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العالم
ي ـت ـم ـت ــع بـ ـه ــا ،ك ــأح ــد املـ ــداف ـ ـعـ ــن عــن
الفقراء وذوي االحتياجات الخاصة
مــن جـهــة ،ومــا بقي مــن إرث رافاييل
كــوريــا فــي أوس ــاط الطبقات الفقيرة،
بعدما نجح من خالل برامج الرعاية
االجتماعية في خفض الفقر بنسبة
 38ف ــي امل ـئــة (وال ـف ـق ــر امل ــدق ــع بنسبة
 47ف ــي املـ ـئ ــة) ب ـخ ــال ع ـشــر س ـنــوات
م ــن ح ـك ـمــه ،وفـ ــي ص ـف ــوف ال ـن ـقــابــات
الـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي مـ ـنـ ـح ــت ال ــرئـ ـي ــس
املنتهية واليته «شيكًا على بياض»
في كافة االستحقاقات السابقة.
وبــرغــم ذل ــك ،سـيــواجــه لينني مورينو
تـحـ ّـديــن أســاس ـيــن ،قــد يــدفـعــانــه إلــى
إبداء قدر من املرونة.
ال ـت ـح ــدي األول ،ي ـت ـم ـثــل ف ــي ال ــوض ــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـسـ ـي ــئ ،ال ـ ــذي تـ ـم ـ ّـر بــه
اإلكـ ـ ـ ـ ــوادور ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع األس ـع ــار
العاملية للنفط ،والتباطؤ الذي يشهده
اقتصاد الصني ( 2.9في املئة بحسب
توقعات البنك الدولي) ،التي اختارها
ً
كوريا شريكًا بديال للواليات املتحدة
في مجال التعامالت الخارجية ،والتي
ّ
ت ـح ـتــل ن ـس ـبــة  40ف ــي املـ ـئ ــة م ــن ســلــة
صادرات اإلكوادور النفطية.
وأم ـ ــا ال ـت ـح ــدي الـ ـث ــان ــي ،فـيـتـمـثــل فــي
ت ــراج ــع شـعـبـيــة ك ــوري ــا ،ع ـلــى خلفية
ف ـض ــائ ــح الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـت ــي ع ــان ــت مـنـهــا
اإلكوادور في خالل السنوات املاضية،
الـتــي طــاولــت الكثيرين مــن املحيطني
ب ــه ،وك ــان لـهــا أث ــر سـلـبــي فــي صفوف
الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ــوس ـ ـطـ ــى وب ـ ـعـ ــض الـ ـق ــوى
اليسارية األخرى.
انطالقًا من ذلك ،سيجد لينني مورينو
ّ ً
مكبال بقيود عـ ّـدة ،ستمنعه من
نفسه
اتخاذ إجراءات اقتصادية غير شعبية،
لدفع العجلة االقتصادية ،وستمنحه
ّ
هــامــش م ـنــاورة أق ــل فــي ش ــن هجمات
س ـيــاس ـيــة ضـ ــروريـ ــة ع ـل ــى خ ـصــومــه،
الــذيــن يحظون بــدعــم أمـيــركــي ،وربما
اض ـط ــر إل ــى ت ـقــديــم ب ـعــض ال ـت ـنــازالت
إلرضــاء أصحاب املصالح الرأسمالية
امل ــؤث ــري ــن ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـع ــام ــة فــي
البالد.
َّ
وم ــع ذلـ ــك ،فـ ــإن ان ـت ـخــاب مــوري ـنــو قد
يشكل ،على نطاق أوس ــع ،دفعة قوية
لـتـيــار ال ـي ـســار ف ــي أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة،
ال ـ ــذي اح ـت ـف ــى س ــري ـع ــا بـ ـف ــوز خـلـيـفــة
رافــايـيــل كــوريــا ،حيث س ــارع الرئيس
ال ـف ـنــزوي ـلــي ن ـي ـك ــوالس مـ ـ ـ ــادورو ،إلــى
نشر تغريدة عبر «تويتر» جــاء فيها:
«تـهــانـيـنــا لـ ــإكـ ــوادور .ثـ ــورة املــواطــن
انـتـصــرت!» ،وتبعه الرئيس البوليفي
إيـ ـف ــو م ــورالـ ـي ــس ،ب ـت ـغ ــري ــدة مـمــاثـلــة
جــاء فيها« :اشـتــراكـيــة الـقــرن الـحــادي
والـعـشــريــن منتصرة دومـ ــا ...تهانينا
أخي لينني!».
ّ
وأمــا املنتشي األكبر بانتصار لينني،
فـكــان مــؤســس «ويكيليكس» جوليان
أس ــان ــج ،الـ ــذي سـخــر م ــن السـ ــو ،ال ــذي
س ـب ــق أن ت ـع ـه ــد ب ـ ـطـ ــرده مـ ــن س ـف ــارة
اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،ف ـت ــوج ــه إل ـيــه
ب ـ ـت ـ ـغـ ــريـ ــدة ،عـ ـق ــب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ع ـم ـل ـي ــات
ً
ال ـت ـصــويــت ،ق ــائ ــا« :أدع ـ ــو الس ــو إلــى
مغادرة اإلكــوادور في خالل  30يومًا...
باملاليني من أمــوال التهرب الضريبي
أو من دونها)».

