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 الملخص:
بسبب ما تشكله كوسوفو من حلقة للربط في  الجسير البيري اليري  يربط أوربيا الموحيدق بالشير              

الشر  األوسط عالية األهمية وبسبب ما  مثله التنوع السكان  فييه مين  اإلسالم  المتضمن لمنطقة

نقطة ضعف جيوبولتيك  ف  تركيبته وبالتال  إمكانية التدخل ف  شؤونه وحتى السييطرق عليه.هيرا 

التنوع اوجد تميزا لكوسوفو برغم صغر الحجم  سكانا ومساحة وجعل األنظار تتوجه إليه التخياه  

ق الييرابط بييين الشيير  والغييرب باتجييا  اليينرط العربيي  الييرخي  والمتييوفر معبييرا فيي  هلييي الطر يي

والسو  االستهالكية المرتوحة,فضال عن عمق الخالف التيار خ  بخووصيه مقارنية بميا  جياور  

من مناطق تكاد تتوحد وتستقل على صيغة قومية بارزق .إن منطقة مثل كوسوفو تتوف بممييزا  

واحيد, تسيتهوي اليدوا والقيور الراغبية بالسييطرق وميد  من القوق وبعض صرا  الضيعف ,في   ن

النروه إلى أماكن جد دق.فتميز  كوسيوفو بيالقوق بميا هكرنيا  مين مزا يا الموقيط اليرابط بيين الشير  

والغييرب وبوييرا  الضييعف بسييبب انعكييال مشيياكله الداخلييية علييى وضييعه العييا  وحاجتييه الدا ميية 

ال ييا  المتحييدق كمييا حوييل مييؤخرا الن أسييال لراعيي  خييارج  كيياألمم المتحييدق أو صييربيا أو الو

مشيياكل اإلقليييم داخلييية تيينعكل سييلبا علييى قوتييه الجيوسييتراتيجية  حيياوا صييانط القييرار السياسيي  

تعو ضها بتلي العالقا  غير المتكافئة مط حلريا  مقتيرحين غالبيا ميا  كونيون في  وضيط االسيتعداد 

(ثيييم 0229-0291وغسيييالفيا (و 0291السيييتغالا اإلقلييييم كميييا حويييل مييين قبيييل ألبانييييا قبيييل 

 (. 9101(فالوال ا  المتحدق  خر األمر 9112-0229صربيا 
 

The Independence of Kosovo: The Geostrategic Turning 

point in the International Politics. 
Submitted by: 

Dr. Ahmed Dawood  Hameed 

College of Arts-Geography Department 

Abstract. 
      Due to the Linking Circle that Kosovo makes of the wild bridge 

which connects between united Europe with the Islamic East including 

the Middle East is regarded highly important because of the demographic 

Variation which represents a Geopolitical weakness in its structure which 

,in return ,it makes it possible to interfere in its affairs and even control it. 

This Variation made Kosovo distinguished although it has little 

population and area which made it across to that which connects between 

East and West for the availability of the Arabic cheap oil and the open 

consumption market. In addition to the root of the historical dispute as 

compared to the neighborhood of areas which are almost unified and got 
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independence prominent nationality. An area like Kosovo is characterized 

strengths and some features of weaknesses. It brings the attention of some 

countries and the desiring countries to control and extend authority to 

new places.Kosovo is characterized by with strength of what we have 

already mentioned of characteristics of the linking position between East 

and West characteristics of weakness because of the reflection of its 

interior problem on its public state and permanent need to a foreign  

supporter as the United Nations or Serbia or the United States of America 

as happened recently  on the basis of the problems of the interior region 

which are reflected negatively on its geostrategic power .The maker of 

the political decision compensates them with un equivalent  relations with 

suggested allies which are often in a ready position to exploit the region 

as happened in Albania in(1920)Yugoslavia(1945-1992)Serbia(1992-

2009)and then thelast,theUnitedStates(2010).                                                                                                                             

 

 المقدمة:
كانت كوسوفو ,والزالت ,تحظيى بههميية متزا يدق عليى مير الرتيرا  التار خيية السيابقة , وال       

سيييما الخمسيية قييرون الماضييية ,بسييبب تنييوع األهمييية التيي  تمثلهييا فيي  كييل فتييرق منهييا منيير زميين 

اإلقطاعييييييا  األوربيييييية فييييي  القيييييرون الوسيييييطى والتييييي  اشيييييتقت تسيييييميتها الويييييربية مييييين 

( والميتوهيا ,ه  أراض  اإلقطاعييا  الكبييرق المملوكية للكنيسية  (kosovo&metohiaتسمية

المسيح  بعد الرتوحا  -ف  القرون الوسطى.ثم إلى أهمية جد دق مط التزاحم والتواد  اإلسالم 

 ( ثيم إليى 0832الت  قامت بها الدولة العثمانية ف  أوربا وصوالً لمعركية كوسيوفو بيول  عيا   

ولييت كوسييوفو, علييى صييغر مسيياحتها ,إلييى نقطيية للييربط بييين أوربييا بثقلهييا الوقييت المعاصيير وتح

الغرب  الوناع  والسكان  والحضاري واليد ن  مين جهية وأسييا بثقلهيا المقابيل والمعياكل لكيل 

 هلي من جهة ثانية.

إن كوسوفو أو صيربيا الكبيرر أو البلقيان هي  مسيميا  متضيمنةه لبعضيها ,فميا  مثليه البلقيان       

هثير واسيعة ومهمية  مكين أن  ختوير في  مقولية كوسيوفو, كداللية غيير مباشيرق عليى كمنطقة تي

التنيياقض والالثبييا  فيي  السياسيية الدولييية تجييا  اإلقليييم أو ميين قبييل اإلقليييم وتييهثير  فيي  السياسيية 

الدوليييييية,ومما  ؤكيييييد هليييييي إن حيييييربين عيييييالميتين قيييييد انطلقيييييت شيييييرارتهما مييييين البلقيييييان 

 الم كله و هدأ  الحربان دون أن  حل النزاع ف  اإلقليم .( ثم طافتا الع0282و0209أعوا  

وبسب ضعف اإلقليم كوسوفو(  ضمن محيطه الداخل  النمط والتركيب(والمجاور ,فهنه  تهثر      

بالمحيط العالم  و ؤثر به ف  نرل الوقت بشكل ملحوظ ,فكان محيط تنيافل إسيتعماري و نيزاع 

كوسوفو أو المنطقة ككل.وبرلي ظلت كوسوفو في  دوامية  بين القور العالمية إلمال  رغباتها ف 

دا ميية ميين األحييدا  قييد ال تنتهيي  بالقر ييب العاجييل حتييى تجييد القييور المتنافسيية منطقيية جغرافييية 

سياسية أخرر إلفراغ النروه فيها بعيدا عن اإلقليم وهو أمير تيزداد إمكانيية تحقيقيه صيعوبة  وميا 

يلم العيالم  والتعيا ل السيلم  في  ظيل بعد  خر والعالم  توجه نحو االسيتقرار و الرهيان عليى السم

النظا  العالم  الجد د  بعد هيمنة القطب الواحد الوال ا  المتحدق( وفرضه لكثير من الحلوا من 

خييالا رت تييه الموييلحية الخاصيية وتجنييب الييدوا األخييرر التويياد  المباشيير مييط هييرا النظييا  

المناطق  الهاد ة والمضطربة( على حالها, وموالحه,وبرلي ومن هرا المنظور,  رشح أن تظل 

ير   ما دامت الرت ة األمر كية لم تتغير أو إنها تر د التغيير المرغيوب ليد ها حويراً واليري ال  ض 

بموالحها أوالً وبمراتيح صناعة القرار ثانياً حتى وإن كيان هليي عليى حسياب مويالح اآلخير ن 
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حيد أو انحسيار نريوه  إليى حيد بعييد أو ظهيور وحتى وجودهم أو فنا هم.إلى أن  زوا القطيب الوا

 قطٍب منافل له  نقل ساحة التنافل إلى منطقٍة أخرر من العالم.

 مشكلة البحث.
 جييد الباحيي  فيي  الجغرافييية السياسييية بمشييكلة كوسييوفو مسيياحة قابليية للدراسيية كونهييا تتوييل       

عيياد جغرافييية تمثييل مشيياكل بالجانييب البشييري المباشيير لمييا  مثلييه التبييا ن العرقيي  والييد ن  ميين أب

مالزميية للقليييم , ثييم  االسييتغالا الحاصييل ميين القييور الكبييرر فيي  منطقيية الدراسيية وتسييييرها 

لوييالحها,وتلي عالقيية كييل ميين الجغرافييية والسياسيية بموضييوع البحيي , وإن اسييتمرار الوييراع 

عية وتجدد  ف  كوسوفو  شير لوجيود أبعياد وأسيباب لهيرا الويراع  مكين عيدها مشيكلة أو مجمو

مشاكل تستوجب الدراسة والتتبيط استقوياً  لهيا مين جهية وتشيبيها لهيا بمشياكل مماثلية مين جهية 

 أخرر.

 فرضية البحث.
إن األحدا  التي  حويلت في  كوسيوفو والتي  أد  اليى اسيتقاللها ترتكيز عليى سياسيا     -0

خارجييية بالدرجيية األسييال وان أطييراف النييزاع داخييل اإلقليييم هيي  أدوا  تسييتعملها تلييي 

 راف ف  تنرير سياساتها.األط

إن استقالا كوسيوفو لييل نتيال المقاومية أو خييار السيك ان وال الرغبية الجماهير ية لشيعب  -9

كوسوفو,بل انه حول لتظافر هرا المطليب ميط التغيير في  إتجاهيا  السياسية الدوليية التي  

 صبت ف  هرا االتجا . 

ا  دوليية ترعيا  أحيانياً أو إن إستقالا كوسوفو بدا ة واسيتمراراً, منيوط بموافقيا  وتوجهي -8

تتخلييى عنييه فيي  أحيييان أخييرر بحسييب الموييالح الدولييية فيي  هلييي , دون أن  كييون للدوليية 

 المعنية قرار ف  هلي.

 أهمية البحث.
تكمن أهمية كوسيوفو في  كونهيا حلقية اليربط في  الجسير البيري اليرابط بيين أوربيا الموحيدق ميط   

-المسييييح ( و األلبيييان –مثليييه التنيييوع  اإلسيييالم  الشيير  اإلسيييالم  هو األهميييية البالغييية ولميييا  

انه  الورب ( من حالة تثير نوعا من التواصل بين العرب والمسلمين والتعياطف العقا يدي ميط سيك 

المسييلمين ,فضييال عيين كونهييا حلقيية ربييط فيي  سلسييلة ,طرفهييا الثييان  منطقتنييا العربييية فيي  العييرا  

 والخليج وكل الشر  األوسط.

