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المنطقة الرخوة:

ما احتماالت وقوع حرب جديدة في البلقان؟

ملخص

تصاعــدت التوتــرات فــي منطقــة البلقــان مؤخــراً
بعــد اعتــزام كوســوفو تطبيــق قوانيــن جديــدة
فضــا عــن
علــى األقليــة الصربيــة بأراضيهــا،
ً
عــودة تهديــدات التفــكك فــي البوســنة .هــذه
التوتــرات أثــارت احتماليــة تفاقــم األوضــاع فــي
المنطقــة ،وإمكانيــة توظيــف موســكو التوتــرات
إلنتــاج حــرب جديــدة تســتنزف الــدول الغربيــة.
ومــع ذلــك فــإن بعــض الصعوبــات قــد تواجــه
تحقــق هــذا الســيناريو ،ال ســيما أن الــدول
الغربيــة قــد ال تســمح بنشــوب حــرب جديــدة فــي
هــذه “المنطقــة الرخــوة”.

فــي الوقــت الــذي يراقــب فيــه العالــم بتخــوُّ ف شــديد تبعــات الحــرب
الروســية األوكرانيــة علــى االقتصــادات العالميــة ،وتصاعــد
ـكرية موسـ ً
ـة عسـ ً
التخوُّ فــات مــن شــن الصيــن عمليـ ً
ـعة ضــد تايوان،
عقــب زيــارة رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي “نانســي بيلوســي”
إلــى الجزيــرة؛ تدخــل منطقــة البلقــان فــي مرحلــة جديــدة مــن
التوتــرات السياســية والعســكرية التــي ُتضاعِ ــف مــن حالــة عــدم
االســتقرار فــي النظــام الدولــي؛ إذ بــرزت عــدد مــن المؤشــرات
تشــير إلــى اقتــراب انهيــار اتفاقيــة اإلطــار العــام للســام فــي
البوســنة والهرســك المعروفــة باســم اتفاقيــة “دايتــون” ،باإلضافــة
إلــى جمــود جهــود التفــاوض بيــن كوســوفو وصربيــا ،ناهيــك عــن
أزمــة الغــاز والطاقــة المســتعصية التــي تعانــي منهــا المنطقــة
بســبب الحــرب األوكرانيــة.
تجدد الصراع
تصاعــدت مؤشــرات التوتــر فــي منطقــة البلقــان فــي الفتــرة
األخيــرة ،وتبلــورت بصــورة رئيســية فيمــا يأتــي:
 -1اعتــزام كوســوفو تطبيــق قوانيــن جديــدة علــى األقليــة
الصربيــة :اندلعــت توتــرات شــديدة بيــن الجارتيــن صربيــا
وكوســوفو فــي الفتــرة األخيــرة ،بفعــل ســعي األخيــرة إلــى إقــرار
قانــون جديــد يشــدد اإلجــراءات الالزمــة الســتخراج المواطنيــن
الصــرب تراخيــص ســياراتهم وبطاقــات الهويــة علــى أراضيهــا.
وقــد ع َّبــرت صربيــا عــن اعتراضهــا الصريــح علــى مثــل هــذه
اإلجــراءات ،واعتبرتهــا “خطــوة اســتفزازية لــن تمــر مــرور
الكــرام”.
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وإذا مــا دخــل القانــون الجديــد حيــز التنفيــذ فســوف يُلــزم
الصــرب – الذيــن يعيشــون فــي كوســوفو علــى مقربــة مــن
الحــدود الصربيــة ،ويشــكلون  %5مــن حصيلــة الســكان
بالبــاد – بالتوقــف عــن اســتخدام لوحــات الســيارات الصربيــة،
والتحــول إلــى اللوحــات التــي تصدرهــا كوســوفو فــي غضــون
مــدة ال تزيــد عــن شــهرين ،كمــا يشــترط القانــون إلــزام
جميــع مــن يحملــون جــوازات ســفر صربيــة بالحصــول علــى
ورداً علــى تحــركات كوســوفو األخيــرة ،وجــه الرئيــس
