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تقدمت فنلندا والسويد بطلبني رسميني لالنضامم اىل حلف شامل االطليس )الناتو(، يف تحول كبري يف سياسات الحياد العسكري 
التي انتهجها البلدان طيلة الحرب الباردة، مام يعكس تحوال كبريا يف الرأي العام يف منطقة الشامل االورويب منذ الغزو الرويس 

الوكرانيا يف 24 شباط املايض

تركيا تشهر سالح الفيتو... وتريد ثمنًا
إنضمام فنلندا والسويد إلى حلف األطلسي: تداعيات جيوسياسية

من شأن انضامم البلدين اىل الحلف االطليس ان 
يعيد رسم الخارطة االمنية الوروبا، ويؤدي اىل 
القبضة االسكندنافية االسرتاتيجية عىل  احكام 
بحر البلطيق، نقطة وصول روسيا البحرية اىل 
الدولة  املحصلة،  بطرسبورغ. يف  مدينة سانت 
صارت  االيجايب،  للحياد  منوذجا  كانت  التي 
رأس حربة لـ"الناتو" ضد روسيا، مام يدل عىل 
حجم التحوالت الحاصلة، والتي رسعت الحرب 

وتريتها.
مظلة  تحت  االنضواء  اىل  السعي  قرار  ميثل   
حلف االطليس تطورا مهام يف سياق املواجهة 
االرض  عىل  الدائرة  الكربى  االسرتاتيجية 
اسرتاتيجية وفشال  نكسة  ميثل  االوكرانية، كام 
يف  بوتني،  فالدميري  الرويس  للرئيس  سياسيا 
العسكري  تدخله  من  املركزية  الغاية  تحقيق 
اىل  الحلف  هذا  متدد  وقف  وهو  اوكرانيا،  يف 
ليشمل  الناتو  وتوسع  لروسيا.  املبارش  الجوار 

السويد وفنلندا، سيشكل رضبة خطرية لروسيا 
التي كان رئيسها وصف توسع الحلف يف رشق 
اول  به كسبب  تهديد، واستشهد  بأنه  اوروبا، 
لبدء الحرب يف اوكرانيا، مع العلم ان بوتني كان 
التحالف  عزز  اذا  سرتد  موسكو  ان  من  حذر 
دولتي  يف  العسكرية  التحتية  البنية  الغريب 
امكان نرش  انضاممهام، وملح اىل  الشامل بعد 
وارسال  املجاورة  املنطقة  يف  نووية  اسلحة 
تعزيزات عسكرية اىل الحدود الفنلندية. جاءت 
احدى الردود الروسية املبكرة واملحتملة، انها 
اوقفت تزويد فنلندا الكهرباء، رمبا كنوع من 
وستقوم  للناتو،  االنضامم  نيتها  عىل  العقاب 
تقنية  اجراءات  اتخاذ  الغاز، مع  بقطع  كذلك 
عقابية آنية يف شكل عقوبات اقتصادية وشن 
روسيا  وكانت  الدولتني.  ضد  سيرباين  هجوم 
استبقت خطوات فنلندا والسويد باالنسحاب 

من مجلس بحر البلطيق. 

