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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
ْضَعِفين

َ
ْست
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تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
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 وروباة يف ُأمريكيَّحدة اأَلمين للواليات املتَّلدور اأَلا

 1989 - 2005 

 مهدي صاحل مرعي  

26/11/2019 تأريخ القبول:     22/10/2019 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

وروبياااة دنياااة ا أ ا فاااو ةو ياااا الاياااااة ا أ ا باااار   ة دور  دريكي اااأدت الوالياااات الدة اااد  ا أ       
بعاد انةهااا ال ارل الباارد  , والاغ الارال داا اليرفاات ايار الدعلناة  الااي دا, و ر  دفةهاداا   و 

وروبا الغ  اد ااواا الةيلاو ااا أأ دريكية و ليس بإدكاا الواليات الدة د  ا أ  بيا الطرفيا ,
بعضااااهدا الاااابعم لو ااااود دمااااالت دمااااةركة دماااايرية ة ااااةل اليهدااااا االاااااةدرار بالةعاااااوا 

ابااة الاادوو االوروبياة الياارود داا الاادوراا فااو فلات الواليااات الدة ااد  والةنااي  بااالرال داا ر 
بو اا الديااطر وروباا الوياو  أأ اادل يادر   ا  أأ  ال  إ  دهاا الدااةبد  , االدريكية والة رر داا ييو 

 وروبا . أأ رهابية الةو طالت يلل يطر روايا والةهديدات ال   الاي داالةو ةوا هها و 
وروباا داا يارو  لا  أأ داا أأ  كال يبضاةها الاغ إ  ة دريكي   د  ا أ ة اوو الواليات الدةو      

ااال ة والمااواري  اااةيدال يااوات الاارد الاااريل ونماار ا أ طلاااو لالناااةوك, وكاا لت امااداو ا أ 
 وروبا .أأ ديا ردع كادو  ي ةهديد يو ا ضد النووية لةا

الدماااااالت  و "و  ةنااااااوو الد اااااور ا أ  ,الب ااااا  الاااااغ ديدداااااة ود اااااوريا وياةداااااةاماااااةدو و    
انو الضاوا الاغ " وروبا " فيدا الط الد ور الثأأ ريكية و دالدمةركة بيا الواليات الدة د  ا أ 

وروبا ", وياد ركا  أأ دريكية فو ا  العاكرية للواليات الدة د  ا أ هددنية وا أ االاةراةي ية ا أ 
 لااا  مااادا  باااا " والاااغ "دريكياااة فاااو أورو فياااا البا ااا  أوال  الاااغ " اليضاااايا العااااكرية ا أ 

اااةراةي ية ا دنيااة اليوديااة للواليااات الدة ااد  ا دريكيااة " ثانيااا  . فااو طااار االإ  ا طلاااو فااو 
 ليها البا   .إ  ةضدا أهل االاةنةا ات الةو ةومو  يا  اات الياةدة لة

 .ايااة, ااكر, ارياتالكلمات المفتاحيَّة:      

                                                 

 كلية اآلداب / جامعة الموصل.تاريخقسم ال / 
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 :المقدمة 
ك نواا دا المد 1ة بعد انةهاا ال رل البارد  لمهدت العرية االدريكية االوروبي      

 North Atlantic Treaty)طلاواطار  ل  دعاهد  مداو ا أ  فو والةوةر اواا
Organization  NATO)ك او يار ا , الغ الرال دا اا الطرفاا يمدداا 2كل

 ك3لبااةدرار الغ اهدية العرية الايااية والعاكرية بينهدا 

ثر دا اةوا اادا  يلت بأدا مبا ةال بابل رابة الواليات ةدةعت أوروبا  ك     
الدة د  ا دريكية , ااةبار أدا أوروبا   ا ال ية  أ دا أدنها , ويد ادلت الواليات 
الدة د  ا دريكية يرو ةلت الفةر  الغ ةوايل دظلة رداها النووي لةمدو أوروبا أيضا  , 

و فةر  ال رل البارد  فو دنل اندالع  رل فو ويد ااهدت الواليات الدة د  ا دريكية ير
أوروبا , ويموما  دنل االة اد الاوفيةو الااب  ال ي كاا ييطط بةنفي  الضربة النووية 

                                                 

ك أوو دا ااةيدل دمطلت " ال رل البارد  " الم فو البريطانو  ورد أوريو فو دياو نمره فو (1
فو م يفة " ةريبيوا البريطانية " , ليمبت دمطل ا  مائعا  للداللة  1945/أكةوبر /ةمريا ا وو 19

يااو بيا اليطبيا الرأادالو ب اادة الواليات الدة د  الغ فةر  المراع والةوةر والةنافس ا يديولو و والا
ا دريكية , والميواو ب اادة االة اد الاوفيةو . وانةهت ه ه ال رل بمكو فعلو دل ةفكت االة اد 

