2)االوت ي يهللالاببيهللصاتخاتهلل اّيالطاهللمعهي

هلل صاحبةهللالخ  جهللى ِّ إلرهللموهللخ اهللتدس م هللفةهللالعربيّةللمنطقة  ةسياسيّ الإعادة ترتيب الخارطة هلل-1

ةاهللةاهللصخي ددةهللالعه  ِّددصاالسددتهي  هللمددوهللمددصاب ههللال ب ا ِّددهللفبب ِّددةالصهللمب ّ ِّددةاألالاببدديةهللص خ،ددالهللل ه معددةهلل

طهللاسته ّ ِّهللفبب ِّةالصتسخ بهيهلللخ مةهللال عيىةهلل ةهللل عيىتهعاهللصالمفدب هللالاببديةهلل  دبحهللاهللصجااهللمع هللسصوي

األخدبىاهللهللالابب ِّدةهللالد ِّصاهللاهلل مديمب ّ ِّدةاألصالاباّةهللهللصبصب ِّةاألمجيالطهللل تعيف هللاالستبميبيهللب وهللالمايب الهلل

إلىي  هللهللا ِّ إلعتي هللس الهللمهللغبب ِّةمباةهللاألب واهللصم باهللصلبعيواهللفهيهللتمباهللب حةهللاستبميب ةهللإلويمةهلل عيىةهلل

التيهللهللالابب ِّةهللال ِّصاةاهلل ميهللبيويهللسصقهللاسته ّ ِّهللاهللف، طهللىوهلل عهيهلل بهيهلللصفب هللاأل  يهللالايم ةهللالبخ  ة  ِّهللت

                                                 
هللهلل 1) هللالاميلسبِّ محمص  هللالح  هللتلب ب هللصغ صا هللصم  هرهللّ يبا هللالد ع هللتبجميتهللال هللالابقهللاألصس ا هللمع دة يهللى رهللمستدبا

ِّّ  اهلل ما،ةهللالم6اهللاستبات ج ِّة  .24-23عاهللصهللصهلل1996اهللستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

صهللهللامبجالهللسيب،هللصس  ةا احتميالتهللصمخي بهللالتحصاهللعحصهللالابقهللهللو  ميهللالاببيةاإلهللالعِّ يع"هللىب هللالدي بهللفهمياهلل 2)

 .54-53ص
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هدديتالهللتعسددجعهللمددالهلل فتدت،دديهللاسددتخ اعهلل سدديل  هللهللالتبه دد هللماهدديهلللت ص اهددياهللهللبب ِّددةفالصهللمب ّ ِّددةاألهللالتصجِّ

هلل. 1)إااهللل عهللاألمبهللةاسّب ِّهللالهللدصِّ الّيلخ بهللاالوت ي يهلللح هللالمدي اةاهللصالته   هللبيستخ اعهلل

االسدتهي  هللمدوهللتدسد عهللمدوهللى عهللود ب هللالادب هللإوهللةهللةعالميّ البمراكز السوق  العربيّةربط التنمية هلل-2

هللالعِّ ديعاهللالدكهللالابب ِّدة اخداهللالمع ددةهللهللىبب ِّدةتعم دةهللاسدتبميباتهللفديهللاهللصى عهللعجديحهعهللايلميِّهللسصقهللالاماهللال

هللاوت ي  ِّة،ارهللى ويتهللهللإلرب صبههللهلل  ِّىتحد ،هللتعم ةهللمستد ةاهللهلل مّيع ةىوهللهللالابب ِّةاإلو  ميهللفيهللالمع دةهلل

هلل. 2) ةهللمتّيم ةهللب وهلل صاهللالمع دةب عِّهلل

هلل

هللىدد ِّ ةهللو دديعهللويىيوددةهللإمّيع ِّددإإلددرهللهلل  ِّىهلل:خارجيّااةوالضااغوط ال العربيّااة ةسياساايّ الضااعف اإلرادة  -3

ةاهللص  دي  هللعسدبةهللالب يلدةهللصالهددباهللصتد عيهللل تّيماهللاإلعتديجيهللالاببديهللصتباجدالهللفديهللماد التهللالتعم دةهللالبادب ِّهلل

طهللى رهللالبىي ةهللال ح ِّهللهللامستص يتهللالما اة ،هللاالخدت التهللةهللفيهللالمع دةاهللصىمِّهللةهللصالتا  م ِّهللصهااهللاعاّ هللس بي

هلل. 3)دسيعالاببياهللصحيلةهللاالعهللالعِّ يعالتيهلل ايعيهللمعهيهلل

صصوصىهديهللهللبالنزعاة الشخصاية والفردياة: ةسياسايّ الوالنخاب الحاكماة  العربيّاةتأثر القيادات هلل-4

صال،ددفص يتهللاألجعب ددةهللالتدديهللالهللتاددجالهللالتّيمدداهللاالوت ددي يهللفدديهللالمع دددةهللهللخيبج ِّددةتحددتهللاإلغددباءاتهللال

ِّّهللهللالابب ِّة ميبهيهللل ديلحهللهللبعديءهللفيهللالمع دةهللصى عهللاالستهي  هللمعهياهللصاستبهللدصِّ العهيهللموهللإ،ايرهللم ي بهللصتم

هلل. 4) هللمستع هللى رهللالتّيماهللصاالع مي هللاالوت ي يهللب وهللصح ات ع يعهللإو  ميهللىببيهللمصحِّهلل

                                               

 

                                                 
موهللالدصميهللالاببيهللهللى رهللم ي بهللته   هللاألهللال ِّصل ِّةهللالمتف ِّباتببهلل هللد ا هللص ي اهللالسبحيوابباه عهللصمحم هللالمإخ  اهللهلل 1)

 .389صهللاع2013اهلل2الا  هللا40المج  هللااإلعسيع ِّة باسيتهللالا صعهللهللالحب هللالبيب  اهللبا 

 .36صهللامبجالهللسيب،هللو  ميهللالاببي"ااإلهللالعِّ يع"الاصلمةهللص صبهيهللفيهللتهم اهللهللمعاعهللالاميباهلل 2)

 .36صاهلليب،المبجالهللالسهلل 3)

هللسبّ  اهلل 4) هللاألهللعدصال هللتحد ، هللفي هللالبتبصا هلل صب هللالاببي هللالهللةالباهعهللالتح ِّ يتمو هللسيب،هللامستدب  ِّةصالت  ايت هللامبجال

 .262ص
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 اخلامتة
التدديهللادده هيهللالادديلعاهللىددد هللاعتهدديءهللالحددب هللالبددي ب اهللمددوهللاعه دديبهللاالتحددي هللهللاتالتف ِّددبفدديهللمصاجهددةهلل

ِّّدهلل،سيبالهلل–السصف  تيهلل باهللاد صى ِّةالكهللح درهللصابسدصاهللصاعهدبا هللىدد  هللالمع صمدةهللصته اةهللسدبِّ اتهللالصالت دصِّ

عهللحددج  دد  هللت هللاسددتبات ج ِّةاسددتمبهللح ددرهللاأل  ع دديهللبلسدد هللفددد هللاهلليِّهللالدد ِّصلهللالعِّ دديعالتدديهللح دد تهللفدديهلله ّ ددةهلل

ادد هللاعتهدديءهللسددب هللإعادديح هللحيلددةهللفب دد  هللفدديهللباهللص يحهدد .هللهدد هللماهدديهللصتبدد ِّهللالمبح ددةهللالباهعددةهللصالددد ب هللى ددرهللتّ ِّهلل

بصّاهتهلل.ة ِّهللال ِّصلويتهللالا  تجديههللهللت صإسدتبات ج ِّهللتلببهللح رهللاأل  ع ديهللبهدياهللهللة ِّهللال ِّصلهللاتالمتف ِّباتهللصالت صِّ

حدبددةهللج  دد  هللاتسددمتهللم محهدديهللبيلسدد  ب هللصاله معددةهللهللة ِّددال ِّصل وهلل خ ددتهللالا ودديتهللهللبادد هللالابب ِّددةالمع دددةهلل

تحدتهللم  دةهللالم دديلحهللهلل دددصعهللالابب ِّدةالح درهللل مع ددةهللفدديهللاألى،ديءهللهللالد ِّصااهللح دثهللّديوهللاتجدديههللمب ّ ِّدةاأل

صّيعتهلل.صبدبامجهللالادباّةهللصالتاديصوهللصالحدصابهللغ ديءهلللدالكهللمع ِّدةاهللبغعهللاتخياهيهللموهللالتبت بديتهللاألالمعها ة

فدديهللالمع دددةاهللصتف بددتهللالم دديلحهللى ددرهللس يسددةهلل صاهللح ددرهللاأل  ع دديهللتجدديههللهللمب ّ ِّددةاألب ددصب هللل تصجهدديتهلل

التيهللهللالبح سةهلل تمهمِّهللبهلل الح رهللى رهللتف اهللصىماهللصبصب ِّةاألهللديبِّ الالمع دةاهللصتا  عهللاألموهللصاالستدبابهللفيهلل

دإلدرهلل عادئهللألج هديهلل   OUT Of Areaمههدصع)هللإلدر هللIN Areaبهللمههدصعهلل) دةهللخديب هللالمع ددةهللبتف مهمِّ

 هللخديب هللحد ص هللىم  ِّيتدتصسد الهللىمداهللمسدبقهللهللإلدرهللالتد    ِّدة اخاهللمع دةهللالح درهللهللال ِّفيعبيالعتدياهللموهللحيلةهلل

خ ددبهلل دديهبهلل صهللّدديموهللخدديب هللإ دديبهللمع دتدد اهللهلل يِّهللالحددب هللالبدديب  اهللصمصاجهددةهللهللإبِّدديواهللالتد    ِّددةعاددي  هلل

صاالوت ددي يهلللدد صاهللاددبقهلل صبصبدديهللهللس يسدديِّهللالتحددصاهللالهللىم  ِّدديتبمصاجهددةهللالته  دد اتهللالمحتم ددةاهللص ىددعهلل

هدديتصصسدد هياهللبغددعهللالجدد اهللالددايهلل ابهللح ددياهللالددكاهللصّيعددتهلل صحب ددهيهللى ددرهللاسددتمبابهللهللمب ّ ِّددةاألهللالتصجِّ

ا هلللعهصاهيهلللتحد ،هلل ه افهياهللصىماهللالح درهللى درهلل مدجهللهيهللل ايلعهللصاستخ ام هلل   ِّتيالح رهللبام  هللل حتهي هللبد 

التيهلل   دهيهلل)الابقهللاألصس هللالّب باهللهللالمابصىيتاهللموهللخ اهلل،موهللمجيل هللالح صيِّهللهللالابب ِّةهللال ِّصاباضهلل

ى رهللهللفبب ِّةالهللدصِّ الصهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  ةاهللببامجهللالتايصوهللصالحصاب هللمالهللحبصهللالصال يتهللصالابقهلل صس  ِّهلل

مميهللّيوهللل هللاألببهللبهبضهللم   هللهللّيفةهللالمجيالتهللفيهللالمع دةفيهللباح اهللصتهصوهيهلل،ميعةهللالحهي هللى رهلل موهللإس

هللموهللالد ص هللى رهللالع يعهللاإلو  ميهللالاببي.

هديتم دي بهللالته  د هلللد اهللفهللصى ِّمدت  يبتهللاألموهللالددصميهللالاببديهللهللاآلبيبهللالتيلد هللتبت هللى رهللالكهلل هلليلتصجِّ

ةاهللصلّعهديهللفديهللاأل داهللادبى ِّهللصالهجب هللغ دبهللالهللاأل  ع  ةهللتجيههللالمع دةهللّيعتهللب صاىيهللمّيفحةهللاإلبهي هللصالتهب  

هللالح ص ِّدةةاهللص،دميوهللإمد ا اتهللصتد ف،هللال يودةهللصالمدصاب هللج    هلللتحد،هللاأله ارهللالم  ح ِّهللهللستبات ج ِّةالّيعتهللتلس هلل

ىصاحدد،اهللفيلبؤ ددةهللاأل  ع  ددةهللتجدديههللالمع دددةهللمبع ددةهللى ددرهلل سددي هللالم دد حةاهللصالمعهاددةهللهللمددوهللغ ددبهللفبب ِّددةالل دد صاهلل

طهللهللمع ِّةألصالمّيس هللصتحد ،هلل ه افهعهللا لمايلجدةهللالمخدي باهللصم دي بهللالته  د هللالج  د  هللصالمحتم دةهللفديهللالمع ددةاهللسدا ي

هللخ ،هللحيلةهللموهللاالستدبابهللتخ عهللم يلح .إلرهللمع هلل
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 النتائج

العتيحجهللهللإلرصاختبيبهلل حةهللفبص،هياهللصخ  تهللهللإاّيالتهيإلجيبةهللى رهلل سح ةهللاإلرهللهللال ِّباسةساتهلل

هللاآلت ةة

ح رهللامياهللاأل  ع ديهللهللستبات ج ِّةإمتهللبهيهللال ِّباسةهلل وهللوهللموهللخ اهللىم  ِّيتهللالتح  اهللالتيهللويتب ِّهلل .1

األموهللالدصميهللالاببديهللالمع دةهللالابب ةهللصفبضهللم   اطهللموهللالد ص هللى رهللّيعتهللموهلل صافالهللالج    هلل

صهددااهلل ؤّدد هللإوهلل ب اددةهللالا وددةهللحسدد هللالهب،دد ِّةهللهللاصتاددتتهللاإلبا  هللالس يسدد ِّةهللالابب ِّددةهللالجما ددة

طهللصتج  هللى رهللسؤااهللهللالبح سةهللتلخاهللاّ طهلل  .هللةةهللالبح سالماّ ةهللال باس ِّهللس ب ي

د هللالح درهللتجديههللالمع ددةهللالابب ِّدةهلل عت جةهللإلرهلل تهللال ِّباسةهللتص ِّهلل .2 الج  د  هللود هللهللبإسدتبات ج ِّت وهللتصجِّ

فددبضهلل  مدديتهللفدديهللب حددةهللالعِّ دديعهللاإلو  مدديهللالاببدديهللصتا دد عهللم ددي بهللته  دد ههللمددوهللخدد اهللإ جددي هلل

اتهللالح رهللىببهلل  االتهيويتهللالمببمة.تسه  تهللفيهللال ِّصاهللالمعتدي هللموهللالمع دةهللالابب ِّةهلللدصِّ

هللامدوهللال،دفص هللى  د هللاطهللصفب،دتهللم  د هللاىم  ِّةهللتصسالهللالح رهلل ببتهللى رهللاألموهللالدصميهللالاببدي .3

 تهلل  دد هللص فاددتهللبيتجدديههللتج حددةهللالم دديلحهللصاألهدد ارهللل دديلحهللتبت بدديتهللغ ددبهللىبب ِّددةاهللصىدد ِّهلل

ميتهللالعِّ يعهللاإلو  ميهللالاببيهللببمِّهلل  ت .المسيى ِّ هللاألمع ِّةهللالخيبج ِّةاهللصاخت اهللمدصِّ

مديهلل فديىيهلل صهللهجدصمياهلل تاهد هللالادبّيءهللبديلح رهللبيلماديبّةهللهللإمدوهللتادّ اهللاألحد رهللاله رهلل وهلل .4

ى درهللهللهجصم ِّدةموهلل صاهللالتحيلرهللتتادبضهللل ىتد اءاهلل صهلللفي ديتهللهلل  ِّةهلل صلةل  فيعهللىوهللهللجميى ِّةال

صإع هلل تعهللتاّ  هيهلل صوديتهللالحدبص اهلل صهلل دتعهللإبدباعهللمايهد اتهيهللفديهللمباحداهللاالسدتا ا هللهللةما ِّع صلةهلل

 ل حب .

 هلل ل ةهللل موهللالجميىيهللى رهللمستصىهللالايلعاهللموهللخ اهللاألح رهلللحسعهللال باىيتهللاستحيلةهللإ جي .5

األى،دديءهللهللالدد ِّصا؛هللألعهدديهللتهددبضهللالح ددصاهللالتدديهللتخدد عهللم دديلحهللة ِّددال ِّصلصهللاإلو  م ِّددةصالع اىدديتهلل

 بيلح ر.

اهللفديهللحدد وهللتصاّدد هللت دكهللالمبح ددةهلل مدديعهلل مع ِّددةحددب هللالبديب  هلل،ددبصب هللإ جددي هللتبت بديتهللال بدب تهلل .6

 دد  صلصجياهللاهللصبددب هللإىدد ءهللاددلوهللال ددباعهللالاديحدد يهللاآليِّهللالدد ِّصللجمدديىيهللتباجددالهلل ل دديتهللاألمددوهللا

 .يِّهللال ِّصلصس  ةهللل تلب بهللفيهللالتعيف هللهللعصص ِّةالهللدصِّ الصاىتبيبهللتصا وهلل
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التدديهللمسددتج اتهللجدديءهللاسددتجيبةهللل هلل مب ّ ِّددةح ددرهللاأل  ع دديهللالددايهلل عاددئهللبتصجهدديتهلل وهللتاددّ اهلل .7

التديهللحد بتهللباد هللالحدب هللالايلم دةهللهللالب حةهللاألمع ِّدةصالت صباتهللفيهللهللصبصب ِّةاألالسيحةهللفيهللبب تهلل

صمصاجهددةهللهلل دد  صلصجيالتدديهللّدديوهللمددوهللإفبا اتهدديهللالحددب هللالبدديب  هللص ددبصرهللال ددباعهللاآلالبيع ددةهللا

هللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  إالهلل ع هللىد هللالحدب هللالبديب  هللاسدت يىتهللالصال ديتهللاالخ بهللالسصف  تيهلل عااك

محيببدددةهللهلللدددرإاهللص يحهددد هللمدددوهللمصاجهدددةهللالخ دددبهللالاددد صىيهللا اهللصتبددد ِّهللوهللتددد ىعهللت دددص بههللصتصسِّددد 

اهللصبدالكهللتّدصوهللال  مدبا  ِّدة ىعهللالبصباتهللهللإلرهللا صى ِّةالهلل   صلصج ِّةاآلاإلبهي اهللصموهللمحيببةهلل

طهللالستمبابهاهللصإع هللالهلل  ااهللاأل ا هللهللل س يسةهللال صتصجهيتهدياهللصإوهللهللمب ّ ِّةاألهللخيبج ِّة صج تهلل سبيبي

 ا هلل خ عهللم يلحهي.مابصعهللتصسِّهلل

لسد  ب هللصاله معددةهللى ددرهللإلددرهللاهللمب ّ ِّددةاألهلل المتِّحد سددايهللالصال دديتهللتبد وهللمددوهللخدد اهللال باسدةهلل وهلل .8

هللالدصم ِّدةالج  د هللىدد هللالحدب هللالبديب  اهللصتصج د هللاألحد اثهللبمديهلل خد عهللم ديلحهيهللهللاديلميِّهللالهللالعِّ يع

  صبهلللدصىهلل خبىهلللمعيفستهي.هللصح   هللفيهللالايلعهللصى عهللإى يءهلل يِّهللهللوصِّ لتبدرهلل

طهللاستبات ج ِّهللهللالابب ِّةالمع دةهلل وهلل .9 طهللجا هيهللتلخاهللمّيعةهللتحتاهللمصواي دي هللسدتبات ج ِّةاالفديهللالاد د  هللهللةمهمِّ

المصودالهللالدايهللتتددي الهللصال ب ا دةهللصالح ص ِّدةهللهللالمدصاب هلللح رهللاأل  ع ياهللع باطهللالمت ّهديهللالج    

اتهللالاددديلعهللالدددب ثهلل) سددد ياهللص صبصبدددياهللاهللصى دددرهللب سدددهيهللالدددعه اهللصبب هددديهللوددديبِّهللالم ددديلحهللهللىعددد ه

إسدباح اهللفديهللهللجدص ف،د طهللىدوهللصص فب د ي اهللى ص هللى رهللإمّيع ةهللاعتايبهلل س حةهللالد ميبهللالاديمااهلل

بتددد  عهللالدد ىعهلللهددياهللهللفبب ِّددةالصاهتمدديعهللبيلس يسددةهللهلل مب ّ ِّددةالتدديهللتح ددرهللببىي ددةهللهللالابب ِّددةالمع دددةهلل

صتهصوهدديهللفدديهللالمع دددةاهللصاتجدديههللح ددرهللاأل  ع دديهللل مع دددةاهللصإويمددةهللبددبامجهللالتادديصوهللصالحددصابهلل

هللصاالدد ِّهللالسددته ارهللالمع دددةهلللتحد دد،هللم دديلحهللهلل مب ّ ِّددةهللؤىةهلل ع  دد،هللمددوهللبصالبددبامجهللالتادديبّ ِّهلل

طهللى رهللاألموهللالدصميهللالاببي.لاألى،يءهللفيهللالح راهللصهااهللموهللا هللع هلل وهلل عاّ هللس بي

هيتإوهلل .10 األ  ع  ةهللل مع دةهللصاخت يبهللى  هللموهلل صاهللالمع دةهلل)م باهللصاألب واهللصالج احباهللهللالتصجِّ

إسدباح اهللفديهللبدبامجهللالتاديصوهللصالحدصابهللصإبدباعهللهللاالتهيوديتهللإلدرهللصمصب تيع ياهللصتصع  هللبيإل،يفةهلل

طهللى درهللالم ديلحهللايه اتهللمؤخباطهللمالهلل صاهللالخ د جهللالاببدياهلل بِّدصالتهيهميتاهللصالم اهللالابب ِّدةبهللسد بي

فدديهللاهللص دددرهللحدديح طهلل ميمهدديهللة ِّددال ِّصلصهللاإلو  م ِّددةصىمدداهللى ددرهللتهمدد اهلل صبهللالاددب هللفدديهللالسدديحةهلل

 صهللاإلو  مديهلل سديى هللى درهللاسدتاي  هللالتدصا وهللهلليِّهللالد ِّصل جدي هللح  درهللى درهللالمسدتصىهللإالمستدباهللمدوهلل

 .هلل ِّةالابباالستبات جيهللل مع دةهلل
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األموهللالدصميهللالاببيهلل صاجد هللمبح دةهللمخديضهللىسد بهللص دصالطهللأل عدرهللمسدتص يت اهللتمب دتهللبتف دبهلل .11

اءاإل باكهلللد ىهللالعخد هللصالادداص اهلل تدددص ضهللمههصمد اهللص  ددبحهللإلدرهللهلل  ِّتالتديهللهللاتالمتف ِّددبهللجدبِّ

هللالعِّ ديعمميهللّيوهللالسب هللفيهللاخت اهلل سد هللهلل؛ىبب ِّة ع بهلللم ي بهللالته   هلل عهيهللتلتيهللموهلل  بارهلل

 ببي.اإلو  ميهللالا

هللخيبج ِّددةةاهلل مبدداهلل  ا هلللتعه دداهللالس يسدديتهللاليت هللالج  دد  هللصالتصسددا ِّهللإوهللح ددرهللاأل  ع دديهللبيسددتباتج ِّهلل .12

ةهللج  دد  هللبمههصمهدديهللالحدد  ثهلللتحد دد،هللاألهدد ارهللالح ددرهللص ب دددةهللاسددتاميب ِّهللفدديهللل دد صاهللاألى،دديءهلل

اء بدديبهللتتبتدد هللهللىددوهلل يِّهللهللالعِّ ددبالمع دددةاهللبفددضهللفدديهللصّسدد هللالمعدديفالهللصأل ميىدد هلل هللهللاالددكهلللهدديهللجددبِّ

 تبببهللالصس  ةهللل  هع.فيلفي ةهلل

صاعاّيسدديتهللهللاتالمتف ِّددبإىددي  هللتبت دد هللحسدد هلل ب اددةهللإلددرهللاإلو  مدديهللالاببدديهللبحيجددةهللهللالعِّ دديع .13

ب اهللبمدديهلل تددصاءعهللصتحد دد،هللم دد حةهللالادداص هلليِّهللالدد ِّصلهللالعِّ دديعاتهللالج  دد  هللالتدديهللح دد تهللفدديهللالت ددصِّ

 .جتميى ِّةالصاهللاوت ي  ِّةصاالهللاةس يس ِّهللالبيلصح  هللصاالع مي هللصالتّيماهللموهللّيفةهللالجصاع هللهللالابب ِّة

اعتهددرهللبيعتهدديءهللالحددب هللالبدديب  اهللص وهللع دديعهلل حددي يهللهللالد ب ِّددة وهللع دديعهللبعِّدديحيهللهللال ِّباسددة ص،ددحتهلل .14

ِّّاهللالد ب ِّة التديهللهلليِّهللالد ِّصلهللالعِّ ديعاهللص وهلل سد هللصوصاىد هللمب ّ ِّدةاألهللالمتِّحد  ب ىيمدةهللالصال ديتهللهللتاد

طهللو هللتب ِّهلل  بت.لتهللصتف ِّهللّيعتهللتحّم هللسيبدي

بهللاتالتف ِّبإوهلل .15 الحب هللالبيب  اهللّيوهلللهيهلل ببهيهللهللبا اهللايلميِّهللالهللالعِّ يعيهللاتهللالتيهللح  تهللفصالت صِّ

طهللبتصجِّهللى رهللح رهللاأل  ع ياهللص هبهللج  ِّهلل رهللمالهللب حةهللميهللهيتهللالح رهللالج    هللصإىي  هلله ّ ت هللل تّ ِّهللي

هديتاهللص تلو عهللمدالهللت دكهللاتالمتف ِّبل عسجعهللصهللاالحب هللالبيب  هللبا  ،دبصب هللإلدرهللهلل  ِّىاهللممديهللالتصجِّ

رهلللتحد د،هللاألهد ارهللصالص ديحرهللالج  د  هلللد هللبهداههللالمبح دةاهللل ح دهللستبات ج ِّةاالمباجاةهللالاد   هلل

بتصسالهللالح رهللصوبصاهلل ى،يءهللج  هللصتصالدتهللهللصىم  ِّةفّيوهللمههصعهللخيب هللالمع دةهلل فديهللاتهللالت دصِّ

اتد تهللبإىي  هلله ّ دةهللالح رهللصتمبِّهلل ات هللصإعاديءهللوصِّ اتالهللصسدبِّ االعتاديبهللالهللودصِّ المهديعهللالمادتبّةهللهللودصِّ

صالتدديهللمددوهللالممّددوهلل وهللهللاتهللصاألسدديل  هلللتحد دهدديبتهلل ب اددةهللاألهدد ارهللصاأل صااددةاهللفتف ِّددالمجمِّهلل

 ؤ  هديهللمسددتدب طاهللخي ددةهللفدديهلل داهللالمخددي بهللالمحتم ددةهللبع ددبهاهللصإعهديهلل حدد هللم ددي بهللته  دد هلل مددوهلل

 ةهللصمّيفحةهللاإلبهي .ابى ِّهلل ى،يح هللموهللاعتايبهللألس حةهللال ميبهللالايماهللصالهجب هللغ بهللال

مدوهللالجيعد هللاألمب ّديهللاهللسدصاءهللالابب ِّدةّيتهللى    هلللح درهللاأل  ع ديهللتجديههللالمع ددةهللهعيكهللتحبِّهلل .16

باتل ح رهللحس هللهللخيبج ِّةالايهللس  بهللى رهللالس يسةهللال التديهللتهد رهللهللمب ّ ِّدةاأل اهللصالبؤىهللت صِّ

وددةهللفدديهللالمع دددةهللةهللصمتهصِّهلللجادداهللإسددباح اهلل صلددةهللوص ِّددهللالابب ِّددةإىددي  هللتبت دد هلله ّ ددةهللالمع دددةهللهللإلددر
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م ودةاهللىهللاوت دي  ِّةاهللصبب هديهللبماديب الهلل مع ِّدةص مجهيهللفيهللعس جهللالمع دةاهللمدوهللخد اهللتبت بديتهلل

طهللإو  م ددهللاطهللص،ددميوهلل معهددياهللصجادداهلللهدديهلل صب هللمع ِّددةاألهللمب ّ ِّددةاألفدديهللالمع دددةاهللصتحد دد،هللالم دديلحهللهللي

طهللموهللهللالح ص ِّةصهللةس يس ِّهللالص صالحهي هللى  هياهلل ميهللالجيع هللاألصبصبيهللفّيوهللاهتميم هللفيهللالمع دةهللعيباي

ِّّاخادد ةهلل وهلل بهللته  دد هللألمددوهلل ى،دديح هللفّيعددتهللمادديب الهللالتادديصوهللصالحددصابهلل دد المع دددةهللمهللتادد

متصس يهللصإبباعهللاالتهيويتهللصالتهيهميتهللصبدبامجهللالتاديصوهللصالحدصابهللبد وهللالح درهللص صاهللهلل-ألصبصا

 .الابب ِّةالمع دةهلل
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 وصياتتال

ل ح صاهللى رهللهللالابب ِّةل يلحهللالمع دةهللهلل،بصب هللاستبميبهللحيلةهللالتعيف هللاألمب ّيهللاألصبصبي .1
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 الس عهللصمسيبهللالتسص ةهللالعهيحيهلل.هللىم  ِّةص فالهللهللالابب ِّةلتحد ،هللاأله ارهللل د،ي يهلل

 اإلو  ميهللالاببيهللبميهلل اص هللبلف،اهللالمّتسبيتهللل مع دة.هللالعِّ يعإح يءهللتها اهللهلل،بصب  .2

هلل .3 هللىبب هللال ِّصبتها ا هللإى ع هللصتخ  صهللصسيحا هللالاببي هللمخت هةهللةاإلى مي وهللصل ّهللاب فيت

طهللمسمصى طهللىيلم ِّهللهللي هللموي ِّّو هللل تم هللهللا هللالعِّ بت ح ح هللمستصىهللهللفبب ِّةال  هللصبفال هللصالمس م و ل اب 

 لم   هللموهللالههعهللالمتبي ا.هللإلرهللاالخ ي هللالح،يبيهللالاببيهللاإلس ميهللباّاهلل ف،اهلل  فالهلل
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التّيماهللصاالع مي هللصجمالهلل هصرهللهللمؤا هيصح  هللهللإلرهللماتبكهللصإ جي هلل ل ةهللل ت،يموهللص صالطهلل

 .ى  هيصاالستخ اعهللاألمباهللل مصاب هللبميهلل اص هللبيلعهالهللالايعهللهللالابب ِّةالااص هلل

هلل .5 هللال يهللالعِّ يعى ر هللالدصى هللمو هللاالستهي   هللالاببي هللهللى ِّ اإلو  مي هللالسيى ة هللالد  هللإلر مصاجهة

هللالابب ِّةوهللالمع دةهلل بيىتبيبهللهللاالهع االميع ياإبِّيواألمب ّيهللمباهللال  واهللصبصس ياهللصفبعسياهللصال 

الّببىهللصالمّيوهللالايهللتتدي الهللىع ههللالمصاجهةهللهللال ِّصاهيهللالمع دةهللالتيهللتتدي الهللىع هيهللم يلحهلل

هللهللاب عهي هللالد،ي ي هللل يلح هللهللالابب ِّةصتلس  هللالك هللت ك هللمو هللعدي هللهللالتبي عيتبيالستهي   هللىع  ب عهي

 التدي الهللت ك.

ةهللالتيهللموهللالعهيهللإ الةهللّيفِّهللهللس ِّةالمؤسِّهللتها اهللالاماهللالاببيهللالماتبكهللص  يغةهللاأل بهلل،بصب هلل .6

هللالاببيهللل  بحهللهللب وهللال صاهللالابب ةالحصاج  هللالصجص  صتعا  هللصسيحاهللالتايصوهللالاببيهلللتدص ة

طهللصإو  م ِّهللىيلم ِّهلل ّببهللتلب بهلل ط.ي  ي

هلل .7 هللالمخ  يتهللهللالعِّ يعى ر هللالاببيهلللمصاجهة هللهللاإلسباح   ِّةاإلو  مي هللالمع دة ص،الهللهللالابب ِّةفي

 صتعس ،هللالجهص هللصتصح  هي.هللالابب ِّةإبسيءهللوصاى هللالصح  هللهللصإىي  هللىبب ِّةهللاستبات ج ِّة

هللإىي  هلله ّ ةهللالجيماةهلل .8 هللإل جي هلل  غهللتسمحهللهللالابب ِّة،بصب  هللصتا  اهللم بيوهي صتدص ةهلل جه تهي

هللّ هللبام هي هللبهللمع ِّمةبد يمهي هللصتدصع هللالماتبك هللالاببي هلل ه ارهللهلليل ِّصبل اما هلللتحد، الم  ص 

 يلتّيماهللصاالع مي .صاستاباقهللالمستدباهللبهللابيلصح  هللالابب ِّةالااص هلل
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هلل .9 هلل حسعصا هللصاو هللاالوت ي  ة هللو باتهع هللبتصح   هللالابب ة هللال صا هللو يع صتها اهللهللاستخ امهي،بصب 

 ص ى يههللالمّيعةهللالتيهلل حد،هللف هيهللفيح  .هللال صبهللالبديفيهلل

هللالس يس ةهلل .10 هللاألع مة هللل ى هللصتصح  هي هللالس يس ة هللاإلبا   هللبتحد، هلل ال هللال تحد، هللالك هللّا  و

ح رهللب صب هللبعيح ةهللصّيوهللموهللاألج بهللالتايماهللما هللباّاهللالابب ةاخي ةهللص عهيهللتتايماهللمالهللال

 جميىي.
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Abstract 

Nato Strategy Towards The Arab Region After The Cold War 
                             Dr: helael  faleh  khlaif  al sabil 

 

The foundations and principles that  had governed the global system during the Cold 

War changed from a bipolar system into a unipolar one that is dominated by the United 

States of America. The outcomes of this stage with its variables and developments that 

happened on the structure and constituents of the global system at that time were described 

as the new global system.  This study also aims to show the major changes and  regional 

and international events that had an impact on that specially toward the Arabian region. It 

also shows the Atlantic alliance's strategies after the Cold War toward the Arabian region 

based on the American and Atlantic perspectives so that it will stay as a tool for 

implementing foreign policies of the members of the state members in the alliance after the 

obvious control and domination on the global policy. Taking into consideration that the 

continuity of the alliance forms a unique case in the international relations after neglecting 

the reasons for constructing it and the Arab region occupies an important strategic location 

where the interests of the great countries exchanged.  

Based on the topic of the study and its problem and depending on the uses method, 

this study is divided into three chapters as the following: the first chapter tackles the 

general theory of international allies and the reasons and motives for constructing and 

developing them, its types, its concepts, the reasons for their continuity or vanishing and 

the difference between these allies and the international conglomerates. 

The second chapter tackles the NATO, its structure and its frame. It also shows the 

NATO's military, civilian and political equipment, and its constructing and developmental 

stages. In addition, it shows the periods that the alliance experienced. It also includes the 

Cold War, its definition, concept, causes and its properties. It also explains the compact of 

the alliance, the conditions for membership, its goals, the evolution of its strategy and 

changing its doctrine. 

The third chapter tackles the new world system and its effects on the Atlantic 

Alliance. It also explains the nature of variables, its features, concepts and the evolutional 



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  197  

stages and characteristics. It also shows its impact on the alliance, the reasons of its 

expansions, altering its goals, changing its functions, explaining the impact of the new 

global system on the alliance's orientation towards the Arab region and the new strategy 

with its impact on threatening the national Arabic security which leads to instability in its 

constituents, pillars and its consequences. 

