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انضمام فهلهدا والسويد حللف 

 .. حرب عاملية ثالثةالهاتو

تحالفات بعد رفضيما لعقود االنضماـ إلى      
عسكرية، تعتـز فنمندا والسويد تقديـ ترشحيما 
لعضوية الحمؼ األطمسي، في ضوء مخاوفيما 
، األمنية المرتبطة باألزمة الروسية األوكرانية

 حمؼ في العضوية مسألة فقيؿ ذلؾ كانت
 في مطروحة بالكاد" الناتو" األطمسي شماؿ

 ويتمتع. والسويد فنمندا في السياسي الخطاب
 االنحياز عدـ مف طويؿ بتاريخ البمداف

 إلى سعيا أنيما مف الرغـ وعمى. العسكري
 لـ ،"الناتو"و المتحدة الواليات مع أكبر تعاوف
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 عمى الحمؼ إلى االنضماـ لمسألة ُينظر يكف
 في سياسييف أف مع إطالقًا، ُممحة قضية أنو

 .العضوية طمب أيدوا لطالما البمديف

ذا عدنا لمتاريخ نجد أنو     منذ الحرب وا 
 اإلسكندنافية اتبعت الدوؿ العالمية الثانية

وتعكس تمامًا  مختمفة أمنية سياسات اتبعت
ىذه االختالفات إلى حد كبير تجارب الجيرة 
المختمفة خالؿ الحرب. فقد سعت الدنمارؾ 
والنرويج إلى الحياد غير أنيما تعرضتا 
لالحتالؿ مف قبؿ ألمانيا النازية في عاـ 

نمندا، فقد صدت بشكؿ أولي أما ف ؛1:?0
-?9?0غزوًا سوفياتيًا في حرب الشتاء 
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ووجدت نفسيا في ما بعد تقاتؿ إلى  ؛1:?0
جانب ىتمر حتى استطاعت أف تخمص نفسيا 

 مف الحرب. 

وكانت السويد ىي الدولة اإلسكندنافية    
الوحيدة التي نجت مف أىواؿ الحرب واالحتالؿ، 

دفت لمحفاظ وذلؾ بفضؿ سياسة الحياد التي ى
ويعود نجاح ىذه السياسة لحد  ؛عمى البالد

كبير إلى أف حسابات ىتمر العسكرية لـ تتطمب 
االستيالء عمى أراض سويدية، فقد كاف بوسعو 
، أف يحقؽ أىدافو في المنطقة بوسائؿ أخرى

وفكرت السويد في أعقاب الحرب بإنشاء اتحاد 
 إسكندنافي دفاعي مع الدنمارؾ والنرويج. 
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لكف السويد لـ تكف جاىزة لتحالؼ مف ىذا     
النوع، ويرجع ذلؾ جزئيًا إلى الوضع في فنمندا. 
وكانت فنمندا، التي شكمت دولة واحدة مع 

، في موقؼ ?1<0السويد لستة قروف حتى 
يفتقر إلى االستقرار بعد خروجيا مف الحرب. 
فيي فقدت فيبورغ، ثاني أكبر مدنيا، كما 

ة صداقة مع االتحاد ُأرغمت عمى قبوؿ معاىد
السوفياتي. وتـ فرض قيود عمى قواتيا 
المسمحة إضافة إلى إقامة قاعدة عسكرية 
سوفياتية إلى الغرب مباشرة مف عاصمتيا 

 ىمسنكي. 
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كاف ضماف عدـ وقوع فنمندا تحت نير     
االستعمار السوفياتي يمثؿ مصمحة حيوية 
بالنسبة إلى السويد. وقد اعتقد القادة 

ف أف أي تحرؾ باتجاه تحالؼ غربي السويديو
أوسع سيزيد مف عدـ استقرار فنمندا. وعمى 
الرغـ مف أنيـ تجنبوا قوؿ ذلؾ عمنًا، فقد كاف 
ىذا االعتبار سببًا رئيسًا لسياسة السويد 
المتمثمة في الحياد المسمح خالؿ الحرب 

 الباردة.

