
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 وثيقة 

 

 

 

                                            

 

 

 بعدم توسع الناتو شرًقا التعهد األمريكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/3/2022 



3 
 

عبثيًا، بل إنه مل يكن ليحصل   1994، عام  تدم� آالف األسلحة النووية، االسرتاتيجية منها والتكتيكية  مل يكن

لقاءاتإال    ،بشكل مجا� بنود وتعهدات    تاريخية  بعد  ثنائية ومتعددة، علنية ورسية، تضمنت  ومحادثات 

 . بالرغبة الغربية "األمريكية" نحو القبوللحث الجانب السوفيايت ودفعه 

يف    عقب للباليستية  املضادة  الصواريخ  ومعاهدة  1972معاهدة  عام ،  املدى  املتوسطة  النووية  الصواريخ 

  1991عام  ل انهيار االتحاد السوفيايت  يقبوذلك    1إىل عقد اتفاقية ستارت    ،، لجأ قطبي الحرب الباردة1988

عام    وقد التنفيذ  حيز  عليها  .1994دخلت  االتفاق  تم  اال ل  وقد  األسلحة  من  ب�  لحد  األب  سرتاتيجية  بوش 

  .أكرب خفض ثنايئ لألسلحة النووية يف التاريختضمنت  قد و  ، وغورباتشوف

حصلت   التي  املعاهدة  مع   إثرتلك  فيها  التقى  بايكر،  جيمس  الخارجية  لوزير  مكوكية  دبلوماسية  حركة 

بالتوازي مع لقاءات    وكذا محادثات ولقاءات ب� الرئيس� بوش وغورباتشوف  الرئيس السوفيايت أو هاتفه،

ا  اعتمدنا . ولكشف ما دار يف تلك األروقة الروسية واألمريكية واألوروبية،  لناتو"مع األوروبي� "الحلفاء يف 

أوراق وثائق علنية ورسية مرسبة تتضمن فحوى الض�ن األمرييك الغريب الذي أوصل إىل ذلك االتفاق عىل  

 لوقف حرب عاملية كان العامل عىل شفا حفرة منها.

بعيد    ،آنذاك بوريس يلتسن  الرئيس الرويس الحديث العهد  ك� ذهب األمرييك إىل الدخول يف محادثات مع

الذي كان يعا� منه ،  1991عام  انهيار االتحاد السوفيايت   عىل كافة األصعدة،    يلتسن  عهد  مستغال الضعف 

ومقايًضا إياه عىل بنود مص�ية كانت تشكل ض�نات يف عهد غورباتشوف. وهنا، بدأ التخلف األمرييك ع�  

 كان قد وعد به قبيل انهيار االتحاد السوفيايت وانتهج سبيل الهيمنة واالستئثار بحكم العامل بقطب واحد. 
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عن اجت�عات املستشار األملا� كول  تكشف  متضمنًا نصوًصا أملانية    -  أكرث من ألف صفحةيف  يف مجلد كب�، وقع  

الفرنيس فرانسوا ميرتان، ورئيسة   بوشالرئيس األمرييك  جورباتشوف و رئيس االتحاد السوفيايت  مع   الرئيس  األب، 

زير الخارجية بيكر إىل املستشار األملا� كول. سياق وردت رسالة من و   -وغ�همالوزراء السابقة مارجريت تاترش  

ويلخص سبب كون   األملانية،يحوي وثيقًة يُطلع األمرييك األملا� عىل "املخاوف" السوفيتية بشأن الوحدة    الرسالة

يعلق بيكر بشكل .  مفاوضات "اثن� زائد أربعة" هي املكان األنسب للمحادثات حول "الجوانب الخارجية للوحدة"

اص عىل رد جورباتشوف غ� امللزم عىل السؤال حول أملانيا املحايدة مقابل أملانيا يف الناتو مع تعهدات ضد التوسع خ

رشقًا، وينصح كول بأن جورباتشوف "قد يكون عىل استعداد للموافقة عىل نهج معقول �نحه بعض التغطية ..." 