وعقب ذلك عثرت وكاالت األمن على
ع ـب ــوة نــاس ـفــة ف ــي امل ـح ـطــة نـفـسـهــا.
َّ
ُوذك ـ ـ ــرت ال ـل ـج ـنــة أن م ـت ــرو األن ـف ــاق
أخ ـلـ َـي بــالـكــامــل ،فيما قــالــت مصادر
َّ
أم ـن ـي ــة إن ال ـع ـب ــوة ال ـن ــاس ـف ــة كــانــت
متروكة في عربة قطار ،مشيرة إلى
َّ
أن قوة التفجير كانت تساوي نحو
 300-200غ ـ ـ ــرام مـ ــن م ـ ـ ــادة «ت ـ ــي إن
َّ
تي» .وأوضحت مصادر أن التفجير
وقــع في العربة الثالثة للقطار ،ولم
ً
َّ
يسبب حريقًا ،مشيرة إلى أن جميع
من قتلوا أو أصيبوا جــراء الهجوم،
كــانــوا قــرب املـكــان الــذي ُوضـعــت فيه
العبوة.
(األخبار)
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بانوراما

الخرائط تفتح من جديد في البلقان؟
ّ
لعل عودة دول يوغوسالفيا سابقًا ،بخاصة
مقدونيا والجبل األسود وكوسوفو (اإلقليم الصربي
المعترف به جزئيًا) ،إلى تصدر المشهد السياسي
بعد سنوات من التهميش اإلعالمي والدبلوماسي
الصراع في الشرق األوسط ،لم
على حساب مناطق
ّ
تعمق االنقسامات بين دول
يكن مفاجئًا ،في ظل
ّ
المتبادلة
تلك المنطقة ،وتصاعد حدة االتهامات ً
والتصريحات و«اإلجراءات االستفزازية» ،فضال عن أنه على
المستوى الداخلي لهذه الكيانات القومية الجديدة،
فقد كشف تفشي الفقر والفساد ،والظهور العلني
ّ
للتعصب المتجذر ،زيف «اليوتوبيا» التي وعدها بها الغرب
رنا حربي
ّ
ي ـب ــدو أن ش ـبــح ال ـت ـق ـس ـيــم ي ـع ــود إلــى
أك ـثــر امل ـنــاطــق األوروبـ ـي ــة تـشـعـبــا من
الناحية العرقية والثقافية ،من خالل
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات امل ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـس ـل ـطــات،
وه ـجــرة اآلالف بحثًا عــن ف ــرص عمل
ً
ومستقبل أف ـضــل ،فـضــا عــن انتشار
الـفـكــر املـتـطــرف .وبـعــد نـحــو رب ــع قــرن
عـلــى ان ــدالع ح ــروب الـبـلـقــان والتفكك
التدريجي ليوغوسالفيا ،عاد اإلقليم
ال ــواق ــع ف ــي ج ـنــوب ش ــرق أوروب ـ ــا إلــى
الـ ــواج ـ ـهـ ــة ،وذل ـ ـ ــك عـ ـق ــب س ـل ـس ـل ــة مــن
األحداث التي كشفت النقاب عن صراع
الـنـفــوذ الـقــديــم ـ ـ الـجــديــد ،بــن البلدان
الـغــربـيــة وم ـشــروع «ألـبــانـيــا الـكـبــرى»
م ــن ج ـهــة ،وروسـ ـي ــا وط ـيــف «صــربـيــا
الكبرى» من جهة أخرى.

