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�أزمة حلف ال ّ َناتو وم�ستقبله
اال�ستقالل ّ َية المت�صاعدة لتركيا
* حسن بصري يالجن
 ويرى،مؤخ ًرا
ّ  يدور ال ّتحليل حول حلف ال ّناتو واألزمة التي يعتقد أنّه وقع فيها:ملخص
ّ  رغم األزمة التي يواجهها؛،أن ال ّناتو سيحافظ عىل وجوده
ّ
ألن ال ّناتو يعيش أزم ًة مؤ ّقت ًة
ّ .العاملي
ويؤكد ال ّتحليل
بنيوي يف ال ّنظام
حتول
ّ
ّ  وألنّه ال يوجد،مل خيل تارخيه من مثيالهتا
ّ
ّ أو ستتحدّ د بحسب هذه/أن عالقات تركيا بال ّناتو تتحدّ د و
ّ  وهو،أمرا آخر
الظروف
ً

 تركيا،* ستا

ّ  ويمكن القول.اجلديدة
وأول من يبدي ردود
ّ ،أول من يتأ ّثر هبذه األزمة
ّ إن تركيا هي
ّ .منطقية متامسكة
إسرتاتيجية تقوم عىل منطق ال ّتعاون مع
حتولت إىل
أفعال
ّ إن تركيا
ّ
ّ
ً
ْ  ولكن من دون،وليني اآلخرين
رشيكا
 وأصبحت.أن تنسحب من ال ّناتو
ّ ّاللاّ عبني الد
 فحظيت.إسرتاتيجية ال ّتحالف املتعدّ د
جاذبي ًة بال ّنسبة للاّ عبني اآلخرين بعد تطبيق
أكثر
ّ
ّ
ْ  ومن املتو ّقع.اخلارجية
تستمر هذه
أن
والسياسة
بمزيد من
ّ االستقاللية يف جمال األمن
ّ
ّ
ّ
.واملتوسط
السياسة عىل املدى القريب
ّ
ّ
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ABSTRACT This research argues that NATO would sustain its existence despite its
recent crisis. That is because it is a temporary crisis similar to many others NATO has
come over throughout its history; and that there is no fundamental structural change
in the international order. However, it is worth noting that Turkish-NATO relations
are to be determined according to the new circumstances. It can be said that Turkey is
the first to be affected by this crisis and the first to give a coherent and sound reaction.
Turkey shifted its foreign strategy into a strategy based on cooperation with other
international players without withdrawing from NATO. In fact, after implementing the
multi-alliance strategy, Turkey became a more attractive partner for other international
players. Consequently, it gained greater autonomy in security and foreign policy
sectors, something that is expected to continue on the short and medium run.
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المدخل:
مؤخ ًرا ،وهل هي حقيقة أو
يتناول ال ّتحليل أزمة حلف ال ّناتو التي انترشت األقاويل عنها ّ
وماهي�ة هذه األزمة ْ
إن وج�دت ،ومصدرها ،ونتائجها .هل األزم�ة التي يواجهها ال ّناتو
ال؟،
ّ
العاملي؟ أم أنهّ ا نتاج رصاع ظر ّ
يف مؤ ّقت؟ كيف خيرج ال ّناتو من
البنيوي يف ال ّنظام
حول
ّ
نتاج ال ّت ّ
ّ
احتاملي�ة الهنيار ال ّناتو؟ إىل أين ي ّتجه ال ّناتو؟ كي�ف تؤ ّثر أزمة ال ّناتو يف
ه�ذه األزمة؟ هل هناك
ّ
الدّ ول األعضاء؟ وما تداعياهتا عىل تركيا؟ وكيف تتبلور العالقات بني تركيا وال ّناتو يف الفرتة
اجلديدة؟ واجلواب عن ّ
حليلية التي هتدف إىل تقديم تقييم
كل هذه األسئلة يف هذه الدّ راسة ال ّت
ّ
وعام حول ال ّناتو.
راهن
ّ

حليلية
تفاؤلية جدًّ ا عن األسئلة املذكورة أعاله ،فهذه الدّ راسة ال ّت
ال يمكن إعطاء إجابات
ّ
ّ
تقب�ل املزاع�م بوجود أزم�ة يف ال ّناتو ،لك ّنها تقول ّ
بنيوي
حتول
ّ
إن هذه األزمة ليس�ت نامج ًة عن ّ
فاألصح
ثم
ولية ،وإنّام أزمة
ّ
ظرفية ،صودفت مثيالهتا يف املايض .ومن ّ
ّ
ش�امل يف العالقات الدّ ّ
أن نقولّ :
ْ
ظرفية.
تارخيي ،بل يف أزمة
حتول
إن ال ّناتو ليس يف منعطف ّ
ّ
ّ
العاملي الذي يرتكز على الواليات امل ّتحدة األمريكية ،فهذه
حت�ول جا ّد يف ال ّنظام
ال يوج�د ّ
ّ
حرك بام يتوافق
العاملي،
األخيرة ال تزال الدّ ولة األكثر نفو ًذا يف ال ّنظام
موقعا ّ
وتتبوأ ً
ّ
يؤهلها لل ّت ّ
ّ
وه�ذا ال ّنف�وذ ،وال خيف�ى عىل أح�د ّ
الرغب�ة يف اإلنفاق
أن أمريكا يف ّ
الس�نوات األخرية فقدت ّ
العاملي ،فق ّلت اس�تثامراهتا يف هذا املج�ال ،بد ًءا من عهد أوبام�ا ،وصولاً إىل عهد
على ال ّنظ�ام
ّ
سياسيا ،بغية حتقيق مكاسب عىل
ترامب ،فنراها تسعى إىل تقليل نفقاهتا ،واالنعزال عن العامل
ًّ
لك�ن هذا ال يعني ّ
أن أمري�كا تفتقر إىل القدرة املاد ّية الكافية الس�تمرار
االقتصادي،
الصعي�د
ّ
ّ
ّ
املركزي ،إلاّ
ألن واش�نطن يف وضع ّ
املركزي؛ ّ
يمكنها من االس�تمرار يف ممارسة دورها
دورها
ّ
ّ
أنهّ ا غري راغبة يف ذلك ،وبإمكاهنا ْ
مر ًة أخرى دور القيادة عندما
أن تكون أكثر
ّ
فاعلي ًة ،ومتارس ّ
ياسية املحور ّية.
يكون األمر متع ّل ًقا باملسائل
األمنية ّ
والس ّ
ّ
وردعا واس�تدام ًة يف الع�امل ،1وال
مصداقي� ًة
الس�بب ال ي�زال ال ّنات�و احللف األكث�ر
ً
وهل�ذا ّ
ّ
أي منافس أو بديل من ه�ذه ال ّناحية ،وال يوجد حل�ف دو ّيل أو ّ
دولية يمكن
يوج�د ل�ه ّ
منظمة ّ
الس�بب ال تنوي الدّ ول األعضاء االبتع�اد عنه ،رغم األزمة التي
مقارنت�ه بحلف ال ّناتو ،وهلذا ّ
يواجهها .واجلدل اليوم ي ّتجه نحو األولو ّيات االقتصاد ّية ،يف أوس�اط تشهد ضع ًفا يف املنافسة
األمريكية إىل القيام بمزيد
األمنية س�تعود الواليات امل ّتح�دة
األمنية ،ويف حال تعزيز املنافس�ة
ّ
ّ
ّ
مس�ك باحللف بش�كل أكرب ،وهذا يعني
بقية البلدان بال ّت ّ
من االس�تثامرات يف ال ّناتو ،وس�تبدأ ّ
ّ
أن ال ّنات�و ليس على حا ّفة االهنيار عىل اإلطالق ،بل عىل العك�س ،حيافظ عىل وجوده باعتباره
احللف الذي يعيش األزمات ،لك ّنه صالح لالستعامل.
ّ
ستتشكل عالقات تركيا مع ال ّناتو بحسب هذه ّ
الظروف اجلديدة.
ويف مثل هذه األوس�اط
الصادق الو ّ
وال ننس�ى ّ
حول
أن تركيا تسعى منذ مدّ ة للخروج من كوهنا احلليف ّ
يف لل ّناتو ،وال ّت ّ
إىل الع�ب يس�تفيد منه؛ ّ
ألن حلفاءه�ا يف ال ّناتو مل ْيبدوا تعاو ًنا معها وه�ي التي تواصل تع ّلقها
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باحلل�ف من طرف واحد ،فلم يكتف حلفاؤها يف ال ّناتو برتكها وحيد ًة يف جماالت حيو ّية ،مثل
الس�ور ّية ،واإلرهاب ويف مقدّ مته االنقلاب الفاش�ل يف  15يوليوّ /متوز  ،2016بل
القضي�ة ّ
ّ
اإلرهابية يف وجه تركيا.
نظيامت
ت
ال
دعم
سياسة
ّبعوا
ت
وا
أنقرة،
موا
ا
ف
ذلك،
من
أبعد
ذهبوا
ّ
تهّ
ّ

