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تحديات السياسة الدولية دفعت إلى توسعه.. وآفاق الشراكة إلى تطويره

مسؤولو »الناتو«: عالقة »األوروبي« بـ »الحلف« تعاون ال منافسة
يبدو ان حلف شمال االطلسي 
الذي أنش���ئ قبل 60 عاما قد 
اختلف���ت اهدافه عن أس���باب 
انشائه االولى وان كانت تصب 
في االلتزام بالدفاع اجلماعي عن 
الدول االعضاء ضد اي تهديدات 
خارجية، ف���إن »الناتو« الذي 
أسس في العام 1949 بناء على 
رغبة دول أوروبا الغربية عقب 
الثانية  العاملية  انتهاء احلرب 
بهدف االس���تفادة م���ن املظلة 
العسكرية االميركية في مواجهة 
اخلطر السوفييتي سابقا، فإن 
اعداء االمس هم شركاء اليوم 
الواليات  ايضا حيث حرصت 
املتحدة على اقامة عالقة تعاون 
وشراكة مع روسيا متت بتوقيع 
الوثيقة التأسيسية بني حلف 
»الناتو« وروسيا في باريس 

في العام 1998.
وم���وازاة لهذا االفق األورو 
اطلسي، حرصت واشنطن كذلك 
على االهتمام بكل املش���كالت 
االمنية للدميوقراطيات اجلديدة 
في اوروبا الشرقية وفتح الباب 
امام اعضاء حلف وارسو املنحل 

لالنضمام.
حدي���ث عدد م���ن اخلبراء 
العس���كريني في مق���ر قيادة 
ق���وات احللفاء في بروكس���ل 
ال���ى املش���اركني ف���ي اجلولة 
االعالمية يتج���ه الى انه مهما 
التوسعية  السياسة  يقال عن 
واالستراتيجية االميركية التي 
تهدف الى ان يكون احللف قوة 
سالم في العالم، اال ان التطورات 
التي عرفتها السياسة الدولية 
دفعت بالسعي وخالل سنوات 
التسعينيات الى توسيع نطاق 
عمل الناتو سواء عبر فتح باب 
االنضمام الفعلي او من خالل 
توقيع اتفاقات الش���راكة التي 
مهدت لتع���اون احللف خارج 
النطاق االورو اطلسي ليضم 
شركاء جددا من خارج احللف، 
يستوجب االتفاق تفعيل مهمة 
مهمة االمن والسلم في اي حال 

تتطلب ذلك.
واذا كانت الواليات املتحدة 
التي حرصت على االبقاء على 
حلف النات���و وتعزيز هياكله 
الدفاعية  وتطوي���ر مهمات���ه 
والهجومية م���ن اجل ضمان 
االمن اجلماع���ي للحلفاء، فإن 
مسيرة حلف شمال االطلسي 
لم تخ���ل من وجه���ات النظر 
املختلف���ة والتعارضات حول 
سياسة وادارة احللف، خاصة 
بني الدول املنضمة للحلف والتي 
متلك حق الڤيتو داخل مجلس 
اال ان مسؤولي  الدولي،  االمن 
النات���و اكدوا عل���ى ان عالقة 
احللف باالحتاد الدولي ترتكز 
على التعاون بعيدا عن املنافسة 
بتقاسم االهداف والقيم وتطوير 
السياسة الدفاعية لالحتاد وبناء 
الكفاءات املدنية والدميوقراطية 
وحتقي���ق اه���داف االولويات 
االس���تراتيجية )افغانستان، 
اسلحة الدمار الشامل، العراق، 
كوسوڤو ومحاربة االرهاب( مع 
احملافظة على تطوير التعاون 
مع روسيا كشركاء متساوين 
ف���ي املناط���ق ذات املصال���ح 

املشتركة.
تطرق مسؤولو الناتو الى 
مبادئ واهداف احللف ونشأته 
وبرامج العمليات العس���كرية 
اضافة الى العالقة مع االحتاد 
االوروبي، حيث متت االشارة 