This study concludes that the United States occupies the first place in the international 

changes because of its enormous economic and military ability. This enables it to impose 

its orientations upon the NATO regarding some issues whether they are national or 

international  or the issues related to its structures and constituents to maintain its goals and 

vital interests toward the Arab regions by either impose new arrangement or restructuring 

the Arab region. This had an impact on chancing the concept of recognizing the main 

source of threatening the region which is Israel at the level of the governing elites or the 

Arabian citizens. This leads to unsettling the trust and steadiness of the Arab unity and its 

people's hope for uniting and gathering their queues. The Arabian people started 

exchanging the feeling of hatred in addition to the unstability and disorder in some of its 

countries, provoking sectarian and ethnic prejudices, dislocating the bases and constituents 

of the regional Arabic system, untying the correlations of the economic bases which has the 

negative impact on hindering the Arabic developmental processes and not establishing an 

Arabic  regional  system. 
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هللع.2003اهلل2صاإلغيب هللى رهللالاباقاهلل ابهللالابصقاهللالديهب اهلل هللمب ّ ِّةاألمحم هللحسع واهللاإلمببا صب ةهلل .31

هلل .32 هللاه ،ا هللصالتص  الهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعمع ب هللصالعاب هللل  بيىة هللالعياب هللالمصاجهةا هللصخ يب الج   

هللع.1992ىميواهللهللصاإلى وا

هللال .33 هللّس عجبا هللل تص  الهللهلل ب صميس ِّةهعبي هللاأله  ة هللال اب هللهااا هلل صمعي هللحتر هللالبيب   هللالحب  في

هللع.1995صالعاباهللىميواهلل

اهللال ابهللالجميه ب ةهللل عابهللصالتص  الاهلل2اهلل يِّهللال ِّصللصّببيهللص حّيعهللالديعصوهللهللو، ِّةم  ص هللالمهع اهلل .34

هللع.1996ل ب ياهلل

هللع.1991م بدةاهللب تهللالحّمةاهللبف ا اهللهللع ب ِّةةهلل باسةهللةخيبج ِّهللمي وهللإسميى اهللالبم،يعياهللالس يسةهللال .35

هلل .36 هللو،ي ي هللحس وا هللهلل صل ِّةخ  ا هللفي هللمص،صىيت هلل باسة هلل ابهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعماي ب ا الج   ا

هللع.2007المعهاهللال بعيعياهللب بصتاهلل

هللع.1992اهللب بصتاهللالابب ِّةاهللتبجمةهللحسوهللالا خاهلل ابهللالا صعهلل2فباعس  هللفصّي يمياهللعهي ةهللالتيب خاهلل  .37

هللالدي .38 صالخ يحصهللهلل ِّةالعِّ بةهلل باسةهللفيهللاأل صاهلليِّهللال ِّصلهللس يسيِّهللالهللالعِّ يع بهللمحم هللفهمياهللىب 

هللع.هلل1997الماي ب اهلل ابهللصاحاهللل  بيىةهللصالعاباهللىميواهلل

هلل .39 هللم1994التدب بهللاالستبات جيهللالاببية ِّّ عا بيألهباعاهللهللستبات ج ِّةصاالهللةس يس ِّهللالهللال ِّباسيتهللب

 ع.1995الديهب اهلل
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هلل .40 هللم1994التدب بهللاالستبات جيهللالاببية ِّّ عا بيألهباعاهللهللستبات ج ِّةصاالهللةس يس ِّهللالهللال ِّباسيتهللب

هللع.1996الديهب اهلل

هلل .41 هللصالجميىة هللم ب هللصالخ يا" هلل"الحد دة هللسا  ا هللالمعاع هلل صسرهلل حم هلل1992-صبصب ِّةاألىب  هلل حم  هللفي عا

هلل هللصالجميىة هللم ب هلل)محبباو ا هللال  و هللخ ب هلل)م1992-صبصب ِّةاألهللوت ي  ِّةاالصهعيء ِّّ عا البحصثهللهللب

هللع.1992 اهللجيماةهللالديهب اهللةس يس ِّهللالاهللّ  ةهللاالوت ي هللصالا صعهللةس ِّهللس يالهللصال ِّباسيت

هلل .42 هللم1993-التدب بهللاالستبات جيهللالاببية ِّّ عا هللهللال ِّباسيتهللب بيألهباعاهللهللستبات ج ِّةصاالالس يسة

هللع.هلل1994الديهب اهلل

هلل .43 هللمههصع هللم  هرا هللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعمم صق هللمهللالا م ِّةب و هلل) بية ِّّ صالعم  ةا اإلميباتهللهللب

 ع.2005اهللستبات ج ِّةااللبحصثهللصاهللل  ِّباسيت

 . 1الصب دةهللالتلس س ةهللل ح رهللالم ح،هللبوعهلل)هلل1949ع سيو4إى وهللصااع و .44

  .2عاهللالم ح،هللبوعهلل)1997 اابهلل27الصب دةهللالتلس س ةهللب وهللالح رهللصبصس يةهللبيب  هلل .45

  .3الم ح،)هلل1997 صل ص8   سيهللهلل-األموهللصالتايصوهللاألبصهللم ب  هللحصاهللإى و .46

هلل .4عاهللالم ح،هللبوعهلل)1997تمص 9مالهلل صّباع يةهللم ب  هللهللإى وهللالح رةهللحصاهللى وةهللخي ة .47

ةإى وهلل .48 هلل .5الم ح،هللبوعهلل)هللاع1999ع سيوهللهلل24صااع وةهللهللهللومِّ

هلل .49 هلللد ي   هللمتيحة هللفب ة هللج   ة هللىيلع هلل"م    هللّ  ه ع ا هللإبباه عهللةىيلم ِّهللهيبي هللجميا هللتبجمةة "ا

هللع .2000 هباوهللصمحمص هللمحم اهلل)الديهب ةهللالمّتبةهللاألّي  م ةاهلل

هللمآ ق .50 هللالفب  ا هللهللفعسيو هللممب ّ ِّةاألاإلمببا صب ة هلل)ب بصتة ِّّ ا هللهللب اهللالابب ِّة باسيتهللالصح  

هللع .2008

هلل .51 هلل"الس يسة هللمبا ا هللصهللمب ّ ِّةاألمحم  هللاالستبات جي هللالبيبت هللب و هللالاببي هللالص و هللالمتف ِّبتجيه

هللع .2009ال بفي"اهلل)ب بصتةهلل ابهللالمعهاهللال بعيعياهلل

هلل .52 هللالمهيه ع هلل"ت صب هللالسيمباحيا هللفيهللخ  اهللهللمب ّ ِّةاألهللستبات ج ِّةاالخ  ا هللالاببي"ا هللالص و تجيه

هللب تهلل هللبف ا ا هللالمست  ب ا هللال احب  هللس س ة هللالا مرا هللصالدصى هللالاب  هلل)محبب  السيمباحي"ا

هللع.هلل1998الحّمةاهللالاباقاهلل
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هلل .53 هللالاببية هللاألمو هللتحد ، هللفي هللالبتبصا هلل صب هللابّ  ا هللصالت  ايتهللهللالتح ِّ يتعدصال الباهعة

ِّّ اهللممستدب  ِّةال هللع.هللهلل1996يب  اهللاهللبصبصب ِّةاألهلل-الابب ِّةهللال ِّباسيتهللب

با  هلل بصهللغ  ااهللالمحي بيتهللالمتا   هللاأل بارةهللصسيحاهللالتايصوهللاإلو  ميهللفيهللالابقهللاألصس اهلل .54

هللع.1992 ابهللالبا باهللىميواهلل

هلل)محبب اهلل .55 هلل صسرهلل حم  هللفيهلل حم  هللالدصميهللالاببي"ا هللى رهللاألمو هللالتسص ة هلل" بب هللّ  عيا ه بع

هللالابب ِّةهللمع ِّمةالص وهللالاببياهللالل  باعهللالاببيهللاإلسباح  يهللصتلب بهيهللى رهللهللالس م ِّةالتسص ةهلل

هللع.1996اهللالديهب اهللالابب ِّةهللصال ِّباسيتل تبب ةهللصالبديفةهللصالا صعاهللماه هللالبحصثهلل

هللالماي هلل .56 هللالمعاع هللىب  هللفية هللالدصميهللالاببي"ا هللالجفبافيهللصاألمو هللالجصاب هلل" صا عي ليهللماصضا

هلل هللماه  هللصمت  بيت ا هلل باي ه هللالاببية هللالدصمي هللاألمو هللهللال ِّباسيت)محبب ا اهلللابب ِّةاصالبحصث

هللع.1993الديهب اهلل

هللالابقهلل .57 هللفيهللح ميهللااباصيهلل)محبب ا هلل" بيبهللالابقهلل صس  ة"ا هللال  وهللىب هللهللاا إبباه عهللسا 

هللعاهللالديهب .1998 ه صعيةهللالب  اهللالاببياهللمّتبةهللم بصلياهللهلل- صس  ةهللمخ  هلل مب ّي

هلل .58 هللالجاصب هللالهللوت ي  ِّةاالاالوهللب تايب ا هللاالستدباب هللتبجميتهللس يسيِّهلللا ع هللفيهللالابقهللاألصس ا

ِّّ  هلل ما،ةهللالم3اهب ةهلل) هللع.1996اهلل  يبستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

هلل صباقهللاهب ةهلل .59 هللس س ة هللالحي يهللصالااب وا هللالدبو هللفي هللاألصس  هللالابق هللمي ع  ا هللص   ع تايبل 

ِّّ  هلل ما،ةهللالم19)هللاستبات ج ِّةتبجميتهلل هللع.1997اهللستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

هللال .60 صالص وهللالاببي"اهللهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  ب وهللالصال يتهللهللةخيبج ِّهللاب  يهللهللبصلصاهلل"س يسةهللفبعسي

ِّّ تبجمةهللم هللهللب هللالا  الابب ِّة باسيتهللالصح   هلللبعيواهلل311اهللمج ةهللالمستدباهللالاببيا هللب بصتا ا

هللع.2005

هللالم رهلل .61 هللاأل  سيا هللاميا هللح ر هللمو هللصالمصور هللفبعسي هللىمباوا هللمحم  ىي ع

ِّّ اهللم1/2000االستبت جي هللع.2000ىميواهللهللاستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالمستدباهللهللب

هللال .62 هللفي عه  ا التفببعب هللهللتحصِّ هلل فب د ية هللصاميا هللاألصس  هللالابق هلل ميعهللهللالتح ِّ يتفي صاالحتميالت

ِّّ  هلل بصهلل بيةهللم17 صبصبيهللصابّيحهياهللس س ةهللمحي،باتهللاإلميباتهلل) هللل  ِّباسيتاإلميباتهللهللب

هللع.1998اهللستبات ج ِّةاالصالبحصثهلل
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هللاستبات جيهلللت صباتهللال باعهللالاببي .63 هللالبحصثهلل1997يعهللاإلسباح  يهللىهلل-تد ع هللماه  هللإى ا  عا

هلل هللتبجميتة هللىمبا هللمحجص  هلل)تا  ،  هللاألمب ّيا هللالدصمي هلل)استبات ج ِّةاالستبات جي  اهلل12ا

ِّّ  ما،ةهللالم هللع.1997اهللستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

اهللس س ةهللاتالمتف ِّب يهللفصلبهللصا يوهللاصل سباهلل سي  بهللالخ  جهللالهيبسيةهللعحصهللس يسةهللمتاي اةهللمالهلل .64

ِّّ ميتهللخ  ج ةاهلل ما،اهللالم صباقهللف   ةةهللتبج هللع.1997اهللستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

هللالاببياهلل .65 هللالّتي  هلل اب هللب بصتا هللاأل صبيا هللىمب هللتبجمة هللالج  ا هللالايلع هلل" س ي  هللب جبا جصو

هللع.2003

هلل .66 هللالا وة هللح ص  هلل  هيا هللبو هللتبجميتهللهللاإلسباح   ِّةهلل-مب ّ ِّةاأل بباهيع هللس س ة الخي ةا

ِّّ  اهلل ما،اهللالم16اهلل)استبات ج ِّة هللع.1998اهللستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

هللال .67 هللفي عه  ا التفببعب هللهللتحصِّ هلل فب د ية هللصاميا هللاألصس  هللالابق هلل ميعهللهللالتح ِّ يتفي صاالحتميالت

ِّّ  هلل بصهلل بيةهللم17 صبصبيهللصابّيحهياهللس س ةهللمحي،باتهللاإلميباتهلل) هللل  ِّباسيتاإلميباتهللهللب

هللع.1998اهللستبات ج ِّةاالصالبحصثهلل

هللال عيىي .68 هللتبجميتهللهللةاسّب ِّهللالتهللفباعسصا هللّ  مصوا هللالابقهللاألصس ا اهللاستبات ج ِّةفيهللمع دة

ِّّ  ما،ةهللالم هللع.1998اهللستبات ج ِّةاالهللل  ِّباسيتالاببيهللهللب

هلل .69 هللتلب بهللالح هللالاميليهللى رهللمستدباهللمع دةهللالابقهللسبِّ محمص  هللصغ صا الهللالد عهللصم  هرهللّ يبا

هلل هللتبجميت هللاستبات ج ِّةاألصس ا هللالم6ا هلل ما،ة ِّّ  ا هللهللب اهللات ج ِّةستباالهللل  ِّباسيتالاببي

 ع.1996

 الرسائل الجامعية:

عاهلل2000-1990 ي اهللالسدبحيواهلل بدبهللتصسد الهللح درهللاأل  ع ديهللى درهللاألمدوهللالددصميهللالاببدية .1

هللع.2001األب واهللهلل-المهبقهلل-بسيلةهللميجست بهللغ بهللمعاصب اهللجيماةهلل اهللالب ت

بج هللحسوهللعا باتاهلل"مستدباهللح رهللامياهللاأل  سيهللفيهلل اهللاعتهيءهللالد ب ِّدةهللالبعيح دة"اهللبسديلةهلل .2

هللع.1995ت بهللغ بهللمعاصب اهللالجيماةهللاألب ع ةاهللىميواهلل اابميجس

حس وهللمحم هللالجبصبياهلل صبهللجيماةهللال ِّصاهللالابب ِّةهللفيهللحاهللالع اىيتهللالابب ِّةاهللبسيلةهلل ّتصباههلل .3

 .2001اغ بهللمعاصب اهللالجيماةهللالحب اهللهصلع ااهللالهيي
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هللى رهللاألموهللالددصميهللال .4 -1985اببديةهللع ميهللى سرهلل بصهلللب هاهلل" ببهللالتف ِّباتهللفيهللالعِّ يعهللال ِّصليِّ

هللعاهللبسيلةهللميجست بهللغ بهللمعاصب اهللجيماةهلل اهللالب تاهللالمهبق.1995

هللالماي بةهلل باسةهللفيهللالا ودةهللالج ل دةهلل .5 جيسعهللمحم هلل ّب ياهلل"مههصعهللالايلم ِّةهللفيهللالتع  عهللال ِّصليِّ

لمب  هللالمسيصا هللفيهللالس ي  هللصف سهةهللالحّصمةهللالايلم ِّة"اهلل  بصحدةهلل ّتدصباههللجيمادةهللىد وهللادم اهلل

هللع.2011ّ  ةهللالحدصقاهلل

مصسددرهلل حمدد هللالجفب ددباهلل"الا ودديتهللالتبّ ددةهللاإلسددباح   ِّةهللص ببهدديهللى ددرهللاألمددوهللالدددصميهللالاببددياهلل .6

هللع.2012بسيلةهللميجست بهللغ بهللمعاصب اهللجيماةهلل اهللالب تاهللاألب واهلل

لؤيهللإبباه عاهلل"االستبات ج ِّةهللالج    هلللح رهللامياهللاأل  سيهللبا هللاعتهيءهللالحب هللالبيب  "اهلل .7

هللع.2012ما،اهللبسيلةهللميجست بهللغ بهللمعاصب اهللجيماةهلل 

-2001بددبج هللالسددبحيواهللالس يسددةهللالخيبج ِّددةهللل تحددي هللاألصبصبدديهللتجدديههللالمع دددةهللالابب ِّددةهللاهلل .8

هللع.2013عاهللبسيلةهللميجست بهللغ بهللمعاصب اهللجيماةهلل اهللالب تاهللاألب واهلل2011

هلل

 يات:الّدورالمجالت و

هلل"مستدباهللالا ويتهللب وهللالصال يتهللهللهلل .1 هللعج  ا هللاألهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  عج ءهللمحم  صببياهللصاالتحي 

هللع .1997اهلل)الديهب ةهلل127اهللالا  ة ِّهللال ِّصلمج ةهللالس يسةهلل

هلل"هللهلل .2 هللالبيلثهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعحس وهللتصف ،هللإبباه عا هللالا   هللالهّبا هللىيلع هللفيهللالهّبهللالاببي"ا الج   

 ع.1995صالبابالاهلل اابهللصع سيواهلل

صوهلل حم هلل صسرهلل حم اهلل"العِّ يعهللاإلو  ميهللالاببيةهللتح  يتهللالحي،بهللصمسحصل يتهللالمستدبا"اهللاؤ .3

هللع.2000اهلل   صاهلل3اهلل1ىبب ِّةاهللالا  

هلل"هللهلل .4 هللب باوا هللفيهللاأل ب يتهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعص ص   هللالهّباهلل مب ّ ِّةالج    هللىيلع هللمسح ةا هلل باسة "ة

هللع.1995الّص تاهللالا  هللالبيلثهللصالبابالاهلل اابهللصع سيو

اإلسباح  يهللصاألموهللالدصميهللالاببي"اهلل باسيتهللهلل-ص ياهللغ اصياهلل"ت صباتهللالتحيلرهللالتبّيهللهلل .5

ِّّ س  ةاهللاألب واهللمابقهلل ص هللع.2000اهللالسعةهللالخيمسةاهلل12 باسيتهللالابقهللاألصس اهللى  هللب

اهلل2اهللالا   صل ِّةاهللمج ةهلل باسيتهللايلميِّهللالهللالعِّ يع حم هللىب هللالبح عهللالخ   ةاهللالاب هللصالتلب بهللفيهللهلل .6

ِّّ م هللع.2001اهللجيماةهللبف ا اهللة ِّهللال ِّصلهللال ِّباسيتهللب
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هللالهللهلل .7 هلل"المّيعة هللالحيا هللىب  هللالدصىهللهللمب ّ ِّةاألهلللمتِّح  ال صال يتهللهللمستدب  ِّةصل   "اهلليِّهللال ِّصلى رهللس ع

هللع.1996اهللتاب وهلل صا126اهللى  ة ِّهللال ِّصلمج ةهللالس يسةهلل

ِّّ اهلل)ماستبات ج ِّةالج   اهللّباسيتهللهللايلميِّهللالهللالعِّ يعىب هللالمعاعهللسا  اهلل"الاب هللص .8 هللال ِّباسيتهللب

هللع.1991اهللتمص 3بيألهباع اهللالا  هللستبات ج ِّةصاالهللةس يس ِّهللال

الج   هللالصاوالهللصالتصوالاهللمج ةهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعصهللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  يتهللم،هبهللعا بهلل يل اهللالصال  .9

هللع.2005اهللالجيماةهللالمستع ب ةاهللبف ا اهلل ااباهلل16 باسيتهللصبحصثهللالص وهللالاببياهللى  

هللال باعهلل .10 هلل" يهب  هللمحمص ا هللإبباه ع هللهلليِّهللال ِّصل حم  هللمي هللالس يسةهللهللبا فيهللىيلع الحب هللالبيب  "ا

هللع.1992اهللتمص 109اهللى  ة ِّهللال ِّصل

اهللةس يس ِّهللال  هرهللى صياهلل"م ح يتهللحصاهللمههصعهللاألمو"اهللالعه،ةهلل)ّ  ةهللاالوت ي هللصالا صعهللم .11

هللع.2000اهللتاب وهلل صا5جيماةهللالديهب اهللى  

هلل .12 هلل"المؤتمبات هللالاب را هللباي  هللالتّيماهللهللوت ي  ِّةاالمحم  هللى ر هلل خ يبهي هلل صس  ة الابق

هلل هللما صميت هللمج ة هللالاببي"ا ِّّ )مهلل صل ِّةاالوت ي ي هلل مهللب هللالدصميا هللالسعةالما صميت اهلل8ا، ا

هللع.2000اهللّيعصوهلل صا64الا  

هللالا   .13 هللاألصس ا هللاؤصو هللاألصس "ا هللالابق هللفي هللصالتايصو هللاألمو هلل"مهيه ع هللب بت ا اهلل53فصلّب

هللع.1996تمص 

هلل .14 هللالا ويت هلل"مستدبا هللحتيا هللصالمتصس  ة"اهللهللصبصب ِّةاأل-الابب ِّةعي  ر هلل صس  ة هللالابق ب و

هللع.1996اهلل ااب205المستدباهللالاببياهللالا  

هلل حم " .15 هلل صسر هلل حم  هللالمستدبا"اهللهللالعِّ يعا هللصمسؤصل يت هللالحي،ب هللتح  يت هللالاببية اإلو  مي

هللع.2000اهلل   صا103اهللالا  ىبب ِّةاؤصوهلل

الحب هللالبيب  هلل"اهللتبجمةةهلل سيمةهللمه يهللهللبا فيهللى بهللميهللهلليِّهللال ِّصلع ّصالسكهللالص اهلل"األموهلل .16

هلل هللوباءات هللماستبات ج ِّةس  يوا ِّّ ا هللاهللستبات ج ِّةصاالهللةس يس ِّهللالهللال ِّباسيتهللب اهلل5لسعةبيألهباعا

هللع.2000اهلل  8الا  

هلل .17 هللالاصلمة هللب و هللالا وة هللصإاّيل ة هللالاببي هلل"الص و هللحس وا هللال   ر الج    "اهللهللصاإلو  م ِّةىب 

هللع.1999 ااب-اهللابي 7ص6 باسيتهللصبحصثهللالص وهللالاببياهللالا  او
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هلل" .18 هللإ ب  ا هللالسا   هللهللاإلو  م ِّةمحم  هللالع ع هللصمستدبا هللاإلو  م ِّةالج     هللالس يسة اهللة ِّهللال ِّصل"ا

هللع.1999األصاهللهللتاب واهلل138الا  

هللع.1996اهلل  54األصبصبي"اهللاؤصوهللاألصس اهللالا  هللال ِّفيعالج    هللصهلل  س ِّةغسيوهللالا ياهلل"األ .19

ط"اهللما صميتهللةايلم ِّهللالهللوت ي  ِّةاالهللتتّتِّ الإحسيوهللهع ياهلل" .20 اهلل صل ِّةةهللاالتحي هللاألصبصبيهللعمصاجي

هللع.2000اهللبب ال64اهللالا  8السعة

هللا .21 هللعحص هللاالتجيه هللتح  يت هلل"حصا هللاأل باا هللمحم  هللالاببياهللوت ي  ِّةااللاصلمة هللالمستدبا ا

هللع.هللهلل2000اهللالديهب اهلل260ى  

 حم هللبيبتاهلل"مخي بهللصتح  يتهللالمابصعهللالابقهلل صس ي"اهللمستدباهللالايلعهللاإلس مياهللميل يةهلل .22

ِّّ م هللع.1995اهللاتيء14 باسيتهللالايلعهللاإلس مياهللى  هللب

هللال .23 هللالدبو هللفي هللال  و هللاألّببة هلل"التع و هللّ   اا هلل ي هللصابع   هللبصباتي و هللصالااب واهلل اعب ا صاح 

هللع.2001اهللتمص هلل271تبجم هللاصويهللج ااهللىيلعهللالمابفةاهللالّص تاهللالا  هلل

هلل .24 هللالس يسة هللالهللت ااهللتبحثهللىوهللحا"ا هلل"ّصسصفي هللبهيهللال  وا هللة ِّهللال ِّصل حم  هللالا   هللع سيوهلل136ا ا

هللع.1999

ب وهللالتلص اهللصالتسخ ب"هللمستدباهللالايلعهللاإلس مياهللهللالمتِّح  محم هللىياصبهللمهياهلل"م بيقهللاألمعهلل .25

ِّّ مميل ياهلل هللع.1994اهلل101 باسيتهللالايلعهللاإلس مياهللى  هللهللب

هللمج ةهلل .26 هلل ابرهللال بيغا هللتبجمةة هللج   "ا هلل ب ، هللالبحثهللىو هلل ع هللالتيب خ هلل"عهي ة هلل صلصرا ر.

هللع.1997اهلل  هلل83اهللالّص تةهللالمج  هللالص عيهللل بديفةهللصالهعصوهللصاآل ا اهللالا  هللةايلم ِّهللالالبديفةهلل

اهللة ِّهللال ِّصلل دبوهللالدي ع"اهللالس يسةهللهلل ّ ِّةمباألهللةاسّب ِّهللالهللستبات ج ِّةاالمم صقهلل ع  هللفتحياهلل"فيهلل .27

هللع.1997ا؟  هلل130الا  هلل

اعتهيءهللالحب هللالبيب  "اهللمج ةهلل باسيتهللهللبا  يل هللحسوهللحيف اهلل"األ صابهللالج    هلللح رهللالعيتصهلل .28

هلل.46اهللالا   صل ِّة

اهللة ِّهللال ِّصل"اهللالس يسةهللالابب ِّةالت خاهللفيهللاأل ميتهللهللإلر ابرهللّاكاهلل"ح رهللالعيتصهللموهللالاباّةهلل .29

هللع.2011اهلل185الا  
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هللالس يسةهلل .30 ىب هللالبحموهللبا يهللالهصابياهلل"المهيعهللالمحتم ةهلللح رهللالعيتصهللفيهللالابقهللاألصس "ا

هللع.1999اهللتمص 137اهللالا  ة ِّهللال ِّصل

اهلل146اهللالا  ة ِّهللال ِّصلالج    هلللح رهللالعيتص"اهللالس يسةهللهللستبات ج ِّةاالمحم هلل سيمةهللىب هللالا   اهلل" .31

هللع.2001

هلل .32 هلل"األس  هللىص  ا هللالعيتهللةاسّب ِّهللالجهي  هلللتصجهيت هللالس يسة هللاألصس ا هللالابق هللإ اء اهللة ِّهللال ِّصلص

هللع.2005اهلل159الا  

هللع.1997اهللسعة129اهللالا  ة ِّهللال ِّصلحسوهلل بصهلل يل اهللتصس الهللالعيتصهللصمستدباهللاألموهللاألصبصبياهللالس يسةهلل .33

هلل"إ .34 هللفتحيا هلل ع   اءمم صق هللالس يسةهللجبِّ هللالم بصحة"ا هللصالح صا هللالماّ ت هللالعيتصة هللتصس ال ات

هللع.1997اهلل129اهللالا  ة ِّهللال ِّصل

هللاؤصوهللم اي .35 هللالحب هللالبيب  "ا هلللعهج هللاستمباب ط هللابوي هللاأل  سيهلل هللح رهللاميا هلل"تد ع هلل م وا هلل ا

هللع.1998اهللّيعصوهلل68األصس اهللى  هلل

هللع.1991اهلل100اهللالا  ة ِّهللال ِّصل  قهللال  وهللإ هي اهلل" سايبهللالعه هللوباهللصبا هللاأل مة"اهللالس يسةهلل .36

هلل .37 هللاإلمببا صب ة هللالع ىة هللبيبتا هللهللمب ّ ِّةاألاحم  هللالاببيا هللالص و هلله ّ ة هللاؤصوهللصإىي   مج ة

هلل.21اهللالا  ىبب ِّة

هللع.1995اهلل  يب41"اهللاؤصوهللاألصس اهللالا  مستدب  ِّةه بعهللالّ  عياهلل"حياهللاألموهللالدصميهللالاببيةهللبؤ ةهلل .38

ى رهللم ي بهللته   هللاألموهللهللة ِّهللال ِّصلهللاتالمتف ِّباهلل ببهللا ي اهللالسبحيوامحم هللالمد ا بباه عخ  اهللإ .39

هللهللبا الدصميهللالاببيهلل هللالحب هللالبيب  ة هللهللعة2010-1990اعتهيء هللالا صع هللاإلعسيع ِّة باسيتهللمج ة

هلل.2اهللالا  40اهللالمج  جتميى ِّةصاال

هللع.هلل1996اهللّيعصوهلل صا88اهللالا  ىبب ِّةالج   هللصالصاوالهللالاببي"اهللاؤصوهللهلليِّهللال ِّصلهللالعِّ يعه ىهللمت ّ اهلل" .40

هلل" .41 هللحسصوا هللالاببي"اهللهللستبات ج ِّةاالمحم  هللالدصمي هللاألمو هللى ر هللص ببهي هللالعيتص هلللح ر التصسا ة

هلل.2اهللالا  26اهللالمج  ديعصع ِّةصالهللوت ي  ِّةاالل ا صعهللمج ةهللبحصثهللجيماةهلل ما،هلل

هلل .42 هللاؤصو هللالتبّ ة"ا هللل س يسة هللاإلو  مي هللالتحبك هللص صاحب هلل"الاب  هللاأل ىبا هللخيل  اهللىبب ِّةمحم 

هللع.1993اهللح  باو74الا  
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هللال .43 هللال صافال هللفي هللوباء  هللاإلسباح  ية هللالتبّي هلل"التايصو هللعامةا هللهياع هللالمستدباهللخيبج ِّةّي ع "ا

هللع.1997واهللح  با220الاببياهللالا  

هلل .44 هلل"جيماة هللجيسصبا هللالصاح  هللىب  هللهللالابب ِّةهللال ِّصاعي ع هللالا ويت "اهللصبصب ِّةاألهللالابب ِّةصمستدبا

هلل.99اهللالا  ىبب ِّةاؤصوهلل

هلل" .45 هلل هب ا التاإلو  ميهللالاببيهللصالهللالعِّ يعى ي هللمج ةهللاؤصوهللهللصاإلو  م ِّةهللة ِّهللال ِّصلهللتحصِّ الباهعة"ا

هلل.الابب ِّةهللال ِّصااهللجيماةهلل77اهللالا  ىبب ِّة

هللالس  .46 هللىب  هللمحم  هللالس يسة هللاألصس "ا هللالابق هللفي هللاالعتديل ة هللالته    هلل"م ي ب اهللة ِّهللال ِّصلعا

هللع.1994اهللح  باوهلل116الا  

األموهللالدصميهللاألمب ّيهللصاعاّيسيتهيهللى رهللحب هللالخ  ج"اهللهللاستبات ج ِّةفص يهللحس وهللحمي  اهلل" .47

هللع.1991اهللتاب وهلل صا106اهللالا  ة ِّهللال ِّصلالس يسةهلل

هلل .48 هللصالمت  بيت هللالخ  ج هلل"مع دة هللم ّيصيا هلللمتف ِّباى يع هللل مو هللالمج  يِّهللال ِّصل  هللالع ص ا اهلل7"ا

هللع.هللهلل1996اهللع سيو120الا  

هللالاببياهلل .49 هللالمستدبا هللالاببي"ا هللاألصس يهللصالمتصس يهللصالص و هلل"المابصىيو هللاأل باا محم 

هللع.1996اهلل  210الا  

هلل .50 هللالس يسة هلل"مستدباهللالا ويتهللب وهلل صاهللامياهللصجعص هللالمتصس "ا هللال   را هللىب  اهللة ِّهللال ِّصلخيل 

هللع.1996صوهللالبيعياهللّيع123الا  

هلل .51 هللل ا ويت هللاألمعي هلل"البُا  هللحمي  ا هللصبصب ِّةاألهلل-الابب ِّةإبباه ع هلل"الس يسة هللالا  ة ِّهللال ِّصلا اهلل129ا

هللع.1997تمص 

هلل .52 هللالمع دة هللفي هللاألمو هللصإاّيل ة هللالس ع هلل جا هللمو هلل"الاباّة هللال سصويا هللإبباه ع اهللالابب ِّةمبا 

هللع.1994اهللع سيو116اهللالا  ة ِّهللال ِّصل"الس يسةهلل

هللتجيههللالص وهللالاببيةهللتصا عيتهللعهي ةهللالدبوهللالمتِّح  لهتيقاهللس يسةهللالصال يتهللفّبتهللعيم،هللىب هللا .53

هللالمستدبا"اهللفيهللخ  اهللإبباه عهللالسيمباحيهلل)محبب هللالاب هللصالدصىهللالا مر.هللص فيق

صالتمسكهللبمههصعهللالس ي  "اهللالمستدباهللالاببياهللهللالابب ِّةهلل-هللالابب ِّةىب هللالمعاعهللالاميباهلل"الخ فيتهلل .54

هللع.1999الا  اهلل
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اهلل219عاهللتدب بهللالمؤتمبهللالدصميهللالسيبالاهللالمستدباهللالاببياهللالا  1996ىيعهللهللالابب ِّةحياهللاألمةهلل .55

هلل.52عاهللص1997  يب

هللع.1996اهلل  يب24"اهللالمستدباهللالاببياهللالا  الابب ِّةهلل-الابب ِّة حم هلل صسرهلل حم اهلل"الع اىيتهلل .56

هلل .57 هلل"الا ويت هللهللاا هللىب  هللالخيل، هللالا  هلل-الابب ِّةىب  هللالاببيا هللالمستدبا اهلل205الخ  ج ة"ا

هللع.1996ااب 

اهلل179اهللالا  ة ِّهللال ِّصلل تح  يتهللالابقهلل صس  ة"اهللالس يسةهللهللوت ي  ِّةاالإل ي هللايبيهاهلل"الجصاع هلل .58

هللع.1994ابي 

هلل .59 هلل"الاباّة هللالّ  عيا هللاؤصوهللهلل-صبصب ِّةاأله بع هللببا صعة"ا هللمؤتمب هللعتيحج هللتح  ا المتصس  ةة

هللع.1996اهللّيعصوهللالبيعي49الابقهللاألصس اهللالا  

هللع.1966اهلل3اهللالا  ة ِّهللال ِّصلفيهللالا بهللالعصصياهللالس يسةهللهللت ج ِّةستبااالإسميى اهلل ببيهللمد  اهلل .60

)  بك هللصتجمالهللالعيفتيهلل سيبديوهللمجمصعهللميستب ختاهللالص وهللالاببياهللالص وهللهللومِّةسه اهللىبص اهلل" .61

هللع.1993تاب وهللبيعي25الّص ت ةاهلل

هللالسعة .62 هللالّص تا هللالب يوا هلل يهلل صب؟ا هلل"ح رهللامياهللاأل  سية هللالا  14 صسرهللال ف با اهلل139ا

هللع.1999تمص 

هلل .63 هللالم يه هللفي هلل"األ ميع هللويسعا هللالاببياهللهللالابب ِّةىبي  هللالمستدبا هللالج صبصلت ّ ة"ا ص باي هي

هللع.1999اهلل  174الا  

هلل .64 هللاؤصو هللمج ة هللاألصس "ا هللالابق هللفي هللالدصى هللتصا و هللاألصبصبية هلل"االتحي  هللإل ي ا اهللىبب ِّةحعي

ةاهللاألميعةهللالابب ِّةهللال ِّصااهللجيماةهلل123الا   هللع.2005م باهللهلل-اهللهللالديهب الايمِّ

اياددعةاهلل"المفددب هللالاببدديهللبدد وهللالخ دديبهللالمتصسدد يهللصماددبصعهللالاددباّةهللاألمب ّ ِّددة"اهللبادد  هللخ .65

هللع.1999اهلل82اؤصوهللاألصس اهللالا  

 المواقع اإللكترونية:

 المصسصىةهللالحب .هلل-مصوالهللصّ ب   ي -1
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عهللى رهلل25/4/2013اهللال ي بهللفيهلل4073 حم هللخ  اهللابت مياهللمؤسسةهللالحصابهللالمتم واهللالا   -2

 .www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aidالمصوالهللااللّتبصعيهلل

3- www.Nadye lfikr.com 

هلل -4 هللالمصاور هللهع سة هللفي هللالم يلح هلل" صب هللا ميعا هللهللة ِّهللال ِّصلاهب ا  هللالبصبات هللالمج ةهللالابب ِّةمو ا

هللالمصوالهللى رهللةةس يس ِّهللالهللل ا صعهللاإلفب د ِّة هللى ر  اإللّتبصعيةهللالمصوال

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=comcontent&view=artic

le&id=193هلل 

عةهلل2011-هللةس يس ِّهللاهللمصا، الهللص بحيثهلل3564خ  اهللسيميهلل  ص اهللمج ةهللالحصابهللالمتم واهللالا  هلل -5

 ى رهللالمصوالهللاإللّتبصعية

http://www.ahewar.org/debat/show.arr.asp?aid=285741 

هللصالتعيف هللالهبعسي -6 هللل ب ي هللال اصيا هللهلل-الحس و هللالس يسة هللمج ة هللالمصوالهللة ِّهللال ِّصلالبب  يعيا هللى ر ة

 /http://www.Siyassa.org.eg/news Content/2 اإللّتبصعية

هلل  -7 هللاإلخبيهللالابب ِّةمصوال هللعت هللااللّتبصعية هللالمصوال هللى ر  http://www.alarabiyبيا

a.net/arricles/2103/01/263759/html 

 عاهللى رهللالمصوالهللاإللّتبصعية19/8/2014الاب هللال صعاهلل -8

 htt//alarbalyawm.net/?p=388562هللهللهللهللهللهللهلل

 www.Mafoum.comف  اهللالديسعاهللى رهللالمصوالهللاإللّتبصعيهلل -9

 الّتبصعيةى رهللالمصوالهلل ع2014سبتمبب//5الح ثهللع ص اهلل -10

www .alhadath news/net.com         هلل 

 الصحف:

هللم .1 هللتبجمةا هلل  باب جاا هلل ح هة هللصالمستدبا"ا هللصال صع هللاألم  هللب و ِّّ "العيتص البحصثهللهللب

هللع.3/3/1997اهللفي2عاهللص1997اهلل1الاباو ةاهللم رهللخيبج ِّةص اب هللالهلل-صالما صميتهلل

هلل.171عاهللص30/11/2011محم هللّمياهللال بصاعياهللفّب هللالبب الهللالاببياهلل ح هةهللالد  هللالاببياهلل .2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
http://www.ahewar.org/debat/show.arr.asp?aid=285741
http://www.siyassa.org.eg/news%20Content/2/


 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  211  

 ع.24/1/2014الد  هللالاببيهللا .3

 

 

 

 المنشورات:

هللع.1993ى يهلل هب اهلل"األموهللالدصميهللالاببي"اهللمعاصباتهللجيماةهللويب صع اهللبعفي ياهلل .1

"اهللىبب ِّةاإلو  ميهللالاببيةهللبؤ ةهللهللالعِّ يعى رهللهللةس يس ِّهللالحم يهللىب هللالبحمواهلل"الاصلمةهللص بيبهيهلل .2

هللالاب هللص هللاألبعيؤص هلل)محبب ا ل اصلمةاهللهللصالبديف ِّةهللوت ي  ِّةصاالهللةس يس ِّهللالهلل يتالتح ِّهللفيهللمحم 

هللع.2000معاصباتهللجيماةهلل اهللالب تاهللالمهبقاهلل

بل  رهللابرام اخ ةهللفيهللح دةهللعديا ةهللحصاهلل .3 هللمب ّ ِّةاألهللالمتِّح  اتهللاألخ ب هللفيهللالصال يتهللالت صِّ

هللسبتمببهلل11هللبا امّت هللالاب هللصالايلعهللالابب ِّةصاعاّيسيتهيهلل

 المراجع األجنبية:
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Editiin, New york, Holmes and Heier,new york,1987 

3. Daved v.Edwards,Internatlonal political Analyis,Halt Rinhart Winston 

, Inc.New york,1964 

4. John-D.sullivan "International Alliances" In Ernest Hass(Ed) 

International systems : Abehavioral Approach,chandler publishing  

company,New york,1979, 
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5. ken Booth ,"Alliances", in John Baylis, ken Booth,John Granett and 

phil willan ,contemporary strategy :Theories and concepts, Holmes 

and Heier,new york,second 

6. Mansour Bahmani,"NATOs invoement in Irap and Euro-American 

Relations" Iranian journal of international Affairs (Winter2005) 

7. Paul Cornish,"NATO at Millenniums:New Members,New strategy" 

Webedition,Vol.45,october1997  

8. Wichard Woyrke :"NATO Farcec New Challenge"Aussen politick, 

1998  

9. Lothar Ruehl ,"Earopean security and NATO S,East – woarld 

Expansion", Aussin politick ,1998 

10. Heinrich Vogel,"opening NATO:Cooperative solution For an ll-

Defined problem"?Aussen politik, 1997 

11. Jonathan Eyal, "NATO Enlatgement:Anatomy of aDecison", 

International Affairsoctber1997 

12. Daivid Calleo, "NATO Enlargement:asproblem for in Europe", 

Aussen political, october1998 

13. pual currish,"European security: the end of  architecture and  the new 

nato ",international affairs ,vol.vo .e,octoober 1996) 

14. Steven , J , Camphei,"Role Theory Foreign  Policy Advisors and  

US Foreign  Policy  Making", USA  Department,1991. 