مقدونيا
اتخذت األزمة السياسية التي تعصف
بمقدونيا منذ سنتني (بعد فضيحة
الـتـجـســس ع ـلــى األحـ ـ ــزاب امل ـعــارضــة)
منحى خطيرًا مطلع الشهر املــاضــي،
مع خروج عشرات اآلالف في تظاهرات
يــوم ـيــة ت ـن ــدي ـدًا ب ـط ــرح اع ـت ـب ــار الـلـغــة
األلبانية اللغة الرسمية الثانية كشرط
لـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ورف ـض ــا لتغيير
الرموز الرسمية للدولة بما يتناسب
ومطالب األقلية األلبانية ( %25-20من
الـسـكــان) ،الـتــي يتم اتهامها بزعزعة
استقرار الدولة الواقعة في وسط شبه
جــزيــرة الـبـلـقــان ،ومـحــاولــة تقسيمها
على أساس عرقي.
وجــاء ذلــك بعدما أعــرب زعيم الحزب
«االشتراكي الديموقراطي» املعارض
زوران زايـ ــف ،ع ــن اس ـت ـع ــداده لتقديم
«ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازالت» مـ ـق ــاب ــل حـ ـص ــول ــه ع ـلــى
دع ــم ال ـقــوى السياسية األلـبــانـيــة ،في
م ـح ــاول ــة ل ـب ـســط نـ ـف ــوذه ب ــال ــرغ ــم مــن
هــزيـمـتــه فــي انـتـخــابــات كــانــون األول
املــاضــي .وال تــزال الــدولــة التي أعلنت
استقاللها عام  ،1991غير قــادرة على
تشكيل حكومة منذ االنتخابات ،التي
ف ــاز فـيـهــا ال ـح ــزب ال ـح ــاك ــم ،ول ـك ـنــه لم
َ
يحظ بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة.
ويقول الخبير البريطاني في شؤون
الـعــاقــات الـخــارجـيــة ورئ ـيــس تحرير
مجلة «بوليتيكس فيرست» ماركوس
ب ــاب ــادوب ــول ــوس ،إن ــه «م ـنــذ أن استقر
عـ ـش ــرات اآلالف م ــن ألـ ـب ــان كــوســوفــو
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدون ـ ـيـ ــا ،أصـ ـبـ ـح ــت األخ ـ ـيـ ــرة
قنبلة موقوتة» ،متوقعًا أن تتصاعد
ال ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات الـ ـع ــرقـ ـي ــة والـ ـت ــوجـ ـه ــات
االنـفـصــالـيــة فــي األســاب ـيــع املـقـبـلــة ،ال
سيما أن االتفاق املبدئي املطروح بني
املعارضة واأللـبــان مــرهــون باتفاقات
سياسية أخ ــرى ،مــن ضمنها حصول
األل ـ ـ ـبـ ـ ــان عـ ـل ــى حـ ـك ــم ذاتـ ـ ـ ـ ــي .وي ـش ـي ــر
بابادوبولوس ،الذي تابع التظاهرات
ع ــن قـ ــرب ،إل ــى ض ـ ــرورة االل ـت ـفــات إلــى
األبعاد الخارجية لهذه األحداث ،إذ أن
مقدونيا ،كغيرها من الدول املجاورة،
ضحية لصراع على النفوذ بني الغرب
وروسيا.