وثيقــة خاصــة لدخــول كوســوفو ،علــى غــرار قواعــد التنقــل
المفروضــة علــى مواطنــي كوســوفو الراغبيــن فــي دخــول الصربــي “ألكســندر فوتشــيتش” خطابــا ً اســتفزازيا ً قــال فيــه:
“نصلــي دائم ـا ً مــن أجــل الســام ونســعى إليــه ،ولكــن هــذا ال
صربيــا.
يعنــي أنــه يوجــد مجــال لالستســام لالســتفزازات الخارجيــة،
وعلــى إثــر هــذه التدابيــر ،أغلقــت األقليــة الصربيــة وصربيــا دائم ـا ً مــا تكــون لهــا الكلمــة األخيــرة”.
بكوســوفو الطــرق فــي شــمال البــاد ،وزعمــت الشــرطة أن
المتظاهريــن أطلقــوا أعيــرة ناريــة أثنــاء االشــتباكات؛ مــا أدى  -3اســتعانة بلجــراد بموســكو فــي مواجهــة المعســكر الغربي:
إلــى إغــاق المعبــر الحــدودي بيــن البلديــن .وصرحــت حكومــة لفتــت المناوشــات الصربية–الكوســوفية األخيــرة ،االنتبــاه
كوســوفو ،فــي بيــان أصدرتــه مــن جــراء هــذه االشــتباكات ،مجــدداً إلــى موقــف صربيــا مــن الحــرب الروســية األوكرانيــة؛
بأنهــا “تديــن بشــدة إعاقــة الطــرق وإطــاق المســلحين النــار حيــث إن بلجــراد ،بجانــب مينســك ،كانتــا العاصم َتيــن
علــى حــدود البــاد” ،وأن هــذا “يعتبــر تهديــداً الســتقرار البــاد األوروبي َتيــن الوحيد َتيــن الل َتيــن امتنعتــا عــن فــرض عقوبــات
ولســامة وأمــن المواطنيــن”.
علــى روســيا ،بــل علــى النقيــض مــن ذلــك ،شــرعت صربيــا
 -2تصعيــد الخطــاب العدائــي مــن صربيــا تجــاه كوســوفو :فــي مضاعفــة عــدد الرحــات الجويــة المباشــرة المتجهــة إلــى
يــرى عــدد مــن المحلليــن أن صربيــا تســتغل انشــغال المجتمــع روســيا ،علــى الرغــم مــن فــرض االتحــاد األوروبــي حظــراً
الدولــي بعــدد مــن األزمــات والصراعــات الداخليــة والخارجيــة كلي ـا ً علــى الطائــرات الروســية.
صــل إليه خالل عــام 2008؛
األخــرى لحــل مــا فشــلت في التو ُّ
فعلــى الرغــم مــن إعــان كوســوفو اســتقاللها عــن صربيــا،
ـة مسـ ً
فــإن األخيــرة ال تــزال غيــر معترفــة بكوســوفو دولـ ً
ـتقلة،
وتؤكــد أنهــا تتمتــع بســلطة كاملــة علــى األقليــة الصربيــة فــي
الداخــل الكوســوفي ،وتعاملهــم بصفتهــم مواطنيــن صــرب ،ال
يخضعــون للمســاءلة مــن قبــل الســلطات فــي بريشــتينا.
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وإلثــارة غضــب قــادة التحالــف الغربــي بدرجــة أكبــر ،أبــرم
الرئيــس الصربــي “فوتشــيش” اتفاقــا ً مــع الرئيــس الروســي
“بوتيــن” خــال مايــو الماضــي ،يجــدد مــن خاللــه عقــود
اســتيراد صربيــا الغــاز الروســي لمــدة ثــاث ســنوات قادمــة.
وقــد بــرَّ ر الرئيــس الصربــي هــذا االتفــاق بالقــول إنــه زعيــم
دولــة صغيــرة ،وعليــه تلبيــة احتياجــات الشــعب الصربــي ،بمــا
فــي ذلــك االســتمرار فــي االعتمــاد علــى روســيا للحصــول
علــى إمــدادات الطاقــة التــي تحتــاج إليهــا .وصــرح قائــاً:
“نحــن بحاجــة إلــى البقــاء ،وعلينــا أن نتصــرف بعقالنيــة”.

