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العالقات بين تركيا وحلف الناتو
* مصطفى كبار أوغلو
َ
املراحل التي مرت هبا عالقات تركيا مع حلف الناتو
 تتناول هذه الدراسة:ملخص
،1949  منذ أن انضمت تركيا إىل احللف يف نيسان،خالل مسرية تتجاوز ستني عا ًما
ِ
 واملدى الذي متكنت فيه األطراف من تلبية،والصعوبات األساسية التي واجهتها
ِ
،واجلهات املحتملة التي يمكن أن تتطور إليها هذه العالقات
،االحتياجات املتبادلة
 وتقدّ م.ري الواجبة حتى تتفادى هذه املصاعب
َ
َ  والتداب،واملصاعب التي ستالزمها
ٍ ورصيح أن كل
ٍ مثل التأكيد بشكل،الدراسة جمموعة من املقرتحات
دولة من
واضح
ٍ
ٍ
ٌ
مسؤولة عن الدفاع عن تركيا يف حال تعرض أراضيها هلجو ٍم
الدول األعضاء يف احللف
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ABSTRACT This study examines the stages of Turkey's relations with NATO during
its 60-year-plus history, the main difficulties they faced, the extent to which the parties
were able to meet their mutual needs, the potential directions in which such relations
may develop. the difficulties that will accompany them, and the due measures to be
taken in order to avoid such difficulties. The study presents a range of proposals such
as the clear and explicit assertion that each NATO member is responsible for defending
Turkey if its territory is attacked militarily.
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المدخل:

يف عام  1952انضمت تركيا إىل حلف شامل األطليس (الناتو) الذي ُو ِّق َع عليه يف  4نيسان
 1949يف واشنطن عاصمة الواليات املتحدة األمريكية ،واعتربته حل ًفا يعزز اهلوية (الغربية)،
إىل جانب ضامناته التي امتدت س�نوات طويل ًة يف جمال الدفاع واألمن .فالناتو الذي كان حتى
ٍ
قسم كب ٍ
وقت
ري من املسؤولني األتراك-
مهم ًة سامي ًة يف نظر الشعب الرتكي ولدى ٍ
قريب يملك ّ
فق�د ميزته هذه مع مرور الوقت ،وبدا ُيعدّ منظم ًة هتدد س�يادة تركي�ا ووحدهتا الوطنية .وبعد
ٍ
ٍ
عس�كرية رفيعة
ش�خصيات
حماولة االنقالب التي وقعت ليلة اجلمعة  15متوز  2016عىل يد
ريا من
املس�توى يف القوات املس�لحة الرتكية من أتباع تنظيم غولن اإلرهايب لوحظ أن قسًم�اً كب ً
الشعب الرتكي يعتقد أن الناتو وراء هذه املحاولة .ويمكن القول إن املعلومات التي انعكست
عىل الصحافة بأن قاد ًة رفيعي املس�توى من قيادة الفرقة الثالثة التي أسس�تها القوات املس�لحة
كبري
الرتكية يف َم ْص َلك بإس�طنبول من أجل املشاركة يف عمليات الناتو ،والتي يعمل فيها ٌ
عدد ٌ
ٍ
كبري يف تبلور هذا االعتق�اد ،إضافة إىل عوامل
كثرية
دور ٌ
م�ن ضباط ال�دول احلليفة -كان هلم ٌ
أخرى.1

معا منذ س�نوات
واملهم�ة األخرى للضباط األتراك وضباط الدول احلليفة الذين يعملون ً
ّ
ٍ
طويل�ة هي مج�ع املعلومات ،واالطالع عىل ما جيري يف األوس�اط املحيطة هب�م ،وإن كان هذا
ٍ
بسهولة إخفاق ضباط
األمر ال ُيذكر علنًا بني مهامهم الرس�مية .ومل يكن الشعب الرتكي يقبل
ٌ
ٌ
وباع
ال�دول احلليف�ة الذين لدهيم خرب ٌة
طويل يف هذا املوض�وع يف معرفة ما كان يقوم
واس�عة ٌ
ٍ
ٍ
انقالبية
ملحاولة
ب�ه بع�ض رشكائهم الضب�اط األتراك يف احللف منذ أش�ه ٍر طويلة من ختطي�ط
خ�ارج األعمال الروتيني�ة اليومي�ة .بق�ي أن الوض�ع ي�زداد س�و ًءا عندما يكون جه�ل هؤالء
ٍ
عندئذ بعدم قدرة الضباط املحسوبني عىل حلف الناتو الذين
صحيحا ،إذ تتعزز الثقة
الضباط
ً
أش�خاص يش�اركوهنم الوسط
مل يس�تطيعوا أن يكتش�فوا املحاولة غري الرشعية التي خطط هلا
ٌ
ُصمم يف دول غري صديقة.
ذاته -أن يكتشفوا اخلطط التي ت َّ

تشري التطورات األخرية إىل تر ّدي العالقة بني تركيا والناتو .وإذا كانت األطراف يف حلف
الناتو حريصة عىل اس�تمرار التحالف من خالل حتديد املش�كالت من قبل املسؤولني األتراك
وقي�ادة النات�و واخت�اذ التدابري الالزم�ة -فال بدّ من تعيني جم�االت التعاون الب ّناء يف املس�تقبل،
وتنفيذها عىل أرض الواقع يف أقرص وقت ممكن.

 - 1الم�شكالت البنيوية والظرفية:

كان النات�و طيل�ة س�نوات احلرب الب�اردة حل ًفا يوح�ي باألمن؛ ألن�ه يتكون م�ن البلدان
املتقدمة التي تنس�جم مع اهلوية الغربية التي يصف هبا
حكام تركيا والش�عب الرتكي أنفسهم؛
ُ
وبريس�تيجا عىل
نظرا ملوقع تركيا اإلستراتيجي ،ويملك أقوى أنظمة السلاح وأكثرها تقدّ ًما
ً
ً
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الصعي�د العامل�ي .وبس�بب هذه التقييامت التي تس�تند إىل مثل هذه املعايري الس�طحية مل يناقش
ٍ
ال�رأي العام الرتكي عضوي�ة الناتو ،وال الثامر النامجة عن هذه العضوية بش�كلٍ
واضح
وواف
ٍ
طيلة الس�نوات الطويلة التي محلت معها مش�كالت أمنية جادة بالنس�بة لرتكيا .ويعود السبب
الرئي�س هلذا الوضع إىل اس�تمرار عمليات الردع املتبادل طيلة فترة احلرب الباردة بني االحتاد
ٍ
ٍ
حساسة جدًّ ا.
توازنات
السوفيايت وحلف وارسو الذي أسسه وحلف الناتو -استنا ًدا إىل
فكان يتم العمل عىل ّ
تتم خلف أبواب
حل املش�كالت بواس�طة حماوالت إقناعي�ة متبادلة ّ
ريا عىل الرأي العام؛ جتن ًب�ا لظهور الناتو بموقف الضعف عند
موص�دة م�ن دون أن تنعكس كث ً
ٍ
ٍ
عميق يف آراء دول الناتو أمام املش�كالت األمنية التي كان�ت تتصورها وكيفية
تباي�ن
حص�ول
ريا عن وضع البلدان األخرى ،سواء بسبب موقعها
ح ّلها .وكان وضع تركيا يف الناتو يتميز كث ً
اجلغرايف أم بسبب العالقات التارخيية التي تربطها مع أبرز دول احللف كفرنسا وبريطانيا.