, ليمبت العالل فو ظو اليطبية ا  ادية الةو ةةربل الغ ارمها الواليات  1991الاوفيةو فو اال 
 Robert Mcmahon , The Cold War A veryدا الةفاميو ينظر : الدة د  ا دريكية . لد يد 

Short Introduction , (Oxford University Press, 2003).                                   
ك ةأاس ه ا ال ل  بعد ال رل العالدية الثانية انددا ايةنعت دوو أوروبا الغربية بيطر االاداو الةو (2

" واي  يهدد داةيبلها , ا  ويعت فرناا وبريطانيا  Stalinة اد الاوفيةو الااب  " اةاليا ييول بها  ايل اال
انددا  1948. ويد ةل ةمكيو دنظدة دعاهد  بروكاو اال  1947" اال  Dunkrikدعاهد  " دنكرت 

ةل ةوييل دعاهد   ل  مداو  1949انضل الغ ةلت الدولةيا بل يكا ولكادبورغ وهولندا , وفو اال 
االطلاو لالناةوك دا يبو اثنةا امر  دولة ومدلت كو دا " الواليات الدة د  ا دريكية , فرناا , ايطاليا 
, بريطانيا , البرةغاو , النرويج , الدندارت , لوكادبورغ , ايالندا " . وااةندت ه ه الدعاهد  الغ اا اي 

  يد دا الةفاميو ينظر : ادواا الغ ا د ه ه الدوو يعد ادوانا  الغ الدوو االيرى . لد
C.M. Ferguson , Recommendations on U.S. Policy Toward NAYO , National 
Defense University , Special Collections , (U.S.A , 1993), p.37.  
(3) Thomas Lang , US – European Relations Pare – And Past September 11, 
2001, A Master Degree , Naval Postgraduate School , 2002, p. 29 
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ا ولغ , فضر  اا  لت فأا الواليات الدة د  نفاها هو دا رايت الارل فو أوروبا 
 ك. 1بعد ال رل البارد  ل

فو الدناخ االدنو  1998- 1989, الددةد  دا  دثت ةغيرات   رية يرو الدد     
االوروبو , ا  وا هت الواليات الدة د  االدريكية و لفائها االوروبييا دعاضو ةةعل  
بالبنية االدنية وكيفية  علها ةةرئل وةةناال دل ا ةيا ات دا بعد ال رل البارد  وك لت 

الواليات الدة د  االدريكية ادا اةبر ياد  واك 2ليطر ةمظو دوو االة اد الاوفيةو الااب  
اليار  االوروبية بانة درةبط وبمكو وثي  دل ادا الواليات الدة د  االدريكية , واا 

 ك3لالمعبيا يةياادوا روابط ةارييية وييل ودبادئ ديديراطية دمةركة 

ااةيد البعم بعد ال رل البارد  اا المراع الغ الالطة فو اوروبا يد انةهغ بانةمار    
لديديراطية الغ الميواية , واا ةوا د الواليات الدة د  فو اوروبا لل يعد لا ضرور  ا

 ةدية , ولكا بعد انوات يرئو , امبت  ليا اا الةوا د االدريكو يبيغ ضروريا دا 
 ك4لا و ضداا ااةيرار وادا اوروبا 

االدنية االوروبية  وبالديابو فاا  ا ة الواليات الدة د  االدريكية للدماركة فو المؤوا    
لل ةةوي  بانةهاا ال رل البارد  , ا  يادت الواليات الدة د  االدريكية بإااد   ةيييل 
لدمال ها فو اوروبا , ويد مدو  لت داةيبو روايا واالاةيرار االدنو والعاكري لمر  

                                                 

(1) Kiasusn A Mann , Security Without United States ? Europe Perception of 
NATO , Air University , ( U.S.A , 2009),P.50.  
(2) Tames A. Moreno , " Future United States Role In Europe Scurity " Us 
Army War College , (Pennsylvania, 1992) p. II 
(3)Gray D. Dills, The Future of The United State In Europe , Naval Waar 
College , ( U s A , 1991) , p. 4 
 ,William J . Perry , United States Security Strategy for Europe and NATOل4ك
Department of Defense office of International Security Affairs , ( Washing to 
D,C, 1996) , p.1   
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وارل اوروبا , فضر  اا داةيبو الدؤااات االدنية والعاكرية االوروبية ودكانة 
 ك1لاليات الدة د  االدريكية الغ الطاولة االيةمادية والايااية االوروبية الو 

