
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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توترات صربيا وكوسوفو.. حوافز 
التهدئة أكبر من دوافع التصعيد

أمـر الرئيـس الصربـي “ألكسـندر فوتشـيتش” برفـع حالـة االسـتعداد القتالـي للقـوات المسـلحة أمـر الرئيـس الصربـي “ألكسـندر فوتشـيتش” برفـع حالـة االسـتعداد القتالـي للقـوات المسـلحة 
ووضعهـا فـي حالـة تأهـب قصـوى، كمـا أمـر قائـَد جيشـه بالتوجـه إلـى الحدود مع كوسـوفو، ووضعهـا فـي حالـة تأهـب قصـوى، كمـا أمـر قائـَد جيشـه بالتوجـه إلـى الحدود مع كوسـوفو، 
وسـط تصاعـد التوتـر بيـن البلديـن، وقـال وزيـر خارجيـة صربيـا إن بلغـراد مسـتعدة للتدخـل فـي وسـط تصاعـد التوتـر بيـن البلديـن، وقـال وزيـر خارجيـة صربيـا إن بلغـراد مسـتعدة للتدخـل فـي 
حالـة وقـوع هجـوم علـى الصـرب فـي شـمال كوسـوفو ومنطقـة ميتوهيـا الجنوبيـة الغربيـة، حالـة وقـوع هجـوم علـى الصـرب فـي شـمال كوسـوفو ومنطقـة ميتوهيـا الجنوبيـة الغربيـة، 
وفـي المقابـل وضعـت سـلطات كوسـوفو قواتها في حالة تأهب قصـوى، وتعهد رئيس وزراء وفـي المقابـل وضعـت سـلطات كوسـوفو قواتها في حالة تأهب قصـوى، وتعهد رئيس وزراء 

كوسـوفو “ألبيـن كورتـي” بـأن بـاده “سـتدافع عـن نفسـها بقـوة وحسـم”.كوسـوفو “ألبيـن كورتـي” بـأن بـاده “سـتدافع عـن نفسـها بقـوة وحسـم”.
تصاعـدت التوتـرات علـى طـول الحـدود بيـن كوسـوفو وصربيـا خـال الشـهر الجـاري تزامنـا مـع تصاعـدت التوتـرات علـى طـول الحـدود بيـن كوسـوفو وصربيـا خـال الشـهر الجـاري تزامنـا مـع 
أول،  أول،  ديسـمبر/كانون  1515 ديسـمبر/كانون  األوروبـي فـي  االتحـاد  الرسـمي لعضويـة  األوروبـي فـي تقديـم كوسـوفو طلبهـا  االتحـاد  الرسـمي لعضويـة  تقديـم كوسـوفو طلبهـا 
بإرسـال  الناتـو فـي كوسـوفو اإلذن  الصربيـة مـن بعثـة  الدفـاع  بإرسـال ورًدا علـى ذلـك؛ طلبـت وزارة  الناتـو فـي كوسـوفو اإلذن  الصربيـة مـن بعثـة  الدفـاع  ورًدا علـى ذلـك؛ طلبـت وزارة 
وحـدة محـدودة مـن الشـرطة والجيـش إلـى كوسـوفو، بينمـا أغلـق متظاهـرون مـن األقليـة وحـدة محـدودة مـن الشـرطة والجيـش إلـى كوسـوفو، بينمـا أغلـق متظاهـرون مـن األقليـة 
الصربيـة بعـض الطـرق فـي شـمالي كوسـوفو، وتبـادل مسـلحون مجهولـون النـار مع الشـرطة الصربيـة بعـض الطـرق فـي شـمالي كوسـوفو، وتبـادل مسـلحون مجهولـون النـار مع الشـرطة 
الكوسـوفية وألقـوا قنبلـة صوتيـة علـى أفـراد مـن بعثـة االتحـاد األوروبـي )الكوسـوفية وألقـوا قنبلـة صوتيـة علـى أفـراد مـن بعثـة االتحـاد األوروبـي )EULEXEULEX( المكلفـة ( المكلفـة 
بتسـيير دوريـات األمـن فـي المنطقـة، فـي المقابـل أغلقـت السـلطات فـي كوسـوفو معبريـن بتسـيير دوريـات األمـن فـي المنطقـة، فـي المقابـل أغلقـت السـلطات فـي كوسـوفو معبريـن 

حدودييـن مـع صربيـا. حدودييـن مـع صربيـا. 