توحيد جهود الدفاع املشتركة 
السلم واالمن  واحملافظة على 
الدوليني والعمل على مقاومة 
اي هجوم مسلح بشكل فردي 
او جماعي وبكل وسيلة ممكنة 
من وسائل االستعداد اخلاص 
والعمل على استقرار ورفاهية 
دول احللف وتوثيق العالقات 

الدولية السلمية والودية.
وملا كانت تداعيات احلرب 
العاملية الثانية وراء انشاء حلف 
شمال االطلسي برغبة اوروبية 
حماية ألمنها، فإن اوروبا تعد 
اه���م املناطق العس���كرية في 
نظام االمن العاملي، وفي كثير 
العسكرية  الناتو  من عمليات 
وضمن اخلطط االستراتيجية 

للحلف.

احللف في كل املجاالت اضافة 
الى عدم الدخول في اتفاقيات 
تتع���ارض مع ه���ذه املعاهدة 
والتش���اور مع االعضاء فيما 

يتصل باالمور االمنية.
كم���ا ترتكز االه���داف على 

دعم العراق
منذ العام 2004 يولي الناتو اهتماما كبيرا لدعم احلكومة العراقية 
عبر اتفاق طويل املدى ملساعدة وتدريب عناصر القوات العسكرية 
العراقية س���واء داخل أو خارج العراق لتطوير املؤسسات االمنية 
وعبر التنسيق لتجهيزها من طرف الدول االعضاء في احللف بشكل 

منفرد وتعزيز ودعم االصالحات الدفاعية في العراق.
ومهمة التعاون مع العراق جاءت وفقا لقرار مجلس االمن الدولي 
1546 ال���ذي يتضمن طلبا للدعم من املنظم���ات الدولية واالقليمية 

للعراق من أجل أمنه واستقراره.

الى اهم املبادئ وتشمل تسوية 
جميع النزاعات الدولية بالطرق 
السلمية واالمتناع عن التهديد 
او اس���تعمال القوة بطريقة ال 
تتفق مع ميثاق االمم املتحدة 
والتع���اون املتب���ادل بني دول 

عدد من الصحافيني في باحة مقر حلف شمال األطلسي وتبدو الزميلة بشرى الزين

الذكرى الـ 60 لتأسيس حلف الناتو

التزام »الناتو«
»تأس����س الناتو على التزام بس����يط ورصني: الهجوم 
عل����ى أي عضو يعتبر هجوما على الكل. وانطالقا من هذا 
األساس أقمنا أقوى حتالف في التاريخ، وهو حتالف قوي 

ألنه يتكون من أمم حرة«.

خليج عدن
مع تزايد عمليات القرصنة في خليج عدن وفي منطقة القرن االفريقي تتأثر 
اجلهود االنس���انية املوجهة الى القارة الس���مراء بشكل عام وتقطع اخلطوط 
احليوية لالتص���ال واملصالح االقتصادية في املنطق���ة، وبذلك قام »الناتو« 
بعمليات ملكافحة القرصنة بش���كل فعال منذ العام املاضي الى جانب عدد من 
االطراف الفاعلة مبا في ذلك االحتاد االوروبي ومن خالل تنفيذه كامل قرارات 

مجلس االمن الدولي املتعلقة مبحاربة هذه الظاهرة.

أمن أفغانستان

بعد احداث احلادي عش���ر من س���بتمبر، أطلقت 
الوالي���ات املتحدة عملية احلري���ة الدائمة لتقويض 
العمليات االرهابية في افغانس���تان واالطاحة بنظام 
طالب���ان وحتقيق األمن لالفغان وفي مؤمتر بون في 
ديس���مبر 2001 مت وضع قوات مساعدة لألمن الدولي 
بقرار دولي 1386 والتي اطلق عليها اس���م »ايساف« 
عملت الى جانب احلكومة االنتقالية االفغانية وتولت 
مهمتها قوات متعددة اجلنسيات واغلبها من حلف شمال 
االطلسي وضمت قوات »ايساف« نحو 61 الف عنصر 
من 41 بلدا، حيث تشارك الواليات املتحدة بأكبر عدد 
من القوات بلغ اكثر من 30 الف جندي ينتشرون في 

املناطق القبلية على احلدود مع باكستان.

