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قضية

ضمنها األقلية الصربية ،إنها «ليست
أرضًا خاصة لتكون موروثة».
الـتـغـلـغــل ال ـتــركــي فـيـهــا ًب ــات واق ـعــا ال
يمكن تجاهله ،وخــاصــة فــي صربيا.
ف ـبــاإلضــافــة إل ــى ا ّل ـب ـعــد االق ـت ـص ــادي،
هناك بعد أمني (وقعت تركيا وصربيا
 6اتفاقات تـعــاون ،أبــرزهــا بروتوكول
تعاون بني أكاديمية الشرطة التركية
وأكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـج ـن ــائ ـي ــة
والـشــرطــة الصربية) ،وآخــر سياسي،
ان ـع ـك ــس ف ــي ش ـك ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي
لـنـظـيــره ال ـصــربــي عـلــى «ال ــدع ــم ال ــذي
قدمه لبالده خــال مكافحتها ملنظمة
ف ـتــح ال ـل ــه غ ــول ــن اإلره ــابـ ـي ــة ...وح ــزب
العمال الكردستاني اإلرهابي».
وألنقرة دور في كل املبادرات الدولية
فــي دول البلقان ،إذ تـشــارك بعناصر
مـ ــن الـ ـجـ ـن ــود والـ ـش ــرط ــة فـ ــي الـ ـق ــوات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ـ ــي ال ـب ــوس ـن ــة
وال ـه ــرس ــك وك ــوس ــوف ــو ،س ـ ــواء كــانــت
ع ـس ـك ــري ــة (قـ ـ ـ ــوات ح ـف ــظ ال ـ ـسـ ــام فــي
كوسوفو  KFORوقــوات حفظ السالم
التابعة لالتحاد األوربي في البوسنة
والهرسك  ،)EUFORأو مدنية (بعثة
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـ ـ ـ ــإدارة امل ــؤقـ ـت ــة فــي

التركي األسبق تورغوت
«سيكون القرن المقبل تركيًا»؛ بهذه العبارة اختصر الرئيس ّ
أوزال ،عام  ،1992المستقبل كما تراه أنقرة .وعلى ما يبدو ،فإن ذلك المستقبل يبدأ
من البلقان ،المنطقة التي تحاول أيضًا دول غرب أوروبا «العودة» إليها

أنقرة في البلقان

«سيكون قرنًا تركيًا»
رنا حربي
«ن ـع ـلــن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغ ــان مواطنًا فخريًا» ،قــال رئيس
ب ـلــديــة نــوفــي بـ ـ ــازار ،ال ـش ـهــر املــاضــي،
خـ ــال احـ ـتـ ـف ــاالت اس ـت ـم ــرت أس ـبــوعــا
بمناسبة الذكرى الـ  557لبناء املدينة
الواقعة جنوب غــرب صربيا« .اللفتة
ال ــرم ــزي ــة» ج ـ ــاءت ل ــ«ش ـك ــر» الــرئ ـيــس
التركي على «جهوده في بناء البنية
ال ـت ـح ـت ـي ــة» ل ـل ـم ــدي ـن ــة ذات األغ ـل ـب ـيــة
املسلمة ،التي زارهــا في تشرين األول
املاضي ،وسط ترحيب شعبي حاشد
من قبل آالف املواطنني الصرب الذين
توافدوا من عموم أرجاء البالد.
املـ ـشـ ـه ــد فـ ــي امل ــديـ ـن ــة الـ ـت ــي ت ـت ـفــاخــر
األوس ـ ـ ـ ــاط ال ـت ــرك ـي ــة ب ــأن ـه ــا تــأس ـســت
ع ـلــى ي ــد ق ــائ ــد ع ـس ـكــري ع ـث ـمــانــي في
ع ــام  ،1461يـخـتـصــر ال ـن ـفــوذ الـتــركــي
املـتـصــاعــد لـيــس فــي ج ــزء مــن صربيا
فحسب ،وهي الدولة ّالتي طاملا كانت
«حـ ــذرة» مــن أن ـق ــرة ،إن ـمــا فــي البلقان
ك ـك ــل ،وهـ ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي م ـن ـهــا بــدأ
أردوغ ـ ــان يـشـعــر بـنـشــوة ال ـت ـحـ ّـول من