وال دير بال كر اا ادل يدر  أوروبا دا ةاديد ضراباةها العاكرية ال وية بمكو ديي       
ودؤثر  لل يكا اال باالاةداد ال وهري الغ االاةيبارات العاكرية ا دريكية والةو  علةها 

ليياد  العاكرية ا دريكية , يضا  الغ  لت ا  ال الواليات الدة د  ةابعة الغ دنظودة ا
ا دريكية دا دال دنظدة  ل  مداو االطلاو ب ديل يطاااةها يعةبر دمدر يل  دا 
يبو االة اد ا وروبو بيموص ا  دات الداةيبلية الةو يدكا اا ةوا ا أوروبا , وبدوا 

دة د  ا دريكية , فاا االة اد ا وروبو ايبيغ ةوفير يوات ردع اريعة دا يبو الواليات ال
 اايرا  لراباةها . 

وكانت الة الفات واالئةرفات دا داائل االدا الوطنو واالاةراةي ية العاكرية      
االدريكية , ولة يي  ه ا الغرم والوموو الغ ااةراةي ية ااكرية مادلة ونا  ة دأبت 

دور فعلو وريادي فو يياد   ل  مداو ا طلاو الواليات الدة د  االدريكية الغ أداا 
 ك2لوااةبرت  لت ال ل   لية الومو بيا الواليات الدة د  ا دريكية واوروبا 

 المحور االول : المصالح المشتركة بين الواليات المتحدة االمريكية واوروبا .
اليها وةوضي ها لل ةةغير الدمالت اليودية ا دريكية ا اااية دن  اا ةدت االمار        

فيدا اديت با " الورية البيضاا " الاةراةي ية اليودية للواليات الدة د  ا دريكية والةو ةل 
, ويد ةدت االمار  فو ايا  الوثيية الغ ابار  أوروبا  1990اادادها فو ربيل اال 

 ال ديد  , أا ه ه الاةراةي ية رك ت وبمكو ديةل  اا يبو الغ دا يلو :
 ات الدة د  ا دريكية و لفااها ا وروبييا أدل  ر  وداةيلة .بياا الوالي -1
 الد افظة الغ ايةمادي م و ودةنادو لضداا فرمة لر دهار الفردي . -2
رفل داةوى االاةيرار االيليدو وةع ي  ال رية الايااية و يو  االنااا , وك لت  -3

 الدؤااات الديديراطية .
                                                 

1ك ل  Philip M. Cochran, U. S, Interest In European Scurity Follow the Cold War , 
Master degree Theis , Naval Postgraduate School   
(2) Henvicus F. Wagenaar , US , Policy And NATO Trans Formation , Master 
Degree , US .A, Army College , ( Pennsylvania, 2006) . p. III. 
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نمطة بيا ا دل ال ليفة والمديية ةعاوا م و ودعافغ واريات ايااية يوية و  -4
 ك.1ل

يدثو  ل  مداو االطلاو واالة اد االوربو دا اهل الركائ  الدؤاااةية الةو ةاةند      
اليها العريية بيا الواليات الدة د  االدريكية واوروبا ويد اثبةت هاةيا الدؤااةيا ن ا ا 

, وله ا الابل فاا الكونغرس باهرا فو ة يي  اال دهار واالدا واالاةيرار فو اوروبا 
االدريكو و كودات الواليات الدة د  بالةعايل دادت وبيو   ل  مداو االطلاو 

وك لت  لفاا ’ واالة اد االوروبو الغ  د اواا , وااةبروهدا واائو لةع ي  الديديراطية 
 ك2لااكرييا بنفس الويت , فضر  اا مركاا ايوياا فو االيةماد والة ار  

ةغيرت البيئة االدنية  وروبا وبمكو  وهري بعد انهيار  دار برليا , وااةيد ليد     
الكثيروا اا نهاية ال رل البارد  هو نهاية و ود  ل  مداو االطلاو , لكا الةويعات 
بال واو ال ةدو له ا ال ل  لل ةكا دييية وباات بالفمو  . الي او  ل  مداو االطلاو 

اةدرار فو دوا هة الة ديات , لكا  ل  مداو يةدةل بوضل  يد ويادر الغ اال
االطلاو االدس ,ليس  ل  مداو االطلاو اليول , ا  طرأت اليا ةغيرات   رية 
يموما فو بنية وهيكليةا , إ  ةل ةيليص   دا , وةل اااد  انةماره وة ديده بدو ل 

 ك3لدفاهيل  يد  

لا ةكوا دةوا ية بمكو كادو اال ا ا اا العرية بيا الواليات الدة د  االدريكية واوروبا   
كاا هنات ةواف  كادو بيا االة اد االوربو و ل  مداو االطلاو . اا اليرفات بيا 
الواليات الدة د  و ل  مدا االطلاو هو   ا فو  وهرها يرفات ايااية , يضا  