شامل  حلف  اىل  والسويد  فنلندا  انضامم 
الخارطة  يف  تغيريا  يحمل  )الناتو(  االطليس 
روسيا  بني  القوى  موازين  ويف  الجيوسياسية 
والناتو الذي سيصبح اقوى من اي وقت مىض. 
بوضع  االطليس  للحلف  يسمح  القرار  هذا 
املتقدمة عىل ما يزيد عن 1300 كم  اسلحته 
حجم  ويضاعف  روسيا،  مع  الحدود  بطول 
الحدود الربية لروسيا مع الناتو، ويطوق موانئها 
الثالثة بالكامل عىل بحر البلطيق )اذا انضمت 
فنلندا والسويد اىل الحلف، فستجلبان معهام 
القدرات  هائلة:  جديدة  عسكرية  قدرات 
الجوية، والغواصات املتطورة، والتي من شأنها 
ان تغري البنية االمنية لشامل اوروبا، وان تساعد 
يف ردع اي عدوان رويس محتمل(. يف املقابل، 
متثل هذه الخطوة خسارة فادحة ملوسكو عىل 
املستوى الجيوسيايس، وتهديد امنها. ومن بني 
ستواجه  روسيا  ان  لذلك،  االساسية  املخاطر 
وضعا جيوسياسيا جديدا تكون فيه كل البلدان 
لها،  عدوة  وسواها  البلطيق  بحر  عىل  املطلة 
ما يضعف من مواقع موسكو االسرتاتيجية يف 
حوض البلطيق، ويحد من قدراتها عىل القيام 
بنشاطات عسكرية يف املنطقة. كام انه سريبك 
حساباتها ويضعها يف موقف صعب جدا، ألن 
االطليس  شامل  معاهدة  من  الخامسة  املادة 
اعضائه،  بني  الجامعي  الدفاع  مبدأ  تحدد 
الناتو من حصار روسيا من جميع  وسيتمكن 
يف  التوتر  منسوب  يرفع  انه  كام  االتجاهات، 
الداخل االوكراين اىل اعىل مستوى، وينذر بتهيئة 
اخرى  لدول  ميتد  رمبا  طويل،  لرصاع  املجال 

خارج اوكرانيا.
انها ال تستطيع  االن اىل درجة  روسيا ضعيفة 
املخاطرة بهزمية اخرى. الغزو الرويس الوكرانيا، 
حيال  يشء  اي  فعل  عن  عاجزة  روسيا  جعل 
يف  متورط  الرويس  فالجيش  االستفزازات،  تلك 
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اىل حلف شامل االطليس تحديا امام هذا الحلف، 
قرار  اي  اتخاذ  او  بلد  اي  انضامم  ان  اىل  نظرا 
اعضائه،  باجامع  يتم  ان  يجب  الحلف،  داخل 
القرار.  يسقط  واحدة،  دولة  معارضة  ويف حال 
انضامم  عىل  تركيا  اعرتاض  يكتسب  هنا،  من 
هذين البلدين اىل الناتو، اهمية بالغة بالنسبة 
اىل الحلف الذي يسعى، حاليا، اىل تذليل هذه 
العقبة. اال ان الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان 
كان حاسام حني قال ان بالده لن تكرر خطأها 
ايلول  انقالبيو 12  وافق  االوىل،  املرة  مرتني: يف 
اىل  اليونان  انضامم  عىل  العام  ذلك  يف   1980
االطليس، ومل يشرتطوا، يف املقابل، انضامم تركيا 
اىل االتحاد االورويب. ولرتكيا رشطان لالحجام عن 
استخدام الفيتو ضد انضامم السويد وفنلندا اىل 
الناتو: االول وقف الدعم لـ"العامل الكردستاين"، 
يف  الكردية  الشعب"  حامية  لـ"وحدات  السيام 
املوضوعة  القيود  الحلف  الغاء  والثاين  سوريا، 

عىل انتاج السالح وتصديره اىل تركيا.
يعترب  بـ"الكردستاين"،  املتصل  الرتيك  الرشط 
صغريا، ومثنه بخس، قياسا باملكسب االسرتاتيجي 
لهذا، ستواجه روسيا  الذي سيحققه االطليس. 
املوافقة الرتكية، يف ما لو تحققت، بعدم تسامح، 
اذ ستكون مثابة "اسقاط طائرة 24 ترشين الثاين 
2015 روسية ثانية" لجهة التداعيات، فضال عن 
الرشخ الذي ستحدثه يف العالقات بني البلدين 
يعيدها اىل ما يشبه النقطة الصفر، وليس اولها 

وقف تدفق السياح الروس اىل تركيا.
يف املقابل، فان الثمن الرتيك البخس للموافقة 
اىل االطليس، قد  السويد وفنلندا  انضامم  عىل 

تكون له تفسرياته املتعددة:
- اوال: يريد اردوغان، يف مقابل موافقته، تحصيل 
امثان اعىل بكثري من وقف نشاط "الكردستاين"، 
من مثل موافقة الحلف عىل دعم خطته القامة 
فيها  لُيسكن  سوريا،  شامل  يف  امنة  مناطق 

الالجئني السوريني.
- ثانيا: وقف الضغوط االمريكية عىل االقتصاد 
الرتيك الذي دخل مرحلة جديدة وخطرية من 
امام  اللرية  رصف  سعر  وصول  مع  االنهيار، 
قد  النقطة  هذه  مستوياته.  ادىن  اىل  الدوالر 
تكون، بالنسبة اىل اردوغان، اهم من املناطق 
االمنة، كونها متس مبارشة حظوظه يف انتخابات 

الرئاسة التي ستجري بعد عام. حرب اوكرانيا تدق ابواب البلطيق.