15. DAVID S.YOST,NATO,S evolving purposes and the next  tragic 

conceit ,international Affairs volume 86,Issue2, ,march2010                   

 المواقع اإللكترونية:
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 http://www.wen.lnt/institurte/Chaillot/Chaicoe..html.(security in هلل(1)

northern Africa 

(2)  http://www.Cause,org/publiarions/bunetins/nato/medit/htmlهلل 

(3)  http://www.qause,org/publiarions/bunetins/nato/medit/html 

(4)  P://WWW.Basicint .org/natoexp.htm(NATO Expansion:Time to 

Reconsiders) 

(5) htte://www.Heritage .org/lib rary/Categories/Forbd/ dbrief 

,html.(W.Bruce weinrod ,"NATO Expansion:Myths and Realiries") 

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  214  

 املــالحق

 

 

 

 

 

هلل

هلل

 الصفحة عنوانه الملحق ت

هللمايه  هللح رهللامياهللاأل  ع يهللصااع وهلل  1الم ح،هللبوعهلل)  .6

 ع 1949إبب اهللهلل4)

215-218 

هللالصب دةهللالتلس س ةهللب وهللالح رهللصبصس يهللبيب    2م ح،هللبوعهلل)ال  .7

 ع 1997مي صهللهلل27)

219-229 

   سيهللهلل-إى وهللم ب  هللحصاهللاألموهللصالتايصوهلل البص  3الم ح،هللبوعهلل)  .8
هللصالحّصميتهللهللال ِّصا ي بهللىوهللبؤسيءهلل

 )ع1997 صل صهللهلل8)

230-241 

هللم بيقهللحصاهللى وةهللمم   هللب وهللح رهللاميليهللاأل  ع ي  4الم ح،هللبوعهلل)  .9
هللص صّباع يهللم ب  هلل

 ع 1997 صل صهللهلل9)

242-249 

هلل 5)الم ح،هللبوعهللهلل 5الم ح،هللبوعهلل)  .10

هللاإلى وهللالبسميهلللدمةهللصااع و

هلل 1999ع سيوهللهلل24)

هلل250-266
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 (1امللحق رقم )

 معاهدة حلف مشال األطلنطي
هللم(1949إبريل  4واشنطن )

هلل هللاألمع هللم بيق هللبله ارهللصمبي ئ هللإ ميعهي هلل  بارهللالمايه   هللالا اهللفيهلل  المتِّحتؤّ  هللفي هللصبغبتهي ا

هللس عهللمالهللّيفةهللالااص هللصالحّصميت.

هلللااصبهياهلل هللالماتبّة هللصالح،يب  هللصالتباث هللالحب يت هللحمي ة هللى ر هللإ بابهي هللاأل بار صتؤّ 

هللالهب  ةهللصحّعهللالديعصو.هللحب ِّةصالهللال  مدبا  ِّةصالديحمةهللى رهللمبي ئهلل

هلل.لمع دةهللامياهللاأل  ع يهللبفيه ِّةّميهللتسارهلللتبس خهللاالستدبابهللصال

هللالجميىيهللصالحهي هللى رهللالس عهللصاألمو.هللال ِّفيعى رهللتصح  هللجهص هيهللموهلل جاهللهللصت ب

هلل.لااهللفإعهيهللتصاف،هللى رهللمايه  هللح رهللامياهللاأل  ع ي

 البند األول

طهللف هيهللهلل صل ِّةبتسص ةهلل  ةهللع اىيتهللهللهلل-هللالمتِّح  ّميهللجيءهللفيهللم بيقهللاألمعهللهلل-تتاه هللاأل بارهلل تّصوهلل بفي

ل خ دبهللصّداالكهللهللتجعبد هللال جدصءهللل ته  د هللهللة ِّهللال ِّصلموهللصالا الةهللبصسيحاهللس  مةهللبح ثهللالهلل تابضهللالس عهللصاأل

هلل.المتِّح  بل ةهلل صب هللالهللتته،هللمالهلل ه ارهللاألمعهللهللة ِّهللال ِّصلفيهللى ويتهيهللهللدصِّ البيستخ اعهلل

 البند الثاني

الس  مةهللصالكهللبت ى عهللمؤسسيتهيهللالحب هللهللة ِّهللال ِّصلسصرهللتسهعهللاأل بارهللفيهللم   هللموهللتعم ةهللالا ويتهلل

 مبي ئهللالتيهللتدصعهللى  هديهللهداههللالمؤسسديتهللصبتادج الهللال دبصرهللالتديهللتتد حهللاالسدتدبابهللصتحد ،هللفهعهلل ف،اهللل

جالهللالتاديصوهللاالوت دي يهللصتادهللة ِّدال ِّصلهللوت ي  ِّةاالصسصرهللتسارهللإلعهيءهللالخ فيتهللفيهللس يستهيهللهللبفيه ِّةصال

هلل.ف ميهللب عهي

هللالبند الثالث

اهلل صهللمادتبكهلل صهللىدوهللموهلل جاهللتحد ،هلل ه ارهللهاههللالمايه  هللبهيى  دةهللسدصرهللتبددرهللاأل دبارهللبادّاهللمعه د

لمديصمدةهللهللجميى ِّدة ب ،هللاالىتمي هللالااتيهلل صهللالتايصوهللالماتبكهللالمستمبهللصالهادياهللى درهللود بتهيهللالهب  دةهللصال

هللالهجصعهللالمس ح.
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هللالبند الرابعهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

صهلل هلل-ته  دد هللل سدد ي  هلل-سددصرهللتتادديصبهللاأل ددبارهللهللف مدديهللب عهدديهللح عمدديهلل ّددصوهللهعدديكهللفدديهللب ىهلل يهللمعهدديهلل

هلل صهللاألموهللأليهللمعهيهللس يسيِّهللاالستد اهللال

 البند الخامس

سددصرهللهللميل ِّة يهللمعهديهللفديهلل صبصبدديهلل صهلل مب ّ ديهللالادهلل،دد ِّهللتتهد،هللاأل دبارهللى ددرهلل وهلل يهللهجدصعهللمسد حهلل

طهللى  هيهللجم ايهللصبيلتيليهللفإعهيهللتته،هللى رهلل ع هللفيهللحيلةهللح صثهللمباهللهااهللالهجصعهللفإوهللّ طهللمعهيهلل هلل- اتببهللهجصمي

طهللل ح،هللالهب يهللصالجميى سدصرهللهلل-هللالمتِّحد  "هللموهللم بيقهللاألمدعهلل51ىوهللالااتهللصفديهللل بع هلل"هللال ِّفيعيهللفيهللت ب دي

اءتسيى هللال برهلل صهللاأل بارهللالتيهللتتابضهللل هجصعهللصالكهللبيتخياهللإ معهب هلل صهللبيلتعس ،هللمدالهللاأل دبارهللهللجبِّ

موهلل جاهللاستاي  هلل موهللمع دةهللهللهللالمس ِّحةهللدصِّ الاألخبىهللل  صب هللالتيهللتباهيهلل،بصب ةهللبميهللفيهللالكهللاستخ اعهلل

اءاأل  ع يهللصل حهي هللى  هيهللمباهللهااهللالهجصعهللالمس حهللصّاهللاإلاميليهلل اتهللالتديهللهللتتخداهللفديهللهدااهللاإل ديبهللجدبِّ

اءسصرهلل تعهللتب  فهيهللى رهللالهصبهلللمج د هللاألمدوهللصمبداهللهداههللاإل اتهللسدصرهللتعتهديهللبيتخدياهللمج د هللاألمدوهللجدبِّ

اءاإل هلل وهللصالحهي هللى  همي. ِّهللال ِّصلاتهللال،بصب ةهللالستاي  هللالس عهللصاألموهللجبِّ

 (البند السادس)

طهللى رهلل طهللمس حي لتحد ،هللالبع هللالخيم اهللفإوهللالهجصعهللى رهللالمس حهللى رهلل برهلل صهلل ّببهلل ت،موهللهجصمي

 هلل صهللاهلل صهللاإل اباتهللالج احب ةهللالتيباةهلللهبعسي)*ميل ِّة با،يهلل يهللموهللاأل بارهللفيهلل صبصبيهلل صهلل مب ّيهللالا

هلل با،يهللتبّ ياهلل صهللالج بهللتحتهللحّعهلل يهللموهللاأل بارهللفيهللمع دةهللاميليهللاأل  ع يهلل صهللفيهللم اب

اتالالسب يوهللصى رهلل  صهللالسهوهلل صهللال يحباتهللالخي ةهللبليهللموهللاأل بارهلل اخاهلل با، هيهلل صهللفيهللهللدصِّ

ات جصاحهيهلل صهللفيهلل يهللمع دةهلل حبىهللبلصبصبيهللح ثهللتعتابهلل االحت اهللالتيباةهللأليهللموهللاأل بارهللفيهللهللوصِّ

 ع يهلليوهللالمايه  اهلل صهللفيهللالبحبهللاألب ضهللالمتصس اهلل صهللمع دةهللاميليهللاأل سبِّ التيب خهللالايهللب  هللف  هلل

 ابقهللم ابهللالسب يو.

 

 

                                                 
سيهللل ىهللاع،ميعهللال صعيوهللصتبّ ي. ّميهللتعهللتا    هللبيلبع هللالبيعيهللموهللببصتصّصاهللمايه  هللح رهللاميليهللاا هلل   

وهللالع صصهللالتيهللإ اباتهللالج احب ةهلللهبعسياهللرإاا ف ميهلل ختصهلل ع هللهللإلر ايبهللالمج  هللهللع1963 عي بهلل16فيهلل هلل*هلل

 ع.1963 صل ص3بت اءهللموهللاتاع هيهللموهللالمايه  هلللعهللتا هللم بدةهلل
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 البند السابع

إوهللالمايه  هللالهللتؤبباهللصالهلل مّوهلل وهلل مّوهلل وهللتهسبهللبلعهيهللستؤببهللبليهللموهللادّاهللمدوهللاألادّياهللى درهلل

اهلل صهللى ددرهللالمسددحصل ةهللاألصل ددةهللالمتِّحدد  الحدددصقهللصااللت امدديتاهللفدديهللم بدديقهللاأل ددبارهللاألى،دديءهللفدديهللاألمددعهلل

هلل و. ِّهللال ِّصللمج  هللاألموهللفيهللالحهي هللى رهللالس عهللصاألموهلل

 البند الثامن

طهللموهللاالبتبي ديتهلل طهللمدوهللاأل دبارهللاألخدبىهلل صهللهللة ِّدال ِّصل ا وهللّاهلل برهلل وهلل  ي هلل  ِّدةهلل صلدةالحيل دةهللص  دي

تتاديبضهللمدالهللهداههللهلل صل ِّدةبيلبةهللالهللتتايبضهللمالهللبعص هللهاههللالمايه  اهللّميهلل تاه هللبلالهلل تصب هللفيهللابتبي ديتهلل

هلل .المايه  

 البند التاسع

ِّّا صالدكهللل باسدةهللاألمدصبهللالمتا ددةهللبت ب د،هللهداههلل يهللممدب طهللف د ا ّصوهللّاهللمعهد األ بارهللمج سياهللتا

المايه  اهللصسصرهلل ّصوهللالمج  هللمع ميهللباّاهلل مّع هللموهللاالجتميعهللفديهلل يهللصودتاهللصسدصرهلل دد عهللالمج د هلل

دتتصلرهللهلل فيى ِّةّميهللتدت،يهللال،بصب هللصب هةهللخي ةاهللسصرهلل عائهللى رهللالهصبهلللجعةهللهللفبى ِّة جه  هلل ةهللمهمِّ

اءالتص  ةهللبيإل هلل .5اهلل3،هللالبع  و)اتهللالخي ةهللبت ب جبِّ

 البند العاشر

 خبىهللتّدصوهللفديهللص،دالهلل تد حهلللهديهللهلل صبصب ِّةهلل  ِّةهلل صلةتست  الهللاأل باراهللبإجميعهللاآلباءاهلل وهللت ىصهلل

هدداههللهللإلددرتدد ى عهللمبددي ئهللالمايهدد  هللصالمسدديهمةهللفدديهللتحد دد،هللاألمددوهلللمع دددةهللاددميليهللاأل  ع ددياهللاالع،ددميعهلل

طهللفديهللالمايهد  هللصالدكهللبإ د اعهللمسدتع اتهلل تعهلل ىصتهديهللى درهللهداههللالعحدصهللود هللت دبحهلل بفدهلل  ِّةهلل صلةالمايه  هللص ي

هللاهللصسصرهللتب غهللّاهللاأل بارهللبت كهللالمستع ات.المتِّح  اع،ميمهيهللل ىهللحّصمةهللالصال يتهلل

 البند الحادي عشر

 ،هللى رهللهاههللالمايه  اهللص دتعهللتعه داهللادبص هيهللمدوهللجيعد هللاأل دبارهللبمديهلل تهد،هللمدالهلل  ِّهللسصرهلل تعهللالت

 ،هللفيهلل سبعهللصوتهللممّدوهلللد ىهللحّصمدةهللالصال ديتهلل  ِّهلل ع متهيهللال ستصب ةاهللصسصرهلل تعهللإ  اعهللمستع اتهللالت

صالتيهللستب غهللب صبهيهللّاهللاأل بارهللالمصواةهللبميهلل ص عهللل  هي.هللصسصرهللت خاهللالمايه  هللح د هللالتعه داهللهللالمتِّح  

 ،هللب ج ّيهللصّع اهلل  ِّهلل ،هلل غ ب ةهللالمصوا واهللبميهللف هيهللت  ِّهللوتهللى  هيهللبمجب هللإ  اعهللت  ِّهللالتيهللهللال ِّصاف ميهللب وهلل
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يعهيهللبيلعسدبةهللل د صاهللاألخدبىهللابتد اءهللسدبِّ اهللصسدصرهلل بد  هللهللالمتِّح  صالمم ّةهللهللصفبعسيهللصلصّسمبصب هللصهصلع ا

هلل .** دهي)  ِّهللموهللالتيب خهللالايهللس تعهللإ  اعهللت

 البند الثاني عشر

الكاهللسصرهللتتايصبهللاأل باراهللإااهلل  د هللهللبا يوهللالمايه  اهلل صهلل يهللصوتهللسبِّ ىابهللسعصاتهللموهللهللبا 

تبديبهللالاصامداهللالتديهللتدؤببهللح عحداهللى درهللالسد عهلل ح هيهللالكهللبه رهللمباجاةهللالمايهد  اهللمدالهللالص،دالهللفديهللاالى

بعديءهللى درهللم بديقهللهللصاإلو  م ِّدةهللة ِّدال ِّصلصاألموهللفيهللمع دةهللاميليهللاأل  ع يهللبميهللفديهللالدكهللت دصبهللالتبت بديتهلل

هلل و. ِّهللال ِّصلاهللصالكهللموهلل جاهللالحهي هللى رهللالس عهللصاألموهللالمتِّح  األمعهلل

 البند الثالث عشر

طاهلل  بحهللموسبِّ هللبا  هللبا ح،هلل يهلل برهلل وهلل تخ رهللىوهللى،ص ت اهللصالكهللهلليوهللالمايه  هللبااب وهللىيمي

التيهللستب غهللب صبهيهللاأل بارهللاألخبىهللبّاهللب غهللموهللهللالمتِّح  ىيعهللموهللتس  عهللهااهللالدبابهلللحّصمةهللالصال يتهلل

هللهااهللالعصع.

 البند الرابع عشر

طهللهلل-هاههللالمايه  هلل سدصرهلل دتعهللإ د اىهيهللهلل-التيهللس اتببهللّاهللموهللع  هيهللاإلعج  د يهللصالهبعسديهلل دح حي

الحّصمديتهللهللإلدراهللصسدصرهلل بادثهللبعسدخهللماتمد  هللمدوهللهداههللالمايهد  هللالمتِّحد  صمةهللالصال ديتهللفيهلل با رهللحّ

هللاألخبىهللالمصواةهللى  هي.

 

 

                                                 
**المصواة.هللال ِّصا ديتهللّاهلل  ِّهلل  اعهللتإهللبا هللع1949 غس  هلل24يوهللالمايه  هللفيهللسبِّ ب  هللهللهلل 
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 (2امللحق رقم )
 الوثيقة التأسيسية بني احللف و روسيا 

 1997مايو  27باريس 
 المبي ئ. .1

  ل ةهللالتايصبهللصالتايصو. .2

 مجيالتهللالتايصبهللالتايصو. .3

 .ةىسّب ِّهللهلل–هللةس يس ِّهللو،ي يهلل .4

األى،ديءهللف هديهللمدوهللهللالد ِّصاح درهللادميليهللاأل  ع ديهللصهللمع ِّمدةاالتحدي هللالبصسديهللمدوهللعيح دةاهللصاته،هلل

بإويمةهللس عهللهللةس يس ِّهللالال احعهللالايهللاتخاهللى رهلل ى رهللالمستص يتهللهللس يسيِّهللعيح ةهلل خبىهللى رهلل سي هللااللت اعهللال

يهللصاألمددوهللالتادديصعيهللإوهللبصسدد هللال  مدبا  ِّددة   سدديهلل دددصعهللى ددرهللمبددي ئهلل- احددعهللصادديماهللفدديهللمع دددةهللاألصبص

طهللفهميهلل اتبّيوهللفيهلله رهللالتف  هللى رهللبدي يهللالمصاجهيتهللصالمعيفسيتهلل صالح رهللالهلل اتبباوهللبا،هميهللخ صمي

السدديبدةهللصتدد ى عهللالبدددةهللصالتادديصوهللالمتبددي اهلل ؤّدد هللاالتهدديقهللالحدديليهللإ ددبابهللبصسدد يهللصالح ددرهللى ددرهللتح  دد هلل

ّيفدةهللاداصبهياهللم،مصوهللااللت اعهللالماتبكهللببعيءهلل صبصبيهللمستدب هلل معةهللصغ بهللمدسمةهللّيم ةهللصحدب هللل ديلحهلل

صالادهيف ةهللهللتبي ل ِّدةالم يلحهللالمادتبّةهللصالهللى ِّ ص ات عهللال بفيوهللتعم ةهللاباّةهللوص ةهللمستدب هللص احمةهللى رهللوي

ص ح  هللهااهللاالتهيقهلل ه ارهللص ل ةهللالتايصبهللصالتايصوهللصاتخياهللالدباباتهللالمادتبّةهللهللصالامداهللالمادتبكهللالدايهلل

ِّّاس طهللصسصرهللتستمبهللهاههللجصهبهللالا وةهللالمتبي لةهللب وهللبصس يهللصالح رهلللد هللتحصهلل ا اهللالح رهللتحصالطهللتيب خ ي

ل ،الهللفيهللاالىتبديبهللالمعديمهللاألمعديهللالج  د هللهللستبات ج ِّةاالعهللباجالهللالتحيلرهللمبي ح هلل1991فهيهللىيعهللهللام  ِّةال

صب عميهلل حيف هللالح رهللى رهللهللعصص ِّةالصهللالتد    ِّةفيهلل صبصبيهللصبيلتيليهللفد هللخهضهللالح رهللباّاهللجابيهلل س حت هلل

مصّ ةهللإل  هللفيهللمايه  هللصااع وهللفد هللصسالهللالح رهللصس صا اهللتصس الهللص يحه هللو بات هلللمصاجهةهللااللت اميتهللال

طهللج    هلللحهد هللالسد عهللصإ اب هللهللاأل مديتهلللمسديع  هللاألمدعهللهللةس يس ِّهللال األمدوهللهللمع ِّمدةصهللالمتِّحد  ّميهللتصلرهللمهيمي

ج  د  هللبيلماديبّةهللهلل مع ِّدةالهبسدكهللصّدالكهلللمصاجهدةهللتحد  يتهلل-صالتايصوهللفيهلل صبصبيهللّميهللح ثهللفيهللالبصسعة

هللصبصب ِّددةاألهلل ِّددةال ِّفيىهللمع ِّددةاألهللهص ِّددة خددبىهللإوهللالح ددرهلل تددصلرهللحيل دديهللتعم ددةهللالهلل صل ِّددةصمع مدديتهللمددالهلل صاهلل

(ESDlاألمدوهللهللمع ِّمدةالماديبّةهللفديهللهللالد ِّصا هلل اخاهلللتحيلرهللصس صا اهللتعم ةهلل س ص هللعا هللل تاديصوهللمدالهلل

يبّةهللالمادهللالد ِّصاصالتايصوهللفيهلل صبصبيهللصخي ةهللموهللخ اهللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس عهللّمديهلل اد هللمدالهلل
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فدديهللهللالعِّ ددباألى،دديءهللفدديهللالح درهللإىددي  هللهللالد ِّصامبدي ب هللإلعادديءهللمج دد هللادباّةهلل صبص   سدديهللّمدديهللوددببتهلل

الج  د  هللفديهللهللالتحد ِّ يتالمههصعهللاالستبات جيهللل ح درهللل تلّد هللمدوهلل عد هلل دت ءعهللمدالهللالص،دالهللاألمعديهللالج  د هللص

صهديهللت دصبهللهللصاالوت دي يهللس يسديِّهلل صبصبيهلل وهللبصس يهللتحيصاهللبعديءهللمجتمدالهلل  مدبا ديهللصتحد د،هللالتحدصاهللال

الج    هلللدد هللهللمع ِّةل،ميوهللم ءمتهيهللالتيمةهللمالهللالحديح،هللاألهللةاسّب ِّهللالمههصعهللألمعهيهللالدصميهللصتباجالهللمبي حهيهلل

تهي جبتهللبصس يهللتخه ،يتهللىم دةهللفيهلل اتصسحبتهللهللالمس ِّحةهللوصِّ هديهللبادّاهللغ دبهللمسدبصقهللمدوهلل صاهللصسد هللوصِّ

 وهللبصسد يهللهللالص ع ِّدة با،د هيهلل اخداهللهللإلدرهللعصص ِّدةالصابقهلل صبصبيهللص صاهللالب   ،هللّميهللسحبتهللّاهلل س حتهيهلل

اتم ت مةهللبم   هللموهللالتخه ،يتهللفيهلل حهد هللالسد عهللهللىم  ِّيت عهيهللتايبكهللبعاي هللفيهللهللعصص ِّةالصهللالتد    ِّةهيهللوصِّ

جيع هللإ اب هللاأل ميتهللفيهللمعي ،هللمخت هةهللهللإلراألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهللهللمع ِّمةصهللالمتِّح  المسيع  هللل معهلل

اتموهللالايلعهللإوهللبصس يهللتسهعهللفيهلل هللالهبسك.هلل-  هللالجعس يتهللبيلبصسعةمتا هللوصِّ

هلل

 المبادئ: -1

طهللمددوهللمبدد  هلل مددوهللجم ددالهلل فدديهللالمجتمددالهللاألصبص   سدديهللالهلل تجدد  هللفسددصرهللتامدداهللبصسدد يهللهللالدد ِّصااع  وددي

طهللل مسديهمةهللفديهللتحد د،هلل مدوهللمادتبكهللصاديماهللفديهلل صبصبديهلل ددصعهللى درهللالدصالءهللل دد عهللالمادتبّةهلل صالح رهللماي

هللمع ِّمدةسدصرهللتسديى هللبصسد يهللصالح درهللى درهللتد ى عهللصهللالد ِّصاصااللت اميتهللصوصاى هللالس صكهللل ديلحهللجم دالهلل

الصويح ةهللصمعدالهللهلل ب صميس ِّةاألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهللبميهللفيهللالكهللت ص بهلل صبهيهللبص ههيهلل  ا هلل صل ةهللفيهللال

هللإلددراأل مدديتهللصالتادديصوهللاألمعدديهللصاإلو  مدديهللصالددكهللإ،دديفةهللهللبادد الع اىدديتهللصإ اب هللاأل مدديتهللصإ دد قهللمدديهلل

األمدوهللصالتاديصوهللفديهلل صبصبديهللبيىتبيبهديهللهللمع ِّمدةالد يعهللبهاههللالمهديعهلل وهللهللتا   هللو باتهيهللالهايلةهلللتمّ عهيهللمو

فديهللهللبحد  الصح   هللل  هيهلل صبهللهللصبصب ِّةاألهللمع ِّةاألهللمع ِّمةاألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهللبيىتبيبهيهللالهللمع ِّمةال

فسصرهللتتايصوهللبصس يهللصالح رهللموهلل جاهللمعالهلل يهللاحتمياهللهللمع ِّمةس عهلل صبصبيهللصاستدبابهيهللصبت ى عهللت كهللال

فيهلل صبصبيهللل دبوهللالحي يهللصالاادب وهللصمدالهللهلل  ِّةهلل صلةالتدس عهلل صهللالمصاجهةهللفيهلل صبصبيهلل صهللى ل هللهللإلراص  هللل 

ةاألخاهللفيهللاالىتبيبهللوباباتهلل لابصعةهللبالوهللم بيقهللل موهللاألصبصبيهللفسصرهللتسارهللبصس يهللصالح رهللمدوهللهللومِّ

ةهللمادتبّةهللمدوهللاألمدوهللهللصالتاديصوهللبهد رهللخ د،هللمسديحهللمع ِّمدةالماديبّةهللفديهللهللال ِّصا جاهللتايصوهللصاسالهللب وهلل

صتبد  هللبصسد يهللهلل  ِّدةهلل صلدةاألموهللصاالستدبابهللفيهلل صبصبيهلل صوهللخ ص هللتدس عهلل صهللمعي ،هللعهصاهللتح هللموهللسد ي  هلل

ل ديلحهللهلل   سد ِّةصالح رهللمدوهللمع  د،هلل وهللالهد رهللالمادتبكهلللتد ى عهللاألمدوهللصاالسدتدبابهللفديهللمع ددةهللاألصبص

صاعتادديبهللاألسدد حةهللهللا صاع ِّددةالهللالدصم ِّددةالج  دد  هللمبدداهللهللالتحدد ِّ يت ت  دد هللمصاجهددةهللالمخددي بهللصهللالدد ِّصاجم ددالهلل

صالب صلصج دددةهللصالّ ميص دددةهللصاإلبهدددي هللصاالعتهددديكهللالمسددتمبهلللحددددصقهللاإلعسددديوهللصحددددصقهللاألو  ددديتهللهللعصص ِّددةال

ِّّاصالتيهللهللبا صالع اىيتهللالح ص  ةهللالتيهلللعهللتحاهلل ته   اطهللل س عهللصالبخيءهللصاالستدبابهللإوهللهاههللالصب دةهللالهللهللتا
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فدديهللهللالمتِّحدد  لمج دد هللاألمددوهللالتدديبالهللل مددعهللهللسيسدد ِّةاألهللتددؤببهللصالهلل مّددوهللاىتبيبهدديهللمددؤبباطهللى ددرهللالمسددؤصل يت

هللمع ِّمدةاألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبديهللبيىتبيبهديهللالهللمع ِّمة وهلل صهللى رهلل صبهلل ِّهللال ِّصلالحهي هللى رهللالس عهللصاألموهلل

الايم ةهللل تايصبهللهللصاتخياهللالدباباتهللصالتايصوهللفيهللمجيلهيهللصبيىتبيبهيهللتبت د هللإو  مديهللصفد،هللاله داهللالبديموهلل

قهللالت اميتهمديهلل د ِّهللصبت ب ،هللبعدص هللهدااهللالددبابهللفدإوهللبصسد يهللصالح درهللسد باى يوهللبهللتِّح  المموهللم بيقهللاألمعهلل

صوباباتهللاإلى وهللهللالمتِّح  بميهللفيهللالكهللالت اميتهللم بيقهللاألمعهللهللة ِّهللال ِّصلصاأل صاتهللهلليِّهللال ِّصلبمدت،رهللالديعصوهلل

التاديصوهللهللمدةمع ِّهللالت اميتهيهللعحصهللب ديوهلله سدعّيهللالختديميهللصصبديح،هللهللإلرحصاهللحدصقهللاإلعسيوهللإ،يفةهللهلليِّهللال ِّصل

ةصاألموهللفيهلل صبصبيهللبميهللفيهللالكهللم بيقهللبيب  هللصالصبيح،هللالتيهللتعهللتب عهيهللفيهلل األموهللصالتايصوهللفيهللهللمع ِّمةهللومِّ

هلللابصعة.

مددوهلل جدداهللتحد دد،هلل هدد ارهللهدداههللالصب دددةهللفددإوهللبصسدد يهللصالح ددرهللسددصرهلل د مدديوهللى وتهمدديهللى ددرهلل سددي هلل

هللااللت اعهللالماتبكهللتجيههللالمبي ئهللالتيل ةة

ب هلل احمةهللصمتسيص ةهللى رهلل سي هللمدوهللالادهيف ةهللصالتاديصوهللمدوهلل جداهللتد ى عهللتعم ةهللاباّةهللوص ةهللمستدهللهلل-

هللاألموهللصاالستدبابهللفيهللمع دةهللاألصبص   سي.

صحّدعهللالدديعصوهللصاحتدباعهللهللةس يسد ِّهللالصالتا   دةهللهللال  مدبا  ِّدةالح صيهللالايهللت اب هللهلليل ِّصباالىتبارهللبهللهلل-

 دي  يتهللالسدصقهللالحدبهللفديهللالايهللت ابد هللتعم دةهللاوتهللال ِّصبصّالكهللهللالم ع ِّةحدصقهللاإلعسيوهللصالحب يتهلل

هللتحد ،هللبخيءهللماتبكهللص موهللايما.

 خدبىهللهلل  ِّدةهلل صلدةهلل،د ِّهللبا،هميهللالدباضهلل صهللهلل، ِّهللهللدصِّ الاالمتعيعهللىوهللالته   هللالستخ اعهلل صهللاستخ اعهللهللهلل-

هللالمتِّحد  بليهللاّاهللالهلل ته،هللمالهللم بديقهللاألمدعهللهللس يسيِّهللهيهلل صهللصح  هلل با، هيهلل صهللاستد لهيهللالل ِّت صهللس 

هللالمايبّةهللفيهللالب يوهللالختيميهلللدمةهلله سعّي.هللال ِّصا ويتهللب وهللص"إى وهللالمبي ئ"هللالمصجهةهللل ا

صّالكهللحدهيهللالمابصعهللفيهللاخت يبهللالصسديحاهللهللال ِّصااحتباعهللس ي  هللصاستد اهللصصح  هلل با،يهللجم الهللهللهلل-

الّيف ةهللل،ميوهلل معهيهللصى عهللاعتهيكهللح ص هيهللصح،هللااصبهيهللفيهللتدب بهللالم  بهللّميهللجيءهللفيهللالب يوهلل

هللاألموهللصالتايصوهللاألخبى.هللمةمع ِّهللالختيميهللفيهلله سعّيهللصصبيح،هلل

هلل.هللةىسّب ِّهللصمبي ئهللهلل فيى ِّةالاهيف ةهللالمتبي لةهللفيهللص،الهللصت ب ،هللس يسةهللهللهلل-

هللمع ِّمدةصهللالمتِّحد  معالهللال باىيتهللصتسص ةهللالع اىيتهللبصسيحاهللس  مةهللبمديهلل تهد،هللمدالهللمبدي ئهللاألمدعهللهللهلل-

هللاألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبي.

هلل
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 الحلف: –وسيا آلية التشاور والتعاون: المجلس المشترك الدائم لر -2

حترهلل تعهللتعه اهللالعاي يتهللصاأله ارهللالتيهلل ت،دمعهيهللهدااهللاالتهديقهللصحتدرهلل دتعهللص،دالهللبؤ دةهللمادتبّةهلل

ِّّ فددإوهللبصسدد يهللصالح ددرهللسهللةس يسدد ِّهللالل مددوهللاألصبصبدديهللصل ماددّ تهلل وهللمج دد هللماددتبكهلل احددعهلله فدد هلل ادد

ح درهللمدوهلل جداهللل بددةهللصإودبابهللمبد  هللالتاديصبهللصالتاديصوهللبد وهللبصسد يهللصالهللى ِّ األسيسيهللبعيءهللمستص يتهللمت ي

فيهللمع دةهللاألصبص   سيهللصإااهللمديهللعاد هللخ فديتهللفدإوهللبصسد يهللصالح درهللهللال ِّصاتا   هلل موهللّاهللمعهميهللصّاهلل

هلل.س يسيِّهللس سا يوهلللتسص تهيهللى رهلل سي هللالعصا يهللال  بةهللصاالحتباعهللالمتبي اهللفيهللإ يبهللالتايصبهللال

 مديهللّديوهللهللالحد هللاألو درهللإلدرهلل–إوهللالمج  هللالماتبكهللال احعهللسد صفبهلل ل دةهللل تاديصبهللصالتعسد ،هللهللهلل ّ

طهلل هللمع ِّدةموهلل جاهللاتخياهللودباباتهللمادتبّةهللصىمداهللمادتبكهللف مديهلل خدصهللالد،دي يهللاألهلل–الكهللممّعي

أليهللمدوهللبصسد يهلل صهللالح درهللهلل اخ  ِّةالااتهللاالهتميعهللالماتبكهللصلوهللتتعيصاهللالمايصباتهللالمسيحاهلل

هللاألى،يءهللفيهللالح ر.هللال ِّصا صهلل

 الممّعددةهللل امدداهللهلل وهللالهدد رهللالماددتبكهلللبصسدد يهللصالح ددرهللهددصهللتح  دد هللصاسددتف اهللّدداهللالهددبصهللهلل

 الماتبكهللصمالهللعمصهللالا ويتهللفإعهميهلل تصوايوهلل هصبهللالم   هللموهللفبصهللالاماهللالماتبك.

 ل تاديصبهللبد وهللبصسد يهللصالح درهللفديهللصودتهللهللالدبح   وهللالمج  هللالماتبكهللال احعهللس ّصوهللالسدب اهللهللهلل

األ ميتهلل صهللفيهلل يهللمصورهلل خبهلل ؤببهللى رهللالس عهللصاالستدبابهللصسصرهللتادد هللاجتميىديتهللغ دبهلل

إلتيحدةهللالهب دةهلللماديصباتهللىيج دةهللفديهللحيلدةهللهللاي  ِّةجيع هللاالجتميىيتهللالهللإلر هللل مج هللىي  ِّة

ال ددصابئهللصفدديهللهددااهللاإل دديبهللفددإوهللبصسدد يهللصالح ددرهللس تادديصباوهللهللفددصباطهللفدديهللإ دديبهللالمج دد هلل

الماددتبكهللالدد احعهللفدديهللحيلددةهللم ح ددةهلل حدد هلل ى،دديءهللالمج دد هللأليهللته  دد هلللصحدد  هلل با،دد  هلل صهلل

  صهلل مع .هللس يسيِّهللاستد ل هللال

 ج  هللالماتبّةهللال احعهللسصرهللتدصعهللى رهللمبدي ئهللالادهيف ةهللصخد اهللالماديصباتهلل وهللهللعاي يتهللالمهللهلل

التديهللهللمع ِّدةاألهللالتحد ِّ يتصالتايصوهللسصرهللتب غهللّاهللموهللبصس يهللصالح رهللبا،هميهللالدباضهلل ادلوهلل

اءتصاجههيهللصاإل  اتهللالتيهللتات عهللاتخياهيهلللمصاجهتهيهلل.جبِّ

 اهللحد،هللاله تدصهللى درهلل يهلل وهللبعص هللهااهللاالتهيقهلللوهللتمعحهللبصس يهلل صهللالح رهللبدليهللحيلدةهللمدوهللاألحدصاهلل

ىماهلل دصعهللب هلل ح هميهللصالهللح،هللتد   هللحددصقهللبصسد يهلل صهللالح درهللفديهللاتخدياهللالددباباتهلل صهللالامداهلل

 م يلحهلل يهللموهللال بف و.هللهلل، ِّهللباّاهللمستداهللصالهلل مّوهللاستخ اعهللهاههللالبعص هللّادبةهلل
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 وهللالمج دد هللالماددتبكهللالدد احعهللسدد تجمالهللى ددرهللمسددتص يتهللمخت هددةهللصفدديهلل اددّياهللمخت هددةهللحسدد هللهلل 

ةهللّداهللمدوهللبصسد يهللصالح درهللفسدصرهلل جتمدالهللالمج د هللى درهللمسدتصىهللص باءهللالمص،صعهلل صهللبغب

طهللى رهللمسدتصىهللالسدهباءهللهللال ِّفيعصمستصىهللص باءهللهللخيبج ِّةال طهلل جتمالهللاهب ي طهللص  ،ي مبت وهللسعص ي

 صالممب  وهللال احم وهلللمج  هللاميليهللاأل  ع ي.

 طهللهللهلل طهللهلل- وهللالمج  هللالماتبكهللال احعهللو هلل عاد هلل  ،ي بؤسديءهللى درهللالمسدتصىهللهلل-ّ مديهللّديوهللالدكهللمعيسدبي

ِّّاصالحّصميتهللصو هللهللال ِّصا طهلل صهللجميىيتهللىماهلللمعيواةهللمص،صىيتهللبا عهيهلل صهللهلل ا المج  هلللجيعي

ط.  إمّيع يتهللالتايصوهللى رهلل سي هللمؤوتهلل صهلل احعهللّ ميهللّيوهللالكهللمعيسبي

 طهللالممب صوهللالهللهلل صوهللصبؤسيءهللاألبّيوهللتحدتهللبىي دةهللالمج د هللالمادتبكهللاسّب ِّهللسصرهلل جتمالهلل  ،ي

طهللإ،ديفةهللال احعهللصسصرهلل ادد هللاجتمديعهللبؤسديءهلل اجتمديعهللهللإلدراألبّديوهللمدبت وهللى درهللاألوداهللسدعص ي

 وهللّ مديهللّديوهللاسّب ِّهلل وهللصو هللتاد هللاجتميىيتهللالخبباءهللالاسّب ِّهللاهبيهللى رهللمستصىهللالممب  وهللال

ط.  الكهللمعيسبي

 سصرهلل ب  هللالمج  هللالماتبكهللال احعهللممباهللموهللبصس يهللصسدّبت بهللىديعهللالح درهللصى درهلل سدي هللهللهلل

 رهللصلمسيع  هللىمداهللالمج د هللالمادتبكهللالد احعهللاألى،يءهللفيهللالحهللال ِّصا صبيهللممباهللموهللإح ىهلل

 سصرهللتد عهللبصس يهللصالح رهللاله يّاهللاإل اب ةهللال،بصب ة.