واتـهــم املـتـظــاهــرون ،الـثــاثــاء املاضي،
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي بـ ــ«الـ ـت ــدخ ــل فــي
ال ـس ـيــاســة ال ــداخ ـل ـي ــة» ل ـل ـب ــاد ،وذل ــك
بعدما رفــض مفوض سياسة الجوار
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ومـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات الـ ـت ــوس ــع
يوهانس هــان ،لقاء ممثلي التيارات
ال ـقــوم ـيــة إث ــر وص ــول ــه إل ــى مـقــدونـيــا،
الــدولــة املــرشـحــة منذ  2005لعضوية
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد .وق ـ ـ ــال هـ ـ ــان إن «الـ ـخـ ـط ــاب
ال ـس ـل ـب ــي ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـه ــدف امل ـج ـت ـمــع
الدولي واملنظمات املدنية لديه نتائج
عـكـسـيــة… وي ـق ـ ّـوض مـكــانــة مقدونيا
على الصعيد الدولي» ،في إشارة إلى
الــافـتــات املـعــاديــة لالتحاد األوروب ــي
التي رفعت في العاصمة سكوبي.
وقالت موسكو ،مطلع الشهر ،إن الدول
األوروبـ ـي ــة تـسـتـغــل األق ـل ـيــة األلـبــانـيــة
املعارضة
«بهدف تسليم السلطة إلى
ّ
امل ـهــزومــة» ،داع ـيــة ال ـغــرب إل ــى «الـكــف
ع ــن ال ـت ــدخ ــل ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة
مل ـق ــدون ـي ــا واح ـ ـ ـتـ ـ ــرام حـ ــق امل ــواط ـن ــن
بتقرير مصيرهم» .وهــذا ما ّ
عبر عنه
ً
بـ ــابـ ــادوبـ ــولـ ــوس ،قـ ــائـ ــا« :ت ـس ـت ـخــدم
أوروب ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األل ـب ــان
كورقة ضغط ...فمن خالل تشجيعهم
ّ
التمرد وتقويض وحــدة أراضــي
على
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،ت ـ ـقـ ــوم واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـت ـحــذيــر
سكوبي من عواقب مواصلة عالقاتها
الوثيقة مع موسكو» ،مؤكدًا أن تكرار
«سيناريو كوسوفو» ليس مستبعدًا.
ه ـ ــذه األح ـ ـ ـ ــداث أعـ ـ ـ ــادت الـ ـح ــدي ــث عــن
مشروع «ألبانيا الكبرى» ،الذي تشمل
خريطته ألبانيا وكــوســوفــو وجنوب
صربيا وغرب مقدونيا وشمال غربي
الـ ـيـ ــونـ ــان وج ـ ـنـ ــوب ال ـج ـب ــل األس ـ ـ ــود،
ويـ ـ ـن ـ ــدرج فـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــاره ،وفـ ـ ــق ال ـخ ـب ـيــر
ف ــي ش ـ ــؤون أوروب ـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة مــارتــن
بــراك ـســاتــوريــس ،الـسـيـنــاريــو الـحــالــي
فـ ــي مـ ـق ــدونـ ـي ــا ،ال س ـي ـم ــا أن األلـ ـب ــان
املتمركزين فــي الشمال على الـحــدود

م ــع ك ــوس ــوف ــو ،اإلق ـل ـي ــم ال ـص ــرب ــي ذو
األغلبية األلبانية الذي أعلن استقالله
ً
ف ــي « ،2008يـعـيـشــون أصـ ــا وكــأنـهــم
دولة ضمن دولة».

كوسوفو
اح ـت ـف ـل ــت ك ــوس ــوف ــو ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي
ب ــال ــذك ــرى ال ـتــاس ـعــة ل ــاس ـت ـق ــال ،في
الــوقــت ال ــذي يشهد فيه البلد «األكـثــر
فسادًا في أوروبا» توترًا غير مسبوق
في العالقات مع صربيا ،التي شهدت
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات رئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـلــى
خـلـفـيــة س ـعــي بــريـشـنـتـيـنــا لــ«تـعــزيــز
استقاللها».
وم ـن ــذ م ـط ـلــع الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ت ــوال ــت
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــزازي ـ ــة مـ ـ ــن كــا
ال ـط ــرف ــن ،ب ـ ــدأت بــاع ـت ـقــال الـسـلـطــات
ال ـفــرن ـس ـيــة لــرئ ـيــس وزراء كــوســوفــو
ً
بناء على
السابق رامــوش هراديناي،
مذكرة اعتقال أصدرتها صربيا ،التي
تتهمه بارتكاب جرائم حــرب .وتفاقم
امل ـش ـه ــد ب ـع ــد إرس ـ ـ ــال بـ ـلـ ـغ ــراد ،لـلـمــرة
األول ــى منذ  ،1999قـطــارًا كتبت عليه
ع ـب ــارة «ك ــوس ــوف ــو ه ــي صــرب ـيــا» إلــى
مدينة كوسوفسكا ميتروفيتشا في
اإلقـلـيــم ،فــي خـطــوة فـ ّـجــرت مــوجــة من
التهديدات املتبادلة ،وصلت إلــى حد