اعتبارا من  15يوليوّ /متوز  ،2016فبدأت
إستراتيجيا
أعادت تركيا بناء عالقتها باحللف
ً
ًّ
حمادثات مع روس�يا من دون ْ
عمليتي درع الفرات وغصن
أن تفس�د عالقتها بال ّناتو ،ون ّفذت
ّ
ً
اًّ
ورشيكا مغر ًيا بال ّنسبة للواليات امل ّتحدة
مس�تقل،
الزيتون ،فقوي س�اعدها ،وأصبحت الع ًبا
ّ
طرت واش�نطن إىل قبول طلب أنقرة يف مس�ألة منبج التي طاملا ّ
األمريكيةْ ،
فضلت البقاء
ّ
واض ّ
ّ
عززت تركيا هذا ال ّتحالف املتعدّ د بني روس�يا وأمريكا ،رأت اتّس�اع جمال
بعي�دً ا عنها .وكلما ّ
األمريكي حول منب�ج ،تناولت األجن�دات اتّفاقها مع
مناوراهت�ا .وبع�د االتّفاق مع اجلان�ب
ّ
ويس م�ن أجل ّ
ت�ل رفعت ،وه�ذا يعن�ي ّ
أن تركيا س�تتم ّتع بمزيد م�ن األمن ك ّلام
ال�ر ّ
اجلان�ب ّ
نجح�ت يف املحادثات واملفاوضات مع روس�يا من دون االنفصال ع�ن حلف ال ّناتو .وخالل
العامني املاضيني ال ّلذين حصلت فيهام لعبة ال ّتحالف املتعدّ د ،ح ّققت تركيا مكاسب يف سوريا،
اإلرهابية املمنهجة ضمن حدودها .وم�ن املتو ّقع ْ
أن تبني تركيا
وحال�ت دون وقوع اهلجمات
ّ
عالقاهتا بال ّناتو ضمن هذا اإلطار.
احلالية يف تطوير عالقاهتا بروس�يا ،وتعمل
تنتهز تركيا األزمة التي يواجهها ال ّناتو يف الفرتة
ّ
اخلارجية التي أصبحت
اس�تقاللي ًة .وبفضل سياس�تها
على تعزيز دورها بوصفه�ا الع ًبا أكثر
ّ
ّ
أكث�ر مرون ًة اكتس�بت جماالت أكرب للمن�اورة ،وصارت دول ًة تتم ّتع بمزي�د من األمن .وأعتقد
ّ
وليني حول
بقية اللاّ عبين الدّ ّ
أن تركي�ا س�وف تواصل وجودها يف ال ّنات�و ،وتبني عالقات مع ّ
ربيع 11 2019
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�أعادت تركيا بناء عالقته � ��ا بالحلف �إ�ستراتيج ًّيا
ُّ
اعتبا ًرا من 15
يوليو/تموز  2016فبد�أت ُمحادثاتٍ
بالناتو ّ َ
مع رو�سيا من دون � ْأن تف�س َد عالقتها ّ َ
ونفذت
عمل ّ َي َتي دِ رع الفرات ُوغ�صن ّ َ
الزيتون َ
فق ِو َي �ساعِ ُدها
ِ
ِ
ً
اّ
ً
ّ
ً
ُ
ُ
ً
و�أ�صبحت العبا م�ستقل و�شري � ��كا مغريا بالنِ �سبة
للواليات ُ
الم ّ َتحدة الأمريك ّ َية
�أزمة ال ّناتو:

عناوي�ن ملموس�ة؛ ّ
استراتيجية ال ّتحال�ف املتع�دّ د
ألن
ّ
استقالليتها وحكمها ّ
الذايتّ.
ريا يف
ح ّققت
ً
ارتفاعا كب ً
ّ
تتناول هذه الدّ راسة املوضوعات املذكورة حتت ثالثة
عناوي�ن رئيس�ة ،هي :أزم�ة ال ّناتو وطبيعتها ،ومس�تقبل
ال ّنات�و وأس�باب احلفاظ عىل وج�وده ،ونظ�رة تركيا إىل
ال ّنات�و وتقييم ردود أفعاهلا وال ّتنب�ؤات وال ّتو ّقعات حول
ماهية العالقة التي تنوي أنقرة بناءها مع احللف.
ّ

مؤخ ًرا يف جدول األعامل يف إطار اجلدل الدّ ائر حول الوضع املا ّيل يشري إىل
إن اندراج ال ّناتو ّ
أزمة  2،فاملبلغ الذي بلغه احللف مثري للقلق ،وإذا تط ّلب األمر إجاب ًة خمترص ًة وواضح ًة أمكننا
بنيوي أو
حتول
حتولاً بنيو ًّيا البدّ
ّ
تارخيي يف ال ّناتو ،ولكي يعدّ ّ
ظرفية ،ال عن ّ
احلدي�ث ع�ن أزمة ّ
ّ
م�ن ْ
األمريكية
العاملي ،مثل ضعف الواليات امل ّتحدة
مهمة يف رشوط ال ّنظ�ام
أن تطرأ تبدّ الت ّ
ّ
ّ
أن ّ
إىل درجة ال يمكنها ْ
لكن واش�نطن اليوم ال تفتقر إىل
تغطي األموال التي تنفقها عىل ال ّناتوّ ،
العاملية ،ومل تتعادل الواليات
هذه القدْ رة  ،3ومل حيصل ْبعد اهنيار كبري يف توازن القوى البنيو ّية
ّ
أي العب أو جمموعة العبني ،وال يمكنن�ا احلديث إلاّ عن القوى التي
امل ّتح�دة
األمريكي�ة مع ّ
ّ
الصعود ،أو الكشف باألرقام عن ّ
قوة أمريكا ،كام جيري بني الفينة
هي قيد ّ
سبي يف ّ
الضعف ال ّن ّ
ثم مل يطل توازن القوى الذي ّ
ثمة
تش�كل واش�نطن مركزه؛ ألنّه ليس ّ
واألخرى ،وال ّت ّ
حول من ّ
والصحيح هو ّ
أن واشنطن ال
وضع عجزت فيه الواليات امل ّتحدة
األمريكية عن تغطية نفقاتهّ ،
ّ
تحّ
ترغب يف محل أعباء هذه ال ّنفقات وحدهاّ .
وفييتي وبقاء الواليات امل ّتحدة
الس
إن سقوط اال اد ّ
ّ
لاً
حتو بنيو ًّيا ،وكانت له آثاره البالغة جدًّ ا
القوة العظمى الوحيدة عىل سبيل املثال يعدّ ّ
األمريكية ّ
ّ
5
4
عم�ق  ،وفتح ّ
الطريق أمام البحث عن جماالت
ت
وال
االنتش�ار
من
مزيد
حتقيق
مثل
،
اتو
عىل ال ّن
ّ ّ
6
اجلذري مدلولاً جديدً ا ،وأصبح حل ًفا
البني�وي
حول
ّ
ّ
ّ
ملهام جديدة  .واكتس�ب ال ّناتو نتيجة ال ّت ّ
7
تحّ
اً
وفييتي  .وال ّتوتّر
الس
القوة
األمريكية ،أكثر من كونه تنظيم ّ
جيتمع حول ّ
أس�س ملناهضة اال اد ّ
ّ
ّ
ياس�ية املؤ ّقتة
احلاصل اليوم
والس�يام بني أمريكا وحلفائها األور ّب ّيني  -هو أحد األزْ مات ّالس ّ
ّ
8
بعينيات من القرن املايض ،والتي هلا مثيالهتا يف ال ّتاريخ .
ينيات ّ
التي شهدهتا ّ
والس ّ
الس ّت ّ
م�ر ال ّنات�و يف تارخي�ه هبذا ال ّن�وع من األزمات ّ
كثيرا عن غريها من
رفي�ة التي ال ختتلف ً
الظ ّ
ّ
�بعينيات
والس
حي�ث اخلصائ�ص ،وإن بدت أكثر عم ًقا وأكثر إثار ًة ّ
ينيات ّ
للزعزعة ،ففي ّ
ّ
الس� ّت ّ
الفرنيس
ع�اش ال ّنات�و أزم ًة طويل ًة دامت قرابة عرشين س�ن ًة ،وجتّل�ىّ أبرز مؤشرّ اهت�ا يف املثالني
ّ
متذرع ًة باملشكالت
واليوناينّ ،حيث انسحبت فرنسا من اجلناح
ّ
العسكري لل ّناتو عام ّ ،1966
األمريكية ،وذلك يف ّ
خارجية أكثر
ظل بحثها عن سياس�ة
التي عاش�تها مع الوالي�ات امل ّتحدة
ّ
ّ
10
ً 9
تحّ
الس
�وفييتي .
اس�تقاللية ،
ْ
طيبة م�ع اال اد ّ
وس�عت فرنس�ا يف ه�ذه الفرتة لتطوي�ر عالقات ّ
ّ
ّ
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السلام يف قربص
عملية ّ
وبطريق�ة مماثلة ،اتخّ �ذت اليونان قرار االنفصال عن ال ّناتو يف أعقاب ّ
األمريكية ظ ًّنا منها ّ
أن واش�نطن ّ
غضت
ردا عىل الواليات امل ّتح�دة
س�نة  ،1974وج�اء ذل�ك ًّ
ّ
ّ
العملية التي قامت هب�ا تركيا يف قربص .ومن املمكن رؤية ظاهرة ال ّناتو ّ
الضعيف
�رف عن
ّ
الط ْ
بدواعي ّ
املرحلية ذاهتا يف سائر نامذج الدّ ول عىل وجه ال ّتقريب.11
الراهنة
ّ
الظروف ّ