الرئيس الرويس فالدميري بوتني.

قتال عنيف يف اوكرانيا، وقد استنزفت صفوفه 
بسبب الخسائر الفادحة يف الرجال واملعدات. 
مع  الحدود  من  قواتها  روسيا  سحبت  وقد 
فنلندا الرسالها اىل اوكرانيا، االمر الذي يضعفها 
عىل تهديد فنلندا عسكريا، او بشن هجامت 
ألن  الفنلندية،  التحتية  البنية  ضد  الكرتونية 
فنلندا لديها انظمة متطورة للغاية قادرة عىل 
جيشا  متتلك  فهي  مامثل.  اي هجوم  مواجهة 
تدريبات  واجرى  جيدا،  تجهيزا  ومجهزا  قويا 
منتظمة مع دول يف الناتو. كام ان جيشها مدمج 

بشكل جيد مع انظمة الناتو العسكرية.
يف املقابل، لقد اصبح واضحا ان الرد الغريب عىل 
اي تدخل رويس ممكن يف فنلندا وسيكون مختلفا 
ومضاعفا مقارنة باملستوى الذي وصل اليه هذا 
الرد يف اوكرانيا، لكونه متسلحا باملادة الخامسة 
تجربة  بعد  وسيأيت  الناتو،  بروتوكول حلف  من 
اوكرانيا، ونتيجة قرار غريب بعدم التهاون مع روسيا 
امام اي عمل مامثل يف دولة اوروبية ثانية. من 
تأثري  لفنلندا  الجغرافية واالسرتاتيجية،  الناحيتني 
املشرتكة  الحدود  روسيا، حيث  يف  مبارش  ضخم 
بينهام تتجاوز االلف كلم، باالضافة اىل ان ارتباطها 
تداعيات  له  روسيا  مع  املبارش  الربي  الحدودي 
انضمت  لو  فيام  االخرية  عىل  عسكريا  ضخمة 
اىل الناتو، مع ما يعنيه ذلك من عسكرة اطلسية 
مبستوى مرتفع يف مواجهة روسيا، كام ان المتداد 
فنلندا شامال وتداخل حدودها الشاملية الرشقية 

بارنتس،  بحر  عىل  شامال  الروسية  الواجهة  مع 
تأثريا كبريا يف قواعد روسيا العسكرية يف القطب  
الشاميل، وبالتايل يف الرصاع واالشتباك االسرتاتيجي 
الرويس - الغريب يف تلك املنطقة الحيوية من العامل، 
علام ان فنلندا والسويد ستجلبان معهام قدرات 
تحتفظ  اذ  التحالف،  هذا  اىل  كبرية  عسكرية 
بينام  ضخمة،  احتياطيات  فيه  بجيش  هلسنيك 
لدى استوكهومل قوات جوية وبحرية قوية. ومع 
املتقدمة اىل  السويدية  اضافة مقاتالت "غرينب" 
طائرات "اف35-"، سيتوافر اكرث من 250 مقاتلة 
حديثة يف املنطقة. النتيجة االهم النضامم فنلندا 
السياسية  القوة  زيادة  هي  الناتو  اىل  والسويد 
كل  اوروبا.  عن  الدفاع  ركيزة  باعتباره  للحلف، 
ذلك، سيدفع روسيا اىل التفكري مرتني قبل غزو اي 

من دول البلطيق.
تطرح مسألة انضامم السويد وفنلندا املحتمل 

انضمام فنلندا 
الى الناتو يمثل نكسة لبوتني 

ويضرب الهدف الرئيسي 
لحربه على اوكرانيا