 

 

 .هدف البحث
البحيي  للكشييف عيين سياسيية االحتييوا  األمر كيي  المتبعيية علييى الواقييط السياسيي  العييالم    هييدف   

,السيما مواضط النزاع ف  إطارهيا الجغراف  المكان (المتمثيل بكوسيوفو,وإظهار إمكانيية تطبييق 

طر قة البح  االستقرا ية( ونتا جه للفادق منها في  فهيم ب عيد جد يد مين المشيكلة بيراتها أو مشياكل 

 شابهة ف  العالم. أخرر م

 

 : أسباب التوجه العالمي نحو كوسوفوأوال
إن محاولة التودي إلشكالية هلي  تطلب التعرف على األسباب الت  تدفط القور العالمية إلى         

التوجه نحو كوسوفو كهداٍق أو مرتاح للحراك السياس  الجيوبولتيك  ف  منطقة البلقيان والعيالم  مين 

قط وخوا   الموضط كونه  قط ف  الجز  الشمال  المعتدا مين العيالم جنيوب خالا مميزا  المو

-91شيييماال(وخط  طيييوا  98-90القيييارق األوربيييية وفييي  البلقيييان تحد يييدا بيييين دا رتييي  عييير  
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شييرقا(,و حد  ميين الشيير  صييربيا والشييماا الجبييل األسييود وميين الغييرب ألبانيييا وميين الجنييوب 99

 موضوعية كانت المؤثرق وعلى النحو اآلت  :( على إن هناك أسبابا -0-خارطة(مقدونيا

                                      

 ( موقط كوسوفو الجغراف -0-خارطة(

 
 International World Atlas Germany,1990المودر:عمل الباح  باالعتمادعلى:

 

 أسباب تاريخية .-2
فكلمييا قييدمت الحلييوا للمشيياكل إن عبييا التييار ي ثقيييل علييى الشييعوب ,وهييو متجييرر و متجييدد,     

الجغرافييية السياسييية سييوا ه ميين طييرٍف واحييٍد أو ميين مجموعييةم أطييراٍف لمشييكلةم كوسييوفو عيياد  

المشييكلة  لتظهيير  ميين جد ييد بسييببم التغييير فيي  ميييزانم القييوقم لييدر القييور التيي  سيياهمت بوضييطم تلييي 

لحيود  عنهيا  قابيل  هليي التنكير الحلوا.ثم تعود  لتركز  على شواهد  تعيدها ثوابيت تار خييةً ال  مكين  ا

لألخرم مهما كانت شواهد   قو ة و وعب إنكارها ,فري  كوسيوفو للويرب روا يتهم عين وصيولهم 

إلى المنطقة قبل األلبان بقرون وعلى هلي  جد الورب أنرسيهم أحيق بالسييادق عليى األر  كمهيد 

نم ف  أحقييتهم بياألر م التي  لألمة الوربية وعاصمتها برشتينا , قابل  هلي و عاكسه  دعور األلبا

ييكةلوا فيهييا األكثر يية  المطلقيية   عاشييوا عليهييا قرونيياً متطاولييةً واسييتعمروا واسييتثمروا أرضييها   وش 

( والقور الكبرر من -9-(, خارطة9101 وع ب  إنكارها بالتار ي والجغرافية بوشكين,الكسندر,

د ن والقوميية والميد الثقيياف  ناحيتهيا تيرر في  هيرا الويراع تحد يد موييالح وتوجهيا  أخيرر  كالي

المتهت  من كلتا الحالتين ,فهوربا المسيحية الموحدق ,ترر ف  بقا  كوسوفو تحت السلطة الوربية 

المسيحية ها  األصوا األرثوهكسية أقرب لها من انتما  اإلقليم لتبعية البانيية مسيلمة غيير محبيرق 

  المتحدق األمر كية ترفضيان فكيرق اسيتقالا ف  أوربا المسيحية المتكاملة.لرا ظلت أوربا والوال ا

كوسوفو وقيا  دولة إسالمية ف  أوربا ووقرت ف  وجه مثيل هيرا التحيرك طيلية الميدق بعيد الحيرب 

(لتغيير القيور الكبيرر 9112العالمية الثانية حتيى إعيالن اسيتقالا اإلقلييم مين طيرف واحيد عيا   

ميين الييرفض إلييى القبوا,ولييرلي مييا  بييرر  درجيية 031ومنهييا الوال ييا  المتحييدق األمر كييية موقرهييا 

 ,وسنتودر لرلي ف  أثنا  البح  الحقا.

 

 .أسباب سياسية-1            



 اإلنسانيةجامعة االنبار للعلوم مجلة 

 1122 األولالعدد 

 

 التحول الجيوستراتيجي في السياسة الدولية :إستقالل كوسوفو

 06                                                       د. أحمد داود حميد العيساوي

إن الكثير من المواقف السياسية العالمية تتخر بعد تعمق ف  جرور القضا ا المؤثرق ف  الموقيف              

ية واختالف األهميية فيميا بينهيا مين السياس  الواحد ولكن كثرق التداخال  بين تلي القضا ا من ناح

ناحية أخرر وعامل المساومة السياسية على حساب القضية و مبد يتها  جعل من الوعب التمسيي 

بالموقف الواحد ولوقت طو ل.فالدوا الكبرر  الت  خرجت من الحرب العالمية الثانية منتورق ليم 

رغم مطالبيا  األلبيان في  ألبانييا وفي  تجد بدا من دعم توحد  وغسالفيا ف  دولة واحدق ومسيتقلة بي

كوسييوفو بدوليية ألبانيييا الكبييرر المسييتقلة. ألن متطلبييا  المرحليية والمسيياوما  بييين المعسييكر ن 

الشيرق  االتحاد السييوفيت (والغرب  الوال ا  المتحيدق(تطلبت القبييوا بوضيط اإلقليييم تحيت الهيمنيية 

ييية األقيياليم فيي  االتحيياد الرييدرال  سيينة مضييت.وبحقو  أقييل ميين بق51الوربية اليوغسييالفية( طيليية

اليوغسالف .إن التبدا ف  متغيرا  السياسة العالمية بعد انهيار المعسكر الشرق  قيد رفعيت غطياً  

مهما عن جدور التماسي اليوغسالف  على أسل سياسية فقط.فبيزواا هيرا العاميل ظهير  عواميل 

تلييت سييقوط االتحيياد السييوفيت  أخييرر لهييا الوييدارق فيي  التييهثير كانييت حاسييمة فيي  المراحييل التيي  

والمعسيكر الشيرق  ,فهوربييا الموحيدق أو السياعية نحييو الوحيدق لهييا أسيل جد يدق ال تخلييو مين عمييق 

قييوم  ود نيي  وحتييى عرقيي   ييؤثر فيي  السياسيية حتييى فيي  أكثيير الييدوا الغربييية اسييتقرارا كررنسييا 

سيييييين وبر طانييييييا وهولنيييييدا واليييييدنمارك ناهييييييي عييييين  وغسيييييالفيا بليييييد التجيييييرر العرقييييي    ح

( كما إن المساوما  السياسية الت  تنجم داخليا بسبب الحيراك السياسي  03,ص0223,عبدالقادر,

المسييتمر فيي   وغسييالفيا بشييكل عييا  أو فيي  كوسييوفو بشييكل اخيي  كنتييال للسياسييا  الحكومييية أو 

الدولية توجد أنواعا وأشكاال جد دق من المواقف السياسيية تلقي  بظاللهيا بشيكل متجيدد عليى الواقيط 

 الجغراف  السياس  كمحولة نها ية بين الحين واآلخر.

 أسباب قومية. -3         
ال تكاد تيركر  وغسيالفيا أو البلقيان إال وهكير  مشياكل التنيوع القيوم  والعرقي  فيها.فوصيرت              

انل بهنها منطقة التنوع القوم  و نبغ  التنو ه إلى أن التنوع القوم  ,بحد هاتيه ,عاميل تنياغم وتجي

ف  الدولة أو المنطقة لميا  رضي  مين تالقيح للحضيارا  ميط بعضيها وفي  ظيل جيو مين االسيتقرار 

والتعا ل السلم  ت نتخب األجياا بهعلى مستو اتها الرهنية والبدنية والركر ة.وتلي فرصيةه للتسيام  

علييييييى عقبييييييا  التضيييييياد والتنييييييافل الييييييال مشييييييروع والرغبيييييية فيييييي  إقوييييييا  اآلخيييييير. نيرين 

 .(7,ص0237عبدالمنعم,

 حوييل وفيي  أوقييا  معينيية وألسييباب بعضييها موضييوعية أن تتجييرر فكييرق القومييية حييد اإلفييراط             

 الشوفينية( لدر شعب ميا رغبية في  السييطرق واالسيتعال  عليى الغيير أو للحرياظ عليى خوا ويه 

 وصرته المعرضة لالندثار بسبب الضغط من قومية أخرر.وهيرا األمير  نطبيق عليى القومييا  في 

البلقييان بشييكل عييا  و وغسييالفيا بشييكل خيياص وميين ضييمنها الشييعب األلبييان  المسييلم والوييرب  

 (.-0-المسيح  ف  كوسوفو جدوا 

 1112الوجود القومي في كوسوفو -2-جدول

 نسبتها  %          عددها        القومية        

 %    37 0,553,822 البان

 %    9,5 32,795 صرب

 %    9,9 97,158 غجر

 %     9    83,122 مونتنغر ون

 %     1,2 01,537 أتراك

 %     0,9 95,935 مسلمون

 %     0,7 80,972 قوميا  أخرر

 %011 0,205,282 المجموع
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المودر : موقط االمم المتحدق,دا رق شئون اإلعال  , جداوا موجز األعماا 

 . 9101السنوي,

 

 

 وارها اليوغسالف التوز ط االثن  ف  كوسوفو وج -9-خارطة

 
 International World Atlas Germany,1990المودر:عمل الباح  باالعتمادعلى:

 
لقد ساد التعا ل السلم  لرترا  مزدهرق بين الشعبين طيلة قرون سوا  تحت السيطرق العثمانيية             

ير  ال ميزارع وطير  النقيل اإلسالمية أو الوربية المسيحية وبنيت خاللها القالع والحويون وعمر

والشييييييييييواخ  التار خييييييييييية القا ميييييييييية الييييييييييى اليييييييييييو  دال ييييييييييل كبيييييييييييرق وأكيييييييييييدق علييييييييييى 

(لكيين تخليل فتييرا  الهييدو  تليي إمييا التيدخل السياسيي  الييدول   8,ص9101هلي بوشكين,الكسيندر,

الخارج  أحيانا أو الرغبا  القومية المررطة باالستقالا الت  تيركيها المطيامط المختلرية نحيو بسيط 

ى األر  والسكان المجاا الجيوبولتيك (كما حول ف  فترا  التطهير العرق  واليد ن  النروه عل

(مين القيرن 0222-0225(وف  كوسوفو 0221-0229(و 0208-0200ف  البوسنة والهرسي 

العشيير ن بييدافط قييوم  بالدرجيية األسييال  عييزز ميين كييل هلييي النزعيية القومييية التيي  اجتاحييت أوربييا 

 (.-9-.  جدوا (0221بزواا المعسكر الشرق   

 

 1112األديان في كوسوفو -1-جدول

 نسبتها  %            عددها            الديانة

 %  32,0  0,519,511 مسلمون
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 %  3,9 011,229 أرثوهكل

 %  0,8 99,510 كاثوليي

 %  0,9 99,901 أد ان أخرر

 % 011 0,311,511 المجموع

 رق شئون اإلعال  , جداوا موجز المودر : المودر : موقط االمم المتحدق,دا

 . 9101األعماا السنوي,

 

 أسباب إقتصادية.-4         
إن التوجها  الحالية للقور العالمية, إقتواد ة, بالدرجة األسال ألن ميدان التنافل الجيوبولتيك             

والزراعيية  المعاصر هو تنافل على الثروق والسيطرق المبكرق على موادرها المتنوعة الوناعية

الرأسيييمالية,لرا فيييال  نبغييي  فويييل السيييبا  العيييالم  للسييييطرق العسيييكر ة عليييى العيييالم عييين السيييبب 

 .(05,ص9119االقتوادي ورا  هلي. جاب هللا,بخيت,

وانطالقييا ميين كييل هلييي وتهسيسيياً عليييه ,سييعت الييدوا الكبييرر لبسييط النرييوه علييى أوربييا بشييطر ها            

  تقر بيياً ثيم اسييتمر  المحيياوال  لميد النرييوه ألبعييد مين هلييي إلييى الشيرق  والغربيي   إليى أن توحييد

التوجه نحو مناطق الوفرق االقتواد ة األخرر السيما ف  الشر  األوسط بنرطه وأرضيه وثرواتيه 

األخرر وكانت البلقان ,ومنه كوسوفو وال زالت, حلقة الربط البري بين أوربيا مين جهية والشير  

بيرلين المقترحيية ميين األلمييان قبيل قييرن الزالييت قا ميية - ييد بغييدادالمقويود ميين جهيية ثانيية فسييكة حد

بطر ق بري تنرر  الوال ا  المتحدق األمر كية بتهمين وصوا إمداداتها من الطاقية مين الشير  إليى 

الغرب عن طر ق الخليج العرب  وتركيا مرورا بالبلقان وصيوال ألوربيا وألجليه وضيعت القواعيد 

والرغبة المستمرق ف  ضيم وتوسييط دوا حليف النياتو لتشيمل دوالً  العسكر ة ف  مقدونيا وسلوفينيا

تقط على هرا الطر ق كرد ف لقنياق السيو ل أو حتيى كبيد ل عنهيا إها دعيت الضيرورق ليرلي وهليي 

 جز  من مساع  ربط العالم ف  منظومة إقتواد ة موحدق  كون إطارها العولمة.