بـدأ تصاعـد التوتـرات بيـن كوسـوفو وصربيـا نهايـة شـهر يوليو/تمـوز الماضـي، بعـد أن اندلعـت بـدأ تصاعـد التوتـرات بيـن كوسـوفو وصربيـا نهايـة شـهر يوليو/تمـوز الماضـي، بعـد أن اندلعـت 
مظاهـرات فـي شـمال كوسـوفو ضـد قـرار رئيـس الـوزراء “كورتـي” الـذي يلـزم األقليـة الصربيـة مظاهـرات فـي شـمال كوسـوفو ضـد قـرار رئيـس الـوزراء “كورتـي” الـذي يلـزم األقليـة الصربيـة 
للمـرة األولـى بالتخلـي التدريجـي عـن لوحـات ترخيـص السـيارات القديمـة الصـادرة عـن صربيـا للمـرة األولـى بالتخلـي التدريجـي عـن لوحـات ترخيـص السـيارات القديمـة الصـادرة عـن صربيـا 
واسـتبدالها باللوحـات الجديـدة التـي أصدرتهـا كوسـوفو، وبعـد أيـام من االحتجاجات، اسـتجابت واسـتبدالها باللوحـات الجديـدة التـي أصدرتهـا كوسـوفو، وبعـد أيـام من االحتجاجات، اسـتجابت 
حكومـة كوسـوفو لضغـوط الواليـات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي وقامـت بتأجيـل تنفيـذ القـرار حكومـة كوسـوفو لضغـوط الواليـات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي وقامـت بتأجيـل تنفيـذ القـرار 
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أخـرى فـي مطلـع شـهر ديسـبمر/كانون  العرقيـة فـي كوسـوفو مـرة  االضطرابـات  أخـرى فـي مطلـع شـهر ديسـبمر/كانون تجـددت  العرقيـة فـي كوسـوفو مـرة  االضطرابـات  تجـددت 
األول الحالـي، وذلـك بعـد تظاهـر المئـات مـن األقليـة الصربيـة احتجاجـا علـى اعتقـال ضابـط شـرطة األول الحالـي، وذلـك بعـد تظاهـر المئـات مـن األقليـة الصربيـة احتجاجـا علـى اعتقـال ضابـط شـرطة 
صربي سـابق، سـبق أن اسـتقال لاعتراض على قرار لوحات الترخيص. في المقابل، نشـرت سـلطات صربي سـابق، سـبق أن اسـتقال لاعتراض على قرار لوحات الترخيص. في المقابل، نشـرت سـلطات 
كوسـوفو قـوات الشـرطة فـي المناطـق الشـمالية ذات األغلبيـة الصربيـة؛ ممـا أدى إلـى تفاقـم كوسـوفو قـوات الشـرطة فـي المناطـق الشـمالية ذات األغلبيـة الصربيـة؛ ممـا أدى إلـى تفاقـم 

