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»الناتو«.. من ناٍد مغلق إلى ناٍد مفتوح لمواجهة التهديدات الجديدة لألمن العالمي

دي س�انتيس: ننظ�ر بقلق ل�� »النووي اإليران�ي« ألنه خطر حقيقي عل�ى دولنا وعلى أم�ن العالم.. وليس الغ�رب وحده مْن تح�رك ضد إيران ب�ل المجتمع الدولي
بورو: ال مانع من حوار مع طهران بشأن أفغانستان ولكن على اإليرانيين التوقف أواًل عن إمداد المتمردين بالدعم.. وإيران مستفيدة من عودة الالجئين األفغان إلى بلدهم
إي�ران عل�ى  العقوب�ات  تطبي�ق  وال  غ�زة  عل�ى  الحص�ار  تش�ديد  »المتوس�ط«  ف�ي  عملياتن�ا  م�ن  اله�دف  لي�س  روس�ين: 

روهلي: الحلف لم يهرم بل نجح في إع�ادة صياغة نفس�ه وم�ّر ب� 3 مراحل: 40 سن�ة 
من الحرب الباردة ثم تحول دول أوروبا الشرقية للديموقراطية وأخيرًا مرحلة ما بعد 11 سبتمبر

ن�درس جديًا تغيير نظ�ام تمويل الحل�ف الذي يقضي ب�أن تتحم�ل كل دولة تكلفة 
ما تس�اهم به ألن�ه نظام غي�ر ع�ادل يعني باختص�ار أن م�ن ال يقدم ش�يئًا ال يدفع ش�يئًا

محمد الحسيني � بروكسل
املاضية  على مدى السنوات 
بذل قسم الديبلوماسية الشعبية 
في حلف شمال األطلسي »الناتو« 
مجهودا كبيرا في شرح التغير 
اجلوهري الذي طرأ على أهداف 
احللف ودوره منذ سقوط جدار 
برلني وانهيار االحتاد السوفييتي 
حتى أحداث 11 سبتمبر وما تالها، 
مبينا لوسائل اإلعالم وللوفود 
الزائرة ملقره في بروكس���ل ما 
يقدمه احلل���ف اليوم من جهود 
لتعزيز السالم والتعاون الدوليني 
في عدة اجتاهات ومجاالت حالية 
ومس���تقبلية بدءا من العمليات 
العسكرية على األرض كما هو 
احلال في أفغانستان، حيث ينفذ 
احللف مهام عديدة بتكليف من 
األمم املتحدة واحلكومة األفغانية، 
وميهد لنقل السلطة األمنية الى 
أجهزة عس���كرية أفغانية يقوم 
بتدريبه���ا، وصوال ال���ى دوره 
البلقان ومساهمته  املستمر في 
في مكافحة القرصنة واإلرهاب 
والتص���دي حملاوالت انتش���ار 
أسلحة الدمار الشامل عبر تبادل 
املعلومات اخلاصة بهذا املجال مع 
الدول الش���ريكة وعرض برامج 
تدريبية عليها لإلفادة من اخلبرات 
والطاقات الضخمة للحلف، ومن 
الكويت العضو  الدول  بني هذه 
في مبادرة اسطنبول للتعاون 

التي انطلقت عام 2004.

الناتو لم يهرم

منذ نهاية احلرب الباردة الى 
اليوم ارتفع عدد الدول األعضاء 
في احللف ال���ى 28 دولة بينها 
21 أعضاء في االحتاد األوروبي، 
املتزاي���د  ويعك���س االهتم���ام 
ال���ى احللف قناعة  باالنضمام 
لدى هذه الدول بأن »الناتو« لم 
يهرم ولم تؤد التغيرات اجلذرية 
التي شهدها العالم الى ذوبانه، 
بل عل���ى العكس من ذلك متاما، 
فقد ثبت للدول املؤسسة للحلف 
ولتلك املنضمة الحقا لعضويته 
انه مظلة مهمة ومنصة مشتركة 
وجودها حيوي وضروري ملواجهة 
التحديات املستجدة على الساحة 
العاملية وأبرزها مخاطر اإلرهاب 
وانتشار أسلحة الدمار واخلطر 
الداهم الذي يحيق بالش���بكات 
اإللكترونية في عالم أصبح فيه 
كل شيء مرتبطا بالتكنولوجيا 

الرقمية وببرامج الكمبيوتر.

