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ِة كوسوفو.  ةً خالل تروي هذه الدراسة نسخة مختصرةّ من قصَّ في حين كانت األزمة في كوسوفو مستمرَّ

م من شتَّىكان هنالك البعض من المهتمين  ،0991العام   حلول انحاء العالم وصفات جيِّداّ بهذه األزمة يقدِّ

إَّلَّ أنَّ مثل هذه الوصفات الجاهزة عادةّ ما تكون تستنُد إلى التماثل مع أزماٍت وقعت في أماكن أخرى. 

ة بهذه القصَّ  أيَّ  إنَّ ف وبالتالي. قليلة القيمة وأي تشابه بينها وبين حاَّلت أخرى  ةاستخداٍم لألفكار الخاصَّ

 .بشكٍل حذرٍ تطبيقها يجب أن يتمَّ تتعلق بالعالقات المدنية العسكرية في اوقات النضال المسلح 

                                                
1
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 العنف والالعنف

كوسوفو نفسها وسط انتفاضةٍ  عقٍد من المقاومة السلمية، وجدت   ةوبعد قراب ،0999-0991 في الفترة من

إلى ردة فعٍل مسلَّحٍة من جانب القوات المسلَّحة الصربية  نتفاضةهذه اإلأدَّت  قادها جيش تحرير كوسوفو.

في الذين انتظموا الجريمة المنظَّمة  وهم أعضاء عصابات ،وغيرها من الوحدات )"المتطوعين" شرطةوال

ي الحكومي(. وفي الوقت نفسه فإنَّ جيش  نطيمرتب وكانوا بمالبس عسكرية وحدات بالبوليس السرِّ

إلى يكون  ما قربكان أ لسم الذي حمله. لم يكن ابداّ يتمتَّع بهيكلية جيٍش، بلم يكن منسجماّ مع اإل  التحرير

ع مجموعاتٍ  دٍة، والتي أسَّست في الوقت نفسه  تجمُّ  شكلال بالتأكيد ليس التوافق) بالتوافق عامةّ  قيادةّ متمرِّ

هذا لم (.قيادية لهيكليةٍ  مثلاأل ر  لمضطهدون األلبان ا ل. ففي بلد يشكِّ في كوسوفو مناطق أيَّ  الجيش يحرِّ

 ىلبانيٍة ما، بلباسه حامالّ سالحه لم يكن ابداّ يشير إلأفإنَّ تواجد جيش التحرير في قريٍة  % من سكَّانه،91

رةإقامة . وفي كلِّ مرٍة حاولت وحداته عمٍل تحريريٍ  القوات المسلَّحة  من استعادتهاكان يتمُّ ، "مناطق محرَّ

تشكَّل من  هكان جيش التحرير يفتقد إلى الشرعية الواسعة، ألنَّ  ،. إضافةّ إلى ذلكينوالبوليس الصربي

يٍة تقع  منظمةٍ  عن انبثقت التي سوفو،الحركة الشعبية لتحرير كو في الخارج مثل: اتهامقر   منظماٍت سرِّ

 .كوسوفو لتحرير اللينينية – الماركسية الحركة ىتسمَّ  سابقة

 النية عن باإلعالن 0991 عام (Ibrahim Rugova) روغوفا مإبراهي قادها التي السلمية المقاومة تأبد

 القوات قبل من التقليدي اإلحتالل كوسوفو واجهت عندماو. المتفككة يوغوسالفيا دولة عن باَّلستقالل

 المدارس أُغلقت فعندما .(الموازي المجتمع) المسمَّى السلمية المقاومة نموذج إلى لجأت الصربية،

 والصحي التعليمي نظامها بإنشاء الكوسوفية المقاومة قامت منها، اَّللبان طُِرد عندما او والمستشفيات،

. الشتات في الكوسوفيين اَّللبان دخل على% 3 ضريبة فرض على معتمداّ  مالياّ  نظاماّ  ووضعت الخاص،

 دف اإلستقالل .د تماسك السكَّان وتضامنهم حول هبازديا اإلجراء هذا تُرِجم  

هم بتولِّي القيادة بدَّلّ من  في الوقت الذي بدأ الصراع المسلَّح ضد صربيا، لم يخِف ممثلو المقاومة طموح 

