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 مقدمة

سعى ن، باتت تر بوتيشكَّل ضمُّ شبه جزيرة القرم مؤشًرا واضًحا على أن سياسة موسكو الخارجية في عهد الرئيس، فالديمي

حيث  -وبيد األوربزعامة أميركا واالتحا-الستعادة مكانة روسيا كقوة عالمية فاعلة في مقابل قوة حلف شمال األطلسي 

ي غرب فوقعها عملت موسكو، عبر توظيف أدوات متنوعة، تأتي في مقدمتها القوة الناعمة وسالح الطاقة، على ترسيخ م

ا في حد راتيجيًّا" روسيًّا واضحً . ورغم أن البلقان ال يمث ِّل "هدفًا است(1) البلقان، المنطقة األكثر هشاشة في القارة األوروبية

قة وقع المنطسية. فماألقل، ساحةً جيوستراتيجية بالغة األهمية الستعادة "القوة العظمى" الروذاته، إال أنه يمثل على 

؛ هم لموسكووسط مالجغرافي االستراتيجي الواقع بين البحر األسود والبحر األبيض المتوسط وقربها من منطقة الشرق األ

 -خر المناطق األوروبيةوباعتبارها واحدة من آ الدافئة.حيث يوفر البحر األسود لروسيا إمكانية الوصول إلى موانئ المياه 

ا واضًحا يمثل هدفً  لبلقاناأطلسية، فإن -التي لم يتم دمجها بعد بالكامل في الهياكل األورو -قبل المساحة السوفيتية السابقة

ي البلقان. ف لسياألط لعمليات التأثير الروسية الموجهة نحو تعطيل، بل وحتى منع، توسع االتحاد األوروبي وحلف شمال

تها في التي حقق نجاحاتفما التكتيكات التي تتبعها موسكو داخل دول غرب البلقان لتتمكن من استعادة ثقلها الدولي؟ وما ال

 المنطقة؟ وأين تكمن العوائق التي قد تحول دونها وذلك؟ 

 
 تكتيكات بسط النفوذ الروسي

 أهمها: ،بلقان عبر ما تمتلكه من األدوات الرئيسيةتعتمد موسكو تكتيكات مختلفة في منطقة غرب ال

حيث تستخدم موسكو عضويتها الدائمة إلجهاض  ؛عضوية روسيا الدائمة في مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة -1

ا مع استراتيجية موسكو ومصالحها، أو مصالح حلفائها. أي قرار دولي قد تتخذه المجموعة الدولية ويكون متعارضً 

أوروبية، دعا -، برعاية أميركية2007ق لموسكو أن استخدمت حق النقض إلفشال مشروع قرار أممي عام وسب

 (األناضول) ره داخل دول البلقان، وهما أهم قوى روسيا الناعمة هناكالعرقي والديني، ركيزة أساسية يعتمد عليها الكرملين لتأكيد دو ،ينالعامليمثل توظيف 
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ا لصربيا التي رفضت االعتراف ا مهمًّ ا ودبلوماسيًّ ا سياسيًّ ، مقدمة بذلك دعمً الالعتراف بسيادة واستقالل كوسوف

ا من قبل ا قانونيًّ ، من جانب واحد، اعترافً اوفوفي حين القى إعالن استقالل كوس .وانفصاله عنها اباستقالل كوسوف

، فإن معارضة موسكو حصلت على دعم السكان الصرب والعديد من األحزاب 2010محكمة العدل الدولية في العام 

% من الصرب على أن مصالح 80، وافق أكثر من 2015-2009السياسية الصربية القومية. وفي الفترة ما بين 

ِّ م على أفضصربيا تُخد   ت موسكو وبلغراد فرصة واحدة لعرض ل وجه بالحفاظ على عالقات قوية مع روسيا. وال تفو 

، كانت آخر زيارة 2018عالقاتهما القوية عندما تتاح لهما الفرصة، فبعد زيارة الرئيس الصربي لموسكو في العام 

ى قوة العالقات بين البلدين، وفرصة ا علا جديدً تأكيدً  2019 كانون الثاني/للرئيس الروسي إلى صربيا في شهر يناير