ال�شرق الأو�سط في نظر الدول الحليفة الأوربية (منطقة خارج مجال االهتمام):
ع�ارض عدد م�ن دول أوربا الغربية ويف مقدمتها فرنس�ا وبريطانيا انضمام تركيا واليونان
إىل حلف شمال األطليس يف إطار (سياس�ية احتواء) االحتاد الس�وفيايت التي اتبعتها الواليات
املتح�دة األمريكي�ة .والس�بب األس�ايس الكام�ن وراء هذا االعتراض هو القل�ق من احتامل
نق�ل تركيا مش�كالت دول اجلوار يف منطقة الرشق األوس�ط إىل احلل�ف يف حال حصلت عىل
ٍ
مشكلة يمكن أن تعيشها
العضوية التامة .فكانت أوربا الغربية ختاف من إقحام حلف الناتو يف
تركي�ا م�ع دول اجلوار يف منطقة الرشق األوس�ط التي هيتم هبا االحتاد الس�وفيايت اهتام ًما ً
بالغا،
ٍ
ٍ
ٍ
َ
س�اخنة ،فتتفاقم املش�كلة التي تبدأ عىل صعيد
رصاعات
مكتوبة إىل
وتتط ّور فيها حتالفات غري
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كان الناتو طيلة �سن � ��وات الحرب الباردة ً
حلفا
يوحي بالأمن لأنه يتكون من البلدان المتقدمة
التي تن�سج � ��م مع الهوية الغربي � ��ة التي ي�صف
بها ح � ��كا ُم تركي � ��ا وال�شعب الترك � ��ي �أنف�سهم
نظ ًرا لموقع تركيا الإ�ستراتيجي ويملك �أقوى
�أنظمة ال�سالح و�أكثرها ّ
تقد ًما

ثنائ�ي مع ال�دول الواقع�ة يف جنوب تركي�ا ،وتؤدي إىل
ٍ
ٍ
حقيقية بني حلف الناتو وحلف وارسو.
جماهبة

تعرف التضامن داخل
بموجب املادة اخلامس�ة الت�ي ّ
توصلت دول حلف الناتو إىل قرار مشرتك
حلف الناتو ّ
ٍ
ين�ص على أنَّ :
واح�دة أو أكثر
"كل هجو ٍم مس� َّل ٍح عىل
ّ
مسلح عليها
هجوم
من دول أوربا وأمريكا الشمالية هو
ٌ
ٌ
مجيع�ا ،...وجي�ب عليها اإلرساع يف مس�اعدة الطرف أو
ً
األط�راف الت�ي تعرضت للهجوم عبر القيام بما يلزم،
ٍ
ٍ
فردي�ة ،أو بالتع�اون مع األط�راف األخرى"،
بصورة
بما يف ذل�ك اس�تعامل القوات املس�لحة
وبموجب املادة السادسة من حلف الناتو اتفقت األطراف عىل اعتبار "أي هجو ٍم عىل أراضيها
يف أوربا أو أمريكا الشمالية أو منطقة اجلزائر التابعة لفرنس�ا أو عىل األرايض الرتكية ...وجيب
على الطائ�رات أو الس�فن أو الق�وات املتواجدة يف أجواء ه�ذه األرايض ال�رد" -هجو ًما عىل
مجي�ع دول األعض�اء يف الناتو .ولكن عندما يكون األم�ر متعل ًقا بأمن تركيا رأينا أن دول أوربا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أوساط غري
ورصحية ويف
واضحة
بعبارات
الغربية احلليفة تبلغ الطرف الرتكي
رسمية أهنا غري
مس�تعدة ألداء املس�ؤوليات امللقاة عىل عاتقها جتاه تركيا إال يف حال تعرضها هلجو ٍم من االحتاد
الس�وفيايت وبلغاريا جارهتا الشمالية الغربية العضوة يف حلف وارسو .2بتعب ٍ
ري آخر كانت لدى
ِ
"اكتفي بضامنات
دول أروب�ا الغربي�ة األعض�اء يف الناتو مقاربة جت�اه تركيا عىل الش�كل اآليت:
احللف يف موضوع األمن النووي التي تردع أي هجوم قادم من االحتاد الس�وفيايت ،وحذا ِر أن
تعييش مش�كالت مع دول اجلوار ،مثل س�وريا والعراق وإيران وإال فلن جتدينا بجانبك؛ ألن
أولوياتنا هي التهديدات التي يمكن أن تأيت من حلف وارسو ،ومنطقة الرشق األوسط خارج
جمال اهتاممنا".

اختالف تقييم التهديدات والأولويات المت�صادمة:
من الصعب القول إن الواليات املتحدة األمريكية التي تشكل الدولة الزعيمة بدون منازع
نظ�را لقوهتا االقتصادية والعس�كرية -تتبن�ى مواقف من ش�أهنا أن تزيل املخاوف
يف احلل�ف ً
األمني�ة لرتكي�ا التي ه�ي عضو يف حلف الناتو يف حال مل تش�ارك ال�دول األوربية األعضاء يف
الناتو ،باعتبار أهنا َتعدّ الرشق األوسط (منطقة خارج جمال االهتامم) طيلة فرتة احلرب الباردة،
وقدم�ت مقرتحات من أجل التعاون األمني ثنائي الصعيد مع تركيا فيام يتعلق بمنطقة الرشق
األوسط التي هلا فيها مصالح عميقة.3

وأكث�ر األمثلة امللموس�ة عن هذا الوضع هي أزمة (رس�الة جونس�ون) التي حصلت عام
ردا عىل هجوم شنه الروم عىل قرية
 .1964فبعد أن أرس�لت تركيا طائراهتا احلربية إىل قربص ًّ
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تركية يف قربص يف هناية عام  1963أرسل رئيس الواليات املتحدة األمريكية ليندون جانسون
رس�ال ًة إىل رئي�س اجلمهوري�ة آنذاك عصمت إينونوّ ،أكد فيها أن ال تس�تعمل تركيا األس�لحة
مهام الناتو ،وقال" :إن الواليات املتحدة
التي وصلتها عىل ش�كل مس�اعدات أمريكية خارج ّ
األمريكية وبقية دول احللف لن تعمل بمبدأ الدفاع املشترك املنصوص عليه يف املادة اخلامس�ة
يف حال حصل تدخل من االحتاد الس�وفيايت" ،وقد أ ّدت هذه الرس�الة إىل التساؤل حول مكانة
احللف وقيمته بالنسبة لألمن يف تركيا.4

وردا على املحاول�ة االنقالبية التي حصلت يف متوز  1974من أج�ل إتباع قربص لليونان
ًّ
تدخلت تركيا عسكر ًّيا مستعملة حقوقها النامجة من كوهنا الدولة (الضامنة) جلمهورية قربص
التي ُأ ِّسست يف آب  1960نتيجة اتفاقات تم التوصل إليها يف زوريخ ولندن يف شباط .1959
ٍ
فتعرضت بش�كل
مش�ابه إىل حظر األس�لحة العس�كرية الذي فرضه عليها حليفها األمريكي
من خالل جملس الش�يوخ األمريك�ي خالل األعوام  1978-1975مقابل حتقيق االس�تقرار
والسالم يف قربص.
يمكننا أن نورد مزيدً ا من األمثلة الواردة آن ًفا ،وهلذا السبب يصعب القول بوجود انسجا ٍم
ق�وي بين تركي�ا وحلفائها يف الناتو يف املقارب�ة اخلاصة باألمن العاملي ،رغم أن�ه مل جير النقاش
ٍّ
حاليا يف الرأي العام الرتكي.
حول هذا املوضوع ،كام تتم مناقشته ًّ

الأدوار المر�سومة لتركيا �ضمن الحلف ومخاطرها:

إن دول احلل�ف التي تبدي مواقف ختالف جوهر املادتني اخلامس�ة والسادس�ة من احللف
ونصهام ،وال تبدي التضامن الالزم لصد اهلجامت اإلرهابية التي تتعرض هلا تركيا ،وهي التي
متلك قرائن وأدلة قوية بأن هذه اهلجامت تتلقى دعماً
لوجس�تيا من دول جوا ٍر يف منطقة الرشق
ًّ
ريا من قواهتا العسكرية إىل حدود
األوس�ط -كان توقعها الفريد من تركيا أن تس�حب قسًم�اً كب ً
ريا من أن يستعمل
االحتاد السوفيايت .فالدول األوربية األعضاء يف حلف الناتو كانت ختاف كث ً
االحتاد السوفيايت السالح التقليدي أو السالح النووي أو هيدد باستعامله من أجل بسط إراداته
السياسية عىل احللف .فكان الدور املرسوم لرتكيا يف هذا اإلطار هو محل االحتاد السوفيايت عىل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
االحتفاظ ٍ
عسكرية
لعملية
كبرية يف بالد القفقاس بشكلٍ يصعب معه التخطيط
عس�كرية
بقوة
ٍ
تقليدية يتم إطالقها من قبل حلف وارسو والقيام هبا.