فرص ـا ً أكبــر لألحــزاب القوميــة فــي البــاد التــي تنتمــي إلــى
البوشــناق المســلمين والصــرب والكــروات البوســنيين .وســيزيد
هــذا القــرار حالــة االحتقــان لــدى األقليــات الدينيــة والعرقيــة
بالبوســنة والهرســك .وبصــورة عامــة ،فــإن أكثــر مــن 100
ألــف مواطــن فــي البوســنة والهرســك قــد اسـ ُتبعدوا بالفعــل مــن
المناصــب العليــا بالبــاد ،بنــا ًء علــى انتمائهــم الدينــي والعرقــي.
كمــا اسـ ُتبعد  300ألــف آخــرون ليســوا مــن األقليات؛ ال لشــيء
إال لكونهــم يقيمــون فــي أجــزاء بعيــدة عــن تجمُّعــات جماعاتهــم
العرقيــة والدينيــة التقليديــة.

 -4عــودة تهديــد تفكيــك البوســنة والهرســك :أشــارت بعــض
التقاريــر ،فــي شــهر يوليــو الماضــي ،إلــى أن “كريســتيان
شــميدت” الممثــل الســامي للمجتمــع الدولــي فــي البوســنة
والهرســك ،يســتعد لفــرض تغييــرات علــى مســتوى اتحــاد
البوســنة والهرســك ،لتعديــل قانــون االنتخابــات والدســتور؛ مــا
أدى إلــى أزمــة سياســية فــي البــاد واحتجاجــات جماهيريــة
فــي ســراييفو .وتؤثــر التغييــرات المقترحــة علــى البرلمــان
والمحكمــة الدســتورية وعمليــة االنتخابــات التــي مــن المقــرر
عقدهــا خــال العــام الجــاري.

 -5االســتقرار الهــش فــي العالقــات بيــن مقدونيــا الشــمالية
وبلغاريــا :إذ تتســم العالقــات بيــن مقدونيــا وبلغاريــا بخالفــات
تاريخيــة مرتبطــة بمطالــب بلغاريــة لمقدونيــا الشــمالية
باالعتــراف بحقــوق األقليــة البلغاريــة داخــل مقدونيــا .وهــذه
الخالفــات جعلــت بلغاريــا تقــف حجــر عثــرة أمــام انضمــام
مقدونيــا الشــمالية إلــى االتحــاد األوروبــي .صحيــح أنــه تــم
اإلعــان فــي شــهر يوليــو الماضــي عــن التوصــل إلــى اتفــاق
بيــن الدولتيــن ،بوســاطة فرنســية ،بموجبــه ترفــع بلغاريــا
اعتراضهــا علــى انضمــام مقدونيــا الشــمالية إلــى االتحــاد
األوروبــي مقابــل إجــراء مقدونيــا الشــمالية تعديــات علــى
الدســتور تتضمــن االعتــراف باللغــة واألقليــة البلغاريتيــن فــي
الدولــة ،وإحيــاء اتفــاق الصداقــة البلغاريــة المقدونيــة الشــمالية
لعــام .2017

وتشــير التقاريــر إلــى أن هــذا االقتــراح مــن الممكــن
أن يعرقــل أكثــر األحــزاب السياســية التــي تمثــل األقليــات
العرقيــة فــي البــاد ،خاصـ ً
ـة الجاليــة اليهوديــة والغجــر ،ويتيــح
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بيــد أن درجــة تماســك هــذا االتفــاق ال تــزال موضــع شــكوك
هائلــة ،فــي ظــل وجــود تيــار معــارض داخــل مقدونيــا الشــمالية
ضــد االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه بيــن الحكومــة المقدونيــة
وبلغاريــا ،ويقــود هــذا التيــار حــزب “”VMRO-DPMNE
اليمينــي المعتــدل والمعــارض الرئيســي فــي البــاد.