ا، وأن دوره وازن في تحديد مستقبل رسائل مختلفة لواشنطن وبروكسل، فحواها أنه غير معزول دوليًّ رسال لبوتين إل

 ا في ذلك.ا محوريًّ ، وبالتالي فعلى من يريد استقرار البلقان أن يعتبر روسيا شريكً اصربيا وكوسوف

هما أهم لبلقان، وال دول رقي والديني، ركيزة أساسية يعتمد عليها الكرملين لتأكيد دوره داخالع ،ل توظيف العاملينيمث ِّ  -2

 من الدول ا وعددقوى روسيا الناعمة هناك، باإلضافة إلى ما يرفدهما من روابط تاريخية وثقافية مشتركة بين روسي

ومانيا ني( ورا )الكيان الصربي البوسالبلقانية مثل صربيا ذات العقيدة األرثوذكسية، وكذلك ريبوبليكا صربسك

د، ديحعلى وجه الت ا في ذاكرة بعض شعوب البلقان األرثوذكسية،ا كبيرً واليونان ومقدونيا. وال شك أن لروسيا رصيدً 

مانية في ورية العثمبراطلت مع انسحاب اإلالتي ال تزال تنظر إليها على أنها الحامي الطبيعي للدول المستقلة التي تشكَّ 

لقوة لى استخدام اأن إقدام حلف شمال األطلسي عبالبد من التذكير  ،. وفي هذا اإلطار(2) صف القرن التاسع عشرمنت

ا على همًّ ما رً ل مؤش، رغم معارضة موسكو، مثَّ 1999العسكرية ضد صربيا "األمة السالفية األرثوذكسية" في العام 

ي فالثقافية عرقية وفأصبح الميل إلى التأكيد على العوامل الل للكرملين مصدر استياء دائم، تراجع قوة روسيا وشكَّ 

يمير ر فالدعالقة روسيا بدول البلقان، وشعوبها السالفية على وجه الخصوص، أكثر وضوًحا، مرة أخرى، مع قرا

 إعادة صياغة السياسة الخارجية الروسية وجعلها مهمة "حضارية". ببوتين 

د حسيا، إلى بر روعتإذ تُ  ؛ة متقدمة ضمن أدوات نشر النفوذ الروسي في البلقانيأتي "سالح" الطاقة في مرتب ،بدوره -3

تلبية لالروسية  وارداتبعيد، المورد األساس للنفط والغاز في المنطقة، حيث ال تزال جميع بلدان البلقان تعتمد على ال

الطاقة  في أسواق تناميًادوًرا كبيًرا ومطلبات أسواقها الداخلية المتنامية. باإلضافة إلى ذلك، تلعب الشركات الروسية 

ل من ديدة في كية الجا متفاوتة في أصول المشاريع المشتركة ومشاريع البنية التحتحيث تمتلك روسيا نسبً  ؛في المنطقة

ل في شكل أقكرواتيا وصربيا والجبل األسود والبوسنة والهرسك )داخل الكيان الصربي: ريبوبليكا صربسكا(، وب

اعات في قط لوفينيا. وتتمتع شركات الطاقة الروسية، الخاصة والمملوكة للدولة، اآلن بحصص كبيرةمقدونيا وس

ثر روسيا أك ستفادتاالطاقة في العديد من دول البلقان )صربيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود وكرواتيا(، بعد أن 

كان  ى لحقبة ما بعد الشيوعية، حيثجهة أخرى من موجة الخصخصة التي حدثت خالل السنوات األول ةمن أي

والغاز  النفط لشركات الغاز الروسية العمالقة مثل "غاز بروم" و"زاروبيج نفت" حصة األسد في أسهم أكبر شركات

 .  (3) في عدد من دول غير البلقان

ر أول للغاز ها كمصد ِّ غير أن هدف سياسة روسيا في مجال الطاقة يتعدى أسواق البلقان الصغيرة نحو المحافظة على مكانت

والنفط إلى بلدان أوروبا الغربية، بل وتعزيز تلك المكانة في مواجهة مشاريع غربية وأميركية تسعى لتخفيف اعتماد أوروبا 

على مصادر الطاقة الروسية والبحث عن بديل لها. وبما أن أي إمدادات للطاقة البد لها أن تمر عبر أراضي البلقان في 