إستراتيجية 2020

ومن جهت����ه فريق »الناتو« 
يتابع عن كث����ب كل املتغيرات 
اجلارية، وقد أعد بقيادة أمينه 
انديرس فوغ  الدمناركي  العام 
راسموسن إستراتيجية جديدة 
بعنوان »إس����تراتيجية 2020« 
ستعرض على أعضاء احللف 
في القمة املقبلة في لش����بونة 
نوفمبر املقبل وستكون البوصلة 
اجلديدة التي سيتبعها احللف 

في مسيرته.
وقد ُعرضت اإلستراتيجية 
على فريق من اخلبراء برئاسة 
وزي����رة اخلارجي����ة األميركية 
الس����ابقة املخضرم����ة مادلني 
أولبرايت، وقدم الفريق العديد 

من املالحظات بهذا الشأن.
التعاون املستمر  وفي إطار 
مع »الناتو« شاركت »األنباء« 
ف�������ي ي����وم كام����ل مخصص 
للصح���اف����ة ف����ي كل من دول 
مب����ادرة اس����ط���نبول ودول 
احلوار املتوسطي للحديث عن 
هذه اإلستراتيجية وغيرها من 
القضايا املش����تركة مع احللف 
وعن األوضاع في أفغانستان.

ملف إيران ال يعني الغرب فقط

وكانت بداية احلديث مع رئيس 
الدائرة املختصة مبتابعة مبادرة 
اس���طنبول واحلوار املتوسطي 
ضمن قسم الديبلوماسية العامة 

باحللف نيكوال دي سانتيس الذي 
حتدث عن اجلهود املبذولة لإلعداد 
لطرح اإلستراتيجية اجلديدة، 
إضافة الى أهم القضايا الدولية 
املطروحة عل���ى أجندة احللف 

اليوم.
الى  وتطرق دي س���انتيس 
امللف الن���ووي اإليراني رافضا 
القول بأنه ملف يعني الغرب فقط 
ألنه يتعلق باملجتمع الدولي ككل 
وسببه عدم التزام إيران مبعاهدة 
منع االنتشار النووي ومطالبات 
الوكال���ة الدولية للطاقة الذرية 
مستش���هدا برأي كل من الصني 

وروسيا في هذا املجال.
وتابع دي سانتيس: »الناتو« 
لم يبدأ التحرك الدولي ضد إيران 
ومن ب���دأ ذلك هو مجلس األمن 
ونحن ننظر الى قضية انتشار 
النووي بقلق ألنها حتمل تهديدا 
ألمن بلداننا وأمن العالم خاصة إذا 
ما تسربت وامتلكتها مجموعات 
إرهابية، مضيفا: لسنا هنا نأخذ 
أي إجراء عس���كري هجومي بل 
نقوم بعمل دفاعي وكل ما نقوله 

إليران: توقفوا.

لم يطلب منا التدخل في الصراع 
العربي ـ اإلسرائيلي

وحول عدم التدخل في الصراع 
العربي � اإلسرائيلي رغم وجود 
مب���ادرة اس���طنبول واحلوار 
املتوسطي قال دي سانتيس: ان 
مسألة الشرق األوسط معقدة جدا 
وبالنسبة لنا كحلف لم يطلب أحد 
منا التدخل في ظل وجود العديد 
من الوسطاء الذين يقومون بهذه 
املهمة ولك���ن »الناتو« أعلن انه 
فيما لو حصل سالم وُطلب منا 
املساعدة فنحن مستعدون لبحث 
املشاركة، وميكننا في هذه احلالة 
توظيف املبادرات والبرامج التي 
نقوم بها في هذا االجتاه وبينها 
مب���ادرة اس���طنبول واحلوار 

املتوسطي.
وعن األوضاع في أفغانستان 
قال دي سانتيس: نحن نواصل 
عملنا بتكليف من األمم املتحدة 
أفغانستان  وبطلب من حكومة 
حتت غطاء كامل من الش���رعية 
وهدفنا واض���ح في منع حتول 
أفغانس���تان مج���ددا الى منبع 

للتهديد اإلرهابي لبلداننا.

ندعم الحوار بأفغانستان.. وال نديره

وعم���ا يث���ار ح���ول دور ل� 
»النات���و« في دعم ح���وار بني 
احلكومة األفغانية واملتمردين 
في ذلك البل���د قال: األمني العام 
للناتو انديرس فوغ راسموسن 
أوضح اننا ندع���م مبدأ احلوار 
في أفغانس���تان ولكن ال نديره 
حيث تقع هذه املهمة على عاتق 

األفغان أنفسهم.