المنفى  )إبراهيم روغوفا( والتحالف الديمقراطي لكوسوفو الذي يقوده. حاول روغوفا ورئيس وزرائه في

إنشاء بنيٍة أمنيٍة موازية، إَّلَّ أنَّه جرى اختراقها بسهولة من قبل المخابرات الصربية. وبالتالي حدث انقساٌم 

من تشكيل وحداٍت مسلَّحٍة، وما بين أكثر  –نتيجةّ لعدم كفاءته  –حاٌد ما بين روغوفا الذي لم يتمكن 

جيش تحرير ا مشروعها الطموح الخاص. ولم يُِرد  تشكيالت جيش تحرير كوسوفو سريَّة، والتي كان لديه

منذ قيامه أن يكون تحت سلطة روغوفا المدنية، أو تحت سلطة حكومته. وبدَّلّ من ذلك شكَّل كوسوفو 

ةّ انطالٍق لتحقيق الطموحات السياسية ل  . LPK"إدارته السياسية" والتي كان من المفترض أن تغدو منصَّ

جمهورية  قواتِ  Bujar Bukoshi)رئيُس وزرائِِه بوجار بوكوشي )وكردِة فعٍل شكَّل روغوفا و

ر طويالّ.أن من  لم تتمكَّنصغيرةّ جداّ والتي كانت ، (FARK)كوسوفو  تعمِّ

عنه  اوانشقوطاّ في الجيش اليوغوسالفي، ضبا واكانقيادة ألباٍن من كوسوفو،  هذه المجموعة تحت ت  ع  ضِ وُ 

الكروات والبوسنيين أثناء الحروب اليوغوسالفية. وكما كان يحدث في كلِّ نزاع  / أو حاربوا إلى جانب

ة وأنَّهم لم يكونوا  األيام األولى أنَّه لدى أولئك كان واضحاّ ومنذ دمشابه، فق المسلَّحين برامجهم الخاصَّ

ين ألن   يتشاطروها ضمن شبكٍة أوسع  من التضامن الكوسوفي.مستعدِّ

هيكليةٌ قياديَّةٌ، أو قدرة تنظيمية، أو طاقة بشرية كافيةٌ لخوض صراع ِ  جيش التحريرفي حين لم يكن لدى 

م نفسه باعتباره  تحرير جاٍد، فقد كان لديه قدراٌت بشرية ومصادُر تمويٍل )صندوق"الوطن ينادي"( ليقدِّ

وة، أي السيطرة على "عامالً" يؤخذ بالحسبان عند حلِّ األزمة الكوسوفية. كان هذا السعي للهيمنة على الق

 منه إلى ِخط ِط التحرير. أكثر التشرذمالتمرد، يرجع إلى عملية 
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كما  -إذا كان الحصول على التوكيل هو هدفهم اَّلستراتيجي فإنَّ "سبب وجود" جيش تحرير كوسوفو

 كان إثارة ردة فعٍل دولية ضد نظام ميلوسوفيتش . -اعترف الكثير من قادته َّلحقاّ 

على تصريحات روغوفا العلنية  عينات من القرن الماضي وافق جيش تحرير كوسوفوفي منتصف التس

نَّ ، بيد أفتراض أنهم يلعبون األوراق نفسهااكان من الممكن  ،ذلكلالداعية إلى الحماية الدولية لكوسوفو. و

حكومته في لكوسوفو، وَّل ب ألنَّ جيش التحرير لم يعترف َّل بروغوفا رئيساّ  ،هذا اَّلفتراض ليس صحيحاّ 

ِدُر بياناته  هاته السياسية، راح يُص  ن  توجُّ المنفى. إنَّه لم يرغب أن يكون تابعاّ لتلك الحكومة. وعندما كوَّ

بلهجٍة متطرفة تستهدُف ألبان  كوسوفو، وخاصةّ الذين كانوا ما يزالون يؤمنون بروغوفا، أكثر من 

 0991ية األساسية في النصف األول من عام استهدافها قوات اَّلحتالل الصربي. كانت رسالته السياس

 تقول إنَّه يحاول تحرير كوسوفو من روغوفا ومن ثمَّ من صربيا  َّلحقاّ.