 األهمية الجيوستراتيجية لكوسوفو:ثانيا:         
بسبب ما تشكله كوسوفو من حلقة للربط ف  الجسر البري اليري  يربط أوربيا الموحيدق بالشير               

اإلسالم  المتضمن لمنطقة الشر  األوسط عالية األهمية وبسبب ما  مثله التنوع السكان  فييه مين 

رق عليه.هيرا نقطة ضعف جيوبولتيك  ف  تركيبته وبالتال  إمكانية التدخل ف  شؤونه وحتى السييط

التنوع اوجد تميزا لكوسوفو برغم صغر الحجم  سكانا ومساحة وجعل األنظار تتوجه إليه التخياه  

معبييرا فيي  هلييي الطر ييق الييرابط بييين الشيير  والغييرب باتجييا  اليينرط العربيي  الييرخي  والمتييوفر 

ور  والسو  االستهالكية المرتوحة,فضال عن عمق الخالف التيار خ  بخووصيه مقارنية بميا  جيا

من مناطق تكاد تتوحد وتستقل على صيغة قومية بارزق .إن منطقة مثل كوسوفو فيها مميزا  مين 

القوق وبعض صرا  الضعف ,ف   ن واحد, تستهوي الدوا والقور الراغبة بالسييطرق وميد النريوه 

رب إلى أماكن جد دق.فتميز  كوسوفو بالقوق بما هكرنا  من مزا ا الموقط اليرابط بيين الشير  والغي

وبوييرا  الضييعف بسييبب انعكييال مشيياكله الداخلييية علييى وضييعه العييا  وحاجتييه الدا ميية لراعيي  

خارج  كاألمم المتحدق أو صربيا أو الوال ا  المتحدق كما حول مؤخرا الن أسال مشاكل اإلقليم 

داخلييية تيينعكل سييلبا علييى قوتييه الجيوسييتراتيجية  حيياوا صييانط القييرار السياسيي  تعو ضييها بتلييي 

غير المتكافئة مط حلرا  مقترحين غالبا ما  كونون ف  وضيط االسيتعداد السيتغالا اإلقلييم  العالقا 

-0229(ثييييم صييييربيا 0229-0291(و وغسييييالفيا 0291كمييييا حوييييل ميييين قبييييل ألبانيييييا قبييييل 

   (. 9101(فالوال ا  المتحدق  خر األمر 9112

ع بيين المعسيكر ن العيالميين ,فقيد وكنتيجة للظروف الت  فرضتها حقبة الحيرب البياردق والويرا            

كان للسياسة الدولية تجيا  كوسيوفو او القضيا ا المشيابهة معنيى ودالال  أخالقيية واعتبار ية  مكين 
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التنبؤ بها مسبقا ,كما هو متداوا ومتعارف عليه ف  السياسا  الدولية ف  الرترق الت  سبقت إنهييار 

والثوابيت االعتبار ية التي  نيودي بهيا حينئير  (,وعليه فكثير من المسلم ا 0221القطب الشيوع   

كانت ألغرا  تكتيكية تتطلبهيا لعبية الموازنية في  القيور الدوليية .لكين بكسير هليي التيوازن وتليي 

الخشية من المقابيل وظهيور القطيب األمر كي  الواحيد كقيوق عالميية مسييطرق وبيال منيازع حقيقي .  

الممنيوع في  الحيراك السياسي  عليى المسيتور أوجد هرا التغير قيوانين جد يدق وضييرق مين مسياحة 

 الدول  وبخاصة كوسوفو.

عامييا الماضييية تحقيييق اسييتقالا اإلقليييم 91لقييد حاولييت حركييا  التحييرر والقييور القومييية طيليية             

 كوسيييوفو(ف  دولييية مسيييتقلة كبقيييية اعضيييا  االتحييياد اليوغسيييالف  الريييدرال  ضيييمن إطيييار الدولييية 

تركي االخيرق وتقسيمها الى عدق دوا سارعت أوربا والمجتمط الدول   اليوغسالفية أو خارجها بعد

إلى االعتراف بها ,لكن هلي لم  حول مط كوسيوفو,بل ظيل اليرفض قاطعيا ليرلي سيوا  في  داخيل 

 وغسيالفيا ألسييباب تتعليق بالنظييا  السياسي  القييا م حينهيا والييري ليه وجهيية نظير  الخاصيية وال ميين 

الكبييرر كالوال ييا  المتحييدق األمر كييية راعييية مراوضييا  دا تييون  المجتمييط الييدول  ,السيييما الييدوا

( والت  لم تقبال استقالا اإلقليم المتطلط ليرلي 0223(,وفرنسا راعية مراوضا  رامبو يه 0221 

الموقف بل أكدتا على وحدق األراض  اليوغسالفية,وكرلي بر طانيا وألمانيا وروسيا وكيل االتحياد 

 التالية:األورب  والوين,ولألسباب 

متطلبا  الحرب الباردق ,وتجنب كل من القطبين التواد  مط اآلخر وهو أمر اسيتمر طيلية  -0

الحرب الباردق ولم  تغير,إال باستثنا ا  بسيطة ف  المواقف ,ال ترقيى اليى دعيم االسيتقالا 

من جهة وال الى القوا بالتضاد مط المعسكر اآلخر ألجل كوسوفو,مهما بد  ملحيةً سياسيياً 

 سانياً من جهة ثانية.اوان

إلتزا  عقا دي بين اليدوا وعيد  القبيوا بتجز تهيا إنطالقياً مين مبيدأ الشيراكة ,كيدعم روسييا  -9

ليوغسييييييييييالفيا الشيييييييييييوعية السييييييييييابقة, وقوفيييييييييياً بوجييييييييييه االمبر الييييييييييية األمر كييييييييييية 

 (.2,ص9101 بوشكين,الكسندر,

عييم دوليي  ضييعف حييدق المطالبييا  القومييية علييى مسييتور األقيياليم الوييغيرق وعييد  وجييود د -8

عامييا الماضييية,ألن الييدوا بمجملهييا ومنهييا الييدوا الكبييرر مليئيية باألقليييا  91لها,السيييما اا

والقوميا  المتعددق فال ترغب برتح باب األقليا  القومية ف  ظل سجاال  الحرب العقا د ة 

 الممتدق جغرافيا ف  كل العالم. 

ا  كوسوفو قد تغير  دواعيها ,بحسيب إن إلتزاما  القور الكبرر وبخاصة الوال ا  المتحدق تج  

الوال ا  المتحدق باألقل ,وأصبح االلتزا  بوحدق  وغسالفيا كبلد غير منحازعد م الجدور بد اً من 

(حتيييى مرحلييية دعيييم اسيييتقالا كوسيييوفوإه 0228-0220( ميييرورا بتجز تهيييا تباعيييا  0221عيييا  

ية بيرميل,جر يييدق دولييية اورب 99دولييية منهيييا  52( 9100إعترفيييت بهيييا    اليييى مطليييط عيييا   

 (استجابة لمتطلبا  مرحلة جد دق من أهم هر  المتطلبا :9101الشر ,

ز ييادق تقسيييم المقسييم وتجز يية المجييزأ ,والمقوييود بييرلي  وغسييالفيا الموحييدق فيي  الحاليية  - أ

 األولى وصربيا ف  الحالة الثانية.

دق دعييم األطييراف والجهييا  الضييعيرة فيي  الوييراعا  السياسييية ,وهيير  إسييتراتيجية بعييي - ب

النظييير فييي  السياسيييية الخارجيييية األمر كيييية,تحت مختليييف اليييررا ط التار خيييية والقوميييية 

والسياسييية حتييى تجعييل منهييا قضييا ا عالمييية وتحوييل علييى االعتييراف الييدول  ,فتحقييق 

 -مطلبين ف   ن واحد:

 ز ادق الضعف والتجز ة ف  جسم الدولة او المنظمة او الكيان المعادي. -0

 حليف ضعيف تكون تبعيته لها ف  النها ة.الحووا على  -9       

إ جيياد مييوطا  قييد  فيي  منيياطق كييان  تعييرر الوصييوا اليهييا سييابقاً بطر ييٍق شييرع   دعييم  - ل

 حركا  التحرر القومية وحقو  األقليا  (.
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إكميياا حلقييا  االلتريياف حييوا الخوييو  وقطييط الطر ييق عليييهم للتوسط السياس (كروسيييا  - د

 ا و القوم (كوربيا وف   ن واحد.و االقتوادي(كالوين و التار خ (كتركي

 ستراتيجية القوى العالمية تجاه كوسوفوثالثا: 

                                                                                                                                                   

اهتماما  المجتمط الدولى  النظا  العالمى الجد د, اتسعت ف  أعقاب الحرب الباردق وبروز مرهو 

وفى مقدمتها قضا ا األمن High Politics)من التركيز فقط على قضا ا السياسة العليا 

حقو   (مثل(Low Politics الدنيا  واإلستراتيجية, إلى التركيز أ ضاً على قضا ا السياسة

والتنمية االقتواد ة واالجتماعية  وغيرها  البيئة,اإلنسان, الد مقراطية, األقليا , الالجئين, 

بجواز التدخل العسكرر الخارجى من أجلها. ومط  وأصبحت هر  القضا ا من المسا ل التى  عترف

الشرقية, وتدخل حلف الناتو فى كوسوفو, توالت عمليا   تدخل األمم المتحدق فى الووماا وتيمور

تواعد الجدا على الوعيد العالمى, حوا أولو ة  اإلنسانية, التدخل تحت غطا  االعتبارا 

 .الوطنية, أ  بالتدخل اإلنسانى, خاصة أثنا  الوراعا  والحروب األهلية التمسي بمبدأ السيادق

وكان للقارق األوربية رت تها الخاصة إزا  هرا الجدا, إه طرأ  تغير فى الموقف األوربى من 

مستور الممارسا  الرعلية من جانب الدوا  التدخل اإلنسانى,على المستور الركرر وعلى

 والتنظيما  اإلقليميةاألورب . 