مة لكسب رهان السيطرة على وبا الغربية، فإن السياسة الروسية في مجال الطاقة في منطقة البلقان ُمصمَّ طريقها نحو أور

تجارة الغاز والنفط، خاصة في حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى. ويمثل البلقان المحطة األخيرة في عملية نقل إمدادات 
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البلقان ذات أهمية متزايدة كطريق عبور إلى بقية أوروبا،  حيث أصبحت منطقة ؛الغاز والنفط الروسيين منها نحو العالم

يساعد في توجيه خطوط أنابيب إمدادات الغاز الجديدة مثل مشروع "ترك ستريم" الذي ينقل الغاز الروسي إلى تركيا، ثم 

 ا ألوكرانيا.أوروبا عبر البحر األسود متجاوزً 

 

 ماذا حققت روسيا في غرب البلقان؟

التوترات اسية وص عديدة إلثارة الفوضى، وهي تبدو قادرة، على األقل، على إثارة االضطرابات السيتيحت لروسيا فرأُ 

ألطلسي لف شمال احعضوية العرقية في عدد من دول البلقان. فبعد ابتعاد ألبانيا عن التأثير الروسي المباشر إثر التحاقها ب

و ا مع موسكاتفاقه بلغاريا الخضوع لإلغراءات الروسية وإلغاءوبدئها إجراءات االلتحاق باالتحاد األوروبي، وبعد رفض 

ثارة ، تبدو حظوظ روسيا في إ2014حول مرور "خط الغاز الجنوبي" عبر أراضيها ليفشل المشروع بأكمله عام 

 -ربسكاصريبوبليكا - االضطرابات أكبر في البوسنة والهرسك عبر دعمها المادي والمعنوي لرئيس الكيان الصربي

ِّ  -وراد دوديكميل يذه إلى ي حال تنفيؤدي فح باستقالل اإلقليم واالنضمام إلى صربيا، وهو أمر سالذي يهدد وحدة البلد ويلو 

وروبا ألمن في أومة اا منظعودة المنطقة برمتها إلى المربع األول الذي كانت عليه بداية التسعينات، وبالتالي يهدد أيضً 

 كلها. 

ول دنضمام د فشلت جهود موسكو في التقليل من صمود البلقان وتقويض عملية تتالي الكن، وعلى الرغم من ذلك، فق

ة في بعض وة كبيرقإلى حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي، والذي كسب  -أو مواصلة استعداداتها لالنضمام- المنطقة

ل ضوية الجبعرقلة عففي محاولة فاشلة لالبلدان، مثل كوسوفو والبوسنة والهرسك ومقدونيا )باستثناء جمهورية صربسكا(. 

روسيا  د، فإناألسود في الحلف، وبحسب تقارير استخباراتية وإعالمية صادرة عن جهات غربية وأخرى من الجبل األسو

 ،لمونتنيغريضد الحكومة الموالية للغرب، واستهداف الرئيس ا 2016عام  تشرين األول/دعمت محاولة انقالب أكتوبر

، في نهاية . غير أن الجبل األسود تمكن(4) فيتش، بمساعدة عمالء استخباراتيين يعملون في صربياميالن دجوكانو

التحاد وال يزال ينتظر دوره في اللحاق بمنظومة ا ،2017عام  ،المطاف، من االنضمام إلى حلف شمال األطلسي

ثم  ، ومن(5) اسمها ي منع األخيرة من تغييراألوروبي. ولم تنجح روسيا في الحؤول دون اتفاق أثينا وسكوبيا حيث فشلت ف

مع سكوبيا على  ( لصالح االتفاق146مقابل  153)بأغلبية  2019كانون الثاني /يناير 25ت البرلمان اليوناني في صوَّ 

ر ة". ويعتبلشماليارته من "جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" إلى "جمهورية مقدونيا اسمها الجديد بعد أن غيَّ 

ة لجيوسياسيالبلقان اا لالتحاد األوروبي في لعبة خطوة رئيسية لتحقيق االستقرار اإلقليمي وانتصارً  ليوناني التصويت ا

حاد لسي واالتل األطوخسارة دبلوماسية روسية، كما أنه يُمهد الطريق أمام مقدونيا الشمالية للتحرك نحو عضوية حلف شما