إعادة صياغة لدور الحلف

الكلم���ة الثانية كانت لنائب 
رئيس قسم التخطيط السياسي 
في »الناتو« والذي يتولى كتابة 
خطابات األمني العام مايكل روهلي 
الذي بدأ حديثه بالتأكيد على ان 
املثل القائل »ال ميكن تعليم رجل 
عجوز أمورا جديدة« ال ينطبق 
على »الناتو« رغم مرور 61 سنة 
على تأس���يس احللف، موضحا 
انه في عص���ر العوملة وبعد ان 
عبر »الناتو« 3 مراحل: مواجهة 
احلرب الباردة طوال 40 سنة، ثم 
املرحلة الالحقة لها وحتول دول 
شرق أوروبا الى الدميوقراطية، 
وأخيرا مرحلة ما بعد 11 سبتمبر، 
إعادة  اس���تطاع احللف بنجاح 

صياغة نفسه ودوره.
واستشهد روهلي على نظريته 
بأن دوال كانت متحاربة س���ابقا 
أصبح���ت تنس���ق سياس���اتها 
العسكرية املشتركة اليوم ملواجهة 

التحديات املستجدة.

التحول من ناٍد مغلق إلى ناٍد مفتوح

الباردة  وأضاف: في احلرب 
كان دور احللفاء إشهار السالح 
بدال من استخدامه حلفظ التوازن، 
وقد جنح في ذلك، وبعد احلرب 
ثبت لنا ان توسيع التعاون أمر 
مهم، وحتول الناتو من ناد مغلق 
ومعد إلبقاء اآلخرين خارجا إلى 
ناد مفتوح الستقبال اآلخرين، 
وارتفع عدد األعضاء من 16 بعد 
احلرب الباردة مباشرة إلى 28، 
ولم نعد معنيني بحماية أوروبا 
العاملي ككل،  فقط بل بالس���لم 
ولذل���ك خرجنا من نطاق دائرة 
عملنا في أوروبا إلى أماكن أخرى 

منها أفغانس���تان التي تش���كل 
أكبر حتد لبلداننا اليوم في ظل 

استمرار سقوط الضحايا.

تحديات أشمل

وتابع روهلي: والتغير خرج 
عن منظومة األهداف العسكرية 
إلى مواجهة حتديات  التقليدية 
أش���مل منها مثال مواجهة خطر 
الهجمات اإللكترونية وما ميكن ان 
تعيثه من دمار وخراب في عصر 
تتقدم فيه التكنولوجيا باستمرار، 
وهذا يؤكد ان حفظ العالم يجب ان 

يتم بطريقة مختلفة اليوم.

مراجعة تمويل أنشطة الحلف

وردا على سؤال عن طبيعة 

املساهمات املالية للدول األعضاء 
 costs lie :في احللف أوضح روهلي
where they fall في إشارة الى ان 
كل دولة تتحمل تكلفة مساهمتها 
العس���كرية أو غيرها لكنه لفت 
الى وجود مراجعة لهذا النظام 
اليوم بعدما ثبت ان له سلبيات 
كثيرة فعندما ال تساهم دولة في 
ش���يء فهذا يعني انها لن تدفع 
ش���يئا، بينما عندما تقدم دولة 
أخرى عضوة باحللف مساهمة 
كبيرة فإنها تدفع مبالغ ضخمة 
أي ان القاعدة املتبعة تساعد على 

السلبية كما انها غير عادلة.

رسالة حول ضرورة تعاون الجميع

إل���ى  روهل���ي  وتط���رق 

اإلس���تراتيجية اجلديدة مشيرا 
الى ان الهدف منها التأكيد على 
أهمية وجود الناتو كمنظمة تقوم 
بدور أساسي على الساحة العاملية 
اليوم ولتوجيه رس���الة حول 
ضرورة تعاون جميع الدول في 
أماكن أخرى في العالم ومنها الهند 

والصني مثال لصالح اجلميع.
وختم روهلي حديثه بالقول: 
عمر الناتو ال يهم واملهم انه اليزال 

قادرا على التغيير.