رئيس تركي إلى قائد إقليمي وزعيم
إسالمي.
التقارب التركي ـ ـ الصربي ،أو التركي
ـ ـ ـ الـبـلـقــانــي ،لـيــس مـفــاجـئــا ،وذل ــك في
ظ ــل الـ ــروابـ ــط ال ـتــاري ـخ ـيــة والـثـقــافـيــة
ً
واإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ف ـض ــا
ع ــن امل ـصــالــح امل ـش ـتــركــة م ــن الـنــاحـيــة
الجغرافية والسياسية واالقتصادية.
إال أن ال ـن ـش ــاط ال ـت ــرك ــي ف ــي الـبـلـقــان
كــان مباغتًا بالنسبة الــى األوروبـيــن
الـ ــذيـ ــن ،ب ـع ــد  15ع ــام ــا م ــن ال ـت ـجــاهــل
واالس ـت ـخ ـف ــاف ،ع ـق ــدوا اج ـت ـمــاعــا مع
ست دول بلقانية (ألبانيا والبوسنة
وال ـه ــرس ــك وص ــرب ـي ــا ومــونـتـيـنـيـغــرو
ومـقــدونـيــا وك ــوس ــوف ــو) ،أم ــس ،بغية
مللمة الــوضــع والـحــد مــن «الخسائر».
ت ـحــرك أوروب ـ ــي يـخـشــى املــراق ـبــون أن
يكون قد جاء متأخرًا.

بديل من أوروبا
ف ــي ك ـت ــاب ــه «ال ـع ـم ــق االس ـت ــرات ـي ـج ــي:
املــوقــع الــدولــي لـتــركـيــا» ،رأى رئيس
الـ ــوزراء الـتــركــي الـســابــق أحـمــد داود
أوغلو ،في منطقة البلقان الباب الذي

أين روسيا؟
إذا كان الدور التركي طموحًا في البلقانّ ،
فإن لروسيا وزنها السياسي أيضًا ،املعزز تاريخيًا
ّ
للتوسع ،كان أبرزها
وثقافيًا ،بخاصة في صربيا .وتواجه روسيا هناك محاوالت «أطلسية» جدية
انضمام جمهورية الجبل األسود (مونتينيغرو) إلى الحلف العام املاضي .وفي نيسان املاضي،
أعلنت رئيسة املجلس األعلى في مجلس االتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ّأن توسيع حلف
أعضاء من دول البلقان ُ«ي ّ
ّ
ً
قوض األمن واالستقرار في املنطقة» ،في إشارة
ليضم
شمال األطلسي
األميركي ،مايك
الرئيس
نائب
زيارة
وعقب
بها.
مقدونيا
التحاق
واحتمال
األسود
الجبل
إلى انضمام
ً
بنس ،إلى مقدونيا في الصيف املاضي ،نشرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية مقالة تتحدث
عن توسيع واشنطن لوجودها في البلقان عبر توسيع وجود «األطلسي» .وقد ترافقت الزيارة مع
تصريح للمبعوث األميركي إلى البلقان هويت براين يي ،يقول فيه« :نتخذ خطوات لتعزيز بلدان
منطقة غرب البلقان ...ضد التأثير السلبي لروسيا أو أي دول أخرى».
(األخبار)