"ألكسيس  ،يونانا في ضوء الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء الكدً األوروبي بوتيرة أسرع، وهو ما زاد تأ

 .1991، بعد قطيعة مستمرة منذ العام 2019أبريل/نيسان  2إلى دولة شمال مقدونيا، في  ،تسيبراس"

يا، من خالل من جهتها، بذلت موسكو جهدًا كبيًرا للحفاظ على عالقتها مع صربيا، الشريك اإلقليمي األكثر أهمية لروس

استخدام كل أدوات القوة الناعمة من دبلوماسية التقارب اإليجابي والدعم المالي والتعاون الثقافي، والدعم العسكري 

. لكن حتى في صربيا، فقد عملت الحكومات المتعاقبة على توطيد اووقوفها إلى جانب بلغراد في رفض استقالل كوسوف

نفس الوقت أقنعت موسكو بأنها غير معنية بقطع العالقات معها أو االنضمام إلى حلف عالقاتها مع االتحاد األوروبي وفي 

حيث شجعت  ؛اا معتبرً الكيان البوسني الصربي، فقد حققت روسيا نجاحً  ،شمال األطلسي. أما في "جمهورية صربسكا"

 .  (6) المركزية في سراييفو صرب البوسنة على الحفاظ على استقاللهم الذاتي، بل وحتى تعزيزه في مواجهة الحكومة
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ات بين ام الحضارعن صد د في السابق على القواسم المشتركة للقيم األوروبية، فإنه بات اآلن يتحدثوبينما كان بوتين يشد ِّ 

ات من الواضح . كما ب(7) عاد" يحمل قيًما كاذبة وغريبة، من جهة أخرى"العالم الروسي" وحلفائه من جهة، و"غرب مُ 

 ي المنطقةا فدً ا رائعتبر البلقان ساحة معركة مهمة في هذا الصراع، وهو ما يعزز دعوته للعب بالده دورً أن بوتين ي

ألقاها  لمته التيفي ك اأطلسي، وهو ما بدا واضحً -وتحقيق توازن للقوى فيها أو التهديد بتعطيل تقدمها نحو التكامل األورو

سكوبيا على تغيير و، حيث قال، بمناسبة اتفاق أثينا 2019 نون الثانيكا/يناير 17في  ،عشية زيارته األخيرة إلى صربيا

ك ، وهي بذللمنطقةاسم مقدونيا: "إن سياسة أميركا، وغيرها من بلدان الغرب، في البلقان تسعى إلى فرض الهيمنة على ا

كانون /يناير 16تاريخ الصادرة ب ،ا إلى صحيفة فتشيرني نوفوستي الصربيةمضيفً  ،ا لالستقرار" مزعزعً تعتبر عاماًل 

ار". االستقر  من تحسين مستوى: "هذا سيؤدي بالضرورة إلى زيادة عدم الثقة والتوتر في أوروبا بداًل 2019 الثاني

ننا إ :ستمرارلنا باا على سياسة حلف الناتو التوسعية في منطقة شبه جزيرة البلقان: "لقد قوأضاف الرئيس الروسي معلقً 

ستنيرة مة غير ننظر إلى توسع حلف الناتو على أنه من بقايا حقبة الحرب الباردة، وإنه استراتيجية عسكرية وسياسي

 ِّ  أوروبا". وتر فيض الثقة وتزيد من منسوب التومدمرة تقود إلى رسم خطوط تقسيم جديدة داخل القارة األوروبية وتقو 

 

في  ،2019 يكانون الثان/يناير 16في  ،ه له عقب مؤتمره الصحفي السنويمن ناحيته، وفي معرض رده على سؤال ُوج ِّ 

لناتو ة حلف اكل دول البلقان إلى عضوي الخارجية الروسية سيرغي الفروف إلى "عزم واشنطن جرَّ  موسكو، أشار وزير

ن يقولون ئك الذيمع أول"ال يمكننا االتفاق  :وأضاف ،هذه المنطقة" في أقرب وقت ممكن والقضاء على كل تأثير روسي في

 .(8)إنه ليس لروسيا مكان في البلقان"

ِّ  ،هكذا ، اوفربيا وكوسبين ص ل في تمسكها بمكانتها وتأثيرها في البلقان على استغالل الوضع المتأزميبدو أن روسيا تعو 

 وهشاشة استقرار بعض بلدان المنطقة األخرى.