التوتــرات القائمــة أزمــة الطاقــة فــي البلقــان؛ حيث ألقــت الحرب
فــي أوكرانيــا بظاللهــا علــى أمــن الطاقــة الهــش فــي البلقــان؛ إذ
تعانــي دول منطقــة غــرب البلقــان دوري ـا ً مــن انقطــاع التيــار
الكهربائــي لفتــرات طويلــة ،خــال فصــل الشــتاء ،وقــد ضاعــف
الصــراع الروســي–األوكراني هــذه األزمــة .وباســتثناء ألبانيــا
التــي تعتمــد علــى الطاقــة الكهرومائيــة لســد احتياجاتهــا مــن
الطاقــة ،تعتمــد كل مــن صربيــا والبوســنة والهرســك ومقدونيــا
الشــمالية بدرجــة شــبه كليــة ،علــى الغــاز الطبيعي الروســي لســد
احتياجاتهــا مــن الطاقــة.

وفــي هــذا الســياق ،يمكــن القــول إن االتفــاق الــذي توصلــت
إليــه الدولتــان مؤخــراً هــو مجــرد اتفــاق أولــي قــد يجــري
التراجــع عنــه فــي وقــت مــا ،وهــو مــا يجعــل العالقــات بينهمــا
هشــة وقابلــة لالنفجــار فــي أي وقــت .عــاوة علــى ذلــك ،قــد
ً
وخاصــة فــي حــال عــدم
تســتغل موســكو هــذه المعطيــات،
وعقــب التدخــل الروســي فــي أوكرانيــا ،وافقــت جميــع هــذه
التوصــل فــي المفاوضــات بيــن مقدونيــا الشــمالية واالتحــاد الــدول – مــا عــدا صربيــا – علــى االلتــزام بنظــام العقوبــات
األوروبــي إلــى نتائــج إيجابيــة ،مــن أجــل اجتــذاب مقدونيــا األوروبيــة ،ورفــض اســتمرار الحصــول علــى إمــدادات الغــاز
الشــمالية إلــى معســكرها.
الطبيعــي مــن روســيا .ولكــن مــع اســتمرار معضلــة إيجــاد بديــل
أرخــص نســبيا ً مــن الغــاز الروســي ،واقتــراب حلــول فصــل
تبعات محتملة
الشــتاء وازديــاد الطلــب علــى الطاقــة مــع انخفــاض درجــة
تنطــوي التوتــرات القائمــة فــي منطقــة البلقــان علــى عــدد مــن
الحــرارة ،فــإن هــذه الــدول قــد تضطــر إلــى الخــروج عــن
التبعــات المحتملــة المتمثلــة فيمــا يأتــي:
اإلجمــاع األوروبــي ،والقبــول بشــروط موســكو إلعــادة إمدادهــا
 -1تفاقــم أزمــة الطاقــة فــي غــرب البلقــان :يُرجــح أن ُتفاقــم بالغــاز الطبيعــي مــر ًة أخــرى.
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 -2إمكانيــة تصاعــد الضغــوط علــى كوســوفو :تلــوح فــي
األفــق أزمــة طاقــة كبــرى تواجههــا كوســوفو ،خصوص ـا ً فــي
ً
خاصــة أنهــا – كنظيراتهــا مــن دول
أشــهر الشــتاء البــاردة،
البلقــان – تعتمــد بنســبة كبــرى علــى الغــاز الروســي .ومــا
يعــزز أزمتهــا التقــارب الكبيــر القائــم بيــن صربيــا وروســيا،
ومــرور شــحنات الغــاز الطبيعــي عبــر األراضــي الصربيــة
ً
ونتيجــة لتصاعــد التوتــرات بيــن
للوصــول إلــى كوســوفو.
حكوم َتــي بلجــراد وبريشــتينا ،فمــن المتوقــع أن تتضاعــف هــذه
األزمــة ،إال أنــه توجــد بعــض الجهــود األوروبيــة المبذولــة
القتــاع هــذه األزمــة مــن جذورهــا؛ فمــن المقــرر أن يجتمــع
الرئيــس الصربــي برئيــس الــوزراء الكوســوفي فــي بروكســيل،
يــوم  18أغســطس الجــاري؛ لمناقشــة عــدد مــن القضايــا العالقة
بيــن البلديــن .علــى الرغــم مــن ذلــك ،صــرح رئيــس صربيــا
لمحطــة راديــو وتلفزيــون صربيــا العامــة ،بأنــه ســيكون فــي
بروكســل ،لكنــه “ال يتو َّقــع الكثيــر مــن هــذه الزيــارة” ،وهــو
مــا يُقلِّــل مــن إمكانيــة الوصــول إلــى حــل وســط بيــن الطر َفيــن.
 -3بلــورة عــدد مــن مبــادرات الطاقــة الثنائيــة :قــد تدفــع
التطــورات الراهنــة بعــض الــدول إلــى اعتمــاد خطــط بديلــة
لمواجهــة أزمــة الطاقــة وتقليــل االعتمــاد علــى الغــاز الروســي،
علــى اعتبــار أن هــذه األزمــة قــد تســاهم فــي تفاقــم التوتــرات
داخــل البلقــان؛ فعلــى ســبيل المثــال ،افتتــح رئيــس الــوزراء
البلغــاري ونظيــره اليونانــي خــط غــاز جديــداً للربــط بيــن مدينــة
كوموتينــي فــي شــمال شــرق اليونــان وســتارا زاجورا في وســط