التوتـرات التـي أصبحـت األعنـف منـذ عـام التوتـرات التـي أصبحـت األعنـف منـذ عـام 20042004..
أعلنت كوسـوفو اسـتقاللها عام أعلنت كوسـوفو اسـتقاللها عام 20082008، لكنها لم تكتسـب بعد عضوية األمم المتحدة كدولة ، لكنها لم تكتسـب بعد عضوية األمم المتحدة كدولة 
مسـتقلة ذات سـيادة؛مسـتقلة ذات سـيادة؛ فبينمـا اعتـرف بهـا مـن قبـل حوالي  فبينمـا اعتـرف بهـا مـن قبـل حوالي 110110 دولـة، إال أن صربيا لـم تعترف بدولة  دولـة، إال أن صربيا لـم تعترف بدولة 
كوسـوفو، وال تـزال تعتبرهـا جـزءا مـن أراضيهـا، كمـا ال تـزال كل مـن روسـيا والصيـن تعتبرهـا جـزًءا كوسـوفو، وال تـزال تعتبرهـا جـزءا مـن أراضيهـا، كمـا ال تـزال كل مـن روسـيا والصيـن تعتبرهـا جـزًءا 
مـن صربيـا، كمـا أن هنـاك خمـس دول فـي االتحاد األوروبي هي إسـبانيا واليونـان وقبرص ورومانيا مـن صربيـا، كمـا أن هنـاك خمـس دول فـي االتحاد األوروبي هي إسـبانيا واليونـان وقبرص ورومانيا 
وسـلوفاكيا، ال تعتـرف باسـتقال كوسـوفو؛ بسـبب مخـاوف مـن حـركات انفصاليـة وأقليـات عرقيـة وسـلوفاكيا، ال تعتـرف باسـتقال كوسـوفو؛ بسـبب مخـاوف مـن حـركات انفصاليـة وأقليـات عرقيـة 

مماثلـة داخـل حدودهـم أو بسـبب عاقـات تاريخيـة وثيقـة مـع صربيا.مماثلـة داخـل حدودهـم أو بسـبب عاقـات تاريخيـة وثيقـة مـع صربيا.
األسـود، صربيـا،  الجبـل  والهرسـك،  البوسـنة  ألبانيـا،  دول:  البلقـان سـت  غـرب  منطقـة  األسـود، صربيـا، تضـم  الجبـل  والهرسـك،  البوسـنة  ألبانيـا،  دول:  البلقـان سـت  غـرب  منطقـة  تضـم 
لـم ينضـم بعـد لاتحـاد األوروبـي، وازدادت أهميتهـا  الشـمالية، جميعهـا  لـم ينضـم بعـد لاتحـاد األوروبـي، وازدادت أهميتهـا كوسـوفو، ومقدونيـا  الشـمالية، جميعهـا  كوسـوفو، ومقدونيـا 
الجيوسياسـية فـي أعقـاب الغـزو الروسـي ألوكرانيـا؛ األمـر الـذي دفـع االتحـاد األوروبـي إلـى تكثيـف الجيوسياسـية فـي أعقـاب الغـزو الروسـي ألوكرانيـا؛ األمـر الـذي دفـع االتحـاد األوروبـي إلـى تكثيـف 
جهـوده للمسـاعدة فـي إدارة نزاعـات المنطقـة والمضـي قدًمـا فـي دمـج دول غـرب البلقـان مـع جهـوده للمسـاعدة فـي إدارة نزاعـات المنطقـة والمضـي قدًمـا فـي دمـج دول غـرب البلقـان مـع 
االتحـاد؛االتحـاد؛ حيـث إن عـدم االسـتقرار فـي المنطقـة، مـن شـأنه أن يمنـح روسـيا فرصـة لتمـدد نفوذها  حيـث إن عـدم االسـتقرار فـي المنطقـة، مـن شـأنه أن يمنـح روسـيا فرصـة لتمـدد نفوذها 

فـي عمـق القـارة األوروبيـة.فـي عمـق القـارة األوروبيـة.
ويشـكل االنضمـام إلـى االتحـاد األوروبـي أولويـة رئيسـية لـكل مـن صربيـا وكوسـوفو،ويشـكل االنضمـام إلـى االتحـاد األوروبـي أولويـة رئيسـية لـكل مـن صربيـا وكوسـوفو، حيـث  حيـث 
تقدمـتتقدمـت األخيـرة رسـميا فـي منتصـف الشـهر الجـاري بطلـب منـح صفـة المرشـح لعضويـة االتحـاد  األخيـرة رسـميا فـي منتصـف الشـهر الجـاري بطلـب منـح صفـة المرشـح لعضويـة االتحـاد 
األوروبـي، وهـي المرحلـة التـي تسـبق الشـروع فـي محادثـات االنضمـام، فـي حيـن بـدأت صربيـا األوروبـي، وهـي المرحلـة التـي تسـبق الشـروع فـي محادثـات االنضمـام، فـي حيـن بـدأت صربيـا 
مفاوضـات االنضمـام مـع االتحـاد األوروبـي فـي عـام مفاوضـات االنضمـام مـع االتحـاد األوروبـي فـي عـام 20142014،، وليـس مـن المسـتبعد أن التصعيـد  وليـس مـن المسـتبعد أن التصعيـد 
مـن جانـب صربيـا يرتبـط بطلـب عضويـة كوسـوفو، ألن انضمامهـا للتكتـل األوروبي ينهي مسـألة مـن جانـب صربيـا يرتبـط بطلـب عضويـة كوسـوفو، ألن انضمامهـا للتكتـل األوروبي ينهي مسـألة 