ويعود الس�بب يف نرش االحتاد الس�وفيايت طيلة فرتة احلرب الباردة ما يزيد عن  25فرق ًة يف
منطق�ة القفقاس إىل معرفته بالقدرات العس�كرية التي تتمتع هبا القوات املس�لحة الرتكية التي
متل�ك عت�اد النات�و ،وبأدائها العايل يف االس�تعدادات احلربي�ة ،وربام لو مل تك�ن تركيا
عضوا يف
ً
حلف الناتو لقام االحتاد السوفيايت بنقل ٍ
جزء كب ٍ
ري من جنوده الذين نرشهم يف منطقة القفقاس
بأع�داد تزي�د عىل  300ألف عس�كري؛ إىل أوربا الوس�طى ،ولزادت التهدي�دات القادمة من
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ريا
حلف وارس�و بش�ن هجو ٍم تقليديٍ ق�وي عىل أوربا الغربية . 5فأس�همت تركيا إس�ها ًما كب ً
املوجهة إىل الدول األوربية يف حلف الناتو من خالل س�حب هتديدات
يف ختفي�ف التهديدات ّ
ريا للنفقات العسكرية ،يف
االحتاد الس�وفيايت إليها .فظلت تركيا ختصص من ميزانيتها قسًم�اً كب ً
ٍ
أوساط أكثر أمنًا ،ووجدت
حني ق ّللت الدول األوربية الغربية نفقاهتا العسكرية كوهنا تعيش يف
فرص ًة إلضافة ٍ
مزيد من املوارد القتصاداهتا.

االتحاد الأوربي في �أعقاب الحرب الباردة ومحاوالتها لتكون (القوة العالمية):
ويف الفترة الت�ي تل�ت احل�رب الباردة الت�ي طويت صفحاهت�ا إثر اهنيار حلف وارس�و يف
ترشي�ن الث�اين  ،1989وتفكك االحتاد الس�وفيايت يف كان�ون األول  1991يالحظ عدم زوال
التباي�ن يف وجه�ات النظر النامجة عن املش�كالت البنيوي�ة يف املقاربات املتعلق�ة باملوضوعات
األمني�ة بني تركي�ا وحليفاهتا يف الناتو .فكانت أجن�دات اجتامعات قمة الناتو يف التس�عينيات
م�ن الق�رن املايض تتناول من ٍ
جهة تعزيز احللف من خالل ض�م بلدان الكتلة الرشقية القديمة
إىل بنيته تزامنًا مع إسرتاتيجية أملانيا يف توسيع االحتاد األوريب باجتاه الرشق ،وكانت تتناول من
جه�ة أخ�رى اختاذ التدابري الالزمة للتخلص من انعدام االس�تقرار الناتج عن احتاملية انتش�ار
الرصاعات اإلثنية والدينية يف منطقة الرشق األوس�ط وشمال إفريقيا وبالد القفقاس والبلقان
املجاورة للدول األعضاء يف حلف الناتو.
واس�تمر تر ّدي عالق�ات التحالف بين تركيا وال�دول األوربية األعض�اء يف حلف الناتو
مناف�س معنيٌ والواليات املتح�دة األمريكية الت�ي باتت تُعرف (بالق�وة العاملية
الت�ي لي�س هلا
ٌ
العظم�ى)؛ وذل�ك بس�بب مواقفها االستسلامية التي مل متن�ع التطهري الدين�ي والعرقي الذي
حص�ل أم�ام عينيها يف بالد البلقان ،ومل جت�د اًّ
حل للتنازع عىل األرض بين أذربيجان وأرمينية
ومهدت الطريق أمام التنظيامت اإلرهابي�ة التي ظهرت يف منطقة الرشق
يف منطق�ة القفق�اسّ ،
األوس�ط حتى ال تك�ون (هد ًفا هلذه التنظيمات) .وبات االحتاد األوريب حيلم ب�أن يكون (قو ًة
ً
فقرر املس�ؤولون يف االحت�اد األوريب الذين يؤمنون برضورة توس�يع قدراهتم
عاملي�ة عظمى)ّ ،
ٍ
ٍ
مستقلة عن الواليات املتحدة
بصورة
عىل التحرك وإعطاء القرارات يف املسائل األمنية العاملية
ٍ
سياس�ة يف هذا
األمريكية -أن يبنوا اهلوية األمنية الدفاعية األوربية ( )AGSKمن أجل اتباع
املنحى.6

وكان هن�اك خياران أساس�يان لبناء ه�ذه اهلوية :اخليار األول هو أن تس�حب دول االحتاد
األوريب من احللف قدراهتا العس�كرية التي خصصتها له ،وتبني منظم ًة عس�كري ًة حتت س�قف
جدي�د ال يض�م إال دولاً أوربية .وهذا اخليار كان بمثابة اهني�ا ٍر حللف الناتو عىل األقل ،إضاف ًة
ٍ
ٍ
ٍ
بصعوبات وتكاليف مادية
وغموض قد يظهر خالل الفرتة التي س�تمر
هيكلة
إىل كون�ه إعادة
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تتطلبه�ا تكييف القوانني والتجهيزات العس�كرية املختلفة لبلدان الكتل�ة الرشقية القديمة مع
دول أوربا الغربية ،وهذا بالتأكيد أمر لن توافق عليه الواليات املتحدة األمريكية.

حاليا يف حلف الناتو قدرات
أما اخليار الثاين فهو أن تستعمل دول االحتاد األوريب األعضاء ًّ
احلل�ف وإمكانات�ه يف إط�ار القرارات التي س�يأخذها .وه�ذا يتطلب من ال�دول األعضاء يف
حلف الناتو ممن ليس�ت هلا عضوية يف االحتاد األوريب ،مثل الواليات املتحدة األمريكية وكندا
ٍ
مرشوطة بأهنا لن تعرتض عىل استعامل االحتاد
والنرويج وتركيا أن تقدم تعهدات مفتوحة غري
األوريب لقدرات احللف وإمكاناته يف إطار السياسة األمنية والدفاعية املشرتكة ( )AGSPالتي
مهم جدًّ ا ينبغي أال يغيب عن األذهان أال وهو أن أربع عرشة منطق ًة
حيددها .ولكن هناك ٌ
أمر ّ
من أصل س�ت عرشة منطق ًة حيث س�يناريوهات الرصاعات الس�اخنة التي ُيتو َّقع أن يتدخل
تارخييا ،وه�ذا ما يزيد من
جغرافي�ا أو
فيه�ا االحت�اد األوريب -ه�ي مناطق قريبة م�ن تركيا إما
ًّ
ًّ
صعوبة املش�كلة بالنس�بة لرتكيا .أكدت تركيا باستمرا ٍر
ٌ
مكان يف عملية اختاذ القرار بش�أن ا�ستمر ت � ��ر ّدي عالقات التحالف بي � ��ن تركيا والدول
رضورة أن يك�ون هل�ا
اس�تعامل السياس�ة األمني�ة والدفاعية املشتركة لالحتاد الأوربي � ��ة الأع�ض � ��اء في حل � ��ف الناتو الت � ��ي لي�س لها
األوريب؛ ألن مصاحله�ا الوطني�ة س�تتأثر حتًم�اً بالنتائ�ج
ٌ
مناف�س معي � � ٌ�ن والواليات المتح � ��دة الأمريكية التي
املحتمل�ة من التدخ�ل األوريب يف حال اس�تعامل االحتاد
األوريب إمكان�ات وق�درات حلف الناتو ال�ذي تُقدِّ م له بات � ��ت ُتعرف (بالقوة العالمية العظمى) وذلك ب�سبب
ٍ
مهمة ،والسيام يف جمال االستخبارات .مواقفها اال�ست�سالمية التي لم تمنع التطهير الديني
تركيا
إسهامات ّ

كان�ت دول االحت�اد األوريب تعل�م أهنا لن تس�تطيع والعرقي الذي ح�صل �أمام عينيها في بالد البلقان

استعامل قدرات حلف الناتو وإمكاناته يف إطار السياسة
فرجحت أن تضغط
األمنية والدفاعية املشرتكة لالحتاد األوريب من دون موافقة اجلانب الرتكيّ ،
عىل تركيا بواس�طة الوالي�ات املتحدة األمريكية التي كانت خت�اف أن يؤدي اخلالف إىل اهنيار
حل�ف الناتو؛ عىل أن تلبي مطالب تركيا املحقة يف االنخراط عىل األقل يف مرحلة التخطيط يف
آليات اختاذ القرار ،فكان ذلك س�ب ًبا يف وصول العملية إىل طريق مس�دود .7وال يمكن القول
هنائيا يف وقتنا احلايل رغم أن األطراف وقعت عىل معاهدة أنقرة التي
هنا إن املش�كلة قد ُح َّلت ًّ
نظرا إلرصار األطراف عىل مواقفها األولية.
تسمى بالصيغة البينية يف كانون األول ً ،2000

