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جواب سؤال
انضمام السويد وفنلندا حللف الناتو
السؤال :تقدمت فنلندا والسويد بطلب رمسي لالنضمام إىل الناتو يف  18أاير/مايو 2022م ،مبقر احللف يف

بروكسل ،بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا ،ولكن سرعان ما أعقب هذا اإلعالن اعرتاض تركي ،بسبب موقف البلدين من
قتال تركيا ضد اجلماعات الكردية املسلحة وعلى رأسها حزب العمال الكردستاين ( )PKKالنشط يف تركيا واملنطقة .ومن
املعلوم أنه جيب أن يوافق مجيع األعضاء الثالثني كشرط أساس لنيل العضوية ،مبا يف ذلك تركيا ،على انضمام البلدين إىل
التحالف ...فما وراء كل ذلك وما هي دوافعه؟
اجلواب :لكي يتضح اجلواب نستعرض األمور التالية:
أولا :مع انضمام فنلندا إىل الناتو ،اليت كانت سباقة ابختاذ القرار قبل أن تتجه إليه السويد أيضاً ،فإن طول احلدود
املشرتكة لروسيا مع الدول األعضاء يف احللف واليت يُنظر إليها حالياً على أهنا "حتالف معاد" ،سوف يتضاعف ليصل إىل
 2600كيلومرت .علماً أبن احلدود مع فنلندا تبلغ  1300كم ،وابملقارنة فإن طول احلدود الروسية مع أوكرانيا الذي شكل
انضمامها احملتمل إىل الناتو أحد أبرز عناوين احلرب احلالية ال يزيد عن  400كم .وإذا انضمت السويد الحقاً ،رغم أهنا ال
متتلك حدوداً مباشرة مع روسيا ،فسوف يصبح من السهل على الناتو القيام بنشاطات أوسع وأكثر خطورة يف حبر البلطيق.
يف هذه احلالة ،ستصبح مجيع الدول اليت لديها منفذ لبحر البلطيق ،ابستثناء روسيا ،أعضاء يف احللف ،ما يعين إضعاف
وجود روسيا االسرتاتيجي يف هذا احلوض مقابل حتوله تقريباً إىل حبرية مسيطر عليها من جانب احللف الغريب .ويعين انضمام
السويد إىل الناتو نقل أراضي جزيرة غوتالند السويدية إىل سيطرة احللف .ومن مث سيكون من األصعب على روسيا العمل
بنشاط يف هذه املنطقة ،وإجراء التدريبات واملناورات ،أو حىت تعزيز قدرات الوجود الدائم يف املنطقة .وهنا ال ميكن جتاهل
أن السويد مثالً ،متتلك مخس غواصات حديثة للغاية سوف تشكل إضافة نوعية ألساطيل بولندا وأملانيا ،وتزيد من حماصرة
أي حتركات عسكرية لروسيا يف املنطقة.
اثني ا :ومن وجهة نظر عسكرية ،فإن انضمام فنلندا والسويد إىل احللف يضع الكرملني أمام خيارات معقدة وصعبة
للغاية ،وهذا ال يقتصر على البعد العسكري واالسرتاتيجي للتطور األخطر من نوعه منذ احلرب الباردة ،بل فوق ذلك فإنه
على الصعيد السياسي ،خاض الكرملني احلرب يف أوكرانيا حتت شعار أساسي يتمثل يف إبعاد خطر متدد حلف األطلسي
شرقاً ،وعدم متكني احللف من تعزيز نفوذه يف أوكرانيا على مقربة من احلدود الروسية ،فكيف إذن بعد انضمام فنلندا
والسويد للحلف حالياً؟ إن ذلك سيكون واحداً من أخطر التداعيات السياسية هلذه احلرب ،ألن احللف عملياً سيكون
على بعد  200كيلومرت فقط من حدود مدينة سان بطرسبورغ .وهذه تشكل ضربة سياسية قاسية لطموحات الرئيس
فالدميري بوتني ،وتطرح أسئلة داخلية حول اجلدوى من شن احلرب أصالً على أوكرانيا من دون حساب تداعيات خطرية من
هذا النوع!

