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األطلسي.. 
العمالق العسكري 

مظلة الحلفاء 
وحامي الشركاء

»األنباء« تنزل ضيف�ًا على قيادة 
ق�وات التحال�ف ف�ي أوروب�ا
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ساحرة بثرائها التاريخي، رائعة بجزرها املتهادية على 
خليجها الرمادي، قبلة السياحة العاملية، ومتذوقي أطباق 
»البيتزا« الشهية، جميلة بشعبها الودود، أخاذة بأجوائها 

الدافئة التي تشعر زائرها انه من أهل املكان.
هكذا تبدو نابولي ثالث أكبر مدن إيطاليا، ومن املفارقة 
ان تكون معقل »املافيا« اإليطالية هي نفسها التي حتتضن 
مقر قيادة التحالف البحرية، رغم لباس املدنية السياحي 
بامتياز، رمبا انها استراتيجية »مافوية« ال تنفي عن املدينة 
البحرية هذه التهمة رغم متتعها بحصانة »الناتو« الذي 
تنطلق عمليات قواته البحرية من نابولي لضمان حرية 
البحرية وحماية عمليات الشحن لدول التحالف والشركاء 
من األخطار البحرية املتصاعدة والتي تتطلب قدرات 
استخباراتية متطورة بشكل دائم، وخاصة في املناطق 
التي تتمركز فيها مصالح أمنية كحماية عمليات الشحن 

وامدادات الطاقة بحرا.
ونظرا لكون أكثر من 90% من التجارة العاملية تتم عبر 
البحار واحمليطات، فإن األمن البحري بات يشكل قضية 
رئيسية وهامة في السياسة العسكرية للناتو، عبر مكافحة 
اإلرهاب الدولي، ما حدا بحلف ش�مال األطلسي الى 
توسيع نطاق عملياته البحرية ونقل مجالها لتشمل بحار 
ومحيطات العالم مع الدول األعضاء والشركاء الفاعلني 

ملراقبة حركة املالحة البحرية التجارية وغيرها.

مقر قوات التحالف البحرية - نابولي
بشرى الزين

الوفد اإلعالمي أمام مقر قوات التحالف البحرية في نابولي

قائد قوات التحالف البحرية أكد أن التعاون مع الكويت يسير بشكل جيد

جيميغناني: عمليات »الناتو« عبر البحار.. ضد اإلرهاب أواًل
ونعمل بقوة وشفافية لصّد أي أنشطة خارجة عن القانون

أحداث احلادي عشر من سبتمبر 
بتنفيذ عملية واس���عة ملكافحة 
اإلرهاب، أطلق عليها اسم »املسعى 
النش���ط« بهدف ردع التهديدات 
اإلرهابية في شرق حوض البحر 
األبيض املتوسط ليتم توسيعها 
في العام 2003 حلراس���ة سفن 
الش���حن التجارية عبر مضيق 
جبل طارق، حي���ث بدأت قوات 
احللف الصعود على منت السفن 
مبوافقة ال���دول التي ترفع هذه 
السفن أعالمها، لتشمل بعد ذلك 
مجال حوض البحر املتوس���ط 

بكامله.
كما حت���دث جيميغناني عن 
طبيع���ة التعاون م���ع البحرية 
الكويتية في ظل التهديدات األمنية 
التي تعرفها منطق���ة اخلليج، 
موضحا ان مجال التعاون يسير 
بشكل جيد وان تدريبات مشتركة 
ج���رت بني قوات حل���ف الناتو 
والقوات البحرية الكويتية وفقا 
التفاقية اسطنبول للتعاون التي 
تضمن تبادل املعلومات واجراء 
التدريبات املشتركة حول مختلف 
التهديدات اإلرهابية، مشيرا الى 
أهمية ه���ذه التدريبات لتطوير 
التعاون املشترك، ودعم  مجال 
االس���تقرار واألمن في املنطقة 
ومواجهة العمليات واملشاكل غير 
املشروعة كانتشار أسلحة الدمار 
الش���امل وأمن احلدود وتهريب 

املخدرات.