دول الحلف الأوربية وموقفها المتحفظ تجاه ال�شرق الأو�سط:

الح�ظ أن التباي�ن العميق يف وجهات النظر بني تركيا ودول حلف الناتو األوربية املتعلقة
ُي َ
كثيرا عىل مدار ربع ق�رن من تاريخ
بالتهدي�دات القادم�ة من منطقة الرشق األوس�ط مل يتغري ً
انتهاء احلرب الباردة .ففي األش�هر التي تلت احتلال الكويت من قبل العراق يف آب 1990
واضحا عرب نرش فريق احلاالت الطارئة يف
طلب�ت تركي�ا من حلفائها يف الناتو أن تبدي تضامنًا
ً
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أراضيه�ا يف كانون األول  ،1990آخذ ًة باحلس�بان احتامل انتش�ار التط�ورات اجلارية يف دول
اجل�وار وتفاقمه�ا .ولكن دول أوربا الغربية األعضاء يف حل�ف الناتو قالت :إن منطقة الرشق
األوس�ط (خارج) جم�ال عمليات الناتو ،وتباط�أت يف االلتزام بالتعه�دات التي وقعت عليها
بموجب املادة اخلامسة .وجاء جواب الدول األوربية يف احللف يف كانون الثاين  1991بشكلٍ
متأخ� ٍر ودون املطلوب ،فنشرت هولندا يف املناطق القريبة من احل�دود الرتكية املتامخة للعراق
ِ
منظومتين من منظومات الدفاع اجلوي املعروفة باس�م (باتريوت) ،وأرس�لت بلجيكا وأملانيا

وإيطالي�ا  42طائرة حربية إىل قاعدة أرهاج العس�كرية اجلوية يف ملطية .8وهنا يصعب القول:
إن الق�وات العس�كرية التي أرس�لتها الدول احلليف�ة إىل تركيا بنا ًء عىل مناش�داهتا امللحة وهي
تب�دي مواق�ف مرتددة وتتحدث عن أفكار سياس�ية خمتلفة -كانت كافي�ة إلظهار التضامن يف
حلف الناتو وقوته الرادعة.

وخلال األش�هر التي كانت فيها املنطقة ذاهبة إىل ح�رب اخلليج الثانية إثر احتالل العراق
رس�ميا م�ن حلف الناتو أن
م�ن قب�ل الواليات املتحدة األمريكية يف آذار  2003طلبت تركيا
ًّ
تفعل املادة الرابعة من معاهدة واشنطن للتشاور يف التدابري التي جيب أن يتخذها كل عضو يف
ّ
احللف قبيل حرب اخلليج الثانية من أجل محاية ش�عبها وأراضيها من أس�لحة الدمار الش�امل
الت�ي أيقنوا بوجودها يف الع�راق .فلم تطبق الدول األعضاء يف حلف الناتو مرة أخرى أحكام
املعاه�دة اخلاص�ة برتكيا ،ومل ينعقد االجتامع االستش�اري ال�ذي طلبته تركي�ا ،والذريعة التي
اعتمدوه�ا يف ذل�ك هي أن دول احللف األوربية ،مثل بلجيكا وأملانيا وفرنس�ا كانت تعتقد أن
احل�رب التي س�تحصل يف العراق ه�ي حرب "ناجتة ع�ن مواقف غري مرشوع�ة تبنتها اإلدارة
األمريكي�ة ،وتنته�ك املبادئ األساس�ية ال�واردة يف الفص�ل األول من ميثاق األم�م املتحدة"،
وم�ن هنا فهي غري مضطرة إىل أن تؤدي مس�ؤولياهتا التحالفية تجُ �اه تركيا أو الواليات املتحدة
األمريكية.9

الجدل حول (الدرع ال�صاروخي) في نظام الدفاع الجوي لحلف الناتو:
امتداد ملشروع الدف�اع الصاروخي الوطن�ي األمريكي الذي
(ال�درع الصاروخ�ي) ه�ي
ٌ
أطلقت�ه إدارة كلينت�ون يف التس�عينيات ،ويع�ود ج�ذوره إىل مب�ادرة الدف�اع اإلستراتيجي أو
املشروع املع�روف بــ(حرب النج�وم) الذي أطلقت�ه إدارة ريغ�ان يف الثامنيني�ات ،وكان هذا
ال�درع الصاروخي س�ب ًبا يف حصول مش�كالت بني تركي�ا والدول احلليف�ة يف الناتو .وبعد أن
ٍ
أحرزت الواليات املتحدة األمريكية
نجاحات كبرية يف تطوير أنظمة الدفاع اجلوي يف النصف
الثاين من التسعينيات قررت أن تتشارك مع حلفائها وحداهتا العسكرية املوجودة يف العامل كله
وقدراهتا من أجل محاية كامل أرايض الدول األعضاء يف حلف الناتو.10
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لقي�ت املح�اوالت األمريكية لبناء نظام الدرع الصاروخ�ي يف أول ظهوره عىل األجندات
معارض� ًة حتى من قبل بعض حلفائها .11والذريعة األساس�ية يف معارضة الدول ،مثل فرنس�ا
وبريطانيا وأملانيا لنظام الدرع الصاروخي أهنا ترفضه من حيث املبدأ .فمحاولة إحدى الدول
ٍ
دفاعية تتالءم م�ع ظروفها اخلاصة
املك َّلف�ة بالدفاع املشترك يف إطار حل�ف الناتو تطوير آلي�ة
ٍ
ٍّ
وبشكلٍ
أفعال مبدئية .12واعتقدت الدول األوربية
مستقل عن الدول األخرى -أدت إىل ردود
األعضاء يف الناتو أهنا ستعود إىل املخاوف التي كانت تراودها يف سنوات احلرب الباردة إذا ما
درعا
صاروخيا مؤ ِّث ًرا عىل الصعيد الوطني.13
بنت الواليات املتحدة األمريكية ً
ًّ

ّ
اضمحل اختالف املقاربات التي كانت موجودة بني الواليات املتحدة
ومع مرور الوق�ت
األمريكية وأوربا واملتعلقة بتقييم هتديدات هذه املس�ألة؛ بعد هجامت  11سبتمر  ،2011ويف
قمة الناتو التي ُع ِقدت يف براغ عاصمة مجهورية التش�يك يف ترشين الثاين  2002تم تبني مبدأ
تطوي�ر نظام الدف�اع الصاروخي الوطن�ي األمريك�ي (American National Missile
 )Defenseبش�كل يش�مل مجيع دول احللف .14ويف األعوام املتعاقبة قررت إدارة بوش أن
تنص�ب راداري�ن يف مجهورية التش�يك العضو يف حل�ف الناتو ،ومنصات مض�ادة للصواريخ
الباليس�تية يف بولندا من أجل اعرتاض الصواريخ الباليستية التي يمكن إطالقها من إيران عىل
األرايض األمريكي�ة .لك�ن إدارة أوباما التي بدأت حتكم البالد إثر ف�وزه يف انتخابات 2008
أعادت النظر يف تقييم هتديد الصاروخ ،وألغت هذا القرار الذي اختذته إدارة بوش .15يف هناية
ه�ذه التطورات ب�دأت األجندات (مرة أخ�رى) تتناول موقع تركيا اجلغ�رايف وأمهيته يف إطار
ٍ
دفاعيا ض�د الصواريخ اإليرانية
أراض تنشر فيها نظا ًما
حم�اوالت إدارة ب�وش يف البحث عن
ًّ
16
املتموضع�ة عىل بعد ألفني و 500كيلومرت  ،فتصدر القرار النهائي بتطوير الدرع الصاروخي
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التباي � � ��ن العميق ف � � ��ي وجه � � ��ات النظر بين
تركيا ودول حلف الناتو الأوربية المتعلقة
بالتهدي � � ��دات القادمة م � � ��ن منطقة ال�شرق
الأو�سط ل � � ��م يتغير كثيرًا عل � � ��ى مدار ربع
قرن من تاريخ انتهاء الحرب الباردة