االعتـراف الدولـي باسـتقالل كوسـوفو.االعتـراف الدولـي باسـتقالل كوسـوفو.
ُتحقق مفاوضات االنضمام إلى االتحاد األوروبي مكاسـب اقتصادية ضخمة للدول المنخرطة ُتحقق مفاوضات االنضمام إلى االتحاد األوروبي مكاسـب اقتصادية ضخمة للدول المنخرطة 
فـي تلـك المفاوضـات، وتعـد صربيـا أكبر متلـق إقليمي للمسـاعدات المالية التي تسـبق االنضمام فـي تلـك المفاوضـات، وتعـد صربيـا أكبر متلـق إقليمي للمسـاعدات المالية التي تسـبق االنضمام 
إلـى االتحـاد األوروبـي، إلـى االتحـاد األوروبـي، عـاوة علـى ذلـك: فـإن االتحـاد األوروبـي هـو الشـريك االقتصـادي الرئيسـي عـاوة علـى ذلـك: فـإن االتحـاد األوروبـي هـو الشـريك االقتصـادي الرئيسـي 
لدول غرب البلقان، فضا عن الكثير من المسـاعدات المالية التي تتدفق من بروكسـل إلى المنطقة لدول غرب البلقان، فضا عن الكثير من المسـاعدات المالية التي تتدفق من بروكسـل إلى المنطقة 
بعـد الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، فعلـى سـبيل المثـال؛ قـدم االتحـاد األوروبـي دعمـا ماديًا لـدول غرب بعـد الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، فعلـى سـبيل المثـال؛ قـدم االتحـاد األوروبـي دعمـا ماديًا لـدول غرب 

البلقـان بمقـدار البلقـان بمقـدار مليـار يـورو مليـار يـورو للمسـاهمة فـي مواجهة أزمة الطاقة فـي المنطقة.للمسـاهمة فـي مواجهة أزمة الطاقة فـي المنطقة.
مـن  لـكل  رئيسـيًا  شـرًطا  العاقـات  وتطبيـع  اإلقليمـي  النـزاع  تسـوية  األوروبـي  االتحـاد  مـن يضـع  لـكل  رئيسـيًا  شـرًطا  العاقـات  وتطبيـع  اإلقليمـي  النـزاع  تسـوية  األوروبـي  االتحـاد  يضـع 
صربيـا وكوسـوفو لتحقيـق عضويـة االتحـاد األوروبـي، وهـو مـا يمثـل حافـزا قويا لـكا الجانبين على صربيـا وكوسـوفو لتحقيـق عضويـة االتحـاد األوروبـي، وهـو مـا يمثـل حافـزا قويا لـكا الجانبين على 
تخفيـف التوتـرات، وبمعنـى آخـر:تخفيـف التوتـرات، وبمعنـى آخـر: فـإن تفاقـم الصـراع بيـن صربيـا وكوسـوفو لـن يـؤدي فقـط إلى  فـإن تفاقـم الصـراع بيـن صربيـا وكوسـوفو لـن يـؤدي فقـط إلى 
تعطيـل مسـار انضمـام الدولتيـن إلـى االتحـاد األوروبـي، ولكـن أيضـًا سـيكون لـه عواقـب فوريـة تعطيـل مسـار انضمـام الدولتيـن إلـى االتحـاد األوروبـي، ولكـن أيضـًا سـيكون لـه عواقـب فوريـة 