إخالصا ووفا ًء لس�نوات طوال،
كان�ت تركي�ا تعرف بأنهّ ا واح�دة من أكثر حلف�اء ال ّنات�و
ً
لك�ن املس�ؤولني األت�راك أصاهب�م ش�عور عميق بانع�دام الثّق�ة ،عندم�ا علم�وا ّ
أن حلفاءهم
ّ
تخّ
ً
األمريكيني ا ذوا قرارات مصري ّية من دون الشّ �عور باحلاجة ح ّتى لل ّتش�اور معهم يف أعقاب
ّ
الصواريخ يف كوبا س�نة  ،1962ذلك ّ
الس�وفييت أسفرت
أزمة ّ
أن املباحثات التي أجريت مع ّ
ع�ن س�حب األس�لحة ال ّنوو ّية الت�ي كان قد نرشت هبدف محاي�ة تركيا من دون س�ؤال أنقرة،
وه�ذا يعن�ي ّ
برتكيا ،وهكذا انطلق املس�ؤولون
األمريكية ق�د بادلت كوبا
أن الواليات امل ّتحدة
ّ
ّ
األمريكية ،وتزعزعت ثقة أنقرة متا ًما إثر رسالة
موثوقية املظ ّلة ال ّنوو ّية
األتراك حي ّققون يف مدى
ّ
ّ
قضية قربص بعد ثلاث أو أربع س�نوات؛ ّ
األمريكي
الرئيس
جونس�ون ال�واردة يف إطار ّ
ألن ّ
ّ
الرس�الة إىل ّ
أن أمريكا غري مس�تعدّ ة للدّ فاع عن تركيا يف حال اندالع أزمة بس�بب
أومأ يف هذه ّ
قربص.

هن�اك العدي�د م�ن األمثلة املامثل�ة األخرى ،نذك�ر منها إنكلترا واألزمة التي عاش�تها مع
األمريكية
األمريكية ،حيث رأى اإلنكليز خت ّل�ف الواليات امل ّتحدة
ال ّنات�و والوالي�ات امل ّتحدة
ّ
ّ
12
ع�ن الوفاء بوعودها حول صواريخ س�كاي بولت  Skybolt،يف ه�ذا الوقت مل يطل فتور
األمريكية ً
أيضا أصبحت ال تعري أمه ّّي ًة
بقية اللاّ عبني وال ّناتو ،فالواليات امل ّتحدة
ّ
العالقات بني ّ
ّ
وللمرة األوىل مس�ألة متويل ال ّنات�و ،ورسعان ما تناولت
كبري ًة للحلف الذي ترتأس�ه ،فربزت
ّ
األكاديمية اجلدل الدّ ائر حول هذه املس�ألة ،فكان مانكور أولس�ون عىل س�بيل املثال
األدبيات
ّ
ّ
املجاينّ ،وبينّ يف كتاب�ه بعن�وان The Logic of Collective
العم�ل
مس�ألة
طرح
م�ن
ّأول
ّ
13
بعضا  ،وقالّ :
 Actionاملنشور عام  1965كيف ّ
أن الشرّ كاء يركبون عىل ظهور بعضهم ً
إن
األدبيات حول هذه املسألة،
هذا األمر يع ّقد بناء ال ّتحالفات واس�تمرار ّيتها ،وفيام بعد تكاثفت
ّ
الس�ائد
األمريكيني ح ّتى
البريوقراطيني
وتناوهلا عدد من
ثامنينيات القرن املايض ،وكان القول ّ
ّ
ّ
ّ
طوال هذه الفرتة هو ّ
ميزانيته.
أن اللاّ عبني اآلخرين يف ال ّناتو ال يسهمون بام فيه الكفاية يف
ّ
ّامنينيات؛ ّ
ألن ال ّناتو اس�تعاد دوره وفائدت�ه متا ًما كام
خ ّف�ت ه�ذه ال ّنقاش�ات
ً
اعتبارا م�ن الث ّ
ّامنينيات اش�تدّ ت س�خونة احلرب الباردة ،ودخ�ل العامل يف فرتة
كان يف
اخلمس�ينيات ،فف�ي الث ّ
ّ
رسيعا إىل ال ّناتو ،وتو ّقفت
يمك�ن وصفها باحلرب الباردة الثّاني�ة ،وعملت اليونان عىل العودة
ً
املالية بخصوص ال ّناتو ،وقدّ مت
الواليات امل ّتحدة
األمريكية عن احلديث عن تقاس�م األعباء ّ
ّ
تركي�ا ال ّتنازالت لتأمين عودة اليونان إىل ال ّناتو ،وصار مجيع الّش�رّ كاء اآلخرين يعريون مزيدً ا
واس�تمر ذلك حتى هناية احلرب
م�ن االهتامم بتو ّقعاهتم وآماهلم ،وعاد مجيع احللفاء إىل ال ّناتو،
ّ
مر ًة أخرى ّقي اًم ،واجتمع احللفاء حتت
الباردة .وعندما اشتدّ ال ّتنافس يف الث ّ
ّامنينيات صار ال ّناتو ّ
مظ ّلته ،تاركني خالفاهتم جان ًبا.
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ويف الفترة الت�ي تل�ت احل�رب الباردة ش�هد ال ّنات�و االتّس�اع وال ّتم�دّ د األرسع يف تارخيه،
14
البنيوي الذي يغيب فيه ال ّتهديد
ح�ول
ّ
املالية  ،فأ ّدى هذا ال ّت ّ
واندل�ع اجل�دل جمدّ ًدا عن األعباء ّ
ّ
تش�كل جماالت اهتامم جديدة بال ّنس�بة لل ّناتو ،ومل حيدث اهنيار احللف كام تو ّقع
�وفييتي إىل
الس
ّ
ّ
فاعلي ًة ،نتيجة اتّس�اعه واكتس�ابه مدل�ولاً جديدً ا ،فصار
أكثر
أصبح
العكس
عىل
بل
بعضه�م،
ّ
15
لاً
ّ
يرباليون
مركز جذب طوال ال ّت
س�عينيات ،ومل يتج ّنب ال ّتمدّ د وصو إىل روس�يا  .ووقف الل ّ
ّ
16
مع متدّ د ال ّناتو ،وحصوله عىل جماالت جديدة للعمل فيها  ،رغم االنتقادات اللاّ ذعة من قبل
ولية تقول ّ
الس�لطة
الذي�ن كانوا ينادون حين�ذاك
إن ّ
بالواقعية اجلديدة (نظر ّية يف العالقات الدّ ّ
ّ
17
األمريكية
ولية .م . ).وعملت الوالي�ات امل ّتحدة
ّ
ه�ي العامل األكثر أمه ّّي ًة يف العالق�ات الدّ ّ
يضم مجيع دول
على ترسي�ع هذا ال ّتمدّ د،
والس�يام يف عه�د الدّ
يمقراطيني ،ح ّتى أصبح ال ّنات�و ّ
ّ
ّ
البلطي�ق والبلقان عىل وجه ال ّتقريب ،وامتدّ احللف ح ّتى وصل إىل حدود أوكرانيا وجورجيا،
للمرة األوىل ضدّ أفغانس�تان عام  ،2001واتحّ د ال ّناتو يف وجه هجامت
ّ
وطبقت املا ّدة اخلامس�ة ّ
ّ
األمريكي باحللف ،وأخذ يستعمله
 11س�بتمرب /أيلول ،ويف هذه الفرتة حتديدً ا ازداد ال ّتحكم
ّ
كام يشاء.
إسرتاتيجي ًة جديد ًة،
اس�تمر الوضع عىل هذا الشّ �كل إىل أن انتهجت أمريكا يف عهد أوباما
ّ
ّ
وحتول أوباما إىل سياس�ة
فبدأت واش�نطن متتعض من ال ّناتو الذي عمل عىل اتّس�اعه ومتدّ دهّ ،
االقتصادي ،وتقليل
مو
ّ
االنعزال اجلديدة التي ّ
تس�مى بإعادة ال ّتموضع ،وتعمل عىل حتقيق ال ّن ّ
�يايس يف الع�امل ،فق ّل�ت م�ن هنا األمه ّّي�ة التي كان�ت تعطيه�ا لل ّناتو
والس
ال ّنش�اط
ّ
ّ
العس�كري ّ
18
وحلفائه�ا  ،وب�دأ احلل�ف يفقد أمه ّّيته بس�بب ه�ذا امليل ال�ذي لوحظ بوض�وح يف احلالتني
الصورة ّ
كأن واشنطن حتاملت عىل ال ّناتو بدافع
السور ّية
واألوكرانية .أ ّما يف عهد ترامب فتبدو ّ
ّ
ّ
قمة ويلز
توصل إىل اتّفاق حول
الغضب املرتاكم يف املجتمع
األمريكي ،بيد أنّه ّ
ميزانية ال ّناتو يف ّ
ّ
ّ
19
تعهد حلفاء ال ّناتو ْ
خيصصوا
تم يف عهد أوباماّ ،
أن ّ
عام  . 2014وبنا ًء عىل هذا االتّفاق الذي ّ
ميزانيات دوهلا لل ّناتو بحلول عام .2024
عىل األقل  2باملئة من
ّ