 سصرهللتعائهللبصس يهللبابةهللل ىهللالح رهلل ب سهيهللممباهللى رهللالمستصىهللسه بهللصسصرهلل ّصوهللممب طهللهللهلل

طهللّب ددباطهللصفب ددد هللجدد ءهللمددوهللهدداههللالبابددةهللهللبهدد رهللالتادديصوهللالىسددّب ِّهلل ص حددته هللالح ددرهللهللاسددّبيِّهللي

صجص هللمعيس هللفيهللمصسّصهللصسصرهلل ح  هللاّ  هللصس ادتبكهللالجيعبديوهللفديهللص،دالهللهللبإمّيع ةهللإويمة

ّمدديهللسدد تعهللص،ددالهللالتبت بدديتهللالتع  م ددةهللصالدصاىدد هللاإلجباح ددةهللهللاي  ِّددةاتهللالالدد ِّصبجدد صاهلل ىمددياهلل

ل مج  هللالماتبكهللال احعهللصهاههللالتبت بيتهللستّصوهللجيه  هللفيهللالج سةهللاالفتتيح ةهللهللل مج  هللالتيهلل

ِّّد   دالهللى درهللهداههللالصب ددةهللصسدصرهللتصوهللباد ستاد هللفيهللغ،صوهلل بباةهلل اهبهلل المج د هللى درهللهللهللب

هللهللاألنشطة التالية:

التايصبهللحصاهللالمص،صىيتهللالصاب  هللفيهللالج ءهللالبيلثهللموهللهااهللاالتهيقهللصّدالكهللحدصاهلل يهلل .1

 تعهللاالتهيقهللى  هيهللب وهللالجديعب وهللصى درهلل سدي هللهداههللالمادبصىيتهللهلل مع ِّة صهللهللةس يس ِّهللهللو، ِّة

تهد،هللّداهللمدوهللبصسد يهللصالح درهلل تعهللىبضهللمبي باتهللمادتبّةهللحدصاهللالمص،دصىيتهللالتديهللت

 ى رهللالتح ثهللف هيهلل صهللالد يعهللباماهللتجيههيهلل.
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اتهيقهللفيهللإ يبهللالتايصبهلل تعهللاتخياهللوباباتهللماتبّةهلل صهللالد يعهللبامداهللهللإلربمجب هللالتص اهلل .2

ماتبكهللتجيههللّاهللحيلدةهللى درهللحد  هللفديهللالدكهللالماديبّةهللى درهللود عهللالمسديصا هللفديهللالتخ د  هلل

حه هللالس عهللتحتهللسد  ةهللمج د هللاألمدوهللهللىم  ِّيتماتبّةهللبميهللفيهللالكهللهللام  ِّيتصاإلى ا هللل

 األموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهلل.هللمع ِّمة صهللمسحصل ةهلل

 وهلل يهللىماهلل تخاهللموهللجيعيهللبصس يهلل صهللالح رهللبادّاهللمادتبكهلل صهللمعهدب هلل جد هلل وهلل ّدصوهلل .3

طهللمالهللم بيقهللاألمعهلل  األموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهلل.هللمع ِّمةصمبي ئهللهللالمتِّح  متسدي

األجهد  هللالتادب ا ةهللل د صاهللالماديبّةهللفديهللهدااهللهللاالت يالتهللالمتامدةهللبد وهلللهم ِّةاىتبافيهللب .4

طهللى ددرهللالحددصابهللصالتادديصوهللالمصسددالهللبدد وهلل االتهدديقهللفددإوهللبصسدد يهللصالح ددرهللس اددجايوهلل  ،ددي

 الجما ةهللاله  بال ةهللل تحي هللالبصسيهللصجما ةهللاميليهللاأل  ع ي.

 

 مجاالت التشاور والتعاون: -3

ِّّ  خ اهللبعيءهللى ويتهميهللفدإوهللبصسد يهللصالح درهللسد    هللااتهللاهتمديعهللمادتبكهللاوهللى درهللمجديالتهللمحدب

هلل و رهلل بجةهللممّعةهللفيهللهاههللالمجيالتةهللإلرصسصرهلل تايصباوهللص حيصالوهللالتايصوهلل

 اهللصبيأل ميتهلل   س ِّةو،ي يهللااتهللاهتميعهللماتبكهللتتا ،هللبيألموهللصاالستدبابهللفيهللالمع دةهللاألصبص

 بميهللفيهللالكهللمسيهمةهللبصس يهللصالح رهللفيهللاألموهللصاالستدبابهللفيهللالمع دة.

 الصويح ةاهللصإ اب هللاأل ميتاهللصحاهللالع اىيتهللمالهللاألخداهللهلل ب صميس ِّةلكهللالمعالهللالع اىيتهللبميهللفيهللا

األموهللصالتايصوهللفديهلل صبصبديهللصىمداهللهداههللهللمع ِّمةصهللالمتِّح  األمعهللهللمسؤصل ِّةفيهللاالىتبيبهلل صبهللص

 المع ميتهللفيهللت كهللالمجيالت.

 حه هللالس عاهللّاهللحيلةهللى رهللح  اهللتحتهللس  ةهللمج  هللاألموهلل صهللهللىم  ِّيتبميهللفيهللالكهللهللام  ِّيتال

اتاألمدوهللصالتاديصوهللفديهلل صبصبدي.هللصإااهللّيعدتهللهلل ِّمةمع الامداهللالمادتبّةهللستسدتخ عهللفديهللهداههللهللودصِّ

 الحيالتهللف تا وهللالمايبّةهللف هيهللفيهللصوتهللمبّب.

 .مايبّةهللبصس يهللفيهللمج  هللالاباّةهللاألصبصهلل   سيهللصالاباّةهللموهلل جاهللالس ع 

 هللةاسدّب ِّهللالبي ئهللاهللصالم ِّةال ِّفيىصهللستبات ج ِّةتبي اهللالما صميتهللصالمايصباتهللحصاهللالس يسيتهللاال

 صو،ي يهللالح هللموهللالتس ح.هللسيس ِّةلبصس يهللصالح راهللصالم  اع يتاهللصببامجهللتعم ةهللالبع ةهللاأل

 . و،ي يهللاألموهللالعصصيهللبّاهلل اّيل 
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 معددالهللاالعتادديبهللالعددصصيهللصاألسدد حةهللالب صلصج ددةهللصالّ ميص ددةهللصصسدديحاهللعد هدديهللصمحيببددةهللاالتجدديبهلل

هللةس يسدد ِّهللالبمدديهللفدديهللالددكهللاألصجدد هللالعددصصياهللصتدد ى عهللالتادديصوهللفدديهللمجدديالتهللالحدد هللمددوهللالتسدد حاهلل

 العتايبهي.هللةاسّب ِّهللالص

 يتهللال يبصخ ة.ال ِّفيىإمّيع ةهللالتايصوهللفيهللمسبقهلل 

 طاهللل  دي  هلل   ي  هلل ميوهللالعداهللالجصيهللاإلو  مدياهللص  دي  هللو باتد هللصمبي لتد اهللّ مديهللّديوهللالدكهللمعيسدبي

مدوهلل صجد هللهللالجصياهللصغ بهللالدكهلليل ِّفيعالبدةهللموهللخ اهللالاهيف ةهللصتبي اهللالما صميتهللف ميهلل تا ،هللب

إ اب هللالمجياهللالجصيهللصسصرهلل ت،موهللالدكهللاستّاديرهللإمّيع دةهللالتاديصوهللفديهللالمسديحاهللالمتا ددةهلل

 الجصي.هللال ِّفيعبمجياهلل

 اتال  ي  هللالاهيف ةهللصالد ب هللى رهللالتعبؤهللصالبدةهللالمتبي لةهللف ميهلل ختصهللبحجعهللص صبهلل هللالتد    ِّةهللهللدصِّ

 األى،يءهللفيهللالح ر.هللال ِّصالبصس يهللص

 طهللّ مدديهللّددهلل-تبددي اهللالما صمدديتهلل بمدديهللالددكهللمبددي ئهللهللعصص ِّددةالحددصاهللو،ددي يهللاألسدد حةهللهلل-يوهللالددكهللمعيسددبي

 صاستبات ج يتهللبصس يهللصالح ر.

 ى رهللالجيعب وهللبيل صب هللالتيهللسد تعهللهللةاسّب ِّهللالتعس ،هللببعيمجهللل تايصوهللالمصسالهللب وهللالمؤسسيتهلل

 .با ابحهيهللته   طهللف ميهلل

 يهللمدؤتمبهللالسايهللموهلل جاهللالتايصوهللالممّدوهللفديهللمجدياهللاألسد حةهللمدوهللخد اهللاادتباكهللبصسد يهللفد

 الح رهلللم  بيهللالتس حهللالص عي.هلل

 ةاسّب ِّهللالتحص اهللال عيىيتهلل. 

 صب ح ددةهللصى م ددةهللتتا دد،هللهللاوت ددي  ِّةبمصافدددةهللالجدديعب وهللفدديهللمجدديالتهللهللهللتايصع ِّددةتعم ددةهللماددبصىيتهلل

 .يل ِّفيعب

 هللىم  ِّديتص بجدةهللاالسدتا ا هللصهللالم ع ِّةالد يعهللبمبي باتهللصت ب بيتهللماتبّةهللفيهللمجياهللال صابئهلل

 صابث.هللاإلعدياهللفيهللحيالتهللالّ

 محيببةهللاإلبهي هللصاالتجيبهللفيهللالمخ بات.هلل 
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 تحس وهللالصىيهللالايعهللبيلعسبةهللل ا ويتهللالمت صب هللب وهللبصس يهللصالح رهللبميهللفيهللالكهللإويمةهللم ِّّ هللب

تصب ،هللل ح رهلل صهللمّت هللإى ميهللفيهللمصسّصاهلل مّوهلل،عهللمجيالتهلل خدبىهللحسد هللاالتهديقهللبد وهلل

 ال بف و.

هلل

 :ةعسكريّ – ةسياسيّ قضايا   -4

  رهللبغبتهميهللالماتبّةهللفيهللتحد ،هللم   هللموهللاالستدبابهللصاألموهللفيهللالمع ددةهللتؤّ هللبصس يهللصالح

هللاألصبص   سي.

 ى درهللهللعصص ِّدةاألى،يءهللفيهللالح رهللى عهللصجص هللع ةهلل صهللخ ةهلل صهللسب هلللعادبهلل سد حةهللهللال ِّصاتؤّ هلل

هللهللعصص ِّدةال با،يهللاألى،يءهللالج  هلل صهلل يهلل،بصب هلللتف  بهللالص،الهللالعدصصيهللل ح درهلل صهلللس يسدت هلل

لالكهللصهااهلل ؤّ هللحد دةهلل وهللالح درهللالهلل اتد عهللهللصالهلل خ د هللصالهللهللب  ِّةمستدصالهللتبىهلل  ةهلل،بصب هلل

ى درهلل با،درهللهدؤالءهللاألى،ديءهللسدصاءهللهللعصص ِّةال بىهلل،بصب هللإلويمةهللمصاوالهلللتخ  وهللاألس حةهلل

ىوهلل ب د،هللتاد   هللمعادآتهللج  د  هلل صهللت دص بهللمعادآتهللو  مدةهلل)صالمههدصعهللىدوهللمصاودالهللالتخد  وهلل

صتاماهللّاهلل عصاعهللالمعاآتهللهللعصص ِّةلهللالعصصيهلل عهيهللمعاآتهللم ممةهللباّاهللمح هلللتخ  وهللاألس حة

الم ىمدةهللباددّاهللخدديصهللفددصقهللاألبضهللصتحتهديهللمسددتص ىيتهللالتخدد  وهلل صهللالسددبا   هللالم ددممةهلل

  .عصص ِّةاللتخ  وهللاألس حةهلل

 فيهلل صبصبيهللموهلل جاهللاإل يبهللاألصسالهللهللالتد    ِّةت ص بهللمايه  هللالح هللموهللاألس حةهللهلللهم ِّةاىتبافيهللب

 جداهللتحد د،هللعمدصا هللمادتبكهللصاديماهللل مدوهللهللهللاألمدوهللصالتاديصوهللصمدوهللمع ِّمةل موهللفيهللمع دةهلل

طهللهللال ِّصااألصبصبيهللفيهللالدبوهللالحي يهللصالااب وهللفإوهللبصس يهللص األى،يءهللفيهللالح رهللستاماهللمادي

هللالتد    ِّدةاألخبىهللاأل بارهللموهلل جاهللت ص بهللمايه  هللالح هللمدوهللاألسد حةهللهللال ِّصافيهللف تعيعهللصمالهلل

فيهلل صبصبيهللصالم ديلحهللهللالمتف ِّبباّاهلل    هللموهللفيى  تهيهللمالهللاألخاهللفيهللاالىتبيبهللالمعيمهللاألمعيهلل

طهللهللمع ِّمددةالمادديبّةهللفدديهللهللالدد ِّصاالماددبصىةهلللّدداهللهللمع ِّددةاأل األمددوهللصالتادديصوهللفهددعهلل هدد فصوهللجم اددي

هللام  ِّةالاتهيقهلللت ص بهللهاههللهللالمايه  هللبلسبعهللصوتهللممّوهللصّخ ص هلل صلرهللفيهللهاههللهللإلرالتص اهلل

اتهديقهللفديهللهللإلدرمدوهلل جداهللالتص داهللهلل–المايبّةهللفديهللالمايهد  هللهللال ِّصامالهللّاهللهلل–سصرهلل ساصوهلل

ل مايه  هللالم صب هللبميهلل ته،هللمالهللهللسيس ِّة سبعهللصوتهللممّوهلللص،الهللإ يبهلل ت،موهللهللهللالاعي بهللاأل

 ع.1996 ه ارهللصمبي ئهللالصب دةهللالتيهللتعهللاالتهيقهللى  هيهللفيهلللابصعةهللفيهلل  سمببهلل
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 الم صب هلل ج هلل وهلل ّصوهللهللالتد    ِّةتاتد هللبصس يهللصالح رهلل وهللاله رهللاألسيسيهلللمايه  هللاألس حةهلل

الّعهللاإلجميليهللل ما اتهللالمسمصقهللبهيهللفيهللالمايه  هللبميهلل ته،هللمالهللالمت  بيتهللهللهللالخهضهللالّب بهللفي

هللالدد ِّصااأل ددبارهللصتاددجالهللبصسدد يهللصالح ددرهللّدداهللهللالدد ِّصاالماددبصىةهلللّدداهلل صلددةهللمددوهللهلل ِّددةال ِّفيى

اءاأل بارهللفيهللهللالمايه  هللى رهللإ فيهللإ يبهللالجه هللهللالتد    ِّةخهضهللفيهللما اتهيهللموهللاألس حةهللهللجبِّ

 بميهلل تعيس هللمالهللالتحصاهللفيهللالمعيمهللاألمعيهللاألصبصبي.الايماهلللخهضهللهللمستصىهللالما اتهلل

 األى،يءهللفيهللالح درهللبيلتد ب  هللى درهلل،دب هللالدعه هللخد اهللفتدب هللهللهللال ِّصات ت عهللّاهللموهللبصس يهللص

اتالمهيص،يتهللحصاهللالمصاوالهللصالد باتهللالحيل دةهللل خي دةهللف مديهلل تا د،هللبمسدتص يتهللهللالتد    ِّدةهديهللدصِّ

اتال ،دالهللاألمعديهللبلصبصبديهلل ددصضهلل مدوهلل يهللصاعتايبهيهللصالكهلللتجع هلل  ةهللت صباتهللفديهللالصهللهللدصِّ

طهللى رهلل يهللوباباتهللفب  دةهللمحتم دةهللتتخداهيهللهللهللال ِّصاموهلل طهللمسبدي األ بارهللهااهللااللت اعهللل  هللحّمي

اتلخهضهللهللمستصىهللهلل  ِّةهلل صلة  المابصىة.هللمع ِّةهيهلل صهللم ىهللاعتايبهيهللصالهللى رهللم يلحهيهللاألوصِّ

 هللالتد    ِّدةألسد حةهللاألى،يءهللفيهللالح رهللى رهلل سدي هلل وهللت دص بهللمايهد  هللاهللال ِّصاتاماهللبصس يهللص

ىدوهللهللالعِّ باأل بارهللصى رهللو عهللالمسيصا هللب برهللهللال ِّصا ج هلل وهلل سيى هللفيهلل،ميوهلل موهللّاهلل

صالددكهللمددوهلل جدداهللالحهددي هللى ددرهللاالسددتدبابهللصت ى مدد هللهللىسددّبيِّهللهللس يسدديِّهللفدديهللتحدديلرهللهللى،ددص ِّتهي

اتالصاالسددتمبابهللفدديهللمعددالهلل يهلل  ددي  هللفدديهلل هللددديبِّ يلت ىدد عهللاالسددتدبابهللفدديهلل يهللمص،ددالهللبهللدددصِّ

مددوهللهللةاسددّب ِّهللال جدد هلل وهللت  دد هللالاددهيف ةهللهللالتد    ِّددةلمايهدد  هللالم ددصب هللل سدد حةهلل وهللاهللصبصب ِّددةاأل

 خ اهللتبي اهللالما صميتهللصالتحد،هللص وهللتسمحهللبمايبّةهللاأل بارهللالج  .

 األخددبىهللاأل ددبارهللفدديهللمايهدد  هللهللالدد ِّصااألى،دديءهللفدديهللالح ددرهللى ددرهللهللالدد ِّصاتدتددبقهللبصسدد يهللص

اءإهللالتد    ِّةاألس حةهلل مدوهللهلل-األ دبارهللهللالد ِّصاتدتمّوهللّداهللهللهااهللالت ص بهللفديهللالمايهد  هللحتدرهللجبِّ

ودبابهلل ادلوهللالتخه ،ديتهللالتديهلل مّدوهلللّداهللمعهديهللهللإلدرموهللالص صاهللهلل-خ اهللالاهيف ةهللصالتايصوهلل

التيهلل مّوهللالص صاهللإل هيهللل ح هللموهللالما اتهللبح ثهللت بحهللالح ص هللهللالص ع ِّةاتخياهيهللهللصاألسدرهلل

األ دبارهللهللال ِّصام الهللالم  مةهللفيهللالمايه  هللالم صب هللالتيهلل تعهللاالتهيقهللى  هميهللبيالجتميعهللموهللج

هللالدد ِّصاالددكهللصبددالكهللست،ددالهللهللبادد عهللصّدداهللخمدد هللسددعصاتهلل2001ى ددرهلل وهللتددتعهللمباجاتهدديهللىدديعهلل

صالتديهللتع بد،هللى درهللهللاأل   ِّةاأل بارهللفيهللاالىتبيبهللمستص يتهللالما اتهللالمح   هللفيهللالمايه  هلل

فددديهللهللاتالتف ِّددباألصبااهللفيلتخه ،ددديتهللالهيمددةهللالتدديهلل جب ددتهللصهللإلددرالمع دددةهللمددوهللاأل  ع دديهلل

 .  ِّةهلل صلة ج هلل وهللتت،موهللى عهللتدص ضهللاالستدبابهللفيهللهللصبصب ِّةاألاألص،يعهلل
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 هللالتد    ِّدةاأل بارهللفديهللمايهد  هللاألسد حةهللهللال ِّصااألى،يءهللفيهللالح رهلل وهللهللال ِّصاتؤّ هللبصس يهللص

تدت حعهللمدالهللاحت يجيتهديهللهلل–سصاءهللباّاهللمعهب هلل صهللجمديىيهللهللهلل-هللةىسّب ِّهلل ج هلل وهللتّتهيهللبد باتهلل

بمديهللفديهللالدكهللمايهد  هللاألسد حةهللهللة ِّدال ِّصلالت اميتهديهللالمابصىةهللمالهللاألخداهللفديهللاالىتبديبهللهللمع ِّةاأل

 .التد    ِّة

 األ دبارهللسدتمعحهللمصافدتهديهللى درهللبعدص هللالمايهد  هللالما لدةهللى درهلل سدي هللهللهللال ِّصاإوهللّاهلل صلةهللموهلل

فديهللالص،دالهللاألمعديهللالحديليهللهللسيسد ِّةاألهللاتالتف ِّبل  صاهللاأل بارهللصى رهللهللالص ع ِّةّاهللاألسدرهلل

فدديهللالمهيص،دديتهللحددصاهللتادد  اهللمايهدد  هللاألسدد حةهللالددكهللصهللإلددرصالمسددتدب يهللفدديهلل صبصبدديهللإ،دديفةهلل

األخددبىهللاأل ددبارهللهللالدد ِّصااألى،دديءهللفدديهللالح ددرهللمددالهللهللالدد ِّصاسددصرهللتسددارهللبصسدد يهللصهللالتد    ِّدة

اءلتا   هللاالستدبابهللبم   هللموهللاإل اتهللهلللمعالهلل يهللاحتمياهللل ته   هللالعيجعهللىوهلل يهلل خ اهللىببهللجبِّ

بمديهللفديهللالدكهللهللصبصب ِّدةاألهلليبِّ ددالامت كهلل صهللص،الهلل س حةهللتد    ةهللفيهللالمع دةهللالمته،هللى  هيهللفديهلل

 صس هللصابقهلل صبصبي.

 اتاألى،يءهللفيهللالح رهللىوهللعصا يهيهللبالوهللص،دالهللهللال ِّصالد هللىببتهللبصس يهللص فديهللهللالتد    ِّدةهديهللوصِّ

ل تاديصبهللحدصاهللهدااهللالص،دالهللفديهللإ ديبهللالمج د هللهللا ِّ المعيمهللاألمعيهللالج   هللبلصبصبيهللصهديهللمسدت

 الماتبكهللال احع.

 تد هللمهمِّهللليهللصالمسدتدب يهللفدإوهللالتحديلرهللسدصرهلل صا داهلل ؤّ هللالح رهلل ع هللفيهللالمعديمهللاألمعديهللالحدي

األخبىهللبيلتلّ  هللى رهلل،بصب هللاالع مي هللصل  هللى رهللهللمهيمِّ الجميىيهللصهللال ِّفيعصهيهللهللسيس ِّةاأل

اتالعابهللاإل،يفيهللال احعهللل هلل سيسد ِّةوتيل ةهللّب دب هللصبيلتديليهللفسدصرهلل اتمد هللالح درهللى درهللبع دةهللهللدصِّ

اءتعهللإمعيسبةهللتت حعهللمالهللت كهللالمهيعهللصفديهللهدااهللاإل ديبهللود هلل د تا  د اتهللىعد هللال،دبصب هللفديهللهللجدبِّ

هللالمتِّحد  ته   هللبيلا صاوهلل صهللالد يعهللبمهيعهللمسيع  هللل س عهللبمدت،رهللم بيقهللاألمعهللهلل، ِّهللهللال ِّفيعحيلةهلل

طهللالت ب بيتهللالتيهللتته،هللمالهللالمايه  هللالما لةهللهللمع ِّمةصمبي ئهلل األموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهللص  ،ي

اءصإهللع1994صبعددص هللصب دددةهللف  عدديهلللادديعهللهللالتد    ِّددةل سدد حةهلل اتهللالاددهيف ةهللالمتهدد،هللى  هدديهللبدد وهللجددبِّ

فيهللهللالتد    ِّةعابهلل س حتهيهللهللىم  ِّةالجيعب وهللصسصرهللتدبضهللبصس يهللى رهللعهس هللو ص اطهللمعيسبةهللفيهلل

  صبصبي.

 األى،يءهللفديهللالح درهللستسدتخ عهللصتحسدوهلل ع مدةهللالحد هللمدوهللالتسد حهللالحيل دةهللهللال ِّصا وهللبصس يهللص

اءصإ  لتايصوهللالس مي.تدصعهللى رهللاهلل مع ِّةاتهللبعيءهللالبدةهلللخ ،هللى ويتهللجبِّ
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 سصرهلل صسايوهللموهللهلل-هللةاسّب ِّهللالموهللاجاهللتعم ةهللالتايصوهللب وهللمؤسسيتهميهللهلل- وهللبصس يهللصالح رهلل

هللإلدرموهللخ اهللالمج  هللالماتبكهللالد احعهللإ،ديفةهللهللاسّبيِّهللالهلل-س يسيِّهللع يقهللالتايصبهللصالتايصوهللال

األى،يءهللفديهللالح درهللصسدصرهللهللال ِّصاالا  يهللفيهللبصس يهللصهللةاسّب ِّهللالحصابهللمصسالهللب وهللالس  يتهلل

طهللل عاي يتهلل عه المصساةهللصالتايصوهللالا ميهللب وهللبصس يهللصالح رهللى رهللّاهللهللةاسّب ِّهللالاصوهللببعيمجي

هلل–هللاسدّبيِّهللالمستص يتهللصبميهلل ته،هللمالهللالدصاى هللالمج  هللالماتبكهللال احعهللصس دصعهللهااهللالحدصابهللال

اإل،دبابهللهللإلرالمصسالهللى رهللوصاى هللالهلل اتببهيهلل يهللموهللال بف وهللته   اطهللل هلل صهللتسارهللهللاسّبيِّهللال

تبدي اهللل ما صمديتهللبادّاهللهللىم  ِّديتالمصسدالهللس ادماهللهللاسدّبيِّهللالهلل-هللاسدّبيِّهللحصابهللالبلمع هللهااهللال

اتلبصس يهللصالح رهللصاستبات ج تهميهللصص،الهللهللةاسّب ِّهللالمعت عهللحصاهللالمبي ئهلل هميهللّميهللستاماهللوصِّ

اءبحثهللإمّيع ةهللإ مادتبّةهللصلمسديع  هللهدااهللالحدصابهللالمصسدالهللهللةىسدّب ِّهللمعديصباتهللصتد ب بيتهللهللجبِّ

ماددتبكهللالدد احعهللفسددصرهللتددد عهللبصسدد يهللصالح ددرهللبابددةهللات ددياهللل مج دد هللالهللةاسددّب ِّهللالصالمت  بدديتهلل

ى رهللمستص يتهللمخت هةهللصباّاهللمتبي اهللموهلل جاهللم   هللموهللالتبت بيتهللالمتبي لةهلللتا   هللهللىسّبيِّهلل

هللالا م ِّددة و ددرهللحدد هللممّددوهللمددوهللالعاددي يتهللهللإلددراددباّيتهميهللصل،ددميوهلل خددصاهللهدداههللالاددباّةهلل

لح درهللس ّتادهيوهللم  د هللمدوهللفديهللبصسد يهللصاهللةاسدّب ِّهللالصالتايصوهللالمبيابهللصلالكهللفإوهللالسد  يتهلل

الماددتبّةهلللحهدد هللالسدد عهللب عهمدديهللهدداههللالمبددي ب هلل جدد هلل وهللتدددصعهللى ددرهللهللام  ِّدديتفددبصهللتعم ددةهللال

طهللفيهللالبصسعةهلل الهبسدكهللص مّدوهلل وهللتسدتخ عهللالد بص هللالمسدتهي  هللهلل–التجببةهللاإل جيب ةهللل اماهللماي

اتمعهيهللفيهللإعايءهللهلل  الاماهللالماتبّة.هللهللوصِّ

 اهي.يوهللهاههللالصب دةهللموهللتيب خهللتصو سبِّ  ب  هلل 

 .سصرهللتتخاهللبصس يهللصالح رهللالخ صاتهللالمعيسبةهللل،ميوهللتعه اهللاالتهيق 

 .ى هللهااهللاالتهيقهللموهللعسخت وهلل    ت وهللبيل فيتهللالبصس ةهللصاإلعج    ةهللصالهبعس ة  

 هللالمتِّحدد  سددتصفبهللحّصمددةهللاالتحددي هللالبصسدديهللصسددّبت بهللىدديعهللالح ددرهللل سددّبت بهللالادديعهللل مددعهلل

عسخةهللموهللهااهللاالتهيقهللمدالهلل  د هلللتص  اهديهللهللاألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهللمع ِّمةصسّبت بهللىيعهلل

 ى رهلل ى،يءهللالمع مت و.

هلل

هلل

Source:nato homepage:internet
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 (3امللحق رقم )

 إعالن مدريد حول األمن والتعاون األوروأطلسي
ولصادر عن رؤساء 

ّ
 واحلكومات الد

 }1997يوليو  8{
 

جتماعدديهللفدديهللاألى،دديءهللفدديهللح ددرهللاددمياهللاأل  ع ددياهللاهللالدد ِّصاعحددوهللبؤسدديءهلل صاهللصحّصمدديتهللهلل .1

م ب د هلللتح  دد هللاددّاهلل"الح ددرهللالج  د هللصعحددوهللى ددرهلل ىتددي هللالددبوهللالحددي يهللصالااددب و.هلللددد هللتددعهلل

الت ص ب ةهللهللام  ِّةالالتّ رهللال اخ يهللل ح ر.هللصّخ ص هللهيمةهللفيهللهللىم  ِّةتحد ،هللتد عهللم مص هللفيهلل

لتصس الهللالح راهلل ىصعيهللب ثهلل صاهلللب ءهللمحي بيتهللاالع،ميع.هللصو هلل ىمعيهللى ويتعديهللبادّاهللّب دبهلل

بّيءهللموهللخ اهللمج  هللالاباّةهللاألبص   سيهللّميهللتعهللتا   هللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللمالهللالا

 الس ع.

مالهللبصس يهللصالم بيقهللهللFoundation Act"مي صهللى رهللالصب دةهللالتلس س ةهلل"هلل27إوهللتصو اعيهلل صعهلل

الايهللسعصوا هللغ اطهللمالهلل صّباع ياهلل اه هللى درهللالت امعديهللبلصبصبديهللغ دبهللمدسدمة.هللّمديهلل ععديهللعاد  هلل

.هللصهدد فعيهللمددوهللّدداهللالددكهللهددصهللتا  دد هللالسدد عهللصاالسددتدبابهللفدديهللالمع دددةهللالحددصابهللالمتصسدد ي

هلل.   س ِّةاألصبص

طهللى ِّ هعدديكهلل صبصبدديهللج  دد  هلل ددي طهلل صبصب ددي طاهللّمدديهلل وهللبعدديءهلل مع ددي اهلل صبصبدديهلل ّبددبهللاعدد ميجيهللصتايصعددي

 افادةهللفديهللهللودصِّ  خبىهللصسدصرهلل  داهللتحيلهعديهللهلل صبصب ِّة ت صبهللبمسيهمتعيهللصمسيهمةهللمع ميتهلل

هلل.ام  ِّةالهاههلل

عحصهللتحد ،هللبؤ تعيهللالخي ةهللبع يعهللىي اهللص احعهللل س عهللفيهلل صبصبيهللّ هيهلل دصعهللى درهللهللإععيهللعتحبك .2

الا دد هللالخمسد وهلللمايهدد  هللهللإلدر.هللصعحدوهللعت  ددالهللال  مدبا  ِّددةصهللحب ِّدةاحتدباعهللحددصقهللاإلعسدديوهللصال

بد وهلل صبصبديهللصح هديءهللهللهلل  عيم ّ ِّدةح رهللادميليهللاأل  ع دياهللفإععديهللعؤّد هللالت امعديهللبادباّةهللوص دةهلل

.هللإوهللبفيه ِّدةصست اهللحجبهللاألسي هللل تحيلرهللصألصبصبديهللحدب هللتدعاعهللبيلهللاأل  ع ياهللصالتيهللّيعت

سدصرهللتسدته  هللمدوهللتعم دةهللادباّةهللحد د دةهللمتصا عدةهللتتدصلرهللف هديهللهلل  س ِّةح ص ةهللالباب ةهللىببهللاأل
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طهللص طهلل صبصب ي  اخداهلل"الح در".هللهلل فيى ِّدةهللهص ِّدة صبصبيهللمسحصل ةهلل ّبباهللبهاههللالبصقاهللفإععيهللعبعيهلل معي

مادتبّةاهللإععديهللعبحد هللبيالتهيوديتهللهللاستبات ج ِّةب عهميهللم يلحهللإوهللالتحيلرهللصاالتحي هللاألصبصبيهلل

التيهللتعهللالتص داهللإل هديهللفديهللالمج د هللاألصبصبديهللبلمسدتب اعاهللصسدصرهلل  داهلل"الح در"هللالمعتد ىهلل

ل تايصبهللب وهللاألى،يءهللصالسب اهللل تهيقهللحصاهللالس يسيتهللالخي دةهللبديألموهللصالت امديتهللهللالبح  

 بمدت،رهللمايه  هللصااع و.هلل ِّةال ِّفيىالح هيءهلل

هللةس يسدد ِّهللالالجمدديىياهللفددد هلل صبعدديهلله يّ عدديهللهللالدد ِّفيععحددته هللبص  هتعدديهللالجصهب ددةهللصهدديهللهللب عمددي .3

هللاإلو  م ِّددةالج  دد  هللالخي ددةهللبيأل مدديتهللهللالتحدد ِّ يتلتحسدد وهللودد بتعيهللى ددرهللمصاجهددةهللهللةاسددّب ِّهللالص

هلل هللهللمستمبِّ صإ اب هللال باىيت.هللإوهللالمسيهمةهللالح رهللال فديهللتحد د،هللصحهد هللالسد عهللفديهللالبصسدعة

هعيكاهلل اّ هللهللة ِّهللال ِّصلاألخبىهللصالمع ميتهللهللال ِّصا بهللالمسبصقهللمالهللالهبسكاهللصحجعهللالتايصوهللغ

تصجهعيهللالتايصعيهللالايهلل ا هلل سي هللبعيءهلل مععيهللالماتبك.هللإوهلل"عيتص"هللج   هلل عمصاهلل"عيتص"هللج   هللموهلل

  جاهلل صبصبيهللج    هللغ بهللمدسمة.

إوهلل موهلل ى،يءهللالح درهلل دبتب هللبادّاهللالهلل ه داهللبدلموهلل صبصبديهللّ هدياهللصتحسد وهللاألمدوهللصمعديمهلل .4

بهللل صاهللمع دةهللاألصبص   سيهلل هللح ثهللالس عهللهاهللصى عهللاالستدبابهللسيح هلل هلل  اهللمحاهللاالستدبا

هللددديبِّ الفدديهللهللال  مدبا  ِّددةاهتمدديعهللّب ددبهللمددوهللجيعدد هللالتحدديلر.هللإوهللتميسددكهللالمجتمادديتهللالحددب هلل

األموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهللهصهللمحاهللاهتمديعهللمبيادبهللمدوهللهللمع ِّمةبإّميلهيهللبميهلل ته،هللمالهللمبي ئهلل

لح ر"هللهيهللبعيءهللتاديصوهللفادياهللمدوهللخد اهللعادي يت هللالصاسداةهللبمديهللجيع هللالتحيلر.هللإوهللس يسةهلل"ا

فيهللالكهللمج  هللالاباّةهللاألصبصا  سيهللمالهلل صاهللحدب هللتاديبكهللالح درهللفديهللو مدةهللصتادماهللت دكهلل

 االتحي .هللا،ص ِّةالمباحةهلللهللال ِّصاجيع هللهللإلراألى،يءهللفيهللاالتحي هللاألصبصبيهللهللال ِّصا

ميعهلل ى،ديءهللجد  اهللّجد ءهللمدوهللفيهللاجتميىعيهللاألخ بهللبببصّسااهللو عيهللإععيهللعتصودالهللصعبحد هللبيع،د .5

بالت ص ب ةاهللمالهللاألخاهللفيهللاالىتبيبهللهللام  ِّةال فيهلل صبصبيهللبإّميلهي.هللهللمع ِّةصاألهللةس يس ِّهللالاتهللالت صِّ

التحديلراهللصعحدوهللعبحد هللبت  اديتهللهللإلدرصو هلل يلبتهللابعتديهللىادب هلل صلدةهللحتدرهللاآلوهللاالع،دميعهلل

حدصاهللهللال ِّباسدةوهلل".هللإام  ِّدةال.هللصو هللحيوهللالصوتهلللب ءهللمبح ةهللج    هللموهللهداههللال ِّصاصجهص هللت كهلل

ل ح دراهلل جد هللهللةاسدّب ِّهللالتصس الهللاأل  ع ي"هللالتيهلل ّ تهللى رهلل،بصب هللالحهي هللى درهللالهيى  دةهلل

مباىيتهيهلل بعيءهللتصس الهللالتحيلراهللصّالكهللالحصابهللالمّبرهللمالهللالابّيءهللالباغب وهللفيهللاالع،دميعهلل

التح   تهللالخي ةهللبيلاعي بهللالتيهلل ج هللتصافبهديهللل،دعهلل ى،ديءهللجد  اهللود هللحد  تهلل سيسديهللهللإلر

 اإلبعتيهللىابهللالباغبةهللفيهللاالع،ميع.هللال ِّصاعهللالحيلةهللالباهعةهللالستا ا اتهلللتد  
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إععيهللع ىصهللال صعهللجمهصب ةهللالتا كهللصالمجبهللصبصلع  هلللب ءهللمحي بيتهللاالع،ميعهللمالهللالح رهللصه فعيهلل .6

عاهللص وهللعاده هلل1997هصهللتصو الهللببتصّصاهللاالع،ميعهللخ اهللاالجتميىيتهللالص اب ةهللفيهلل  سدمببهلل

لّيهللت بحهللسديب ةهللالمهادصاهللمدالهللح دصاهللالا د هللالخمسد وهللهللا،ص ِّةل ،هللى رهللا  ِّهللالتهللىم  ِّةإتميعهلل

هللالدد ِّصاع.هللصخدد اهللهدداههللالهتددب اهللسددصرهلل اددبكهللالتحدديلرهلل1999لمايهدد  هللصااددع وهللفدديهللإبب دداهلل

طاهللفيهللعاي يتهللالتحيلراهللصالكهللل،ميوهللإعهيهللهللإلرالم ىص اهلل  و رهللح هللممّوهللصّ ميهللّيوهللمعيسبي

فيهللالح رهللالمصسالاهللصسصرهللهللا،ص ِّةى رهلل حسوهللصج هللل د يعهللبمسحصل يتهللصالت اميتهللالهللا ِّ مست

 عصج هلل"المج  هللالمعاد هللفيهللج سةهلل احمة"هللإلى ا هللالتبت بيتهللالمعيسبةهلللهااهللالفبض.