اثلث ا :إن انضمام فنلندا والسويد إىل حلف الناتو سيكون له تداعيات على املواجهة الغربية مع الصني .ومن املتوقع أن

يتم أتكيد مهمة ردع النفوذ الصيين يف اسرتاتيجية احللف ألول مرة يف اترخيه خالل قمة احللف يف مدريد أواخر هذا الشهر
ووجه دعوات حلضور
حزيران/يونيو  ،2022كما أن الناتو ال ُخيفي طموحاته بتوسيع نطاق احللف إىل خارج العامل الغريبَّ ،
هذه الفعالية إىل وزراء خارجية كل من الياابن ،وكوراي اجلنوبية ،وأسرتاليا ،ونيوزيلندا ...ومن هذه الزاوية يشكل الطلب
الرمسي الذي قدمته فنلندا والسويد لالنضمام للناتو انتصاراً سياسياً للرئيس جو ابيدن ،وفشالً للرئيس بوتني ،وخطراً على
الرئيس الصيين شي جني بينغ.
رابع ا :أتسس حلف مشال األطلسي بعد وقت قصري من هناية احلرب العاملية الثانية ،وهو حتالف يضم  30دولة ،وتعد

تركيا القوة العسكرية الثانية فيه بعد الوالايت املتحدة ،وعندما تتقدم دولة جديدة بطلب االنضمام يتطلب األمر موافقة
أعضاء احللف ابإلمجاع على دعوهتا لالنضمام ،ومن هنا تنبع أمهية حتفظ تركيا على انضمام الدولتني األوروبيتني ...وقد
ساندت تركيا توسع احللف رمسيا منذ انضمامها إىل التكتل قبل  70عاما .واآلن يعارض أردوغان انضمام السويد وفنلندا
إىل الناتو ألربعة أسباب هي:
 -1حماولة أردوغان البقاء يف السلطة وسط االنكماش االقتصادي .فقد ارتفع معدل التضخم يف تركيا إىل ثالثة أرقام
يف ظل تراجع سعر اللرية ،ما أدى إىل إغراق االقتصاد املرتنح ابلفعل يف أزمة أعمق .وهذا يطرح مشاكل للرئيس قبيل
انتخاابت  ،2023وهو ما جيعل موقف أردوغان أضعف من أي وقت مضى ،منذ وصوله إىل السلطة قبل حنو  20عاماً.
فشعبيته يف استطالعات الرأي األخرية مرتاجعة ،ولذلك فإنه ابلضغط على احللف إبظهار املمانعة يف انضمام فنلندا والسويد
أيمل حتقيق مساعدات اقتصادية وعسكرية من دول احللف حتسن من وضعه الشعيب قبل االنتخاابت...
 -2إن أردوغان أيمل يف استغالل قضية عضوية السويد وفنلندا يف حلف مشال األطلسي كفرصة لتحقيق هدف لديه
منذ فرتة طويلة لتأسيس منطقة عازلة خالية من املقاتلني األكراد على طول احلدود الرتكية مع سوراي .ومن خالل توسيع
املناطق احملررة ميكن لرتكيا إعادة توطني الالجئني السوريني الذين يشكلون مشكلة يف تركيا حبسب املعارضة .كما أن خطط
العملية العسكرية تعكس اعتقاده أبن الغرب لن يعارض مثل هذه العمليات عندما حيتاج إىل دعم أنقرة ملساعي الدولتني
األوروبيتني االنضمام إىل احللف .كما أن إعالن أردوغان يهدف إىل تعزيز الدعم من جانب القوميني يف وقت يستعد فيه
النتخاابت صعبة العام املقبل .وكانت العمليات العسكرية عرب احلدود قد عززت معدالت أتييده يف املاضي .وأتيت خطوته
يف وقت تظهر فيه استطالعات الرأي تراجع التأييد ألردوغان وحزبه احلاكم ،حزب العدالة والتنمية ،وسط مشكالت
اقتصادية حمتدمة.
 -3رغبة أردوغان يف لقاء الرئيس األمريكي ،ففي نيسان/أبريل املاضي اشتكى أردوغان يف تصرحيات للصحفيني من
أنه وابيدن ال يتمتعان بنوع العالقة اليت ربطته ابلرئيسني السابقني دوانلد ترامب وابراك أوابما( .قال أردوغان" :ابلطبع،
هناك بعض االجتماعات من وقت آلخر ،لكن كان ينبغي أن تكون أكثر تقدما" .وأضاف" :أمتىن أن نتمكن من حتقيق
ذلك يف العملية التالية") ( ،)/https://arabic.cnn.com 2022/05/24أي أن هذا األمر ليس متعلقاً ابلسويد
وفنلندا ،بل هي حلظة مناسبة أيمل منها أردوغان تسريع لقائه مع ابيدن ،الذي أبقي الزعيم الرتكي على مسافة منه.