إال أف الحياد لـ يكف يعني تجاىؿ القوات     
امتداد الحرب الباردة، احتفظت  فعمى ،المسمحة

السويد بقوات مسمحة قوية، بما في ذلؾ 
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سالحيا الجوي الذي اعتُبر لبعض الوقت أنو 
لقد  ،رابع أقوى سالح مف ىذا النوع في العالـ

كانت سياسة السويد الرسمية تنص عمى عدـ 
، إال أنيا اتخذت أيضًا  انحياز عسكري صاـر

مع الواليات  استعدادات خفية مف أجؿ التعاوف
المتحدة وحمؼ "الناتو" في حاؿ نشوب حرب، 
وبدا موقفيا عمومًا عمى أنو يساعد عمى 

 تحقيؽ المصالح األمنية الغربية في المنطقة.

وكاف انضماـ ىذيف البمديف إلى االتحاد      
األوروبي يعني بالنسبة إلييما التخمي عف 

ى إال أف القياـ بذلؾ لـ يؤد عم ،مفيـو الحيادية
الفور إلى إثارة مناقشات حوؿ االنضماـ إلى 
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تمؾ كانت سنوات ميثاؽ باريس  ،حمؼ "الناتو"
، الذي سعى إلى بناء نظاـ أمف ?<?0لعاـ 

 .أوروبي شامؿ يضـ روسيا

، بدأت األمور <811لكف بدءًا مف عاـ     
في موسكو بالتغير بشكؿ الفت. فقد كشؼ 
غزو روسيا لجورجيا في ذلؾ العاـ أف 
استعدادىا الستخداـ قوتيا العسكرية مف أجؿ 
تحقيؽ أغراض سياسية، كانت أكبر بكثير مما 
ظف عديدوف، وبدأت النبرة تتعدؿ بشكؿ واضح 

ارعت في تصريحات موسكو السياسية. وتس
، :810ىذه االتجاىات بشكؿ كبير في عاـ 

حيف عممت روسيا عمى منع أوكرانيا مف 
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السعي التفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي، 
وقامت بتقطيع أوصاؿ البالد عف طريؽ عدواف 

 عسكري.

في الرابع عمى أوكرانيا  الروسإال أف حرب     
غيرت كؿ  8188والعشريف مف فبراير الماضي 

الروسي، يقـو كؿ غزو ي ردىما عمى الىذا. فف
مف البمديف بإعادة تقييـ سياساتو 

يبدو أف تيديدات موسكو العدوانية و  األمنية،
األخيرة بأف االنضماـ إلى حمؼ الناتو سيؤدي 

عمى فنمندا  "عواقب عسكرية وسياسية"إلى 
والسويد كاف ليا تأثير معاكس عمى الجميور. 



 11الصفحة 
 

ؽ ، يمجأ الفنمنديوف بداًل مف االختباء في الخناد
 والسويديوف إلى الحمؼ مف أجؿ األمف.

خالؿ األزمة الحالية ، أكدت كؿ مف فنمندا و   
والسويد مراًرا وتكراًرا عمى حقيما السيادي في 
اختيار استراتيجية األمف القومي الخاصة بيما. 
ومع ذلؾ ، في حيف أف السياسات الفنمندية 

األوروبي والسويدية تجاه عضوية االتحاد 
والشراكات الوثيقة مع الناتو قد تبدو متطابقة ، 
إال أف ىناؾ خالفات قد تؤثر عمى التطورات 

 المستقبمية.
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والسؤاؿ اآلف : ما ىي الدوافع التي جعمت    
كؿ مف فمندا والسوبد بفكراف جديا االنضماـ 

 لمناتو؟.

لعؿ الدافع الرئيسي لقمؽ فنمندا الدولة     
ليس فقط استمرار الحرب الجارة لروسيا، 

الروسية األوكرانية، بقدر ما ىو التخوؼ مف 
أف تكوف أوكرانيا ىي فقط البداية األوروبية 
لعودة االتحاد السوفييتي بصورة جديدة، وأف 
أىداؼ روسيا مف العمميات العسكرية في 
أوكرانيا تتخطاىا، وسوؼ تتعدى إلى دوؿ 
أوروبية أخرى، وخاصة دوؿ فضاء ما بعد 



 13الصفحة 
 

التحاد السوفييتي، وكذلؾ دوؿ الجوار وعمى ا
   .رأسيا فنمندا

ىذا الطرح يتبناه بعض الساسة الغربييف    
داخؿ الدوؿ األوروبية وقد أحدث انقسامًا بيف 
األحزاب الحاكمة والمعارضة ليا، مع اعتبار 

في المقابؿ ، و أنو طرح أمريكي في المقاـ األوؿ
كدولة  توضع السويد أيضًا في معية فنمندا

ميددة بغزو روسي، ربما بسبب موقعيا 
 الجغرافي القريب مف بحر البمطيؽ )!(. 