 

  امعضلة كوسوف

ن له كيد ما كاادة تأمستقرة فرصة جيوسياسية للكرملين سعى الستغاللها بقوة من أجل إعأوجدت عالقات دول البلقان غير ال

لرئيسي ا، المحدد منطقةا في الا وعسكريًّ ا واألقوى اقتصاديًّ غرافيًّ ممن نفوذ في المنطقة. وتبدو صربيا، البلد األكبر دي

ن ا دور حصاو لعبها إلى الحضن الروسي، أها مجددً ا مع االتحاد األوروبي، أو عودتلمستقبل عالقات غرب البلقان عمومً 

 طروادة روسي داخل مؤسسات االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي في حال انضمت إليهما.

تاريخية" مثل الجذور األرثوذكسية والسالفية -ففي حين تدعي روسيا أن عالقاتها القوية بصربيا تقوم على عوامل "نفسية

. وقد كان امع بلغراد كانت تركز في البداية على مسألة استقالل كوسوف 2000ا بعد عام المشتركة، فإن عالقة م

لمعارضة روسيا استقالل كوسوفو تداعيات عديدة على سياسة صربيا الخارجية حيث زادت بلغراد، بسبب حيادها 

متناقضة مع جهود بلغراد المعلنة  م على أنهاقيَّ العسكري، من وتيرة تعاونها العسكري مع موسكو، وهي خطوة غالبًا ما تُ 

، ُمنحت صربيا صفة "المراقب" في الجمعية البرلمانية لمنظمة 2013 نيسان/بريلألالنضمام إلى االتحاد األوروبي. ففي 

معاهدة األمن الجماعي، وهي منظمة دفاعية جماعية مؤلفة من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وبيالروسيا وقرغيزستان 

 ،والروسي سيرغي شويغو ،الصربي ألكسندر فولين ،ع وزيرا الدفاع، وقَّ 2013 تشرين الثاني/في نوفمبروطاجيكستان. و

 ءسماأاتفاق شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون العسكري بين بلديهما. كما تجري تدريبات عسكرية سنوية مشتركة تحت 

ن" )بالتعاون مع القوات الخاصة البيالروسية(. كما خوة الطيارين في روسيا وصربيا" و"اإلخوان السالفيي"جماعة اإل

مركبة استطالع مدرعة  30و 72دبابة تي  30و 29، على إهداء صربيا ست طائرات ميغ 2016وافقت روسيا، عام 



 6 

ا مناورات جري أيضً زال تُ ت، ومع ذلك، فإنه من المهم مالحظة أن القوات المسلحة الصربية ال BRDM-2 من طراز

ا إلى جانب عقد اجتماعات عسكرية مع مع الشركاء الغربيين، حيث يتم إجراء أكثر من مئة مناورة سنويًّ  عسكرية مكثفة

 . (9) حلف شمال األطلسي وقوات الدول الغربية

ا. ة أوكرانياب أزممن التداعيات األخرى لهذه العالقات يبرز امتناع بلغراد عن فرض عقوبات أوروبية على روسيا في أعق

تنا اية سالمبأنه "من دون روسيا، فإنه يستحيل حم ،ألكسندر فولين ،ح وزير الخارجية الصربي، صرَّ 2016ففي عام 

  (.10اتو")لف الناإلقليمية وسيادتنا، وبالتالي لن تنضم صربيا أبدًا إلى العقوبات على روسيا ولن تصبح عضًوا في ح

وروبي، اد األياسة الخارجية واألمنية المشتركة لالتحا مع مقتضيات الس ومضمونً هذا الموقف الصربي يتعارض شكاًل 

غراد إن رفض بلفن ثم، فتبني العقوبات ضد روسيا هو من بين قائمة االشتراطات الملزمة قانونًا لالنضمام إلى االتحاد. وم

 شر.مباتركها في فضاء روسيا وتحت تأثيرها اليعملية االنضمام الخاصة بها و يقعيفرض العقوبات على روسيا 

 

