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تحدث في حلقة نقاشية عن عمليات الحلف خارج أراضي الدول األعضاء 

الكولونيل ميشال كرسانزي لـ »األنباء«:
ندعو الكويت لتعزيز تعاونها العسكري مع »الناتو«

يركز »الناتو« خارج إطار التزامه بالدفاع عن اراضي الدول 
األعضاء في احللف على التعاون العس���كري مع مجموعة من 
الدول مت تقسيمها على أساس إقليمي وهي، بحسب الكولونيل 
في احللف ميش���ال كرسانزي: روسيا الشريك االستراتيجي، 
اوكرانيا وش���رق اوروبا التي تشكل 3 حاالت خاصة، القوقاز 
ال���ذي يضم 3 بلدان حي���ث مت جتميد 3 نزاعات فيه، آس���يا 
الوسطى وهي 5 دول واقعة بني روسيا والصني، البلقان الذي 
يضم 6 دول نصفها منضمة للحلف والنصف اآلخر في طريقه 
لالنضمام، 6 دول في اوروبا الغربية، دول احلوار املتوسطي 

وهي 6 بلدان عربية واسرائيل، اما دول »مبادرة 
اسطنبول للتعاون« فهي 4 بينها الكويت، واخيرا 
بلدان االتصال أبرزها اليابان وكوريا اجلنوبية.
وقال الكولونيل خالل حلقة نقاشية شاركت 
فيه���ا »األنباء« ان أجندة الناتو إزاء مجموعتي 
»احلوار املتوسطي« و»مبادرة اسطنبول للتعاون« 
هي حتقيق الشراكة والتعاون مع دولهما وفقا 

لرؤية اقليمية.
واضاف ان عالق���ة »الناتو« مع املجموعتني 
تهدف لدعم األمن واالس���تقرار في املنطقة عبر 
أنشطة عس���كرية يقدمها احللف باإلضافة الى 
احلرب عل���ى اإلرهاب واملس���اهمة في عمليات 

بقيادة الناتو.
وقال الكولونيل موضحا ان عدد األنش���طة 

العسكرية التي يقدمها احللف للدول الشريكة يتجاوز ال� 400 
نشاط أبرزها اجراء احملاضرات والقيام بزيارات عسكرية.

واض���اف ان عدد مج���االت التعاون ه���و 28 أبرزها مجال 
االستراتيجية الدفاعية وضبط عمليات التسلح ونزع األسلحة 
ومنع االنتشار النووي فضال عن امن احلدود وضبطها ومواجهة 

اإلرهاب والتدريب العسكري.
وقال الكولونيل ردا على سؤال ل� »األنباء« ان الكويت مدعوة 
لتعزيز تعاونها العسكري مع الناتو وذلك عبر إرسال املزيد من 
عناصر قواتها األمنية الى احللف ضمن اطار عمليات التدريب 
العسكري التي يقدمها للدول األعضاء في »مبادرة اسطنبول« 

فضال عن التعاون في املجاالت ال� 28 املذكورة أعاله.
وتابع محاض���رت���ه ق���ائال ان الن���اتو يس������عى جاهدا 
ال���ى تعميق احلوار وبن���اء الثقة مع مجموعتي اس���طنبول 

واملتوسط.
وتطرق الكولونيل الى عمليات ومهام الناتو في العالم وقال 
ان احللف يجند لها حالي���ا 95 ألف جندي: 90 ألفا من الدول 

األعضاء والبقية من دول شريكة.
ويوجد في عداد قوة »إيساف« في افغانستان املوجلة مبهام 
امنية وتنموية 80942 جنديا )2571 من دول ش���ريكة( فيما 
يبلغ عديد ق���وات الناتو املنضوية حتت 
ل���واء قوة »كفور« املنتش���رة في البلقان 
لدعم األمن هناك 13018 جنديا )2345 من 

دول شريكة(.
الى مساهمة دول  الكولونيل  واش���ار 
مبادرة اسطنبول واحلوار املتوسطي في 
عمليات الناتو البحرية في املتوسط فضال 
عن مشاركة روسيا واوكرانيا. وفي السياق 
ذاته ذكر ان محاوالت القراصنة الصوماليني 
االعتداء على س���فن في خليج عدن بلغت 
العام املاضي حتى شهر أكتوبر 38 محاولة 
فيما بلغت االعت���داءات الفعلية للتاريخ 