العمليات البحرية.. وإيران وإسرائيل

الثالث في ورش���ة  املتحدث 
العمل كان مس���اعد األمني العام 
لشؤون العمليات السفير لورنس 
روسني الذي عدد أبرز مهام احللف 

اليوم ومنها دوره في أفغانستان 
والبلقان )كوسوڤو والبوسنة 
سابقا( ومكافحة القرصنة مقابل 
سواحل الصومال ومراقبة السفن 

في املتوسط منذ 2001.
ونفى روسني ان تكون مراقبة 
السفن في املتوسط هدفها مساعدة 
إسرائيل وتشديد احلصار على 
غزة، مشددا على ان املهمة بدأت 
قبل أزمة غزة بسنوات وهي تتم 
اليوم مبساعدة بعض الشركاء 
في املتوس����ط ومنهم املغرب، 
الفتا الى تنفي����ذ أكثر من 100 
ألف اتصال بسفن وتوقيف 150 
سفينة منذ بداية املهمة. كما أكد 
انه ليس هناك أي دور للمهمة في 
عملية تطبيق العقوبات الدولية 

على إيران.
وأشار الى ان الهدف النهائي 
في أفغانستان هو تسليم األمن 
الى القوات األفغانية بعد اعدادها 

من جيش وشرطة.

نعم للحوار مع إيران.. ولكن

املداخلة الرابعة كانت ملساعد 
األمني العام لشؤون الديبلوماسية 
العامة جان فرانسوا بورو الذي 
استضاف الوفد على غداء عمل 
وتطرق الى جملة من املواضيع 
منها إيران التي قال انه ال مانع 
من حوار معها بشأن أفغانستان 
ولكن عليه���ا أوال التوقف عن 
السماح بتهريب األسلحة ومتويل 
املتمردين هناك، مشيرا إلى ان 
إيران معنية مباشرة مبا يجري 
في أفغانستان في ظل وجود عدد 
كبير من الالجئني لديها، وذكر ان 
عودة أكثر من 5 ماليني الجئ الى 

أفغانستان أفاد إيران كثيرا.

دور المرأة األفغانية

ولف����ت بورو ال����ى خطورة 
ت����رك أفغانس����تان قبل ضمان 
استقرارها وانعكاسات ذلك على 

دول اجلوار، خاصة باكستان 
النووية، كم����ا حتدث عن دور 
املرأة في أفغانستان مستشهدا 
برأي املرأة األولى التي تتولى 
منصب »محافظ« في أفغانستان 
ح����ول أهمية الدور الذي ميكن 
للم����رأة األفغاني����ة ان تلعبه 

مستقبال.

»الناتو«.. وروسيا

وبعد ذلك حتدث مس����ؤول 
قس����م الصحاف����ة واإلعالم في 
احللف روبرت بيتش����زيل عن 
عالقات احللف مع روسيا، مشيرا 
ال����ى ان التركي����ز ينصب على 
مساحات االلتقاء بني اجلانبني 
رغم وجود تباينات حول ملفات 
معينة مثل متسك احللف بوحدة 
أراض����ي جورجي����ا وموضوع 
الدرع الصاروخية، مشيرا الى 
ان اجلانبني على قناعة بأن لدى 

كل منهما ما يفيد اآلخر.

تجربة ألبانيا وبلغاريا

وختام الورشة كان حوارا مع 
املندوبني الدائمني لكل من ألبانيا 

وبلغاريا لدى احللف.
ممثل بلغاريا السفير تودور 
تشوروڤ حتدث عن التزام بالده 
في مهمة احللف بأفغانستان وعدم 
امليزانية اخلاصة بها  تخفيض 
التقش���فية في  رغم اإلجراءات 
بالده. ونفى ان تكون روس���يا 
مانعت دخول بلغاريا الى عضوية 
احللف أو ان يكون ذلك مصدر 
إزعاج لها، مضيفا: على العكس 
لم يبد الروس أي ممانعة وهم 

مازالوا من أهم شركائنا.
الس���فير  ألبانيا  أما مندوب 
ارتور كوكو فأكد ان بالده ملست 
وجود تكافؤ بني أعضاء احللف 
في مختلف األم���ور وانها تقدر 
التي  املفت���وح  الباب  سياس���ة 

ينتهجها الناتو.