هللىم  ِّدةإوهلل،عهلل ى،يءهللج  هللس ت   هللموهللالتحيلرهللتصف بهللالمصاب هللالتيهللستحتيجهيهللبيل،بصب هلل .7

هللالتصس ال.هللصسصرهللعصج هلل"المج  هللالمعاد هللب هةهلل احمةهلل"هلل وهلل عتهيهللبسبىةهللمدوهللص،دالهللتح  دا

التصسد الهللالدي مدةهللمدالهللالص،دالهللفديهللاالىتبديبهللاسدتمبابهللهللام  ِّيتبهللالمصاب هللال  مةهللل  ِّهلل و ،هلللم

.هللصعحوهللعب،هللفيهلل وهللالمعيمهللاألمعيهللألصبصبديهللال دصعاهللسدصرهللةاسّب ِّهللالالاماهلللتصف بهللااللت اميتهلل

 جادداهللالتّدديل رهللال  مددةهلللدد مجهلل ى،دديءهللجدد  اهللمادددصااهللص وهللالمددصاب هللال  مددةهلللمصاجهددةهللهدداههلل

 وهللمتصافب .هللالتّيل رهللستّص

طهللألى،ديءهللجد  هللبمصجد هللالبعد هللالايادبهللمدوهللمايهد  هلل .8 إععيهللعؤّ هلل وهلل"الح ر"هللسصرهلل  اهللمهتصحي

ح رهللامياهللاأل  ع ي.هللصسصرهلل  اهللالتحيلرهلل بح هللبلى،يءهللج  هلل ّصعصاهللفيهللص،دالهلل اد  هلل

مبي ئهللالمايه  هللص سهعهللفيهلل موهللمع دةهللاألصبص   سي.هللص تصودالهللالتحديلرهلل وهلل مد هلل ىصاتد هللفديهلل

.هللصّمديهللا،دص ِّة صاهللباغبةهللفيهللصوي ب هللى رهللتحماهللمسدحصل يتهللصالت امديتهللالالسعصاتهللالمدب ةهللل

الاديم ةهللهللسدتبات ج ِّةصاالهللةس يس ِّهللالاهللالم يلحهللال ِّصاتدببهللفإوهللالح رهلل خ عهللموهللصباءهلل،عهللهاههلل

ل تحديلراهللصإوهلل د ىعهلل،ددمهيهللاألمدوهللصاالسدتدبابهللالادديماهللفديهلل صبصبدي.هللصلب ددصب هللهدااهللااللتدد اعاهلل

التدديهلل ىببددتهللىددوهللبغبتهدديهللفدديهللهللالدد ِّصا ةهللمددالهللت ددكهللسددصرهلل بدددرهلل"الح ددر"هللى دديهللى وددةهللعادد

التيهللإىببتهللمدوهللهللال ِّصاالتيهللتبغ هللفيهللى،ص ت هللمستدب .هللت كهللهللال ِّصاهللإلرى،ص ت اهللإ،يفةهلل

وباهللىوهللبغبتهديهللفديهلل وهللت دبحهلل ى،ديءهللفي"الح در"اهللصالتديهلللدعهللتدتعهلل ىصتهديهلللبد ءهللمحي بديتهلل

تهللالتيهللتعهللص،اهيهللاالع،ميعاهللست اهللمص،الهللاىتبيبهللل،مهيهللمستدب طاهللصسصرهللت اهللاالىتبيبا

ىوهللهللالعِّ بعهللتع ب،هللى رهللالباغب وهللمستدب اهللب برهلل1995فيهلل" باسةهللتصس الهللالح ر"هللىيعهلل

تحد،هلل ه ارهللالمايه  .هللإ،يفةهللهلل  مدبا  ِّةهلل صبصب ِّةهلل  ِّةهلل صلةمصاواهعهللالجفبافي.هللصلوهللتستبا هلل

 الهللتصسهللىم  ِّةالكاهللصموهلل جاهللت ى عهللاألموهللصاالستدبابهللفيهلل صبصبياهللفإوهلل  ةهللخ صاتهللفيهللهللإلر
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اهللفإععديهللام  ِّةاللّاهللالح هيء.هللصلمسيع  هللهاههللهللمع ِّة ج هلل وهللتصا وهللالمخيصرهللاألهللمستمبِّ الح رهللال

عاددجالهللبادد  هللالمادديبّةهللالعادد ةهللل ى،دديءهللالددباغب وهللفدديهللمج دد هللالاددباّةهللاألصبص   سددياهلل

فيهللىمداهللالتحديلر.هللهللةاسّب ِّهللالصهللةس يس ِّهللالصالاباّةهللموهلل جاهللالس عهللصالتيهللستام،هللمايبّتهعهلل

الح درهللهللإلرالتيهللتبغ هللفيهللاالع،ميعهللهللال ِّصا عهللمصا  ةهللالحصابهللالمّبرهللمالهللت كهللّميهللإععيهللعات

صلتحد د،هللهدااهللالهد راهللفدإوهللهللا،دص ِّة صهللالتيهللتبغ هللفيهللمصا  ةهللالحدصابهللماد هللحدصاهللمسديلةهللال

طهللّدديم طهللمددوهللالد،ددي يهلل هللمع ِّددةصاألهللةاسددّب ِّهللالصهللةس يسدد ِّهللالت ددكهللالحددصاباتهللالمّبهددةهللسددتف يهللع يوددي

ىوهلل يهللوبابهللموهللجيع هللالتحيلرهللصسدصرهللهللالعِّ بل ح راهللب برهللالمتا دةهللبإمّيع ةهللاالع،ميعهلل

طهللمالهللمج  هللالاباّةهللاألصبص   سيهللصاجتميىيتهلل صب ةهللمالهللمج  هلل تت،موهللالحصاباتهللاجتميىي

اددمياهللاأل  ع دديهللالمعاددد هللفدديهللج سددةهلل احمددةهللص جهدد  هللالج ددرهللاألخددبىهللّ مدديهللسددمحتهللالهب ددةهلل

ءهللإ،يف  وهللفيهللالمستدبااهللفإععيهللبالك.هللصالت اميهللبتاه عيهللبيلحهي هللى رهللالبي هللمهتصحيهللل،عهلل ى،ي

 المباجاةهللصإب غعيهللبيلتديب ب.هللىم  ِّيتمصا  ةهللهللإلرالح رهللهللخيبج ِّةعصج هللص باءهلل

اهللفإععديهللا،دص ِّةع.هللصبيلعسدبةهللل ديلبيهللال1999فديهللاجتميىعديهللالددي عهللىديعهللهللام  ِّةالصسصرهللعباجالهلل

بعاه هللبيهتميعهللصع،الهللفيهللاالىتبيبهلل الدديعصوهللفديهللصحّدعهللهللال  مدبا  ِّدةاتهللاإل جيب ةهللعحدصهللالت صِّ

هللى  هللموهلل صاهللجعص هللابقهلل صبصبيهللصخي ةهللبصميع ةهللصس صف ع ي.هلل

ص اتبرهللالتحيلرهللب،بصب هللتصف بهللاستدبابهلل ّببهللصتايصوهلل معيهللإو  ميهلل وصىهللفيهلل صاهللجعص هلل

ابقهلل صبصبيهللصتاج الهللاع ميجهيهللالمت يى هلل اخاهللالمجتمدالهللاألصبص   سديهللصفديهللالصودتهللعهسد هلل

فديهللهللالد ِّصامدوهللاالسدتدبابهللصالتاديصوهللمدوهللجيعد هللفإععيهللعاتبرهللبيلتدد عهللالدايهللتحدد،هللعحدصهللم  د هلل

مسدتدباهللالتحديلراهللفدإوهللهللإلدراهللصب عمديهللعت  دالهللا،ص ِّةمع دةهللالب   ،هللصالتيهللتبغ هلل  ،يهللفيهللال

طهللم وهلل جاهللتحد ،هلله فعيهللالايماهللعحصهلل صبصبديهللحدب هللغ دبهلل التد عهللعحصهللهاههللاأله ارهللس ّصوهللهيمي

هللمدسمةهللتتمتالهللبيلبخيءهللصالس عهلل.

ِّّا هللSintraفيهللس عتباهلل هلل   س ِّةصبصإوهللإويمةهللمج  هللالاباّةهللاأل .9 با اطهللج   اطهللفيهللالا وديتهللهلل ا

مالهللابّيحعياهللصعحوهللعت  الهللالجتميعهللالف هللمالهللبؤسيءهللالحّصميتهللتحتهللبىي ةهللمج  هللالادباّةهلل

طهللفدديهللمسدديى عيهللهلل   سدد ِّة.هللصسددصرهلل ّددصوهللمج دد هللالاددباّةهللاألصبص   سدد ِّةاألصبص ىع ددباطهللهيمددي

صبص   سياهللصبعيءهللى رهللالتجببةهللالعيجحةهللمالهللالماتبّةهللل فالهللاألموهللصاالستدبابهللفيهللمع دةهللاأل

مج دد هللتادديصوهللاددميليهللاأل  ع ددياهللصمددالهللالاددباّةهللمددوهلل جدداهللالسدد عاهللفسددصرهلل ددصفبهللمج دد هلل

هللإلددراإل دديبهللاألصسددالهلللّدداهلل صجدد هللتايصععدديهللالصاسددالهللالع دديقهللص بفاهدديهللهلل   سدد ِّةالاددباّةهللاألصبص



 هليل فالح خليف السابل .د                                          بعد الحرب الباردة حلف شمال األطلنطي تجاه المنطقة العربية استراتيجية
 

 الديمقراطي العربي المانياالمركز  234  

هللمع ِّددةصاألهللةس يسد ِّهللالمسدتصىهللعدصىيهللج  د اهللّمديهللسد ام،هللص   د هللمدوهللالتبّ د هللى درهللالمعيواديتهلل

متادد   هللالجصاعدد اهللص دد فالهللع دديقهللصفحددصىهللتايصععدديهللالماددتبكاهللص   دد هللمددوهللالاددهيف ةهللصالبدددةهللفدديهلل

المصسددالهللل تادديصبهللهللس يسدديِّهللاألى،دديءهللفدديهللالمج دد .هللإوهللالبادد هللالهللالدد ِّصابدد وهللهللمع ِّددةاألمددصبهللاأل

سددصرهلل سددمحهللل اددبّيءهللإااهلل با صااهللهلل   سدد ِّةصالتادديصوهللالددايهللسدد معح هللمج دد هللالاددباّةهللاألصبص

مبياب هللمعهب  اهلل صهللفيهللجميىيتهلل  فبهللمالهللالتحيلر.هللّمديهلل وهللالمج د هللهللةس يس ِّهللهللبتعم ةهللى وة

 .هللإو  م ِّةس    هللموهللع يقهللالتايصبهللصالتايصوهللحصاهللمسيحاهللص عا ةهلل

لد هلل  بحهللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس عهللالعد ةهللالمحصب دةهلللجهص عديهللمدوهلل جداهللبعديءهللعمديا هلل .10

السد عاهلللمديهللاسدت اعيهللجمدالهللصعادبهللهللل تايصوهللالا ميهللفيهللمجياهللاألمو.هللص صوهللالاباّةهللموهلل جا

ات هلل هللالهبسدكهللبهداههللالهيى  دةهللصالّهديء هللبماديبّةهللالا  د هللمدوهللهللوصِّ حهد هللاالسدتدبابهللفديهللالبصسدعة

 ابّيحعي.

إععدديهللعبحدد هللصعسدديع هللالدددبابهللتددعهللاتخددياههللفدديهلل)سدد عتبا هلللدد فالهللالاددباّةهللمددوهلل جدداهللالسدد عاهللصالددكهلل

الددبابهللصالتخ د  هلل اخداهللهللاهللص  دي  هلل صبهللالادبّيءهللفديهللاتخدياس يسيِّهللبت ى عهللىع بهللالتايصبهللال

ببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس عهللصجااهللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس عهلل ّببهللىم هللصسدصرهلل

 ست  الهللالابّيءهللمستدب هللاالع مي هللب صب هلل ّببهللفيهللو،ي يهللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس عهلل

هلل .هللىم  ِّيتصّالكهللفيهلل

ِّّاصسددصرهللت هللاسددّبيِّهللله ّدداهللال وهللمددوهللمخت ددرهللالمسددتص يتهللفدديهللااسددّب ِّهللىعي ددبهللمددوهللالهللتادد

اتالتخ د  هلللهللام  ِّدةالتخ   هللصالمباجاةهلل اب هللبهللىم  ِّةل تحيلراهللصسصرهللت بحهلل" الح در.هللهللددصِّ

الماديبّةهللستسدت  الهللبيلتديليهلل وهللتدتدب هلل ّبدبهللمدوهللهللالد ِّصاصى رهلل سدي هللمبد  هللالمهي،د ةاهللفدإوهلل

الماديبّةهللغ درهللاالسدتهي  هللبيلّيمداهللمدوهللاإلمّيع ديتهللالج  د  هللهللال ِّصاالتحيلراهللصعحوهللع ىصهللّاهلل

هلللتيهلل صفبهيهللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس ع.ا

معيس هللفيهللمدبهللالح رهللفيهللهللىسّبيِّهللصهللس يسيِّهللصمالهللالهبصهللالا    هللتلتيهلل  ،يهللالحيجةهلللتمب اهلل

طهللفديهللالح درهللبمدت،درهللاتهديقهلل ببصّسا.هلللالكهلل صج عيهللفب يهللل ابّيءهللاإلويمةهللبابيتهلل ب صميسد ي

هللالد ِّصايهللعد ىصاهللصعادجالهللع.هللصموهللبعهللفإععد1997ميب هللهلل28ببصّساهللالايهلل خاهللح  هللالتعه اهللفي

هللالمايبّةهللاالستهي  هللموهللهاههللالهب ة.

هللاالتِّحي  ِّدةإوهلل"الصب دةهللالتلس س ة"هللل ا ويتهللصالتايصوهللصاألموهللالمتبدي ا"هللبد وهللالح درهللصبصسد يهلل .11

عهللفيهللبيب  اهللهيهللإعجي هللتيب خيهللصتب  هللىه اطهللج   اطهللفيهللالا وديتهلل1997مي صهلل27المصواةهللفيهلل
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يصوهللبدد وهللالخ ددرهللصبصسدد ي.هللإوهللالصب دددةهللالتلس سدد ةهللتاّدد هللاهللىهدد اهللمددوهللالتاددصبصب ِّددةاألهللمع ِّددةاأل

الت امعدديهللالماددتبكهللببعدديءهللسدد عهلل احددعهللصادديماهللفدديهللالمع دددةهللاألصبص   سدديهللبمدت،ددرهللمبددي ئهلل

صاألموهللالتايصعي.هللصتسهعهللبعص هيهللفيهللتحد ،هلله رهللالح رهللب ىعهللاألمدوهللبّداهلل صاهللهللال  مدبا  ِّة

.هللّمديهلل عد هلل دصفبهللل ح درهللصبصسد يهلل صبصبياهللصالايهللعا  هلل ىم هللموهللخ اهلل ىميلعيهللهعيهللفديهللم ب د 

إ يباهللعات عهللموهللخ ل هللخ ،هللاباّةهللوص ةهللمسدتدبهللص احمدة.هللإععديهللم ت مدصوهللبيلامداهللمدالهللبصسد يهلل

 ل ستهي  هللباّاهللّيماهللببعص هللالصب دةهللالتلس س ة.

موهللخ اهللالمعت ىهللالج   هللالايهللإعايءهللبمدت،ر"الصب دةهللالتلس س ة"هللفإوهللالح رهللصبصس يهللسصرهلل

طهللص ام وهللمايهلللمصاجهةهللهلل تايصباوهللص تايصعيوهللّ مي التيهللتصاج هللاألموهللهللالتح ِّ يتّيوهللالكهللممّعي

سدصرهللتددصعهللهللاالتِّحي  ِّدةاألصبصبي.هللإوهللعاي يتهللالمج  هللالماتبكهللال احعهللب وهللالح درهللصبصسد يهلل

اتالصالاددهيف ة.هللإوهللالتادديصوهللبدد وهللهللتبي ل ِّددةى ددرهللمبددي ئهللال هلل هللهللدددصِّ البصسدد ةهللصالح ددرهللفدديهللالبصسددعة

اماهللماياهللصسدصرهللعسدته  هللمدوهللهداههللالتجببدةاهللصمدوهللخد اهللالهبسكهللب وهللم ىهللاإلمّيع ةهللح وهللع

ببعدديمجهللالاددباّةهللمددوهلل جدداهللالسدد عاهلللتعم ددةهللتادديصوهللحد ددديهللبدد وهللالح ددرهللصبصسدد ي.هللإععدديهللعت  ددالهلل

ل تايصبهللباّاهللمع،عهللمالهللبصس يهللحدصاهللع ديقهللصاسدالهللمدوهللالمص،دصىيتاهللصلتحد د،هللم  د هللمدوهلل

ل احعهللالايهللس ب  هللىم  هللموهللخ اهللالمج  هللالماتبكهللاهللاسّبيِّهللالتايصواهللّميهللفيهللالكهللالتايصوهللال

 ىميهللوب بي.هلل

م بدديقهللهلل-ّب ددب هللى ددرهللمدديهللسدد تعهللالتصو ددالهللى  دد هللغدد اطهللبدد وهللالح ددرهللص ّصباع ددةهللهلل هم ِّددةإععدديهللعا دد،هلل .12

طهلل الاباّةهللالمم   هلل  هللفهااهللالم بيقهللس  فالهللالتايصوهللب وهللالجيعب وهللعحصهللمستصىهلل ىم،هللص صفبهلل افاي

ال.هللإععديهللمدتعادصوهللبدلوهللاسدتد اهللج   اطهلللتدص ةهللى ويتعديهللص اد  هللاألمدوهللفديهللالمع ددةهللبادّاهلل صسد

طهللل،ميوهللاستدبابهلل صبصبي.هللإععيهللعصا اهللل ِّت صّباع ياهللصصح  هلل با، هيهللصس  هيهللتا هللىيم طهلل سيس ي

تتمتدالهللبيوت دي هللهلل  مدبا  ِّدةاإل  ح ةهللفيهلل صّباع يهللفيهللمبح ةهللعمصهديهللّ صلدةهللهللام  ِّةالمسيع  هلل

 السصق.هلل

فديهللتعم دةهللى ودةهللوص دةهلل احمدةهللبد وهللإععيهللعب  هلل وهللعبعيهللى رهللالخ صاتهللالتديهللاتخداتهللحتدرهللاآلوهلل

الح درهللص صّباع دياهللصعبحد هللبيلتاديصوهللالا مديهللالدايهللتحدد،هللمدالهللالتحديلرهللمدوهللخد اهللمادديبّةهلل

ات صّباع يهللفيهلل اتت ب ،هللاتهيقهللالس عاهللصهللوصِّ حهد هللاالسدتدباباهللصّدالكهللفديهللافتتديقهللمّتد هللهللودصِّ

هللإلدرععديهللعت  دالهللالما صميتهللالتيبالهللل ح رهللفيهلل)ّ  ر اهللبيىتبيبهللالكهللإسهيميهللهيميهللفيهللاإل ديب.هللإ

 تعه اهللمبّبهللصعا هللل م بيق.
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طهلل .13 إوهللمع دددةهللالمتصسدد هللتسددتحهللاهتميمدديهللّب ددباهللع ددباطهللالبتبددي هللاألمددوهللاألصبصبدديهللابتبي دديهللصب دددي

بيستدبابهللمع دةهللالمتصس .هللإععيهللبا،صوهللىوهللالمبي ب هللالمتصس ةهللالتيهلل بحدتهللفديهللاجتميىعديهلل

 ةهلل عمصهللبي با هللصبعجيقهللاألخ بهللفيهللببصّسااهللفيلحصابهللالايهللب  عيههللمالهللى  هللموهلل صاهللالمتصس 

 خددبى.هللإععدديهللعسدديع هللهلل صل ِّددةص سددهعهللفدديهللبعدديءهللالبدددةهللصالتادديصوهللفدديهللالمع دددةاهللص ّمدداهللجهددص اطهلل

اءاإل الح ددرهللفدديهلل)سدد عتبا هللحددصاهللهللخيبج ِّددةاتهللالتدديهللتددعهللاالتهدديقهللى  هدديهللمددوهللجيعدد هللص باءهللجددبِّ

تصس الهللع يقهللصت ى عهللالحصاباهللصى رهلل سي هللتص  يتهعهللوببعيهللال دصعهللإويمدةهلللجعدةهللج  د  هللتحدتهلل

  ةهللمج  هللاميليهللاأل  ع ياهللصهيهلل)مجمصىةهللتايصوهللالمتصس  هللصالتيهللستتحماهللالمسحصل ةهللس

 الّيم ةهللىوهللالحصابهللمالهللالمتصس .هلل

هديهللهللسيسد ِّةإععيهللعبح هللبيلتد عهللالايهللتحدد،هللفديهللمجدياهللالت دص بهللالد اخ يهللبديلح راهللفله افد هللاأل .14

ةهللصاساةهللمدوهللصو بت هللى رهللب هللالهااهللفيهللمصاجهةهلل يحههللاسّبيِّهللالحهي هللى رهللفيى  ةهللالتحيلرهللال

هلل ِّدةال ِّفيىهللمع ِّدةاألهللهص ِّدةاهللصتعم دةهلل"ال  سد ِّةالمصاورهللال يبحةاهللصالحهي هللى درهللالباب دةهللىبدبهللاأل

الامداهللالمادتبّةهللهللودصِّ "هلل اخاهللالتحيلر.هللإععيهلل ي يهللج  د هللل تحديلرهللصت ب د،هللمههدصعهلل"صبصب ِّةاأل

ّب ب هللى رهللهلل هم ِّة،هلل اخاهللالح ر.هللإععيهللعا هللصبصب ِّةاألهلل ِّةال ِّفيىصهللمع ِّةاألهللدصِّ الالمجماة"هللصبعيءهلل

الخهددضهللالمتهدد،هللى  هددياهللصإىددي  هللهللىم  ِّدديتاهللفمصا دد ةهللام  ِّددةالاإلعجددي هللالمبّددبهللصالعدديجحهلللهدداههلل

اتاله ّ ددةهلل طهللمددوهللالددد باتهللالم  صبددةهلللمصاجهددةهللهللالمسدد ِّحةهللدددصِّ طهللصاسدداي ل تحدديلرهللسددتحد،هلللدد هللع يوددي

 تح  يتهللالمستدبا.

س مّوهللالتحيلرهللموهللتعه اهللّيفةهللهللإععيهللعبح هللبيلتد عهللالايهللتعهللتحد د هللفيهللتعم ةهلله ّاهللو ي يهللج    .15

المهيعهللباّاهلل ّببهللفيى  ةهللصمبصعةاهللص سيع هللى ويتعديهللالمت دصب هللمدالهللالادبّيءهللصوبدصاهلل ى،ديءهلل

اءمدديهللسدد تحد،هللمددوهللهللإلددرجدد  .هللإ،دديفةهلل هلل ِّددةال ِّفيىصهللمع ِّددةاألهللهص ِّددةاىتبدديبههللجدد ءاطهللمددوهللالهللجددبِّ

ودي ب هللهلل صبصب ِّدة اخاهللالح راهللصهصهللاألمدبهللالدايهللسد ت حهللالهب دةهلللتبت بديتهللو ي  دةهللهللصبصب ِّةاأل

 اهللإععديهللWEUبد دي  هللاتحدي هللغدب هلل صبصبديهلل)هللام  ِّيتى رهللاإلى ا هللصالمسيع  هللصالد ي  هللصإ اب هللال

ِّّاع ح هلل وهللالاعي بهللالهيمةهللله ّاهللالد ي  هللالج   هللو هللتعهللتح   هيهللصسصرهلل األسدي هلللم  د هللهللتا

عيهلل"المج  هللال فالهلللهااهللالامااهللصبعيءهللى رهللالكهللصجههللوصِّ موهللالامااهللص تا وهللى  عيهللالحهي هللى رهلل

اهللل امداهللى درهللحداهللالد،دي يهللالبديب  هللةاسدّب ِّهللالالمعاد  هللفديهللج سدةهلل احمدةهلل"هللصبع د حةهللال جعدةهلل

اتهيقهللحصاهلله ّاهللو ي  هللالح درهللمدالهللح دصاهللاجتميىديتهللالمج د هللالدص ابيهللهللإلربه رهللالتص اهلل

 فيهلل  سمببهلل.
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هلل هللبحباب د هللاسدّبيِّهللفيهللإ يبهللهاههللالخ ه ةهللفدإوهلل ى،ديءهللاله ّداهللال .16 هللالمعد مجهللل تحديلرهلل بحبدصو

بإى وهللإسبيع يهللال صعهللاستا ا هيهللل مايبّةهللالّيم ةهللفيهللاله ّاهللالد ي يهللالج   هللل تحيلراهللبمجب هلل

اتهدديقهللحصلدد .هللإوهللمادديبّةهللإسددبيع يهللالّيم ددةهللسددتهب هللالمسدديهمةهللالادديم ةهللألمددوهللهللإلددرالتص دداهلل

 اخدداهللالح ددراهللصتدددصيهللهللصبصب ِّددةاألهلل ِّددةال ِّفيىصهللمع ِّددةاألهللهص ِّددةالتحدديلراهللصتسدديى هللفدديهللتعم ددةهللال

 .  س ِّةىببهللاألهللالبصاب 

الاماهللالماتبّةهللالمجماة"هللببميهللفديهللهللوصِّ عيهللل تد عهللالايهللتعهللفيهللت ب ،هللمههصعهلل"ل ِّتعاببهللىوهللسا .17

المحديصالتهللالدي مدةاهللهدااهللالمههدصعهللسد هب هللهللإلدراهللصعت  دالهللالبح سةالكهللالتح   هللالمب حيهللل مديبهلل

اتالو بتعيهللى رهللو ي  هلل  هيهللصعابهيهللفديهللمتا   هللالجعس يتهللصمتا   هللالخ ميتاهللالتيهلل تعهللتاّ هللدصِّ

هللودصِّ .هللصسدصرهللتسدهاهلل"ةاسدّب ِّهللالهللام  ِّديتصوتهللو  باهللصالتيهللتست  الهللو دي  هللىد  هللّب دبهللمدوهللال

اهللصتسدهعهللام  ِّديتغ دبهللاألى،ديءهللفديهللالح درهللفديهللالهللال ِّصاالاماهللالماتبّةهلل"هللإمّيع ةهللمايبّةهلل

ات"هلل اخدداهللالتحدديلرهللمددوهللخدد اهللصبصب ِّددةاألهلل ِّددةال ِّفيىصهللمع ِّددةاألهللهص ِّددةفدديهللتعم ددةهلل"ال هلل"الامدداهللوددصِّ

 الماتبك"هللبد ي  هللاالتحي هللاألصبصبي.هلل

"هللهص ِّدةمسديع تعيهللالّيم دةهلللتعم دةهلل"الهلل-ع1994ّميهللجديءهللفديهللإىد وهللببصّسداهللهلل-إععيهللعؤّ هللمج  اطهلل .18

اتحدي هللهللىم  ِّديتموهللخ اهللإتيحةهللإمّيع ديتهللالح درهللصو باتد هلل مديعهللهللصبصب ِّةاألهلل ِّةال ِّفيىصهللمع ِّةاأل

هللصبصب ِّدةاألهللمع ِّدةاألهللهص ِّدة بعديهللالغب هلل صبصبياهللصمالهللص،الهللالكهللفيهللاالىتبديباهللفدإوهللالتحديلرهلل

اتمعيسدد هلل تدد حهللتاددّ اهللهللىسددّبيِّهلل دد بةهلل سدديع هيهللتخ دد  هللهللىسددّبيِّهللى ددرهلل سددي هللمبددي ئهلل هللوددصِّ

صالتصج د هللاالسدتبات جيهللهللةس يسد ِّهللالمعسجمةهللصفايلدةهللودي ب هللى درهللالامداهللتحدتهللالد دي  هللهللةىسّب ِّهلل

لايعهللالمي،يهللالتحي هللغب هلل صبصبي.هللإععيهللعسيع هللالدباباتهللالتيهللاتخاتهللفيهللاالجتميعهللالص ابيهللا

جيعدد هللم دديلحهللاتحددي هللغددب هللهللإلددرفدديهللبددبل وهللفدديهللهددااهللالاددلوهللصالتدديهللتخدد عهللم دديلحهللالتحدديلرهلل

الكهللفإععيهللعسيع هللالتد عهللالهيعهللالدايهللحد ثهللفديهللت ب د،هللهداههللالددباباتهللصفديهللهللإلر صبصبي.هللإ،يفةهلل

 اخاهللالتحيلراهللصفيهللهدااهللاإل ديبهللعسديع هللالددباباتهللهللصبصب ِّةاألهلل ِّةال ِّفيىصهللمع ِّةاألهللهص ِّةتعم ةهللال

 اخدداهللالح ددرهللإلىدد ا هللصمسدديع  هللصإ اب هللهللصبصب ِّددةاألالتدديهللاتخدداتهللبيلعسددبةهلللتبت بدديتهللالد ددي  هلل

تحددتهللو ددي  هللاتحددي هللغددب هلل صبصبدديهللمددالهللاسددتخ اعهللإمّيع دديتهللالح ددرهللصو باتدد هللصّددالكهللهللام  ِّدديتال

بد دي  هللاتحدي هللغدب هللهللام  ِّديتالتبت بيتهلللتح   هلل  صاهللالح رهللصو بات هللالتديهلل مّدوهلل وهللتسديع هللال

ت بدديتهلللمادديصباتهللالح ددرهللصاتحددي هللغددب هلل صبصبدديهللحددصاهللالتددد عهللفدديهللإ دديبهلل صبصبدديهللصّددالكهللالتب

يهللالمادد اهلللّدداهللمهدديعهللالتحدديلر.هللإععدديهللعبحدد هلل  ،دديهللالدد ِّفيىالتخ دد  هللهللام  ِّددةالت ب دد،هللالجدديبيهللل
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تحتهللو ي  هللاتحدي هللغدب هللهللام  ِّيتل هللمستدب  ِّةبيلتد عهللالايهللح ثهللبيلعسبةهللل تخ   هللصالت ب بيتهللال

ب ةهللإل  قهلل  صاهللالح رهللصمباوبتهديهللصإىدي  هللصتبدي اهلل صبصبيهللصفيهللت ص بهللالتبت بيتهللال،بص

الما صميتهللب وهللالح درهللصاتحدي هللغدب هلل صبصبديهللفديهللإ ديبهلل"اتهيو دةهللاألمدوهللبد وهللالح درهللصاتحدي هلل

 غب هلل صبصبي.

 اخداهللالتحديلرهللود هللاسدتهي هللّب دباطهللهللصبصب ِّدةاألهلل ِّةال ِّفيىهللمع ِّةاألهللهص ِّةصع ح هللبيبت يقهلل وهللبعيءهللال

إااهللمديهللهلل-ب هلل صبصبديهللحدصاهللماديبّةهللّداهللالح هديءهللاألصبصب د وموهللاالتهيقهللاألخ بهللفيهللاتحدي هللغد

بد ي  هللاتحي هللغب هلل صبصبيهللمالهللاستخ اعهللممت ّيتهللالح درهللصو باتد اهللهللام  ِّيت با صاهللالكهلل هللفيهللال

 .ام  ِّيتصّالكهللالتخ   هللصاإلى ا هلللهاههللال

ح عميهلل ته،هللالكهللمالهللم يلحهيهللهللام  ِّيتصع ح هلل  ،يهللبغبةهللّع اهللفيهللالمايبّةهللموهللمباهللهاههللال

طهلل وهلل ّماهللىم  هللبعادي هللص تحتهللالابص هللالمستج  .هللإععيهللعصاج هللالمج  هللالمعاد هللفيهللج سةهلل احمي

  اخاهللالح رهللبيلتايصوهللمالهللاتحي هللغب هلل صبصبي.هللهللصبصب ِّةاألهلل ِّةال ِّفيىهللهص ِّةفيهللت ص بهللال

عاهللحدد  هلل1991إوهللالمههددصعهللاالسددتبات جيهللل تحدديلرهللالددايهللتبع عدديههللفدديهللاجتميىعدديهللببصمدديهللفدديهلل .19

تحيلراهللصمالهللاالىتبارهللبلوهللالمعيمهللاالستبات جيهللو هللتف بهللمعاهللالكهللالح واهللل هللالبح سةاأله ارهلل

هللالتحد ِّ يتلالكهللوببعيهلل باسةهللالمههصعهللاالستبات جيهللل،ميوهللم ءمت هللالّيم ةهللل ص،الهللاألمعيهللص

الج    هللفيهلل صبصبي.هللصبعيءهللى رهللتص  ةهللص باءهللخيبج تعيهللفيهلل"س عتبا"هللوببعيهللتصج  هللالمج  هلل

صتحد  بهيهللإااهلل ىدتهللال،دبصب هللهللال ِّباسة بهللابص هللمباجاةهللهاههللالمعاد هللفيهللج سةهلل احمةهلللت ص

 ،هللى  هيهللفديهللاالجتميىديتهللالص اب دةهللفديهللالخب درهللالددي ع.هللصسدصرهلل ؤّد هللهدااهلل  ِّهللحترهلل تعهللالت

 .  س ِّةالجميىيهللص ىعهللالباب هللىببهللاألهللال ِّفيعالاماهللالت امعيهللبجصهبهللص، هةهللالح رهللصهيهلل

وهللالح ددرهللصاتحددي هللغددب هلل صبصبدديهللفدديهللإ اب هللإععدديهللعؤّدد هللمجدد  اهللالت امعدديهللبيلاددهيف ةهللالّيم ددةهللبدد  .20

مصاجهةهللالمخدي ب.هللصفديهللهدااهللاإل ديباهللهللّ ه ِّةاأل ميتهللموهللخ اهللالمايصباتهللالماتبّةهللحصاهلل

فإععيهللم بصوهللى رهللت ى عهللالتايصوهللالمؤسسيهللب وهللالمع مت وهللصعبح هللبحد دةهلل وهللاتحي هللغب هلل

حهد هللهللىم  ِّديتتهللصةهللتحس وهللو بتد هللى درهللالتخ د  هللصإ اب هللاأل مديمهمِّهلل صبصبيهللو هللتصلرهلل خ باطهلل

المحتم دةهللبد دي  هللاتحدي هللغدب هلل صبصبديهللصبمسديع  هللهللام  ِّديتالس عهللبميهللفيهللالكهللص،الهللاألسي هللل 

ممت ّدديتهللالح ددرهللصو باتدد اهللصّددالكهللوبددصاهلل ىددص هللالتحدديلرهللل مادديبّةهللفدديهلل"التصج دد هللالددص ابيهلل

اءي.هلللالكهللسصرهللعصا داهللت دص بهللالتبت بديتهللصاإلال ِّفيىل ح ر"هللل تخ   هلل اتهللال،دبصب ةهللجدبِّ
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بد ي  هللاتحي هللغب هلل صبصبيهللمالهللاسدتخ اعهللهللام  ِّيتصاإلى ا هللصاإل اب هللصالت ب  هللى رهللالهللل تخ   

 ممت ّيتهللالح رهللصو بات .هلل

بمدت،رهللهللإو  م ِّةهللمع ِّمةاألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهللّهللمع ِّمةإععيهللعؤّ هللمج  اهللالت امعيهللبت ى عهلل .21

لكهللتا  دد هللاألمددوهللصّددل ا هلل صل ددةهلللمعددالهللالع اىدديتهللصّدداهللالمتِّحدد  البعدد هللالبدديموهللمددوهللم بدديقهللاألمددعهلل

األمدددوهللصالتاددديصوهللفددديهلل صبصبددديهللهللمع ِّمدددةصحددددصقهللاإلعسددديو.هللإوهللهللال  مدبا  ِّدددةالتاددديصعيهللص فدددالهلل

طهللفيهللتحد ،هللالس عهللهللصبصب ِّةاألهللمع ِّةبيىتبيبهيهلل ّببهللالببهللالمع ميتهللاأل امصالطاهللت ا هلل صباطهللهيمي

طهلللبعيءهللصتعم ةهللتايصوهللايماهللل موهللاأل صبصبي.هللإوهللصاالستدبابهللصاألموهللهللفيهلل صبصبيهللهللتصفبهلل سيسي

األمدوهللهللمع ِّمدةصمدوهللخد اهلل صسدالهللتاديصوهللممّدوهللهللبد وهلل صاهللهلل–ه فعيهللهصهلل وهللعخ ،هللفيهلل صبصبيهلل

مسيحةهللهللماتبّةهللموهللاألمدوهللصاالسدتدباباهلل صوهللخ دص هللتدسد عاهلل صهللمعدي ،هللعهدصاهللهلل–صالتايصوهلل

األموهللصالتايصوهللمدوهلل جداهللبعديءهللهللمع ِّمةتح هللموهللس ي  هلل صاهللبا عهي.هللإععيهللعصا اهللمسيع  هللىماهللهلل

الماتبكهللالايماهللفيهلل صبصبيهللفديهللالددبوهللالحدي يهللصالاادب وهلل تهد،هللمدالهللودباباتهللهللعمصا هللل مو

ة  عهللبميهللفيهللالكهللص،الهللم بيقهللل موهللصالتايصوهللاألصبصبي.1996لابصعةهللفيهللهللومِّ

اءإععديهللعبحد هللبيلعجديقهللالدايهللتحددد،هللفديهلل لبيع ديهللبدإ .22 اعتخيبدديتهلل مّدوهللاىتبيبهديهللخ دص هلل صلددرهللهللجبِّ

صالددديعصوهللفدديهللهللالعِّ دديعاهللصلهددبضهللدبا  ِّددة  ملتددصف بهللاألسددي هلللم  دد هللمددوهللاالسددتدبابهللصحّصمددةهلل

لمصا د ةهللهللةس يسد ِّهللالااللتد اعهللالجدي هللمدوهللجيعد هللّداهللالددصىهللهلل هم ِّة.هللإععيهللعؤّ هللفيهللاإل يبهللال ِّصلة

الحمي دةهللمتاد   هللالجعسد يتهللبد دي  هللهللددصِّ الهيعهلللهلليل ِّصبصعبح هلل  ،يهللبهللالص ع ِّةالم يلحةهللهللىم  ِّة

ى درهللخ د،هللمعديمهلل مدوهللإلىدي  هللهللى ِّ مسديإ  يل يهللصبمايبّةهللى   هللموهللالح هديءهللصالادبّيءاهللفديهللال

األمدددوهللصالتاددديصوهللبيىتبيبهددديهللاإل ددديبهللالمعسددد،هللهللمع ِّمدددة.هللإععددديهللعدددد بهللجهدددص هللالعِّ ددديعالسددد عهللص

جيعد هللالمسديهميتهللالهيمدةهللمدوهللجيعد هللاالتحدي هللاألصبصبديهللهللإلدرفيهلل لبيع ياهللهللة ِّهللال ِّصلل مسيى اتهلل

يهلل لبيع ديهللصعد ب هللصاتحي هللغب هلل صبصبيهللصالمج  هللاألصبصبي.هللإععيهللعتيبالهللىوهللوب هللاألحد اثهللفد

اءإ بمجدب هلل وهللتسدمحهللال دبصرهللهللى ِّ اتهللموهللخ اهلل"الاباّةهللموهللاجاهللالس ع"هلللتد  عهللالمسديجبِّ

اتالبالكاهللفيهللإىي  هللبعيءهلل طهللل هللالمس ِّحةهللدصِّ اإل د ح ة.هللهللام  ِّدةاأللبيع ةهللبيىتبيبهيهللىع دباطهللهيمدي

  لبيع ي.هللهللإلردبابهللى رهللإىي  هللاالستهللى ِّ ستّصوهللهيمةهللفيهللالمسيهللمستمبِّ الهللة ِّهللال ِّصلإوهللالمسيع  هلل

ّب ب هللى درهلل فدالهللصسديحاهللمعدالهللاالعتاديبهللالعدصصيهللصالحد هللمدوهللالتسد حهللصعد عهللهلل هم ِّةإععيهللعصا اهلل .23

ةالس ق.هللإععيهللعبح هللبيلتد عهللالايهللتعهللمعاهلل هللىم  ِّدةببصّسدااهللبيىتبديبههللجد ءاهللالهلل تجد  هللمدوهللهللومِّ

يهللتسته رهللل تحيلرهللصالتهلل ِّةال ِّفيىصهللةس يس ِّهللالت ص بهللالح راهللموهلل جاهللتّب رهللصتصس الهللالجهص هلل
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حبّتهدديهللبغددعهللالمخددي بهللالتدديهللهللحب ِّددةل ح ددرهللصهللسددتبات ج ِّةمعددالهللاالعتادديبهللصحمي ددةهللالصحدد  هللاال

 ِّّ و دصىهللى درهللهلل هم ِّدةصالب صلصج ةهللصالّ ميص ةهللصصسيحاهللعد هدي.هللصعا د،هللهللعصص ِّةالهيهللاألس حةهللتا

 هاههللالجهص اهللصعبح هللبيإلعجي اتهللالهيمةهللل تحيلرهللصعع حهللبمصا  ةهللهااهللالاما.