فعلى المستور الركرر, تواعد الحد   عن ثقافة التدخل اإلنسانى. وسعت ألقور العظمى لوضط   

ضوابط التدخل بغية اإلفادق منها وتحقيق المكاسب الجيوستراتيجية . أما على مستور الممارسا , 

استعداداً وقبوالً للتدخل اإلنسانى, خاصة بعد التقد   نظيما  األوربية أصبحت أكثرفإن الدوا والت

مرهو  الوحدق األوربية , وإقرار إمكانية التدخل فى بعض الحاال  إه تكرل لوا حه على الحق  ف 

الحرب واإلبادق الجماعية  والجرا م ضد  فى التدخل فى الظروف الخطيرق وهى تحد داً ,جرا م

فى مطالبة االتحاد األورب  بالتدخل من أجل  نية , والن  أ ضاً على حق الدوا األعضا اإلنسا

استعادق السلم واألمن فيها. و  دعم هرا االتجا  على مستور التنظيما  اإلقليمية الررعية, إه أقر  

ة البوسن التدخل ألغرا  إنسانية فى محيطها اإلقليمى. وتعد حاال  التدخل فى كل من إمكانية

والهرسي وكوسوفو لتلي األسباب شرعية ومبررق.وهناك اولو ا  تتحدد بموجبها رت ة القور 

شبانة  ( تجا  كوسوفوتتعلق بالسيادق الوطنية و حقو  اإلنسان العالمية الستراتيجية

  (.87,ص9101,أ من,

دق, الرر تبلور أما مرهو  السيادق الوطنية, فالبح  من منظار جيوستراتيج   تبنى مرهو  السيا     

الوطنية  القانون األوروبى  القانون الدولى التقليدر (. وفى ظل هرا القانون كان للسيادق فى إطار

نطا  تطبيقه  مرهو ه مطلقه هو وجهين, أحدهما داخلى واآلخر خارجى. والوجه الداخلى  قتور

و قود به أن تد ر الدولة  على عالقة الدولة بمواطنيها وداخل إقليمها بحدود  السياسية المعلومة,

لها السلطة الكاملة على اإلقليم  كافة شئونها الداخلية بدون تدخل أ ة سلطة خارجية, وأن  كون

للدولة وحدها. أما الوجه الخارجى, فينورف إلى  واألشخاص داخل الدولة. و عد هلي مجاالً حكراً 

و عن  أن تد ر الدولة شئونها الخارجية والكيانا  الدولية األخرر.  عالقة الدولة بغيرها من الدوا

أخرر, وأن  كون لها الحر ة فى تحد د عالقاتها بسا ر الدوا  بدون تدخل سلطة

 (.99,ص0237األخرر نعمة,كاظم هاشم,



 اإلنسانيةجامعة االنبار للعلوم مجلة 

 1122 األولالعدد 

 

 التحول الجيوستراتيجي في السياسة الدولية :إستقالل كوسوفو

 06                                                       د. أحمد داود حميد العيساوي

من  استخدا  القوق العسكر ة التدخل اإلنسانى, بمعنا  الواسط,   ال  قتور على مجرد إن مرهو     

حكومتهم أو اطراف النزاع المشتركة  من المعاملة التعسرية من جانب أجل حما ة مواطنى دولة ما

 الحاال  اآلتية: حما ة مواطنى الدولة او اإلقليم أو األقليا  فيه.  بل  تعدر إلى التدخل فى

الحاكمة وكرا  الموجودق فيها من تعسف  رتكب ضدهم , بما فى هلي مساندق ثوراتهم ضد السلطة

وير ومشروعية كل هلي واالنتقاا من موقف عد  التدخل الى التدخل مطالبهم بحق تقر ر الم

فالبح   تعامل مط التدخل اإلنسانى على إنه   (.9113المباشر ألعتبارا  معينة أفا  عربية,

الخطوق الت  تتبعها خطوا  ف  طر ق االهداف الجيوستراتيجية للقور المؤثرق فيه. ومن الجد ر 

 ال  زاا قا ماً  -ادق الوطنية والتدخل اإلنسانى كانت موضوعاً لجدا واسطبين السي بالركر أن العالقة

بين العد د من االتجاها  فى السياسة الدولية. و مكن التمييز بين ثال  اتجاها  أساسية ف  هرا  –

 : الشهن

خل الدولى, والتى ترفض التد  تبنى هرا االتجا  النظرق التقليد ة فى القانون  :األول االتجاه 1- 

التدخل اإلنسانى أ ا كانت أشكاله أو  اإلنسانى رفضاً مطلقاً. فيرر هرا االتجا  عد  مشروعية

إزا  التدخال  الخارجية. نظراً  (Sanctity of State) أساليبه , وضرورق حما ة قدسية الدولة

تراقى, بل و عد المبادئ األساسية للقانون الدولى العرفى واال ألن مبدأ عد  التدخل ال  زاا  مثل أحد

 نافرق. وإن الخرول على هرا المبدأ  نطور على مخالرة صر حة لقواعد القانون قاعدق قانونية دولية

فى العالقا   الدولى وألحكا  ميثا  األمم المتحدق وقراراتها ها  الولة, التى تحظر استخدا  القوق

مجلل األمن. كما أن  لتى  قررهاالدولية إال فى حاال  الدفاع الشرعى وتدابير األمن الجماعى ا

القضا ية التى استقر  عليها  إضرا  المشروعية على التدخل اإلنسانى  تعار  مط السوابق

  . القانون والتنظيم الدوليين محكمة العدا الدولية , األمر الرر  هد  مبادئ وقواعد

خل  مثل انتهاكاً للسيادق أن التد Edward Luttwak وفى إطار هرا االتجا   رر إدوارد ليتواك    

قد أد  من الناحية الرعلية إلى تعطيل جهود التسو ة السلمية  الوطنية , وأن معظم أشكاا التدخل

وإطالة أمدها. خاصة وأنه  ؤدر إلى تجميد الوراعا  بشكل تحكمى ,  للوراعا  الداخلية,

أجل السال  وهو الحما ة للطرف األضعف إزا  رفض تقد م تنازال  من  و وفر نوعاً من

حول مط اقليم كوسوفو بعد اتراقية دا تون  Gordanجراها  . كما ههب جوردان0221امره

Graham براتها وبشكل  إلى أن حق كل دولة فى السيادق واالستقالا وإدارق شئونها الخاصة

قد ر, درجة كبيرق من الت مستقل, إنما هو من الحقو  العادلة التى كرلها القانون الدولى, ومنحها

حق الدولة فى  فإها كان.(83,ص9101شبانة ,أ من,(تول إلى ما أسما  بـ   القداسة الخاصة ( 

على كل دولة توجب  االستقالا بإدارق شئونها الخاصة حق عادا , فإن هناك أسساً أخالقية تقط

ا  عليها عد  التدخل فى شئون الدوا األخرر وهو األمر الري ظلت األطراف األوربية والوال 

 المتحدق تدعمة تجا   وغسالفيا السابقة حتى حانت ساعة التبدا الحقا.

القليلة المهمة التى ترتكن إليها   عد أحد األدوا  -باإلضافة إلى السيادق  –أن مبدأ عد  التدخل     

 األقور.وأن هرا المبدأ  لعب دوراً حيو اً بالنسبة الدوا الوغرر فى تعامالتها مط الدوا الكبرر أو

بعد االستعمار. و نطبق هلي بشكل خاص على الدوا األوربية  للكثير من الدوا ف  مرحلة ما

السياسى اآلمن لتحقيق تطلعاتها المشروعة فى بنا  الدولة وتحقيق  الوغيرق التى تحتال إلى المناخ

و  اإلنسان, لحق مسلةم به فى القانون الدولى  سمح بالتدخل لحما ة حق وبالنتيجة فال وجود. التنمية
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ما  أمر مرفو  قانوناً, حتى إها كان بهدف منط انتهاكا  حقو  اإلنسان التى ترتكبها دولة بل هو

و رر أنوار هرا االتجا  أ ضاً أن حقو  اإلنسان مسهلة نسبية, وأنه ال توجد  . تجا  مواطنيها

الدوافط  ياً, بدليل أنعالمية ثابتة تحدد ماهيتها, وهو ما  جعل التدخل اإلنسانى انتقا  معا ير

أجل التدخل لحما ة  اإلنسانية التى استند  إليها الدوا الغربية للتدخل فى كوسوفو, لم تتوافر من

ا فى لبنان أوالمسلمين زة فى الشيشان, وغيرهم  الشعب الرلسطينى أواألكراد فى تركيا, أوالسك ان الع 

الكثير من دوا العالم السيما قليلة التهثير ف  و دعم هرا االتجا   . من الشعوب واألقليا  المضطهدق

ساحة القوق الدولية وان كانت مهمة ف  ثقلها السكان  واالقتوادي والتار خ  مثل المانيا والويين 

 والبراز ل واسبانيا.

واجباً  تعين على   دافط أنوار هرا االتجا  عن التدخل اإلنسانى  و عد  بعضهم  :االتجاه الثانى2-

تعسف السلطة الحاكمة  ف  منطقة ما  الدولى القيا  به, سوا  لحما ة حقو  اإلنسان إزا المجتمط 

من صنط اإلنسان,  وه  كوسوفو ف  حالة دراستنا, أو لمواجهة  ثار الكوار  الطبيعية أو التى هى

 حقو  اإلنسان. بل تمادر بعض أو للدفاع عن القيم الد مقراطية, التى تعد ضمانة أساسية لتدعيم

الدوا األخرر التى تنتهي حقو  اإلنسان,  أنوار هرا االتجا  إلى القوا بمشروعية احتالا أراضى

(وبعض أجزا  من 0228( كاحتالا الووماا عا   فيما عرف باسم  االحتالا ألغرا  إنسانية

  دوا غرب إفر قيا.

الوطنية, ومن ثم فإنه ال  ومن هرا االتجا  فإن التدخل اإلنسانى ال  تعار  بالضرورق مط السيادق   

الدولية فى كافة األحواا. بل إنه قد   مثل عمالً غير مشروع, أو مسلكاً غير حميد فى العالقا 

الحاال , خاصة عندما  ستهدف اإلطاحة بالنظم   كون الخيار الضرورر واألفضل فى بعض

تعتمد على التوازن بين بد لة, تطبق مراهيم جد دق للسيادق  الد كتاتور ة وإحالا نظم د مقراطية

ومن ثم,  ؤمن أنوار هرا االتجا  بهن انتهاكا  حقو  اإلنسان  .حقو  الحكوما  وواجباتها

تبرر التدخل إلسقاط النظم الحاكمة المسئولة عن تلي  أصبحت من األمور األساسية التى

جتمط الدولى من أد  بتورفاتها غير المقبولة إلى استنرار الم االنتهاكا , خاصة وأنها هى التى

وبالتالى تكون تلي النظم هاتها هى المسئولة عن تبر ر التدخل اإلنسانى  أجل القيا  بالتدخل,

وتحت .(83,ص9101شبانة ,أ من,  (المشروعية عليه, ومن ثم  جب عليها تحمل تبعاته وإضرا 

ا  طالبان والحرب إلسقاط نظ (0222هر  الرر عة شنت حرب إسقاط نظا  ر يل  وغسالفيا عا   

( إلسقاط نظا  9118( وكرلي الحرب على العرا  واحتالله تماما عا   9110ف  أفغانستان عا   

 الحكم فيه.