بلغاريــا .وقــال رئيــس الــوزراء البلغــاري المنتهيــة واليتــه
“كيريــل بيتكــوف” إن تدشــين هــذا المشــروع “سيســجل فــي
التاريــخ” ،بينمــا شــدد رئيــس الــوزراء اليونانــي “كيرياكــوس
ميتســوتاكيس” علــى أهميــة الخــط الجديــد؛ حيــث تســعى البــاد
إلــى أن تصبــح مركــزاً إقليمي ـا ً لنقــل الطاقــة – خاصـ ً
ـة الوقــود
األحفــوري – مــن بحــر قزويــن وصــوالً إلــى شــرق البحــر
المتوســط ،باإلضافــة إلــى لعــب دور محــوري فــي نقــل الطاقــة
المتجــددة القادمــة مــن مصــر إلــى دول البلقــان.
ولكــن وســائل إعالميــة أفــادت بــأن الحكومــة المؤقتــة،
خاصــة وزيــر الطاقــة المؤقــت “روزيــن خريســتوف” Rosen
 Hristovســاهم فــي عرقلــة الوصــول إلــى اتفــاق نهائــي،
والتصديــق علــى الخــط الجديــد لــدى البرلمــان البلغــاري؛ مــا
يضعــف إمكانــات إنجــاح هــذا الخــط فــي الوقــت الحالــي.
 -4تعميــق معضلــة االتحــاد األوروبــي :ربمــا تدفــع التوتــرات
القائمــة فــي منطقــة البلقان إلــى تعميق معضلة االتحــاد األوروبي
ـة عقــب تفجُّ ــر األزمــة األوكرانيــة ،وخاصـ ً
التــي ظهــرت جليـ ً
ـة
بعــد طــرح مســألة توســيع عضويــة االتحــاد األوروبــي ليشــمل
بعــض الــدول مثــل أوكرانيــا ومولدوفــا؛ فبالرغــم مــن إصــدار
مفوضيــة االتحــاد األوروبــي توصيــة بقبــول ترشــيح أوكرانيــا
ومولدوفــا لعضويــة االتحــاد ،فــإن هــذا الملــف ال يــزال موضــع
دراســة ،ويحتمــل أن يــؤدي إلــى تزايــد المشــكالت واالنقســامات
داخــل االتحــاد األوروبــي.
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وفــي هــذا الســياق ،يُحت َمــل أن ُتفضــي التوتــرات فــي منطقــة
البلقــان إلــى مزيــد مــن المشــكالت لالتحــاد األوروبــي؛ ألنهــا
تهــدد األمــن األوروبــي ،ناهيــك عــن اســتدعاء قضيــة العالقــة
بيــن دول البلقــان والتكتــل األوروبــي؛ إذ تــرى أغلبيــة دول
البلقــان أن الحــل األمثــل للخــروج مــن جميــع هــذه األزمــات،
ومواجهــة التحديــات بقــدر أقــل مــن الخســائر ،يتمثــل ببســاطة
فــي االنضمــام إلــى عضويــة االتحــاد األوروبــي ،علــى غــرار
ً
ســلوفينيا وكرواتيــا ســابقا .ولكــن يبقــى هــذا الحــل بعيــد المنــال ،السيناريو الصعب
ً
خاصــة مــع وجــود خالفــات داخليــة حاليَّــة بيــن دول االتحــاد
األوروبــي ،بشــأن قبــول أعضــاء جــدد ،واالنشــغال الكبيــر تســتدعي التوتــرات فــي منطقــة البلقــان تاريــخ الصراعــات في
المنطقــة ،وإمكانيــة وقــوع حــرب جديــدة؛ فســيناريو الحــرب
بالحــرب الروســية–األوكرانية ،ومعضلــة الطاقــة ،ناهيــك عــن
يظــل قائمـا ً فــي ظل التركيبــة اإلثنية وإرث التاريــخ والتعقيدات
خســارة اليــورو قــدراً كبيــراً مــن قيمتــه ،وتراجــع ثقــل ووزن
داخــل دول المنطقــة ،ناهيــك عــن اســتمرار انعكاســات الحــرب
االقتصــاد األوروبــي عالميـاً ،كنتيجــة لمحاولــة البنــك األوروبــي
فــي أوكرانيــا ،والحديــث المتنامــي عــن إعــادة تش ـ ُّكل النظــام
اتبــاع سياســات نقديــة موحــدة ،وتحمــل بالتبعيــة دول االتحــاد
الدولــي ،وهــو مــا قــد يجعــل مــن الحــرب فــي البلقــان إحــدى
بأكملهــا تكلفــة ضــم دول أوروبيــة جديــدة إلــى االتحــاد ،تعانــي
األدوات المســتخدمة فــي عمليــة إعــادة تشــكيل النظــام .ولكــن
مــن حالــة عامــة مــن التراجــع والتدهــور االقتصــادي.
بالرغــم مــن ذلــك ،فــإن هنــاك صعوبــات قــد تواجــه تح ُّقــق
 -5احتماليــة توظيــف روســيا التوتــرات فــي البلقــان :يحتمــل هــذا الســيناريو ،ال ســيما أن الــدول األوروبيــة وحلــف الناتــو
أن تســعى روســيا إلــى توظيــف التوتــرات القائمــة فــي الوقــت والواليــات المتحــدة قــد ال يســمحون بنشــوب حــرب جديــدة
الراهــن فــي منطقــة البلقــان؛ مــن أجــل تصديــر المزيــد مــن فــي هــذه “المنطقــة الرخــوة” علــى النحــو الــذي يهــدد األمــن
الضغــوط للــدول الغربيــة ،وربمــا فتــح جبهــة جديــدة للصــراع واالســتقرار األوروب َّي ْيــن.