                                                 

(1) D. P. , Curry , Re Casting U.S. Interests and Influence in Europe : Toward 
A Strategic Partnership , the National War College , (U.S.A , 1991), p. 6.  
(2) Derek E. Mix , The United states and Europe current Issues , 
Congressional research Servece  The Library of congress. (Washington  
, D C , 2010) p.1  
 Giuseppe pilosio, Evolution and Development of A new European Scurity (3ك
System, the Future of Europe and U. S. A Relations , u. S . Army War College 
( Pennsylvania, 1998) p. III. 
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الغ  لت بعم اليرفات االدنية  وو الية ااةيدال دعدات وة هي ات  ل  مداو 
لاو دا يبو االة اد االوروبو , واا دا االهدية بدكاا لغرم ة ليو العيبات , االط

يةو ل وضل ا رااات درئدة لةيليو ةلت اليرفات وية ةل الغ كر الطرفيا ةأايس 
هيئة ااكرية دمةركة يادر  الغ الة ليو والةيطيط والةنفي  فو ديداا الايااة اليار ية 

 ك1لواالدا الدمةرت 

رو ةديي  اليطعات العاكرية ال الية لل يش االدريكو فو اوروبا ل دا ي      
USAREUR ك ناةنةج اا الواليات الدة د  االدريكية ةاعغ ةدري يا الغ ةيليو ةوا دها

فو اوروبا واالكةفاا بإبياا يوات نواية ةةدةل بيابلية ال ركة الةعبوية واليو  النارية . اا 
غ الوضل االدنو الدولو والةيدل الةينو الهائو فو الةغيرات الكبير  الةو طرأت ال

ةاعينيات اليرا العمريا الغت وابطلت الكثير دا اوادو الةيطيط االفةراضية الةو كانت 
- 1990ةديو فو ادلية بناا هيكلية اليوات العاكرية وبالة ديد الدد  الددةد  دا 

 ك2ل 1992

 وهرية و  رية الغ بيئة وهيكلية اليوات اا ه ه الثور  الةينية ة ةل ا راا ةغيرات      
االدريكية فو اوروبا لة ايا يدراةها فو االنةمار والعدو لدديات بعيد  اا يوااد يارد 
درك  اوروبا واليها ةوظي  ةلت الةكنلو يا ال ديد  لةمبت اكثر فعالية لدار  العدليات 

لة ودؤثر  واةعطو راالة العاكرية لكا به ا ال  ل اليليو فو اوروبا , فلا ةكوا فاا
ياطئة الغ ااضاا  ل  مداو االطلاو . اا ااةيدال دفاهيل ادلياةية  ديد  اياهل 
فو ة ايا ادكانية ةلت اليوات ,وبالةالو  ياد  يدر  ال يش االدريكو بمور  اادة 

 ك3ل,وايادت للواليات الدة د  االاةدرار بيياد   ل  مداو االطلاو 

                                                 

 Ibid, p .38 ل1ك
(2 ل  Aaron e. Kalloch , the United States Army In Europ : Designing  A New 
Force Structure for A New Era , Naval Postgraduate School , California ,2000, 
p . 7   
  Ibid, p. 79 ل3ك
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اليات الدة د  االدريكية ا يانا د بر  الغ العدو ة ت ادر  ييادات بالرال دا اا الو      
ايرى اير ادريكية ال ناية ضدا اطار الة ال  , اال انها ةبيغ اال در واالكثر يدر  

 ك1لوادكانية , وله ا ييويل دنها اا ةؤدي دور د وري وييادي فو العدليات العاكرية 

الدريكية , فاا الواليات الدة د  االدريكية ةرى ادا فيدا ييص الدؤااات االدنية ا      
اا ةلت الدؤااات ضرورية وأدت دور دهل فو الةماور والةعاوا  وو ادا اوروبا , واا 

 -Organization for Security and Co)دنظدة االدا والةعاوا فو اوروبا 
operation in Europe (OSCE)ر فو ك دارات دورا د وريا فو ايداد المراع الدائ

اوروبا المريية , ولكنها ةعةيد دا  هة ايرى اا بعثة دنل انةمار ال رل الةابعة لدنظدة 
ك OSCEك و الدنظدة الرئياية لألدا والةعاوا ل CSCEاالدا والةعاوا فو اوروبا ل 

ايكوناا دةنافايا وانداد ل ل  مداو االطلاو وه ا ايعيد العرية بيا الواليات الدة د  
 . ك2لودوو اوروبا 

المحور الثاني :االستراتيجية االمنية واالهداف العسكرية للواليات المتحدة األمريكية في 
 أوروبا 
اا االاةراةي ية االدنية اليودية للواليات الدة د  والةو ةل االارا انها فو مباط        
 , مددت لدوا هة الة ديات االوربية , والةو هو ب د  اةها ةعةبر 1995/فبراير 