م ــن خ ــال ــه س ـت ـفــرض تــرك ـيــا نفسها
ك ـق ــوة أوروب ـ ـيـ ــة حـقـيـقـيــة وتـسـتـعـيــد
مـ ـك ــانـ ـتـ ـه ــا ودورهـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـقـ ــوة ع ـظ ـمــى
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ــدول ـي ــة« .ال ـس ـيــاســي
ّ
الـعـبـقــري» ال ــذي تـقــلــد مـنـصــب وزيــر
الخارجية بني  2009و ،2014ومنصب
رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــن  2014و،2016
رسـ ـ ــم خـ ـط ــوط الـ ـ ـع ـ ــودة عـ ـل ــى ب ـقــايــا
الخرائط العثمانية ،معتبرًا أن إحياء
اإلمبراطورية يجب أن يبدأ من املنطقة
التي بدأ فيها االنهيار ،وهي البلقان.
هــذا الطموح التركي عــادت وكشفته
بــرقـيــة سـ ّـربـهــا مــوقــع «ويكيليكس»،
تـعــود إلــى كــانــون الـثــانــي عــام ،2010
ت ـقــول إن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة (حـيـنـهــا)
داود أوغلو« ،يسعى ألن يعيد لتركيا
في البلقان النفوذ الذي كانت تتمتع
به في عهد السلطنة العثمانية».
منذ عــام  ،2009وانـطــاقــا مــن فهمها
التاريخي املعمق للقضايا املرتبطة
بـ ـ ــالـ ـ ــوالءات والـ ـنـ ـف ــوذ فـ ــي ال ـب ـل ـق ــان،
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــرت ت ــركـ ـي ــا ب ـ ـه ـ ــدوء ال ـب ـع ــد
اإلســامــي واألث ــر العثماني السابق
ف ـ ــي عـ ــديـ ــد م ـ ــن دول تـ ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة،
ونجحت ،إلى حد ما ،في ملء الفراغ
الكبير الــذي تركه االتـحــاد األوروب ــي
في الجناح الشرقي من القارة.
ّ
فاملنظومة األوروب ـيــة رك ــزت بصورة
أس ــاسـ ـي ــة عـ ـل ــى دول غـ ـ ــرب أوروبـ ـ ـ ــا
ووسـ ـطـ ـه ــا ،واك ـت ـف ــت ب ـض ــم ب ـل ـغــاريــا
ورومـ ــان ـ ـيـ ــا فـ ــي شـ ـ ــرق ال ـ ـ ـقـ ـ ــارة ،إل ــى
ً
االتـ ـح ــاد ،ف ــي خ ـط ــوة واج ـه ــت أص ــا
م ـع ــارّض ــة ش ــرس ــة م ــن ب ـعــض ال ـق ــادة
املتحفظني والقوميني .أما باقي دول
ج ـنــوب ش ــرق أوروبـ ـ ــا ،فـبـقـيــت ط ــوال
العقود املاضية خارج إطار اهتمامات
االت ـحــاد وأولــويــاتــه ،مــا ســاعــد أنقرة
(ومـعـهــا روس ـي ــا) عـلــى إبـ ــراز نفسها
كبديل سياسي واقتصادي قادر على
احتضان هذه الدول «اليتيمة».
ف ــي  24ن ـي ـســان عـ ــام  ،2010وبـيـنـمــا
ك ــان ــت أوروب ـ ـ ـ ــا م ـن ـه ـم ـكــة فـ ــي ت ـ ــدارك
أزمـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وامل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة،

كان أردوغان قد استهزأ
من انزعاج البعض من أنشطة
تركيا في البلقان

ّ
التحول من رئيس إلى قائد إقليمي وزعيم إسالمي (ماركو ديوريتش)
البلقان هي المنطقة التي منها بدأ أردوغان يشعر بنشوة

استطاعت إسطنبول أن تجمع للمرة
األولـ ــى مـنــذ انـ ــدالع ال ـحــرب ق ــادة كل
م ــن ال ـب ــوس ـن ــة والـ ـه ــرس ــك وص ــرب ـي ــا،
ُ
في قمة «تاريخية» تـ ِّـوجــت بـ«إعالن
اس ـ ـط ـ ـن ـ ـبـ ــول» ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــؤكـ ــد ت ـم ـســك
ال ـث ــاث ــي ب ــال ـس ــام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
منطقة لم تعرف أيًا منهما.
ومع نجاح أنقرة في تأدية مهماتها
كرئيس دوري لـ«عملية التعاون في
جـنــوب ش ــرق أوروب ـ ــا» ،وه ــو منتدى
لـلـحــوار بــن دول البلقان وجيرانها
امل ـب ــاش ــري ــن ،م ــا ب ــن حـ ــزيـ ــران 2009
وحزيران  ،2010ورعايتها املصالحة
ب ــن كــروات ـيــا وال ـبــوس ـنــة وال ـهــرســك،
إقليمية
طــرحــت تركيا نفسها كـقــوة ّ
فاعلة ومؤثرة .في تلك الفترة ،نشطت
أنـ ـق ــرة ع ــاق ــات ـه ــا م ــع دول ال ـب ـل ـقــان،
ّ
وتفيد البيانات بأن حجم الصادرات
الـتــركـيــة إل ــى تـلــك املـنـطـقــة حـتــى عــام
 2000بـلــغ  2.9مـلـيــار دوالر ،ليرتفع
إلى  7.53مليارات دوالر حتى ،2011
واألرق ـ ــام فــي تـصــاعــد مـتــواصــل منذ