قهللى رهللاتهيو ةهللاألس حةهللالّ ميص ة.هلل  ِّهللاهلل وهللتصوالهللصتبا التيهلللعهللتهااهللالكهللهللصاال ِّهللإععيهللع ىصهللّاهلل

صمددالهللإ باّعدديهلل وهللتا  دد هللالبدددةهللىددوهلل ب دد،هللاالسددتجيبةهلللهددااهللالعدد اءهللسددت ىعهللاتهيو ددةهللاألسدد حةهلل

طهللل تحد د،هللفديهلل سدبعهلل الب صلصج ةاهللفإععيهللعؤّ هللإ دبابعيهللى درهللص،دالهلل ل دةهللفايلدةهللصم  مدةهللويعصعدي

 ،هللى رهللمايه  هلل"سدتيبت"هللالبيع دةاهلل صوهلل  ِّهللى رهللالتهللاالتِّحي  ِّةهللصوتهللممّو.هللإععيهللعحثهللبصس ي

 تلخ بهللحترهللعب  هللمهيص،يتهلل)ستيبت هللالبيلبة.

اتهدديقهلل صلدديهللفادياهللصم دد عهللويعصعدديهلللح ددبهللهللإلدرإععديهللعسدديع هللالسددايهللالد ؤص هللمددوهلل جدداهللالتصا دداهلل

باستخ اعهللصتخ  وهللصإعتي هللصعداهللاأللفيعهللالم،ي  هللل فبا .هللإععيهللع ح هلل ةهللفديهللاتهللاإل جيب دالت صِّ

تحد د،هللهللإلدراصتديصا"هللالتديهللتهد رهللهللىم  ِّدةمؤتمبهللع عهللالس قاهللّميهللع ح هللالتد عهللالايهللتعهللفيهلل"

 ح بهللبح صاهللعهي ةهللالايع.هلل

اتالو دصىهللى درهللمايهد  هللخهدضهللهلل هم ِّدةإععيهللعا د،هلل .24  هللصى درهللCFEفديهلل صبصبديهلل)هللالتد    ِّدةهللددصِّ

اتالضهللإتميمهي.هللصفيهللهااهللاإل يبهللفإععيهللعبح هللببد ءهللتعه داهللاالتهيو دةهللالجيعب دةهلللخهد هللالتد    ِّدةهللددصِّ

عهللصعؤّ هلل هم تهيهللل ستدبابهللاإلو  مي.هللإععيهللعاتبكهللفيهللااللت اعهلل1997مي صهلل15فيهلل صبصبيهلل صعهلل

الب ب وهللاأل بارهللفديهللالمايهد  هللالت ب د،هللالّيمداهلللهداههللالمايهد  هللصل صبديح،هللهللال ِّصابلوهللتصا اهلل

أل دبارهللاألخدبىهللفديهللاهللالد ِّصاالم حدةهللبهيهللصل تهيو ةهللالجيعب دةهللصعؤّد هللاسدتا ا عيهللل تاديصوهللمدالهلل

اتمايهد  هللما لدةهللل هللإلدرالتص اهللفيهلل سدبعهللصودتهللممّدوهلل فديهلل صبصبديهللت،دالهللفديهللهللالتد    ِّدةهللددصِّ

 هللفيهلل صبصبياهللصت داهللفديهللعهد هللالددصتهللحجدبهللالمتف ِّبهللةاسّب ِّهللالصهللةس يس ِّهللالاالىتبيبهللاألص،يعهلل

 األسي هللل ستدباباهللصتصف بهللاألموهللل جم ال.

اتالصو هللتد عهللالح رهللبيوتباقهللايماهلللتا  اهللمايه  هلل فيهلل صبصبيهللى رهلل سي هلله ّداهللهللالتد    ِّةهللدصِّ

اءصودد هلل بدد ىهللالح هدديءهللاسددتا ا هعهللإلهللصاإلو  م ِّددةهللالص ع ِّددةمادد اهللل سدددرهلل خهددضهللّب ددبهللفدديهللهللجددبِّ

هللالد ِّصاالامداهللمدالهللهللإلدربيلعسبةهللل ماد اتهللالتديهللحد  تهيهللالمايهد  .هللإععديهللعت  دالهللهللالص ع ِّةاألسدرهلل

بهلل"التهيو دةهللاإل ديب"هللالخي دةهللبتاد  اهللاإلعجي هللالمبّدهللإلراألخبىهللاأل بارهللفيهللت كهللالمايه  هلل

اتالمايه  هللخهضهلل  صفيهلل صبصبي.هللهللالتد    ِّةهللدصِّ
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هللال ب اِّدةالتبت بديتهلل اخداهللالتحديلرهللمدوهلل جداهللالتاديصبهللحدصاهللالته  د اتهللااتهللهلل هم ِّدةإععيهللعؤّ هلل .25

األصسالاهللبميهللفيهللالكهللت كهللالمبتب هللبيلتجيب هللغ بهللالمابصىةهللل س حةهللص ىمياهللاإلبهدي هللالتديهلل

التديهللهلليِّهللالد ِّصلل تحيلر.هللإععيهللعصا اهللالتعد  هللبّداهلل ىمدياهللاإلبهدي هللهللمع ِّةاألهللتؤببهللى رهللالم يلح

.هللالدد ِّصاتمبدداهللاعتهيّدديهلل دديبخيهلللّبامددةهللاإلعسدديوهللصحدصودد اهللصتهدد  هللالا ودديتهللال ب ا ددةهللبدد وهلل

فإععيهللعؤّ هللى رهلل،بصب هللهللالتايصوهللالهاياهلللمعدالهللصومدالهللمبداهللهدااهللهللالص ع ِّةصبمدت،رهللتاب ايتعيهلل

 الب ء.

اعيهيهللال ددصعهللصّددالكهللاالجتمدديعهللالددايهللسددعاد ههللغدد اطهللمددالهللاددبّيحعيهللتحددتهللإوهللالخ ددصاتهللالتدديهللاتخدد .26

بىي ةهللمج  هللالاباّةهللاألصبص   سياهلل دببعيهللمدوهللهد رهللبعديءهلل مدوهللتاديصعيهللفديهلل صبصبدي.هللإععديهلل

ع اهللم ت م وهللبمجتمالهلل صبص   سيهللحدبهللصغ دبهللمدسدعهلل سدتمتالهللف د هللالجم دالهللبيلسد عهللصالبخديءهلل

 ىعهللفيهلل ه اف هللصفديهللوباباتد اهللصبلى،ديح هللصس  اهللالح رهللالمتج  هللفيهللبعيح هللصفيهللمعهج هللصالم

 فيهللالمستدبا.هللمع ِّةاألهللالتح ِّ يتالمت ا   وهلل  ا هلل صباطهللفيهللتحد ،هللهااهللاله راهللصفيهللمصاجهةهلل

إععيهللعاب هللتد  بعيهللالام ،هلللّبعهللال، يفةهللموهللجيعد هللحّصمدةهللإسدبيع ياهللصعت  دالهللل جتمديعهللمدب هلل .27

هللع.هللهللهللهلل1999فيهللإبب اهلل خبىهللبمعيسبةهللالا  هللالخمس وهلللمايه  هللح رهللاميليهللاأل  ع يهلل

Source: NATO Homepage : Internet                                         هلل

هلل
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 (4امللحق رقم )
 ميثاق حول عالقة مميزة بني حلف مشال األطلنطي وأوكرانيا 

 }1997يوليو  9 {مدريد 

هلل

 ـ إن بناء عالقة أقوي بين الحلف وأوكرانيا يقوم على:1

 هللى رهلل ى يهللمستصى.هللسيِّهللس يالت اعهلل

 الجاب ةهللفيهللالمعيمهللاألمعديهللبلصبصبديهللصالتديهللبب دتهللبادّاهللّيمداهللبد وهلل مدوهللهللاتيلتف ِّباالىتبارهللب

هلل.ال ِّصاجم الهلل

 اإل بابهللى رهللت ى عهللالبدةهللصالتايصوهللالمتبي ل وهللبه رهللتا   هللاألموهللصاالستدباباهللصالتايصوهللموهللهللهلل

هلل جاهللبعيءهلل صبصبيهللمستدب هللص معةهللغ بهللمدسمة.

 التحصاهللالام ،هللالايهللجبىهلل اخاهللالح رهللمعاهللاعتهيءهللالحب هللالبيب  هللصاستمبابههللفيهللالتلّ  هللى رهللهللهلل

هلل هللاأل  ع ددياهللبمدديهللفدديهللالددكهللالمتف ِّددبالتّ ددرهللمددوهلل جدداهللمصاجهددةهللال ددبصرهلل  هللفدديهلل مددوهلل صبصبددي

حه هللالس عهللتحتهللس  ةهللمج  هللاألمدوهللهللام  ِّيتل مهيعهللالج    هلللهلل-ّاهللحياهللى رهللح  هلل-مسيع تهيهلل

هللاألموهللصالتايصوهللاألصبصبي.هلل ِّمةمعهللمسؤصل ِّة صهللتحتهللهلليِّهللال ِّصل

 التبح دد هللبيلتددد عهللالددايهللتحددد،هللفدديهلل صّباع دديهللصالت  ددالهلللم  دد هللمددوهللالخ ددصاتهلللتعم ددةهللمؤسسدديتهيهللهللهلل

الد مجهللمدالهللاله يّدداهللهللىم  ِّدةالجاب ددةاهللصتام د،هللهللوت دي  ِّةاالاهللصت ب د،هللاإل د حيتهللال  مدبا  ِّدة

هللبإّميلهي.هلل   س ِّةصاألصبصهللصبصب ِّةاأل

 يهللفديهللالحهدي هللى درهللالسد عهللصاالسدتدبابهللفديهلل صبصبديهللصفديهللتحد د،هللم ح ةهلل صبهللالح رهللاإل جيبهللهلل

صاعهتيحهيهللى درهللالتاديصوهللمدالهللالد  مدبا  يتهللهلل   س ِّةم   هللموهللالبدةهللصالاهيف ةهللفيهللالمع دةهللاألصب

هللالج    هللفيهللصس هللصابقهلل صبصبيهللبميهللفيهللالكهلل صّباع ي.

 طهللل،دميوهللاالسدتدبابهللبح سدالمستدب هللتمبداهللىع دباطهللهللال  مدبا  ِّةهللالمستد ِّةاالوتعيعهللبلوهلل صّباع يهللهللهلل ي

هللّ هي.هللهللديبِّ الفيهللصس هللصابقهلل صبصبيهللصفيهلل
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 ال احمددةهللبدد وهللالح درهللص صّباع ددياهللصاالىتددبارهللبيلتددد عهللالدددصيهللالددايهللهللالدص ِّددةالا وددةهللهلل هم ِّدةإ باكهللهللهلل

تحد،هللموهللخ اهللع يقهللصاسالهللموهللالعادي يتهللمدوهلل جداهللتعم دةهللالا ودةهللوص دةهللم ىمدةهللبد وهللالح درهلل

هللع.هلل1995سبتمببهللهلل14ةهللفيهلل"الب يوهللال حهيهللالماتبك"هلل صعهللص صّباع يهللبمدت،رهللاألس هللالما ع

 اإل بابهللى رهللتصس الهللصتّب رهللالتايصوهللب وهللالجيعب وهللفيهللإ يبهللمج  هللالاباّةهللاألصبص   سياهللهللهلل

هللبميهللفيهللالكهللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس ع.

 اتالتبح  هللبيلتايصوهللالا ميهللب وهللالجيعب وهللفيهللإ ديبهللهللهلل اتتعه داهللاتهديقهلل" ا تدصو"هللل سد عهللصهللودصِّ هللودصِّ

هللحه هللالس عهللفيهلل صجصس ف يهللالسيبدة.هللهللىم  ِّيتحه هللاالستدبابهللصغ بهيهللموهلل

 الخي دةهللبدلوهللفدتحهللالبدي هللألى،ديءهللجد  هللفديهللالتحديلرهللبمدت،درهللالبعد هللهللالعِّ دباالتهيقهللفيهللصجهدةهللهلل

هللالد ِّصاالايابهللموهللمايه  هللصااع وهللبه رهللت ى عهللاالسدتدبابهللفديهلل صبصبدياهللص،دميوهلل مدوهللجم دالهلل

هلل.هللصبصب ِّةاألهللديبِّ الخ ص هللج    هللل تدس عهللفيهلل صوهللإىي  هللبسعهللهللصبصب ِّةاأل

 بتصس الهللصت ى عهللالتايصوهللب وهللالجيعب وهللصتعم دةهللادباّةهللمم د  هللهلل-بمدت،رهللهااهللالم بيقهللهلل-االلت اعهللهللهلل

المادتبّةهللفديهللصسد هللصادبقهللهللال  مدبا  ِّدةصمؤبب هللت فالهللعحصهللم   هللمدوهللاالسدتدبابهللص ىدعهللالدد عهلل

هلل صبصبي.هلل

هلل

 وكرانيا:ـ مبادئ تنمية العالقات بين الحلف وأ2

صالمصاب د،هللهلليِّهللالد ِّصلسصرهلل ؤس هللالح رهللص صّباع يهللى ويتهميهللفيهللإ يبهللمبي ئهللصالت اميتهللالدديعصوهلل

األمدوهللصالتاديصوهللفديهللهللمع ِّمدة"صب دةهلله سعّيهللالختيم ة"هللصصبديح،هللهللالمتِّح  بميهللفيهللالكهللم بيقهللاألمعهللهللة ِّهللال ِّصل

هلليهللبكةمهمِّهلل صبصبياهللصبيلتيليهللفإوهللالح رهللص صّباع يهلل ؤّ اوهللالت ا

 األمدوهللصالتادديصوهللفديهلل صبصبدديهللغ دبهللويبدداهللهللمع ِّمددةفدديهللمع ددةهللهللالد ِّصاىتدبارهللبددلوهلل مدوهللجم ددالهللاالهللهلل

ل تدس عاهللص ع هللميهللموهلل صلةهللتسدت  الهلل وهللتحدد،هلل معهديهللى درهللحسدي هلل صلدةهلل خدبىاهللصمديهللمدوهلل صلدةهلل

األمدوهللصالتاديصوهللفديهلل صبصبديهللمع ددةهللعهدصاهللخي دةهللهللمع ِّمدةتست  الهللاىتبيبهلل يهللج ءهللموهللمع دةهلل

هللبهي.هلل

 ب ب ددةهللالهللتتهد،هللمدالهللمبدي ئهللهلل  ِّدةهلل صلدةهلل،د ِّهلل صهللاسدتخ امهيهللهللدصِّ اله   هللبيستخ اعهللاالمتعيعهللىوهللالتهللهلل

هللالمايبّة.هللال ِّصلة صهللصب دةهلله سعّيهللالختيم ةهللصالتيهللتستبا هللبهيهللهللالمتِّح  م بيقهللاألمعهلل
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 الخي ددةاهللصحدهدديهللفدديهللاخت دديبهلل صهللتف  ددبهللهللمع ِّددةفدديهللاخت دديبهللصتعه دداهللتبت بيتهدديهللاألهللالدد ِّصاحدد،هللّدداهللهللهلل

هللبميهللفيهللالكهللمايه اتهللالتحيلرهلل بعيءهللت ص بهي.هللهللمع ِّةتبت بيتهيهللاأل

 اهللصى عهللاعتهيكهللالحد ص اهللس يسيِّهللاألخبىهللصصح  هلل با، هيهللصاستد لهيهللالهللال ِّصااحتباعهللس ي  هللّاهللهللهلل

هللصتعم ةهللى ويتهللحسوهللجصاب.هلل

 هللصاوت ي هللالسصق.هللةس يس ِّهللالاهللصالتا   ةهللال  مدبا  ِّةمباىي هللحّعهللالديعصواهللصتا   هللهللهلل

 هلل.هللالص ع ِّةاخيصهللالمعتم وهللل و  يتهللحدصقهللاإلعسيواهللحدصقهللاألهللهلل

 هللمع ِّمددةصهللالمتِّحدد  معددالهللال ددباىيتهللصتسددص ةهللالع اىدديتهللبصسدديحاهللسدد م ةهللبمدت،ددرهللمبددي ئهللاألمددعهللهللهلل

هللاألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبي.هلل

 هللال  مدبا  ِّددةاهللصتدد ى عهللالسدد  ب هلل ِّددةال ِّفيىتؤّدد هلل صّباع دديهللإ ددبابهيهللى ددرهللتعه دداهللإ دد حيتهيهللهللهلل

اتالى رهللهللالم ع ِّةص اتاهللص  دي  هللاعد ميجهيهللمدالهللالمس ِّحةهللدصِّ الح درهللص صاهللالادباّةهللاألخدبىاهللهللودصِّ

هللص ؤّ هللالح رهللمسيع ت هلللجهص هلل صّباع يهللفيهللهاههللالمجيالت.

 صالعاد ةهللل تّ درهللمدوهلل جداهللمصاجهدةهللال دبصرهللهللمستمبِّ تبح هلل صّباع يهللبمحيصالتهلل"الح ر"هللالهللهلل

مع مديتهللهلل ِّ ى هللفيهللاألموهللاألصب   سياهللصل صبههللفيهللتا   هللاألمواهللاألصبص   سيهللبمسديالمتف ِّب

األموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبياهللصاالتحي هللاألصبصبيهللصالمج  هللاألصبصبيهللهللمع ِّمة خبىهللمباهللهلل صل ِّة

هللصاتحي هللغب هلل صبصبياهللصّالكهلللتاج ا هللى رهللعابهللمعيمهللىيعهللموهللالبدةهللفيهلل صبصبي.

هلل

 ـ مجاالت التشاور و/أو التعاون بين مالحلفموأوكرانيا:3

 بابضهللع يقهللصاسدالهللمدوهللالد،دي يهللل تاديصبهللصالتاديصوهللمالهللإىي  هللتلّ  هللاله رهللالماتبكهللالخيصهللهللهلل

فإوهللالح رهللص صّباع يهلل  ت ميوهللبتعم ةهللصتا   هللالتايصبهلل صهللالتايصوهللفيهللمجيالتهلل تعهللابحهيهللف ميهلل

داهللصفديهلل،دصءهللالدكاهللفدإوهلل"الح در"هللص صّباع ديهللهلل ؤّد اوهللالت ابا  يهللبيلتعم دةهللالّيم دةهلللمج د هللمهمِّ

هللام  ِّديتماهللهدااهللماديبّةهلل صّباع ديهللفديهللالالاباّةهللاألبص   سيهللصالاباّةهللموهلل جاهللالس عهللص اد

حهدد هللالسد عاهللى ددرهلل سددي هللّداهللحيلددةهللى ددرهللحد  اهللتحددتهللسدد  ةهللهللىم  ِّدديتالمخت هدةهللبمدديهللفدديهللالدكهلل

الامداهللهللودصِّ األمدوهللصالتاديصوهللفديهلل صبصبديهللصإااهللمديهللاسدتخ متهللهللمع ِّمةمج  هللاألمواهلل صهللمسحصل ةهلل

ف هدديهللفدديهللمبح ددةهلل هللفدديهللت ددكهللالحدديالتاهللفددإوهللمادديبّةهلل صّباع دديهللC.J.T.Fالماددتبّةهللالمجماددةهلل)
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مبّب اهللى رهلل سي هللّاهللحيلةهللى رهللح  اهللستّصوهللخي،اةهلللددباباتهللمج د هللادميليهللاأل  ع دياهلل

هللمح   .هللىم  ِّيتصفيهلل

 التادديصبهللبدد وهلل"الح ددر"هللص صّباع دديهللس اددتماهللو،ددي يهللااتهللاهتمدديعهللماددتبّةهللمبدداةهللمص،ددصىيتهللهللهلل

الدكهلل مدوهللهللاهللصخي ةهللفيهللمجياهللتعم ةهللاألموهللصاالستدبابهللاألصبص   سياهللبمديهللفديص مع ِّةهللةس يس ِّهلل

هلل صّباع ي.

 الامددداهللفددديهللمجددديالتهللمعدددالهللالع اىددديتهللصإ اب هللاأل مددديتهللص ىدددعهللالسددد عاهللصحددداهللال دددباىيتاهللهللهلل

األمدوهللصالتاديصوهللفديهللهللمع ِّمدةصهللالمتِّح  مالهللاألخاهللفيهللاالىتبيبهلل  صابهللاألمعهللهللاإلعسيع ِّةهللام  ِّيتصال

هلل صبصبيهللفيهللهاههللالمجيالت.

 هللصالب صلصجيهللصالّ ميصي.لمعالهللاالعتايبهللالعصصيهللهلل ِّةال ِّفيىصهللةس يس ِّهللال صج هللهللهلل

 اتالو،ي يهللع عهللالس قهللصالح هللموهللالتس حاهللبمديهللفديهللالدكهللالد،دي يهللالمتا ددةهللبمايهد  هللخهدضهللهللهلل هللددصِّ

اءفيهلل صبصبيهللصمايه  هلل"السميصاتهللالمهتصحة"هللصإهللالتد    ِّة بعيءهللالبدةهللصاألمدوهللفديهللصب ددةهللف ع ديهللهللجبِّ

هللع.هللهلل1994ىيعهلل

 هللّعصلصج ي.عداهللالتهللىم  ِّيت ي باتهللالس قهللصميهلل ت اهللبهيهللموهللهللهلل

 هللمحيببةهللتجيب هللالمخ باتهللصاإلبهي .هللهلل

هلل

مجاااالت التشاااور والتعاااون، خاصااة ماان خااالل ناادوات مشااتركة، ومجموعااات عماال مشااتركة،   -4

 أخرى تشمل نطاق واسع من الموضوعات مثل: تعاونيّةوبرامج 

 هللص بجةهللاالستا ا هللل ّصابث.هللالم ع ِّةخ ص هللال صابئهللهللهلل

 اتالى رهللهللال  مدبا  ِّةهلل–هللالم ع ِّةصالس  ب هللاهللةاسّب ِّهللالهللالم ع ِّةالا ويتهللهللهلل اهللصإ  قهللالمس ِّحةهللدصِّ

هللفيهلل صّباع ي.هللهللال ِّفيع

 هلل.الدصم ِّةصهللستبات ج ِّةاهللمهيه عهللاألموهللاالةس يس ِّهللاليهللص،الهللالم  اع ةاهللال ِّفيىالتخ   هللهللهلل

 هللي.ال ِّفيىالتحصاهللهللهلل

 هللب وهلل"الح ر"هللص صّباع ي.هللاسّبيِّهللالتايصوهللالهللهلل

 هللل مو.هللوت ي  ِّةاالاألصج هللهللهلل
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 هللو،ي يهللالا صعهللصالتّعصلصج ي.هللهلل

 هللو،ي يهللاألموهللالب حياهللبميهللفيهللالكهللاألميوهللالعصصي.هللهلل

 فدديهللمجددياهللإ اب هللال  ددباوهللهللهللهللاسددّبيِّهلل بحدديثهللالد،دديءهللصتعم تهدديهللمددوهللخدد اهللالتادديصوهللالمدد عيهللالهللهلل

هلل .ل ِّتصو 

هلل

ذلااك، فاالن حلااف أوكرانيااا سيكتشاافان علااى أوسااع نطاااق ممكاان مجاااالت   إلااىإضااافة   -5

هللالتعاون التالية:

 هللالتايصوهللفيهللمجياهللالتس ح.هللهلل

 بمديهللفديهللالدكهللمعديصباتهللالادباّةهللمدوهلل جداهللالسد عهللى درهلل با،ديهلل صّباع ديهللهللاسدّبيِّهللالت ب  هللالهللهلل

هللاألصّباع ة.هلل–صمسيع  هلل"الح ر"هلللّت بةهللحه هللالس عهللالبصلع  ةهلل

 هلل فالهللالتايصوهللاألمعيهللب وهلل صّباع يهللصجيباتهي.هللهلل

هلل

خاالل االتفااق المشاترك علاى أسااس الخبارة يمكن إضافة مجاالت أخرى للتشاور والتعااون مان   -6

 المكتسبة.

األنشطة في مجل المعلومات بهدف تحسين مستوى المعرفة والفهام المتباادل، فقاد  هميّةنظراً أل  -7

اً للمعلومااات والتوثيااق فااي مكيياافم. وسااوف يقاادم الجانااب األوكرانااي رّكاازأنشااأ مالحلاافم م

ممذكرة التفاهمم بين مالحلفم وحكوماة أوكرانياا  بما يتفق مع رّكزمساندته الكاملة لتشغيل الم

 م.1997مايو  7المتوقعة في مكييفم يوم 

        

 للتشاور والتعاون بين مالحلف م وأوكرانيا: عمليّةالالترتيبات   -8

هللالتايصبهللصالتايصوهللّميهللجيءاهللفيهللهااهللالم بيقهللس تعهللتعه اهيهللموهللخ اة

 تصىهللمج دد هللاددميليهللاأل  ع دديهللفدديهللفتددباتهلل ددتعهللاجتميىدديتهللبدد وهلل"الح ددر"هللص صّباع دديهللى ددرهللمسددهللهلل

هللاالتهيقهللى  هيهللب وهللالجيعب و.
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 اجتميىديتهلل"الح ددر"هللص صّباع دديهللمدالهللال جدديوهللالماع ددةهللمدوهلل"الح ددر"هللّمدديهللتدعهللاالتهدديقهللى  هدديهللبدد وهللهللهلل

هللالجيعب و.

 هلل  يباتهللمتبي لةهللى رهللمستصىهللىيا.هللهلل

 لتيباددةهلل"الح ددر"هللاهللالدد ِّفيعصتت،ددموهللاجتميىدديتهلل صب ددةهللمددالهللو ددي اتهللهللاسددّبيِّهلل ل دديتهللل تادديصوهللالهللهلل

هللصمميبسةهلل عا ةهلل اخاهللإ يبهللببعيمجهللالاباّةهللموهلل جاهللالس ع.

 الح در"هللبببصّسداهللهللإلدر صّباع ةهللّجد ءهللمدوهللالبابدةهللاألصّباع دةهللهللةىسّب ِّهللتاّ اهللبابةهللات ياهللهللهلل"

فيهللّ  درهللصسدتعاد هللاالجتميىديتهللب ب ادةهللهللةىسّب ِّهللص حته هلل"الح ر"هللبح،هللتاّ اهللبابةهللات ياهلل

فيهللمّيوهلل خبهللبميهللهلل-تحتهلل بصرهللاستبعيح ةهللهلل-اهللصو هلل تعهللىد هيالحياهللفيهللمدبهلل"الح ر"هللبببصّس

سدددتعاد هللهللىددد ِّ فددديهللالدددكهلل صّباع ددديهللصالدددكهللبحسددد هللمددديهلل دددتعهللاالتهددديقهللى  ددد هللبددد وهللهللالجددديعب و.هللصّدي

هللاالجتميىيتهللى رهلل سي هللج صاهلل معيهلل تعهللاالتهيقهللى   .هلل

هلل

 قابلة للتطوير: ديناميكيّة عمليّةيعتبر مالحلفم وأوكرانيا عالقاتهما  -9

ّ  هللى رهلل عهميهلل  صباوهللى ويتهميهللص  بدديوهللبعدص هللهدااهللالم بديقهللى درهلل ّمداهللصجد هللممّدواهللفدإوهللهللصل تل

طهللى درهللاألوداهللمدوهللخد اهللهلل مج  هللاميليهللاأل  ع يهللسصرهلل جتمالهللبادّاهلل صبيهللمدالهلل صّباع ديهللمدبت وهللسدعص ي

بابةهلل"الح ر"هللفيهلل صّباع يهللصهاههللالبابةهلللوهللتت خاهللمالهللالص يحرهلل صهللاآلل يتهللاألخبىهللالتيهللتعهللص،اهيهللفديهلل

اءهددااهللالم بدديقاهللصلّعهدديهللبدد الطهللمددوهللالددكهللسددتجتمالهللإل تد دد عهللادديماهلللت ددص بهللالا وددةهللصتباجددالهللالخ دد هللهللجددبِّ

  صتدتبقهلل سيل  هلللتحس وهلل صهللتعم ةهللم   هللموهللالتايصوهللب وهلل"الح ر"هللص صّباع ي.هللهللمستدب  ِّةال

 

 التعاون من أجل أوروبا أكثر أمناً: -10

 ددديهللصصحددد  هلل با،ددد هيهللصت صبهددديهللس صا ددداهللح هددديءهللاأل  ع ددديهلل ىدددعهللسددد ي  هللصاسدددتد اهلل صّباع 

صّددالكهللمبدد  هللىدد عهللاعتهدديكهللهللهللهللعصص ِّددةالدد  مدبا يهللصبخيحهدديهللاالوت ددي يهللصص،دداهيهللّ صلددةهللغ ددبهلل

ةهللل سدتدبابهللصاألمدوهللفديهللصسد هللصادبقهلل صبصبديهللصفديهللبح سدالح ص اهللبيىتبيبهللّاهللالدكهللىعي دبهلل

هللّّا.هللديبِّ ال

 اءسصرهلل عتميهلل"الح ر"هللص صّباع يهلل ل ةهللل تايصبهللفيهللاأل ميتهللأل تهللف مديهللب عهديهللفديهللماديصباهللجدبِّ

هلل صهلل معهي.هللس يسيِّهلل يهللصوتهللتبىهللف  هلل صّباع يهللخ باطهللمبياباطهللى رهللصح  هلل با، هيهلل صهللاستد لهيهللال
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 الخم هللهللعصص ِّةالهللال ِّصاموهللّيفةهللهلل مع ِّة بح هلل"الح ر"هللص سيع هللح صاهلل صّباع يهللى رهلل،ميعيتهلل

صى،دصهللفديهللهللةعصص ِّدبيىتبيبهديهلل صلدةهللغ دبهللهللعصص ِّةالالمايبّةهللفيهللمايه  هللح بهللاعتايبهللاألس حةهلل

صبب  يع ديهللصبصسد يهللهللالمتِّحد  األ ميتهللالمد مةهللموهللجيع هللالصال يتهللهللإلرالمايه  هللص ا بهللالح رهلل

عهلل1994صموهللجيع هللفبعسيهللبادّاهللمعهدب هللصالتديهللاتخداتهللالددبابهللهللالتديب خيهللفديهللبص ابسدتهللىديعهلل

فديهللمايهد  هللح دبهللاعتاديبهللهللعصص ِّدةألصّباع ديهللبيىتبيبهديهلل صلدةهللغ دبهللهللهللمع ِّدةبتصف بهللال،دميعيتهللاأل

صاالع،ددميعهلللمايهدد  هللح ددبهللهللعصص ِّددةال وهللوددبابهلل صّباع دديهللالهدديعهللبعبدداهللاألسدد حةهللهللعصص ِّددةالسدد حةهللاأل

ودد هلل سددهعهللب بجددةهللّب ددب هللفدديهللتدد ى عهلل مددوهللصاسددتدبابهلل صبصبدديهللص ّسدد هللهللعصص ِّددةالاعتادديبهللاألسدد حةهلل

طهللفيهللالمجتمالهلل طهللخي ي ص بح هللالح رهللبدبابهلل صّباع يهللمسيع  هللالتم   هللغ بهللهلليِّهللال ِّصل صّباع يهللص،اي

هللعصص ِّدةالصمسيهمتهيهللفديهللسدح هللصفدكهللاألسد حةهللهللعصص ِّةالمايه  هللح بهللاعتايبهللاألس حةهللالمح ص هللل

التدديهللّيعددتهللمعتاددب هللى ددرهلل با،دد هيهلل وهللالتادديصوهلل صّباع دديهللهللالدددصيهللمددالهلل"الح ددر"هللسددصرهلل دد فالهلل

هللمع ِّدةب عهيهللصب وهلل ى،يءهللالتحديلرهللحدصاهللع ديقهللصاسدالهللمدوهللالمسديحاهللاألهللس يسيِّهللص ام،هللالحصابهللال

هللصسصرهلل سهعهللالكهللفيهللتحس وهللالمعيمهللاألمعيهللالايماهللفيهلل صبصبي.هللهللهللةعصص ِّهللالبميهللفيهللالكهللالد،ي يهلل

 اتال باىديهلل"الح ددر"هللص صّباع دديهللبد ءهللالامدداهللبدد "صب دةهلل مددي صهللهلل15فدديهلل صبصبدي"هللفدديهللهللالتد    ِّددةهللددصِّ

عهللصسصرهلل صا اهللالح رهللص صّباع يهللالتايصوهللفيهللو،ي يهللااتهللاهتميعهللماتبكهللمباهللت ص بهلل1997

اتالمايه  هللخهضهلل صبيهللص ات عهللالح رهللص صّباع يهللتحس وهلل  اءهللت كهللالمايه  هللفيهلل صبهللالتد    ِّةهللدصِّ

هللالدد ِّصاالتدديهللت ددب هللصمددوهللخدد اهللالددكهلل مّددوهلل،ددميوهلل مددوهللّدداهلل صلددةهللمددوهللهللاتالتف ِّددبفدديهلل،ددصءهلل

ص ته،هللهللىسّبيِّهللهللس يسيِّهللتحيلرهللهللإلرىعيهللإااهللّيعتهللتعتميهللهللالعِّ باأل بارهللفيهللالمايه  هللب برهلل

اتال بفيوهللى رهللإوهللصجص هلل طهللمدالهلل جعب دةهللى درهلل با،ديهلل صلدةهللمادتبهللوصِّ ّةهلل جد هلل وهلل ّدصوهللمتهددي

ص ددلتيهللمددوهللخدد اهللالمصافدددةهللالحددب هللل  صلددةهللالم،دد هةهلل صهللىبددبهللوددبابهللمددوهللمج دد هللهلليِّهللالدد ِّصلالددديعصوهلل

هلل.يِّهللال ِّصلاألموهلل

 تبح هلل صّباع يهللبب يوهلل ى،ديءهلل"الح در"هللبدلوهللتصسد الهللالتحديلرهلللدوهلل ت  د هللتف  دباطهللفديهللالص،دالهلل

 يهللع ةهلل صهللخ ةهلل صهللسدب هلللعادبهللالعصصيهللالحيليهللل ح رهللصبيلتيليهللفإوهلل صاهلل"الح ر"هللل ستهللل  هيهلل

ى رهلل با،ديهللاألى،ديءهللالجد  هلل صهلل يهلل،دبصب هلللتف  دبهلل يهللمدوهللس يسديتهللالح درهللهللعصص ِّة س حةهلل

هللّميهلل عهيهللالهللتتصوالهلل يهللاحت ي هللمستدب يهلللاالك.هللعصص ِّةال

 األى،ديءهللفديهلل"الح در"هللص صّباع ديهللبادّاهللّيمداهللالت ب د،هللّداهللاالتهيوديتهللهللالد ِّصاسصرهللتصا اهلل

اءعتايبهللصالح هللموهللالتس حهللصإالخي ةهللبع عهللالس قهللصح بهللاال هللاتهللبعيءهللالبدة.جبِّ
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 .   هلل ب  هللتعه اهللالم بيقهللالحيليهللبمجب هللالتصو الهللى

 دددلتيهللالم بددديقهللالحددديليهللفددديهللعسدددخت وهلل  ددد  ت وهللبددديلفت وهللاإلعج    دددةهللصالهبعسددد ةهللصاألصّباع دددةهلل 

 ةهللمتسيص ة.ابى ِّهللصالع صصهللالب بةهلللهيهلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
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 (5)امللحق رقم 
  1)شنطنالرمسي لقمة وا اإلعالن

هلل

هللاأل  سيهللالمعاد   ي بهللىوهللبؤسيءهلل صاهللصحّصميتهللال صاهللالمايبّةهللفيهللاجتميعهللمج  هللاميليهللهللهللهللهللهللهللهلل

هلل.1999فيهللالبابالهللصالااب وهللموهللع سيوهللهلل هللD.C)فيهللصااع وهلل

هللهلل1-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهللهلل هللصحّصميت هلل صا هللبؤسيء هللفيهللعحو هللاأل  ع يااجتماعي هللاميا هللفي هللاألى،يء ال صا

هللالخم هللبيلاّبى هللل حتهيء هللالحي يهللصااع و هللالدبو هللفي هللالتحيلر هللىو هللت صب هللالعيتصاصلص،ال هلللح ر س و

صالااب واص بدرهللح رهللامياهللاأل  ع يهللالايهللتلس هللهللى رهللمبي ئهللال  مدبا  ةهللصالحب ةهللالهب  ةهللاهللصحّعهلل

 سي هللل  فيعهللالجميىيهللاّميهلل جس هللالباب ةهللىببهللاأل  ع  ةهللالتيهللتجمالهللميهللب وهللامياهلل مب ّيهللهلل–الديعصوهلل

هللص فيى ةهللهللفب   .هللص صبصبيهللفيهللاباّةهلل مع ة

هلل وبهللمستدبهللصاست يعهللفيهلل بصرهللغ هللاأل  ع يوباهللخمس وهللىيعاتلس هللح رهللامياهللهلل2-ةهللالمادة      

هلل هللم ى هللى ر هلل  م  هللال صا هلللمصا عي هللص ت ح هللالخمسة هللموهللهللاألى،يءالادص  هللمسبصوة هللغ ب هللبهب ة التمتال

ّ رهللمالهللالتح  يتهللصععا هللالتهللالس عاصالحب ةهللصاال  هيبهلل   هللهعيهللفيهللصااع واعاتبرهللبيعجي اتهللالمي،يا

هللس ّصوهللاّببا هللالج    .التحيلرهللالج    هللصمبصعةاهلل ّببالمستدب  ة هللبيل فيعهللبيل فيعهللالجميىيهللهللو ب  صم ت ع

الهاياهللبمعالهللالع اىيتهللصالمايبّةهللالهيى ةهللهللاإلسهيعاال،  عهللبيلمهيعهللالج    هللصالتيهللتاماهللهللرصوي بهللى ا

هللاألمعالستجيبةهلللهي.س اماهللالح رهللبيلتايصوهللمالهللاهلل صهللاأل مةابميهللفيهللىم  يتهللالب هللى رهللهللاأل ميتهلل  اب فيهلل

هللب ثهللهللاألخبىصالمع ميتهلل هللاأل  ع ي.صصجص  هللمع دة هللىبب هللصال  مدبا  ة هللصاالستدباب هللاألمو ى رهلل ىع

هللح هيءهللج  هللفيهللالصوتهللالحي،بهلل اتببهللبمبيبةهلل ل اهللى رهلل ععيهللتف بعيهللى رهللماّ ةهللتدس عهلل صبصبي.