اةراةي ية مادلة واالدية ةب   اا ةوايل ونمر دبادئ وييل الديديراطية دا  هة  
وةبنت دبدا الروح وا ةواا الدياطر والةهديديات الو ةوا هها االدة االدريكية دا  هة 
أيرى, وبنفس الويت الد افظة الغ الدمالت دا يرو الديوو فو ة الفات وائةرفات 

االهدا  الد ورية له ه الاةراةي ية هو با ااس لةع ي   ةضدا ة يي  ه ا الغرم , واا
االدا دا يرو ادادة وةطوير اليدرات الدفااية , وة ايا اال رااات االدنية الةعاونية 

                                                 

1ك ل   Mar Shall Denney , US – NATO Command and Control : AN Adhoc  
Relationship , Naval war College , ( New Part , 200) p. II. 
2ك ل  Ronald Leslie Kellar , Euro Pean Union: US Hegemonie Competitor , Naval 
, Post Graduade School , ( California , 2001 ) p .76 
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والةناييية , والةو بدورها اةع   الندو االيةمادي للواليات الدة د  االدريكية وأوروبا 
 ك1لالغ الاواا 

ة الغ مكو و وهر الايااة الدفااية للواليات الدة د  رك ت ه ه الاةراةي ي     
االدريكية , وأكد الغ ة ديد االهدا  االدنية فو أوروبا , وأيرت لدواملة الةعاوا 
الاةراةي و االدنو دل  ل  مداو االطلاو وك لت الدؤااات االدنية والعاكرية 

 ك2لراةي ية وااليرى , الةو دا يرلها ها يدكا ة يي  رؤى واهدا  ه ه الاة

اا دا اهل اولويات الواليات الدة د  االدريكية هو  رداا روايا دا الايطر  الغ      
العالل , وه ا ادر  وهري دا و هة نظر ال كودة االدريكية وك لت رابة المعل 
االدريكو نفاا , الا  لت يضدا للواليات الدة د  الةفرد فو يياد  العالل بااةبارها يو  

ئ وييل الديديراطية . وال او الراي العال االدريكو يؤدا ويدال اةراةي ية ا ةواا ةةبنغ دباد
روايا , ودنل ةددد الميواية كلدا كاا  لت ددكنا , وه ا دا و ها نظر االدريكاا يعد 

 ك3لالضادا لل فاظ الغ دمالت الواليات الدة د  لدد  طويلة الغ اراضو أوروبا 

ؤيد لدعادا  الميواية , فاا نابة الياةهاا بها دا المعل والغ النييم دا الراي الد   
االدريكو ةرى أا الميواية لل ةعد دةدااكة ودة اناة وال ةمكو أي يطر واا ةهديدها 

 ك4للألدا االدريكو ضرل دا اليياو 

ادا فيدا ييص اةراةي ية أوروبا ة اه روايا فانها ةةعارم ةدادا دل و هة  النظر     
ةعةبر الدوو االوربية اا الةعاوا الوثي  دل روايا هو اادو دهل اياهل فو االدريكية , و 

ة يي  االاةيرار االدنو بااةبار أا روايا دولة كبير   ةةدةل باهدية  يو اةراةي ية 

                                                 

 De Partment of Defense office of International Security Affairs , Unitedل1ك
States Security Strategy for Europ and NATO , ( Washington , D. C, 1995) , p. 
1  
 .Ibid, p. 2 ل2ك
(3)  Alwyn H. King , Flexible National Interests and US foreign Police , 
Strategic Studies Institute , US Army war College, ( Pennsylvania ,1977) , p. 2  
(4) I bid , p. 3 



 
 هـ1442م( /1/6/2021)حزيران                 (                       85)العدد   –                          

 485 

وك لت  يو  ااكرية لها   ور اريية ةدةد الغ ال كل االاةبدادي الميواو الااب  , 
 ك1لر الغ ادا أوروبا وبالةأكيد او  يكوا لها ةأثير كبي

 القضايا العسكرية االمريكية في أوروبا اواًل : 
الغ ادادة  1989دابت الواليات الدة د  االدريكية بعد انةهاا ال رل البارد  انة     

و ودها العاكري فو اليار  االوربية . وبالديابو فاا االوربييا امب وا اكثر يو  واكثر 
ةوا د االدريكاا الغ اراضيهل , وة ايدت الرابة لديهل  ةوا دا , وةعاظدت مكوكهل  وو

لراةداد الغ انفاهل وايةيار الدالت ال يا يرابوا اةبااا بعيدا اا رابة االدريكاا دا 
 ك2لا و ة يي  االكةفاا ال اةو 