مقدونيا والدول
المجاورة ضحية
لصراع على النفوذ
بين الغرب وروسيا

إعـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـصــرب ــي اس ـت ـعــداده
«شـخـصـيــا» ل ـلــدخــول م ــع جـيـشــه إلــى
ش ـم ــال ك ــوس ــوف ــو ف ــي حـ ــال ت ـعـ ّـرضــت
للمواطنني الصرب.
األخيرة
ّ
ّ ّ
إل أن «الـ ـق ــش ــة الـ ـت ــي ق ـص ـم ــت ظـهــر
الـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــر» كـ ـ ــانـ ـ ــت إعـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الكوسوفي هاشم تــاجــي ،عــزم بــاده،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـح ــذي ــرات «ال ـن ــات ــو»
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،إنـ ـش ــاء «جـيــش
وطـنــي مــن  5000عـنـصــر» ،فــي خطوة
أث ـ ـ ـ ـ ــارت غـ ـض ــب صـ ــرب ـ ـيـ ــا ،ال ـ ـتـ ــي ق ــال
س ـف ـي ــره ــا ل ـ ــدى م ــوس ـك ــو ســافـيـنـكــو
تيرزيتش ،إن «غايتها الجيوسياسية
ّ
تصب في مشروع ألبانيا الكبرى».
ووفــق مراقبني ،فــإن السلطة الفاسدة
في كوسوفو ،تسعى ،من خالل زعزعة
األمـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ب ـح ـجــة «ح ـمــايــة
الـ ـسـ ـي ــادة» ،إلنـ ـق ــاذ نـفـسـهــا م ــن ث ــورة

تظاهر اآلالف تنديدًا بمشروع يعتبر األلبانية لغة رسمية في مقدونيا (أ ف ب)

شعبية محتملة ،بدأت تظهر معاملها
ب ــوض ــوح عـلــى ك ــل امل ـس ـتــويــات .فبعد
 18عــامــا عـلــى تــدخــل «ال ـنــاتــو» لوقف
االقتتال في اإلقليم ،في خطوة يقول
امل ـح ـل ـل ــون إنـ ـه ــا ف ـت ـح ــت ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
«ال ـتــدخــات اإلن ـســان ـيــة» الـغــربـيــة في
ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،ال تـ ــزال بــريـشـتـيـنــا
تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية
كبيرة ،إذ سجلت كوسوفو مستويات
قـيــاسـيــة ف ــي أوروبـ ـ ــا م ــن ح ـيــث الـفـقــر
( )%47والـبـطــالــة ( %35مــن الـسـكــان،
 %60بني الشباب).
كذلك ،تواجه كوسوفو ّ
تحد ّي الهجرة
إل ــى أوروب ـ ــا الـغــربـيــة ،إذ يــقــدر الـيــوم
ع ـ ــدد ال ـس ـك ــان ب ـ ـ ـ ــ 1,87م ـل ـي ــون نـسـمــة
مقابل  2,1مليون في  ،2008وانتشار
الفكر املتطرف (نحو  300من مواطني
الدولة التي تبلغ نسبة املسلمني فيها
 ،%95التحقوا بصفوف تنظيم داعش
ّ
ويحمل الشعب
في سوريا والـعــراق).
السلطة «الفاسدة» مسؤولية تدهور
الـ ـح ــال ــة امل ـع ـي ـش ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــد ،الـ ــذي
يحتل املرتبة  105في مؤشر «منظمة
الـشـفــافـيــة ال ــدول ـي ــة» ،وس ــط اسـتـمــرار
كشف التقارير االستخباراتية تورط
كبار املسؤولني (من ضمنهم الرئيس
نـفـســه) ف ــي ال ــرش ــوة وغـسـيــل األمـ ــوال
والجريمة املنظمة.
ك ــل ه ــذه االض ـط ــراب ــات قــامــت بــإذكــاء
الـ ـغ ــرائ ــز ال ـق ــوم ـي ــة وال ـع ـن ـص ــري ــة بــن
األل ـ ـب ـ ــان واألق ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـص ــربـ ـي ــة ،ال ـت ــي
ت ـ ـتـ ــركـ ــز بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
الـشـمــالـيــة عـلــى ال ـح ــدود م ــع صــربـيــا،
وساهمت فــي زي ــادة شعبية األحــزاب
الحاكمة
املعارضة ،التي تتهم السلطة ً
بــ«الـتـفــريــط بــال ـس ـيــادة» ،خــاصــة بعد
توقيع بريشتينا على اتفاقية تسمح
بتشكيل «اتحاد ّاملحافظات الصربية»
على مساحة تمثل  %25مــن مساحة
البالد ،وتدعو إلى ترسيم الحدود مع
ّ
جمهورية الجبل األسود.