الرسالة ذ  كانت  هذه  من  الحق  وقت  يف  الخاصة  محادثته  السوفيتي. يف  الزعيم  مع  اليوم  مخاوف   وعزا  لك 

أملانيا   توحيد  بشأن  أنجورباتشوف  االتحاد   إىل  يف  القضية  هذه  تث�ها  التي  بالعواطف  مرتبطًا  بعضها  يكون 

 1. السوفيتي

الوحدة األملانية،  حول، 1990فرباير  9يف جيمس بيكر و غورباتشوف ب� ميخائيل  تلك وبالعودة إىل وثيقة املحادثة

أكد بيكر لغورباتشوف أن األمريكي� يفهمون أهمية الض�نات لالتحاد السوفيتي وأوروبا التي " لن متتد شربًا واحًدا  

الناتو هو آلية  "من الوالية العسكرية الحالية لحلف الناتو يف االتجاه الرشقي". حيث يرصح الجانب األمرييك أن  

 تصفية الناتو، فإنها ستنتفي هذه اآللية يف أوروبا". ت أوروبا. إذا مت تأم� الوجود األمرييك يف

يجادل بيكر لصالح محادثات اثن� زائد أربعة باستخدام نفس التأكيد: "نعتقد أن املشاورات واملناقشات يف إطار  

لعسكرية إىل  " يجب أن تضمن أن توحيد أملانيا لن يؤدي إىل انتشار منظمة حلف ش�ل األطليس ا4+    2آلية "

الرشق." يرد غورباتشوف نقالً عن الرئيس البولندي فويتشخ ياروزلسيك: "إن وجود القوات األمريكية والسوفياتية  

يفضل "أملانيا املوحدة  ع� إذا كان  جورباتشوف  إىل تخي�    بيكرثم يذهب    ". يف أوروبا هو عنرص من عنارص االستقرار

قوات األمريكية؛ أو ان تحافظ أملانيا املوحدة عىل عالقاتها مع الناتو، ولكن مع  خارج الناتو، مستقلة متاًما وبدون ال

الخارجية ض�ن عدم انتشار سلطة الناتو أو قواته رشق الحدود الحالية ". وهكذا، يف هذه املحادثة،   قدم وزير 

 
1 Letter from James Baker to Helmut Kohl, National Securiy Archive, 10/5/1990. 

، محرران. هانس يورجن كوسرتس ودانيال هوف�ن (ميونخ: آر. أودنبورج ف�الغ،  1989/90إصدار خاص للوحدة األملانية وملفات املستشارية الفيدرالية  

 794-793)، ص 1998

   ��كر: الناتو لن یتوسع ٕاىل الرشق 

https://nsarchive.gwu.edu/document/16119-document-08-letter-james-baker-helmut-kohl
https://nsarchive.gwu.edu/document/16119-document-08-letter-james-baker-helmut-kohl
https://nsarchive.gwu.edu/document/16119-document-08-letter-james-baker-helmut-kohl
https://nsarchive.gwu.edu/document/16119-document-08-letter-james-baker-helmut-kohl
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عىل  األمرييك والحفاظ  الناتو،  يف  بالتوحد  ألملانيا  ُسمح  إذا  بأنه  تأكيدات  مرات  يف  ثالث  األمرييك  الوجود   

 2".أوروبا، فإن "الناتو لن يتوسع إىل الرشق

 

األطليس لحلف ش�ل    العودة إىل خطاب األم� العاملتوضيح قضية عضوية أملانيا يعد توحيدها يف الناتو، ال بد من  

Manfred Wörner  بروكسل؛    1990مايو    17بتاريخ أن يف  يرى  األساسية"  الذي  أملانيا  للناتو    املهمة  ترسيخ  هي 

هناك ثالثة اعتبارات أساسية   املوحدة بقوة يف الهياكل املؤسسية للغرب واملفوضية األوروبية وحلف ش�ل األطليس.

أمر غ� مقبول بالنسبة لنا. سوف  هو  حدة  تحدد سياسة التحالف الخاصة بنا: الحياد أو عدم االنحياز ألملانيا املو 

يجب أال تخضع    يزعزعون استقرار أوروبا ويعيدوننا إىل أيام دبلوماسية توازن القوى والتحالفات والتحالفات املضادة.

 3أملانيا املوحدة ألي أنظمة خاصة متييزية. لن ينتجوا إال االستياء عاجالً أم آجالً.  

أن نضع وجود الناتو عىل املحك، وبالتايل منحه شيئًا مل ينجح   السوفيات  "ال �كن أن يتوقع منا  Wörnerوبحسب  

يف الحصول عليه يف املايض، حتى يف ذروة قوته. ال يستطيع الغرب الرد عىل تآكل حلف وارسو بإضعاف أو حتى  

: مبعنى آخر، ذلك الذي يجر االتحاد تفكك حلف األطليس. الرد الوحيد هو إنشاء إطار أمني يحتضن كال التحالف�

 "السوفييتي إىل أوروبا التعاونية.