مندوب ألبانيا السفير آرتور كوكو روبرت بيتشزيل مندوب بلغاريا السفير تودور تشوروڤمايكل روهلي جان فرانسوا بوروالسفير لورنس روسني نيكوال دي سانتيس

إحدى باحات مقر الناتو في بروكسل تبدو فيها أعالم الدول األعضاء

جانب من غداء العمل الذي أقامه على شرف الوفد مساعد األمني العام لشؤون الديبلوماسية العامة جان فرانسوا بورو

»األنب�اء« في زي�ارة جديدة لمقر حلف ش�مال األطلس�ي لمتابعة االس�تعدادات ل� »إس�تراتيجية 2020«

الدول ال� 28 األعضاء في »الناتو«
مالحظاتاالنتسابالدولةتاريخ االنضمام
دولة مؤسسةبلجيكا4 ابريل 1949
دولة مؤسسةكندا4 ابريل 1949
دولة مؤسسةالدمنارك4 ابريل 1949

دولة مؤسسةفرنسا4 ابريل 1949

سحبت فرنسا قيادتها العسكرية سنة 1966، 
من ذلك العام حتى عام 1993 كانت منفردة عن 
البنية السياسية حللف الناتو وقد قرر الرئيس 

الفرنسي ساركوزي في 2009 عودة فرنسا 
للقيادة العسكرية له بعد انقطاع منذ عام 66

دولة مؤسسةآيسلندا4 ابريل 1949

لم تكن آليسلندا قوة عسكرية متلك قوة قائمة، 
بعض القوات األميركية بقيت بشكل طارئ هناك 

)سحبت هذه القوات في عام 2006(، الدفاع 
البحري اآليسلندي أرسل في اآلونة األخيرة 

البحرية بعض القوات املدربة في النرويج الى 
حلف الناتو

دولة مؤسسةإيطاليا4 ابريل 1949
دولة مؤسسةلوكسمبورغ4 ابريل 1949
دولة مؤسسةهولندا4 ابريل 1949
دولة مؤسسةالنرويج4 ابريل 1949
دولة مؤسسةالبرتغال4 ابريل 1949

اململكة 4 ابريل 1949
دولة مؤسسةاملتحدة

الواليات 4 ابريل 1949
دولة مؤسسةاملتحدة

18 فبراير 
األولىاليونان1952

قامت اليونان بسحب قواتها من حلف الناتو 
من عام 1974 حتى عام 1980 بسبب مجموعة من 

التوترات اليونانية � التركية.
18 فبراير 

األولىتركيا1952

الثانيةأملانيا9 مايو 1955

في ذلك الوقت )أي عام 1955( التحقت أملانيا 
بحلف الناتو حتت اسم أملانيا الغربية وبعد 

احتاد املانيا الغربية والشرقية معا )عام 1990( 
بقيت أملانيا مع حلف الناتو حتت اسمها احلالي.

الثالثةإسبانيا30 مايو 1982
12 مارس 

الرابعةتشيك1999

12 مارس 
الرابعةاملجر1999

12 مارس 
الرابعةپولندا1999

29 مارس 
اخلامسةبلغاريا2004

29 مارس 
اخلامسةاستونيا2004

29 مارس 
اخلامسةالتفيا2004

29 مارس 
اخلامسةلتوانيا2004

29 مارس 
اخلامسةرومانيا2004

29 مارس 
اخلامسةسلوڤاكيا2004

29 مارس 
اخلامسةسلوڤينيا2004

السادسةألبانيا1 أبريل 2009
السادسةكرواتيا1 أبريل 2009
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في نقاش مفتوح مع »األنباء« وممثلي عدد من الصحف العربية

أمين عام الناتو: دول الحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول
قادرة على لعب دور أكبر في أفغانستان عسكريًا وماليًا وثقافيًا ودينيًا

»األم�ن التكميل�ي« المتمث�ل في 
البن�اء والتنمية بالتزام�ن مع العمليات 
على  للس�الم  الضمان  ه�و  العس�كرية 
المدى البعيد في أفغانس�تان أو أي بلد

التع�اون من أجل أم�ن العالم هو 
أب�رز عناوي�ن اإلس�تراتيجية الجديدة 
ش�ركائنا  س�فراء  ودعون�ا  للحل�ف 
بش�أنها آرائهم  وإبداء  عليه�ا  لالطالع 