ومتوضعه جدول أعامل قمة الناتو التي عقدت يف ليسبون
يف ترشي�ن الث�اين  .2010لك�ن انعكاس اجتماع وزارء
اخلارجية ووزراء الدفاع الذي ُع ِقد يف بروكس�يل يف 14
ترشين األول  2010عىل وس�ائل اإلعالم أعطى صور ًة
ب�أن تركيا وال�دول األخرى األعض�اء يف الناتو تتصارع
حول تطوير مشروع الدفاع الصاروخي الباليس�تي من
أجل احللف.17

تباين�ت آراء تركي�ا وبقي�ة ال�دول الب�ارزة يف حلف
النات�و حول مشروع الدفاع الصاروخي اخلاص بالناتو يف ثالث قضايا أساس�ية :18أوالها أن
أمريكيا .فرتكيا
مرشوع�ا
مرشوعا خيص النات�و أكثر من كونه
تركي�ا أرادت أن تعتبر املرشوع
ً
ً
ًّ
بعد أن اس�تخلصت الدروس والعرب من التطورات التي حصلت س�اب ًقا مل ترد أن تش�هد مرة
أخرى أمريكا وهي تتخذ قرارات تتحكم فيها بمفردها ،وال أن تشهد انتزاع صواريخ اجلوبرت
ً
من أراضيها بعد أزمة الصواريخ الكوبية .وكانت تركيا متلك
ش�كوكا حول ما إذا كان النظام
اجلوي األمريكي من أجل محاية تركيا أم من أجل حفظ أمن إرسائيل .وثانيها أن تركيا رفضت
أن يشير احللف باالس�م إىل إي�ران التي تربطها هب�ا عالقات الصداقة بأهنا مص�در التهديد.19
املهم وراء هذا املوقف الذي اختذته تركيا هو خماوفها من استعامل ذلك من قبل إيران
والسبب ّ
ذريع ًة هلا يف تطوير قدراهتا الصاروخية ،لكن هذه املقاربة الرتكية ُفسرِّ ت عند بعض دول احللف
وتقرب من إيران .أما املوضوع الثالث الذي حتفظت عليه تركيا
ابتعاد عن الوالء للغرب
بأهنا
ٌ
ٌ
يف قم�ة ليس�بون فهو أن يغدو كل شبر من أراضيها حممي�ة بنظام الدف�اع الصاروخي .20ففي
خض�م اجل�دل يف قم�ة الناتو التي جرت يف ليس�بون يف ترشي�ن الثاين  2010ت�م تبني مرشوع
ال�درع الصاروخي ال�ذي هيدف إىل محاي�ة أرايض مجيع الدول األعض�اء يف احللف ووحداهتا
العسكرية وشعوهبا من هتديدات الصواريخ الباليستية .ويف قمة شيكاغو يف أيار  2012دخل
نظ�ام ال�درع الصاروخي موض�ع التنفيذ ،ووحدات�ه التي ُبنِ َي�ت يف تركيا هي نظ�ام الرادار يف
قراجيك بملطية.

 - 2ت�صورات التهديدات الم�شتركة والفر�ص ومجاالت التعاون:

يف الفق�رات الس�ابقة تناولن�ا بع�ض املوضوعات التي تعك�س جوهر املش�كالت البنيوية
واألزماتية التي برزت يف عالقة تركيا وحلف الناتو عىل مدى  60عا ًما ،آخذين بعني االعتبار
ه�دف هذه الدراس�ة وإطارها وم�ن دون اخلوض يف تفصيالت أوىف .وم�ن اإلجحاف الزعم
بأن تركيا عاش�ت باستمرا ٍر مش�كالت مع حلف شامل األطليس الذي يعد أكثر املنظامت وز ًنا
وق�وة تأثريي�ة نس�بية من بني املنظمات العاملية التي تنتم�ي إليها تركيا ،وأهنا مل ت�ر أي فائدة من
اإلسهامات التي قدمتها للحلف فضلاً عن احلصول عىل ما يوازي قيمة اإلسهامات.21
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ٍ
ٍ
ٍ
ملموس�ة من خالل اس�تخالص ال�دروس من
سياس�ات
مقرتحات حول
ينبغ�ي تقدي�م
ٍ
بمقاربة تقترص على االنتقاد إىل
األخط�اء يتج�اوز تناول التط�ورات التي حصلت يف امل�ايض
تقيي�م طرق كل من الطرفني يف االس�تفادة املتبادلة واملثىل من قدراهتام وإمكاناهتام العس�كرية،
وجم�االت تأثريمها الس�يايس ،وماهية الف�رص وجماالت التعاون املوج�ودة ،وماهية تصورات
التهديد املشتركة .تبلغ التهديدات التي تتصورها الدول األعضاء يف حلف الناتو أبعا ًدا جاد ًة
أم�را أكثر صعوب ًة وتعقيدً ا .فإىل
م�ن الناحي�ة النوعية والكمية ،ويغدو ردعها أو التغلب عليها ً
جانب املواضيع التي كانت يف أجندة حلف الناتو طيلة سنوات احلرب الباردة من قبيل انتشار
أس�لحة الدمار واإلرهاب والرصاعات اإلقليمية وعمليات السلام -باتت تندرج يف جدول
أعامل اجتامعات قمة حلف الناتو والسيام يف األعوام العرشة األخرية قضايا تبدو للوهلة األوىل
قضايا غري عس�كرية ،وتتطل�ب خربة خاصة ،مثل األمن اإللكتروين واحلروب اهلجينة وأمن
ط�رق الطاق�ة والقرصنة واهلجرات اجلامعي�ة والتغريات املناخية والك�وارث الطبيعية ،وذلك
خو ًفا من أهنا تش�كل هتديدً ا لألمن والسلام واالس�تقرار عىل الصعيد املحلي والدويل .دخل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واس�ع ضد التهديدات املذكورة نتيجة
نطاق
فعالة عىل
حتول الختاذ تدابري
حلف الناتو يف فرتة
تغير بنيت�ه وطبيعته ،واحلفاظ على خاصيته الرادع�ة .ويف مدينة نورفول�ك يف والية فريجينيا
الواقع�ة عىل الس�واحل الرشقي�ة للواليات املتح�دة األمريكية توجد واحدة م�ن أهم قيادات
حلف الناتو ،أال وهي حتويل قيادة احللفاء.

التعاون لمكافحة الإرهاب العالمي:
إن مكافحة الشبكات اإلرهابية العاملية التي باتت تتصدر جدول أعامل حلف الناتو نتيجة
االهتامم البالغ من قبل الواليات املتحدة األمريكية بعد هجامت  11أيلول -هي واحد ٌة من أهم
العناوين يف تصورات التهديد املشتركة لدى الدول احلليفة .إذ أصبحت العمليات العسكرية
الت�ي ت َُسَّي�رَّ يف بلدان تكث�ر فيه�ا املجموعات اإلرهابي�ة ،مثل أفغانس�تان ،والقي�ام بمبادرات
سياس�ية ومالية واقتصادية ودبلوماس�ية متع�ددة املناحي للحيلولة دون وص�ول املوارد املالية
والدعم اللوجستي إىل اجلامعات اإلرهابية ومنعها من حشد املؤيدين هلا -أفعالاً مشرتكة تقوم
هب�ا الدول األعضاء يف احلل�ف .وإن احتاملية حصول اجلامعات اإلرهابية عىل أس�لحة الدمار
ٍ
هتديد تتفق عليه دول احللف .22واألعامل الرامية للحد
الشامل واستعامهلا يف هجامهتا هي أهم
ٍ
مبادرة ال يمك�ن أن تتحقق بإمكانات وق�درات دولة واحدة مهما كانت متطورة.
م�ن هك�ذا
املهم
فهناك حاجة إىل تعاون وتنس�يق قويني ومستمرين،
والسيام يف جمال االستخبارات .ومن ّ
ّ
جدًّ ا من أجل حتقيق هذا اهلدف أن تطبق مجيع دول احللف القرارات التي ُت َّتخذ سواء يف األمم
املتحدة أم يف حلف الناتو بشكل فعال.23
يف حزيران َ 2005أ ّسست تركيا املركز األعىل ملكافحة اإلرهاب ( )TMMMيف بنية هيئة
األركان العامة ،وذلك يف إطار القرارات التي خُّ ِ
اتذت لبناء مراكز عليا ترشد صناع القرار ،ومن
�شتاء 59 2017