علـى اقتصـاد كال البلديـن.علـى اقتصـاد كال البلديـن.
فـي الوقـت عينـه؛ فـي الوقـت عينـه؛ يسـاهم تواجـد قـوات حفـظ السـالم التابعـة لحلـف الناتـو )يسـاهم تواجـد قـوات حفـظ السـالم التابعـة لحلـف الناتـو )KFORKFOR( والتـي ( والتـي 
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يبلـغ يبلـغ قوامهـا قوامهـا 40004000 جنـدي فـي شـمال كوسـوفو فـي الحـد مـن تصاعـد العنـف العرقـي فـي  جنـدي فـي شـمال كوسـوفو فـي الحـد مـن تصاعـد العنـف العرقـي فـي 
المنطقـة، المنطقـة، كمـا تعمـل قـوات )كمـا تعمـل قـوات )KFORKFOR( بمثابـة رادع قـوي ضـد أي محاوالت من صربيا بإرسـال قوات ( بمثابـة رادع قـوي ضـد أي محاوالت من صربيا بإرسـال قوات 
إلـى كوسـوفو، ممـا يمنـع أيضـًا تحـول االضطرابـات العرقية إلى صراع أوسـع بين الدولتيـن الجارتين إلـى كوسـوفو، ممـا يمنـع أيضـًا تحـول االضطرابـات العرقية إلى صراع أوسـع بين الدولتيـن الجارتين 

فـي غـرب البلقان.فـي غـرب البلقان.
مـن جانـب روسـيا، تعتمـد اسـتراتيجية موسـكو فـي التعامـل مـع منطقـة غـرب البلقـان علـى مـن جانـب روسـيا، تعتمـد اسـتراتيجية موسـكو فـي التعامـل مـع منطقـة غـرب البلقـان علـى 
أوروبـا،  االسـتقرار فـي  زعزعـة  زيـادة  األخـرى بهـدف  العرقيـة واالنقسـامات  التوتـرات  أوروبـا، اسـتغالل  االسـتقرار فـي  زعزعـة  زيـادة  األخـرى بهـدف  العرقيـة واالنقسـامات  التوتـرات  اسـتغالل 
وكذلـك منـع دول المنطقـة مـن االتجـاه غربـا واالنضمـام إلـى االتحـاد األوروبـي أو حلـف شـمال وكذلـك منـع دول المنطقـة مـن االتجـاه غربـا واالنضمـام إلـى االتحـاد األوروبـي أو حلـف شـمال 
األطلسـي “الناتـو”، األطلسـي “الناتـو”، لذلـك؛ تواصـل موسـكو تقديـم لذلـك؛ تواصـل موسـكو تقديـم دعمهـا الدبلوماسـي والماليدعمهـا الدبلوماسـي والمالي للزعيـم القومي  للزعيـم القومي 
لصـرب البوسـنة “ميلـوراد دوديـك” الـذي يدعـو لانفصـال الكامـل إلقليـم “صربسـكا” عـن البوسـنة لصـرب البوسـنة “ميلـوراد دوديـك” الـذي يدعـو لانفصـال الكامـل إلقليـم “صربسـكا” عـن البوسـنة 
والهرسـك، كمـا أن هنـاك اتهامـات لروسـيا بالوقـوف خلـف محاولـة االنقـاب الفاشـلة فـي الجبـل والهرسـك، كمـا أن هنـاك اتهامـات لروسـيا بالوقـوف خلـف محاولـة االنقـاب الفاشـلة فـي الجبـل 
األسـود فـي عـام األسـود فـي عـام 20162016، كجـزء مـن جهـود موسـكو لمنـع الجبـل األسـود مـن االنضمـام إلـى الناتـو.، كجـزء مـن جهـود موسـكو لمنـع الجبـل األسـود مـن االنضمـام إلـى الناتـو.
أمـا مـن جانـب الصيـن؛ فقـد ضخـت بكيـن فـي السـنوات القليلـة األخيـرة اسـتثمارات ومسـاعدات أمـا مـن جانـب الصيـن؛ فقـد ضخـت بكيـن فـي السـنوات القليلـة األخيـرة اسـتثمارات ومسـاعدات 
ماليـة ضخمـة فـي منطقـة البلقـان، ماليـة ضخمـة فـي منطقـة البلقـان، وعلـى عكس المسـاعدات التي تقدمها واشـنطن وبروكسـل، وعلـى عكس المسـاعدات التي تقدمها واشـنطن وبروكسـل، 
معظـم  فـإن  القانـون،  سـيادة  تعزيـز  أو  الفسـاد  بمكافحـة  مشـروطة  تكـون  مـا  غالًبـا  معظـم والتـي  فـإن  القانـون،  سـيادة  تعزيـز  أو  الفسـاد  بمكافحـة  مشـروطة  تكـون  مـا  غالًبـا  والتـي 
مسـاعدات بكيـن تأتـي بشـروط قليلـة؛ ممـا يجعلهـا أكثـر جاذبيـة لـدول المنطقـة،مسـاعدات بكيـن تأتـي بشـروط قليلـة؛ ممـا يجعلهـا أكثـر جاذبيـة لـدول المنطقـة، ومـع ذلـك؛ ال  ومـع ذلـك؛ ال 
تـزال االسـتثمارات الصينيـة بعيـدة عـن حجـم االسـتثمارات األوروبيـة فـي المنطقـة؛ فعلـى سـبيل تـزال االسـتثمارات الصينيـة بعيـدة عـن حجـم االسـتثمارات األوروبيـة فـي المنطقـة؛ فعلـى سـبيل 
المثـال؛ يقـدر االسـتثمار الصينـي فـي صربيـا، والتـي تعـد أكبـر متلـق لألمـوال الصينيـة فـي منطقـة المثـال؛ يقـدر االسـتثمار الصينـي فـي صربيـا، والتـي تعـد أكبـر متلـق لألمـوال الصينيـة فـي منطقـة 
البلقـان، بنحـوالبلقـان، بنحـو  %1%1 فقـط مـن إجمالي االسـتثمار األجنبي المباشـر في صربيـا مقارنة بحصة تبلغ  فقـط مـن إجمالي االسـتثمار األجنبي المباشـر في صربيـا مقارنة بحصة تبلغ 70%70%  