للعمل سويا وملدة زمنية معينة 
الكاملة إلدارة  القدرات  لزيادة 
عمليات احللف وحلماية مواردنا 
وحتقيق االستمرار فيما نسميه 
املعرف���ة الدائمة لألوضاع في 

البحار.
وملا كان التركيز على منطقة 
البحر األبيض املتوسط ذا أهمية 
كبرى لدى حلف شمال األطلسي 
فإن جيميغناني رأى ان األنشطة 
اإلرهابي���ة حول ه���ذه املنطقة 
القيام بها ويسهل أيضا  يسهل 
التعامل ضدها بتعاون الشركاء 

الفاعلني.
ان  الى  وتطرق جيميغناني 
البحرية  قيادة قوات احللف���اء 
تهدف الى ان تكون على استعداد 
الجراء مجموع���ة من العمليات 
العس���كرية في جمي���ع أنحاء 
املنطقة التابعة للرقعة اجلغرافية 
للناتو وخارجها وحماية البحار 
التجارية واحملافظة  واألنشطة 
على أمن دول حلف شمال األطلسي 

ومصاحله االقتصادية.
وبناء على اتفاقيات التعاون 
واحلوار التي تتضمن »الشراكة من 
أجل السالم« واحلوار املتوسطي، 
واتفاقية اسطنبول للتعاون، فإن 
التشاور واملشاركة من غير دول 
احللف هو دعم لعمليات احللف 

وردع أي تهديدات أو عدوان.
كما ذكر ببداية أولى عمليات 
قوات التحال���ف البحرية عقب 

فإن احللف يعمل على تعزيز 
القدرات العسكرية والتخطيط 
للعملي���ات البحري���ة املعقدة 
وتنفيذه���ا وكذلك يعمل على 
تطوير التعاون مع الش���ركاء 
ودعم هذا املج���ال عبر تبادل 
املعلومات حيث ذّكر جيميغناني 
باالتفاقيات التي تربط الناتو 
بدول مثل )املغرب، أوكرانيا، 
إسرائيل، روسيا...( مشيرا الى 
ان هذه العمليات ميكن ان تلعب 
دورا مهما في مكافحة اإلرهاب 
الدولي، ما يفتح املجال أمام دول 
غير محس���وبة على »الناتو« 

من دول غير محسوبة على احللف 
إميانا بدور هذه القوات البحرية 

في تأمني السالمة البحرية.
ال���ى ان عملي���ات  واش���ار 
املجموع���ات اإلرهابية تطورت 
بش���كل كبير مما حت���م علينا 
التطوير في القدرات واالمكانيات 
البحرية العسكرية »تبعا لتغير 

البيئة احمليطة بنا«.
وبالنظر الى ازدياد األنشطة 
التجاري���ة البحري���ة وتداخل 
املصالح األمنية للناتو بدول 
البحر األبيض املتوسط والدول 
املتعاونة مع احللف عبر العالم 

بأن جناح العمليات البحرية عبر 
الرقع���ة اجلغرافية لدول حلف 
الناتو والش���ركاء يحفز الناتو 
عل���ى أداء دور متميز في مجال 

األمن البحري.
التحالف  قال قائ���د ق���وات 
البحري���ة التابع���ة ملركز قيادة 
نابول���ي األدمي���رال موريزيو 
جيميغناني في حديثه الى الوفد 
اإلعالمي الزائر: إن مقر هذه القوات 
انطلقت منه عدة عمليات نشطة 
ملكافحة اإلرهاب الدولي وستظل 
مستمرة في مهمتها هذه ضمن 
مهامها الدائمة والرئيسية التي 
تقوم بها مع الشركاء ملراقبة األمن 
البح���ري واالنخراط حتى ضد 
الدول املجاورة بجميع الس���بل 

املمكنة.
واضاف جيميغناني: نعمل 
بقوة وشفافية مع جميع الفاعلني 
الذين يس���تطيعون لعب دور 
في محاربة اإلرهاب وأنش���طة 
أخرى خ���ارج قوانني املجموعة 

الدولية.
البحري  املسؤول العسكري 
الذي أقر بانه بعد الثماني سنوات 
التي أعقبت أحداث احلادي عشر 
من سبتمبر لم نفشل في مواجهة 
أي حدث يواجه املالحة البحرية، 
ورأى ان ذلك ال يعد جناحا في 
مكافحة اإلرهاب حلد اآلن، مذكرا 
الفعلية  بالتعاون واملساهمات 
التي يتلقاها حلف شمال األطلسي 

في رحلة مكوكية من العاصمة 
البلجيكية بروكسل توجه الوفد 
الى مدينة  الزائر جوا  اإلعالمي 
نابولي اإليطالية عبر العاصمة 
روما فور انتهاء جولته ولقاءاته 
من مقر حلف ش���مال األطلسي 
ولتكون عاصمة إقليم كامبانيا 

اإليطالي آخر محطة له..
برنامج اجلولة الذي دام يوما 
واحدا قادنا الى مقر قيادة قوات 
البحري���ة في نابولي  التحالف 
والتي تتولى مهمة احملافظة على 