الأبحاث  -الدرا�سات م�صطفى كبار �أوغلو

خالل أعامهلا يف قمة حلف الناتو التي عقدت يف براغ يف ترشين الثاين  2002من أجل مكافحة
التهديدات القديمة واجلديدة .24واملركز األعىل ملكافحة اإلرهاب منظمة عسكرية دولية يعمل
فيها ضباط من سبع دول أعضاء يف حلف الناتو 25إضافة إىل تركيا ،ويقدم اخلدمات للموظفني
املدنيني والضباط متوس�طي ورفيعي املس�توى من الدول األعضاء يف احللف والدول التي هلا
رشاك�ة مع حل�ف الناتو يف حمافل خمتلفة .ويقي�م املركز األعىل ملكافحة اإلرهاب س�يمينارات
وندوات وورش�ات عمل وغريها من الفعاليات يف موضوعات متعددة ،مثل استنزاف املوارد
املالي�ة لإلرهابيني ،ومكافحة االنتحاريني ،والعالقة بني اإلرهاب واإلعالم ،ودراس�ة أس�س
اإلره�اب األيديولوجي�ة ...وتُقدِّ م اإلس�هامات األكاديمية لألعامل التي ُتسَّي�رَّ يف مقر حلف
الناتو بخصوص مكافحة اإلرهاب.

نتائج انهيار �سلطة الدولة والتغيرات المناخية :القر�صنة والهجرة

ٍ
معيش�ي ٍة
بمس�تويات
إن محاي�ة (نمط احلياة الغربية) الس�ائد يف الدول األعضاء التي تتمتع
َّ
ٍ
عالية من التهديدات التي قد تأتيها من اخلارج -هي واحدة من أهداف تأس�يس حلف الناتو.
القدرات العس�كرية التي يملكها االحتاد الس�وفيايت وحلف
فف�ي فرتة احل�رب الباردة ُع�دَّ ت
ُ
عنرصا هيدد نمط احلياة الغربية .ويف الفرتة التي تلت فرتة احلروب الباردة
وارسو الذي يقوده
ً
تبل�ور ه�ذا التهدي�د يف الغموض وانعدام االس�تقرار ال�ذي خلفته الرصاع�ات اإلقليمية عىل
أس�اس الع�رق والدين ،وأصبح اإلرهاب العامل�ي يف مطالع األلفينيات مص�در هذا التهديد،
خُّ ِ
وات َذت التدابري التي ُذ ِكرت آن ًفا.

ويف فرتة السنوات العرش األخرية ظهرت تنظيامت إرهابية وعصابات ال تتورع عن استعامل
العن�ف من أجل حتقيق أهدافها عند فراغ الس�لطة الذي خت ِّلف�ه حكومات مل تبذل جهو ًدا كافية
للقيام بام تس�تلزمها الدولة عىل أرض الواقع رغم وجودها السيايس عىل الورق يف منطقة آسيا
مهم من إفريقيا .وب�ات الوصول إىل االحتياجات األساس�ية من املاء
واملحي�ط اهلادي وقس�م ّ
والغ�ذاء اجليد نتيجة التغريات املناخية التي أط َّلت بش�كل أكبر يف هذه املناطق حمدو ًدا للغاية.
وب�دأت البل�دان األوربية يف املراحل املتقدمة َت ُعدّ موجات اهلج�رة نتيجة اإلرهاب والتغريات
موج ًها ألنظمتها العامة.26
املناخية هتديدً ا ّ

وبلغت حركة اهلجرة العاملية واملتس�ارعة بفعل احلروب األهلية اجلارية وأوساط الفوىض
ٍ
ٍ
بش�دة بعض دول حلف الناتو الت�ي تعاين حال ًيا
مس�تويات تزعزع
يف منطقة الرشق األوس�ط
أزمات اقتصادية .وتقدّ م تركيا دعماً ش�املاً للعنارص البحرية التابعة حللف الناتو ،والس�يام يف
بحر إجية والبحر األبيض املتوسط من أجل احلدّ من موجات اهلجرة والتحكم بالظروف التي
ٍ
مش�ابه اس�تُ ِ
يعيش�ها ماليني الالجئني الذي جيازفون بحياهتم هبذه الطريقة .27وبش�كلٍ
عملت
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س�فينة الفرقاطة لصدّ القرصنة النش�طة يف املحيط اهلندي والسواحل الرشقية إلفريقيا ،وذلك
يف إطار القرارات التي اختذه حلف الناتو.28

مواقف الحلف الم�شتركة �أمام �سيا�سة القوة التي تتبعها رو�سيا:
ضم جورجيا وأوكراني�ا من خملفات االحتاد الس�وفيايت القديم إىل حلف
إن احلدي�ث ع�ن ّ
النات�و منذ أواس�ط مطلع األلفينيات ،وم�ا أدى إليه من توتر يف العالقات بني روس�يا وحلف
الناتو ،وقيام روسيا بتحركات عسكرية ضد جورجيا ،و(حرب األيام اخلمسة) التي حصلت
س�لبيا يف األمن العاملي ،ويف السالم واالس�تقرار يف منطقة أوراسيا .وقد أرادات
بينهام؛ أ ّثرت
ًّ
روسيا من ذلك أن ترسم حدود توسع حلف الناتو.

فالتصور الذي بدأ يتبلور لدى روس�يا باجتاه اندماج أوكرانيا إىل االحتاد األوريب ،وتوس�ع
حلف الناتو لتصبح أوكرانيا جز ًءا منه يف ظل حتول مرشوع الدرع الصاروخي برمته إىل وضع
عملي�ايت م�ن جه�ة ،واألجواء الت�ي خلقته�ا العالقات مكافحة ال�شب � ��كات الإرهابي � ��ة العالمية التي
السياس�ية واالقتصادي�ة املتزاي�دة بني أوكراني�ا واالحتاد
األوريب م�ن جهة ثاني�ة -أديا إىل إعالن القرم اس�تقالله باتت تت�صدر جدول �أعمال حلف الناتو نتيجة
ّ
م�ن أوكراني�ا يف آذار  2014وانضامم�ه إىل رويس نتيجة االهتمام البال � ��غ من قبل الوالي � ��ات المتحدة
العملي�ات الت�ي نفذهت�ا رويس م�ن خل�ف الكوالي�س الأمريكي � ��ة بع � ��د هجم � ��ات � 11أيل � ��ول -ه � ��ي
باإلمكانات والق�درات التي متلكه�ا يف املنطقة .وهكذا
ٌ
واحدة من �أهم العناوين في ت�صورات التهديد
ٍ
ٍ
رصاعات
حتول�ت أوكرانيا إىل س�اح ًة
كثيف�ة بني القوى
الم�شتركة لدى الدول الحليفة
املوالي�ة لالحت�اد األوريب يف غ�رب هن�ر دنيبر والق�وى
املوالي�ة لروس�يا يف رشق هن�ر دنيبر .ورغ�م انخف�اض
ٍ
نطاق كب ٍ
ري إثر املبادرات الدبلوماس�ية الدولية؛ فإنه ال يمكننا أن نتحدث
حدة الرصاعات عىل
سياس�يا إىل
كليا ،إذ تبدو أوكرانيا عىل أرض الواقع مقس�مة
ًّ
عن زوال تصعيد التوتر والرصاع ًّ
ٍ
ٍ
مفتوحة ،فإن التهديدات التي تش�كلها احلش�ود
لرصاعات
ش�طرين .ورغم أهنا مل تعدّ س�احة
العس�كرية الروس�ية واملناورات الت�ي تقوم هب�ا يف دول البلطيق الناجتة عن االحتاد الس�وفيايت
الس�ابق -تدفع عد ًدا من الدول األعضاء يف الناتو إىل حشد جنودها وعنارصها اجلوية والربية
والبحرية يف أرايض حلفائها يف املنطقة ،وتقوم بمناورات متتالية .وهذه اخلطوات التي خُّ ِ
اتذت
ٍ
ٍ
متبادل�ة يف املج�ال العس�كري واخلطابات السياس�ية احلادة تزيد من ح�دة التوترات.
بص�ورة
حتن إىل نفوذها القديم يف الدول احلليفة أيام اجلمهوريات السوفييتية ،وحتاول
ويبدو أن روسيا ّ
إعادة تأسيس نفوذها يف منطقة أوراسيا.
أض�ف إىل م�ا س�بق؛ أن روس�يا وقف�ت إىل جان�ب النظ�ام الس�وري بإمكاناهت�ا وقدراهتا
العس�كرية القوي�ة يف ترشي�ن األول  ،2015وص�ارت هلا يد يف أوس�اط الف�وىض واحلروب
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األهلية التي تدور رحاها يف سوريا منذ آذار  ،2011فربزت صعوبات كبرية يف حتقيق السالم
واالس�تقرار يف منطقة الرشق األوس�ط .وال يمكن ضامن عدم تكرار أوس�اط األزمة العميقة
ٍ
عسكرية
التي حصلت قبل عا ٍم مىض يف العالقات السياسية الرتكية الروسية بعد إسقاط طائرة
روس�ية من قبل طائرات ٍ
ٍ
اعتبارا من ترشين الثاين  ،2016وال يزال
نفاثة تركيا والتي حتس�نت
ً
القلق الرتكي قائماً من احلشود الروسية العسكرية القوية يف املناطق الشاملية واجلنوبية ،وحتركها
متر هبا القوات املس�لحة الرتكية بعد حماولة
الفعال يف ميادين القتال .ففي الفرتة احلساس�ة التي ّ
انقلاب  15مت�وز  ،2016وتكافح فيه�ا التنظيم اإلرهاريب االنفصايل داخ�ل القطر من ٍ
جهة،
ٍ
شاملة من أجل عدم متكني مبادرات (األمر الواقع) التي تطلقها بعض الدول
وتقوم بعمليات
والس�يام يف س�ورية من ٍ
جهة أخرى -جيب أن نتابع بحذ ٍر احتامل عودة
اإلقليمية خارج القطر
ّ
تبعا للتطورات اجلارية.
التوتر بني تركيا وروسيا ،واندالع الرصاعات بني هذا البلد واحللفاء ً