وبغض النظر عف منطقية تخوؼ البمديف،     
لكف الطرح الغربي يتجاىؿ عدة حقائؽ أوليا أف 
طبيعة التفكير الروسي منذ عيد بوتيف اقتصر 
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بصورة كبيرة عمى حفظ حدوده وأمنو القومي 
لروس في الخارج في دوؿ مف منظور حماية ا

مثؿ جورجيا، أوكرانيا، مولدوفا، والتي تعاني 
وجود حركات انفصالية فييا نشطت أكثر عقب 

عف  <811إعالف الناتو والواليات المتحدة في 
احتماؿ ضـ أوكرانيا وجورجيا لمحمؼ، ومف ثـ 
عدـ االلتزاـ بالوعود التي قطعيا الغرب مع 

دـ التوسع والتي تقضي بع =??0روسيا عاـ 
 شرقًا. 

ثانية تمؾ الحقائؽ أنو قبؿ الحرب الدائرة    
بيف وروسيا وأوكرانيا ثمة مناورات عسكرية 
وتدريبات تمت بالقرب مف الحدود الروسية، 
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سبقتيا خروج أمريكي مف أفغانستاف بطريقة 
فسرت أنيا تمثؿ تيديدًا أمنيًا لروسيا، فيما 

لتيديدات بدت أوكرانيا ىي األخرى تدخؿ سباؽ ا
األمنية لموسكو عبر سعييا لالنضماـ إلى 
 –الناتو ولعضوية االتحاد األوروبي، ما يعنى 

أف الغرب يحاصر  -بحسب المنظور الروسي 
روسيا مف جميع الجوانب، وليس مف مفر مف 
عمميات عسكرية في دونباس والمناطؽ 
االنفصالية التي اعترفت بيا روسيا، ومع عدـ 

روسيا األمنية، دخؿ الجيش  االستجابة لمطالب
 الروسي أوكرانيا.
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إضافة لما سبؽ فإف فنمندا والسويد     
باعتبارىما دولتيف أوروبيتيف فإنيما يقعاف 
ضمف الحماية األوروبية واتفاقيات الدفاع 
المشترؾ، وىو ما يعنى أف وضعيما مختمؼ 
تمامًا عف وضع أوكرانيا جغرافّيًا وسياسّيًا 

 .وكذلؾ عسكرّياً 

وقد اتضح جميًا في الخطابات التي أرسمت      
مف قبؿ السويد وفنمندا، إلى رئيس المجمس 
األوروبي تشارلز ميشيؿ، لتذكيره بأىمية 
التضامف األوروبي وااللتزاـ بالدفاع المشترؾ 
في البيئة األمنية الجديدة ألوروبا، وىو تقريبًا 
ما أكده أيضًا المستشار األلماني أولؼ شولتز 
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لقائو برئيسة وزراء السويد، بأنيا يمكف  عند
أف تعتمد عمى االتحاد األوروبي، في حاؿ إذا 

 .أقدمت روسيا عمى تيديدىا

ويأمؿ البمداف في أف يساعد التصديؽ     
السريع مف جانب الواليات المتحدة، القوة 
الرئيسية في الحمؼ، عمى تمييد الطريؽ 
لعممية االنضماـ في وقت قاؿ فيو البيت 
األبيض إنو واثؽ مف إمكانية التغمب عمى أي 
عقبات. ويمثؿ قرار السعي لالنضواء تحت 

انتكاسة لموسكو، إذ « حمؼ األطمسي»مظمة 
أثارت الحرب في أوكرانيا التحرؾ ذاتو، لتوسعة 
الحمؼ باتجاه حدود روسيا، الذي لجأت 
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موسكو الستخداـ السالح لمنعو. ويستفيد 
، وليس "ألطمسيا"األعضاء وحدىـ مف مظمة 