رغ�م كل ما يق�ال صورتنا لدى الش�عب األفغان�ي جيدة ج�دًا وأعداؤنا أقلي�ة وازدياد ع�دد الضحايا 
س�ببه زي�ادة الق�وات ومهاجم�ة معاق�ل طالب�ان التي تعل�م أنه�ا إذا خس�رتها فلن تق�وم له�ا قائمة

تضمنت ورش����ة العمل نقاشا 
مفتوح����ا مع أمني ع����ام »الناتو« 
الدمناركي أنديرس فوغ راسموسن 
الذي اس����تهل حديثه مبقدمة قال 
فيها انه كان في غاية الس����عادة 
كونه قد التقى عددا كبيرا من قادة 
دول احلوار املتوس����طي ومبادرة 
اس����طنبول، إضافة إل����ى لقاءاته 

بسفراء هذه الدول.
وقال راسموسن وهو رئيس 
وزراء سابق للدمنارك ان الطرفني 
يواجهان حتديات مشتركة أبرزها 
مكافحة اإلرهاب والقرصنة ومنع 
انتشار أسلحة الدمار وكلها تهديدات 
يجب التعامل معها بالتعاون عبر 

احلدود.
وتابع راسموس����ن ان احللف 
الش����راكة مع  الى تفعيل  يتطلع 
دول مبادرة اس����طنبول واحلوار 
املتوسطي »ألن شركاءنا إضافة الى 
اآلراء  السياسي وتبادل  التشاور 
ميكن أن يقدموا املساعدة العسكرية 
إذا احتجناه����ا أو مس����اعدتنا في 
مهامنا ومنها مثال تدريب القوات 
في أفغانستان واملساهمة في عملية 

تريد عودة طالبان.
وعن تعليقه على ازدياد عدد 
الضحايا قال: قررنا إرسال مزيد 
من اجلنود ونحن اليوم نخوض 
معارك في معاقل طالبان في هلمند 
وقندهار وغيرها، وحركة طالبان 
تعلم انها إن لم تقاتل فستخسر 
كل شيء ولن تقوم لها قائمة ولكن 
ه����ذا ال يلغي اننا حققن����ا تقدما 
كبيرا جدا في كل املجاالت خاصة 
الصحة، إذ يستفيد اليوم 85% من 
السكان من الرعاية الطبية مقابل 
6% س����ابقا، والتعليم والطرقات، 
حيث بنينا آالف املدارس و11000 

كلم من الطرقات.

الهند والصين

وختاما ُس����ئل راسموسن عن 
إمكانية مشاركة الهند والصني في 
الوجود العسكري في أفغانستان 
فأج����اب: ال أعتق����د ان البلدي����ن 
سيساهمان بقوات ولكننا نؤمن 
بأنه البد من شراكة معهما لتحقيق 
أهدافنا فيم����ا يصب في املصالح 

املشتركة للجميع.

مساعدة نفسه ولن نتركه قبل أن 
يتمكن من حماية نفسه بنفسه.

وأضاف راسموسن: أنا مؤمن 
بأن����ه لو تركنا أفغانس����تان قبل 
الوقت الالزم فسيعود اإلرهابيون 
للحص����ول على مالذ آمن لش����ن 
هجماتهم وميكنهم االنتشار عبر 
وسط آس����يا وحوله، كما ميكنهم 
أن يضربوا االستقرار في باكستان 

وهي دولة نووية.

صورتنا جيدة جدًا

ورفض أمني عام »الناتو« اتهام 
احلل����ف بأن صورته س����يئة في 
أفغانستان بقوله: صورتنا هناك 
جيدة ج����دا وهناك غالبية كبيرة 
من السكان تؤيدنا ألنهم يعلمون 
ان وجودنا ض����روري حلريتهم 
وتقدمهم، وهن����اك أقلية صغيرة 

من الدعم املال���ي، إضافة للدعم 
االجتماع���ي والثقافي والتوعية 
الدينية التي ميكن أن يكون لها 
دور كبير بوجه التطرف، وأعرب 
راسموس���ن عن رضاه عن سير 
عمليات تدريب الشرطة واجليش 
األفغانيني، مش���يرا الى توقعات 
بأن يبلغ عديد هذه القوات 300 

ألف بحلول أكتوبر 2011.

لن نغادر أفغانستان إال..