سياسة نشطة فى مجاا حقو  اإلنسان, بحي  توبح  وفى ها  االتجا  تؤكد الدوا أنه  نبغى تتبط   

تهاكا  لحقو  اإلنسان واسعة الخارجية, حتى ال تتكرر إن حقو  اإلنسان هدفاً أساسياً لسياساتها

كمبود ا فى عهد بوا بوتا,  وفى أوغندا فى عهد عيدر أمين, وفى  النطا , على نحو ما حد  فى

البوسنة والهرسي  (. إه أن التردد فى التدخل لوقف انتهاكا  حقو  اإلنسان فى0229عا    رواندا

بدون  وسنة ومن ثم كوسوفوهو الرر أوحى للورب بهنه  مكنهم شن حرب إبادق ضد مسلمى الب

( 0228أبر ل   رادع , وقد أ د معهد سان ر مو للقانون الدولى اإلنسانى هرا االتجا , عندما أكد فى

التدابير الضرور ة, بما ف   أنه  جوز لهيئا  األمم المتحدق والمنظما  اإلقليمية المختوة أن تتخر

السكان إنتهاكا  خطيرق وجسيمة وطو لة  عضهلي التدابير الجبر ة, وفقا لترو ضاتها إها قاسى ب
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.و دعم هرا االتجا  و تزعمه الوال ا   حدتها األمد من شهن المساعدق اإلنسانية أن تخرف من

المتحدق األمر كية وبر طانيا واستراليا واليابان وكور ا وكندا وغيرها من الدوا األقل أهمية 

  ة ولو بتبعية واضحة للوال ا  المتحدق األمر كية.والراغبة بإثبا  الوجود ف  ساحة القوق العالمي

وتدعمه أكثر دوا اوربا والعالم و تخر أنوار  موقراً وسطاً بين االتجاهين  :االتجاه الثالث3-

 قبله بشكل مطلق, وإنما  رر أن مبدأ عد  التدخل هو األصل  السابقين. فهو ال  عار  التدخل أو

دق التى  جب أن تلتز  بها الدوا فى عالقاتها الدولية , إال أنه فى وأنه القاع فى العالقا  الدولية ,

فى  الحاال  ال  مكن للمجتمط الدولى أن  قف صامتاً إزا  االنتهاك الوارخ لحقو  اإلنسان بعض

الموضوعية التى  الدوا األخرر. ولكن هرا االتجا   شترط لقبوا التدخل اإلنسانى, توافر األسباب

  :الوطنية. ومن أهم هر  الشروط وابط التى ترشد , وال تجعله مناقضاً للسيادقتبرر , ووجود الض

ومنظماً ومعبراً عن سياسة عامة من جانب الدولة  أن  كون إنتهاك حقو  اإلنسان منهجياً  -ا 

  .مؤقت المعنية, وليل مجرد إجرا  عار  أو

  . أن  كون االنتهاك موجهاً ضد مجموعة كبيرق من سكان الدولة -ب

وقرها دون تحقيق أر  أن  كون الهدف الحقيقى والمعلن من التدخل هو منط المعاناق اإلنسانية أو -ل

ستاراً  خرى ورا   دوافط  أغرا  أخرر . حي  إن الدوافط اإلنسانية قد  سا  إستخدامها لتكون

  .  سيادقأراضى دولة مستقلة ها سياسية أو إستراتيجية قد تمثل إعتدا اً على وحدق أو سالمة

  .أال  كون التدخل انتقا ياً  -د

  . تم التدخل برضى مواطنى الدولة الهدف, وبدون رضى السلطا  القا مة فيها أن - 

من ضغوط سياسية   أن  كون التدخل العسكرر هو الخيار األخير, بعد إستنراه الوسا ل األخرر -و

  .واقتواد ة

إنتهاكا  حقو  اإلنسان بهقل قدر من التكاليف الماد ة  أن  كون التدخل حاسماً وقادراً على وقف -ز

التناسب بين اإلجرا ا  العسكر ة المتخرق ودرجة اإلنتهاك  والخسا ر البشر ة,    مط مراعاق

  .لحقو  اإلنسان

 أن  تم التدخل تحت إشراف األمم المتحدق, للتهكد من مدر حياد القوا  المتدخلة, ومدر -ح 

 سان وإتراقيا  جنيف الخاصة بقوانين الحرب.إلتزامها بحقو  اإلن

والوال ا  المتحدق فى  األوربية بالرغم من حدو  العد د من حاال  التدخل من جانب الدوا    

اإلعتبارا  اإلنسانية لم تكن هى الدافط  شئون الدوا األخرر أثنا  مرحلة الحرب الباردق, إال أن

إليها هو اإلعتبارا  السياسية واألمنية فى الغالب وهرا  للقيا  بهر  التدخال , وإنما كان الدافط

طرأ  بعض التغيرا  على  االمر  ناقض محتور النقطة ثالثا أعال  ومنر نها ة الحرب الباردق,

من السيادق والتدخل, فهصبحت أكثر تقبالً من أر وقت مضى لركرق التدخل  األوربيةمواقف الدوا 

اتر عمليا  التدخل إلعتبارا  إنسانية فى الظاهر بشكل غير تو اإلنسانى, األمر الرر أدر إلى

مط دوا العالم فى األوربية الممارسا  المعتادق فى العالقا  السياسية  حت منمسبو , حتى أصب

  .الوقت الراهن

بالرغبة فى حما ة  على تبر ر تدخلها فى الدوا األخرر األوربيةهرا السيا , دأبت الدوا  وفى   

ن  , كما هو الحاا بالنسبة لتدخل قوا  االمم المتحدق ف  البوسنة والهرسي ورواند حقو  اإلنسا

تتعامل  والكونغو, بل إن بعض الدوا األوربية والوال ا  المتحدق تماد  فى هرا االتجا  , فهخر 

 وليل بإعتبار  عمالً  مط التدخل العسكرر المبرر بإعتبارا  إنسانية بإعتبار  الخيار األوا أمامها,
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الوسا ل السلمية فى مواجهة إنتهاكا  حقو   إستثنا ياً ال  جوز اللجو  إليه إال كخيار أخير بعد فشل

دولة ما أو منط تواعد  ثار الوراعا  الداخلية بشكل  اإلنسان, أو وضط حد لكارثة اإلنسانية فى

(. ومن جهة أخرر, 9118اإلقليميين كما ف  حالة احتالا العرا  عا     مثل تهد داً للسلم واألمن

اإلقليمية األخرر, لمواجهة  أصبحت الدوا الكبرر ت قدم  على التدخل ف  الدوا والتنظيما 

الناجمة عن الوراعا  الداخلية المندلعة فيها, أو  انتهاكا  حقو  اإلنسان والكوار  اإلنسانية

سباب تبتعد عن محتور لها عمليا  التحوا الد مقراط  فيها أل لمواجهة التهد دا  التى قد تتعر 

 النقاط االربعة االخيرق المركورق أعال  وهو األمر الحاصل ف  كوسوفو.

  :في كوسوفو األوربية  التغير الجيوستراتيجي للدول رابعا:

هناك عدق عوامل غير  من الموقف االورب  وحليره االمر ك  للتدخل ف  كوسوفو  مكن    

 اجمالها باالت :

  :اإلنسانى لمتحدة للتدخلتأييد األمم ا  1_ 

التى قا  عليها التنظيم الدولى بعد  بالرغم من أن مبدأ عد  التدخل كان أحد المبادئ األساسية   

اتجهت إلى القبوا بالتدخل اإلنسانى, مؤكدق أن  الحرب العالمية الثانية. إال أن األمم المتحدق

ن جهود المنظمة لوون السلم واألمن جز اً ال  تجزأ م التحقق من إحترا  حقو  اإلنسان أصبح

  .الدوليين

 االتجا  صدر  تور حا  عن األمين العا  األسبق لألمم المتحدق, خافيير در وفى ها   

 ( قاا فيها:   إن عد  االعتدا  على سيادق الدولة0220عا    Javier de Cuellarكو الر

أن  كون  بها, إال أن األمر ال  مكن وسالمة أراضيها وإستقاللها السياسى هى من األمور المسلم

المرابح وعمليا   كرلي إها توور  الدولة أن السيادق الوطنية تتضمن حق الحكومة فى إرتكاب

اإلنقساما  أو مواجهة  اإلبادق المنظمة ضد المدنيين بإسم حما ة النظا  العا  والسيطرق على

مراجعة المجتمط الدولى  ن تتطلبحاال  العويان والتمرد, ومن ثم فإن حما ة حقو  اإلنسا

 ) .99,ص9101لمرهو  السيادق الوطنية (  شبانة,أ من,

مط تولى د. بطرل بطرل غالى منوب األمين العا  لألمم المتحدق,  وقد ت دةعم  هرا اإلتجا     

لمواجهة إنتهاكا   تقر ر  أجندق السال  (, والرر أكد   ضرورق تدخل األمم المتحدق حي  صدر

دون تدخل المنظمة. كما قاا األمين  اإلنسان,وأن السيادق الوطنية ال  جب أن تقف حا الً  حقو 

من الضرورر البح  عن صيغة  ( 0222العا  السابق للمنظمة كوفى أنان فى سبتمبرعا  

أخرر, ألنه واإلعتبارا  اإلنسانية من ناحية توازنية تحافظ على مبادئ األمم المتحدق من ناحية

المتحدق سوف ترشل فى اإلستجابة إلنتهاكا  حقو  اإلنسان القو ة  الويغة فإن األممبدون تلي 

 حد  فى رواندا وكوسوفو(. فى العالم على نحو ما

  :شعب كوسوفو التأييد المحلي للتدخل من جانب    2-

تولى الشعوب بهنرسها  فى أعقاب الحرب الباردق ناد  الكثير من األصوا  بضرورق    

هلي القيا  بعمليا  تقر ر الموير,  ة عن حرظ السلم واألمن فى محيطها اإلقليمى, بما فىالمسئولي

اإلنسانية المواحبة للوراعا  الداخلية ف   من أجل مواجهة إنتهاكا  حقو  اإلنسان والكوار 

األمم المتحدق إلى ترعيل  وفى هرا اإلطار, سعت كوسوفو وغير  من اجزا   وغسالفيا السابقة.

التنظيما  اإلقليمية فى مجاا حرظ السلم  ل الثامن من ميثاقها, والرر  تعلق بتنظيم دورالرو
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أنه ليل فى هرا الميثا  ما  حوا (على من هرا الرول 19واألمن الدوليين, حي  نوت المادق

معالجة األمور المتعلقة بحرظ السلم واألمن الدولى ما  دون قيا  تنظيما  أو وكاال  إقليمية من

فيها ومناسباً ما دامت هر  التنظيما  أو الوكاال  اإلقليمية ونشاطها  ن العمل اإلقليمى صالحاً  كو

اإلستكثار من الحل  أهداف األمم المتحدق ومباد ها وعلى مجلل األمن أن  شجط على متال مة مط

اال  أو بواسطة تلي الوك السلمى لهر  المنازعا  المحلية عن طر ق هر  التنظيما  اإلقليمية

عليها من جانب مجلل  اإلقليمية بطلب من الدوا التى  عنيها األمر أو باإلحالة

  (. 03مارك,ص9113ماالن,(األمن

المتحدق على أهمية الدور اإل جابى الرر تؤد ه المنظما  اإلقليمية  تهكيد األمم وقد صدر    

اكة حقيقية تستند إلى تقسيم السلم واألمن الدوليين, والرغبة فى إقامة شر المحلية فى مجاا حرظ

أكثر رشداً وأقل تكلرة بين األمم المتحدق واالتحاد االورب  بعيدا عن سلطا  الدولة  للعمل بشكل

المباشرق وهو أمر حول ف  مناطق أخرر من العالم كالعرا  مطلط التسعينيا  من القرن 

  شماا العرا   األكراد( بدافط الماض  إه قدمت األمم المتحدق تعاونا مميزا مط الجها  المحلية ف

 لتشجيط التنظيما  والدوا على التدخل بنرسها لمواجهة واتجهت . الحراظ على حقو  اإلنسان

