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ــراً  ــة تقري ــة الفنلندي ــلت الحكوم ــك، أرس ــع ذل ــوازي م وبالت
ــلبية  ــة والس ــب اإليجابي ــه الجوان ــرح في ــان، ت ــاً للربمل أمني
ــى  ــد ع ــن تؤك ــل ماري ــا جع ــو م ــف، وه لالنضــام إىل الحل
ــاران لهــا عواقــب،  أن االنضــام وعــدم االنضــام هــا خي
ــل  ــق هــدف فنلنــدا قب ــدت عــى رضورة تحقي ــا أك ولكنه
ــع  ــدا والفنلنديــن يف جمي كل يشء، وهــو “ضــان أمــن فنلن

ــوال”.  األح

حــزب  أن  إىل  التقديــرات  تشــر  للســويد،  وبالنســبة 
العــال الدميقراطــي االجتاعــي الســويدي، الحــزب الحاكــم 
بقيــادة أندرســون يعكــف حاليــاً عــى دراســة كل الخيــارات 
املتاحــة يف ظــل تغــر الخريطــة األمنيــة بعــد الغــزو الــرويس 

ــا. يف أوكراني

دوافع االنضمام للناتو
ــدا  ــن، فنلن ــة البلدي ــداء رغب ــباب وراء إب ــرز األس ــل أب تتمث
والســويد، يف االنضــام إىل حلــف شــال األطلــي يف التــايل: 

1- الحصــول عــى املظلــة األمنيــة للحلــف: ال شــك أن 
عضويــة الناتــو، حــال تحقيقهــا لــكال البلديــن، ســتوفر حايــة 
لهــا ضــد موســكو، مبوجــب املــادة 5 مــن معاهــدة شــال 
ــو  ــى أي عض ــوم ع ــون الهج ــا يك ــي مبوجبه ــي، والت األطل
ــرد  ــع األعضــاء، يســتوجب ال ــاً عــى جمي ــف، هجوم يف الحل
ــة  ــات املتحــدة األمريكي الجاعــي، وهــو مــا يعنــي أن الوالي
ســتكون ملزمــة بتقديــم املســاعدات العســكرية للبلديــن يف 

ــا ألي هجــوم. ــال تعرضه ح

ويالحــظ أن البلديــن تتمتعــان براكــة مــع حلــف الناتــو 
عــرب “رشكاء الفــرص املعــززة”، ال ســيا أنها شــاركا يف العملية 
التــي يقودهــا الناتــو يف أفغانســتان، ويعمــل كالهــا بشــكل 

وثيــق مــع الواليــات املتحــدة.

ويــرى االســراتيجيون األوروبيــون أن قبــول فنلنــدا عضــواً 
يف الناتــو هــو قيمــة مضافــة للحلــف، إذ إن لديهــا قــدرة عــى 
ــال  ــات قت ــك دباب ــا متتل ــا أنه ــدي، ك ــف جن ــة 280 أل تعبئ
أكــر مــن برلــن، ومتتلــك قــوة جويــة مكونــة مــن 64 طائــرة 
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أثــارت تصريحــات كل مــن رئيســة الــوزراء الفنلنديــة، ســانا ماريــن، ونظيرتهــا الســويدية، ماجدالينــا أندرســون، 
خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك بينهمــا فــي 13 أبريــل الجــاري جــداًل واســعًا فــي أوروبــا وروســيا، إذ أكــدت 
ماريــن علــى أن قــرار التخلــي عــن سياســة فنلنــدا بعــد الحــرب البــاردة المتمثلة في عدم االنحيــاز، واالنضمام 
إلى الناتو ســيتخذ في غضون “أســابيع وليس شــهور”. وبالمثل، أشــارت أندرســون أن الســويد، وبالتنســيق 

مــع فنلنــدا، بــدأت نقاشــًا نشــطًا حــول االنضمــام إلــى الناتــو.

تصعيــد محتمــل: فــرص انضمــام فنلنــدا والســويد إلــى حلــف شــمال األطلســي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1533، 25 أبريــل 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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مــن طــراز “ أف – 18”، ومــن املتوقــع أن تتســلم أيضــاً 64 
طائــرة مــن طــراز “إف – 35” بحلــول عــام 2026.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الجيــش الســويدي يحتــل املرتبة 
ــرات  ــاً لتقدي ــامل، وفق ــوى 142 جيشــاً يف الع ــن أق ــم 25 ب رق
ــد  ــور االمريــي لعــام 2022. كــا يُع ــر ب ــال فاي موقــع جلوب

أســطولها مــن أضخــم 5 أســاطيل بحريــة يف العــامل.

2- العمليــة العســكرية الروســية يف أوكرانيــا: يتمثــل الســبب 
الرئيــي املعلــن وراء إبــداء رغبــة فنلنــدا والســويد االنضــام 
إىل حلــف شــال األطلــي هــو “الهجــوم العســكري الــرويس 

عــى أوكرانيــا”. 