األمن البحري.
ويرى املسؤولون العسكريون 
من ممثل���ي دول حلف ش���مال 
األطلس���ي ان ما يضمن النجاح 
الدائ���م لعمليات ه���ذه القوات 
البحري���ة هو وجود تعاون بني 
الفاعلني  دول احللف والشركاء 
في مجاالت متعددة تشمل تبادل 
املعلوم���ات وتطبي���ق القانون 
وتطوير الق���درات واالمكانيات 

العسكرية.
وإذا ك�����ان املس����ؤول��ون 
العسكريون في مقر قيادة قوات 
التحالف البحرية يؤكدون على ان 
بحار ومحيطات العالم حتولت 
الى بيئة تزخر مبمارسة آخرين 
لنشاطات إجرامية وعدائية مبا 
في ذلك عمليات اإلرهاب الدولي 
وتهريب األس���لحة واملخدرات 
وأعمال القرصنة والهجرة غير 
الشرعية فإنهم يقرون باملقابل 

طورن�ا قدراتن�ا وإمكانياتن�ا العس�كرية تبع�ًا لتط�ور العملي�ات اإلرهابية

»الحارس اليقظ« 
و»المسعى النشط«

عمليات األمن 
البحرية

منذ انطالقة عملية »املسعى النشط« 
بعد احداث احلادي عشر من سبتمبر 
بهدف ردع التهدي��دات االرهابية في 
مناطق البحر االبيض املتوسط متكنت 
قوات التحالف البحرية من رصد 10 آالف 
سفينة والصعود على منت اكثر من 200 
سفينة مشكوك فيها وحراسة نحو 600 

تعبر مضيق جبل طارق.
اليقظ«  وجنحت عمليتا »احلارس 
و»املسعى النشط« في اعاقة النشاطات 
االجرامية في البحر )تهريب االسلحة، 
االجتار بالبشر، وشحنات املخدرات(، 
وذلك باالعتم��اد على التعاون وتبادل 
املعلوم��ات مع اجلهات املكلفة بتطبيق 
القانون املدني كخفر السواحل وحرس 
احلدود واجلمارك، ومن خالل مركز الناتو 
التجريبي املشترك لتحليل املعلومات في 
نابولي بإيطاليا الذي يس��تقبل قاعدة 
بيان��ات 2500 وحدة يوميا لألنش��طة 
التي تعبر املمرات البحرية املراقبة وذلك 
بالتعاون مع شركات الشحن التجارية 
ومركز الناتو لعمليات الشحن في نورث 
دود في اململكة املتحدة وبالتنسيق مع 

املنظمة البحرية الدولية في لندن.

تش��مل مه��ام ق��وات 
التحالف البحرية ما يلي:

الناتو  � قي��ام ق��وات 
البحرية بدوريات مراقبة 
البحرية  لط��رق املالح��ة 
البحري��ة،  واملضاي����ق 
خاصة تلك التي تس��لكها 
عادة ناقالت النفط والغاز 
التحتية  البنية  واستطالع 
البحري��ة، مث��ل منصات 
التنقيب ونقاط التصدير.

� التخطيط لعمليات امنية 
بحرية وتنفيذها حتت امرة 
الناتو أو بدعم منه والتركيز 
على عملي��ات االعتراض 

البحرية املعقدة.
العقي��دة  � ارس����اء 
العسكرية ووضع ترتيبات 
لتعاون مدني � عس��كري 
مع الوكاالت واملنظمات مبا 
في ذلك اجلوانب القانونية 
العمل بني مقر  لتس��هيل 
القيادة البحرية والوكاالت 

املدنية الوطنية والدولية.
� املتابعة الدائمة للوضع 
في البحار واحمليطات من 
املراقبة  خالل عملي���ات 
واالس��تط�الع وجم����ع 
املعلومات االستخباراتية 

وتبادل املعلومات.

االدميرال موريزيو جيميغناني خالل حديثه الى الصحافيني

منظر ملدينة نابولي

مهمات بين بروكسل ونابولي
بناء على دعوة بعثة الواليات املتحدة الدائمة في حلف 
شمال االطلسي، شاركت »األنباء« في جولة اعالمية دامت 
ثالثة ايام ضمت عددا من الصحافيني من مختلف اجلنسيات، 
 وش��ملت برنامجا مكثفا على مدى ثالث��ة ايام للوقوف 
عل��ى مهمات قيادة قوات التحال��ف في كل من العاصمة 
البلجيكية بروكس��ل وكذلك التعرف على انشطة القوات 
البحري��ة اآلم��رة للناتو ف��ي مقرها في مدين��ة نابولي 

االيطالية.
وبهذا نس��تذكر جهود القس��م االعالمي في السفارة 
االميركية بالكويت واملرافقة من بعثة الشؤون العامة االميركية 

الدائمة لدى الناتو ريبا كريستر، فشكرا للجميع.