لاتحـاد األوروبـي.لاتحـاد األوروبـي.
يـدرك االتحـاد األوروبـي أن عـدم تقديـم خطـوات عمليـة ملموسـة فـي مسـار انضمـام دول يـدرك االتحـاد األوروبـي أن عـدم تقديـم خطـوات عمليـة ملموسـة فـي مسـار انضمـام دول 
غـرب البلقـان لالتحـاد يمكـن أن يفتـح البـاب أمـام تزايـد النفـوذ الروسـي والصينـي فـي المنطقـة،غـرب البلقـان لالتحـاد يمكـن أن يفتـح البـاب أمـام تزايـد النفـوذ الروسـي والصينـي فـي المنطقـة،  
أو أن يدفـع بعـض القـادة اإلقليمييـن إلثـارة نزاعـات عرقيـة بشـكل أكبـر بهـدف الضغـط علـى أوروبـا أو أن يدفـع بعـض القـادة اإلقليمييـن إلثـارة نزاعـات عرقيـة بشـكل أكبـر بهـدف الضغـط علـى أوروبـا 
لتقديـم مرونـة أكثـر فـي عمليـة االنضمـام إلـى االتحـاد األوروبـي، األمـر الـذي دفع بروكسـل مؤخرا لتقديـم مرونـة أكثـر فـي عمليـة االنضمـام إلـى االتحـاد األوروبـي، األمـر الـذي دفع بروكسـل مؤخرا 
التخـاذ خطـوات عمليـة عندمـا منحـت التخـاذ خطـوات عمليـة عندمـا منحـت البوسـنة والهرسـكالبوسـنة والهرسـك صفـة “مرشـح” لانضمـام إلـى االتحـاد  صفـة “مرشـح” لانضمـام إلـى االتحـاد 
األوروبـي، علـى الرغـم مـن النظـام السياسـي الهـش فـي سـاراييفو وتجـدد االضطرابـات العرقيـة األوروبـي، علـى الرغـم مـن النظـام السياسـي الهـش فـي سـاراييفو وتجـدد االضطرابـات العرقيـة 

بيـن الحيـن واآلخـر.بيـن الحيـن واآلخـر.