 .الدوؿ المرشحة

المحتممة في  والسؤاؿ : ما ىي التداعيات     
حاؿ ثبت يقينا االنضماـ الرسمي لكؿ مف فمندا 

 والسويد لمناتو؟

 جانبيا تدرؾ مف واإلجابة ىي أف روسيا    
 في عضويف والسويد فنمندا تصبح أف خطر
 قوات وجود ذلؾ يعنى فمبدئياً  الناتو، حمؼ

 تقريباً  كـ 11>8 مسافة عمى الغربي التحالؼ
 احتمالية ذلؾ في بما الروسية، الحدود عمى

 الدوؿ تمؾ في أمريكية عسكرية قواعد إنشاء
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 ألمانيا، مثؿ كبري دوؿ في الموجودة غرار عمى
 ترتبط التي بولندا إلى أرسمت التي التعزيزات أو

 أولى تبدو لذا. روسيا مع جغرافية بحدود
 فرضية روسيا تواجو كي المحتممة التداعيات
 ردع خط نشر ىي وفنمندا، السويد انضماـ
 ما بحسب البرية الروسية الحدود عمى نووي
 بؿ فقط؛ ىذا ليس روس، مسؤولوف إليو أشار
 تشيداف قد وجورجيا مولدوفا مثؿ دوؿ

 االنفصالية لحركاتيما ونشاطاً  أمنية اضطرابات
 عمى األمنية الضغوط مف كنوع لروسيا الموالية

 االتحاد أمف عمى ثـ ومف وجيرانيا، الدوؿ تمؾ
 .األوروبي
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 السويد يربط ما الثنائي المستوى وعمى    
 تستعد سوؼ وبالتالي البمطيؽ، بحر ىو وفنمندا
 ومناطؽ البمطيؽ في دفاعاتيا لتعزيز روسيا
 وفنمندا السويد حصار يعني بما الشماؿ، أقصي
 أكثر روسيا فإف القوة، لجغرافيا وطبقاً  نوويًا،
 قدرة قبؿ استباقية ضربات توجيو عمى قدرة
 عمى - المتحدة الواليات ومنيـ - الناتو دوؿ
 مثؿ دوؿ انضماـ إف القوؿ يمكف لذا. الرد

 مف تمتمكاف بما الناتو، إلى وفنمندا السويد
 بنية إلى تضيؼ قد واقتصادية عسكرية مقدرات
 المفترض مف التي األوروبي الدفاع منظومة

 بتحديث البعيد المدى عمى تتطور سوؼ أنيا
 تجعؿ سوؼ ذلؾ مع لكنيا األلماني، الجيش



 21الصفحة 
 

 تيديد أكبر وىو نووياً  ميددة بأسرىا المنطقة
 .األوروبي االتحاد يواجيو أف يمكف أمني

حشد الرئيس وفي اليوميف الماضييف    
الروسي فالديمير بوتيف، حمفاءه في الفضاء 

السابؽ، لمواجية ما وصفيا بعضيـ السوفياتي 
يشنيا الغرب ضد « حرب ىجينة وشاممة»بأنيا 

روسيا، وذلؾ تزامنًا مع قرار فنمندا والسويد 
عزميما عمى االنضماـ إلى حمؼ شماؿ 

عراب واشنطف عف  في « ثقتيا»األطمسي، وا 
 .تحقيؽ التوسع األطمسي الجديد باإلجماع

مة وبرزت خالؿ قمة جمعت قادة بمداف منظ
في موسكو، أمس، « معاىدة األمف الجماعي»
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« تحالؼ يواجو حمؼ األطمسي»دعوات لتشكيؿ 
حمؼ »فيما يمكف أف يشكؿ نسخة محدثة لػ

الذي ُحؿ قبؿ انييار االتحاد « وارسو
 .السوفياتي

وبينما شدد بوتيف خالؿ المقاء عمى أف    
باتت تمعب « معاىدة األمف الجماعي»منظمة 

ية، ودورىا يزداد في ىذه دورًا ميمًا لمغا
المرحمة، أكد نظيره البيالروسي ألكسندر 

حشد جيود بمداف »لوكاشينكو، أىمية 
ال ينبغي أف تواجو »، قائاًل إنو «المنظمة

روسيا وحدىا مساعي توسيع حمؼ شماؿ 
وتابع لوكاشينكو، أنو بدوف حشد «. األطمسي
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سريع لمنظمة معاىدة األمف الجماعي في 
وؼ تتضرر كؿ بمدانيا. وزاد جبية موحدة س