مجلل األمن فى  إنتهاكا  حقو  اإلنسان وغيرها من اآلثار المترتبة على الوراعا  , إه أكد

الدور اإلقليمى  نية تجاهل( بشهن الووماا, عد  إمكا0229أبر ل عا    99فى  710قرار  رقم 

التسو ة السلمية  فى تسو ة هلي الوراع, كما أوضح أهمية دور منظمة الوحدق األفر قية فى

 .  (9113 أفا  عربية, (0229للوراع فى رواندا عا   

إلى تشجط التنظيما  والدوا األوربية على  وفى ها  االتجا , إتجهت الدوا الكبرر وحلرا ها   

إنتهاكا  حقو  اإلنسان المواحبة للوراعا  الداخلية    التدخل, خاصة لمواجهةالقيا  بعمليا

النسبى فى القيمة اإلستراتيجية   فى كل مناطق العالم واقربها لها كوسوفو, وهلي بعد التراجط

الحرب الباردق , باإلضافة إلى فشل تجربت   ألوربا ف  إطار اإلستراتيجيا  العالمية ف  أعقاب

( لكن فرنسا أكد  0229والررنس  ف  رواندا عا    ,0228مر ك  ف  الووماا عا  التدخل األ

انتهى, وأنه  جب على الدوا والحكوما  تحمل  قد  أن عهد التدخل الررنس  ف  الوراعا 

عد  رغبتها ف  التدخل ف  الوراعا  الدولية  المسئولية ف  هرا الشهن . وأعلنت بر طانيا عن

( قراراً بعد  مشاركة الجنود األلمان ف  0225تخر البرلمان األلمان  عا   وبخاصة األفر قية. وا

وأعربت الحكومة النمساو ة عن ها  الموقف  . مها  دولية دون وكالة من مجلل األمن الدول 

خارل حدودها الدولية وبرلي ظلت الوال ا  المتحدق  عندما أكد  رفضها إستخدا  قواتها البر ة

عب الر يل ف  الساحة الدولية والمتحكم المباشر ف  القرارا  الدولية األمر كية ه  الال

بخووص كوسوفو وغيرها من مناطق التطلط األمر ك  إلى نروه جد د كالعرا  مثال إه امتنعت 

( اقترحت الوال ا  0225وفى خر ف   . (9118ألمانيا وفرنسا على غزو  واحتالله عا   

 ,African Crisis Response Force  قية لمواجهة األزما المتحدق األمر كية إنشا  قوق أفر

بحي  تكون مستعدق للتحرك السر ط  وقت األزما , على أن تعمل القوق تحت رعا ة األمم 

التمو ل والتدر ب العسكرر لتلي القوق . وقد  المتحدق , بينما تتولى الوال ا  المتحدق تقد م

الغربية األخرر المساهمة فى تمو ل القوق  عرضت بر طانيا وفرنسا وكندا وبعض الدوا

بين هر  الدوا بشهن بعض تراصيل تلي المبادرق . وفى  المقترحة, رغم الخالفا  التى كانت قا مة

تخريض وجودها العسكري ف  أفر قيا. وتبنت برنامجاً  سمى  ها  االتجا , اتجهت فرنسا إلى
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 Renforcement de Capacites األفر قية لحرظ السلم(  ر كامب  تعز ز القدرا 

Africaines de Maintien de la Paix- RECAMP  وهلي بهدف تدعيم القدرا ,

وبوجه عا  إقتور   .الوراعا  الداخلية فى القارق األفر قية فى مجاا حرظ السلم ومواجهة

جانب قوا  الدوا الغربية فى العالم وكوسوفوعلى تقد م الدعم  عمليا  التدخل اإلنسانى من

ماالن, مارك  ( اللوجيستيكى أو المعونا  الغرا ية للمتضرر ن من الكوار  اإلنسانية المالى أو

 (.99,ص9113,

تواتر التدخال  العالمية إلعتبارا  إنسانية مط  الوع    وفى ضو  ما تقد ,  رجط   

ومنها  مواجهة تلي اإلعتبارا  أصبحت تقط على عاتق السكان هاتهم وهنا أخر  الدوا بهن مهمة

المثاا,  تعيد التركير فى التوورا  التقليد ة الخاصة بالسيادق وعد  التدخل . وعلى سبيل كوسوفو

ر  تدخل اإلمر كان فى كوسوفو بضعف إحتماال  تدخل األمم المتحدق أو أر من الدوا الكبرر  ف سم

-0229ولى  فى هلي الوراع. وبالرعل تهخر تدخل األمم المتحدق طيلة     سنوا  الوراع اال

بينما بادر  الوال ا  المتحدق بهخر زما  المبادرق بالضربة المباشرق لحكومة  (,9111

جا  دور   (  وتقد م المساعدا  اإلنسانية لضحا ا الوراع, ف  حين9111 وغسالفياالسابقةعا  

  . ا البالدلرلي الجهد األمر ك  بتقد م الدعم المادي وإرساا قوا  للمشاركة باحتال بر طانيا مكمالً 

 

  :اإلنسانى تنامى اإلتجاهات الفكرية األوربية الداعمة للتدخل  3- 

الباردق, بدأ    اإلتجاها  الركر ة تتحد  عن  مط تكرار عمليا  التدخل منر نها ة الحرب   

قضا ا السيادق والتدخل وإن البعض دافط عن التدخل العسكرر, مؤكد ن  ضرورق تطو ر الركر تجا 

 له وجود فى أر مكان فى العالم.  عد  التدخل فى الشئون الداخلية للدوا األخرر لم  عد أن مبدأ

والمنظما  بعمليا  التدخل اإلنسانى فى العالم وإلى ضرورق  وان هناك إمكانية إضطالع الدوا

لتعامل الخارجية , و نبغ  ا النظر إلى السيادق بإعتبارها وسيلة لتوفير الحما ة للدولة إزا  التدخال 

أن تتحملها الحكوما  تجا  مواطنيها, ومن  معها بإعتبارها مرهوماً معيار اً للمسئوليا  التى  جب

الجد د تتطلب أنماطاً من نظم الحكم تستند إلى  ثم فإن السيادق الوطنية فى ضو  هرا المرهو 

ترا  حقو  اإلنسان, واإلدارق الرعالة للنقساما  المجتمعية, واح المشاركة الشعبية الد مقراطية,

للثروا  الوطنية. وهنا توبح جميط الحكوما  ملزمة بهن توفر أساساً لشرعيتها,  والتوز ط العادا

 على ضمان الحد األدنى من معا ير الحكم الجيد, وتحمل مسئولية تحقيق أمن ورفاهية  عتمد

الوطنية وبعكل  ى السيادقمواطنيها وكرا كافة المقيمين على أراضيها, وهلي قبل المطالبة بالحق ف

لحد   عن كل هلي وهو أمر استغلته الدوا العظمى ف  تمر ر سياساتها ف  لهلي فال جدور 

 -نسبياً  -نجح  القانون الدولى قد  كوسوفو وغيرها من دوا العالم االخرر على الرأي القا ل بهن

ضبط سلوك الحكوما   ف  ف  ضبط سلوك الدوا إزا  الدوا األخرر, فإنه لم  ثبت نرل الرعالية

السا  ضد الحلرا , رغم تعرضها  إزا  مواطنيها, بدليل أن ألمانيا التى أحجمت عن إستخدا  الغاز

(, 03مارك,ص9113ماالن,(اليهود للهز مة, لم تبد أر ند  على إستخدامه ضد مواطنيها من

والت  لم  عد من  ,وبالتالى  جب صياغة مرهو  واضح للتدخل لمواجهة إنتهاكا  حقو  اإلنسان

بدعور أن التدخل لمواجهتها  مثل  المقبوا التعامل معها باعتبارها شهناً داخلياً, أو الومت إزا ها

التخل  عن المراهيم المطلقة  وعليه ,لقد أصبح لزاماً على المجتمط الدول     .إنتهاكاً للسيادق الوطنية
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المقبوا التعامل مط السيادق وعد  التدخل  عد منللسيادق وعد  التدخل ف  الشئون الداخلية, إه لم  

مواجهة النظم السلطو ة الت  تنتهي حقو  اإلنسان,  كمراهيم مطلقة, ولم  عد مقبوالً أ ضاً عد 

المتحدق الخاصة بعد  التدخل ف  الشئون الداخلية للدوا, حي  إن  بحجة االلتزا  بهحكا  ميثا  األمم

الوخيمة للوراعا  الداخلية تتطلب مراجعة مراهيم التدخل القهر واآلثار  حما ة الشعوب من

 والسيادق الوطنية .

  :مفهوم األمن الوطنى إتساع - 4  

الوطنى مط نها ة الحرب الباردق, إه ظهر   طرأ قدر كبير من التغير على مرهو  األمن   

يق الري كان  تمحور عن مدلوله الواقعى التقليدر الض محاوال  إلعادق تعر ف المرهو , باإلبتعاد

جد د أكثر اتساعاً  ركز على األمن اإلنسان  بما  تضمنه من  حوا أمن الدولة هاتها, نحو مرهو 

المرهو  الجد د لألمن لم  عد التركيز  نوب على أمن  أبعاد متعددق جغرافية واجتماعية. وفى ظل

صبح السك ان أنرسهم هم محور وإنما أ الدولة وأطارها الجغراف  السياس  أو النظا  الحاكم فقط,

الت  قد  تعر  لها األمن  جماعا   . كما اتسط نطا  التهد دا  اإلهتما , سوا  أكانوا أفراداً أو

المر , التدهور البيئ , واالستبداد  الوطن  لتشمل التهد دا  غير العسكر ة الناجمة عن: الرقر,

من الدولة والنظا  الحاكم ف  األ دلوجيا  الس ك ان على أ السياس  . ولعل إعطا  األولو ة ألمن

التدخل من أجل استعادق النظا  وحما ة حقو  اإلنسان,  العالمية  مثل تطوراً جد داً باإلقرار بإمكانية

الداخلية, حتى وإن حد  التدخل دون موافقة صر حة من جانب  وحما ة المدنيين أثنا  الوراعا 

 (.03,ص9113ماالن,( قة ها  العال السلطا  الوطنية فى الدولة

  :فاي كوساوفو السايادة والتادخل اإلنساانى تغيرالموقا  األورباى مان أبعااد خامساا:

األوربية بالتدخل اإلنسانى ف  كوسوفو من جانب األطراف األمميية ليم  سيهم  إن قبوا الدوا  1-  

تليي  ا تحيد مخاوفها إزا  التدخل األجنبى فيهيا مين جانيب اليدوا الكبيرر, وخاصية عنيدم ف  تبد د

اإلنسيان في  اليدوا  ميط تزا يد إحتمياال  التيدخل لحما ية حقيو  التدخال  خارل إطار األمم المتحدق

التى  وجد تداخل إثنى بين شعوبها وكل اوربا معرضة لمثيل هليي بحكيم وجيود هيرا التيداخل االثني  

 فيهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا.

ى  وجيد تيداخل إثنيى بيين اإلنسيان فيميا بيين اليدوا التي تزا د إحتمياال  التيدخل لحما ية حقيو   2-  

   شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعوبها.