الجبل األسود
أم ـ ــا ف ــي ج ـم ـه ــوري ــة ال ـج ـب ــل األسـ ـ ــود،
فوصلت «الحرب الناعمة» بني روسيا
وال ـغ ــرب إل ــى ذروت ـه ــا ،وذل ــك مــع قــرب
انضمام البلد الذي انفصل عن صربيا
فــي  2006إلــى «ال ـنــاتــو» .وأع ــرب قــادة
دول االت ـحــاد ،فــي األســابـيــع املاضية،
عن «القلق» إزاء ما وصفوه بـ«األنشطة
ال ــروس ـي ــة امل ــزع ـ ًـزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار» في
البلقان ،وخــاصــة فــي الجبل األس ــود،
وس ــط ات ـه ــام بــودغــوري ـت ـســا ملــوسـكــو
بـ ــ«تـ ـنـ ـظـ ـي ــم انـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب» ُع ـ ـلـ ــى رئـ ـي ــس
ال ـ ــوزراء املــوالــي لـلـغــرب ،أج ـهــض يــوم
االنتخابات في تشرين األول املاضي،
بهدف «عرقلة انضمام بودغوريتسا
إلى الناتو».
ومن املتوقع أن تصبح الجبل األسود
وجيشها املؤلف من  2000عنصر فقط،
العضو ال ــ 29رسميًا في «الناتو» في
حــزيــران املـقـبــل ،وفــق مــا ص ـ ّـرح األمــن
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـح ـلــف ي ـن ــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ،
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي عـ ـق ــب ت ـص ــوي ــت
مجلس الشيوخ األمـيــركــي ،مــؤكـدًا أن
«ان ـض ـمــام بــودغــوريـتـســا إل ــى األس ــرة
الديموقراطية ،سيساهم في استقرار
املنطقة وجميع أنحاء أوروبا».
ويـ ــواجـ ــه قـ ـ ــرار االنـ ـضـ ـم ــام م ـعــارضــة
واسعة في البلد الــذي يشكل السالف
واألرثــوذوكــس أكثرية سكانه ،وشهد
تـ ـظ ــاه ــرات ع ـن ـي ـفــة فـ ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،مــن
ُ
املحتمل أن تستأنف .ودعت املعارضة،
األسبوع املاضي ،السلطات إلى إجراء
استفتاء عام حول االنضمام ،ال سيما
بعدما أظـهــر اسـتـطــاع ال ــرأي األخير
أن غالبية الشعب يعارضون الخطوة.
ووفق الخبراء ،مجموعة من األسباب
تقف وراء رفض الشعب ،منها ما هو
تــاري ـخــي (الـ ـغـ ــارات ال ـجــويــة العنيفة
مــن قبل الناتو فــي  ،1999العالقة مع
مــوسـكــو والــديــانــة املـشـتــركــة) ،ومنها
مــا هــو اقتصادي (زي ــادة فــي النفقات
العسكرية).