نفسه 28 اعتداء. 
كم���ا حتدث عن مهمة الناتو التدريبية 
ف���ي العراق حيث ذكر ان احللف درب 10 آالف عنصر أمن منذ 
بداية مهمته هناك في 2004 في حني مت تدريب 900 عنصر في 
دورات تدريبية خارج البالد، مشيرا الى ان قيمة التجهيزات 
العس���كرية التي قدمها احللف للق���وات العراقية جتاوزت ال� 

130 مليون يورو. 
وبالنسبة لباكستان، قال ان »الناتو« يتعاون مع حكومة إسالم 
آباد إليصال اإلمدادات لقوات احللف في افغانستان عبر طريقي 

كراتشي � كابول )شمال( وكراتشي � قندهار)جنوب(.
وختم باحلديث عن دور الناتو الداعم لقوات االحتاد االفريقي 

الكولونيل كرسانزي والزميل وليد الصليبي في مقر الناتو ببروكسلفي اقليم دارفور املضطرب بالسودان. 

يجند  الحلـف 
جندي  ألــف   95
بمهــام عالميــة 
فــي  معظمهــم 
أفغانسـتان والبلقان

 أمن دول »مبادرة اسطنبول«: قال األمني العام حللف الناتو اندرس فوغ راسموسن 
ردا على س���ؤال صحافي ان الناتو والدول األعضاء في »مبادرة اس���طنبول 
للتعاون« يواجهون تهديدات أمنية مش���تركة أهمها خطر انتش���ار األسلحة 

النووية مؤكدا ان أمن تلك الدول هو مصلحة استراتيجية للناتو.
 اجتماعات متزايدة: أش��ار مس��ؤول في الناتو الى ان عدد االجتماعات التنسيقية 
بني الناتو ودول مبادرة اس��طنبول للتع��اون )الكويت، قطر، البحرين، واالمارات( 

في ارتفاع مستمر.
 جتنـب الصراع العربيـ  االسـرائيلي: يتجنب املس���ؤولون في الناتو التحدث عن 
الصراع العربي � االس���رائيلي، وذلك للتركيز على إجناح تعاون احللف مع 
الدول األعضاء في مجموعة احلوار املتوسطي التي تضم 6 بلدان عربية الى 

جانب اسرائيل.
وحرص مسؤول في احللف خالل جلسة نقاشية شاركت فيها »األنباء« على 
التأكيد على ان الصراع العربي � االسرائيلي الذي لم يحل منذ اكثر من نصف 
قرن يجب أال  يؤثر سلبا على التعاون بني الناتو ودول احلوار املتوسطي.

يش���ار الى ان احلوار املتوسطي يضم: موريتانيا، املغرب، اجلزائر، تونس، 
مصر، االردن، واسرائيل.

اجلدي���ر بالذكر ان تعاون القوات البحرية للناتو املميز مع اس���رائيل، التي 
تفتش الس���فن املشكوك بحملها أي س���الح الى حزب اهلل في لبنان وحركة 

حماس في غزة، قد اثار مؤخرا اعتراضا جزائريا. 
 إزالة سوء الفهم: قال مسؤول في الناتو ان احللف يسعى من خالل تنظيمه حلقات 
نقاش��ية مع الصحافيني من الدول االس��المية الى إزالة حالة س��وء الفهم السائدة 
جتاهه بني شعوب تلك الدول. واشار املسؤول، خالل جلسة نقاشية شاركت فيها 
»األنباء«، الى ان شعوب الدول االسالمية تنظر الى الناتو على انه حتالف مسيحي 

غير مرحب به في بلدانهم.
اجلدير بالذكر ان تركيا الدولة االسالمية ذات النهج العلماني عضو في حلف الناتو 
وتش��ارك بفاعلية في قوة ايساف في افغانستان مبقدار 1488 جنديا، كما تشارك 
االمارات ب� 8 جنود والبوسنة والهرسك بجنديني كمشاركة رمزية في ايساف من 

قبل بلدين مسلمني. 