حوض »المتوسط«
بعد هجمات احلادي عشر من سبتمبر تولى الناتو عمليات املراقبة عبر قوات 
بحرية ضد االنشطة االرهابية في حوض البحر املتوسط، حيث متركزت السفن 
احلربية التابعة للحلف شرق املتوسط وبدأت مبهمة مراقبة املنطقة في اكتوبر 
من العام 2001. وخالل احلد من االنشطة املرتبطة باالرهاب، كان التأثير االيجابي 

واضحا في االمن املتوسطي املتعلق باملجاالت التجارية واالقتصادية.

أول عملية لحفظ السالم
تطبيقا للمفهوم االستراتيجي حللف شمال االطلسي كان التدخل العسكري 
املباشر في العام 1994 ومتكنت طائرات احللف احلربية من اسقاط طائرات 
حربية انتهكت منطقة احلظر اجلوي فوق البوس���نة والهرسك، وكانت هي 
املرة االولى التي تشارك فيها قوات حلف الناتو في هذه املعركة. وبعد ان مت 
التوصل الى توقيع اتفاقية س���الم في البوسنة والهرسك في العام 1995 مت 
تكليف حلف الناتو مبوجب قرار مجلس االمن الدولي رقم 1031 بتشكيل قوة 
مكونة من 60 الف جندي لتولي حفظ السالم وترسيخ االستقرار في البالد، 

حيث كانت اول عملية حفظ سالم يقوم بها حلف الناتو على االطالق.

جهود كبيرة للحلف في افغانستان حلفظ السالم

األطلسي.. 
العمالق العسكري 

مظلة الحلفاء 
وحامي الشركاء

»األنباء« تنزل ضيفـًا على قيادة 
قـوات التحالـف فـي أوروبـا
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من بروكسل املدينة العاملية، حيث متتزج اللغات والثقافات 
االوروبية املتعددة وسط هدوء شوارعها وسكون احيائها ذات 
الثراء التاريخي العريق، ال يخترق صمت املدينة احلاملة إال 
زخات املطر اخلريفي وهبات نسـيم باردة وال يتخيل زائر 

العاصمة االوروبية ان حتتضن أعتى القوات العسكرية.
لكن الى الشمال من العاصمة البلجيكية وعلى بعد 65 كلم 
يتخذ اكبر وأقوى جتمع عسكري في العالم ضاحية مونس مقرا 
له، لتكون مسكنا إلدارة مقر القيادة العليا لقوات احللفاء في 

اوروبا بعد انتقاله من باريس في العام 1967.
مقر يختزل القرار العسكري للحلفاء بقيادة الواليات املتحدة 
األميركية وان اتفق االعضاء على انها القوة العظمى في العالم، 
اال ان بعض من حظيت »األنباء« بلقائهم ضمن جولة اعالمية 
ضمت زمالء املهنة من عدد من الدول االوروبية يبدون تساؤال 
الى متى ستظل هذه القوة هي املهيمنة على القرار العسكري 
وسياسة حلف شمال االطلسي رغم وجود 22 دولة اوروبية 

اعضاء في احللف من اصل 28؟
مسؤولون في حلف شمال االطلسي طلبو منا عدم االشارة 
الى اسمائهم وفقا لبرنامج اجلولة، وان كانوا يخفون انزعاجا 
من هذه الهيمنة، اال انهم يقرون ان الواقع الذي أنشـئ من 
اجله احللف في املاضي اليزال يلد حتديات جديدة حتسب 
لها الواليات املتحدة واالحتاد االوروبي حسـابات واقعية 
ايضا خلدمة املصالح املشـتركة للحلفـاء، مصالح حتميها 
اهداف احللف وفق آفاق التوسع والشراكة والعالقة باالحتاد 
االوروبي وبرامج عملياته العسكرية واالسـتراتيجية املستجدة 

دائما.

 مقر »الناتو« ـ بروكسل 
بشرى الزين