 المضي نحو المفاوضات 

ربية صيف  عام   هجوماّ كاسحاّ، سحق تقريباّ جيش تحرير  0991شنَّت القواُت العسكرية والشرطة الصِّ

ألف انسان من  251واسعاّ في الداخل وهجرة وصلت قرابة  كوسوفو، مسبَّباّ في الوقت نفسه نزوحاّ 

مليون. هذا األمر دفع بمجلس األمن الدولي إلى  2مجموع سكان كوسوفو البالغ حينها أقل بقليٍل من 

إصدار قرار بشان كوسوفو، كما حدا بالوَّليات المتحدة واَّلتحاد األوربي إلى إطالق مبادرة وساطة. وقد 

 حديات السياسية التالية:خلق هذا األمر الت

  بما أّن ألبان كوسوفو لن يستطيعوا كسب الحرب، فإّن أفضل ما يمكنهم عمله كخطوٍة تالية هو

 التفاوض بمساعدة المجتمع الدولي.

  ماّ على ّ مصمِّ ّ متماسكا بالمقابل، لن يتمكن الصرب من كسب الحرب ضد األلبان، إذ أنَّ شعبا

 بطرد ه بالكامل خارج البالد.اإلستقالل ال يمكن هزيمته إال 

  تحتاج القيادة األلبانية )روغوفا( إلى جيش التحرير، ألنه سيكون من الصعب الدخول في

 مفاوضاٍت في حال الهزيمة العسكرية.

 .يحتاج جيش التحرير إلى روغوفا للحصول على الشرعية الداخلية والدولية 

 ي يواجهان مشكلّة إنسانية محتملة أخرى، فبعد كانت الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد األورب

 مأساة البوسنة كانوا بحاجٍة لإلستجابة إلى دعوات الحلِّ السلمي.

  ّكانت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي بحاجٍة إلى فريِق تفاوٍض كوسوفي يمثُِّل كال

 من التيار السياسي والمجموعات المسلَّحة.

 
ٍد، ناهيك عن تشكيِل فريق مفاوٍض مشترك. لم يكن ألبان  ل إلى موقٍف موحَّ كوسوفو قادرين على التوصُّ

وقد فشلت عدة محاوالت قامت بها حكومة المنفى برئاسة بوكوشي للوصول إلى إتفاٍق مع قيادة "حركة 
 الشعب الكوسوفي" في المهجر.

 

ارد هولبروك( فيما سينجم عنه محاولة )بمن فيهم ريتش انخرط الدبلوماسيُّون األمريكيُّون 0991سنة 

عقيمة لتشكيل حكومة انتقالية تضمَّ أفراداً من التيار الرئيسي، وكذلك من المعتقلين السياسيين القريبين من 
ألنَّ طموح قيادة  قيادة جيش تحرير كوسوفو. وقد فشلت هذه المحاولة على الرغم من تنازالت روغوفا،

 لم يكن يسمح ألحٍد آخر إدارتها باسمهم.جيش التحرير بقيادة الحكومة 
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%" التي 3خالل هذه الفترة كانت الجائزة الرئيسية التي رأتها االطراف كافّة، هي "صندوق ضريبة ال

 لدعم النظام الموازي. 0990كانت تدفعها الجالية الكوسوفية في الشتات منذ العام 

 
بين القادة السياسيين الرئيسيين وقيادة جيش كان هنالك نقٌص كامٌل في التنسيق  0991طوال العام  

يٍة، فإنَّ ذلك لم يوقف المفاوضات التي كانت تتمُّ من  تحرير كوسوفو. وعلى الرغم من وجود عوائَق جدِّ
 خالل ما يعرف بالدبلوماسية المكوكية، التي قام بها دبلوماسيون أمريكيون وأوربيون.

م المفاوضون الرئيسي ون )وكنت واحداّ منهم( بجملةّ من المطالب واإلعتراضات على خالل هذه الفترة تقد 

ثالثٌة إنجازات نظرية. أولُّها أنَّ  قد تحققتواَّلقتراحات التي تقدَّم بها الوسطاء األمريكيين واألوربيين. 