لقطات

»قصر اخلمسني« الذي شيد في العام 1880 احتفاال بالذكرى ال� 50 الستقالل بلجيكا وهو يضم التراث الوطني في متاحفه، كما يبدو من اجلو محاطا بأبنية ومنازل تزاوج بني الهندسة املعمارية احلديثة 
والتراثية وسط مساحات خضراء

»الصيد غير المشروع 
دفع بكثير  من 

الصوماليين  للقرصنة«
س���ج���ل ع�����ام 2009، 
بحسب وثيقة صادرة عن 
الناتو، انخفاضا في  حلف 
القراصنة  ع���دد هجم���ات 
الصومالي���ني ف���ي خليج 
عدن الى نحو النصف عما 
كان علي���ه الع���ام املاضي.
وافادت الوثيقة بأن عدد 
الهجمات ف���ي 2009 )حتى 
بداية ديسمبر اجلاري( بلغ 
18 هجوما قياسا ب� 32 هجوما 
سجل للقراصنة في خليج 

عدن العام املاضي.
وردت الوثيقة الس���بب 
في هذا التراجع الى ارتفاع 
الدوريات البحرية الدولية، 
والتحسن في التنسيق بني 
الفاعل���ني بعملية  مختلف 
االلتزام  اإلبحار، فضال عن 
الص���ارم ملالك���ي الس���فن 
بتطبيق اجراءات مش���ددة 

للحماية الذاتية.
ه���ذا  م���ن  وبالرغ���م 
االنخفاض امللحوظ، اليزال 
الناتو يق���ول ان األوضاع 
مازالت هشة. ويركز احللف 
القرصنة في  على مكافحة 
خليج عدن والقرن االفريقي 
ضمن عملية درع احمليطات 
التي اطلقها »مجلس شمال 
االطلسي« في 17 اغسطس 
2009، وهي مكملة جلهود 
دولية اخرى. وعملية درع 
احمليط���ات هي قوة بحرية 
متعددة اجلنس���يات حتت 
تصرفها 5 سفن عسكرية: 
2 اميركية، برتغالية، ايطالية 

وكندية.
وتتب���ع اس���تراتيجيا 
للقيادة في لشبونة، أما أمر 
العمليات اليومية التكتيكية 

فيصدر من نورثوود.
وللمفارقة، اعتبر مسؤول 
ف���ي الناتو، خالل جلس���ة 
نقاشية شاركت فيها »األنباء« 
ان الصيد غير املشروع في 
املياه اإلقليمية الصومالية 
من قبل س���فن تابعة لدول 
أعضاء في الناتو دفع بكثير 
من الصيادين الصوماليني 
الى احتراف القرصنة بسبب 
عدم قدرتهم على منافس���ة 
تلك السفن في مجال الصيد. 
وأردف املس���ؤول قائال ان 
حل مشكلة القرصنة يكون 
مبساعدة احلكومة الصومالية 
على حتقيق االستقرار على 

أراضيه��ا. 

»الناتو« يشهد انعطافة تاريخية
في أفغانستان ويسعى لتعميق 

عالقته مع الشركاء
مقر الناتو ـ بروكسل ـ وليد الصليبي

تصدرت حرب الناتو المتعثرة منذ سنوات في 
افغانستان وسبل انعاشها محادثات وزراء خارجية 
الدول االعضاء في الحلف خالل مؤتمرهم السنوي 
الذي انعقد ببروكسل في بداية االسبوع االول من 
شهر ديسمبر الجاري من دون تجاهل ضرورة تعميق 

العالقة مع شركاء الحلف في العالم.
وقرر الوزراء بث جرعة تفاؤلية في مهمة الحلف 
عبر االلتزام برفده بتعزيزات عسكرية مقدرة ب� 7 
آالف جندي لتجنب مواجهة مصير مشابه لما واجهه 
الس����وفييت هناك. ولم يرفض مسؤول في الحلف 
تحدث ل� »األنباء« مقولة ان االتحاد الس����وفييتي 
السابق كان اقدر من حلف الناتو اآلن على تجنيد 
القوات وتحمل الخسائر في صفوفها، لكنه اضطر 
بالنهاية الى االنسحاب الكامل من أفغانستان عام 
1989 بعد 10 س����نوات من االخف����اق أمام ما يعرف 
بالمجاهدين. ولذلك ال يبدو ان التعزيزات العسكرية 
قادرة وحدها على تحقيق ما يطمح اليه الناتو من 
نجاح في غياب البوصلة السياسية للحرب، فالوعود 
بتحقيق نظام ديموقراطي تالشت مع فضائح عمليات 
التزوير في االنتخابات االخيرة التي لم تس����تطع 
الدول الغربية وال االمم المتحدة التكتم عليها، كما 
ان اعمال العنف المتزايدة باطراد لم تحقق الوعود 
باالس����تقرار واألمن، فيما بدا المتمردون ممسكين 