ذل ــك ال ـح ــن .وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،لفت
ال ـت ـقــارب الـتــركــي ـ ـ الـصــربــي األن ـظــار
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ،وال سـيـمــا أن صــرب ـيــا دول ــة
م ــرشـ ـح ــة «ج ـ ــدي ـ ــا» ل ــانـ ـضـ ـم ــام إل ــى
االتحاد األوروبي منذ عام .2012
ف ـف ــي الـ ـث ــام ــن مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
اس ـ ـت ـ ـهـ ــزأ أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن «انـ ـ ــزعـ ـ ــاج
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض م ـ ــن أن ـ ـش ـ ـطـ ــة تـ ــرك ـ ـيـ ــا فــي
البلقان وتعاونها القوي مع صربيا
وال ـب ــوس ـن ــة وال ـ ـهـ ــرسـ ــك» ،م ــؤكـ ـدًا أن
«الجهود التركية توجه صفعة قوية
ل ـل ــذي ــن ل ــدي ـه ــم أط ـ ـمـ ــاع فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ويعقدون آمالهم على االستفادة من
ّ
األزمات واالضطرابات فيها» .كما أكد
الــرئـيــس الـتــركــي أن ب ــاده ستواصل
سعيها وجهودها لـ«إعادة بناء اآلثار
الـتــاريـخـيــة فــي الـبـلـقــان وإحـيــائـهــا»،
وذلك عبر «وكالة التعاون والتنسيق
التركية ـ ـ تـيـكــا»« ،س ــواء أعـجــب ذلك
الغرب أو لم يعجبه».
وفـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك مــع
نظيره الصربي ألكسندر فوسيتش،

أع ــرب الــرئـيــس الـتــركــي عــن سـعــادتــه
لتخطي حجم التبادل التجاري بني
تــركـيــا وصــرب ـيــا امل ـل ـيــار دوالر الـعــام
امل ــاض ــي ،ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن ل ــ«ت ـي ـكــا» أك ـثــر م ــن  220مـشــروعــا
ف ــي ص ــرب ـي ــا .م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال وزي ــر
االق ـت ـص ــاد ال ـت ــرك ــي ن ـه ــاد زيـبـكـجــي،
إن ب ـ ــاده وص ــربـ ـي ــا ت ـت ـط ـل ـعــان إل ــى
رف ــع ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بينهما إلــى
 5مـلـيــارات دوالر سنويًا فــي األعــوام
املقبلة ،موضحًا أن حجم التجارة بني
البلدين ارتفع بنسبة  40باملئة خالل
األشـ ـه ــر األرب ـ ـعـ ــة األول ـ ــى م ــن ،2018
مقارنة مع الفترة نفسها في .2017
ول ـي ـس ــت ص ــرب ـي ــا ال ــوحـ ـي ــدة املـعـنـيــة
ب ـهــذا ال ـت ـب ــادل ،إذ تـعـتـبــر جـمـهــوريــة
البوسنة والهرسك في مقدمة الــدول
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـف ـي ــد م ـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الـتــركـيــة .ففي شـبــاط املــاضــي ،كشف
رئـيــس وزرائ ـه ــا ديـنـيــس زيـفــزديــش،
أن حجم التبادل التجاري مع تركيا
خالل السنوات الثالث املاضية ارتفع

إلى  700مليون يورو ،ومن املتوقع أن
يبلغ مليار يورو بحلول عام .2020
كما تعتبر تركيا من ّ
أهم الشركاء في
كوسوفو ،اذ احتلت أنقرة عام 2016
املــركــز الـثــانــي ( 35مليون ي ــورو) في
قــائ ـمــة الـ ـ ــدول صــاح ـبــة «االس ـت ـث ـمــار
األجـ ـنـ ـب ــي امل ـ ـبـ ــاشـ ــر» ،ف ـي ـم ــا اح ـت ـلــت
س ــوي ـس ــرا امل ــرك ــز األول ( 62مـلـيــون
يورو).
وت ـع ــد أل ـبــان ـيــا حـلـيـفــا اسـتــراتـيـجـيــا
لتركيا ،فوفق األرقام استثمرت تركيا
في ألبانيا ما يزيد على مليار دوالر
خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــريــن املــاضـيــة،
ّ
فيما تحتل املرتبة الثالثة في مجال
ال ـت ـج ــارة م ــع أل ـبــان ـيــا ب ـعــد إيـطــالـيــا
والـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،وي ـب ـل ــغ ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
الـ ـتـ ـج ــاري ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ق ــراب ــة 420
مليون دوالر .وتطمح تركيا إلى رفع
هــذه القيمة إلــى خمسة أضـعــاف في
السنوات املقبلة ،مع إبرام  160اتفاقية
مشتركة في مختلف املجاالت.
في املقابل ،ال ّ
تقدم البلقان أي مكاسب