وحول ما يثار من وقت الى آخر 
عن إمكانية االنسحاب الكامل من 
أفغانستان واجلداول الزمنية بهذا 
اخلصوص أجاب أمني عام »الناتو« 
قائال: لن نغادر أفغانس����تان قبل 
أن نتأكد من أن طالبان لن تعود 
أبدا الى السلطة، ونحن موجودون 
الش����عب األفغاني على  ملساعدة 

اجلنرال بترايوس مكان اجلنرال 
ماكريستال قال: إن تغيير القائد 
ال يعني تغييرا في اإلستراتيجية 
ألننا سنمضي قدما بإستراتيجيتنا 
هن���اك، خاصة ان بترايوس كان 
من املعنيني بتطبيق اخلطة قبل 
توليه القيادة وفي صميمها حماية 

الشعب األفغاني.
وردا على س���ؤال ح���ول ما 
قص���ده ف���ي مقدم���ة كالمه عن 
مطالبة الدول اإلس���المية مبزيد 
من الدعم أجاب راسموسن: ميكن 
أوال توفير اجلنود ألن املشاركة 
الفعالة للدول اإلسالمية ستوضح 
للجميع أن ما يجري ليس عبارة 
عما يشيعه البعض من أن هناك 
صراع أديان وسيؤكد ان ما نقوم 
به هو ص���راع ضد اإلرهاب، كما 
ميكن للدول اإلسالمية تقدمي املزيد 

مع األخطار املستجدة ومنها أوال: 
الهجمات الصاروخية بصواريخ 
بعيدة املدى ممكن تزويدها برؤوس 
نووية وملواجهتها ينبغي العمل 
على إنش���اء الدرع الصاروخية، 
وثانيا: الهجمات اإللكترونية التي 
بإمكانه���ا أن تتس���بب أيضا في 
خسائر ضخمة وفوضى كبيرة.

وقال راسموسن انه متت دعوة 
س���فراء دول احلوار املتوسطي 
ومب���ادرة اس���نطبول لع���رض 
إستراتيجية 2020 للحلف والتي 
قام مبراجعتها وإبداء املالحظات 
حولها فريق خبراء برئاسة وزيرة 
اخلارجي���ة األميركية الس���ابقة 
مادلني أولبرايت، مضيفا: سنعطي 

شركاءنا فرصة إلبداء الرأي.
وتعليقا عل���ى تغيير قيادة 
التحالف في أفغانستان عبر حلول 

لقادة دوله في لش����بونة نوفمبر 
املقبل، مش����يرا ال����ى ان من أهم 
عناوينها التعاون من أجل األمن.

وحتدث راسموسن عما يسمى 
ب� »األمن التكميلي« والذي يشمل 
عمليات البناء والتنمية الى جانب 
العمليات العس���كرية مستشهدا 
بالوضع في أفغانس���تان، حيث 
قال إن السالم على املدى الطويل 
ال يتم دون بناء مؤسسات صلبة 
إذا وفرنا  ومتماس���كة، مضيفا: 
للناس حياة أفضل وفرص عمل 
واقتص���ادا جيدا ف���إن ذلك هو 
الطريق األفضل لتعزيز االستقرار 

واألمن.

األخطار المستجدة

ب���أن  وش���رح راسموس���ن 
االستراتيجية اجلديدة ستتعامل 

إعادة البناء والدعم اإلنساني لذلك 
البل����د، كما انه بإمكان ش����ركائنا 
كونه����م دوال إس����المية االعتماد 
الثقافية والدينية  على خلفيتهم 
التقارب بني ش����رائح  لتحقي����ق 
املجتمع األفغاني ومساعدته على 

جتاوز األزمة«.
وأعرب راسموسن عن ارتياحه 
العالقات بني  وس����عادته لتطور 
اجلانبني، مشيرا الى ان عدد عمليات 
وبرامج التعاون مع دول املتوسط 
ارتف����ع الى 700 ومع دول مبادرة 

اسطنبول الى 400.