السياسة ذاهتا ،ويسعى إىل ّ
الظهور بمظهر ال ّناجح أمام ناخبيه
ال يزال ترامب اليوم يواصل ّ
ميزانيات دوهلم
م�ن خالل محل حلفائه يف ال ّناتو عىل الوفاء بوعوده�م ،وختصيص  2باملئة من
ّ
لل ّنات�و ،فاالتّف�اق الذي حصل يف عهد أوباما بدون تطبيل أو تزمري ،يسير يف عهد ترامب عىل
األمريكي يعمل عىل تضخيم هذه املشاحنات
استعراضية ،واإلعالم
بالغية
هامش مشاحنات
ّ
ّ
ّ
األمريكي ترامب .فعندما تطفو عىل وس�ائل اإلعالم أخبار
للرئيس
بس�بب املواقف املناهضة ّ
ّ
الغربية ،بدلاً من الترّ كيز عىل االتّفاق الذي
ذام ومادح ،وكيف يعبث بالقي�م
ع�ن ترامب ،بني ّ
ّ
حص�ل يف ال ّنات�و ،وتقيي�م حقيقته -يذهب اجلمي�ع إىل االعتقاد ّ
أن ال ّناتو يف أزم�ة ،بيد أنّه عند
ال ّنظ�ر إىل ال ّنتيج�ة ي ّتض�ح أنّ�ه مل حيص�ل تغيرّ ملح�وظ يف احلل�فّ ،
وأن ترامب يس�تخدم هذا
السياسة التي كان
العام
الرأي ّ
األمريكي ،وأنّه مل يتو ّقف عن ّ
االجتامع الس�تعراض نفس�ه أمام ّ
ّ
ينتهجها أوباما.
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�أزمة حلف الناتو وم�ستقبله

خضم هذه املشاحنات واالستعراضات أعلن بيان
يف
ّ
باسم ال ّناتو ،وعند ال ّنظر إىل فحوى هذا البيان ،تعتقدون
ّ
أي أزمة ،ولو اكتفيتم بق�راءة البيان
أن ال ّنات�و ال يواج�ه ّ
وحده بعيدً ا عن األخبار واملشاحنات التي تزخر هبا هذه
األخبار العتقدْ تم أنّكم أمام حلف يعمل بش�كل سلس
عاما
س�ليم ،ورأيت�م البي�ان
يتضم�ن يف البداية تش�ديدً ا ًّ
ّ
ثم يأيت كالعادة عىل ذك�ر ال ّتهديدات،
على أمه ّّية ال ّنات�وّ ،
واخلطوات التي ي ّتخذها احللف ملواجهتها .20

ف � ��ي الفترة التي تل � ��ت الحرب الباردة �شه � ��د ّ َالناتو ّ َ
االت�ساع
َّ
والتم � � ُّ�دد الأ�سرع ف � ��ي تاريخه واندلع الج � ��دل ُم ّ َ
جد ًدا عن
الأعباء المال ّ َي � ��ة ف� ّ َأدى هذا ّ َالتح� � � ُّول ال ُبن َي ِو ُّي الذي يغيب
َ َ ُّ
في � ��ه ّ َالتهدي � ��د ُّ
اهتمام
ال�سوفييت � � ِ ّ�ي �إل � ��ى ت�شكل مج � ��االتِ ٍ
بالن�سب � ��ة ّ َ
جدي � ��د ٍة ِّ
للناتو ولم يحدث انهي � ��ار الحلف كما
َّ
توق َع بع�ضهم بل على العك�س �أ�صبح �أكث َر فاعل ّ َي ًة