اقـتـصــاديــة تــذكــر ألن ـقــرة .فــالـصــادرات
ّ
التركية للمنطقة تشكل  1.32في املئة
مــن عـمــوم ال ـصــادرات الـتــركـيــة ،بينما
ّ
تـشــكــل ال ـ ــواردات منها  0.32فــي املئة
فـقــط .لـكــن فــي ال ــواق ــع ،ف ــإن «املـكـســب»
التركي الكبير استراتيجي.

الوالء لتركيا
«زرت (ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األول ل ـل ـب ــوس ـن ــة
والـ ـه ــرس ــك ع ـل ــي عـ ـ ــزت) بـيـغــوفـيـتــش
ف ــي املـسـتـشـفــى قـبـيــل وف ــات ــه ،وهـمــس
ً
فـ ــي أذن ـ ـ ــي ح ـي ـن ـهــا قـ ــائـ ــا :ال ـبــوس ـنــة
والـهــرســك فــي عـهــدتــك ،هـمــا مــا تبقى
م ــن اإلم ـب ــراط ــوري ــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة» ،قــال
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فـ ــي شـ ـب ــاط املـ ــاضـ ــي ،فــي
ّ
مصورة ضمن برنامج إلحياء
رسالة
الذكرى الـ  25الستقالل البوسنة.
تـ ــوفـ ــي ع ـ ـ ــزت ب ـي ـغ ــوف ـي ـت ــش ف ـ ــي ع ــام
 ،2003ليحمل بعدها الرئيس التركي
«األم ـ ــان ـ ــة» وي ـن ـ ّـص ــب ن ـف ـســه ال ــوري ــث
ال ـشــرعــي لـجـمـهــوريــة قــالــت ال ـت ـيــارات
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـث ــل األق ـ ـل ـ ـيـ ــات فـ ـيـ ـه ــا ،وم ــن