اَّلزمة الكوسوفية أصبحت تعالج من خالل قرار مجلس األمن الدولي تحت الفصل السابع، والذي خلق 

إذ لم يعد  التهديد العسكري بعد اآلن مسلَّطاّ  .مالئمة لمستوّى أعلى لِلَِّعِب في ساحة المفاوضاتالظروف ال

ل  مسالة وضع كوسوفو،  على األلبان وحدهم. وثانيها: أنّه تمَّ تطبيق نهج الخطوة المزدوجة، الذي ف ص 

الٍة في كوسوفو، تكون بحيث أصبحت المفاوضات تتعامل مع الحاجة إلى إقامة إدارة ذاتية ديمقراط ية فعَّ

ةّ لتقرير وضعها النهائي بعد فترٍة من الزمن. والثالثة  المبادئ األساسيَّة في المفاوضات مسألة  انّ مستعدَّ

 اإلدارة الذاتية والتواجد الدولي ستجعل مسألةّ غير  قابلٍة للنقاش.

مقراطية وجيش تحرير كوسوفو كل ذلك كان من األهمية بمكان بحيث وجد كٌل من رابطة روغوفا الدي

نفسيهما محشورين في الزاوية. حيث كانت الرابطة الديمقراطية تصرُّ باستمراٍر على أنَّها لن تفاوض إَّل 

ر زعيم كوسوفو روغوفا على مدى أكثر من عام أنَّ الحلَّ األفضل  على أساس استقالل كوسوفو. وقد كرَّ

ن ثمَّ التفاوض. ومن المفهوم انَّه لم يكن احٌد في المجتمع الدولي هو اإلعتراف بكوسوفو كدولٍة مستقلٍَّة، وم

ا جيش التحرير، والذي كان في منافسةٍ  يعتقد انَّ هذا الطرح يمكن أن يكون حالً عمليَّاّ يمكن البناء عليه. امَّ

 في يشاركس أنَّه بل حسب،مع الرابطة الديمقراطية، فقد أعلن ليس فقط أنَّه لن يفاوض على اَّلستقالل و

م   كما. للوفد هو قيادته حال في فقط المفاوضات  .مخالفاً  موقفاً  يأخذ شخصٍ  أيَّ  بالخيانة وص 

ا كان 0991 العام فإنَّ  اإلنقطاعات هذه من الرغم على  تغيير خاللها من تمَّ  لعمليةٍ  األرضية إلرساء مهمَّ

 في اشتراكهم على األمر يقتصر ولم .التحرير وجيش الديمقراطية الرابطة من لكلَّ  المتعنِّتة المواقف

 الغربيين، كوسوفو داعمي قبل من البداية منذ تجاهله تمَّ  الصريح اَّلستقالل إنَّ  بل بالمفاوضات، النهاية

 اَّلمن منظمة مبدأ مقدِّمتها في كان والتي للتفاوض، قابلةال غير التوجيهية المبادىء قبل من وكذلك

 .الدول حدود انتهاك عدمب( OSCE) األوربي والتعاون

 الطريق على المحافظة مع، النهائي الوضع مسالة عن والضاغطة الراهنة القضايا فصل عملية كانت

 تيسرت كما. التفاوض في المشاركة من كوسوفو أبناء مكَّنت التي الصيغة هي ،لمناقشتها مفتوحاّ 

كجزٍء من  ما قبل التفاوض،مرحلة  اثناءذها روغوفا التي اتخقرارات ال أهمِّ  أحد خالل من مشاركتهم

د أنَّه لن يشارك في مفاوضات مباشرة مع  السياسة الراسخة لقيادة التيار. طيلة التسعينات كان روغوفا يردِّ

المتحدة واَّلتحاد  ولكنَّه يرغب بالمفاوضة عبر وساطة دوليٍة ترعاها الوَّليات ،ميلوسوفيتش ومع صربيا

، اضاف فريق روغوفا مطلباّ يقول إنَّه في 0991التمهيدية التي جرت عام األوربي. خالل المفاوضات 

د الجانب األلباني  حال ما إذا تمَّت المفاوضات فسيشارك فقط فيها بصورة غير مباشرة. وبهذا الشكل جرِّ

من أيِّ عذٍر لعدم المشاركة في المحادثات، وبالتحديد توجيه جيش التحرير اتهاماّ محتمالّ للرابطة 

الديمقراطية أنَّها تريد التفاوض مباشرةّ مع ميلوسوفيتش. )بضغٍط من الجانب األمريكي قابل الوفد 