 خاتمة

ًما دو ُمراكِّ ائي يبرغم بعض النجاحات التي حققتها روسيا في نشر نفوذها داخل منطقة غرب البلقان، إال أن الحصاد النه

ن، وروبي. لكاد األللفشل في معظم بلدان المنطقة التي يسير جلها نحو االنضمام إلى منظومتي حلف شمال األطلسي واالتح

ر بؤرة توت لبلقاندة بعض قادة دول المنطقة القوميين المتشددين، قادرة على إبقاء غرب اومع ذلك، تبقى روسيا، بمساع

خر ، أو في آد بوقفقابلة لالنفجار في أي وقت، وهو أشد ما تخشاه دول االتحاد األوروبي. كما أن بإمكان روسيا التهدي

الها موأ أو سحب رؤوس ا في حالة من العجز والشلل،المطاف، وقف إمدادات الغاز فعليًّا إلى دول البلقان وأوروبا وإدخاله

نه من يو، فإمن بنوك دول البلقان لتتسبب في ضرب اقتصاداتها وزعزعة استقرارها المجتمعي. لمواجهة هذا السينار

ال تزال  يلقان الترب البغالمتوقع أن تستعيد دول االتحاد األوروبي زمام المبادرة في تقديم الدعم المادي والسياسي لبلدان 

ميسرة اضحة وخارج منظومة االتحاد )صربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا والجبل األسود(، وتحدد لها خارطة طريق و

فإن النفوذ  م ذلك،تقودها إلى االنضمام إلى عضوية النادي األوروبي، ومن ثم االلتحاق بحلف شمال األطلسي، وفي حال ت

 دوده الدنيا.  لقان سيتقلص إلى حالروسي في غرب الب

_________________________________________ 

 .، باحث متخصص في منطقة البلقانكريم الماجري *

 مراجع

ينيا، ولكن مع وفكرواتيا وسل استثناءب، والبوسنة والهرسك اا هي البلدان التي استقلت عقب انهيار االتحاد اليوغسالفي "صربيا والجبل األسود ومقدونيا وكوسوفالمعني هنا تحديدً  -1

 بلغاريا وألبانيا". :هما ،إضافة بلدين آخرين

عام  بيانه الصادر حين. ففيين متكررين لمشاركتها في تحديد سياسات دول البلقان منذ ذلك الر  أهمية هذا الدور التاريخي وإحساس روسيا بوضعها كقوة عظمى، كانا مبر ِّ  -2
لدم مع ط باإليمان والتي ترتبااًعا عن صربيا، ربط القيصر نيكوالس الثاني العالقة بين الشرف والمكانة الصريحة: روسيا والذي أعلن فيه قرار روسيا خوض الحرب دف ،1914

، ولكن يجب علينا منعهاادلة يجب مة غير عاجالشعوب السالفية والمؤمنين بتقاليدها التاريخية، لم تنظر أبدًا إلى مصائر بال مباالة... اليوم ليس فقط حماية دولة ذات صلة بنا ومه

 الحفاظ على الشرف والكرامة ونزاهة روسيا وموقعها بين القوى العظمى.
وسيلة كسنة والهرسك، يا والبواتتعددت استثمارات روسيا في قطاع النفط والغاز في منطقة البلقان، وتتوزع تلك االستثمارات في كل من صربيا وجمهورية الجبل األسود وكرو -3

 نظر:يُ  ،فوذ الروسي في المنطقةلتعزيز نشر الن

Paul Stronski, Russia’s Game in the Balkans, Carnegie Endowment, FEBRUARY 06, 2019. 
  https://bit.ly/2U09CuE(2019 نيسانأبريل/ 1)تاريخ الدخول: 

ل األسود، في ومن الجب باالشتراك مع عناصر صربية ات داخل جمهورية الجبل األسود تفيد بتورط رجال مخابرات روس،وردت تقارير استخباراتية أميركية وغربية ومن جه -4
بالد ر الزعة في استقراحداث زعبهدف إ ،ميلو دجوكانوفيتش ،تدبير عملية انقالبية تستهدف إسقاط الحكومة الموالية للغرب ومهاجمة البرلمان وقتل رئيس وزراء الجبل األسود