املهم�ة التي قدمتها (ضامن�ات األمن الوضع�ي) التي يؤ ّمنها
ال ش�ك هنا أن اإلس�هامات ّ
حقيقة واقع�ة ،وأن أقوى ٍ
ٌ
قوة
احلل�ف لألم�ن القومي يف تركيا من�ذ انضاممها إليه ع�ام 1952
ٍ
رادع�ة للتهديدات النامجة من وجود عرشات آالف السلاح النووي الذي كان يملكه االحتاد
الس�وفيايت يف فترة احلروب الباردة هي السلاح الن�ووي األمريكي الذي ُو ِضع ٍ
قس�م منه يف
تبعا لذل�ك .29وكذلك قوة الردع املوجودة لدى حلف
تركي�ا ،و(املظلة النووية)" التي ُك ِّونت ً
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النات�و كان�ت مؤثر ًة ض�د التهديدات الت�ي يمكنها أن تأيت من روس�يا التي تتبع سياس�ة القوة
(العدوانية) يف الفرتة األخرية وفق التصور الرتكي .وقد أفاد املراقبون العسكريون والسياسيون
أن الترصحيات الواضحة التي قدمها جملس شامل األطليس الذي يعدّ أعىل جهاز يصنع القرار
يف حل�ف النات�و حول تضامنه م�ع تركيا يف العالقات الت�ي توترت فجأ ًة بعد إس�قاط الطائرة
النفاث�ة الروس�ية يف  24ترشي�ن الثاين 2015؛ حال�ت دون تفاقم األزمة ،وأس�همت يف هتدئة
ٍ
نطاق صغري.30
مفتوح ولو عىل
األطراف ،وحالت دون حتوهلا إىل رصا ٍع
ٍ

ت�ضامن الحلف في وجه تداعيات الحرب الأهلية في �سورية:
حتركت أنقرة مع املعارضة الس�ورية التي قاومت النظام يف الش�ام ،وكان من تداعيات هذا
التحرك أن أس�قط عنارص الدفاع اجلوي الس�ورية طائرة االس�تخبارات العس�كرية الرتكية يف
املج�ال اجل�وي ال�دويل يف رشق البحر األبيض املتوس�ط يف  22حزي�ران  ،2012األمر الذي
ٍ
رصاعات ساخنة .وكان (الربيع العريب) قد اجتاح قسماً اًّ
مهم من دول
أودى بالبلدين إىل حافة
اعتبارا من كانون األول  2010حتى وصل إىل س�وريا يف آذار  .2011فبينام
الرشق األوس�ط
ً
كانت العالقات الرتكية السورية املليئة باملشكالت التارخيية تشهد حتسنًا منذ النصف الثاين من
نظرا الستعامل
مطالع األلفينيات بدأت تظهر مش�كالت كبرية يف العالقات بني الشام وأنقرة؛ ً
النظام السوري القوة العسكرية يف وجه شعبه وقيامه بمجازر أودت بحياة املدنيني األبرياء.

على الرغ�م من أن ال�دول األوربية األعض�اء يف احللف مل تكن حتبذ -كما حتدثنا آن ًفا-
أن تعي�ش تركي�ا وه�ي عض�و يف الناتو مش�كالت يف عالقاهتا مع جرياهن�ا من دول الرشق
ٍ
ترصحيات واضح ًة وعلني ًة ،وأعلنت عن تضامنها
األوس�ط فإهنا عىل خالف املايض قدمت
م�ع تركي�ا إثر مناش�دات أنقرة ،وأن تأمني أمن األرايض الرتكية والش�عب الرتكي ضد أي
هجو ٍم قاد ٍم من س�ورية مس�ؤولية احللف املشتركة .وتقرر بنا ًء عىل ذلك بناء أنظمة الدفاع
طورهت�ا أملاني�ا وهولندا والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة يف املنطقة
اجل�وي باتري�وت الت�ي ّ
اجلنوبي�ة واجلنوبية الرشقية من األناضول قري ًبا من احلدود الس�ورية ،وبدأت هذه األنظمة
تعم�لمن�ذترشي�نالث�اين.2012

وهنا ،عندما نتذكر مواقف احللفاء املقاومة لتصورات تركيا حول التهديدات طيلة سنوات
طويل�ة ،واملتباطئة حياهلا ،بل املعارضة هلا من ح ٍ
ني آلخر من جانب ،ونجد إبداءها وقو ًفا قو ًّيا
مؤثرا بجانب تركيا يف أوساط األزمة احلاصلة مع سورية من جانب آخر -نجد أهنا تعطي رسال ًة
ً
بأن عالقاهتا ستكون باملستوى املطلوب يف املستقبل .ويمكن القول إن التغريات اإلجيابية التي
واضح لألبعاد التي
حصلت يف مواقف الدول احلليفة األوربية حتديدً ا نامجة من رؤيتها بشكل
ٍ
داخليا وكذلك عن أزمة
يمكن أن تبلغها املش�كالت التي برزت يف الرشق األوس�ط إن مل تحُ ّل
ًّ
الالجئني ذات املنشأ السوري.
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تحركت �أنقرة مع المعار�ضة ال�سورية التي قاومت النظام  - 3المقترحات ال�سيا�سية:
تتطل�ب العالقات التحالفية تضحي�ات متبادلة عند
ف � ��ي ال�ش � ��ام وكان م � ��ن تداعيات ه � ��ذا التح � ��رك �أن �أ�سقط
عنا�ص � ��ر الدف � ��اع الج � ��وي ال�سوري � ��ة طائ � ��رة اال�ستخبارات الضرورة .بالرغ�م م�ن إمكاناهت�ا االقتصادي�ة واملالي�ة
والعسكرية املحدودة مقارن ًة مع بعض البلدان املتقدمة يف
الع�سكري � ��ة التركية في المجال الج � ��وي الدولي في �شرق
حلف الناتو عملت تركيا بمبدأ (تش�ارك األعباء) ،وقد
البحر الأبي�ض المتو�سط في  22حزيران 2012
قدّ مت إسهامات يف عدد من املسائل األمنية ،مثل قوات
التنفي�ذ )IFOR( 31وق�وات االس�تقرار)SFOR(32
وق�وات كوس�وفو )KFOR( 33يف بالد البلقان ،وقوات دع�م األمن الدويل )ISAF( 34يف
أفغانس�تان ،ول�واء جنوب رشق أورب�ا ،ومهمة التدري�ب يف العراق ،وقوات املهام املشتركة
البحري�ة يف البح�ر األس�ود وإجي�ة والبح�ر األبي�ض املتوس�ط والق�رن اإلفريق�ي ،وعمليات
االستكش�اف اجلوي�ة يف منطق�ة البلطيق ،لكن إس�هاماهتا هذه مل تلق التقدير املناس�ب من قبل
احللف .نذكر فيام يأيت ما جيب فعله يف هذا اخلصوص:
ورصيح عىل أن كل ٍ
ٌ
 .1التأكيد بشكلٍ
مسؤولة
دولة من الدول األعضاء يف احللف
واضح
ٍ
ٍ
ع�ن الدفاع عن تركيا يف حال تعرض أراضيها هلجو ٍم
وارد بوضوح يف املادتني
مس�لح كام ه�و ٌ
ٍ
اخلامس�ة والسادس�ة وبام يتواف�ق مع نص حلف شمال األطليس الذي ُو ِّقع عليه يف واش�نطن
إجيابيا يف األعامل الرامية إىل تبديد
ريا
عام 1949م .وس� َيعكس هذا األمر -عندما حيصل -تأث ً
ًّ
شكوك الشعب الرتكي حيال حلف الناتو.
 .2جيب عىل وحدة الدبلوماسية العامة يف حلف الناتو (الذي يرتأسه السفري طاجان إلدام
ٍ
ٍ
ٍ
تعريفية
بأعامل
الذي يشغل منصب نائب األمني العام للناتو) أن تقوم
شاملة من أجل تعريف
الشعب الرتكي عىل ما فعله احللف وما سيفعله مستقبلاً من أجل أمن تركيا عن طريق وسائل
واضح ورصيح.
اإلعالم بشكل
ٍ