ك ــوس ــوف ــو  UNMIKوب ـع ـث ــة س ـي ــادة
القانون في كوسوفو التابعة لالتحاد
األورب ـ ــي  .)EULEXكـمــا ت ـقــدم تركيا
دعمًا قويًا للقوات املسلحة األلبانية
في جهودها لتطوير ذاتها ،وسبق أن
شــاركــت الـقــوات األلبانية فــي مهمات
«حـلــف شمالي األطـلـســي» فــي كــل من
كوسوفو وأفغانستان تحت القيادة
التركية.
وت ـخ ـ ّـص ــص «ت ـي ـك ــا»  18.5ف ــي املـئــة
مــن عـمــوم امل ـســاعــدات الـتــي ّ
تقدمها
لـ ـلـ ـبـ ـلـ ـق ــان ،وبـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــذات إلـ ـ ـ ــى كـ ـ ــل مــن
الـ ـب ــوسـ ـن ــة وصـ ــرب ـ ـيـ ــا ومـ ـق ــدونـ ـي ــا،
فـ ــي حـ ــن ت ـس ـت ـه ــدف ب ـش ـك ــل خ ــاص
األق ـل ـي ــات املـسـلـمــة م ــن خ ــال إع ــادة
ترميم التاريخ العثماني في املنطقة،
بما في ذلك مئات املساجد والجسور
والحمامات األثرية .كما تعمل على
نشر الحضارة اإلسالمية بنسختها
ال ـت ــرك ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال إرسـ ـ ـ ــال األئ ـم ــة
وب ـنــاء امل ـســاجــد (مـسـجــد «نــامــزغــا»
في العاصمة األلبانية تيرانا ،الذي
يعتبر أكبر مسجد في البلقان) من
جهة ،واللغة التركية من خالل معاهد
الـتـعـلـيــم امل ـن ـت ـشــرة ف ــي ج ـم ـيــع دول
البوسنة
غرب البلقان ،وال سيما في ّ
ومدارسها بموجب اتفاق موقع بني
الـبـلــديــن ،مــن جـهــة أخ ــرى .وف ــي هــذا
ال ـس ـيــاقُ ،ي ــذك ــر أن وزي ــر الـخــارجـيــة
التركي السابق ،داود أوغلو ،كان قد
ّ
صــرح ب ــأن «ع ــدد مــواطـنــي البوسنة
وال ـهــرســك وألـبــانـيــا وكــوســوفــو في
تركيا يفوق عدد الذين يقطنون هذه
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ال ــدول» ،وبالتالي فــإن الــروابــط بني
ّ
هذه الدول «متجذرة».
ّ
والشهر املاضي ،تجلى حجم النفوذ
التركي في الداخل الكوسوفي عقب
إع ــان أنـقــرة أنـهــا أع ــادت إلــى البالد
 80ش ـخ ـص ــا ي ـش ـت ـبــه فـ ــي أنـ ـه ــم مــن
أتباع «حركة فتح الله غولن» ،وذلك
بعد سلسلة عمليات «طــرد سرية».
ومــن بني هــذه العمليات السرية ،ما
قامت به وزارة الداخلية الكوسوفية
وج ـه ــاز االس ـت ـخ ـبــارات ال ـتــركــي ،في
آذار املاضي ،حني أعــادت إلــى تركيا
خمسة معلمني وطبيبًا يعتقد بأنهم
مــن «أتـبــاع غــولــن» .وأث ــارت العملية
أزم ــة كـبـيــرة بــن الـبـلــديــن ،نـظـرًا الــى
ّ
عدم إبالغ كل من الرئيس الكوسوفي
ورئيس ال ــوزراء ،ما دفــع األخير إلى
إقــالــة كـبــار مـســؤولـيــه األمـنـيــن ،في
خطوة أثارت غضب الرئيس التركي.
وفي تصريح استفزازي واستعالئي،
قــال أردوغ ــان« :أنــت يــا رئيس وزراء
كوسوفو ،من قــال لك أن تفعل ذلك؟
منذ متى بــدأت تحمي هــؤالء الذين
حاولوا القيام بانقالب في تركيا؟».

أوروبا قلقة :لماذا اآلن؟
أسباب عدة دفعت القادة األوروبيني
إلى عقد القمة األوروبية ـ ـ البلقانية،
مـ ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــود ال ـ ــروس ـ ــي
و«ال ـ ـص ـ ـمـ ــود ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» والـ ـت ــوس ــع
ً
الصيني ،وصــوال إلى صاحب شعار
ً
«أم ـي ــرك ــا أوال» ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
وانقالبه على حلفائه ،وفــي مقدمهم
األوروبيون.
تضع الصحف العاملية القمة في إطار
ّ
التصدي للنفوذ الروسي في البلقان،
ف ـ ــي ح ـ ــن ال يـ ـق ــل ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ـت ــرك ــي
ً
خ ـط ــورة .ولـعــل خـيــر مـثــال عـلــى ذلــك
ما كشفته األزمة السورية .يقول داود
أوغلو في كتابه ،إنه من دون منطقة
نفوذ وخـطــوط دفــاع فــي البلقان ،لن
تتمكن تــركـيــا مــن م ـمــارســة نـفــوذهــا
بـشـكــل ف ـعــال ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط أو
«أوراسيا».
مع اشتعال الجبهة السورية ،استغلت
أن ـق ــرة مــوقـعـهــا ال ـج ـغــرافــي لتتحكم
بحركة عبور ليس فقط املسلحني ،بل
أيضًا الالجئني ،سامحة لهم بالتدفق
عبر «طــريــق البلقان» (نقطة العبور
األس ــاسـ ـي ــة ل ــاج ـئ ــن ال ــواف ــدي ــن إل ــى
أوروب ــا) .السيطرة التركية على تلك
املنطقة الحساسة ،سرعان ما تحولت
إل ــى ورق ــة راب ـح ــة أخـضـعــت االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وكـ ـشـ ـف ــت ض ـع ـف ــا ضـمــن
مجتمعاته التي لجأت إلــى التطرف
امل ـض ــاد عـنــد أول تـهــديــد أم ـن ــي .لكن
خ ـطــورة مـلــف ال ـل ـجــوء بــالـنـسـبــة الــى
أوروبــا تتعدى الصراعات الداخلية.
فاألزمة السورية ،بطريقة أو بأخرى،
رف ـعــت ال ـس ـت ــارة ع ــن ال ـن ـفــوذ الـتــركــي
امل ـت ـنــامــي ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـل ـقــان ،الـتــي
ّ
يحذر املحللون من أنها باتت بالفعل
«خــاصــرة ضعيفة يمكن مــن خاللها
التحرك لضرب أوروبا».