م�ن الواض�ح ّ
أن البيان من حيث املضمون ينس�جم
ك ّل ًّي�ا م�ع ال ّتقلي�د الذي ي ّتبعه احللف إىل اليوم يف تقديم ترصحياته ،فنراه بداي ًة يشير إىل روس�يا
عىل أنهّ ا ّ
اإللكرتونية،
والصواريخ بعيدة املدى ،واهلجامت
ثم يتناول اإلرهابّ ،
تشكل هتديدً اّ ،
ّ
وس�وريا وإي�ران ،ويقولّ :
دخل يف مجيع هذه املس�ائل ،كام
إن ال ّناتو لدي�ه ال ّن ّية والقدرة عىل ال ّت ّ
ً
تم
الس�ابقة،
إضاف�ة إىل مطالب بل�دان عديدةّ .
ّفاقيات ّ
يشير البي�ان إىل رضورة االلت�زام باالت ّ
تفاؤلي ًة
املالية التي جاء ترامب عىل ذكرها ،ورس�م صور ًة
ّ
ط�رق يف البدء إىل تقاس�م األعباء ّ
ال ّت ّ
بقية الدّ ول األعضاء يف زيادة إس�هاماهتا فيام يتع ّلق
عمو ًما حول هذا املوضوع ،أشير إىل رغبة ّ
املالية.
باألعباء ّ
ه�ذا يعن�ي ّ
أن ترامب اس�تطاع ْ
أن حيصل على ورقة رابحة ،يس�تعرضها أم�ام ناخبيه عند
لكن ترامب اس�تطاع
عودته إىل بلده ،أ ّما مدى انعكاس ذلك عىل أرض الواقع فهذا أمر آخرّ ،
أن خيل�ق صور ًة بأنّه حصر القادة األور ّب ّيني يف زاوية .من جهة أخ�رى ،يبدو ّ
حالي�ا ْ
أن إنكلرتا
ًّ
ً
الكياموي ال�ذي حصل يف لندن،
مس�ؤولية اهلجوم
محلت روس�يا
أيض�ا نال�ت مبتغاها ،حيث ّ
ّ
ّ
وأعل�ن مجيع احللفاء دعمهم إلنكلترا يف قناعتها .كام جاء البيان عىل مطالب تركيا ،حيث قال
اجلنوبيةّ ،
احلل�فّ :
وإن ال ّناتو
إن تركيا حم ّق�ة يف خماوفها من اهلجامت التي حتصل عىل حدوده�ا
ّ
هو ّ
الضامن يف هذا املعنى .وبنفس الشّ �كل تناول البيان مجيع املس�ائل ذات األولو ّية لدى مجيع
الدّ ول األعضاء.
املؤسس�ة التي ّ
قوة رادعة يف العامل ،فتمنح األمان ألصدقائها أو تنذر
إنّه ال ّناتوّ ،
أهم ّ
تشكل ّ
فاملهم يف األمر ّ
أن الدّ ول
أعداءها ،وال أحد يناقش يف مدى تنفيذ البنود الواردة يف هذا البيان،
ّ
عهدات ،وستستقبل الدّ ول خارج ال ّناتو ّ
عهدات قد أعطيت،
أن هذه ال ّت ّ
األعضاء قدّ مت هذه ال ّت ّ
لاّ
فروس�يا مثلاً تدرس هذا البيان بد ّقة ،وتأخذه حممل اجلدّ  ،وحترص عىل أ تتجاوز حدودها،
أن تقول" :أنا ّ
متأكدة ّ
وال تس�تطيع ْ
تطبق ،فهذه البلدان تتصارع
أن األمور الواردة يف البيان لن ّ
21
ّ
ح ّت�ى فيما بينه�ا"؛ ّ
قوة رادع�ة يف العامل  .عن�د ال ّنظر من هذه
ألن ال ّنات�و ال يزال
يش�كل أكرب ّ
أن حلف ال ّناتو يف واقع األمر راس�خ يف مكانه رغم ّ
الزاوي�ة نص�ل إىل قناعة ّ
كل اإلرهاصات،
ّ
وال يشهد أزم ًة بنيو ّي ًة عىل اإلطالق.
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م�ستقبل ال ّناتو:
تبق�ى ال ّتقييمات التي تق�ول باهنيار ال ّنات�و عديمة املدلول ،ف�إذا كانت ال ّتقييمات املذكورة
فإن اهني�ار ّ
ظرفي ًة ال أزم� ًة بنيو ّي ًةّ ،
منظمة قو ّية متلك
أعلاه صحيح� ًة ،وكان ال ّناتو يش�هد أزم ًة ّ
ولكن األشخاص الذين تأ ّثروا باملشاحنات
يظن،
ّ
أرضي ًة بنيو ّي ًة صلد ًة كال ّناتو -ليس سهلاً كام ّ
ّ
22
اليومي�ة خيرج�ون با ّدع�اءات مماثلة بني احلين واآلخر  ،وبحس�ب هذه
الكالمي�ة
ياس�ية
ّ
ّ
ّ
الس ّ
ّ
رسيعا ،وتقوم مكاهنا أشياء جديدة ،وهذه قراءة خاطئة للغاية ،فال ّناتو
هنية ،تنهار األش�ياء
ً
الذ ّ

وتتعمق،
تس�تمر األزمات
البنيوي ال�ذي ذكرناه ...ر ّبام
حول
ّ
ّ
ل�ن ينه�ار طاملا أنّه ال حيص�ل ال ّت ّ
ّ
ّ
بعينيات.
ولكن ال ّناتو
ّ
ينيات ّ
سيتخطاها كام حصل يف ّ
والس ّ
الس ّت ّ
الغربية؛
وذام ،وكيف يعبث بالقيم
عندم�ا تطف�و عىل اإلعالم أخبار عن ترامب بني م�ادح ّ
ّ
يعتقد الكثري ّ
تارخيي ًة.
أن ال ّناتو يواجه أزم ًة
ّ
ولية قري ًب�ا؛ ّ
ولك�ن جي�ب ألاّ نتو ّق�ع ْ
القوة
ْ
أن يكون ال ّنات�و ّ
ألن ّ
فعالاً ج�دًّ ا يف ّ
السياس�ة الدّ ّ
فعالاً
ّ
بغ�ض ال ّنظر عن آراء من يقولون خلاف هذا ،فال ّناتو
األمريكي�ة ه�ي التي جتع�ل ال ّناتو ّ
ّ

من غري هذه القيادة ليس ش�يئًا يذكر .23وال ننس�ى ّ
أن ترامب ال يتج ّنب احلديث عن هذا األمر
ويكرر إعالنه عن اس�تعداد أمريكا لالنس�حاب م�ن ال ّناتو ْ
يتقي�د بمطالبها فيام
بوقاح�ة،
إن مل ّ
ّ
بامليزانية .وهذا ّ
س�ية ،مثل مصادقة الكونغرس ،وال داعي
يتع ّل�ق
بالطبع يتط ّلب ترتيبات ّ
مؤس ّ
ّ
يكن ترامب يصدّ ق ما يقول ،فهو يش�عر بام يعنيه
للخ�وض يف إجراءات االنس�حاب .ور ّبام مل ْ
ال ّناتو ألمريكاْ ،
احلقيقية.
وإن مل يفهم أبعاده
ّ
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األمريكية -ال ّتنظيم
ال يزال ال ّناتو بأعضائه ال ّتس�عة والعرشين ،ودعمه األمريكي ،وقيادته
ّ
الرادعة الكربى للدّ ول الت�ي ال تنتمي إليه ،بفضل ما ّدته
مصداقي ًة،
العس�كري األكثر
ّ
ّ
ّ
والق�وة ّ
ّ
الرمق األخري .24إنّ
اخلامسة عىل وجه اخلصوص ،والدّ ول األعضاء تستغل هذا الوضع ح ّتى ّ
غي�اب ال ّنات�و يعني ً
العاملي ،األمر الذي من ش�أنه ْ
أن
الس�لطة وال ّنفوذ يف ال ّنظام
فراغا رهي ًبا يف ّ
ّ
حيدث ْ
األطليس وال آسيا
العاملي ك ّله ،وال نستثني أوربا وال املحيط
اضطرابات كبري ًة يف ال ّنظام
ّ
ّ
أو إفريقي�ا .وال ي�زال األمن الذي حي ّققه ال ّناتو اًّ
األمريكية،
مهم جدًّ ا بال ّنس�بة للواليات امل ّتحدة
ّ
بل اًّ
مهم لدرجة ال يمكن مقارنة ذلك باإلسهامات االقتصاد ّية.
ومؤسس�ه ،واملس�تفيد األكرب منه .وتفعيل
م�ن جهة أخرى ،تعدّ أمريكا زعيم هذا احللف
ّ
25
الصدفة .كما ّ
أن أمريكا جعلت حلف
أمرا بمح�ض ّ
امل�ا ّدة اخلامس�ة ملصلح�ة أمريكا مل يكن ً
ً
بقي�ة الدّ ول
ال ّنات�و يف موق�ع ينته�ز يف الع�امل أمجع ،وه�و األمر ال�ذي مل يلق
اعرتاض�ا من قبل ّ
أن رأينا يف تاريخ ال ّناتو ّ
األعضاء 26رغم أنهّ ا متلك حقّ الفيتو .ومل يسبق ْ
أن أمريكا تطلب شيئًا
وال حتصل عليه ،واآلن ال يتو ّقع ْ
القيادي يف احللف ،وتتو ّقف
أن تتخلىّ واش�نطن عن موقعها
ّ
عن االستفادة منه ،ألسباب اقتصاد ّية بحتة.
أن ال ّناتو ّ
عند ال ّنظر من هذه ال ّناحية ،ي ّتضح ّ
مهمة لدرجة ال يمكن االستغناء عنها،
منظمة ّ
السنوات املاضية الحظنا مزيدً ا من عدم املباالة يف مواقف
والس�يام بال ّنسبة ألمريكا.
ْ
ولكن يف ّ
ّ
ّ
العاملي .ويمكن القول عمو ًما :إن الواليات امل ّتحدة
واش�نطن حيال أوضاع مش�اهبة يف ال ّنظام
ّ
العاملية الثّانية إىل اليوم .وحذت
املؤسسات التي بنتها بيدها منذ احلرب
األمريكية د ّمرت بيدها ّ
ّ
ّ
لاً
احلامئية ،فضلاً عن اإلعالن عن
ياسة
بالس
م
ع
ني،
الص
متها
ويف
األخرى،
ول
حذوها
مقدّ
الدّ
ّ
ّ
ّ
اندالع احلروب ال ّتجار ّية.