تزداد إحتماال  تدخل الدوا لدعم الجماعا  التى تعيل فى اليدوا األخيرر إها  فمن المنطقى أن    

 الجماعيا  تشيترك فيى إنتما هيا اإلثنيى ميط النخيب الحاكمية فيى اليدوا المتدخلية, سيوا  كانيت هير 

أو  دتها علييى المشيياركة فييى السييلطةأو مسيياعلمسيياعدق هيير  الجماعيية فييى مواجهيية التمييييز ضييدها, 

كل مين سيلوفينيا وكرواتييا  الستقالاالحووا على الحكم الراتى. وعلى سبيل المثاا الدعم االلمان  

بعد اعالنهما االستقالا مباشرق ومن ثم  ترتب على هلي القرارا  المتداخلة من قبل الدوا االوربية 

نهيا في  احييان اخرر,وهيو أحيانا ثم التراجط ع بعض الدوا ومنها كوسوفو الستقالاوغيرها دعما 

  حوييييييييييييييييل تمامييييييييييييييييا فيييييييييييييييي  موضييييييييييييييييوع الدراسيييييييييييييييية.  االمرالييييييييييييييييري

اإلنسيانى, سيوا  مين خيالا  حرص التنظيما  والدوا األوربية على إثبيا  مشيروعية تيدخلها  3- 

فقيط, دون السيعى لتحقييق أغيرا   اإلعيالن عين أن الهيدف مين التيدخل هيو اإلعتبيارا  اإلنسيانية
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الشيرعية للدولية الهيدف, أو أن التيدخل  عليى طليب الحكومية اً القيوا بيهن التيدخل تيم بنيا أخيرر. أو 

  . تسيييييييييييييييييق ميييييييييييييييييط أحكيييييييييييييييييا  المواثييييييييييييييييييق الدوليييييييييييييييييية واإلقليميييييييييييييييييية

األوربي  التيى شيهد  تورطياً مين جانيب األطيراف  إن هنياك بعيض حياال  التيدخل اإلنسيانى  4- 

نسيان. ومين أبيرز األمثلية ميا قاميت بيه اإلنتهاكيا  لحقيو  اإل المتدخلة هاتها فى إرتكاب الكثيير مين

, بيدعور  من عمليا  انتقامية واسعة النطا  ضد المسلمين فيى البوسينة والهرسيي القوا  الروسية

أنهم  ؤوون عناصر من القوا  المقاومة ,كما أكيد  التقيار ر تيورط الجييل الويربى فيى عملييا  

 (.9113 أفا  عربية, القتل واالغتواب وإختطاف األطراا

                   في كوسوفو  الدوليالتغير الجيوستراتيجي  ادسا:س

أد  إلى تغير اإلدراك العالم  لمرهو  السيادق, حي  تآكل  تضافر  مجموعة من العوامل التى   

للسيادق الوطنية , ليحل محله مرهو  نسبى  خر لها, ومن أهم هر   -تدر جى بشكل -المرهو  المطلق

  :العوامل

                         :ق برامج التثبيت والتكي  الهيكلىتطبي -1

طبقت أغلب الدوا وأولها األوربية الشرقية والت  منها  وغسالفيا ومن بعدها صربيا أعقاب    

الحرب الباردق برامج التثبيت والتكيف الهيكلى  . وقد تضمنت تلي البرامج إجرا ا  شاملة 

يض قيمة العمال  الوطنية, والخوخوة, وتحر ر أسعار طر ق تخر للصالح اإلقتوادر, عن

الكل  . وقد ناا هلي من سيادق الدوا نظراً ألن تطبيق تلي البرامج  الورف, وتثبيت االقتواد

اإلحتيال  أرغمها على قبوا التدخل الدول  المباشر ف  إدارق سياساتها اإلقتواد ة, وهلي فى ظل

 ضاً إلى تراجط الدور اإلجتماعى للدولة , وتقييد قدرتها على الشد د للمعونا  الدولية, كما أدر أ

من قبل, على تحقيق األمن العا , وكسب  تقد م الخدما  االجتماعية األساسية الت  كانت تؤد ها

المطلق للسيادق, خاصة مط إنتهاك العد د من  الته يد السياس  . وقد تسبب ف  تآكل المرهو 

 تماعى المبر  بينها وبين الدولة, مما دفعها إلى التخلى عن وال ها للنظا اإلج الجماعا  االثنية للعقد

  .الحاكم وتكو ن تنظيما  عسكر ة تقو  بدور الدولة فيما  عرف بإسم  الدولة الظل(

              :الخارجية الشروط السياسية واإلقتصادية للمعونات -2

األخرر شروطاً سياسية, بخالف  دوافرضت الدوا والمؤسسا  الدولية المانحة على ال   

الهيكلى, وطالبتها بالوفا  بها من أجل  الشروط اإلقتواد ة المرتبطة ببرامج التثبيت والتكيف

عرف بـ الشروط السياسية اإلقتواد ة (.  الحووا على المساعدا  والقرو  الالزمة, فيما

ا  نطور عليه هلي من إحترا  التحوا الد مقراطى, بم وتركز تلي الشروط السياسية على ضرورق

المشاركة السياسية, وإدخاا مراهيم المحاسبة الحكومية, وتحقيق  حقو  اإلنسان, وتوسيط نطا 

المؤسسية, وضمان إستقالا القضا . ومط قبوا الدوا لتلي الشروط, تحت  قدر أكبر من الشرافية

 وخ التقليدر لمرهو  السيادقاألزما  اإلقتواد ة وتراقم أعبا  الد ون, إزداد ضعف الرس وطهق

 (.958,ص0227 غرباوي,عل  صالح, .المطلقة الرر تمسكت به الدوا منر اإلستقالا

      :الرقاباااااااااة الدولياااااااااة علاااااااااى االنتخاباااااااااات -3

األميم  مبدأ الرقابة الدولية على االنتخابا  أمراً مقبوالً على المسيتور العيالمى, وقيد أ يد  أصبح   

وهيو .الرقابية إنها سمحت بمشياركة التنظيميا  غيير الحكوميية فيى عملييا  المتحدق هرا اإلتجا , بل
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األمر الري  ندرل على الدوا المستقلة حد ثا ف  كل منياطق العيالم وبضيمنها االنتخابيا  في  اليدوا 

الت  استقلت عن  وغسالفيا السابقة كوربيا أو كرواتيا أو سلوفينيا,لكن هلي افرز بالنها ية تويادما 

لي الدوا والت  باتت تجدد نرسها مط كل انتخابا  مما اوجد خرقيا في  مويداقية تليي مط حكوما  ت

ير القرار فيها السيما ها   الحكوما  وصعوبة التغاض  عنها بالنسبة لألمم المتحدق والقور الت  ت سر

شؤون الدوا األخرر والت  تجد ف  هر  النقطية  الغر  المسبق والراغبة بتبر ر التدخل ف 

مين جهية  ساهم فى تآكل المرهيو  المطليق للسييادق الوطنيية مركز ا لرلي وهو مامروال 

  والشيييييييروع بيييييييالتحوا نحيييييييو جيوسيييييييتراتيجية جد يييييييدق مييييييين جهييييييية ثانيييييييية.

      :تزاياااااااد إساااااااتخدام شاااااااركات األمااااااان الخا اااااااة -4

التيى تجنيد  لشيركا  األمين الخاصية, أعقاب الحرب الباردق تزا د إستخدا  العد يد مين اليدوا فى    

والعيالم االسيالم  لشيتى  مرتزقة من دوا أوروبا الغربية, والوال يا  المتحيدق, وأمر كيا الالتينيية,ال

 االغرا  ف  كوسوفو. وتؤدر تلي الشركا  خيدما  كثييرق مين أهمهيا: تيوفير المقياتلين, واليدعم

 اللوجستى, وإنشا  وإدارق معسكرا  التدر ب على تكتيكا  الرر  الخاصة والمواجهة ف  حيروب

نقييل البتييروا  العوييابا  والتمييردا  المسييلحة, وحراسيية وتييهمين المطييارا  والمنيياجم وأنابيييب

اإلسيتثمار ة والقوافيل  ومحطا  الطاقة الكهروما ية ومحطا  اإلتواال  ومقار البنوك والشركا 

وفييى مقابييل هلييي  (9111سات ,حسيين,  والشييحنا  والمخييازن التابعيية لوكيياال  اإلغاثيية اإلنسييانية

عليى تليي الشيركا  تآكيل المرهيو   وميط التوسيط فيى اإلعتمياد ليى عوا يد ماليية كبييرق,حويولها ع

لتراجيط  المطلق للسيادق الوطنية ف  اإلدراك األورب  بخووص كوسيوفو أو صيربيا نرسيها, نتيجية

المهيا  التيى  الشعور بكيان وهيبة الدولة, بعد أن أصبحت شيركا  األمين الخاصية تيؤدر كثييراً مين

تثبيت نظم الحكم  إختواص الحكومة, وبعد أن أصبحت تلعب دوراً مهماً أ ضاً فى كانت من صميم

ناهيي عن كيان ضعيف  األوربية أو اإلطاحة بها, وفى التهثير على السياسا  اإلقتواد ة فى الدوا

 مثل كوسوفو.

  :في كوسوفو السيادة والتدخل اإلنسانى تغير األوربى منالأسباب سابعا:

بعض الدوا لتدخلها فى الدوا األخرر سوا  ف  كوسوفو او غيرها إستناداً إلى   ربالرغم من تبر  

إال أنه غالباً ما تكون هناك أهداف أخرر تسعى الدوا المتدخلة إلى تحقيقها  االعتبارا  اإلنسانية,

  :ومنها

  :تحقيق مكانة إقليمية متميزة -1

العوامل الت  تكسب الدوا المشاركة مكانة  عمليا  التدخل اإلنسان  من أهم تعد المشاركة ف     

ودولية متميزق . وعلى سبيل المثاا,  رجط البعض تدخل روسيا ف  كوسوفو ومن قبلها  إقليمية

إلى رغبتها ف  تهكيد دورها كقوق إقليمية راعية للد مقراطية وحافظة للسلم ف   البوسنة والهرسي

مقعد دا م ف  مجلل األمن الدولى السيما بعد شر  أوربا, وهلي حتى تثبت جدارتها ف  الروز ب

   انهيار االتحاد السوفيت  وكثرق الجدا حوا أحقية روسيا بميرا  المقعد الدا م. 