تقرير

«نزاع البوليساريو» :الوساطة األممية طريق ثالث؟
بينما تحاول الرباط
جهدها التهرب من
تبعات التفاوض المباشر
مع «البوليساريو» ،يفتتح
الوسيط األممي طريقًا
ثالثًا للحل بإشراف أوروبي
أكثر منه دوليًا
تقوم خطة كوهلر على
«تدويل التفاوض» حول
الصحراء (عزوز بوكلوش)

الرباط ــ عبيد أعبيد
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ  ،1975ت ــاري ــخ
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاع ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراء ب ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب
و«ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو»ُ ،يـ ـق ـ ِـدم امل ـب ـعــوث
األمـ ـم ــي ال ـش ـخ ـصــي إلـ ــى ال ـص ـح ــراء
والرئيس األملاني األسبق ،هورست
ك ــوهـ ـل ــر ،عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن ع ـق ــدة
ال ـت ـف ــاوض ال ـث ـنــائــي ال ـت ـق ـل ـيــدي بني
ّ
ال ـطــرفــن ف ــي سـبـيــل ح ــل نـ ــزاع عـ ّـمــر
أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـعـ ــة عـ ـق ــود فـ ــي رفـ ــوف
الـلـجـنــة الــراب ـعــة ف ــي األمـ ــم املـتـحــدة.
فقد فاجأ كوهلر الرباط والرابوني
(محل قيادة «البوليساريو») بدعوة
وزراء خــارج ـيــة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
األسبوع املاضي إلى جلسة تفاوض

واسـتـقـصــاء لــوجـهــات نـظــرهــم حــول
ال ـح ـل ــول ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـم ـك ـنــة ل ـهــذا
النزاع.
ٌ
خطوة قرأ فيها مراقبون أنها «طريق
ثالث» غير معلن لحل النزاع ،ويخرج
بـهــا كــوهـلــر عــن كــر وف ــر «الـتـفــاوض
ال ـث ـن ــائ ــي» ب ــن املـ ـغ ــرب الـ ـ ــذي ي ـقــدم
«الـحـكــم ال ــذات ــي» ،و«الـبــولـيـســاريــو»
الـ ـت ــي تـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى «اس ـت ـف ـت ــاء ح ــر».
ل ـكــن هـ ــذا ال ـت ـح ــرك األمـ ـم ــي ال ـجــديــد
يثير تـســاؤالت عــن مضمون الخطة
وس ـي ـن ــاري ــوه ــات ال ـف ـش ــل وال ـن ـج ــاح
لـجـمــع ط ــرف ــن ي ــرف ـض ــان ال ـت ـفــاوض
على طاولة واحدة حتى.
ت ـق ــوم خ ـط ــة ه ــورس ــت ك ــوه ـل ــر عـلــى
«تــدويــل الـتـفــاوض» حــول الصحراء

وال ـب ـح ــث وذل ـ ــك ب ــإش ــراك الـتـكـتــات
اإلقليمية والــدول الكبرى ،وال سيما
امل ـس ـم ــاة دول «أصـ ــدقـ ــاء ال ـص ـحــراء
الغربية» ،وأبرزها إسبانيا وفرنسا
ّ
وبــريـطــانـيــا .وم ــن املــرت ـقــب أن َيـ ُـحــل
الوسيط األملاني في جلسة استماع
خ ــاص ــة ب ــالـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ه ــذا
األس ـ ـبـ ــوع ،ت ـخـ َّـصــص مل ـنــاق ـشــة آخــر
تعيينه
ت ـط ــورات ال ـن ــزاع .وه ــو مـنــذ
َّ
مـ ـبـ ـع ــوث ــا شـ ـخـ ـصـ ـي ــا مـ ـكـ ـلـ ـف ــا مـ ـل ــف
الصحراء ،يجري تحركات على أعلى
مستوى.
ورغم تحفظ الرباط ،كما قال متحدث
أم ـمــي ،يـشــدد املـبـعــوث األم ـمــي على
إشراك األوروبيني في هذا النزاع بعد
تـشــديــد قـ ــرار مـجـلــس األمـ ــن األخ ـيــر