نحن بالفعل بصدد ويضيف األم� العام للناتو املزيد من الحجج واالعتبارات الذاتية للحلف لتربير أفعاله قائالً: "

أن يتوقع منا حرمان الناتو   فحص اسرتاتيجيتنا ومهام تحالفنا، وتكييفها مع الظروف املتغ�ة. ومع ذلك، ال �كن ألحد

من وظيفته األمنية األساسية وقدرته عىل منع الحرب. إن اسرتاتيجيتنا وتحالفنا دفاعيان حرصيًا. إنهم ال يهددون 

أحدا، ال اليوم وال غدا. لن نكون أبًدا أول من يستخدم أسلحتنا. نحن مستعدون لنزع السالح الجذري، وصوالً إىل  

 " أن نحتفظ به لض�ن أمننا. الحد األد� الذي يجب

إن حقيقة  بخصوص تقديم الض�نة األمنية "عىل السوفيايت    الجانب الغريبملا طرحه  لتعرض  إىل ا  Wörner  دثم يعم

أننا عىل استعداد لعدم نرش قوات الناتو خارج أرايض الجمهورية الفيدرالية تعطي االتحاد السوفيتي ض�نات أمنية  

 
2 Record of conversation between Mikhail Gorbachev and James Baker in Moscow. (Excerpts), National Security Archive, 9/5/1990. 

 .أرشيف مؤسسة جورباتشوف

3  The Atlantic Alliance and European Security  in the 1990s Address by Secretary General, Manfred Wörner  to the 

Bremer Tabaks Collegium, Brussels, 17 May 1990. 

 

 العضویة أ�ملانیة 

https://nsarchive.gwu.edu/document/16117-document-06-record-conversation-between
https://nsarchive.gwu.edu/document/16117-document-06-record-conversation-between
https://nsarchive.gwu.edu/document/16117-document-06-record-conversation-between
https://nsarchive.gwu.edu/document/16117-document-06-record-conversation-between
https://www.nato.int/docu/speech/1990/s900517a_e.htm
https://www.nato.int/docu/speech/1990/s900517a_e.htm
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السوفيتية متمركزة يف  ثابتة. عالوة عىل ذلك، � القوات  أقل من  بقاء عدد  انتقالية �كن خاللها  كننا تصور فرتة 

التوازن االسرتاتيجي  جمهورية أملانيا الد�قراطية الحالية. وهذا سوف يلبي املخاوف السوفيتية بشأن عدم تغي� 

أملانيا يف الناتو ستؤدي إىل عدم  الشامل ب� الرشق والغرب. يخطئ السياسيون السوفييت عندما يزعمون أن عضوية  

 " االستقرار.

 

 

س من أجلها حلف ش�ل األطليس األسبابانتفاء رغم  عن   تذّرع بالدفاع. حيث مل ينحلَّ  هذا الحلف، فإن التي تأسَّ

ليضم دوال كانت جزًءا ، مع توّسعه  دولةً   29املصالح السياسية والعسكرية للدول األعضاء فيه، والتي أصبح عددها  

املعادي وراسو  وأعضاًء يف حلف  السوفيايت  االتحاد  الرشقية    من  وأملانيا  وسلوفاكيا  تشيكيا  والتيفيا و مثل  أستونيا 

القضاء عىل  وقد كان    .فسها، التي حمل الحلف السابق اسم عاصمتهاوبلغاريا واملجر وبولندا ن وجورجياولتوانيا  

القصف  التسعينيات هي  أواخر  الناتو يف  فأشهر مهّ�ت  عميقاً.  أم�كياً  متاماً، هدفاً  بقايا حلف وارسو، وتفكيكه 

اثنتان منها ه�  الناتو يف عّدة دوٍل،  بتأث� تدخالت  التي تفككت  التي شنّتها طائراته عىل يوغوسالفيا،  والغارات 

   إىل حلف الناتو الحقاً.انضمتا اللتان سلوفينيا ومقدونيا، 

ك� أنه قد ،  مل يكن الض�ن الغريب صادقًا مبا قدمه لغورباتشوف، فرسعان ما عمل عىل التوسع باتجاه الرشقوعليه،  

عمل عىل تسليح أوكرانيا رغم أنها مل تدخل بعد إىل الحلف. حيث عملت الدول الغربية عىل ضخ أوكرانيا باألسلحة  

عىل مدار سبع سنوات، قدمت واشنطن أكرث    .2016عام    ية وليس للدفاع عن الدولة منذالفتاكة للعمليات الهجوم

، سمحت الواليات املتحدة 2022مليار دوالر للمساعدات العسكرية يف أوكرانيا. باإلضافة إىل ذلك، يف يناير    2.5من  

 رسميًا إلستونيا وليتوانيا والتفيا بتزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية الصنع.  