فقــد كان الخطــاب الســيايس الفنلنــدي متمســكاً مبــا 
Fin� )يســمى بنهــج هلســني، املعــروف باســم “الفنلندنــة” 

landization(، وهــو نهــج الحيــاد، أي تجنــب االنضــام 
ــاردة، عــى  ــف وارســو الســوفييتي خــالل الحــرب الب إىل حل
الرغــم مــن ضغــوط موســكو، وذلــك مقابــل عــدم االنضــام 

ــي.  ــال األطل ــف ش إىل حل

ــن  ــر م ــذ أك ــاد من ــة الحي ــى سياس ــويد، فتتبن ــا الس أم
قرنــن مــن الزمــن. وعــى الرغــم مــن أن انضــام ســتوكهومل 
خــالل  مــن  الناتــو  مــع  وتعاونهــا  األورويب،  االتحــاد  إىل 
برنامــج الراكــة مــن أجــل الســالم، فإنهــا كانــت تــر عــى 
ــف  ــدم التحال ــرب وع ــت الح ــاد يف وق ــكة بالحي ــا متمس أنه

ــلم.  ــت الس ــكري وق العس

ــرة  ــر إىل الجزي ــويدية: ينظ ــد الس ــى جوتالن ــاوف ع 3- مخ
ــرات  ــة طائ ــا “حامل ــل الخــرباء العســكرين باعتباره ــن قب م
غــر قابلــة للغــرق”، إذ إنهــا تتمتــع مبوقــع اســراتيجي يضمن 
ــى  ــق، وتخ ــر البلطي ــى بح ــة ع ــة والجوي ــيطرة البحري الس

ــا.  الســويد مــن أن تقــوم موســكو باحتالله

فقــد قــررت ســتوكهومل يف 2015 نقــل فــوج عســكري إىل 
ــرة القــرم  ــك يف أعقــاب ضــم شــبه جزي ــرة، وذل هــذه الجزي
مــن قبــل روســيا. كــا تــم إرســال تعزيــزات ومدرعــات 
لتســير دوريــات يف منطقــة فيســبي الريفيــة، يف ينايــر 2022، 
عندمــا أصبــح التهديــد الــرويس ألوكرانيــا أكــر وضوحــاً. 
ويعتقــد أنــه يف ســيناريوهات التصعيــد بــن روســيا والغــرب، 

ــد.  ــد تقــوم موســكو باكتســاح جوتالن ق

ــه  ــرأي أجرت ــتطالع لل ــر اس ــم: أظه ــام داع ــود رأي ع 4- وج
اآلونــة  يف   ،)Yle( الفنلنديــة  الحكوميــة  اإلذاعــة  محطــة 
األخــرة، أن 53% مــن الفنلنديــن يؤيــدون االنضــام إىل 
حلــف شــال األطلــي، وذلــك عــى عكــس نتيجــة اســتطالع 
عــام 2017، والتــي كان 19% فقــط مــن الفنلنديــن يؤيــدون 
االنضــام مقابــل 53% يعــارض الفكــرة. ويف اســتطالع آخــر، 
تــم إجــراؤه مــن قبــل منتــدى األعــال والسياســة الفنلندي يف 
مــارس املــايض، تبــن أن 60% مــن الذيــن شــملهم االســتطالع 

ــام  ــن ع ــا 34% ع ــادة قدره ــو، بزي ــدوا االنضــام إىل النات أي
.2021

وعــى الصعيــد الســويدي، كشــف اســتطالع للــرأي، يف 4 
 )Demoskop( ”ــكوب ــة “دميوس ــه رشك ــارس 2022، أجرت م
Aftonbladet Newspa� ــالدت  ــون ب ــة أفت ــة لصحيف )التابع
ــدون انضــام  per( الســويدية أن 51% مــن الســويدين يؤي
بالدهــم إىل حلــف الناتــو، وهــو مــا يعكــس دعــاً أقــل 

ــدا.  ــة بفنلن ــف مقارن لالنضــام للحل

ــة  ــت العملي ــن: لعب ــى بوت ــط ع ــرب الضغ ــة الغ 5- محاول
ــاب  ــد “سياســة الب العســكرية الروســية دوراً حاســاً يف تقيي
املفتــوح” لحلــف الناتــو، إذ بــات مــن الواضــح مــا هــي 
التداعيــات األمنيــة التــي ســوف تتعــرض لهــا الــدول املجــاورة 
لروســيا يف حــال قــررت ذلــك. وكان مــن امللحــوظ أن كل 
مــن جورجيــا ومولدوفــا التزمــت الصمــت، ومل تعلــن نيتهــا 
االنضــام إىل الحلــف، خاصــة بعــد التدخــل العســكري 

ــرويس.  ال

ويف املقابــل، تســعى الواليــات املتحــدة والــدول الغربيــة 
إىل التأكيــد عــى أن هــذا لــن يحــدث بالــرورة، وأن هنــاك 
دوالً أخــرى، عــى غــرار فنلنــدا والســويد، ســوف تقــوم 
مبعاقبــة روســيا، واالنضــام إىل حلــف األطلي، أي أن سياســة 
موســكو يف أوكرانيــا ســوف يكــون لهــا نتائــج عكســية متمثلــة 
يف انضــام الدولتــن إىل الحلــف، خاصــة أن الحــدود الروســية 
– الفنلنديــة املشــركة متتــد لنحــو 1300 كيلومــر، مــا يعنــي 

زيــادة تهديــد حلــف األطلــي إىل روســيا.  