بعد اا ويعت الدوو ا وربية فو ةرت المراع المريو الغربو لليوةيا العظيدةيا ,      
و االوروبية  اولت ااةعاد  دكانةها بيا الدوو العظدغ . ودا  هة ايرى فاا بعم الدو 

فاا االدريكييا يعةيدوا اا ااةيرار أوروبا   وهري ودهل ويمل فو دمل ة ادنهل , 
يموما الةوا ا بيا اليوى االوروبية كونا دطلل ضروري لدنل أي بلد الةفرد والايطر  

 ك3لااةيرار الواليات الدة د  االدريكية  الغ اليار  االوربية وال ي بدوره ايهدد

 Willian Cohen ووبه ا اليموص ياو و ير الدفاع االدريكو الااب  وليل كوهيا   
ك "اا للواليات الدة د  دمالت دائدة و يوية فو ال فاظ الغ ادا اوروبا 2001-1997ل

وثي  دل ادريكا  والة ال  دل كندا . وبالديابو فاا اوروبا ةعةر  اا ادنها درةبط بمكو
المدالية , بيندا هنات ابعاد كثير  لعرية ادنية ابر الد يط االطلاو , واا ةوا د يولت 
ااكرية ادريكية دهدة و ات يدرات ااكرية االية ضروري ود وري لدوا هة ةنبأت 
الداةيبو , فيها يوات ااكرية ةيليدية وايضا و ود يوااد ادريكية ةةرك  واال ة دروع 

                                                 

(1) Department of Defense of office International Scurity Affairs , op. cit. p.14    
(2)Thomas lange , U.S- European Relation Pre and –post September 11  , 
2001, master of Scince in Mangement , Naval postgraduate School , ( 
California, 2002) , p. 53 
 ) ,Steven W. Hook and John Spanier , American Policy Since World War II ل3ك
Washington D. C , 2000),pp. , 319-320  
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دريكية فائية الةطور , اضافة الغ يو  ايةمادي هائلة , واا الغاية دا كو  لت هو نووية ا
 ك1لالرابة الايااية للدفاع اا الييل والندا د الديديراطية فو أوروبا 

وةأكيدا الغ اهةدال الواليات الدة د  البالغ بأدا أوروبا فيد مرح الرئيس االدريكو      
يرو  يارةا  William Jefferson "Bill" Clinton ا ويليال  يفيراوا لبيوك كليننةو 

يائر " اا ادريكا ةي  دل أوروبا ليس فيط اليول  1998االلدانية برليا اال الغ العامدة 
بو  كثر دا يدايا اادا , فاا دميرنا دمةرت , ا ا كانت أوروبا ةنعل بالارل فاا 

 ك2لادريكا فو اداا . ا ا كانت أوروبا د دهر  , فاا ادريكا ك لت 

دوي  االدار  االدريكية  2001 لا ةغير ه دات ال ادي امر دا ايلوو / ابةدبر    
ة اه يضايا االدا والةوا د العاكري فو أوروبا , بو الغ العكس فاا ه ه اله دات 
ااات لدر لة  ديد  هو ة ديد االولويات , وادركت الواليات الدة د  اا الدويل 
ال غرافو لها لل يعد يةدةل ب مانة دا ه دات دبامر  ضد المعل االدريكو واالراضو 

 ك3لدريكية وك لت بنيةها الة ةية ودنماةها اال

ويد ااةندت اةراةي ية ةوا د اليطعات العاكرية االدريكية فو اوربا الغ اربعة       
اهدا  رئياية والةو ةرك  الغ ةطوير يدرات ةلت اليطعات  , وانةمارها وااةيداداةها 

 كدا يلو :
ا وااةعدادها لةنفي  االهدا  طدأنة  لفاا وامدياا الواليات الدة د  الغ  اه يةه -1

 ويدرةها الغ االيفاا بةعهداةها االدنية . 
ثنو االاداا دا ااةيدال برادج او الييال بعدليات يد ةؤدي الغ ةهديد دمالت  -2

 الواليات الدة د  االدريكية او  لفائها او امديائها .
رد ردع ومد العدواا اا طري  نمر يطعات  ات يدر  وكفاا  يةالية االية و  -3

اريل لد ر اله دات وفرم ايوبات لة ييد اليابلية العاكرية للعدو وك لت بنيةا 
 الة ةية .