مليون دوالر  200ليوم، وبحسب ممثل وزارة الخارجية األمريكية، فقد وصلت شحنة أسلحة بقيمة إج�لية حوايل ا

 . هذا هو ثا� توريد لألسلحة ألوكرانيا، عالوة عىل أنه ليس األخ�. 2022إىل أوكرانيا عام 

 

 

الرويس  يقدم  ما    نرسعا اعرتاضهالرئيس  الرشاكة الناتوتوسع    الحقيقي حول   يلتسن  عّول عىل  قد  كان  أن  بعد   ،

األمريكية قمة    الروسية  نابويل  G-7عشية  أيلول    يف  قدم .  1994يف  لروسيا وقتذاك،  األمريكية  الوعود   وبناًء عىل 

 حنو الرشق توسع �لف الناتو  

 �س�تغالل أ�مر�يك للضعف الرويس  
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مركز السياسة العاملية،  وأن  ،  G-8إىل    G-7الرشاكة ومكانة روسيا يف االنتقال من  تلك  يلتس� لكلينتون أقىص آماله يف  

 4."القوتان العظميان املتحدة،هو الرشاكة ب� روسيا والواليات  يلتس�  بحسب

واصفا إياه بـ "الحصار الجديد".    الناتو،توسع  ما  ال يرى سوى اإلذالل لروسيا إذا  وبعد عام من تلك القمة، بات يلتسن  

  األخ�  )، يجادل1995ويلتسن، يف (أيار  األمرييك والرويس كلينتون    بناًء عىل وثائق تثبت محارض لقاءات الرئيس�

ملوافقة عىل توسيع حدود  ا  "اعترب أن  حيث،  وليس كتًال قد�ة  جديد،بأن ما يحتاجون إليه هو نظام أمني أورويب  

  سيشكل خيانة للشعب الرويس."  -باتجاه حدود روسيا الناتو 

يجب أن يُنظر إليه يف سياق املشاركة األمريكية   -كلينتون موقف الواليات املتحدة من توسع الناتو    برررداً عىل ذلك،  

  يقة حول وثال  ما جاء يف، وذلك بحسب  املستمرة يف األمن األورويب والجهود املبذولة إلنشاء أوروبا متكاملة متاًما

 .موسكو يف لكرمل�� إثر زيارة الرئيس األمرييك لحادثة ب� الرئيساملمذكرة 

إغراء  وقد عىل  كلينتون  ومعيلتس�  عمل  بأنه  الناتو    ،  بعد   -توسع  ما  نظام  يف  مؤسًسا  عضًوا  روسيا  ستكون 

5COCOM    ولكن فقط إذا كانت   -الناتو  وتنضم إىل مجموعة الدول الصناعية السبع الكربى، ولها عالقة خاصة مع

 ".  هاعرب األبواب التي نفتحها ل  مترروسيا "

أولوية يلتس� امللحة هي االنتخابات القادمة. وهو يثق للرئيس األمرييك بأن "منصبه الذي يتجه إىل انتخابات كانت  

التوسع عىل األقل إىل م  موثوقاليس    1996عام   لكن ا بعد االنتخابات.  متاًما". يطلب من الرئيس تأجيل مناقشة 

مع الجمهوري� والناخب� يف ويسكونسن وإلينوي وأوهايو الذين    كلينتون واضح للغاية بشأن ضغوطه االنتخابية

 يضغطون من أجل توسيع الناتو.

فقط    االنتخابات،ال توجد قرارات للناتو إال بعد انتهاء    -يوافق يلتس� يف النهاية عىل مضض عىل عرض كلينتون  

مناهض لحلف ش�ل األطليس من روسيا واالتفاق عىل توقيع    رويس  خطاب  ال بد أن يغيب أيولكن    للتوسع؛ سة  درا

اتفاق السالم قبل نهاية مايو. يحتاج يلتس� إىل دعم كلينتون للفوز يف صناديق االقرتاع وال يرى بديالً عن االعت�د 

 6عىل التأكيدات األمريكية.