 .3جتب زيادة اإلمكانات املالية التي خيصصها احللف للبحوث والدراسات بشكلٍ يشجع
عىل زيادة عدد املؤسسات واهليئات اإلعالمية واملؤسسات األكاديمية واخلرباء الذين يقومون
بأعمال تتعلق باحللف ،واإلكثار من عدد الكت�ب التي يكتبها هؤالء اخلرباء واملختصون .هبذا
الش�كل يمك�ن خلق تص�ورات جمتمعية أكثر صح ًة بش�أن سير العالقات بين تركيا وحلف
النات�و بفضل املنش�ورات (املقاالت والكت�ب واألطروحات األكاديمية وغريها) التي تس�تند
املهمة
إىل الوثائق واملعلومات الصحيحة التي س�تظهر بتس�ليط الضوء عىل ما وراء األحداث ّ
ومايض هذه العالقات.

ً
مؤرشا لتضام�ن بقية دول احللف مع
 .4تعيين موظفني مدنيني وعس�كريني باعتبار ذلك
ٍ
ٍ
تركياّ .
رمزية يف املركز األعىل ملكافحة اإلرهاب
بأعداد
وإن التعاون يف مكافحة اإلرهاب ولو

 64ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

بين تركيا وحلف الناتو

الذي ُأ ِّس�س يف بنية رئاس�ة هيئ�ة األركان العامة -يمكن أن خيلق تأثيرات إجيابية( .املوظفون
حاليا هم من س�بع ٍ
عضوا يف حلف الناتو إىل جانب
دول فقط من أصل  27دول� ًة
ً
املوج�ودون ًّ
تركيا).
 .5من املمكن أن تس�هم الزيارات املتكررة التي يقوم هبا ممثلون رفيعو املس�توى من حلف
الناتو إىل تركيا ،وتواصلهم املستمر مع ممثلني من مؤسسات املجتمع املدين والقطاع األكاديمي
واإلعلام -يف بن�اء أرضية أكثر متانة للعالقات بين تركيا وحلف الناتو|؛ ألهن�ا تؤ ّمن معرفة
متبادلة بأهداف الطرفني ونياهتام وتوقعاهتام.

 .6جي�ب عىل املمثلني الدبلوماس�يني س�واء من اجلانب الرتكي أم م�ن جانب دول احللف
أن يبذل�وا مزي�دً ا من اجلهود الصادقة حتى يتعرفوا إىل بعضهم ويفهموا بعضهم ً
بعضا بش�كل
صحيح يف األوساط التي يعملون فيها.
ٍ
 .7جي�ب عىل دول احلل�ف أن تجُ ري مناورات يشترك فيها آالف اجلن�ود والقوات التابعة
ملئ�ات الوح�دات اجلوي�ة والربي�ة والبح�ري وإن مل يك�ن هن�اك أج�واء ص�دا ٍم فع ٍّ
يل (ش�بيهة
بمناوراهتا التي أجرهتا بس�بب املواقف الروسية يف الس�نوات األخرية التي تم تقييمها عىل أنهّ ا
ٍ
قوي للدول الواقعة يف جنوب تركيا التي حتتدم
هتدي�د) ،ألنهّ �ا تعطي من خالهلا مظهر
تضامن ٍّ
فيه�ا الرصاع�ات ،وإن كانت بأس�اليب وأدوات خمتلفة ،والتي حتصل فيها هجامت تس�تهدف
تركيا بني احلني واآلخر ،والبلدان التي هلا عنارص عسكرية يف امليدان.
 .8ينبغي عىل الرشائح التي توجه سياس�ة دول احللف أن حتذر احلظر واملواقف واألفعال
املش�اهبة التي ختالف مبادئ العالقات التحالفية ،وتؤثر يف التعاون يف املجال العس�كري ،وال
تستند إىل املعلومات الصحيحة والكافية متأثرة بالتطورات اجلارية يف تركيا والعامل ،وأن تعمل
على حل املوضوعات التي تتضمن اختالف اآلراء السياس�ية بواس�طة األس�اليب واألدوات
الدبلوماسية يف املنصات السياسية.
وتكنولوجيا،
علميا
 .9إن قيام املؤسس�ات العاملة يف بنية صناعة الدفاع التي تشهد
ً
ًّ
تطورا ًّ
والرشكات التي تبدي فعالياهتا يف هذا القطاع يف تركيا ،بتطوير مرشوعات مشرتكة عىل املدى
الطويل ،وبخلق فرص للتعاون املتقارب -يمكن أن يسهم يف زيادة القدرات الدفاعية املشرتكة
لدى األطراف .ومن هنا جيب تشجيع هذه العملية من قبل الدول األعضاء يف احللف.
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"2727الناتو يقبل مهمة الدورية في إيجة" ،إن تي في 11 ،شباط .2016
"2828الناتو في وجه القراصنة" ،راديكال 11 ،تشرين األول .2008
2929مصطفى ِكبار أوغلو" ،مستقبل الردع الموسع :حالة تركيا" ،المحرر :برونو طرطريس ،وجهات النظر بشأن
الردع الموسع ،Coll. Research and Documents ،العدد Fondation pour la Recherche( 3
 ،Stratégiqueباريس) ،ص.95-87
3030كلثوم آالن" ،دخل الناتو في مرحلة البحث عن التوازن في األزمة التركية الروسية" ،يورونيوز 1 ،كانون األول
nato-turkiye-rusya-krizi-konusunda-/01/12/http://tr.euronews.com/2015 ،2015
( ،denge-arayisina-girdiتاريخ الدخول 9 :شباط .)2017
( IFOR3131قوات التنفيذ  :)Implementation Force -قوات السالم متعددة الجنسيات التي تقوم
بمهامها في البوسنة والهرسك بقيادة الناتو.
( SFOR3232قوات االستقرار :)Stabilization Force -هي قوات حفظ السالم التي أرسلت بقيادة الناتو
إلى البوسنة والهرسك بعد حرب البوسنة والهرسك.
( KFOR3333قوات كوسوفو :)Kosovo Force -قوات حفظ السالم بقيادة الناتو المسؤولة عن حفظ
األمن في كوسوفو.
( ISAF3434قوات دعم األمن الدولي  :)International Security Assistance Force -قوات حفظ
السالم بقيادة الناتو في أفغانستان بعد حرب أفغانستان.
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