                                                 

(1 ل    Annual Report to The Presidant and Congress, Wiliam S. Cohen , 
Secretary of Defense 2001. 
 (Clinton , 1998 P DGS Website ل2ك
 Quadrennial Defense Review Report , 2001, p. 3 ل3ك
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 ك1لاةيا  رد  اال ة اه أي ادواا فو  او فمو ادليات الردع  -4     

ثانيًا : حلف شمال االطلسي في اطار الستراتيجية االمنية القومية الواليات المتحدة  
 االمريكية 

ك 2كلGWOTاليات الدة د  االدريكية ةيوم  رل االدية ضد االرهال لبدا اا الو      
, واا  ل  مداو االطلاو ينف  دوره دا بعد ال رل , فاا  لت ي ةل الغ الواليات 
الدة د  االنيراط بعد  فو المؤوا االدنية  وروبا . ويةو ل الغ الواليات الدة د  

 يي  ةعاوا داةدر دل االوربييا فيدا الد افظة الغ ارية وثيية دل أوروبا دا ا و ة
 ك3لييص الايااات االدنية وااليةمادية

ةيةل  الرؤى بيا الواليات الدة د  االدريكية وأوروبا  وو اليضايا الدولية , وبمور       
رئياية بابل ايةر  اليلفية الةارييية لكليهدا , وةل الةغاضو اا ه ا االيةر  يرو 

كانوا دةو ديا لدوا هة االة اد الاوفيةو الااب  , وبابل ادل  ال رل البارد  وانددا
و ود ادو دمةرت فاا اليرفات فو و هات النظر ظهرت الغ الاطت وامب ت واض ة 
وا ا دا ابةعدت الواليات الدة د  اا االنيراط فو مؤوا أوروبا االدنية ويللت و ودها 

مغ دورها هنات الغ در ة لا العاكري هنات فاا  لت يفيدها انمر الةأثير وايةر

                                                 

 Lange , op .cit, p. 55 ل1ك
يمار الغ ال رل العالدية الغ الرهال ا يانا  بال رل الغ الرهال أو ال رل ضد اليااد  أو  ك(2 

هو الةو  ددت ه ه ال دلة العاكرية ومراةها , إال اا ال رل الطويلة واا الواليات الدة د  ا دريكية 
الدوو فو  ديل أن اا العالل ةدرت أهديةها , فضر  اا  لت فإا اليوات الةو ةياةو فو العدليات الدةعلية 
به ه ال رل ةن در دا امرات الدوو أبر ها بريطانيا وفرناا وبولندا والياباا , دل الةركي  الغ ال دااات 

الدةطرفة . وكاا الرئيس االدريكو  ورد بوش يدنت افراد اليددة العاكرية ديدالية ال دلة الرهابية 
.لد يد دا الةفاميو  2001ابةدبر /, ايلوو  11االاةكمافية لل رل العالدية الغ االرهال دن  ا دا  

 ينظر :
Rir Forces Personne , Global War on Terrorism Expeditionary Medal , August , 
4, 2010 .  
 Alon M. Stuii, A Strong NATO is Essential to The United states National ل3ك
Scurity,  US Army  College , ( Pennsylvania, 2005) , p. 1 
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ةمبت د رت  رئياو فو منل الايااة االوروبية , وه ا ايعد  الير  والميا  بيا 
 ك1لالطرفيا 

اا للواليات الدة د  االدريكية ةأثير ةيليدي واضت وكبير الغ مؤوا أوروبا , والابل     
 Highة ال  االوروبوفو  لت يعود الغ ييادةها ل ل  مداو االطلاو واليياد  العليا لل

Command of the European Alliance ك بيدها , وانها فو نفس الويت ةدةلت
 ك2لالهل وايوى يو  ااكرية ةمةرت فو ةمكيلة  ل  مداو االطلاو

اا دا دمل ة الواليات الدة د  االدريكية ال فاظ الغ  ل  مداو االطلاو يويا     
البيئة ال ديد  لليوات العاكرية االدريكية فو و اه ا للةديو فو أي ل ظة دا ا و  عو 

أوروبا  يوية وفعالة , واا ال ا ة الغ و ود  ل  مداو االطلاو لا ةنةهو بانةهاا 
 ك3لال رل البارد  

دا الدؤكد اا أوروبا و ل  مداو االطلاو لهدا ييدة ااةراةي ية بالنابة للواليات      
 الدة د  ا دريكية وكدا يلو :

ا آدنة ود دهر  وةدثو دمل ة  يوية للواليات الدة د  ا دريكية , اا أوروب -1
يضا  الغ  لت الفوائد االيةمادية والمراكة الة ارية ابر االطلاو بيا الواليات 

% 50الدة د  ا دريكية واالة اد ا وروبو  ات   ل كبير , وال ي يدثو نابة 
 دا الناةج اال دالو العالدو .