بزمام األمور في البالد.
لذلك باتت أميركا اكث����ر ادراكا لحدود القوة اذ 
تميل الى التخلي عن نهجها االمبراطوري المتمدد 
في العالم لصالح نهج الدولة � األمة األكثر التزاما 
بالقضايا الداخلية من دون تجاهل ممارسة النفوذ 
في العالم ضمن اطار نظام عالمي متعدد االقطاب. 
ويدل على ذلك رغبة الرئيس االميركي باراك اوباما 
ف����ي تحديد نهاية لنفق الحرب الطويل عبر المهلة 
التي حددها لبدء سحب القوات االميركية بموازاة 
اعطائه الفرصة االخيرة للحل العسكري بارساله 

30 الف جندي اضافي الفغانستان.
وال يخفي الناتو مأزقه في افغانس����تان اذ طلب 

مساعدة روسيا.
وأبدت روس����يا عبر وزير خارجيتها س����يرغي 
الڤروڤ الذي شارك في اجتماعات المؤتمر الوزاري 
رغبتها في تقديم مس����اعدات تنموية الفغانستان، 
وقال الڤروڤ ان روسيا ال تضع »ڤيتو« على مهمة 
الناتو بأفغانستان. اال ان الحلف طلب المزيد عبر 
أمينه العام اندرس فوغ راسموسن خالل اول زيارة 
له الى روسيا بعد ايام على اختتام اعمال المؤتمر. 
وابلغ راسموسن الرئيس الروسي ديمتري مدڤيديڤ 
خالل لقائهما في موس����كو حاجة الناتو لمشاركة 
روسيا في تأهيل القوات االفغانية تمهيدا العدادها 
لتولي المسؤولية االمنية وحدها عبر مرحلة انتقالية 
تدريجية، اال ان مدڤيديڤ استمهل في الرد لما أبداه 
راسموسن من رفض لمقترحات روسيا بشأن انشاء 
منظومة أمنية جديدة للمجال »االورو � اطلنتي«. 
غير ان الطرفين اتفقا خالل المؤتمر الوزاري للناتو 
على اصدار وثيقة نهاية العام المقبل تحدد التحديات 
المشتركة خالل القرن ال� 21 وفقا لما قاله مسؤول 

في الحلف ل� »األنباء«.
وبالرغم من كون روسيا الشريك االستراتيجي 
للناتو فانه ل����م يتجاهل خالل المؤتمر عالقته مع 

بقية الشركاء في العالم.
ولقد اش����اد الناتو بالتطور الذي حققته كل من 
أوكراني����ا وجورجيا ودول البلقان في مس����اراتها 
لتحقيق الشروط المطلوبة لنيل عضوية الحلف. 
وبشان دول مبادرة اسطنبول للتعاون والتي تضم 
الكويت و3 دول خليجية اخرى، اعتبر األمين العام 
راسموسن ان امنها هو مصلحة استراتيجية للناتو، 
وقال ان الناتو ودول مبادرة اسطنبول تواجههما 
تهديدات مش����تركة أبرزها االرهاب وخطر انتشار 

اسلحة الدمار الشامل.
ومثلت »األنباء« الكويت في جلسات نقاشية أجراها 
مسؤولون في الناتو عبروا خاللها عن اهمية مواصلة 
التعاون م����ع الدول االعضاء في كل من مجموعتي 
مبادرة اسطنبول للتعاون والحوار المتوسطي، وقد 
حضر تلك الجلسات صحافيون من 11 دولة يمثلون 
الدول االعضاء في المجموعتين. وتنفرد »األنباء« 
في الكويت بنشر وقائع تلك الجلسات اليوم فضال 

عن نشرها تقريرا خاصا بشان أفغانستان غدا.
ولم تخل تلك التغطية من االستمتاع بالتعرف 
على بلجيكا التي يقع فيها مقر الناتو، بالرغم من 
المهل����ة الزمنية القصيرة الت����ي قضيتها في البلد 
االوروبي. فكصحافي لم يتس����ن له الوقت الكافي 
للتعرف على تلك البالد أقول بأمانة انه لم يواجهني 
اي حدث سلبي خالل 5 ايام من تواجدي هناك. ففي 
المطار لم تغب االبتسامة عن وجوه الموظفين ما 
ترك انطباعا جميال لدي عن شعب بلجيكا، كما ان 
الشوارع التي زرتها بصحبة الزمالء لم تخل من ذلك 
الطابع اذ تجد سهولة في التواصل مع البلجيكيين 
الذين بدا عليهم شغفهم وحبهم لالستمتاع بالحياة 

بكل بساطة.

»األنباء« تشهد االجتماع الوزاري لـ »الناتو« في بروكسل والجلسات النقاشية حول مبادرة إسطنبول )1 ـ 2(