 -4وقف الدعم الغريب لألكراد ،وتسليم الغرب األعضاء املنتمني حلركة "اخلدمة" ،فأردوغان ما زال يالحق املنتمني
حلركة اخلدمة (أفادت صحيفة "زمان" الرتكية أبن السلطات أصدرت قرارات اعتقال حبق  40شخصا من بينهم موظفون
وعسكريون مفصولون بتهمة "انتمائهم حلركة اخلدمة" ،التابعة للداعية فتح هللا غولن .وأشارت الصحيفة إىل انطالق محلة
أمنية ابلعديد من املدن مركزها إسطنبول وأنقرة ،العتقال املطلوبني ...املصدر زمان  .)2022/6/1وأما الدعم الغريب
لألكراد ،فعلى الرغم من تصنيف االحتاد األورويب حلزب العمال الكردستاين منظمة إرهابية ،فإن العديد من الدول األوروبية
قدموا دعماً تسليحياً لـ"وحدات محاية الشعب" ،الذراع العسكرية حلزب االحتاد الدميقراطي ،الذي تعتربه أنقرة االمتداد
السوري حلزب العمال الكردستاين ،ولذلك قابلته تركيا برفض شديد .كما تعرتض أنقرة على استضافة بعض الدول األوروبية
مكاتب متثيلية للتنظيمات الكردية ،واستقبال أعضائها ،والسماح هلم بتنظيم فعاليات سياسية على أراضيهم .ومل تستجب
غالبية الدول األوروبية لطلبات أنقرة بتسليمهم .وقد استحضر أردوغان هذه القضية عند حديثه عن اعرتاض بالده على
انضمام فنلندا والسويد حللف الناتو حماوالً استغالله للتأثري يف إزالة الدعم الغريب لألكراد أو ختفيضه ،وكذلك تسليم املنتمني
حلركة اخلدمة.
خامسا :جتري حماداثت مكثفة بني تركيا من جهة ،والسويد وفنلندا والوالايت املتحدة وأعضاء يف حلف الناتو من
جهة أخرى؛ يف مسعى لتلبية بعض مطالب أنقرة ،مقابل موافقتها على انضمام ستوكهومل وهلسنكي للحلف( .ففي 18
مايو  ،2022أجرى متحدث الرائسة الرتكية إبراهيم قالن ،حماداثت هاتفية مع مسؤولني كبار يف كل من أملانيا والسويد
وفنلندا وبريطانيا والوالايت املتحدة ،تناولت مسألة عضوية السويد وفنلندا يف الناتو2022/05/27 ...
( ،)/https://futureuae.comويف اليوم ذاته ،عقد وزير اخلارجية الرتكي ،تشاووش أوغلو ،مع نظريه األمريكي،
أنتوين بلينكن ،االجتماع األول لـ"آللية االسرتاتيجية الرتكية  -األمريكية" ،يف نيويورك ،حيث مت حبث مسألة انضمام السويد
وفنلندا للناتو)/https://mubasher.aljazeera.net 2022/05/18 ...
سادسا :وعليه فإنه من املتوقع أن تتوصل تركيا لتسوية مع القوى األوروبية والوالايت املتحدة بشأن مسألة انضمام
السويد وفنلندا حللف الناتو ،وليس من املرجح وفق املعطيات احلالية أن تتمادى أنقرة يف اعرتاضها وصوالً لعرقلة انضمام
الدولتني للحلف بشكل كامل ،بل من املتوقع يف هناية األمر أن توافق وذلك بعد حصوهلا على بعض (الرتضية) يف النقاط
األربعة من بند رابعاً أعاله ،حىت وإن أخذ هذا وقتاً ،فقد سبق ما يشبه ذلك ...ففي عام  ،2009احتجت تركيا على
تعيني رئيس الوزراء الدمناركي السابق أندرس فوغ رامسوسن رئيساً حللف الناتو ولكن بعد مفاوضات أخذت وقتاً وافقت تركيا
على تعيني رامسوسن مقابل حصوهلا على مناصب (ترضية) داخل اهليكل السياسي والعسكري للتحالف.
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