وفيةو الااب  , لكا ال  الت روايا ةةمر  بعدائية ضد ليد  هل االة اد الا -2
أوروبا والواليات الدة د  ا دريكية , كدا أا و ود  ل  مداو االطلاو 

                                                 

 Gorge Wbush , The National Security Strategy of the United States of  ل1ك
America ( Washington D. C, The white House , September , 2002, ) , p. 5-7  
 Rymond A. Millen, " Re Configuring The ( Carlisle Barracks, pA: Strategic ل2ك
Studies Institute, 2004) , p. 27 
 Alan M. , Stull, op . cit, p.11 ل3ك
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ايضدا ادل و ود ةهديد ااكري دبامر ضد أوروبا , واةبيغ روايا دمدر 
 ك.1لا ااد فيط 

دفةاح الن اح واليو  ودا ال دير با هدية أا الواليات الدة د  ا دريكية اةبيغ       
اليادر  الغ ردع روايا , واا  ل  مداو االطلاو يعةدد بالدر ة االااس الغ يدر  

ك, ونر ظ أا  ل  مداو 2دوو ال ل  د ةدعة لدوا هة أي ادواا د ةدو ال دو  ل
االطلاو كاا لا هد  فو دنل ابا  الةالت بيا الدوو ا وروبية , و و الدماكو 

ااةيدال االال ة الةدديرية , وال  او ال ل  ينف  دبدأ ال د دا  بالطر  الالدية دوا
الةالت دا يرو ه ا ا دا ال دااو لل ل  , وال يدكا  ي اضو دا أاضائا اا 
يرفل دا يدراةا العاكرية للدفاع ضد أي ه ول دا  يرانا , وه ا ب د  اةا اي ي  ا دا 

 .ك3لير  واالاةيرار دوا إرها  الدوو بةكالي  ااكرية كب
  
 الخاتمة :   
درت العرية االدنية بيا الواليات الدة د  االدريكية وأوروبا بفةرات دا الدد وال  ر  -1

دعةدد  الغ   ل ويطور  الةهديدات لكر الطرفيا . وربطت الواليات الدة د  االدريكية 
بيا دمير وداةيبو اوروبا بها ماات ال ابت دوو ةلت اليار  , وي اوو االوروبييا 

ال يا واالير الةدلص يدر الداةطاع دا االلة ادات والةعهدات الةو يطعوها والغ 
 دضم دل الواليات الدة د  االدريكية .  

ااات الواليات الدة د  االدريكية ايااة اةراةي ية ادنية طبيةها الغ اوروبا يددة  -2
  طيعة لةنفي  لدمال ها ال يوية فو ةلت اليار  , دا ا و ااةيدال  ل  الناةو كأدا

داربها اواا دايو او يارد اوروبا , فضر  اا ااةيدال اااليل الروع  ي ادواا 
 يار و يهدد ادا اوروبا .

                                                 

(1) Thomas F. Huley , NATO : Revisiting American College , (Pennsylvania , 
2003), p. 19.  
(2) Gray d. Dills , the Future of the United States in Europe Naval War college 
, (U.S.A .1991),p.20.   
 Ibid, p.11 ل3ك



 مهدي صاحل مرعي                                                               2005 – 1989  الدور اأَلمين للواليات املتحدة اأَلمريكية يف ُأوروبا 

 490 

 اولت الواليات الدة د  ا دريكية ة يي  ةوا ا بيا يدرات البلداا االوروبية الةو  -3
ة , وال رل البارد  ةهدد  يرانها , لةفادي االيطاا الةو  دثت اباا ال رل العالدية الثاني

. وةكدا دمل ة الواليات الدة د  ا دريكية بدال  ل  مداو االطلاو وبيو  وةبنو 
دؤااات لدوا هة الةغيرات الاريعة الةو ةطرا الغ الدمهد ال يواةراةي و , واا ارى 
االرةباط االدنو بيا الواليات الدة د  ا دريكية ودوو أوروبا ال يدكا اا ةنيال فو 

 بو واةبيغ ب ال الةنبؤات يوية ودةدااكة.الداةي
ةمةرت أوروبا وأدريكا المدالية بدمالت  يواةرةي ية داةدر  وأهدها داألة ال فاظ  -4

الغ ةوا ا اليوى ويموما  دل العدو الد ةدو روايا الغ االراضو االوراايوية , ودنل 
  ا واط , انةمار المرااات والةوةرات اليودية , وضداا الوموو الغ دمادر المر 

فضر إلغ  لت هنات روابط ايااية وثيافية وايةمادية ةربط ااضاا  ل  مداو 
 ا طلاو لالناةوك بالواليات الدة د  ا دريكية , وياعغ كر الطرفيا الد افظة اليها . 

The security Role OF United States Of America In Europe 

1989- 2005 

 Mahdi Saleh Marei
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     The United States played A prominent Security Policy, 

Especially after The cold War Despite The Hidden Difference 
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