على قيادة األمــم املتحدة الحصرية
ّ
سيفعل
للوساطة الجديدة .وعمليًا،
كوهلر الوساطة اليوم الجمعة ،وذلك
خ ــال الـجـلـســة الـخــاصــة ال ـتــي دعــت
إليها لجنة الخارجية األوروبية.
وبالنسبة إلى املوقف املغربي ،تصر
الرباط منذ حكم امللك محمد السادس
عـلــى حـصــر ال ـت ـفــاوض لـحــل ال ـنــزاع
ض ـمــن إط ـ ــار األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،لكنها
فــي الـسـنــوات الـثــاث األخ ـيــرة باتت
ً
تشترط الـتـفــاوض مــع الـجــزائــر بــدال
من «البوليساريو» .لذلك ،يرى عبد
السالم فاتحي ،وهو أستاذ جامعي
متخصص في النزاعات الدولية ،أن
«اللقاءات التي َس َي ْع ِق ُدها كوهلر مع
مراكز القرار األوروبي تكتسي أهمية

خاصة ،لكونها تأتي بعد تصويت
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ع ـل ــى قـ ـ ــرار تــاري ـخــي
اع ـت ـبــره الـبـعــض منعطفًا مـهـمــا في
طريق البحث عن معالجة سياسية
لهذه األزم ــة» .لكنه يــرى أن املبعوث
األممي «سيجد عراقيل كثيرة داخل
أروقة االتحاد ،من جماعات الضغط
ال ـتــي تـشـتـغــل تـحــت وص ــاي ــة طــرفــي
النزاع والجزائر أيضًا».
فــي املـقــابــل ،تــرحــب «الـبــولـيـســاريــو»
بتدويل األزم ــة ،وتــرى أنها الطريقة
«األنـ ـ ـس ـ ــب» ل ـل ـفــت انـ ـتـ ـب ــاه املـجـتـمــع
الـ ــدولـ ــي ،ف ــي ظ ــل م ــا ت ـص ـفــه بــأنـهــا
«خروقات جسيمة يقوم بها املغرب».
ه ـن ــا يـ ـش ــرح م ـح ـمــد سـ ــامـ ــي ،وه ــو
أستاذ العلوم السياسية والعالقات

الـ ــدول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي طـ ـنـ ـج ــة ،أن ال ـج ـب ـهــة
تطالب منذ  2007جميع املبعوثني
األمـ ـمـ ـي ــن إل ـ ــى الـ ـصـ ـح ــراء ب ــإش ــراك
االتحاد األوروبي والعواصم الكبرى

تبدأ اليوم جلسة خاصة
دعت إليها لجنة الخارجية
األوروبية لمناقشة النزاع
مـثــل بـكــن ومــوسـكــو وواشـنـطــن في
حــل الـنــزاع .وحــول تأثير التحركات
الجديدة على «البوليساريو» ،يقول
سالمي ،إنها «منذ وقف إطالق النار
سـنــة  ،1991ت ـتــدحــرج فــي مطالبها

تـ ـ ـج ـ ــاه املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ،بـ ـ ـ ـ ــدءًا ب ــاملـ ـط ــالـ ـب ــة
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ـح ــق ت ـقــريــر
ً
امل ـص ـي ــر ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى امل ـف ــاوض ــات
املباشرة».
ويرى سالمي أن السجال القائم اآلن
ب ــن املـ ـغ ــرب والـ ـج ــزائ ــر حـ ــول «دع ــم
إي ــران للبوليساريو عبر حــزب الله
على ال ـتــراب ال ـجــزائــري» ،هــو مجرد
«ت ـك ـت ـيــك دب ـل ــوم ــاس ــي» ل ـل ــرب ــاط كي
تـهــرب مــن «ح ــرج الـتـفــاوض املباشر
م ـ ــع الـ ـب ــولـ ـيـ ـس ــاري ــو» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ــى
ق ــرار مجلس األم ــن ال ــذي م ـ ّـرر الـقــرار
األميركي بفرض «التفاوض املباشر
بــن املـغــرب والبوليساريو مــن دون
شـ ـ ـ ــروط ،وه ـ ــو ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـ ــذي أحـ ــرج
الرباط».