ميلوسوفيتش في مقرِّ إقامته إلطالق عملية  –والذي كنت في عداده شخصياّ  –الكوسوفي بقيادة روغوفا 

 المفاوضات المكوكية(.
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ل إلى أي اتفاق. وانتهى لم يتمكَّن جيش التحرير  0991في نهاية العام  والرابطة الديمقراطية من التوصُّ

العام بفشٍل محاوَّلت الدبلوماسيين اَّلمريكيين في المساعدة في تشكيل الحكومة اَّلنتقالية في كوسوفو، او 

، وبعد المجزرة التي ارتكبتها 0999في تشكيل الفريق المفاوض المشترك. في كانون الثاني من عام 

( دفع المجتمع الدولي باتجاه المفاوضات، وانخرط اَّلمريكيون RACAKفي قرية راجاك )القوات الصربية 

في دبلوماسيتهم المكوكية بين ألبان كوسوفو، مقترحين هم أنفسهم َّلئحة بمندوبين في وفد كوسوفو. وقد 

ريباّ: الرابطة تمَّت المصادقة على هذه الالئحة من قبل الطرفين. أُِعدَّت هذه الالئحة من ثالثة أجزاء تق

 هذا إلى أضيف. السالح تحمل َّل ولكنَّها لروغوفا معارضة ثالثةالديمقراطية وجيش التحرير ومجموعة 

 للمعسكر أكبر وزنا   إعطاءإلى  التشكيلة هدفتوقد  .أحدهما وكنت – المدني المجتمع من سمانا اإلعالن

 غالبية يكن لم.التحرير جيش لدى بالمفاوضات أكبر ثقةّ  ذلك يخلق أن أمل ىلروغوفا، عل المعارض

 الوسائل استخدمت أكبر وثقةٍ  تضامنٍ  خلق وبهدف. شخصيِّ  بشكلٍ  اآلخرين من معروفين الوفد أعضاء

 : التالية

  ّكممثٍل للمجموعة )وانضممت  الثالثة الفروع من كلٌ  أعطى للوفد، واحدٍ  رئيسٍ  من بدال ّ رئيسا

 رياّ أن ممثل الجيش هو الشخصية الرئيسية.بصفتي الشخصية(. وكان يبدو ظاه

  ِ.كافة القرارات كانت تتخذ باإلجماع من قبل جميع أعضاء الوفد 

 لت مجموعات عمٍل رئيسية )حول القضايا السياسية الدستورية، األمن واالقتصاد( واعتمد في -شكِّ

 كل منها مبدا التمثيل المتساوي لكافة الدوائر االنتخابية.

 
مع وضع هذه اآلليات موضع التطبيق، ومع العمل لمصلحة الوفد الكوسوفي، وفي سبيل وحدته، وصل 
ل، مع وجود توازن دولي لصالحه. كانت وثائق الوساطة  الوضع التفاوضي لكوسوفو إلى نقطّة تحوُّ

وم سيقع عليها جاهزّة لتحظى بقبول الكوسوفيين، ولكن ليس بقبول الصرب بعد. تمَّ تحذير صربيا بأنَّ الل
ت الحرب. وعلى الرغم من العمل المضني، فإنَّ كوسوفو كانت في نهاية األمر على وشك  إن استمرَّ
ترك المفاوضات بسبب عناد بعض أعضاء جيش التحرير الذين كانوا يخشون التوقيع على االتفاق، أو لو 

باسم  االتفاق توقيعأنا شخصيا بقمت حيث قد جديدٍة يكونوا يريدون ذلك اساساً. ولكن تمَّ ابتكار آليٍة 
ّ مهلة أسبوعين للتشاور قبل  الوفد، )بصفتي عضواّ ال يمّثل أي تيار سياسي وليس لي محازبون( طالبا

 التوقيع الرسمي في باريس.
 