أن نق�ولّ :
إن ال ّنزع�ات الت�ي من ش�أهنا ْ
ويمكنن�ا ْ
أن تد ّم�ر ال ّنظ�ام ال ّليربا ّيل ال�ذي مركزه
ورواجا
انتشارا
األجنبي -تكتسب
القومية ،ومعاداة
األمريكية ،مثل ال ّنزعة
الواليات امل ّتحدة
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ريا يف العامل بر ّمتهّ ،
الس�بب يف هذا ك ّله هو واش�نطن ،ومواقفها التي ت ّتسم بعدم املباالة.
كب ً
وإن ّ
وال ننسى أنّه ح ّتى ّ
األمريكية ،مثل نافتا
ولية التي تعمل ملصلحة الواليات امل ّتحدة
ّ
املنظامت الدّ ّ
قضية ،رغم ّ
األمريكية
أن الواليات امل ّتحدة
احلرة لشمال أمريكا)؛ ّ
ّ
حولت إىل ّ
(ات ّ
ّفاقية ال ّتجارة ّ
ّ
ولكن ترامب
اإلقليمية بصفتها الشرّ يك الكبري،
عاونية
ّ
ّ
هي أكثر املستفيدين من هذه املنظمة ال ّت ّ
األمريكي
العام
ال�رأي ّ
جيره�ا الي�وم إىل أزمة ،وذل�ك بنا ًء عىل ال ّت ّ
صورات اخلاطئة ّ
الس�ائدة يف ّ
ّ
ّ
ّفاقية.
حول هذه االت ّ
فه�ل يمك�ن بعد ّ
كل هذا ألاّ نتو ّقع من أمري�كا ْ
أن ت ّتخذ موق ًفا غري مبال فيام يتع ّلق بال ّناتو؟
ّ
طورات التي حصلت يف الفرتة املاضية كانت نتيجة عدم املباالة يف املواقف
بالطب�ع نتو ّقع ،فال ّت ّ
أن يبلغ عدم املب�االة هذه درج ًة من ش�أهنا ْ
ولك�ن ال أح�د يتو ّقع ْ
أن تد ّمر احللف؛
األمريكي�ة.
ْ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ولية ،بل هو يف
مات
املنظ
ة
بقي
مثل
فق�ط،
املكاس�ب
ألمريكا
ن
م
تؤ
ة
م
منظ
لي�س
ات�و
ألن ال ّن
الدّ
ّ
ّ
ّ
الوقت ذاته أساس ال ّنظام واألمن الذي تريده واشنطن ،والبلدان يمكنها ْ
تضحي بمكاسبها
أن ّ
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يغرنّكم حديث أمريكا
االقتصاد ّي�ة ،لك ّنه�ا ال ّ
تضحي عندما يكون األم�ر متع ّل ًقا بأمنه�ا .وال ّ
فمجرد ْ
أن تشتدّ وترية املنافسة
عن خس�ائرها االقتصاد ّية ،بسبب األوضاع التي تعيشها اليوم،
ّ
س�وف تدع واش�نطن جان ًبا ّ
كل مطالبها االقتصاد ّية ،وتعمل ما بوس�عها م�ن أجل الدّ فاع عن
األمني ،ولن ترت ّدد يف تغطية ال ّنفقات اللاّ زمة.
نظامها
ّ
األمريكي�ة والدّ ول األعض�اء يف موضوع حل�ف ال ّناتو
ال يق�اس ْهن�ج الواليات امل ّتح�دة
ّ
بنهجها يف موضوع ّ
املنظامت االقتصاد ّية ،فواش�نطن لدهيا فرصة أكرب ْ
ألن تكون غري مبالية يف
مواقفها املتع ّلقة ّ
باملنظامت االقتصاد ّية؛ ألنهّ ا تعتقد بقدرهتا عىل تعويض خس�ائرها االقتصاد ّية
األمنية يكفي لل ّتخليّ عن نزواهتا،
جمرد ش�عورها بوجود ال ّتهديدات
إذا ما س�لم هلا أمنهاّ ،
ّ
لكن ّ
األصلية.
وعودة احللف إىل وظيفته
ّ

كيف ّ
تت�شكل عالقة تركيا بال ّناتو؟

ال أحد يعتقد ّ
منأى عن تأثري األزمة التي يعانيها ال ّناتو ،بل كانت تركيا من ّأول
أن تركيا يف ً
البل�دان الت�ي تأ ّثرت بتداعيات هذه األزمة ،وال يبدو ّ
أن هذا ال ّتأثري س�يتو ّقف .ومع األس�ف
أكاديمي ًة،
تفرغت للهجوم عىل تركيا ،وتقدّ م نفس�ها عىل أنهّ ا جتري دراس�ات
ّ
هناك جمموعات ّ
فتق�ول كال ًما ً
فارغا يس�تحيل تطبيقه ،من قبيل إخراج تركيا م�ن ال ّناتو .هذه املجموعات التي
أرضية
تتحرك انطال ًقا من
تتمركز يف واشنطن ،وتنحرص وظيفتها
ّ
ّ
االختصاصية يف معاداة تركيا ّ
س�خيفة ،لدرجة أنهّ ا ال ترى اس�تحالة إخراج تركيا من ال ّناتو .ونحن بعيدً ا عن هذه الترّ ّهات
نتو ّقع ْ
أن تسري العالقات بني تركيا وال ّناتو بشكل ال خيلو من املشكالت.
القضية
مهمتني ،مها:
فقدت تركيا ثقتها بال ّناتو،
قضيتني ّ
ّ
والس�يام بعد مواقف حلفائه�ا يف ّ
ّ
السور ّية ،وحماولة انقالب  15يوليوّ /متوز  .2016إذ مل يكتف حلفاؤها يف ال ّناتو ،وعىل رأسها
ّ
ّ
اً
اإلرهابية يف وجه
جورا وظلم ،ودعموا املنظامت
أمريكا ،برتكها وحيد ًة يف سوريا ،بل اتهّ موها ً
ّ
وبقية
تركيا .يف الفرتة ذاهتا وقعت حماولة انقالب  15يوليوّ /متوز  ،2016فلم تقدّ م واش�نطن ّ
االنقالبيني ،فبات اجلميع يف تركيا يشيرون بأصابع
ض�د
احللف�اء ترصحي�ات تدعم فيها تركيا ّ
ّ
االنقالبي�ة .واألنكى من ذل�كّ ،
االتهّ �ام إىل واش�نطنّ ،
أن أمريكا
ب�أن هلا يدً ا يف ه�ذه املحاولة
ّ
يب،
وال�دّ ول األور ّب ّية رفضت تس�ليم املس�ؤولني م�ن املس�توى ّ
األول يف تنظيم غول�ن اإلرها ّ
وأصبحت هلم املالذ اآلمن.

الس�ور ّية ،إذ تركتها وحدها
فلا أمريكا وال ّ
ال�دول األور ّب ّية دعم�ت تركيا يف املس�ألة ّ
�وري ،ويف مقدّ متها
الس
ّ
ب�دون معين يف مجي�ع املس�ائل املحور ّية واحليو ّي�ة التي ّ
هتم الشّ �أن ّ
اجل�وي ،واملنطقة اآلمنة ،وقضية اللاّ جئني ،ومكافحة داعش ووحدات محاية
منطق�ة احلظر
ّ
الغربية وعىل رأس�ها أمريكا ْ
حول
قررت الدّ ول
أن تدعم ال ّت ّ
ّ
الشّ �عب الكرد ّية .يف البدايات ّ
أخ�ر يف هذا املجال ،بيد ّ
أن تركيا
يب ،واتهّ مت تركيا بال ّت ّ
الدّ
يمقراط�ي يف س�وريا والعامل العر ّ
ّ
االنتقالية ّ
�لمية ،ظ ًّن�ا منها ّ
كان�ت تعتق�د برضورة ْ
حول
متر املرحلة
أن هذا ال ّت ّ
بالطرق ّ
الس ّ
ّ
أن ّ
الرادي�كا ّيل من ش�أنه ْ
ولكن حلفاءه�ا اتهّ موها
أن خيل�ق عواقب غير متو ّقعة ترضّ برتكي�ا،
ّ
ّ
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املس�ؤولية الكافي�ة .وعندما ب�دأت تركيا
بع�دم اتخّ �اذ
ّ
يمقراطي،
حول الدّ
تدعمهم يف مس�اعيهم من أجل ال ّت ّ
ّ
امل�رة ً
أيض�ا؛ ألنهّ م خاف�وا من
تركوه�ا وحده�ا ه�ذه ّ
احتاملي�ة ْ
يمقراط�ي.
ح�ول الدّ
أن يتح ّق�ق ال ّت ّ
ّ
ّ
تعرض�ت تركي�ا هلجمات داع�ش وح�زب العّم�اّ ل
ّ
األمريكي
اجلانب
مع
مباحثات
فخاضت
ّ،
ين
الكردس�تا
ّ
اجل�وي ،وجلأت
بش�أن املنطق�ة اآلمن�ة ومنطق�ة احلظ�ر
ّ
ّ
واش�نطن باملقاب�ل إىل أس�لوب املامطل�ة يف كل مس�ألة
على وجه ال ّتقريب ،وس�اعدت وحدات محاية الشّ �عب
الكرد ّي�ة يف ال ّتم�دّ د وصولاً إىل منب�ج .ومارس اإلعالم
الضغوطات على تركيا واتهّ مها بعدم مكافحة داعش ،وأطل�ق دعاياته التي تزعم ّ
العامل�ي ّ
بأن
ّ
ّ
كي ،ومتكن م�ن محل تركيا عىل ْ
أن
أنق�رة تدعم داعش ،مس�تفيدً ا من امتدادات�ه يف اإلعالم الترّ ّ
تأخ�ذ اً
الوطنية.
دائم موق�ع املدافع يف الدّ عايات التي أحاطت بش�احنتي جهاز االس�تخبارات
ّ
السور ّيني الذين بلغ عددهم
ومل ي ّتخذ حلفاؤها األور ّب ّيون خطوات جا ّد ًة فيام يتع ّلق باللاّ جئني ّ
اآلن أربع�ة ماليين ،وخت ّلف�ت عن الوف�اء بوعوده�ا االقتصاد ّية ،وس�عت لتحوي�ل تركيا إىل
(سجن) للاّ جئني.