هللبيهلل3-ةالمادة       هللاالحتهيء هللالح رهللفب ة هللالبيلغهلل ستفا هللتد  به هللىو هللل اتبرهللص ابب هللالخمس و لاّبى

اللت اعهللبجياهللالخ مةهللصعسلصهياصت،ح يتهعاصإخ صهلللد، ةهللالحب ة.صهصهلل ح رهللإسهيميتهعهللصالتيهلل يلميهلل

هلل،معتهللالحب ةهللص،معتهللاموهللمع دةهللىببهللاأل  ع يهللافيلح رهلل د عهلللهاههللالدصاتهللى  عهللالاّبهللصاالمتعيو.

                                                 
 1( Source: Washington Summit Communique (http://www.nato.int/1999/p99.064e.htm) 

NATO Hompage:Interent.هلل 

http://www.nato.int/1999/p99.064e.htm
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وهللالحي يهللصالااب وهلل  هللالعيتصهللالايهلل حته هللبدص هللالمي،ياصالعيتصهللالايهللال صعهللعيتصهللالدبهللعب  هلل4-ةالمادةهللهللهللهللهلل

هلل مت كهللمهيعهللج    اص ى،يءهللج  اصاباّيتهللج    .

هلل

 -وقد تم اتخاذ اإلجراءات التالية لتحقيق مهام التحالف وهي:

 المصافدةهللى رهللمههصعهللاستبات جيهللمت صب. .1

هلل .2 هلل ّ عي هللىما هللخ ة هللى ر هللاصصافدعي هللالح ر هللتصس ال هللبام  ة هللالباغبةهللالت امعي هللل  صا الا،ص ة

 االع،ميع.

هلل فيعهلل  .3 هللببعيءهللهص ة هللب صبهي هلللدباباتهللببل وهللصالمتا دة هللالاماهللالمتا ،هللبيلاعي بهللالجصهب ة عه عي

 الّه  ةهللبتها  هي.هللاإلجباءاتالتحيلرهللاصوببعيهللاتخياهللهللإ يبفيهللهلل صبصب ةصاموهلل

 مبي ب هللالد باتهللال فيى ة.هلل   دعي .4

هللالابّيء .5 هللمال هللى وتعي هللالاهللّبهعي هللتا   هللب ّة ا)ال صا هللخ ا هللالس ع"اهللمو هللاجا هللمو هلل"الاباّة

 .األصبصبيهللاأل  ع يمج  هللالاباّةهللهللإ يبصىم عيهللى رهللتا   هللالتايصوهللصالتايصبهللفيهلل

 تا   هللالحصابهللالمتصس ي. .6

  ىعهللجهص هللالح رهلل، هللاس حةهللال ميبهللالايماهللصصسيحاهللتص   هي. .7

هللالتح هلل5-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهللهلل هللمال هللل تّ ر هللالعيتص هللح ر هللمحيصلة هللمو هللّج ء هللح بعيهللهللاألمع ة يت هللافد  الج    

طهللمالهللالب حةهللهلل ّببالمههصعهللاالستبات جيهلللجا  هلل هللالج    هللل ح ر.هللاألمع ةاتسيوي

هللالتحددددديلرهللالجميىياصبيلباب دددددةهللىبدددددبهللبإسدددددتبات ج ة ؤّددددد هللى دددددرهللالت امعددددديهللالمههدددددصعهللالج  ددددد هللهللهللهللهللهللهللهلل

االسدتا ا هللصالدد ب هللهلل تدع درهللبا وهللاالىتبيبهللالتح  يتهللالج    هللل ح راّميهللص دد عهللتحيلهديهللىاص لخاهللاأل  ع  ة

هللإلدرهلل صبصب دةص ؤّ هللالت اعهللببعيءهللهص ةهلل فديعهللصامدوهللهللاأل  ع يصاالستدبابهللفيهللمع دةهللىببهللهللاألمولتا   هلل

ودصاتهلل احمدةهللهللو بهللممّوهللل ّصوهللوي باطهللى رهللاال،  عهللهللبيلمهيعهللالمصّصلدةهلللد .هللصهدااهلل ادماهللصجدص هلل و ر

هداههللهللإلدرا اطهللل س  يتهللالاسّب ةهللل عديتصهللل ص دصاهللالتص  رهللبهيى  ة؛ّميهللص د عهللمبهلل صصويب ةهللل بديءهللل اماهلل

هللالفي ة.
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هللموهللهلل6-ةالمادة   هللهللهللهلل هللاله رهللالجصهبياصّح رهللمّصوهللموهللى   هللبمايه  هللهللاألمعلتحد ،هللهاا التيهللت ت ع

هلل-التيل ةةهللاألسيس ةهللاألمع ةالمتح  افا رهللالح رهللاال،  عهللبيلمهيعهللهللاألمعصااع وهللصبم بيقهلل

هللالب حةهللتّصوهللمبع ةهللى رهللهلل   ع  ةهلل صبصب ةهلل مع ةلب حةهللالمت عةهللهللاألس ص،الهللهلل-ةاألمن: أوال مستدب اهاه

هلل صموهللخ اهللالدص هللهلل ّباهااللت اعهللبيلحاهللالس ميهللل ع اىيتاف هلل ّصوهللف هيهللهللص سيسهيمؤسسيتهلل  مدبا  ةا

هللالته   هللبيستخ امهي.

 ّصوهللهللاأل  ع يّميهللهصهللمع صصهللى  ةهللفيهللالمي  هللالباباةهللموهللمايه  هللح رهللامياهللهلل-ةالتشاور: ثانياً 

ل تايصبهللب وهللالح هيءهللف ميهلل تا ،هللبيلد،ي يهللالتيهللتؤببهللى رهللم يلحهعهللهللاأل  ع يالح رهللبمبيبةهللهللمعت ىهللىببهلل

فيهللالح راّميهلل ؤ يهلل صبهللهللاألى،يءالح ص ةابميهللفيهللالكهللالت صباتهللالتيهللتع صيهللى رهللته   هللاموهللال صاهلل

هللفيهللالد،ي يهللااتهللاالهتميعهللالماتبك.هللاألى،يءمعت ىهلللتعس ،هللجهص هللال صاهلل

هلل، هلل-ةالدفاع والردعلثاً: ثا هللصال فيع هللال صاهللهللالب ع هللمو هللى،ص هلل صلة هلل ي هلل،  هللبيالىت اء هللته     ي

هللاألى،يءاّميهللهصهللمع صصهللفيهللالمي  هللالخيمسةهللصالسي سةهللموهللمايه  هللصااع و.

 -:على التأكيديعمل الحلف في  األطلنطيةــ  األوروبيةواالستقرار في المنطقة  األمنولتعزيز 

ى رهللاالستا ا اموهللخ اهللالتصاف،هللبخ صصهللّاهللحيلةهللاهللصبيالعسجيعهللمالهللهلل  التلّهلل-:األزمات أدارة .1

هللإلرالم هللالح ر هللصااع وا سار هلللمايه   هللالسيباة هللصوصعهللهللاإلسهيعهللي   هلللمعال بهيى  ة

هللفيهللالكهللىم  يتهللاالستجيبةهلل صهللالب هللتجيههللهلل  اب الع اىيتاصاالعخبا هللبهيى  ةهللفيهلل األ ميت؛بمي

 األ مة.

هللصالتاهلل-:لشراكةا .2 هللالاباّة هللاألصبصب ةتا    هللالمع دة هللفي هللاألخبى هللال صا هللمال هللصالحصاب هلل–يصو

هلل هللالاهيف ة هللاصالكهللبه رهلل  ي   هللالماتبكهللمالهللهلل–األ  ع  ة هللى رهللالاماهلل هللصالد ب  هللالمتبي لة صالبدة

 الح ر.

 ةهللالتا كاهعفيب يهللاصبصلع اهللفيهللبجمهصهلل-عحوهللعبح هللبحباب هللبمايبّةهللالح هيءهللالب ثهللالج  هلل7-ةالمادة

إلرهللمايه  هللامياهللاأل  ع يهللف  طهللج   اطهللفيهللتيب خهللهللسبةهلللهع.هللص هتحهللاع،ميمهعبيلعهللاألصااجتميعهللالدمةهلل

هللح رهللاأل  ع ي.

طهللمالهللهللهللهللهللهللهلل عؤّ هللال صعهللالت امعيهللبهتحهللالح رهللبمصج هللالمي  هللالاياب هللموهللمايه  هللامياهللاأل  ع يهللصاعسجيمي

 هللمبي ئهللالمايه  هللموهللإى وهللومةهللم ب  هللبيستمبابهللتبح  هللالعيتصهللبيألى،يءهللالج  اصالكهلللتا  هلل(8)الهدب 
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األ  ع  ة.هللصهااهللج ءهللموهللىم  ةهللت صب ةهللتلخاهللهلل-صل سهيعهللبتحد ،هللالس عهللصاألموهللفيهللالمع دةهللاألصبصب ة

هللبتصس الهللالعيتصهلل هللّيم ة.ص ا هللالت امعي با وهللاالىتبيبهللالت صباتهللاألمع ةهللصالس يس ةهللالتيهللتح ثهللفيهلل صبصبي

 وهللىم  ةهللهللبّيحعيهلللبعيءهلل صبصبيهللّيم ةهللصحب .صالاماهللمالهللاهللج ءهللموهللإستبات ج ةهلل صسالهللإلبسيءهللاالستدبابا

صاألى،يءهللهللاألصبصب ةا-التصسالهللالمستمب هللتدصيهللالح راصتا  هللاألموهللصاالستدبابهللفيهللالمع دةهللاأل  ع  ة

هلل خبهللموهلل ع ع. هللهع هلللوهلل ّصعصا هللموهللهللالب ثهللالج   هللالايهلل حب هللفيهللى   هللبيلتد ع هللم ب  ااىتبافعي فيهللومة

هللال هللإلر هللاالع،ميع هللإلر هللت مح هللالتي هللالا،ص ةهللال صا هللتبتبهي هللالتي هللبيلمسؤصل يت هللاال،  ع هللفي ح را

هللالممّعة.

هللبصميع يهللهللهللهللهللهللهللهلل هللفي هلل حب  هللالاي هللصبيلتد ع هللالمستمب  هللبيلجهص  هللصعبح  هللال صع هللعاتبر عحو

هللبيلجهص صس صف ع ي هللبيلجهص  هللصعبح  ط هللهللالمستمب اهللاصعاتبرهللا ،ي هللالاي هللاستصع ياالته يهللهلل حب بيلتد ع في

هلل هلللصح هللفيهللومة هللمي هللصهاا هللفيهللسصل تصاع ي. هللصب فيب ي.صعاابهللم ب  اصعبح هللبيلت صباتهللاال جيب ة  صفيّ ي

بيالمتعيوهللتجيههللتايصوهللجمهصب ةهللمد صع يهللال صغس ف ةهللالسيبدةهللمالهللح رهللالعيتصهللفيهللاأل مةهللالحيل ةاصعبح هلل

هللاأل مةهلل هللفي هللالح ر هللمال هلل لبيع ي هللبتايصو هللاإل  قاصعبح  هلل هلل ب ، هللى ر هلل حب ت  هللالاي بتد مهي

هلليهللاإل  ح ة.الحيل ةاصعاجاهيهللفيهللجهص ه

ى رهلل ب ،هللتا   هللاإل  قهللهللءمعاهلل خبهلللديهلل–عبح هللبيلجهص هللصبيلتد عهللالايهللحددت هللال صاهللاألى،يءهللهللهللهللهللهللهلل

هللالس يسي.هللالاسّبياهللاالوت ي يا

فيهللتدص ةهللهللاألى،يءم   هللموهللالتد عهللموهللجيع هللهاههللال صاهللهللإلرصعد بهللالعتيحجهللالتيهللتحددتاصعت  الهللهللهللهللهللهللهلل

يوهللالجهص هللالتيهللتبالهيهلله ّ ةهللاوت ي  يتهيهللصج صاهي.صعحوهللعلخاهللبيلحسبهلل ىي  مؤسسيتهيهللال  مدبا  ةاصفيهلل

هللصإسهيمهيالاب ّةهلللتحس وهللى ويتهيهللمالهللال صاهللالمجيصب اهللاألخبىجيع هللى  هللموهللال صاهللهللإلرهلل–هاههللال صا

هلل هللالمع دة هللال صاهللاأل  ع  ةهلل–هللاألصبصب ةفيهللاموهللصاستدباب هللهاه هللمال هللباصقهلللتام ،هللتايصععي .عحوهللعت  ال

هللي  هللمايبّتهيهللالاسّب ةهللصالس يس ةهللفيهللىماهللالح ر.ال يمحةهللصل  

هللى رهللتحماهللهللهللهللهللهلل هللل  صاهللالباغبةاصالدي ب  هللموهللال ىصاتهللفيهللالسعصاتهللالدي مة هللم    ص تصوالهللالح رهللتد  ع

هلل هلل ج   هللالا،ص ةاصالعيتص هللصالت اميت هللاإلستبات ج ةهللهللميع،اعهلل ومسؤصل يت هللالم يلح هللس خ ع هللاألمع هاه

هللا هللهاا هللل ح راصاو هللالّ  ة هللاألصبصبصالس يس ة هللصاالستدباب هللاألمو هلل ىيحع هللس دصي باّاهللهلليالع،ميع

هللىيع.صلتحد ،هللهااهللاله رهلل ام هللالعيتصهللإلرهللاالحتهي هللبا ويتهللفيى ةهللمالهللهاههللاألمعهللالتيهللىببتهللىوهللاهتميع

هلل صبصبيالع بهللفيهلل يهللىم  ةهللاع،ميعهللفيهللالمستدبااصلوهلل تعهللاستباي هلل يهللب  هللهلل االىتبيبهللىعل عيتصهللمح هلل

هللابص هللي  مدبا  هللهلل ستصفي هللالجفبافياصالما يبهللهللص ه اراالع،ميع هللالمصوال هللىو المايه  ابفضهللالع ب
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ج ابتهي.ّاهللال صاهلللهيهللالح،هللفيهللاتخياهللمي   عهلل/هلل ه  تهيالايهللس ؤخاهللبا وهللاالىتبيبهللبيلعسبةهلللّاهلل صلةهللهصهلل

.هللى ص هللى رهللالكالتا   هللاألموهللصاالستدبابهللفيهلل صبصبياالب هللتصا وهللف ميهللب وهلل معهيموهللصسيحاهللل،ميوهلل

 صاتهللى رهلل ب ،هللىم  ةهللالتصسالهللل ح رهللموهللجهةهللصاالهتميميتهللاألمع ةهلللّاهللال صاهللم   هللموهللالخاتخياهلل

هللاألى،يءهللفيهللالح رهللموهللجهةهلل خبى.

هللاستا ا هللهللهللهللهللهلل هللى ر هللعحو هللل تحيلراصبيلتصاف، هللبيالع،ميع ط هللحيل ي هللالمهتمة هللالتساة هللال صا عبح هللب مصحيت

هللالفي ة هللهاه هللالا مي.صلتحد ، هللالع حاصالمسيى  اصال ىع هللتاماهللهلللتد  ع هللىما هللخ ة هللى ر هللال صع صافدعي

هلل-ةةالاعي بهللالتيل 

 وهللتد عهللال صاهللال يمحةهللل ع،ميعهللل ح رهللما صميتهللىوهللببامجهيهللالدصم ةهللالاهص ةهللبخ صصهللميهلل- ة

هللالببامجهللالجصاع هللالس يس ةهلل تدصعهللب هللموهللتح، باتهللل ا،ص ةهللالمستدب  ةهللالممّعةابح ثهللتف يهللهاه

هللمتا دةهللبم ي بهللصال فيع.هلل خبىهللصجصاع هللصاالوت ي  ةهللصاألمع ةهللصالديعصع ة

هللإلر- ة هللهللال جصء هللالاي هللالباجاة"بخ صصهللالتد ع هللل تفا ة هلللع اهللهلل حب ت "م ّيع  ع هللال يمحة ال صا

هللالح را هللالس يس ةهللهللى،ص ة هللالع يحح هللى ر هللصال باحةاص اتما هللالع اهة هللمو هلل ّصو هللالم ّيع  ع هاا

هلللمج  هللالح ر.موهللتد عهللخ اهللاالجتميعهللالسعصيهللهلل حب صالتدع ةاّالكهللس تعهللتد  عهللميهلل

هللإلرهللهلل- ة هللل  صاهللال يمحة هللموهللخ اهللتعس ،هللمسيى اتهي هللفيهللالح رهللبيلمسيى   هللال صاهللاألى،يء و يع

هللبي .ّ)المجياهللالاسهللالا،ص ةهللفيهللحداهللال فيع

تبعيهللاوتبا هللتخ   هلل فيىيهللل  صاهللال يمحةهللبيالع،ميعهللل ح رهللبح ثهلل اماهللصمباجاةهلل ه ارهللهلل- ة

هللالتخ   هللالتخ   هللالمته،هللى  هي.

هللفيهللالكهللت ب ،هللصهللهللهللهللهللهلل هللالتصس الابمي هللبام  ة هللإلرهللاالستمباب هللالعيتص هلل صا هللخيبج ة هللص باء هللصجهعي لد 

خ ةهللىماهللالا،ص ةاى رهلل وهلل دصعهللبمباجاةهلل صب ةهللصببفالهللالتديب ب.صعحوهللسعدصعهللبمباجاةهللالام  ةهلل

هلل.2002فيهللاجتميعهللالدمةهللالدي عهللالايهللس عاد هللوباهللىيع

هللالت امعهلل8-ةهللالمادة        هللى ر هللالتلّ   هلل هللل سايهلل ى عي هللاستا ا عي هللالك هللفي هللبمي هللبيلباب ة هللبيالحتهي  ي

لتحد ،هلل ه ارهلل مع ةهللماتبّةاهللموهللخ اهللالتحيلراصح بميهلل مّو.هللعحوهللسا اءهللبيلتد عهللالايهللتعهللإحبا ههلل

هللموهلل هللاألصبصبي هللالبّو هلللتا    هللالساي هللبمصا  ة هللالدصي هللالت امعي هللببل واص ّ عي هللوبابات هللت ب ، في

هلل هللى ر هللاأل  ع ي هلللايعببصّهللإى وهلل سي التحيلر هللببل وهلل1994سا هللفي هللى  هي هللالمته، اصالمبي ئ

هلل وهللالاعي بهللالبح س ةهللموهللوباباتهللببل وهللو هللص،اتهللمص،الهلل1996ىيع هللبا وهللالب،ي .صو هللالح عي
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ل ح راصاوهللتّصوهللفدباتهللح رهللالعيتصهللهلل صبصبيالت ب ،اصهاههللتاماهللالخ يباتهللالمبعةهللالخت يبهللويح هلل

لا ويتهللهللاألسي هللاللد هللص،.WEU صبصبيغب هللمّيعيهللتجبيهللموهللخ لهيهللالام  يتهللالتيهلل دص هيهللاتحي هلل

هللاأل ميتهللإل اب صب دةهللب وهللالمع مت وابميهللفيهللالكهللالتخ   االمعيصبات صخي ةهللالمعيصب هللالماتبّةهلل

هللالتحيلر.هللإمّيعيتهللصإىي  هللبإ  قىماهللماعيهللهللإ يبهللتلس  هللإلرهللبيإل،يفة اصالتايصبا2000فيهللىيع

ماتبّةهللفيهللمجيالتهللهلل صبصب ةس يسةهللهللإ جي هللإلرهللةاألمع عبح هللبتدص ةهللاالتجيهيتهللهلل9-ةالمادة        

هللهللاألمو هللمايه   هللفي هللهللبيألفّيب.صعبح هللهلل مستب اعصال فيعاصالمت،معة هللاتحي هللهلل   دتالتي هللخ ا مو

هللهلل صبصبيغب هلل هللهللاألصبصبيصفيهللاالتحي  هللالتيهللMalo Declaration ميلصهللإى وبا  هللفيهللالكهللالعتيحج بمي

هللى رهللّاهللال صاهللاألى،يءهللفيهللفيهللف عي.هاههللىم هللاألصبصبيالمج  هللهللإل هيتص اهلل هللاعاّيسيتهي  ةهللصلهي

هلل هلل صب هلل و هللعؤّ  هللالحي يهللهلل وصىهلل صبصبيالح ر.عحو هللالدبو هللل ح رهللفي هللالدص  هللمو هللإلرهللم    س ؤ ي

هلل-ةفيهللهااهللالمجياهللهللألى،يح ال فيعهللالجميىيهللبيلعسبةهللهلل سي صالااب وهللالايهلل اتببهلل

موهللاتخياهللهللتمّع ات ةهللالتيهللالباميهللإلرهللامت كهللالدص هللالاهللاألصبصبيهللعحوهللعاتبرهللبدبابهللاالتحي  . 

هللالاماهللالاسّبيهللفيهللالمعي ،هللالتيهللتّصوهللمص،الهللاهتميعهللالتحيلرهللّّا.هللإوبابوباباتا صهلل

صمالهللتد عهللهاههللالام  ةاى رهللح رهللالعيتصهللصاتحي هللغب هلل صبصبيهلل،ميوهللت صبهللفايل ةهللالتايصبهلل . 

هللب وهللح رهللالعيت هللالم ّيع  ميتهللالمصجص  هللى ر هللصالاهيف ةاصالبعيء هللالتايصو هللصب وهللالمتبي اا ص ص

 اتحي هللغب هلل صبصبي.

األخبىهللاألى،يءهللهللاألصبصب ةصال صاهللهللاألصبصبياالتحي هللهلل ى،يء .عصاف،هللى رهللت م عهللّاهللموهلل

هللل مهيعهلل هللبيلعسبة هللال فيى ةاخي ة هللو باتهي هلللتدص ة هللخ صات هللمو هلل   ع هللمي هللاتخيا هللى ر هللالح ر في

هللالج    امتجعب وهللالتّبابهللغ بهللال،بصبي.

هللهللالتلّ   . هلللمايبّى ر هللالد صى هللاآلاألهم ة هللالح هيء هللاالتحي هللصصبة هللفي هللاألى،يء هللغ ب ب و

هللهللاألصبصبي هللى ر هللالب  هللىم  يت هللهللاأل مةفي هللاالتحي  هلل دص هي هللهصهللاألصببيالتي هللمي هللى ر اصالبعيء

هلل هللفي هللفيهللهللإ يبمصجص  هللّع ا هللاهتميع هللع ح  هللل تايصباّمي هللتبت بيت هللمو هلل صبصبي هللغب  اتحي 

هللالمايبّةهللفيهللمباهللهاههللالام  يتهللفيهلل اهللعميا هللمعيسبة.

فيهللببل وهللبميهللفيهللالكهللاستخ اعهللهلل1996ى رهللت ص بهللالدباباتهللالتيهللاتخاتهللىيعهللهللباباإل ه .هلل

هللالعيتصام  تهيهلل عهيهللويب ةهللل ه اهللصل ستهللما صلةهللىوهللالعيتص.هللص  صاو باتهلل
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طهللصبعيءهللى رهللوباباتهللببل وهللعحوهللى رهللاستا ا هللهلل10-ةالمادة      هللإلرهللالمبي ئهللالتيهللاّبتهللسيبدي ط استعي ا

الجميى ةهللل تحيلرهللهللصاأل صاإلرهللالد باتهللهللاألصبصبيبت بيتهللل خصاهللاالتحي هلللتاب رهللصعبعيهللميهلل   عهللموهللت

طهللبهيهللىسّبي.) يهللالام  يتهللالتيهللتاعيهلل صاهللاالتحي هللهللصالكهللفيهللالام  يتهللالتيهللال  ّصوهللّيماهللالح رهللماع ي

هللهللاألصبصبي هللال صا هللّا هللهاههللهللاألى،يءصل   هللال احمة هللج ست  هللفي هللالمج   هللالعيتص .صس دب هللح ر في

هلل-ستحتبعهللميهللتت  ب هللىم  يتهللالعيتصاّميهللتحتبعهللبع ةهللالد ي  اهاههللالتبت بيتهللست،  الهللل ةهللالتبت بيتاصالتيهلل

إلرهللو باتهللالتخ   هللالتيباةهللل عيتصهللبح ثهلل تمّوهللاالتحي هللهللاألصبصبيل تحي هللهللاألّ  ال خصاهلل . 

 فيهللالتخ   هللالاسّبيهللل ام  يتهللالتيهلل دص هيهللاالتحي .هللاإلسهيعموهللهللاألصبصبي

ابح ثهلل تمّوهللاالتحي هللموهللص  صاميهلل تمتالهللب هللالعيتصهللموهللو باتهللهللياألصبصب وهلل تيقهللل تحي هلل . 

 استخ امهيهللفيهللالام  يتهللالتيهلل دص هي.

اصت ص بهللاألصبصبيالمتيحةهللالتيهلل دص هيهللاالتحي هللهللاألصبصب ة .تح   هللس س ةهللموهللخ يباتهللالد ي  هلل

هلل.األصبصب ةال صبهللالايهلل  اب هلللتمّ ع هللموهللتحماهللمسؤصل يت هلل

هللتخ   هللال ف هللى رهللهلليع .تّ  رهللع يع هللوي باط هللبح ثهلل ّصو هلللح رهللالعيتص هللموهللهللإتيحةالتيبال هلل   ع هللهللمي

هلل.األصبصبيوصاتهللل ام  يتهللالتيهلل دص هيهللاالتحي هلل

هللّ هعيهللهللهللهللهللهللهلل هللبا وهللهللصو  هللاخا و هلل سي هللمستمب هللاإلجباءاتهللى ر هللبهاه هللالد يع هللال احمة هللالج سة المج  هللفي

الهللالمج  هللتص  يتهللهللإلرهللاالجتميعهللاالىتبيبهلل هصبهللتبت بيتهللصب دةهللال  ةهللفيهللاالتحي هللاألصبصبيهللاصس بف

هللالص ابيهللالدي عهللبخ ص  هللهاههللاالىتبيبات.

هلللد هلل11-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهلل هللالد باتهللال فيى ةهلللتحس وهللو باتهللالح رهللال فيى ةال،ميوهللفايل ةهللهلل   دعية مبي ب 

هلل هللالمتا    هللهللاإل بارالام  يت هللالب حة هللالحيل ةاصفي هللالح ر هللمهميت هللفي هللالمستدباهللهللاألمع ةالمستدب  ة في

هللب وهللال هللل ت ب ، هللويب ط هلل ّصو هللالتحيلر)صح عمي هللوصات هللب و هللالهيى  ة هللتحس و هللخيصهللى ر هللتبّ   دب  امال

هللوصاتهللالتحيلرهللصب وهللالابّيء .

هللهللهللهللهللهللهلل هللخ ا هللمو هللال فيى ة هللالد بات هلل  ي   هللجيه  ةس تع هللفي هللتحس عيت هللوصاتهللهلل جباء صتابحة

هللال صجست  التحيلراص  مصمتهيا هللو باتهي هللفي هللتحس عيت هللى رهللص جباء هللى رهللهللصو بتهي البديءاصو باتهمي

هللبت ب ،هلل هللالب ء هللفي هللالمج   هللوباب هلل ىمعي هللالما صميتاصال،ب اصالد ي  .لد  هللع ع هللالهايااصى ر االعخبا 

اص ىمعيهللوبابهللالمج  هللبت ص بهلل1999ل هللعهي ةهللال هللاأل بارمههصعهللالمبّ هللال صجستيهللالماتبكهللالمتا  هلل

باّاهلل سمحهللبيلته  اهللمالهللالع عهللهللو باتهللالتحيلرهللالبح س ةهلل سي ل اّاهللهلل2002بح صاهللىيعهللهللC3هع سة
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ى رهللت ب ،هللهللاألاباربف اةهللالمستصىهللمهمتهيهللهللمؤوتةلد يعهللمجمصىةهللتصج  هللهللاألسي هلل بس عيالص ع ة.لد هلل

هلل دت،  هللالتعس ،هللص موهللمت  بيتهللف ميهللب وهللع عهللالتخ   هللبميهللهللاالعسجيعمبي ب هللو باتهللال فيعاصالصفيءهللبمي

فيهللالمد باتاصالتحس عيتهللى رهللو ب هللالتص  رهللب وهللهللمست  مةهللى رهللىم  يتهللالتحس وهلل بيبهللإح اثفيهللالكا

هلل.ل عيتصهللاألصبصبيتدصيهللالبّوهللهلل واالتحي   وهللصى رهللالد باتهللالحسيسةاصالب هللموهلل

االتيهللتعهللالتهيصضهللبالعهيهللفيهلل ا تصواصصوالهللى  هيهللفيهلل1995ةلد هلل ّ عيهللالت امعيهللبيتهيو ةهللس ع12-ةالمادةهللهللهلل

هلل هللصالتي هللصاهلل سستبيب   هللّ صلة هللصالهبسك هللاالبع يتالبصسعة هللصتا   ة هلل  مدبا  ة هللى رهللح   هلل ّ عي اّمي

هللاتهيو ةهلل هللل اماهللباّاهللبعيءهللمالهللّاهللاأل بارهللالتيهللت ىع الت ب ،هللالّيماهللالتهيو ةهللالس عاصعؤّ هللاستا ا عي

هللهللهللالس عهللصتسارهللإلرهللت ب د .

هللهلل13-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهلل هللهلل ّ لد  هللفي هللم ب   هللس ع هللت ب ، هلل  سمببهللاجتميى مج   هللالسعت وهللهلل1998في بيو

هللصلهبسكاصاىتبرهللبيوهللصجص الدي هللفيهللالبصسعة هللالس ع هللىم  ة هلل بدرهلل(SFOR مت وهللحيسمتيوهللفيهللتص     

هلل هللب حة هللصلتصف ب هللالس ع هلللحه  هللصالك ط هلل مع ةجصهب ي هللال جح و هللىص   هللالم عياصستبدر هللالت ب ، هللإلراصل ىع

هلل هلل اّ صوهللف هي هللاهلل و  ةالمعي ،هللالتيهللّيعصا هللالس يسيهللصالم يلحة.صست ىع هللل ستدباب هللح ص ة لجهص هللمسللة

هللتد عهللهاههللالام  ة.هللإلرالبام ةهلل

هلل لممب    بيلام(SFORستستمبهلل14-ةةالمادهللهللهللهللهللهلل هللمال هللصفيى ة هللصب دة هللب صب  هللمعيهللهللا هلل صبهي الا  ياصالاي

هلل هللمع مة هللالسيبدةاصمال هللب صغس ف ي هللالمتا دة هللال صل ة هللالج اء هللمحّمة صالتايصوهللهللاألموال ىعاصمال

هللاألصبصب ة هللالبح س ة هللال صل ة هللالمع ميت هللاألخبىاصمال هللالتيباة هللال صلي هللالبصل   هللمهمة هللوص  هللل معاصمال

هللالصّيالتهلل هللالس عاصعبموهللهللاألخبىالمتح  اصمال هللاتهيو ة هللمو هللبهبضهللصت ب ،هللالجصاع هللالم ع ة التيهللتدصع

ال صاهللالاب ّةاصالا وهللهلل ص سصاءهللموهلل صاهللالعيتصهلل(SFORالمسيهمةهللالهيى ةهللل بجياهللصالعسيءهللالايم  وهللفي

هللعةهللصالهبسك.البصسهللإلر سيى صع هللفيهللج  هللالس عهلل

تع عهللموهللخ اهللهلل (SFOR هللال مّوهلل وهلل بدرهللإلرهللاجاهللغ بهللما صعهلل و(SFORهللإل  وهللصجص هللهلل15-ةالمادةهللهللهللهلل

هللالمتا دةهلل هللالخ يبات هللبتهحص هلل دصع هللال احمة هللج ست  هللفي هلللمج   هلل و هللالح عي هللفيى ةاصو  إجباءات

هلل هللصحجمهيهللالمستدب ي.(SFORببع ة

 ه  هللبم   هللموهللى عهللاالستدبابهللالايهللو هلل عتابهللهللصسصفاستمبابهللاأل مةهللفيهللصحصاهللّصهلل16-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللاله  بال ة هلل صغس ف ي هللصباءهللجمهصب ة هللإلرهللتبعيهلل(FRYإلرهللمي هللاالستدباباصالحيجة  اصتاماهلل ميّوهللى ع
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اوتبا هللايماهللإلح اهللاالستدبابهللفيهللمع دةهللاأل مةهللفيهللجعص هللابقهلل صبصبيهللصجا هيهللمع دةهللخيل ةهللموهلل

هللالاعرهللصى عهللاالستدباب.

حيجةهللإلرهللمستصىهللج   هللموهللالمايبّةهللال صل ةهلللبعيءهللاالستدبابهللصاال  هيبهللصالمجتمالهللالم عيهللهللفهعيكهللهللهللهللهللهللهلل

هللال  مدبا ياصباّاهلل دص هللإلرهللالتّيماهللالّيماهللمالهللالايح ةهللاألصبصب ةهللاألصسال.

ببعيءهللهللاإلسهيع وهللالعيتصهللم معهللى رهللاال،  عهللب صبههللالّيماهللفيهللهاههللالام  ةهللموهللخ اهللهلل17-ةالمادةهللهللهللهللهلل

هللتاي هللى وة هللهلل ّببهللص مع صع ة هللصمال هللالمع دة هلل صا هللب و هللصف مي هللهللاألخامال هللاالىتبيب المتا دةهللهللتالهبصويبا و

ف ب هللبمستصىهللالتعم ةهللاالوت ي  ةهللصم ىهللتعصعهللصتاد  اتهللالمايّاهللالتيهللتصاج هللّ اهللب  هللموهللب  اوهللالمع دةا

هلل هللالمع دة هللفي هللاالستدباب هلل ىيحع هللصإبسيء هللت ص ب هللإلر هللالبام ة هللال صل ة هللالجهص  هللمامصل ة هللهاههللمو لتحد ،

هللاألموهلل هللصمع مة هللاألصبصبي هلل صبصبيااالتحي  هللغب  هللالعيتصااتحي  هللح ر هللمع ميت هللتايصو هللمو الفي يتاالب 

هللب صبهيهلل هللال صل ة هللالتحص ا هللمؤسسيت هللو يع هللمو هللالب  هللالمتح  .ّالك هللصاألمع هللاألصبصب ة صالتايصو

هللجعص هللمع دة هللفي هللاإلو  مي هللصاألمو هللاالستدباب هللل ىع هللالح ر هلل بالهي هللالتي هللابقهللالحسي .صالجهص   

هللّالكهلل هللماتبّة هللب صب  هللصتا   هي هلل ىمهي هلل تع هلل و هللاإلعسيع ةاالب  هللالمايّا هللحا هللفي  صبصبياصل مسيى  

هللال ىعهلل هللإلر هللبحيجة هللّ هي هللالمع دة هلل صا هللتبالهي هللالتي هللصت ك هللال صل ة هللالمع ميت هللوبا هللمو هللالمباصلة الجهص 

هللالماتبك.هلل

غ اطاصل  عيهللالع ةهللبيلبعيءهللى رهللسع تديهللمالهلل م حعيهللموهلل صاهللمع دةهللجعص هللابقهلل صبصبيهللهلل18-ةالمادةهللهللهللهللهللهلل

ب وهللالح رهللصب وهلل صاهللالمع دة؛صصفدعيهلللالكهللصسعدتبقهللى  هعهللهللالكهللاالجتميعهللموهللخ اهللاستمبابهللالتايصب

إويمةهللمعت ىهللإ يبهلل صهللل تايصبهللبخ صصهللالد،ي يهللاألمع ةهللبح ثهلل جمالهللهااهللالمعت ىهللّاهللل صاهللاألى،يءهلل

هللفيهللح رهللالعيتصهللمالهلل صاهللالمع دةهللى رهللمستص يتهللمعيسبة.