ا ورافضة لالنضمام إلى ، وتنصيب حكومة موالية لروسي2017عام  ،على عضوية الجبل األسود في حلف شمال األطلسي وقَّعتتؤدي إلى حل الحكومة الموالية للغرب والتي 

 حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي
Dimitar Bechev, The 2016 coup attempt in Montenegro: Is Russia’s Balkans Footprint Expanding, April 2018. 

  https://bit.ly/2uTaI19  (2019 مايو/أبريل 1 :تاريخ الدخول)

 
والي ثالثة عقود بين مقدونيا واليونان. وسعت الرافضة لتغيير اسم البالد وإنهاء األزمة القائمة منذ ح عملت موسكو على دعم موقف تحالف األحزاب اليمينية القومية المقدونية -5

زوران زاييف. هدف موسكو كان إفشال االتفاق، وبالتالي منع مقدونيا من  ،موسكو إلى عرقلة االتفاق الذي توصل إليه رئيسا وزراء اليونان، ألكسيس تسيبراس، ومقدونيا

https://bit.ly/2U09CuE
https://bit.ly/2uTaI19
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روط العضوية األساسية هو موافقة جميع دول االتحاد األوروبي على العضو الجديد، وطالما ظل الخالف االلتحاق بعضوية حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي، ألن أحد ش
ع اليونان وفتح مجال انضمامها إلى ا بين أثينا وسكوبيا فإن عضوية مقدونيا لن تتم. كما أن موسكو هددت مقدونيا بعواقب وخيمة لو أقدمت على تغيير اسمها وتسوية خالفها مقائمً 

 .أطلسي-نظومة األوروم

Reporting by Maxim Rodionov; Writing by Andrew Osborn; Editing by Alison Williams, Russia says Macedonian parliament vote to back 

country's name change was rigged.  

  https://reut.rs/2G3LIcP(2019 مايو/أبريل 1 :تاريخ الدخول)
قال  -ي األكبر في المنطقةحيث مركز المخابرات الروس- في مدينة نيش ،2019مارس/آذار  24ن لقصف حلف الناتو صربيا، في يفي كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى العشر -6

ا دً ه نقبيا، ووجَّ ى دولة صرل الصرب حول دولة صربيا، ومع ضم ريبوبليكا صربسكا إلإنه مع تجمع ك -رئيس الدورة الحالية لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك- ميلوراد دوديك

خالل   منال متواصاًل ناتو ما زيديولوجيا متطرفة تسعى إلى إهانة الصرب، وأن عدوان حلف الأا أن الصرب ضحية ا إياه بالمعتدي والبربري، مضيفً ا لحلف الناتو واصفً الذعً 
 .ا في نجاح بقاء واستمرار دولة البوسنة والهرسك، ومشككً ااالعتراف بدولة كوسوفمحاولة إجبار صربيا على 

Vera Mironova, Bogdan Zawadewicz, Putin Is Building a Bosnian Paramilitary Force, AUGUST 8, 2018 

  https://bit.ly/2KGZi6a(2019 مايو/أبريل 1 :تاريخ الدخول)

 

 .2013عام  ولاألي ديسمبر/كانون عن فكرته المتعلقة بصدام الحضارات في خطابه السنوي الذي وجهه لألمة الروسية ف ،فالديمير بوتين ،ر الرئيس الروسيعبَّ  -7

The clash of civilizations according to Vladimir Putin, The Saker, December 14, 2013. 
  https://bit.ly/2G5Rquy(2019 مايو/أبريل 1 :تاريخ الدخول)

8- Radio Free Europe, Radio Liberte, Lavrov Says U.S. Out To Torpedo 'Strategic Stability', Maintains Hard Line in Kuriles Dispute. 

January 16, 2019. 
  https://bit.ly/2TR2MrK(2019 مايو/أبريل 1 :يخ الدخولتار) 

9-  Defence24com, Russian “Gift” For Serbia. Tanks, Armoured Vehicles, Fighter Jets, 26 Dec 2016. 

  https://bit.ly/2UnBvSq(2019 مايو/أبريل 1 :تاريخ الدخول)

10-  Kurir, ALEKSANDAR VULIN: Nema ulaska u NATO, 24 March 2019. 

  https://bit.ly/2IhHAbX(2019 مايو/أبريل 1 :تاريخ الدخول) 
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