ّ ألنَّه الطرف الذي يجب عليه التخلِّي عن الصراع المسلَّح.  كان توقيع جيش تحرير كوسوفو ضروريا
ن  ىبالذات، أعطولهذا السبب  الكوسوفيون اآلخرون والمجتمع الدولي هذه األهميّة لهذا الجزء الُمكوِّ

ر األمر كإشارة لالستيالء على السلطة، فطلب أْن يتولَّى قيادة الحكومة  للوفد. لكنَّ وفد جيش التحرير فسَّ
كوسوفو بقرِب انتهاء االنتقالية ورفض أيَّ فكرٍة للتعاون مع الرابطة الديمقراطية. شعر جيش تحرير 

الحرب مع استخدام حلف الناتو لقواته الجويَّة المسلَّحة وأنَّ بإمكانه الزحُف إلى داخل العاصمة 
لطة مباشرّة.  واالستيالء على السٌّ

 
قامت قوات الناتو بتحرير كوسوفو. وبدالّ من قيام حكومٍة كوسوفية تضّم  0999حزيران  02بتاريخ 

مستعدّة لتولِّي السلطة، حدث فراٌغ في السلطة واألمن. وفي هذا الفراغ،  نوالفصائل المتنوعة، وتك
أعلنت اإلدارة السياسية لجيش تحرير كوسوفو نفسها حكومّة، اسُتْبِعد منها أعضاُء الرابطة الديمقراطية 

ِة الصربيَِّة وُطِرَد األالف منهم من كوسوفو.  وضعت حمايٌة المؤقَّتين، وانطلقت موجة عقاب ضدَّ األقليَّ
ةّ بشكٍل ما حتَّى اليوم. وحَققت كوسوفو أهدافها وأصبحت مستقلَّة على األقلِّ على  دوليٌة مازالت ُمستمرَّ

 معظم أراضيها.
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 خاتمة

 
حدث بالتزامن مع التباعد بين المجموعات الكوسوفية المختلفة،  0991االنجراف للصراع في اواخر 

س الهدف وهو استقالل كوسوفو. ولكن هذا الهدف المشترك لم يكن على الرغم من ان جميعهم ينشدون نف
كافياً لضمان التعاون بين هذه المجموعات ذات الرؤى المختلفة حول كيفية الوصول اليه. وفي النهاية، 

أن ينخرطوا مع اآلخرين، لكنَّ األهمَّ من ذلك هو أن ينخرطوا فيما بينهم. لقد  اهمية اهل كوسوفو وجد
انيُة التعامل مع المفاوضات الدولية في خلق ضغوطاٍت للمضيِّ قدما في النقاشات الداخلية ساعدت إمك

الكوسوفية. وتطلَّب األمر من الكوسوفيين بذل الكثير من الوقت ومن الجهود المتكررة للتشاركية 
ل في نهاية األمر إلى تشكيل موقٍف تفاوضيِّ وإلى تشكيل فريق ِ لصي اغة اتفاٍق والمفاوضات، وللتوصُّ

محاوالت عديدة تم تبنيها تحت رعاية اطراف مع صربيا تحت التهديد باستمرار القصف من قبل الناتو. 
مختلفة من اجل دفع التعاون الداخلي بين اهل كوسوفو، ومع كل فشل كان يتبعه محاولة جديدة لبناء جبهة 

 العدو المشترك. مشتركة واعادة تعريف لما تم االتفاق حوله وذلك في اطار مواجهة
 

غير استخدام أسلوب التفاوض ب في نظر اهل كوسوفو أصبحت المفاوضات النهائية مع صربيا مقبولةّ 
طبيعة مباشر، ومن خالل عملية فصٍل تركت الوضع النهائي لكوسوفو خارج نطاق محادثات السالم. ال

التغاضي عن بعض الموضوعات االساسية اثناء المفاوضات بهدف تركيز افضل -عملية الفصل هذه 
قد مرت بتحسن وتطور على مدار تقدم المفاوضات. وقبل الشروع في المفاوضات،  -على قضايا اخرى

ن لم يتم وضع شروط مسبقة أو خطوط حمراء من قبل اي من االطراف. بل على العكس من ذلك، كا
 هناك سماح بوجود مساعي مختلفة النهاء الصراع وفقاً لتغير نهج المفاوضات.   

 
ل إلى اتفاقياٍت حول حلِّ األزمة الراهنة، ولكنَّ  وال شّك أّن الحالة الكوسوفية بيَّنت أنَّه باإلمكان التوصُّ

ّ على الحاجة إلى إبقاء العين مف توحّة لتحديد الجهود تاريخ كوسوفو ما بعد الحرب يسلَّط الضوء أيضا
 التي يجب بذلُها لتجنُّب األزمة وتكون في صالح مستقبل التطور السياسي للبلد. 
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