هللصهي19-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهلل هللا ب هللمو هللمصجص  هللهص هللمي هللى ر هللال احمةاصبعيء هللج ست  هللفي هللالمج   هللعصج 

EAPC&PFP)هلل- ب صب هللتهااهللهاههللالمدتبحيتهللفيهللالمجيالتهللالتيل ةة

  مّوح بميهللهلل19+1إجباءاتهللمايصباتهللب وهللال . 

 إ يبفيهللهللاإلو  ميتا   هللالتايصوهللEAPC)اإلو  م ة اخا وهللبا وهللاالىتبيبهللالمبي باتهلل. 

 التيباةهللل عيتصهللصالتيهللتهعهلل صاهللالمع دةهللّ ميهللّيوهللالكهللاس .هللاألمعيامجهللالتايصوهللبب 

 العاي يتهللصالمميبسيتهللالتيهللتدصعهللب هللPFP))طهللهلل  .إو  م ي
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 هللل  صاهللالابّيءهللفيهلل هللح رهللالعيتص هللالتيهلل د مهي هللموهللالتعس ،هللبخ صصهللالمسيى اتهللالبديف ة م   

 المع دة.

هللالح رهلللتا   هلل20-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهللهلل هللجهص  هللهللاإلو  ميهللاألموهللتتّيما هللجعص هللابق هللجهص هللهلل صبصبيفي مال

الدي عهللفيهللالسيبالهللهللهللاألصبصبيصجهص هلل صاهللالمع دةاصعبح هللبمؤتمبهللاالتحي هللهللاألخبىالمع ميتهللال صل ةهلل

هلل هللمي ص هللمو هلل1999صالااب و هللهللبإبسيءاصالمتا ، هللل ستدباب هللهللاألصبصبيم بيق .صالتبح  هلل صبصبيابق

هلل هللابق هللجعص  هللتايصو هلللام  ة هللصل جههلل صبصبيمص صا هللال صل ة هللهللصالتلّ  .األخبىص  التعس ،هللهلل هم ةى ر

هللصالتعيغعهللب وهللالمبي باتهللالمخت هة.

هللالب ديوهللمسللةهللح ص ةهلل21-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهلل هللفيهللالمع دةهلل/ اتببهللاموهللمع دة هلللتحد ،هللاستدبابهلل احع ،بصب ة

ب  هلل.عاأل  ع يهلل–هللاألصبصبي.ه فعيهللهصهللبؤ ةهللتّيماهلل صاهللالمع دةهللمالهللالمجتمالهللاأل  ع  ةهلل–هللاألصبصب ة

هللصالس عهلل وهلل صبصبيلااص هللص صاهللجعص هللابقهلل هللب يألموهلل هللبا،هيهللهللتعاع هللمال هللى ويتهلل ب ا ة هللتد ع صاو

هللالباضهللويحمةهللى رهللاحتباعهللحدصقهللاإلعسيوهللصال  مدبا  ةهللصالحب ةهللال،بصب ةهللصحّعهللالديعصو.

هللالاباّةهلل22-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهلل هللمج   هللخ ا هللمو هلل هللالام ي هللبيلتايصباصالاباّةاصبيلتايصو هللالت امعي هللعؤّ 

هلل هللب وهللهلل–األصبصب ة هللى ويتهللح ص ة هللبعيء هللال صع هللالس عاصع ت ع هللاجا هللمو هللالاباّة هللصموهللخ ا األ  ع  ةا

هللالمع دةهلل هللفي هللصاألمو هللالمتبي لة هللاالستدباباصالبدة هللتمت و هللإلر هللتؤ ي هللصالااب و هللالحي ي هللل دبو ابّيحعي

هلل هللالاسّب ةهلل–األصبصب ة هللل ا ويت هللعد ة هللح بت هللهلل-األ  ع  ة.لد  هللب و هللالديحمة هللالاباّةهللالس يس ة مج  

 صال تيوهلل  بحتيهلل  صاتهللهيمةهلل(PFP  صالاباّةهللاألصبصب ةهللموهللاجاهللالس ع(EAPC األصبصب ةهللاأل  ع  ة

هلل هللاألصبصب ة هللالاباّة هللمج   هللاجتميع هللفي هللابّيحعي هللمال هللالتايصب هللإلر هللصاألمو.عت  ال هللالس ع هلل–لتحد ،

هللاأل  ع  ةهللالايهللس عاد هللغ اط.

هللهلل23-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهلل هللالاباّة هللمج   هللىيعهللاأل  ع  ة–هللصب ةاألصب سهع هللتلس  ب صب هللهلل1997الاي

هللالاهيف ةهلل هللمو هللالح رهللصابّيح  هللب و هللالام ي هللصالتايصو هللالس يسي هللالتايصب هللمو هللم    هللتحد ، هللفي جصهب ة

  تايصبهللالح رهللمالهللابّيح هللبيعت يعهللبخ صصهللو،ي يهلل(EAPC فيهللال هللاألى،يءصالبدةهللب وهللّاهللال صاهلل

هلللد هللاإلو  ميهللاألمو هللصّصسصفص هللصالهبسك هللالبصسعة هللحه هللهللمبا هللمبا هللالتايصو هللمو هللمجيالتهللج      صبعي

هللاعتدياهللالس قهللالخه رهللصتعس ،هللمسيى اتهللاأللفيعالس عاع عهلل هللى رهللىم  ة هللاإلعسيع ةهللاإلغيبةااالس  ب 

هللصصورهللالّصابث.
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هللسع وهلل24-ةالمادةهللهللهللهللهللهلل هللالخم  هللم اب هللى ر هللالس ع هللاجا هللمو هللالاباّة هللببعيمج هللحدد  هللبمي هللتبح 

هلل هللالتي هللتدص ةهلل1997يعىهلل   دتالمي، ةاصبيلمايب ال هللاو هللالك هللّيم ة هللب صب  هللت ب دهي هللالببعيمج صتصلي

هللالتايصوهللب وهللالح رهللمالهللالاباّة.اوهللهللببعيمجهللالاباّةهللموهللاجاهللالس ع هلل بص هللو مةهللفيهلل هم ة هلللعي  د ع

هللموهلل هللل ح رهللفيهللّصا بهللالح رهللالاسّب ةهلل مّعهع هللالاسّب  وهللالا وهلل مب صوهللال صاهللالاب ّة هللالدي   تصاج 

   هللل معيصباتهللالماتبّةهللب وهلل صاهللالح رهللص صاهللببعيمجهللالاباّةهللموهللاجاهللالمايبّةهللفيهللىم  يتهللالتخ

الس عهللاصالام  يتهللبببعيمجهللالاباّةهللموهللاجاهللالس عهللالتيهلل دص هيهللالح ر.تسهعهللفيهلل ىعهللاستدبابهللص ىعهلل

هلل   ع  ة.هلل–اموهللالمع دةهللاألصبصب ةهلل

الاباّةهللصل،ميوهللمايبّةهللهللتها اهللإلرعبح اصل  عيهللاهتميعهللخيصابيلمبي باتهللالهي فةهللهلل25-ةالمادةهللهللهللهللهللهلل

هلل هللّ مي هللالدباب هللالتخ   هللص عال هللفيهللمسيحا هللهلل مّواّببهللموهللجيع هللالابّيء م ب  .هاههللهللإى وفيهلل،صء

المت وهلللت صبهيهللالمستمبهللبيىتبيبهللحجبهللهللاألسي اصستصفبهلل ه افهيستا وهللالاباّةهللى رهللتحد ،هللهللالخ صات

هاههللهللإلربوهللالحي يهللصالااب وهللل ص صاهللالتايصع ةهللب وهللالعيتصهللصابّيح هللفيهللالدهللاألمع ةال اص ةهللفيهللالابّةهلل

هلل-ةاآلت ةالفي ةاتمتهللالمصافدةهللى رهللالح مةهللالايم ةهلل

ىماهللىسّبيهللصس يسيهللل ا م يتهللالتيباةهلللببعيمجهللالاباّةهللموهللاجاهللهللإ يبصافدعيهللى رهلل -1

هللالام  يتهللستا  هللموهلل صبهلل الابّيءهللفيهللالتصج  هللالس عاصالتيهلل دص هيهللح رهللالعيتصاهاه

 يتهللالمتا دةهللبمباهللهاههللالام  يت.   هللصالتبت بالس يسياصالتخ

هللتا   هلل -2 هللالعهي هللمو هللصالتي هللالتّ ر هللى ر هللالديحع هللصالتخ    هللالمباجاة هللىم  ة هلل ىمعي لد 

و باتهللالدصاتهللالمتيحةهلللببعيمجهللالاباّةهللموهللاجاهللالس عهللى رهللالتابحةهللّميهللتسيى هللى رهلل

هللالابّيءهللفيهللالدصاتهللصالد باتهللالتيهللتخ عهللىم  يتهللببعيمجهللالاباّةهللموهللإسهيميت  ي  هلل

 اجاهللالس عهللالتيهلل دص هيهللح رهللالعيتص.

تا   هللمههصعهللالد باتهللالهيى ةهللالمتيحةهلللام  يتهللببعيمجهللالاباّةهللموهللاجاهللالس عهللالتيهلل -3

هلل هللىسّبي هللتايصو هللمو هللستمّو هللالعيتصاصالتي هللصابّيءههللهلل ىم، دص هي هللالعيتص هللح ر ب و

 وصاتهللالابّيء.هللصإمّيعيتالتحد ،هللاله رهللالمتا ،هللبتحس وهللو باتهلل

ببعيمجهللالاباّةهللموهللاجاهللهللإ يبتا   هللالتا  عهللصالت ب  هللفيهللهللإلرباميهلل ىعهللالببعيمجهللال -4

هللالص ع ةهلل هللالعاي يت هللصب و هللجهة هللمو هللالعيتص هللب و هللالتعيغع هللتحد ، هللاجا هللمو هللصالك الس ع

لببعيمجهللالاباّةهللموهللاجاهللالس عهللاصالكهللبه رهللمصاجهةهللالم يل هللالحيل ةهللصالمستدب  ةهلل

ج    هللهللإ اباتاهللالببعيمجهللى رهللب ثهللو ب هللصفيى  ة.ص اتمهلل ّببالتيهللتجااهللموهللالببعيمجهلل
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هللهلل عاحت هللإ يبفي هلل باسيتهللهلل هللمباّ  هللمو هلل تّصو هلل هللاحت ر هلل الببعيمجاصهي

هللالمج  هللفيهللهللص ّي  م يتااألمو هللتصج   هللتع هللت ب  اصو  هللمحيّي اصمباّ  ال فيعاصابّة

هللصالت ب  هللفيهلل هللصالتا ع هللعحصهللت ص بهللببعيمجهللتا   هللالتا  ع هللال احمة ببعيمجهللهللإ يبج ست 

 الس ع.هللالاباّةهللموهللاجا

لبصس يهللصالعيتصهللهللهللالتلس س ةالصب دةهللهللإ يبعبدرهللم ت مصوهللباباّتعيهللمالهللبصس يهللفيهللهللعحوهلل26ةالمادةهللهللهللهللهللهللهللهلل

هلل هلل ىيحع هللتدص ة هللفي هللالماتبك هللهللاألموه فعي هللالمع دة هللفي هللهللاأل  ع  ةهللاألصبصب ةصاالستدباب هلل  مةخ ا

هللصالعيتصهلل هلل ه ارّصسصفص.ّيوهلللبصس ي صوصعهللّيببةهللح  صلةهلل صوهللماتبّةهللموهللوب اهللمعالهللصوصعهللالاعراالهلل

هللهللصإ جي هللإعسيع ة هللل تص ا هللالم حمة هللهللإلرالابص  هللس يسي.هاه هللى رهللهللاأله ارحا هللتحيف  هللت اا مي

هلل هلل اتبباو هللصالحصاب هللمصاورهللهلل هم ةهلل ّبب خمهي.التايصب هللالت اصاأل مةفي هللال صا فيهللح رهللهللاألى،يءاا

هللالبعيءا هللى ر هللم ممة هللبالعيتص هلل تا ، هللف مي هللبصس ي هللمال هللاالتهيق هللمجيالت هللصتعم ة هللمال هلل  مةيلتاي ي

هلل.التلس س ةالصب دةهللهللإ يبالتايصباتهللصالتايصوهللفيهللهللالستحعيرّصسصفصاّميهللصعبدرهللى رهللاستا ا هلل

هللصاألموى  مةهلللتحد ،هللاالستدبابهللهلل هم ةالا ويتهللالصب دةهللب وهللالعيتصهللصبصس يهللتاُ هللااتهللهلل27-ةالمادةهللهللهللهللهللهللهلل

افد هللح ثهللتد عهللم مص هلل1997فيهللمي صهللهللس ةالتلس .فمعاُهللالتص اهللالصب دةهللاأل  ع  ةهللفيهللالمع دةهللاألصبصب ة

صماجالهللفيهللتّب رهللالتايصبهللصالتايصوهللمالهللبصس ي.فد هللتحصاهللالمج  هللالماتبكهللالايهلل ،عهللبصس ياالعيتصهلل

الرهللمعت ىهللمهعهللل تايصبهلللتا   هللالاهيف ةهللصبعيءهللالبدةهللصالتايصوهللصمايبّةهللبصس يهللفيهللت ب ،هللاتهيو ةهللالس عهلل

 ب ،هللالا ويتهللالتايصع ةهللف صبعيهللحصابهللبخ صصهللباضهللهللل بصسعةهللصالهبسكهللاّيعتهللخ ص هللمم   هللى ر

هللالس ق) هللص،ب  هللالس ق هللع ع هللمبا هللالس عهللCFEوهذا يشمل تبني معاهدة الد،ي ي هللحه   .صو،ي ي

هللى عهللهللصاألس حة هللالتحت ةاصو،ي ي هللالبع ة هللت ص ب هللال فيى ةاالمصا عيتاصببامج هللالس يسة هللفيو العصص ة.ّالك

هللرهلل  ي  هللالتايصو.ى هللاألمب ةم   هللموهللهلل الاالعتايبهللميهللهيهلل

هللى ر28-ةالمادةهللهللهللهللهللهلل هللهللاألهم ةهللتؤّ  هللالعيتص هللح ر هللب و هللمي هللالديحمة هللالاباّة هلللا وة –الّببى

هلل صّباع ي صّباع  هللفيهللتا   هللهللي.ت،  ال هللصاأل  ع  ةهللهللصاالستدبابهللاألموب صبهللهيع هللاألصبصب ة فيهللالمع دة

هللتصو هللإحبا ه.عحوهللسا اءهللبميهللتعهلل صبصبيصخي ةهللفيهللصس هللصابقهلل هلل صّباع يالهللم بيقهللالعيتصهللموهللتد عهللمعاُ

اصاالستدبابهللصالصح  هللاألصّباع ةفيهللم ب  .صسعستمبهللفيهللتدص ةهللى ويتعيهللّميهللسعستمبهللفيهللت ى عهللالس ي  هلل

هللصاألصّباع ةاهللاإلو  م ة هللال  مدبااألصّباع ةهللاإلو  م ةهلل الصح صاالستدباب   ةاصاال  هيبهللاصالتعم ة

هاههللالد،ي يهللتاّاهللهلل وّ صلة.غ بهللعصص ةهللبيىتبيبهللهللياع االوت ي يهللصالصح  هللاإلو  م ةهللألصّباع ياص ىعهلل صّب

هلل و متهلل هللف مي هللفيهللالم،يهللو مي هللفيهللحه هللاألموهللصاالستدبابهللفيهلل صبصبي.عاجالهلل صّباع ي ىصاماهللجصهب ة
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ى   هللموهللإجباءهللتحصالتهللاوت ي  ةهللص  مدبا  ةهللبميهللفيهللالكهللاإل  حيتهللالتيهللتبعتهيهللفيهللمجياهللال فيعهلل

هلللتحد ،هللهاههللالفي ة.هلليصعؤّ هلل ىعهللالعيتصهلللجهص هلل صّباع 

هللعبح هللهللهللهللهللهللهللهللهلل هللبإ  حيتهللال فيع هلل تا ، هللف مي هللالماتبّة هللالاما هللمجمصىة هللالايهلل حب ت  عبح هللبيلتد ع

بإويمةهللمّت هللفيهللّ  رهللتيبالهللل عيتصهللمهمت هلل ىعهللال صبهللاألصّباعيهللّاب كهللمم  هللصّالكهللابتبي .عت  الهللإلرهلل

هللهللالعيتص.-اعادي هللاجتميعهلل لدم هللالايهلل ،عهلل صّباع ي

هللالح رهللهلل29-ةدةالماهللهللهللهللهللهللهلل هلل تبعيه هللالاي هللالتايصعي هللاالوتبا  هللمو هللبح   هللج ء هلل اّا هللالمتصس ي الحصاب

هلل هللاألمولتحد ، هللهللاألموهلل واالك هللمو هللّا هللهلل صبصبيفي هللمال هللصب دة هللب صب  هللفيهللهللاألمو بتب  صاالستدباب

طاصعحوهللعبح هللبيلتد عهللالايهللهللالمتصس . عحوهللسا اءهللبت صبهللالحصابهللالمتصس ياالحصابهللب ب ات هلل اه هلل خمي

هللى هلل حب  هللتايصو هلل ب دة هللهلل ىم،ر هللمي هللالمتصس .ت ىع هللمع دة هلل صا هللمال هللاتهيويتهلل حب صحصاب ى رهللهللمو

هللل سايهلل هللال احمة هللج ست  هللفي هللالمج   هللصعصج  هللالمتصس ي هللل حصاب هللصالا مي هللالس يسي هللالتايصو  ب ،

هللبصميهلل هللمؤتمب هللمبا هللاإلح اث هللتع  ع هللعحص هللالمتصس ي هللالحصاب هللص صا هللالتحيلر هلل صا لت ب دهي.عاجال

هللبيىتبيبهيهللخ صاتهللا جيب ةهلللتا   هللالتهيهعهللاإلو  ميهللالمتبي ا.هلل1999س يهللفيا صهللمؤتمبهللفيلع1997ىيع

عت  الهللباصقهللإلرهللالهب ةهللالتيهللتدصيهللالتايصوهللفيهللالمجيالتهللالتيهلل تهصقهللف هيهللالعيتصهللخي ةهللالمجياهللهللهللهللهللهللهلل

هللاألخبى)مباهلل هللال صل ة هللالجهص  هللإلر هللبيإل،يفة هللالحصاب هلل هم ة. اُ  هللالحصاب هلل صا هللتب ي هللصح عمي الاسّبي

ببا صعةهللالخي ةهللبيالتحي هللاألصبصبي ىصاماهللمّم ةهللصما   هللصبيلتيليهللتسهعهللفيهللم   هللموهللالاهيف ةهللىم  ةهلل

هللصبعيءهللالبدةهللفيهللالمع دة.

هللىسّبيهلل ب ب30-المادة:هللهللهللهللهلل هللته    هللتص   هي هللصصسيحا هللالعصص ةاالب صلصج ةاالّ ميص ة اعتايباألس حة

هلل هللالح هيء هلللسّيوهلل صا هللمبهللصإلو  مهيمبياب هلل جا هي هللصهاا هللالتحيلر.صلدصاتهي هللاهتميع اله رهللالبح سيهللهلل ويب

ح ثهللاالعتايبهللهللفإااهصهللمعالهللاالعتايبهللموهللالح صثاهللاألس حةل ح هيءهللفيهللسا هعهللعحصهللتحد ،هللى عهللاعتايبهلل

صلتدص ةهللهاههللهللاألس حةهللهاعتايبهللها ىمعيهللالّيماهللل ع عهللال صل ةهلللا عهللهلل ّ عياحتصاههللبيل بقهللال ب صميس ة.صو هلل

فيهللهااهللالمجيااصل تّ  رهللمالهللالمخي بهللالتيهللو هللت ح،هللبلموهللهللإل  تص اهللالع ع.عحوهللع بكهللالتد عهللالايهللتعهللال

صصسيحاهللتص   هيافد هلل   دعيهللمبي ب هللصّبهعيهللالاماهللمعاهللال ميبهللالايماهللهلل س حةالح هيءهللصالتيهلل ب بهيهللاعتايبهلل

هللومةهللببصّساهلللتحس وهللجهص هللالتحيلرهللالس يس ةهللصالاسّب ةهللفيهللهااهللالمجيا.

تا   هللهللإلرج اهللفيهللالعيتصاهااهللالج اهلل دص هللهلل بيبل ميبهللالايماهللست،موهللاهلل س حةمبي ب هللهلل31-المادة:هللهللهللهللهللهلل

هللهللعالتهيه هللال صا هللب و هللهللاألى،يءالماتبك هللبد،ي ي هلل تا ، هللف مي هللالح ر هللصّ ه ةهلل س حةفي هللالايما هللال ميب
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فيهللالح رهللفميهلل تا ،هللهللاألى،يءاالستجيبةهلللهااهللالتح ي؛تحس وهللعصى ةهللصّم ةهللتبي اهللالما صميتهللب وهللال صاهلل

هللاالعت هللبد،ي ي هللتعم ة هللبد،ي يهللهللإستبات ج ةايب؛ ىع هللالصىي هللل  ي   هللالح هيء هللوبا هللمو هللالايمة الما صميت

ى عهللاالعتايب؛ت ى عهللببامجهللالح رهللالمصجص  هللصالتيهللهللإلراالعتايباصبجهص هللالح هيءهللل ىعهللالجهص هللالبام ةهلل

هااهللهللال ميبهللالايمااصالكهللبه رهللمصاجهةهلل س حة  ي  هللالجيه  ةهللى رهللالاماهللفيهللب حةهللتسص هيهللهللإلرتسارهلل

فيهللالح رهللالماع ةهللهللاألى،يءالتح ي؛تدص ةهللىم  ةهللتبي اهللالما صميتهللف ميهلل تا ،هللبيلببامجهللالص ع ةهللل  صاهلل

فيهللالح رهلللتد  عهللالاصوهلللبا،هيهللهللاألى،يءالمتيحةهللل  صاهللهللاإلمّيعيتهللالميبهللالايمااتا   هلل س حةبت م بهلل

هلل هللمخي ب هلل،  هللالم ع  و هللسّيعهي هللالايما؛هلل س حةالباضهللبخ صصهللحمي ة هللهللإ جي صال ميب هللألس حةمبّ 

إلرهلل مجهللالعصاحيهلل (WMDال يوعهللال صليهللل عيتصهللل ىعهللهاههللالجهص هللستام هللمبي ب هللإ يبال ميبهللالايماهللفيهلل

هللالس يس ةهللصالاسّب ةهللموهللىماهللالح رهللفيهللالب هللى رهللمسللةهللهللاالعتايب.

هللهلل32-المادة:هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هللمهع هلل صب هللست ا  هللالد،ي ي هللاالعتايباهاه هللالس قاصى ع هللالتس حاع ع فيهلل،ب 

-الت اعهلل ص اهللاألم هللفيهللهااهللالمجياهللفد هللتعهللتخه ضهللوصاتهللالح هيءهللاصل عيتصاألمع ةتحد ،هلل ه ارهللالح رهلل

هللصالعصص  هللالتف  -ةالتد    ة هللالحب هللالبيب  اصالكهللبا  هللإعهيء هللبا  هللصا،حة هللى رهللالب حةهللهللبب صب  الايهلل ب 

اتهللااتهللال  ةهللبع عهللاألمع ةهللفّاهللال صاهللاألى،يءهللفيهللح رهللالعيتصهللىبيب هللىوهلل صاهللإ بارهللفيهللالمايه 

هللالايم هللال ميب هلل س حة هللاعتايب هللاألس حةهللااألس حةاصى ع هللصم بيق هللالعصصي هللاالعتايب هللى ع هللمايه   امبا

هللح رهلل هلل ال هللالمايه ات.العيتص هلللهاه هللالّيما هللبيلت ب ، هللم ت مة هللالّ ميص ةاصهي هللاألس حة هللصم بيق الب صلصج ة

هللاوت هللمو هلل  عرهللّج ء هللصبح  هللاألموهللصاالستدباب هللإلرهللتا    هللالعيتصهلل فيىيهلل سار هللاألمعيا  ىع با هللالعيتص

ب صب هللفيى ةهللىم  يتهلل،ب هللالتس حهللصع عهللالس ق)سصاءهللالتد   يهلل صهللالعصصي ص سارهللإلرهللع عهلل س حةهلل

هلل هللتص   هي.في هللصصسيحا هللالايما هللال ميب هللمي هللاالعتايباصع عهلل،صء هللت صباتهللإستبات ج ةاصى ع ح ثهللمو

هللالخ يب هللال احمةهللإلرهللاخاهللهاه هللإلرهلل بع ةهللاألس حةهللصس اماهللالمج  هللفيهللج ست  اتهللبا وهللاالىتبيب.صس اه 

مهمةهللاعجي هللالك.عحوهللمالهللم   هللموهللالمايصباتهللمالهللبصس يهللف ميهلل تا ،هللبهاههللالمجيالتهللالح رهللالمسؤصلةهلل

هللهللEAPC صمالهللالابّيءهللاآلخب وهللفيهللال هللي صّباع -فيهللإ يبهلللجعةهللالعيتصهلليصم   هللموهللالمايصباتهللمالهلل صّباع 

هللال هلل33-المادة: هللهللهللهللهللهللهللهلل هللهللاألسي حجبهلل (CFE تاّاهللمايه   هللاألصبصبيهللل موبيلعسبة الت امعيهللهلل ّ عيافد 

هلل هللالب حة هللمال هللالمايه   هللفيهللهللاألمع ةبتّ  ر هللصاالستدباب هللاألمو هللمو هللبم    هللال ب ، الج    اممه  و

هلل هللبيلمهيص،يتهللحتر هلل تا ، هلل الو صبصبياصف مي هللهلل ى عتافد  هللع تهي هللالح رهللىو هللفي هللاألى،يء هللإجباءال صا

ى رهلل وهلل حاصاهللحاصهيهللفيهللهااهللاإل يب.عحوهللسا اءهللبميهللهللاآلخب و هللتخه ضهللفيهللالما اتاصعحوهللعاجالهللبدص

هلل هللالتص ا هللمايه  هللإل  تع هللفي هللاألى،يء هللال صا هللوبا هللمو هللاتهيق هللميب (CFE مو هللفي هللف عي هلل1999 في
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ى رهللالح هيءهللاوهللهللتلخ بهلل صبيستمبابهللالاماهلل صوهللتصورهللهللبخ صصهللباضهللالد،ي يهللالجصهب ةهللبميهلل سمح

هللالما هللى ر هللل تصو ال هللجه هع هللو يبى هلل بالصا هللمع مة هللومة هللاعد،يء هللمصى  هللعه  هللفي صالتايصوهللهللاألمويه  

هللفيهللهللاألصبصبي هللهللإّمياصحترهللهلل1999فيهللعصفمببهللاس عبصاالمعاد   هللالتّ  رهللصص صلهي معتهيههللهللإلرىم  ة

هللالت ب ،هللالّيماهللل مايه  هللالمصجص  هللصميهلل  ح،هللبهيهللموهللصبيح،.هلليال،بصبفيوهللموهلل

اهدااهللالتصو دالهللتلخ ب بد صوهلل(Start II ى درهللمايهد  بصس يهللل ت د  ،هللهللإلرعصج هللال ىص هللهلل34-دة:الماهللهللهللهللهللهللهللهلل

 المهيص،دددديتهللالمتا دددددةهللبمايهدددد  هللبددددإجباء،هلللتخهدددد ضهللالتبسدددديعةهللالعصص ةاص سددددمحهلل مهدددد هللال ب دددد

STARTIII)هللألجدددباء الهي فددةهللإلددرهللم  ددد هللمددوهللالتخه ،دديتهللعبددددرهللم تدد م وهللبمايهدد  هللالح دددبهللالادديماهلل

هللالتجيب اصع ىصهللّاهللال صاهلللت ب دهيهللفيهللالمصى هللالمح  .

طهلل اماهللهلل35-دة:الما           عحوهللم ممصوهللى رهللتحد ،هللالتد عهللف ميهلل تا ،هللبتبعيهللببصتصّ    صاهللم  عهللويعصع ي

هللصتحد ،هللاالع  يعهللال تيوهللتدص يوهللموهللت ب ،هللم بيقهللهللإجباءات هللالاهيف ة هللفيهللالتحد ،اصالكهلللتا    فايلة

هلل هللعا   هللالب صلصج ةاصعحو هللهللالتلّ  األس حة هللصالت ب ،هلل هم ةى ر هللالايلمي هللاألس حةهللهللااللت اع هلللم بيق الهايا

هلل هللع ع هللجهص  هللع ىع هللعحو هللالبصسعة.هللاأللفيعالّ ميص ة. هللهللفي هللتحت هللالام  ة هللالمبي بات هللإابارصت ص ب

هلل. صتيصاااللت اميتهللفيهلل اهللم بيقهلللمصاجهةهللهللاألعا ة صت ص بهللEAPC)مع مة

هللالب ،يءابصس ياهلل36-دة:الما        هللبصس ي هللاع ىص هللمايه   هللى ر هللل ت   ، هللالمه صّباع ي تصحةهللله،يءات

هلل.تلخ بب صوهلل

ات يالتهللالح رهللصتايصع هللمالهللالمع ميتهللال صل ةهللهلل-متبي اهلل سي صى رهلل-عسارهللإلرهللتّب رهلل37-دة:الما     

هلل.األ  ع  ة-األصبصب ةاألخبىاصالد يعهللب صبهللفيهللت ى عهللال  مدبا  ةهللصالحهي هللى رهللالس عهللفيهللالمع دةهلل

هللصااع واعات38-دة:الما          هللمايه   هللفي هللمع صصهللى    هللهص هلللمج  هللّمي هللالبح س ة برهللبيلمسؤصل ة

هلل هللمال هللب       هلل  اط هللالح ر هللىما هللال صلي.لد  هللصالس ع هللاألمو هللى ر هللالحهي  هللفي هللال صلي المتح  هللهللاألمعاألمو

هللفيى ةهللفيهللت ب ،هللاتهيقهللالس عهللفيهللالبصسعةهللصالهبسك.عت  الهللإلرهللم   هللموهللاالت يالتهللصتبي اهلل صب صب 

اىم  يتهللاالستجيبةهللل  مةهللاأل مةهلل  اب الهللالع اعاالتايصوهللفيهللمعهللإ يبالمتح  افيهللهللاألمعالما صميتهللمالهلل

هللصالمدصميتهلل هللفيهللالكهللحه هللالس ع هللو بات هللهلل  مة.فهيهللاإلعسيع ةبمي هللالح رهللإلرهللاستخ اع هلللجل ّصسصفصافد 

صهيهللالصّيلةهللالبح س ةهللفيهللحداهللإغيبةهللال جح واصمالهللالمع ميتهلل UNHRالاسّب ةهللصالم ع ةهللصالاماهللمال)

هللت هللال  ة.في هللصب دة هللاألخبى هللبا وهللال صل ة هللالح ر هللصس لخا هللال جح و هللصإغيبة هللاإلعسيع ة هللالماصعيت د  ع

هللاالىتبيبهللصى رهلل سي هللّاهللحيلةهللبا عهيهلل يهللتايصوهللمستدب يهللموهللهااهللالعصع.
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لد هللاتسالهللالتايصوهللصالتعس ،هللب وهللالح رهللصب وهللمع مةهللاألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبيهللفيهللهلل39-دة:الما        

سصفصهللالتيهللتتصالهيهللمع مةهللاألموهللصالتايصوهللفيهلل صبصبي.علماهلل،صءهللال ىعهللالايهللتد م هلللمهيعهللالتحد،هللفيهللّص

هللالع اعاحه هلل هللمعال هللمجيالت هللفي ط هللماي هللل اما هللالمع مت و هللب و هللالديحمة هللالهيمة هللالجسصب هللهاه هللمو االستهي  

الس عاإ اب هللاأل مةاإىي  هللالتله اهللفيهللمبح ةهللميهللبا هللالع اعاصالكهللفيهلل،صءهللالمههصعهللالماتبكهلللمع مةهلل

هللالخي ة هللصالتايصو هللجهص هللهللاألمو هللب ىع هللعستمب هللالماتبّة.عحو هللالمؤسسيت هللب و هللالتايصو بتعم ة

فيهللجهص هيهلللت ص بهللم بيقهللخيصهللهللبيألموهللاألصبصبيهلل ستح،هللهلل وهللتتبعيههللفيهللومةهللالمع مةهلل(OSCE)مع مة

هلل.1999فيهللاس عبصاهللفيهللعصفمبب

هلل40-دة:الما          هللصاالتحي  هللالعيتص هللهللاألصبصبيلح ر هللّيعتهللجهصهللإستبات ج ةم يلح هللبعيءهللماتبّةاصمي هللفي  عي

حيسمةهللفيهللبعيءهللالس عهللهللإسهيميتمّم ةهللل جهص هللاألخبى.فد هللّيوهلللّ هللالمع مت وهللهللإالالس عهللفيهلل صغس ف يهللالسيبدةهلل

هلل هللالديب  هللفي هللالماتبكهللاألصبصب ةصاالستدباب هللااتهللاالهتميع هللالمسيحا هللفي هللالمع مت و هللب و هللالتايصو هللت ص ب .ص مّو

هلل.ألصببياالكهللإلرهللتها اهللىماهللالعيتصهللصاالتحي هللهلل  ى يلميهلل

و ب هللى رهللمصاجهةهللالتح  يتهللالمستدب  ةهللهللهلل ّبب  ،هللالح رهللفيهللمحيصلةهلللتّ  رهللبع ت هللصجا هيهلل 41-دة:الما        

هللالج    هلل هلللالكافيوهللالح رهلل بح هللبدبابهللت ب ،هللاله ّ ة هللالعيتص.ص بدي هللو ي   هلله ّ ة هللايم هلل ت،موهللإىي   ببعيمجي

هللّي هللتعه ا هللى ر هللالعيتص هللو ب  هللس ،مو هللالح ر.صهاا هلللد ي   هللهللمهميت ما هللصتصس الهلل ّببهللصمبصعةبهيى  ة . ىع

هلل هللهلل ّببالح راصى وة هللتبت بيتهللالد ي   هللفيهللتمّ و هللالابّيءاصالمسيى   هللمال هللهللاألصبصب ةفيى  ة و ب هللهلل ّببصجا هي

هيمةهللج    هللإل اب هللهلل  ا لعيهللهللعمميهللو  CJTFالام  يت.صو هللبيابعيهللالت ب ،هللالّيماهلللمههصع)هللصإجباءى رهلل ىعهللو ي  هلل

طهللالح هيءهللبيالع مي هللالّيماهللالسبيع يهللفيهللبع ةهللالح رهللالاسّب ةهللمعاهلُل عي بهللهاههللالسعةهللصهااهلل اّاهللا بح هللا األ مة ،ي

هللمم  هلللهااهللالح ر.هللهلل خبهلل سي 

هللهللصاألمو اّاهللاإلبهي هللته   هللخ  بهللل س عهللهلل42-دة:الما           هللالصح   هللاإلو  م ةصاالستدباباصممّوهلل وهلل ه  

 رهللمحيببت هلل بديطهللاللت اميتعيهللال صل ةهللصتاب ايتعيهللالص ع ة.خ بهلل معيهللىّ هللت مصعؤهللل بهي هللإ اعتعيل  صا.صعؤّ هلل

با وهللاالىتبيبهللهللاألخامعيسبةهلللحمي تهيهللمالهللهللإجباءاتاإلبهي هلل، هللوصاتهللالعيتصهللالايم ةهللصتاّ  تهيهلل ت   هللت ص بهلل

هلل.مسؤصل يتهللال صاهللالم، هةهلللهاههللالدصات

فيهللح رهللالعيتصهلل وهللمهتيقهللالعجيقهللالمستدب يهللبيلعسبةهلل اتد هللبؤسيءهللحّصميتهللال صاهللاألى،يءهلل43-دة:الما          

الهاياهللبيإل،يفةهللإلرهللتصافبهللاألس حةهللصالتّعصلصج يهللالمتد مةهللصتسخ بهيهللفيهلل ىعهللاموهللّاهللهللاإلعتي لح رهللالعيتصهللهصهلل

 فيى ةهللى رهللجيعبيهللاأل  ع يهللّاب هلللد يعهللوصاتهللهللتتصافبهلل عيىيهللص هم ةال صاهللاألى،يءاّالكهللتاتد هللب،بصب هلل

هللالاسّ هللالعيتص هللالكاعبح  هللفيى ة.لتحد ، هللب صب  هللبص يحههي هللىببهللهللبإويمةب ة هللال فيع هللمجيا هللفي هلل عيىي تايصو
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التس  ح ةهللل عيتصهللهللوي ب هللهللاألعا ةاأل  ع يهللل،ميوهلل  مصمةهللاالبتّيبهللصالمعيفسةهللصالهيى  ة.صعسارهللإلرهلل،ميوهللبديءهلل

هللى رهللالصفيءهللبيالحت يجيتهللالاسّب ةهللل ح ر.

 هللفيهللالمجيالتهللNPAالببلميع ةهللل عيتص)هلل  هللصممب يهللالجما ةعبح هللفيهللصااع وهللبصجص هللالبح44-دة:الما

هللاأل  ع يهللفيهللت ى عهللم   هللموهلل هللالايهللو مت هللمع مةهللمايه   هللالماتبك.ّالكهللعبموهللاإلسهيع ااتهللاالهتميع

هللالتهيهعهللل ح رهللص ه اف هللف ميهللب وهللىيمةهللالعي .

هللهلل45-دة:الما هللالصال يت هللحّصمة هللوبا هللمو هللالّب مة هللل ، يفة هللاالمتعيو هللىم ، هللىو هللاألمب ّ ةهللهللعابب المتح  

هللبمعيسبةهللمبصبهللالاّبىهللالخمس وهلللمايه  هللح رهللامياهللاأل  ع ي.