لو أننا منذ البداية تصرفنا عمى »لوكاشينكو: 
الفور كجبية موحدة ما كانت لتفرض ىذه 

، الفتًا إلى أف الغرب «العقوبات الجينمية ضدنا
يشف عدوانًا ىجينًا واسع النطاؽ ضد 

 .بيالروسيا وروسيا

 فنمندا انضماـ سيجمب والسؤاؿ اآلف: ماذا   
 ؟ المتحدة لمواليات الناتو حمؼ إلى والسويد

فنمندا  واإلجابة تتمثؿ في أف الكؿ يعمـ أف    
وروسيا تشتركاف جغرافيا في حدود برية بطوؿ 

كيمومتر، وأف انضماـ فمندا إلى الناتو  0911
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سيضاعؼ بشكؿ مباشر طوؿ الحدود البرية 
بيف الناتو وروسيا، وسيقرب الناتو مف المواقع 

مدف الميمة مثؿ شبو جزيرة أو ال االستراتيجية
بطرسبرغ. وفي الوقت  كوال الروسية وسانت

نفسو، فإف بانضماـ فنمندا تصبح جميع دوؿ 
الناتو،  الشماؿ الخمس قد انضمت إلى معسكر

 .مما يزيد مف احتواء الناتو الجغرافي لروسيا

وستحقؽ عضوية فنمندا في الناتو فوائد    
دة مف أكبر كبيرة لحمؼ الناتو، حيث تمتمؾ واح
ألؼ  11?القوات النشطة في أوروبا ، مع 

جندي احتياطي، وتشتمؿ معدات القوات الجوية 
،  F-18 الفنمندية عمى طائرات مقاتمة مف طراز
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والتي سيتـ ترقيتيا قريًبا إلى طائرات مقاتمة 
، كما أف نظاـ  F-35 أكثر تقدًما مف طراز

لناتو الدفاع الفنمندي ىو أكثر توافًقا مع نظاـ ا
 .مقارنة بالعديد مف الدوؿ األوروبية األخرى

كما أف السويد كانت في يـو مف األياـ      
قوة في شماؿ أوروبا، مع نظاـ صناعي مبتكر 
قوي، فضاًل عف المؤسسة العسكرية المعروفة 
"مجموعة ساب" . وسيعمؿ تحوؿ فنمندا 
والسويد إلى جبيتي دفاع شمالي لحمؼ الناتو 

تسمح، ما يمكف أف يقمؿ عمى تسريع ال
االستثمار األمني األمريكي في أوروبا. وىذا قد 
يجعؿ الواليات المتحدة تسعى إلى توجيو المزيد 
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مف االىتماـ إلى منطقة آسيا والمحيط اليادئ، 
 .في الواقع، الناتو يستيدؼ الصيف بالفعؿ

حمؼ الناتو ىو نتاج ومف المعروؼ أف     
عادة توس عو ىو أيًضا "العودة الحرب الباردة، وا 

ف  الى الجنوف" لجني ثمار الحرب الباردة. وا 
اليدؼ النيائي لناتو ليس تدميرا التحاد 
السوفيتي ثـ إسقاط روسيا فحسب، ولكف 
بمعنى ما، تسعى الحضارة الغربية إلى زيادة 
التوسع األمني بعد "اإلحباط" مف توسع العولمة 
االقتصادية، مف أجؿ استمرار أسطورة 

مركزية الغربية". كما أف العثور عمى "ال
األعداء، وخمؽ التيديدات، وتدمير الذي يختمؼ 
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عنو ىو منطؽ التوسع الذي أظيره الناتو. 
وكانت تيوية "دولة أوروبية" ذات يـو شرًطا 
أساسًيا لالنضماـ إلى الناتو. لكف "عولمة" 
الناتو اآلف قد انحرفت عف ىدفيا منذ فترة 

 .طويمة

لرغـ مف أف االنضماـ إلى الناتو وعمى ا     
دولة عضو  91يتطمب موافقة باإلجماع مف 

في الناتو وموافقة برلمانات كؿ دولة عضو، 
األمر الذي يستغرؽ عدة أشير، ويواجو اآلف 
معارضة عمنية مف تركيا، إال أف الواليات 
المتحدة وبريطانيا ودوؿ أخرى قد بدأت في 