                           :اإلقتصاادية واألمنياة حماياة المصاال  -2 

هيم اليدوافط لتيدخل وإشيباع المتطلبيا  األمنيية مين أ كانت الرغبة فى حما ة الموالح اإلقتواد ة   
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    .                                                            األخيييرر ون اليييدواؤاليييدوا األوربيييية فيييى شييي

      :تاااااااااادعيم القاااااااااادرات العسااااااااااكرية -3

قيدراتها العسيكر ة , مين  إن المشاركة فى عمليا  التيدخل اإلنسيانى تتييح لليدوا المتدخلية تيدعيم   

التقنية والتدر ب العسكرر المتقد ,  سلحة الحد ثة والمعدا  العسكر ة عاليةخالا الحووا على األ

نرقة الدولة اإلقليميية القا يدق لعمليية التيدخل فيى إطيار  إما على نرقة التنظيم اإلقليمى المتدخل أو على

م األميم المتحيدق أو اليدوا الكبيرر فيى النظيا  اليدولى فيى حالية وجيود دعي هلي التنظيم, أو على نرقة

 اإلنسانى. وعلى سبيل المثاا . دولى للتدخل

  :اإلقليمى حماية الديمقراطية واإلستقرار -4
إستقرارعملية   رهب البعض إلى ترسير تدخل القور الكبرر إلى الرغبة فى الحراظ على   

التحوا الد مقراطى فى النظا  العالم  والري ترغب الدوا العظمى ف  عد  خرول كوسوفو منه 

إنهيار التحوا الد مقراطى فيهما إلى المز د من الدوا األخرر  من أن  ؤدر إنتقاا عدور , خوفاً 

الداخلية فى تلي  البعض أن  سبب التدخال   بالرغبة فى السيطرق على الوراعا  . كما  رر

 هدد اإلستقرار واألمن فى  الدوا, والحيلولة دون إمتداد  ثارها السلبية إلى دوا الجوار, بما

 (1112)أفاق عربية,ا والعالم.اورب

العقبا  التى قللت  إن عمليا  التدخل التى إضطلعت بها األطراف األوربية قد واجهها الكثير من   

 :من فاعليتها بدرجة كبيرق ومن أهم هر  العقبا 

 قلة تواجد القوا  االوربية بالقيال مط التواجد االمر ك .   -أ    

   .ية الالزمة للقيا  بعمليا  التدخل اإلنسانىنق  القدرا  اللوجيستيك -ب   

التمو ل وتراو  إمكانيا  األطراف المتدخلة مما  ز د من إحتماال  سيطرق الدوا  نق  -    

                                                                                                  على   وال ا  المتحدق وبر طانيا وروسياكال  الكبرر

إدارق عمليا  التدخل, خاصة فى حالة وجود  , األمر الرر  قلل من كرا ق إدارق عمليا  التدخل

 .                                                          خالفا  سياسية بين األطراف المتدخلة

 

هر  العمليا , سوا   تتولى دعم وفى ظل ضعف فاعلية التدخل االمم  كانت الوال ا  المتحدق   

أو من خالا تقد م الدعم  من خالا إصدار القرارا  التى تضر  الشرعية على عمليا  التدخل,

والمؤسسا  على تقد م الدعم لألطراف المتدخلة.  المادر إلى األطراف المتدخلة, أو ح  الدوا

( وإضرا  المشروعية 0222األمم المتحدق لتدخل قوا   كرور(ف  كوسوفو  ومثاا هلي, ته يد

إترا  التنظيما  والدوا األوربية على أن  وبالرغم من . عليه, ودعمه سياسياً وماد اً وعسكر اً 

حكم القانون تمثل أسساً ثابتة للعالقا  الدولية بورة عامة,  إحترا  سيادق الدوا وإستقاللها وإحترا 

ن هرا البح  كشف عن وجود قدر جوهرر الدوا األوربية بشكل خاص. إال أ والعالقا  فيما بين

 الرتر والمواقف األوربية من مرهو  السيادق الوطنية والتدخل اإلنسانى, سوا  على من التغير فى

للسيادق من  المستور الركري أوعلى مستور الممارسا  الرعلية , حي  تغير اإلدراك األورب 

األوربية فى ممارسة  نظيما  والدواالمرهو  المطلق إلى المرهو  النسبى . كما إنخرطت الت

المهلوفة فى العالقا  األوربية فى  عمليا  التدخل إلعتبارا  إنسانية بشكل جعلها من الممارسا 

الوقت الراهن ف  ظاهر االمر لكن التراصيل الرعلية أثبتت وجود دوافط جيوستراتيجية ورا  كل 
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الجيوسياسية فانها ال شي من ابرز دوافعها هر  التحركا  ان لم تكن الوحيدق ف  الهدف والغا ة 

 .حسبما  مليه الرهم التحليل  لهر  العطيا 

غير أن التجربة األوربية فى ممارسة التدخل اإلنسانى ف  كوسوفو أثبتت أن هناك حاجة    

  :وجعلها أكثر فاعلية و مكن تحقيق هلي عن طر ق ضرور ة لضبط عمليا  التدخل

للتدخل, تتضمن القواعد التى تحدد اإلطار القيمى والمرجعى  بولةوضط نظر ة عامة ومق  -1

حي  تحد د الحاال  الواجب التدخل فيها , وأسلوب صنط القرارا   لعملية التدخل, سوا  من

وكيرية تنرير عمليا  التدخل , و ليا  التنرير , وهلي حتى  تسم التدخل  المتعلقة بالتدخل ,

  .بالموداقية

القا م بها هو    التدخل بإسم المجموعة األممية ككل وتحت را تها, سوا  كانتنرير عمليا 2- 

وهلي فى ضو  مبادئ األمم المتحدق وتحت إشرافها أ ضاً. إه  االتحاد األوربى أو االمم المتحدق,

 تحمل االتحاد األورب  المسئولية عن عمليا  التدخل, وحتى تلتز  الدوا   عد هلي أمراً أساسياً لكى

عملية  بالقواعد الواجب إتباعها, وحتى ال  وبح المجاا مرتوحاً أما  أر دولة للهيمنة على تدخلةالم

             التدخل وتسييرها فى اإلتجا  الرر  حقق موالحها 

تتولى إدارق عمليا  التدخل, على أن  كون لها سلطة تقد ر ة مناسبة فى  وجود جهاز أو  لية 3-

 إنتهاك للقواعد المترق عليها, وتحد د اإلجرا ا  الالز  إتخاهها فى حالة كان هناك تقر ر ما إها

          .ثبو  هلي

حتى  مكنها القيا   توفير أدوا  ووسا ل كافية توضط تحت تورف هرا الجهاز أو اآللية 4- 

الدولية مساندق األمم المتحدق والقور  بدورها على النحو المطلوب. وهنا  لز  توافر قدر  عتد به من

  .الكبرر

عملية التدخل هاتها وبعد نها تها أ ضاً. فالتقييم أثنا  عملية التدخل  ريد  إجرا  تقييم للتدخل أثنا  5- 

 مدر النجاح أو الرشل فى تحقيق األهداف المطلوبة وفق الجدوا الزمنى المحدد سلراً, فى تحد د

أسلوب  تغيير أهداف التدخل, أو تطو رومن ثم فهو  ريد فى تحد د ما إها كانت هناك حاجة إلى 

بشكل كامل حوا  األدا  . أما التقييم الالحق , فترجط أهميته إلى أنه  حد  بعد إتضاح الوورق

بالنسبة لعمليا  التدخل فى  عملية التدخل, ومن ثم فهو  ريد فى تدعيم اإل جابيا  وتجنب السلبيا 

  .الوراعا  التى  مكن أن تندلط مستقبالً 

 

 

 ال ة واستنتاج:خ 
إن الباح  ف  مسيرق القور الكبرر خالا القرن العشر ن  جد تناقضا ف  المواقف             

ومنها موضوع البح   كوسوفو(,الى حد  مكن القوا إن التمسي بالثوابت أصبح  الدولية

 المتنوعة والمتجددق نحو التغيير لما  سبب من تقييد لتطلعا  تلي القور غير هي جدور 

سوا  ف  حدودها الجغرافية أو المواقف السياسية.وهر  وجهة نظر قد مة ,لكنها لم تجد 

لها المساحة الكافية من الظهور ,أو لم  سلط عليها الضو  بالشكل الكاف  ولعل أساساتها 

أو مقولة تشرشل (ترجط لميكافيل  صاحب كتاب االمير إه  قوا: الغا ة تبرر الوسيلة

ة الثانية : ليل هناك اعدا  دا مون وال اصدقا  دا مون ,هنالي بعيد الحرب العالمي

موالح دا مة(.وبرلي فقد اوجد المبرر مسبقا ألي تهرب او تنول من االلتزاما  الت  
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تنتظر بر طانيا الت  خرجت للتو منتورق من الحرب وعليها الكثير من االلتزاما  

ها ومنها الشعوب السالفية ف  اوربا والتعهدا  لألمم والشعوب المنتظرق للحظة إستقالل

او الشعب االلبان  ف  كوسوفو موضوع البح .ومن جانب الوال ا  المتحدق فهن لها 

طر قة مبتكرق ف  تبر ر التبدا ف  مواقرها منر حربها ف  فيتنا  و تمثل هلي بهطروحة 

قة والت  تقض  بتغيير اإلطار الجغراف   السياس  والسكان   الروضى الخال 

االجتماع (وحتى القانون  بين مرحلتين ,ماقبل التغيير وبعدها,وحركة التغيير هنا و

تتمثل بالحرب أو االنقالب العسكري أو االصطراف السياس  معها ألجل قضية معينة 

,لكن ما أن  تحقق التغيير الري تر دق حتى تعمل على فتح المجاا لكل تغيير  خر حتى 

عليه وف  حالة  وغسالفيا فهن الهدف المعلن من التغيير وان لم  كن مخططا له او مترق 

والتحرك السياس  الدول  تجا   وغسالفيا هو إسقاط نظا  الحكم ف   وغسالفيا وإ قاف 

موجا  التهجير ألقسري و الوعد بنيل شعوبها بعض الحقو  المتعارف عليها دوليا 

لري حول بعد هلي هو ضمن اإلطار الجغراف  السياس  ليوغسالفيا الموحدق .لكن ا

إشاعة الروضى الى حد تقسيم الدولة إلى أوصاا  صربيا ,الجبل األسود,كوسوفو, وربما 

إقليم فو رود نا هو الغالبية البلغار ة شماا صربيا(,لكن  بقى استقالا هر  الدوا أو األقاليم 

وا وهنا منوطا بالتبعية للوال ا  المتحدق األمر كية دون مراعاق رغبة سكان تلي الد

تعط  الروضى الخالقة كمرهو  سياس  بعدها الجغراف  االرض  

 الجيوستراتيج (فيتحقق بها من األهداف ما  تعلق بالنروه االمر ك  وما  ضعف 

الخوو  و نوع الخيارا  للمستقبل حتى وإن تضمن تحقيق بعض المناطق إستقاللها 

لدر متغير السكان ف   كتحويل مرحل  مرتجل وغير مدرول وقد ال  حضى بالقبوا

المعادلة السياسية ألنه لم  حتر  خيار الشعب ولم  كن نتال جهد  بل كان بالدفط من 

  الخارل وألغرا  خارجية أ ضا.

وف  ادبيا  الجغرافيية السياسيية ,حتيى تكيون الدولية تامية السييادق فينبغي  ان تكيون حيرق           

سياسيياتها وتحد ييدا للعالقييا  معهييا,ومن حر يية االرادق تجييا  دوا العييالم قبييوال او رفضييا ل

االرادق ان  ختار الشعب وقيادته لألستقالا و عمالن للمحافظة عليه ولم  تحقق هرا االمير 

فيي  كوسيييوفو واسيييتقاللها رغيييم كونيييه مطليييب شيييعبها لسييينوا  طو لييية.  سيييليمان, احميييد 

ة ميا فانيه ( ولكين حتيى تنطبيق تسيمية الدولية القو ية عليى دولي9101عل ,دولة كوسيوفو,

 نبغيي  أن تتوييرف بمنطييق القييوق الييري  تيحييه لهييا هلييي المسييمى وهييو األميير الييري ترعلييه 

الوال ا  المتحدق األمر كية مط الدوا األضعف ولكن  بقى المبرر لرلي فدوا العالم تلتز  

بالسبب ورا  كل سلوك وتحرك سياس  او جغراف  ومنها الته ييد او الممانعية بخويوص 

ن األسيباب المرحليية نرسيها كمبدأعمل(ه  سيبب التحيوا مين المواقيف كوسوفو .و بيدو أ

السابقة الرافضييية السيييتقالا كوسيييوفو( اليييى المواقيييف الحاليييية المعاكسييية الموافقة(,ولكن 

الطارر  هر  المرق هو عد  الحاجة لتبر ر االنتقاا للموقف الجد يد أو سيبب التحيوا عين 

الدولييية التيي  تقودهييا الوال ييا  المتحييدق بعييد الموقييف السييابق,وهرا ب عييده جد ييد فيي  السياسيية 

 تجا  العالم.9110/أ لوا/2أحدا  
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