ال �أمري� � ��كا وال ال� � � ُّ�د َو ُل ال ِ ّ
أورب ّ َية دعمت تركيا
ف� � ��ي الم�س�أل� � ��ة ُّ
ال�سور ّ َي� � ��ة �إذ تركتها وحدها
المح َور ّ َية
بدون ُمعي� � � ٍ�ن في جميع الم�سائ� � ��ل ِ
تهم ّ َ
ال�س� � � ّ َ
والحيو ّ َي� � ��ة الت� � ��ي ُّ
ال�ش � � ��أن ُّ
�وري وفي
قد َمتها ِم َ
والم َ
ُم ِ ّ
ِّ
نط َق ُة الحظر
نط َق ُة
الجوي ِ
وق�ضية اّ َ
ُ
الآمن� � ��ة،
اللجئي� � � َ�ن ومكافحة داع�ش
ووحدات حماية ّ َ
ال�شعب الكرد ّ َية

ّ
ولك�ن حماولة انقالب
تدرجيي يف نظرة تركي�ا إىل ال ّناتو وحلفائه،
حت�ول
ّ
كل ذل�ك أ ّدى إىل ّ
ّ
 15يولي�وّ /مت�وز  2016كان�ت ال ّنقطة األخرية يف ه�ذا املوضوع ،ففي أعق�اب هذه املحاولة
كية املنتخبة الدّ عم املطلوب من حليفاهتا يف ال ّناتو ،وعىل رأس�ها
االنقالبية مل تتلقّ احلكومة الترّ ّ
ّ
كي إىل اعتبارها أعداء تركيا ال حليفاهتا ،ناهيك عن
الرأي ّ
أمري�كا وأملاني�ا ،وهذ دفع ّ
العام الترّ ّ
ّ
األمريكية
السياسة يف تركيا مستاؤون جدًّ ا من سامح الواليات امل ّتحدة
أن املواطنني ورجاالت ّ
ّ
يب باإلقامة يف أراضيها من دون مس�اءلة ،كام ّ
ريا من قادة
أن قسًم�اً كب ً
لزعيم تنظيم غولن اإلرها ّ
س�معا للمطالب
والس�يام يف أملانيا ،وال يلقون
هذا ال ّتنظيم يعيش�ون يف خمتلف املدن األور ّب ّية،
ً
ّ
كية باستعادهتم.
الترّ ّ