ردود فعل الكرملين
ال شــك أن رغبــة هلســني وســتوكهومل يف االنضــام إىل الناتــو 
ــوف  ــرويس، وس ــي ال ــن القوم ــارشاً لألم ــداً مب ــيمثل تهدي س
تدفــع موســكو لتبنــي سياســات تصعيديــة، وذلــك عــى 

ــايل: النحــو الت

ــدا  ــروس أن انضــام فنلن ــرى ال ــة: ي ــخ نووي ــر صواري 1- ن
والســويد إىل الناتــو، ســيعني عمليــاً اســتضافتها قــوات 

ــا. ــى أراضيه ــلحة ع ــة وأس ــكرية أجنبي عس

ويف هــذا اإلطــار، أكــدت الخارجيــة الروســية أن انضــام 
ــى  ــلبية ع ــب س ــذر بعواق ــف ين ــدا إىل الحل ــويد وفنلن الس
ــة يف  ــا، إذ شــددت عــى أن العضوي االســتقرار بشــال أوروب
ــز أمنهــا  ــن عــى تعزي ــن غــر قادري ــو ســتجعل البلدي النات
القومــي، ألنهــا ســيكونان تلقائيــاً عــى خــط املواجهــة األول 
يف الناتــو ضــد روســيا، وهــو مــا ســيجربها عــى نــر قواعدها 
ــن لتأمــن  ــا العســكرية بالقــرب مــن حــدود البلدي ومعداته

نفســها، وهــو مــا ميثــل تهديــداً مبــارشاً لهــا. 

كــا حــّذر الرئيــس الــرويس الســابق ونائــب رئيــس 
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ــاري  ــل الج ــف، يف 14 أبري ــري ميدفيدي ــن، دمي ــس األم مجل
ــق  ــة قــرب دول البلطي مــن أن روســيا ســتنر أســلحة نووي
والــدول االســكندنافية يف حــال قــّررت الدولتــن االنضــام إىل 

ــف. الحل

ــر  ــكو تداب ــذ موس ــد تتخ ــة: ق ــات اقتصادي ــرض عقوب 2- ف
ــد  ــد متت ــي ق ــن، والت ــد الدولت ــرى ض ــة أخ ــة عقابي اقتصادي
ــة”.  ــر الصديق ــدول غ ــدا والســويد ضمــن “ال إىل إدراج فنلن
وتعتمــد فنلنــدا عــى إمــدادات الغــاز الــرويس بنســبة تتجاوز 
الــــ 90%، وبذلــك تُصبــح فنلنــدا مــن أكــر الــدول األوروبيــة 
ــة  ــإن حــدوث أزم ــايل، ف ــرويس. وبالت ــاز ال ــى الغ ــاداً ع اعت
دبلوماســية وسياســية بــن موســكو وهلســني، ســتكون لهــا 
ــيا  ــدا، الس ــاد فنلن ــى اقتص ــلبية ع ــة الس ــا االقتصادي تبعاته
ــق  ــا يتعل ــة قــرار أحدهــا االســتغناء عــن اآلخــر في يف حال

ــاز، أو النفــط.  ــدادات الغ بإم

ويف الختــام، ميكــن القــول إن انضام هلســني وســتوكهومل 
لحلــف شــال األطلــي قــد يتســبب يف مشــاكل أمنيــة 
واقتصاديــة للدولتــن، خاصــة أن لهــا وضعهــا الخــاص، 
ــي ســعت لالنضــام إىل  ــا، والت ــا بأوكراني وال ميكــن مقارنته
حلــف الناتــو، ومــن ثــم نقــل قواعــد حلــف شــال األطلــي 
ــد  ــن تهدي ــك م ــه ذل ــا يحمل ــيا، مب ــارش لروس ــوار املب إىل الج
ــة  ــاء بإمكاني ــا أن االدع ــكو. ك ــي ملوس ــن القوم ــارش لألم مب
ــراً  ــد أم ــويد يع ــع الس ــزر تتب ــالل ج ــيا باحت ــوم روس أن تق
ــي  ــد أمن ــان أي تهدي ــن ال تفرض ــا أن الدولت ــتبعداً طامل مس

ــيا.  لروس

ــي  ــج، والت ــان نهــج الرنوي ــى الدولت ــد تتبن ــل، ق ويف املقاب
عــى الرغــم مــن كونهــا عضــواً مؤسســاً يف حلــف األطلــي، 
فإنهــا تعمــل دامئــاً عــى الحفــاظ عــى عالقــات جيــدة مــع 
روســيا مــن خــالل عــدم ســاحها بإنشــاء قواعــد عســكرية 
للحلــف عــى أراضيهــا، وكذلــك وضعهــا لقيــود عــى تدريباته.
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