تــؤدي إلــى تفاقــم المشــكالت التــي تواجههــا أوروبــا وكذلــك
الواليــات المتحــدة .ويعــزز مــن هــذه الفرضيــة اقتنــاع موســكو
بضــرورة اســتعادة النفــوذ واإلرث الســوفيتي فــي منطقــة
البلقــان ،كمــا أن التقــارب بيــن صربيــا وروســيا يعطــي موســكو
مدخـاً للتأثيــر علــى التفاعــات فــي البلقــان ،وتفجيــر األوضــاع
فــي المنطقــة ،وبالتبعيــة اســتنزاف القــدرات الغربيــة فــي جبهــة
جديــدة.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية
شــركة استشــارات عامــة ،متعــددة المهــام ،تــم تأسيســها فــي  20ينايــر  ،2021بأبــو ظبــي ،دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،تهــدف للتفاعــل مــع
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم ،ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة ،وتوســيع التعــاون
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات .وتشــمل الشــركة مجلســاً للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى
مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزاً للدراســات ،وإدارة للمشــروعات ،ومعهــداً للتدريــب المتقــدم ،ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

اإلمارات العربية المتحدة ،أبوظبي ,المنطقة اإلعالمية ،2454 ،المبنى 6
ص.ب .أبوظبي769640 ،
+97126666937
www.interregional.com

6