الخالصة
ما زال من المتوقع احتواء التوترات الحدودية والتهديدات المتصاعدة بين صربيا وكوسوفو، ما زال من المتوقع احتواء التوترات الحدودية والتهديدات المتصاعدة بين صربيا وكوسوفو، 
ومنـع تحولهـا إلـى اضطرابـات عرقيـة واسـعة أو التحول إلى مواجهـة بين الدولتين؛ ومنـع تحولهـا إلـى اضطرابـات عرقيـة واسـعة أو التحول إلى مواجهـة بين الدولتين؛ وذلك بسـبب وذلك بسـبب 
التواجـد الكبيـر لقـوات حفـظ السـام التابعـة للناتـو )التواجـد الكبيـر لقـوات حفـظ السـام التابعـة للناتـو )KFORKFOR(، باإلضافـة إلـى الضغـط الدبلوماسـي (، باإلضافـة إلـى الضغـط الدبلوماسـي 
الغربـي الـذي يسـتثمر رغبـة البلديـن فـي االنضمـام إلـى االتحـاد األوروبـي فـي تحفيزهمـا لخفـض الغربـي الـذي يسـتثمر رغبـة البلديـن فـي االنضمـام إلـى االتحـاد األوروبـي فـي تحفيزهمـا لخفـض 

التوتـرات وتطبيـع العاقات.التوتـرات وتطبيـع العاقات.
مـن المتوقـع فـي المـدى القصيـر أن تركز المفاوضات التي يقودهـا االتحاد األوروبي بين صربيا مـن المتوقـع فـي المـدى القصيـر أن تركز المفاوضات التي يقودهـا االتحاد األوروبي بين صربيا 
وكوسـوفو علـى احتـواء االضطرابـات فـي شـمال كوسـوفو، بينمـا وكوسـوفو علـى احتـواء االضطرابـات فـي شـمال كوسـوفو، بينمـا سـيواصل االتحـاد علـى المـدى سـيواصل االتحـاد علـى المـدى 
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https://www.france24.com/en/europe/20221215-eu-leaders-grant-bosnia-candidate-status-to-join-bloc
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البعيـد جهـوده لحـل النزاعـات الجوهريـة بيـن صربيـا وكوسـوفو والتي مـا زال من غيـر المتوقع أن البعيـد جهـوده لحـل النزاعـات الجوهريـة بيـن صربيـا وكوسـوفو والتي مـا زال من غيـر المتوقع أن 
تسـفر فـي المـدى المنظـور عـن تسـوية مـا يتفق فيهـا الجانبـان على تطبيـع العالقات.تسـفر فـي المـدى المنظـور عـن تسـوية مـا يتفق فيهـا الجانبـان على تطبيـع العالقات.

يبقـى الوضـع فـي مناطـق شـمال كوسـوفو ذو حساسـية شـديدة؛ إذ إن العديـد مـن جوانـب يبقـى الوضـع فـي مناطـق شـمال كوسـوفو ذو حساسـية شـديدة؛ إذ إن العديـد مـن جوانـب 
الحيـاة اليوميـة فـي المنطقـة، مهمـا بـدت بسـيطة، ال تـزال تحمـل دالالت عرقيـة، ممـا يعني أن الحيـاة اليوميـة فـي المنطقـة، مهمـا بـدت بسـيطة، ال تـزال تحمـل دالالت عرقيـة، ممـا يعني أن 
تجـدد االضطرابـات العرقيـة يظـل احتمـاال قائما في أي وقت،تجـدد االضطرابـات العرقيـة يظـل احتمـاال قائما في أي وقت، كما تبدو هشاشـة حساسـية الوضع  كما تبدو هشاشـة حساسـية الوضع 

غيـر مفاجئـة بالنظـر لحساسـية االنقسـام العرقـي فـي منطقـة غـرب البلقان بصـورة عامة. غيـر مفاجئـة بالنظـر لحساسـية االنقسـام العرقـي فـي منطقـة غـرب البلقان بصـورة عامة. 
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