وتواصل واش�نطن إم�داد وحدات محاية الشّ �عب الكرد ّية بآالف الشّ �احنات العس�كر ّية
اجلنوبية من تركيا .يف مثل هذه ّ
الظروف بدأت
بالسالح لتستخدمه يف حمارصة احلدود
ّ
املحملة ّ
ّ
والس�يام يف
واألمنية،
اخلارجية
تركي�ا تفق�د ثقته�ا بحلفائها ،وبدأت تعي�د ال ّنظر يف سياس�اهتا
ّ
ّ
ّ
أعقاب حماولة انقالب  15يوليوّ /متوز  .2016فأبدت مرون ًة يف اجللوس عىل طاولة املباحثات
عمليتي درع
مع روسيا وإيران ال ّلتني تعيشان مشكالت كبري ًة يف سوريا ،فن ّفذت يف هذا اإلطار ّ
الزيتون ضمن حدودها ،رغم مجيع العراقيل التي وضعها حلفاؤها يف ال ّناتو.
الف�رات وغصن ّ
أجل ،اعتمدت تركيا عىل ذاهتا ،ودخلت يف مباحثات مع روس�يا بدلاً من ال ّناتو من أجل أمن
أراضيها.
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من يس�مع هذه احلكاية يس�أل" :كيف يمكن لرتكيا
تع ّ َر�ض � ��ت تركي � ��ا لهجم � ��ات داع� � ��ش وح � ��زب الع ّ َم � ��ال
ْ
عضوا يف حلف من هذا القبيل؟" .وهو بال ّتأكيد
أن تبقى
ً
الكرد�ستاني فخا�ض � ��ت ُمباحثاتٍ مع الجانب ال ّ
ِّ
أمريكي
ولكن ال يمكننا تقييم نظرة تركيا إىل
ِ حمقّ يف س�ؤاله هذا،
ْ
ب�ش�أن ِالم َنط َق ِة الآمنة ومِ َنط َق ِة الحظر ّ
عاطفية .تركيا تعرف أنّه ال يمكنها
الجوي ولج�أت حلف ال ّناتو بص�ورة
ِ
ّ
بالمقاب � ��ل �إل � ��ى �أ�سلوب ُ َ َ
ّ
كل الوث�وق بحلفائه�ا ،وتدرك يف ذات الوق�ت ّ
أن وجودها
المماطل � ��ة في ِ
وا�شنط � ��ن ُ ِ ِ
ِ
في�ه يو ّفر هل�ا األم�ن؛ ّ
ألن ال ّناتو ه�و أكرب ق�وة رادعة يف
م�س�أل � � ٍ�ة على وج � ��ه ّ َ
حماية
التقريب و�ساعدت َو َح � ��داتِ
ِ
الع�امل ،وبإمكانه ْ
أن حيمي تركيا م�ن أعدائها وأصدقائها
َّ
ال�شعب ُ
الكرد ّ َية في ّ َ
الت ُّمدد ُو�صولاً �إلى منب َج
بدون اس�تثناء .وال ننس�ى ّ
أن وجوده�ا يف ال ّناتو جعلها
ً
رشي�كا مغر ًي�ا يف نظ�ر روس�يا ،وعندما أس�قطت تركيا
ّ
وس�ية ،مل تس�تطع روس�يا ْ
أن ت ّتخذ خطوات عس�كر ّي ًة مماثل ًة ،عىل خالف ما
الطائرة
الر ّ
ّ
احلربية ّ
حربي ًة روسي ًة عام  .2009فاكتفت روسيا بمامرسة
حصل مع جورجيا عندما أس�قطت طائر ًة ّ
ّ
الس�بب ال يزال ال ّناتو أدا ًة ّقيم ًة يف يد
الضغوطات االقتصاد ّية والدّ
بلوماس�ية عىل تركيا .وهلذا ّ
ّ
تركيا.
كان�ت تركيا الشرّ يك الو ّ
يف لل ّناتو لس�نوات طويلة مضت ،ولك ّنن�ا يف الفرتة األخرية نراها
منطقية للغاية ،كام
أرضية
ت ّتجه إىل استعامله أدا ًة لتحقيق مصاحلها .فتتقدّ م عالقاهتا بال ّناتو عىل
ّ
ّ
أن تكون عليه ه�ذه العالقات ،فرتكيا ال تريد ْ
جي�ب ْ
وفيا فحس�ب ،بل تريد يف
أن تكون حلي ًفا ًّ
الوقت ذاته ْ
أن تكون الع ًبا يستفيد من ال ّناتو.
املمرات
دخلت تركيا يف مباحثات مع روس�يا عندما ختلىّ ال ّناتو عنها ،وقامت بتطهري مجيع ّ
اإلرهابي�ة يف غرب هن�ر الفرات .هذا يعني ّ
أن تقارب املس�افة بني اللاّ عبينْ جع�ل تركيا تتم ّتع
ّ
بمزي�د من األم�ن ،وحصل أكثر من ذلك ،حيث محلت هذه املباحث�ات أمريكا عىل العودة إىل
طاولة احلوار واملفاوضات التي طاملا نأت بنفسها عنها ،وأسفر عن ذلك ْ
تركي
أن حصل اتّفاق ّ
اس�تمرت تركيا يف البق�اء بجانب أمريكا ب�دون قيد أو رشط
أمريك�ي فيما يتع ّل�ق بمنبج ،ولو
ّ
ّ
ّ
ْ
الزيت�ون .وهناك أمر جيب ال ّتنويه
عملية غصن ّ
عملية درع الفرات وال ّ
ما اس�تطاعت أن تنف�ذ ّ
إلي�ه ،وه�و ّ
تبعية
أن أنقرة مل تقطع عالقاهتا ال بأمريكا وال بال ّناتو ،ولو فعلت ذلك النتقلت إىل ّ
روس�يا ،لذلك قبلت تركيا العرض اجلديد القادم من واش�نطنّ ،
حلل مش�كلة منبج .ونالحظ
هن�ا أنّ�ه ك ّلما اقرتبت تركيا من أمريكا يف ش�أن منبج ،اقرتبت روس�يا من تركي�ا يف ّ
تل رفعت،
أن تش�هد ّ
إمكانية ْ
األمريكي يف
ك�ي
ويل�وح يف اآلفاق
ّ
ّ
ت�ل رفعت تطبي ًقا مش�ا ًهبا لل ّنموذج الترّ ّ
منبج .وال ّ
شك ّ
أن تركيا ستتم ّتع بمزيد من األمن ،ما دامت تنتهج سياسة ال ّتعاون مع اجلانب
ال�ذي يقرتب منها ،بدلاً من البقاء متع ّلق ًة بجانب دون غريه ،وتنجح يف اس�تعامل ال ّتنافس بني
القوتني الكبريتني لصاحلها.
ّ
الس�بب ال نتو ّقع ْ
ألي العب مثل روس�يا وأمريكا يف املس�تقبل
تبعي ًة ّ
هل�ذا ّ
أن تب�دي تركيا ّ
ً
ً
ً
اس�تقاللية ،وت ّتجه نحو
خارجي�ة أكثر
القري�ب .بل عىل العكس ،س�وف نراها تنتهج سياس�ة
ّ
ّ
املباحث�ات م�ع مجيع اللاّ عبني .ول�و كان االتحّ اد األوربيّ ّ عىل س�بيل املثال الع ًب�ا فاعلاً
لرست
ّ
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أن يك�ون الع ًبا فاعلاً
ب�ه تركي�ا ودخلت يف مباحثات معه ،ولك ّنه بعيد جدًّ ا عن ْ
حقيقيا ،وهذا
ًّ
ما يق ّلل البدائل أمام تركيا .من جهة أخرى س�وف تعرب تركيا عن رغبتها الشّ �ديدة يف تطوير
الصني ْ
بق�وة يف املجالني
الصني ،إذا اس�تطاعت ّ
عالقاهت�ا م�ع العب مث�ل ّ
أن تضرب دمغتها ّ
االقتصادي.
حضورا إلاّ يف املجال
الصني ال تبدي
بلومايس،
يايس والدّ
ّ
ّ
ولكن ّ
ً
ّ
الس ّ
ّ
يف احلقيق�ة حت�اول تركي�ا بني الفين�ة واألخرى احلدي�ث عن ّ
منظم�ة ش�نغهاي لل ّتعاون
باعتباره�ا بديًل�اً  ،واتخّ �ذت خط�وات عدي�د ًة يف ه�ذا اإلط�ار ،ولك ّن�ه يبقى بديًل�اً ضعي ًفا
أن ّ
ننوه ّ
يت�م تعزيزه ومتكينه بام فيه الكفاية .وجيب ْ
منظمة ش�نغهاي
أن ّ
بال ّنس�بة لرتكي�ا ،ما مل ّ
لل ّتع�اون لن تكون بديلاً عن ال ّناتو ،ولو أبدت تركيا اس�تعدا ًدا لل ّتقارب .تع ّلمت تركيا ألاّ
الس�بب يمكننا القول :إنهّ ا س�تحافظ عىل وجودها يف
تبقى متع ّلق ًة بحلف دون غريه .وهلذا ّ
ال ّناتو ،لكن ليس باعتبارها تركيا التي يس�تفيد منها ال ّناتو ،بل باعتبارها تركيا التي تس�تفيد
حقيقي ًة.
من ال ّناتو اس�تفاد ًة
ّ

الخاتمة:
وتوصلن�ا إىل نتيجة مفادها
تناولن�ا يف ه�ذا ال ّتحلي�ل حلف ال ّناتو حت�ت ثالثة عناوي�ن،
ّ
ّ
الس�ابقة ،ومن
أن احلل�ف يواجه أزم ًة مؤ ّقت ًة
ظرفي ًة ،تش�به مثيالهتا التي حصلت يف العهود ّ
ّ
هن�ا فال ّنات�و بعيد ّ
كل البعد عن حا ّفة االهنيار يف املس�تقبل القريب ،ب�ل يبقى احللف األكثر
األمنية،
وردعا يف العامل .واألزم�ة التي يواجهه�ا نتاج تدهور األوض�اع
ق�و ًة و(مأسس� ًة)
ً
ّ
ّ
ّ
األمريكي�ة ،ومن املتوقع ْ
ال�دول األعضاء ويف مقدّ متها
وع�دم املباالة يف املواقف
أن تعمل ّ
ّ
مر ًة أخرى إىل موضوع مركزي ،مع ازدياد حدّ ة وقس�اوة ال ّنظام
أمري�كا عىل حتويل ال ّنات�و ّ
العامل�ي.27
ّ
الس�ياق قمنا بقراءة العالقات بني تركيا وال ّناتو .فرتكيا يف مقدّ مة البلدان التي
ويف هذا ّ
اخلارجية؛
والسياس�ة
تأ ّث�رت بتداعي�ات أزمة ال ّناتو ،وتب ّن�ت
ً
منظورا جديدً ا يف جمال األمن ّ
ّ
الس�ور ّية،
ألنهّ �ا كان�ت مس�تاء ًة للغاية م�ن مواقف ال ّنات�و وأعضائه حي�ال احلرب
األهلية ّ
ّ
اإلرهابي�ة املمنهج�ة ،وحماول�ة انقلاب  15يوليوّ /مت�وز  .2016ومل تعد ترى
واهلجمات
ّ
الص�ادق ال�و ّ
يف ،وال تريد ْ
أن تك�ون كذلك بع�د اآلن .فنراه�ا تبني
نفس�ها ذل�ك احللي�ف ّ
وليني خ�ارج نطاق ال ّنات�و ،وتنته�ج سياس�ة ال ّتوازن،
عالق�ات جدي�د ًة م�ع اللاّ عبين الدّ ّ
وتتحول إىل دولة أكثر أمنًا،
االس�تقاللية،
دوليا يتم ّتع بمزيد من
ّ
وتسير قد ًما لتصبح الع ًبا ًّ
ّ
الس�بب ،نس�تبعد ْ
أن تقطع تركيا عالقاهتا بال ّناتو
بفضل جمال املناورات الذي ّ
طورته .وهلذا ّ
يف املس�تقبل القري�ب ،ولك ّنه�ا يف ذات الوق�ت س�وف تواص�ل عالقاهتا بجمي�ع اللاّ عبني
حتر ًكا
الدّ ّ
وليين بش�كل متوازن .وهذا املوق�ف اجلديد الذي تتب ّن�اه تركيا ال يمكن تس�ميته ّ
حتر ًكا لبن�اء نظام ال ّتحالف�ات املتعدّ دة ،وس�تواصل العمل لزيادة
م�ن أجل االنفص�ال ،بل ّ
ْ
وحكمها ّ
الذايتّ.
اس�تقالليتها
ّ
ربيع 21 2019
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