اإلستراتيجية الجديدة

وأشار أمني عام حلف »الناتو« 
الى ان اجلهود تنصب حاليا على 
االستعدادات لعرض اإلستراتيجية 
اجلديدة للحلف على القمة املقبلة 

بلجيكا بمواجهة تحدي التقسيم.. ترأس األوروبي بحكومة مؤقتة
محمد الحسيني � بروكسل

بلجيكا ليست دولة عادية، فإضافة إلى موقعها االستراتيجي 
الذي س����اهم في ان تكون عاصمتها اجلميلة واألنيقة بروكس����ل 
عاصمة ألوروبا ومقرا لدول حلف ش����مال األطلسي كانت بلجيكا 
على الدوام حاضرة بفاعلية في كل فكرة أو مشروع على طريق 
الوحدة األوروبية، الس����يما ان الن����واة األولى لالحتاد األوروبي 
كانت في ثالثي البينيلوكس )بلجيكا وهولندا ولوكس����مبورغ(. 
ومن يزور بلجيكا الي����وم لن يتغير عليه جمال املكان وال طيبة 
الشعب وبساطته، لكنه البد ان يفاجأ بتصاعد غير مسبوق حول 
االنقسام القومي داخل البالد بني اجلزأين الفالمنكي )النيرلندي( 
والڤالوني )الفرنسي( إلى جانب األقلية األملانية رغم ان بلجيكا 
بدأت رس����ميا اخلميس املاضي الرئاسة الدورية نصف السنوية 
لالحتاد األوروبي وهي بقيادة حكومة تصريف أعمال برئاس����ة 
ايڤ لوتيرم، ورمبا يستغرق تشكيل احلكومة اجلديدة بعد ظهور 
نتائج االنتخابات األخيرة التي فاز فيها االنفصاليون الفالمنكيون 
اسابيع أو حتى أشهرا يتنقل خاللها املنسق املكلف من قبل امللك 
ب����ني الفرقاء لتأم����ني ائتالف قادر عل����ى إدارة البالد. وقد أفضت 
االنتخابات األخيرة التي أجري����ت في 13 يونيو املاضي الى فوز 

حزب التحالف الفالمنكي اجلديد بزعامة بارت دي ويفر خاصة ان 
األخير متردد بشأن تولي رئاسة احلكومة. ومظاهر االنقسام بني 
القوميتني الرئيسيتني يالحظها الزائر بشكل جلي في التلفزيون 
)التلفزيون الرسمي يبث بلغتني عبر موجتني مختلفتني من نفس 

املقر( واإلذاعة والصحف واألحاديث السياسية والشعبية.
وقال أحد الديبلوماسيني األجانب ل� »األنباء«: في املقاطعات 
الشمالية هناك غالبية فالمنكية مقابل غالبية ڤالونية )فرنسية( 
في اجلنوب ولوال وقوع بروكس����ل في الش����مال وهي تضم عددا  
كبيرا من الس����كان الڤالونيني وجهود امللك واملعارضة األوروبية 

خوفا من انعكاسات التقسيم لكان التقسيم قد وقع فعال.
وبعيدا عن السياس����ة تبقى معالم بروكسل، مدينة التماثيل، 
محافظة على هيبتها وأناقتها وجمالها ففي كل زاوية وشارع من 
العاصمة البلجيكية قصة أو معلم وخاصة في الساحات وأشهرها 
ال� »جران پالس« وال� »جران سابلون« والكنائس وأشهرها السان 
ميش����ال والس����ان جاك وبازيليك بوكلبيرغ، إضافة الى القصر 
الصيني والبرج الياباني ومجسم األتوميوم وستاد هيسل لكرة 
القدم ومباني االحتاد األوروبي وأشهرها مبنى البرملان األوروبي 

إضافة الى مقر الناتو وغيرها من املعالم الكثيرة.
بقايا أحد أسوار املدينة القدمية الذي يقع بني ساحتي »السابلون« والـ »غران پالس« في العاصمة البلجيكية

أحد أزقة حي »السابلون«  .. وأمام مجسم »األتوميوم« الشهير الزميل محمد احلسيني أمام »املانكني پيس« قصر العدل في بروكسل األضخم في العالم

راسموسن مع مدير التحرير الزميل محمد احلسيني والصحافيني العرب في مقر احللف في بروكسل

األمني العام انديرس فوغ راسموسن متحدثا وإلى جانبه رئيس دائرة احلوار املتوسطي 
ومبادرة اسطنبول في قسم الديبلوماسية العامة باحللف نيكوال دي سانتيس

»األنب�اء« في زي�ارة جديدة لمقر حلف ش�مال األطلس�ي لمتابعة االس�تعدادات ل� »إس�تراتيجية 2020«

مناطق تقطنها 
األقلية املانية

خريطة القوميات في بلجيكا

مناطق ذات الغالبية الفالمنكي

مناطق ذات غالبية ڤالونية

بروكسل )جتمع مختلط(