أنقرة، مع ضماف أمف فنمندا والسويد  ءاسترضا
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خالؿ الفترة االنتقالية. ويمكف القوؿ إف فنمندا 
والسويد أعضاء في الناتو بشكؿ واقعي، لكنيما 

 .يفتقراف إلى "بطاقات العضوية" الرسمية فقط

وقد ذكرت وزارة الخارجية الروسية في ما      
يتعمؽ بقرار فنمندا التقدـ لعضوية الناتو، أف 

ية فنمندا في الناتو تنتيؾ بشكؿ مباشر عضو 
التزاماتيا القانونية الدولية، ال سيما معاىدة 

، التي تنص عمى =:?0باريس لمسالـ لعاـ 
أنو ال يمكف لألطراؼ تشكيؿ تحالفات أو 
المشاركة في تحالفات ضد أحدىـ، ومعاىدة 

بشأف اساسيات العالقات بيف  8??0عاـ 
أنو ال يجوز  روسيا وفنمندا، التي تنص عمى



 29الصفحة 
 

لمجانبيف التيديد أو استخداـ القوة ضد وحدة 
أراضي الطرؼ اآلخر أو االستقالؿ السياسي. 
كما أضاؼ الجانب الروسي أيضًا، أنو نظًر 
الإلىماؿ الجماعي الحالي لمقانوف الدولي مف 
قبؿ الغرب، فقد أصبح ىذا السموؾ أمرا طبيعيا. 

كرانيا، وفي سياؽ الصراع الدائر بيف روسيا وأو 
يعتبر رد روسيا الحالي "ىادًئا". ومع ذلؾ، قد 
ال يكوف مف السيؿ القضاء عمى التأثير 
السمبي طويال لمدى الذي سيحدثو ضغط حمؼ 
شماؿ األطمسي والغرب عمى روسيا عمى 

 .األوروبي في المستقبؿ الييكؿ األمني
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منطؽ  دوبعد ىذه الدورة مف التوسع، يع     
حًا خمؼ توسع الناتو. متعدد المستويات واض

ويمكف القوؿ إف توسع الناتو ينبع مف الذاكرة 
التاريخية لتوسع اإلمبراطورية الرومانية ، 
غراء رأس  وتقاليد التوسع لمحضارة الغربية، وا 
الماؿ لممجمع الصناعي العسكري األمريكي ، 
واإلثارة في معاقبة روسيا باعتبارىا خاسرة في 

ككتمة عسكرية. الحرب الباردة، وطبيعتيا 
ويسعى الناتو إلى الشرعية مف خالؿ توسيع 
األعداء وخمقيـ، لكنو لـ يفمت مف منطؽ " 

  .القوة ىي الحؽ" في الجوىر

 د. محمود محمد عمي 



 31الصفحة 
 

أستاذ الفمسفة وعضو مركز دراسات المستقبؿ 
 جامعة أسيوط -

 المراجع 

 إلى وفنمندا السويد : انضماـ محمود بياء -0
 8188 أبريؿ 80خطيرة،  اعياتتد.. «الناتو»

 مساء 88:81

 والسويد فنمندا كارؿ بيمدت : انضماـ -8
األوروبي،  األمف في لمنعطؼ سيؤدي

 8188 مايو 9 االندبندنت عربي الثالثاء
01::<. 
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 فنمندا يدفع ىؿ..الحرب ىبو المنسي: شبح-9
-19-8188؟،  لمناتو االنضماـ إلى والسويد

1> 

 مف محدثة لنسخة يحشد جبر: بوتيف رائد -:
 حدود عمى األوكرانية ...القوات«وارسو حمؼ»

مضاد، الشرؽ األوسط،  ىجـو بعد روسيا
 مايو =0 - ىػ 9::0 شواؿ >0 - الثالثاء
 .[>=<;0]  العدد رقـ مػ 8188

 فنمندا انضماـ سيجمب أنظر مقاؿ ماذا-;
؟ ،  المتحدة لمواليات الناتو حمؼ إلى والسويد

8188:1;:0>.0;:9?     

 