 
4 Yeltsin Letter to Clinton, National Security Archive, 29/6/1994. 

 
 الستبدالها مبجموعة السبع.  1994وهي الذراع االقتصادية لحلف الناتو التي تم حلها عام  الصادرات متعددة األطرافلجنة التنسيق للرقابة عىل  5

6  Memorandum of Conversation between President Clinton and President Yeltsin, Kremlin, Moscow, National Security 

Archive,10 May 1995. 
 

https://nsarchive.gwu.edu/document/27155-doc-01-yeltsin-letter-clinton
https://nsarchive.gwu.edu/document/27172-doc-18-memorandum-conversation-between-president-clinton-and-president-yeltsin
https://nsarchive.gwu.edu/document/27172-doc-18-memorandum-conversation-between-president-clinton-and-president-yeltsin
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التي ضمنت سيادة أوكرانيا    ،1994روسيا عىل مذكرة بودابست لعام  وقعت    األمريكية،وانطالقًا من تلك الضغوط  

مقابل تخيل أوكرانيا عن ثالث أكرب مخزون نووي يف    الوقت، ووحدة أراضيها مع الحدود الدولية السارية يف ذلك  

 العامل. 

وقع حلف الناتو وروسيا "القانون التأسييس" إلنشاء مجلس مشرتك دائم وتحديد عدد من املجاالت    ، 1997يف عام  

ك� يفعل بعض مهندسيه يف   "،"تحالف مع الحلف  -التي سيعمل فيها التحالف الغريب وروسيا مًعا لتعزيز األمن  

 إدارة كلينتون وضعها يف ذلك الوقت.

 

عامل احادي القطب الذي هو مركز واحد للسلطة، الحذر بوت� يف خطاب له يف مؤمتر ميونيخ لألمن من    ٢٠٠٧منذ  

واحد التخاذ القرار، وحذر من نرش عنارص من أنظمة الدفاع ضد الصواريخ يف أوروبا، ومن  مركز مركز واحد للقوة، 

 .الناتج عن ذلك والتغي� الجيبولتييكتوسع الناتو ونرش قواعد أم�كية أمامية عىل حدود روسيا،  

بشكل قاطع    فيه إلصدار خطاب يرفض  العاملي  التجمعذلك  عاًما، استغل الرئيس الرويس فالد�� بوت�    15  فمنذ

باالستفراد بأحادية السيادة  تهم الواليات املتحدة  ليدقيقة    30وقف بوت� يف ميونيخ ملدة  و النظام األمني األورويب.  

فيه سيد واحد، وسيادة واحدة". وقد حذر خالله الناتو من استمرار متدده باتجاه روسيا، وأكد أن عامل  "  عىل العامل

 . النموذج األحادي القطب مل يعد ممكنا يف العامل املعارص

رٌد عىل خرق الغرب، املقولب يف حلف الناتو وبرئاسة أمريكية، لعهدهم ،  2022وخطاب    2007وما ب� خطاب عام  

 بعدم التوسع رشقا، واملس باألمن القومي الرويس.  1994عام 

أقل من تحقيق ض�نات أمنية أوردها    وبحسب خطابه األخ�،  –املدى الطويل    عىل  -  املحصلة، لن يقبل بوت�  يف

يف مطالب ثالثة: أوالً، عدم الس�ح للناتو بالتوسع؛ ثانياً، رفض نرش القواعد واملنظومات الهجومية قرب الحدود  

   .النتشار الناتو  1997الروسية؛ ثالثاً العودة إىل حدود عام 

"الناتو أصبح هو سبب األزمة يف األمن األورويب، وأثّر بصورة    خطابهخالصة  حيث ان    السياق، تؤكد أن  يف هذا 

مبارشة يف العالقات الدولية وفقدان الثقة. والوضع بدأ يتدهور، مبا يف ذلك يف املجال االسرتاتيجي". ويؤكد بوت�  

سيا؛ رضبة تستند إىل شمول الوثائق هذه القراءة بتفصيل عسكري تقني إلمكان تنفيذ الناتو رضبة مفاجئة ضد رو 

األم�كية للتخطيط االسرتاتيجي ملبدأ توجيه الرضبة الوقائية للعدو، بين� تؤكد الوثائق نفسها أن هذا العدو هو 

 . روسيا

 تبلور املوقف الرويس 


