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يف مقابلة مع صحـيفة اإليكونوميسـت األسبوعية اإلنكليزيـة يف السابع من نوفمرب
املايض وصف الـرئيـس الفرنـيس مانـويل ماكـرون حلف النـاتو بـأنه "ميت
دماغيا".وقد بـررالتوصيف باملواقف املتذبذبـة للرئيس األمريكي دونالد ترامب يف
السيـاسة اخلارجية كام باختـاذ تركيا،العضو يف احللف، خطـوات عسكرية آحادية
اجلـانب مثل غزوها رشق الفرات لـرضب قوات احلامية الكرديـة.وقد أعاد ماكرون

هذا التوصيف الحقا وأعلن أنه لن يعتذر عنه.
قوبلت ترصحيـات ماكرون بانـتقاد من جانب تـرامب الذي وصفها بـأهنا "سيئة
للغايـة".لكن ردة الفعل األكرب جاءت من جانب تركيـا الذي قال رئيسها رجب طيب
إردوغان بأنه ليس احللف بل ماكرون هـو امليت دماغيا.واعتربت فرنسا ترصحيات

إردوغان بأهنا ليست مواقف سياسية بل إهانة.
عىل خلفية هـذه احلرب الكالمية عقـد حلف الناتو اجـتامعا يف لندن قـبل أيام قليلة
بمناسبة الذكـرى السبعني لتأسيسه. بوادر األزمة الديبلوماسية بني فرنسا وتركيا
ال تلغي حقيقة ان العالقة بني تركيـا وحلف شامل األطليس أقوى بكثري من أي أزمة
يمكن أن تـنشأ داخل احللف كام إن العـالقة بني  أعضاء احللـف فيام بينهم ال تزال
قـوية ومتينة رغم كل التـرصحيات واملواقف املعاكسـة. رغم اختالف الظروف فقد
متردت فـرنسا عىل احللف يف عهد الرئيس التارخيي شارل ديغول الذي انسحب من
اجلناح العسكري للحلف.لكـن فرنسا عادت الحقا إىل احللف الذي توسع للغاية بعد

سقوط اإلحتاد السوفيايت وأصبح يضم اليوم 29 دولة.
ولقد حاولت أوروبا بعـد انتهاء احلرب الباردة تـشكيل منظمة عسكـرية بديلة عن
حلف النـاتو بحجة انـتهاء التهديـد السوفيـايت وتفكك حلف وارسو.لـكن اهليمنة
األمريكية عىل احللف حالت دون ذلك.وبقيت اوروبا حتى اليوم ماضية رغام عنها يف
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ركاب واشنطن رغم أن احللف يـضم دولتني فقط من خارج أوروبـا مها الواليات
املتحدة وكندا فيام الـ 27 دولة الباقية من أوروبا.

يشكل وضع تركيـا داخل حلف الناتو وضعـا خاصا للغـاية.فهي الدولـة املسلمة
الوحيدة يف احللف وبـذلك تنزع عن احللف أي صفة دينيـة أو "صليبية" يمكن أن
تُلصق به.وهو خاض معاركه الباردة يف األساس ضد دول مسيحية هي دول حلف
وارسو. وبعضوية تـركيا يف احللف يف العام 1952 بعد ثالث سنوات عىل تأسيسه
تكون تركيا العضو األطليس الوحيد الذي له حدود برية مع دول رشق أوسطية مثل
سـوريا والعـراق وإيران. وال ختفـى عىل أحد امهيـة تركـيا يف احللف وملـصالح
احللف.وهذا يفتح عىل السياسات اخلارجية واألمنية لرتكيا عىل امتداد تارخيها منذ
ما بعـد احلرب العاملية الثانية.واملفارقـة هنا أن التحول الرتكي نحو الغرب  بعد تلك
احلـرب كانت نتيجة اعتقـاد األتراك أهنم يواجهون هتديـدا من االحتاد السوفيايت
نـفسه.فذهبت تركـيا إىل الواليات املتحـدة لتعقد معها أول اتفـاق عسكري يف العام
1947 ومـن ثم كانت مـشاركة تـركيا يف احلـرب الكوريـة إىل جانب الـغرب ضد
الشيوعيـة تذكرة مرور إىل عضويتها يف احللف،فـيام تقارهبا اليوم مع روسيا أحد
عوامل بعض اخلالفات بينها وبني احللف وواشنطن. ويف كل معارك احللف ومهامه
يف اوروبـا وآسيا والرشق األوسط والبحـر املتوسط كان لرتكيـا دور بارز باعتبار
أهنـا ختفف عن احللف صفته العدوانية كوهنـا بلد مسلم.وجتىل ذلك يف مناطق مثل
أفـغانستان وليبيـا.وبعدما كانت انقـرة تتساءل عن أي شأن حللف الـناتو يف ليبيا
سارعت إىل املشاركة يف مهامه العدوانية لإلطاحة بالعقيد معمر القذايف وهي ال تزال

تواصل بطريقة او بأخرى ضمن احللف وخارج احللف تدخلها يف الشأن الليبي.
اخلالفات بني بعض أعضـاء احللف وتركيا حـول العملية العسكـرية يف سوريا أو
رشاء تركيا ملنظومة أس 400  من روسيا او حتى حول الالجئني السوريني، ال يغري
من جوهر الـدور البنيوي الرتكي داخل احللف ومن ان انقرة تستخدم هذه األوراق
لتحسني مـوقعها يف احلـلف ال اخلروج منه. وتـركيا سـتبقى بحـاجة إىل احللف
واحللف بحاجة إىل تـركيا،وكالمها يتـشاركان يف مهمة واحـدة وهي دعم الذهنية

االستعامرية يف العامل ومنها يف الرشق األوسط واملنطقة العربية.
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