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ماهي وقائع المفاوضات التي خاضها قادة كوسوفو؟ وكيف جرى تشكيل الوفد الموحد في ظل االنقسام بين
السياسي والعسكري؟ وهل استطاع التفاوض أن يؤسس لحلول تدفع عملية االنتقال الديمقراطي

واالستقالل؟ وفي المقابل كيف جرى اصالح القطاع األمني في جنوب أفريقيا؟ وما هي المعوقات التي
واجهت هذه العملية؟ وهل يمكن الحكم على نجاحها أو فشلها بعد ما يقارب ربع قرن على انهيار نظام

الفصل العنصري؟ 

يستعرض الباحث فيتون سوروي في ورقته وقائع استقالل اقليم كوسوفو، والصعوبات التي واجهت هذه
العملية بين عامي 1998 و1999، بعد قرابة العقد على انطالق المقاومة السلمية وتحولها نحو العمل

المسلح على يد جيش تحرير كوسوفو. 

وتعرض الورقة في تفاصيلها إلى شكل وهيكلة جيش التحرير، ونموذج المقاومة السلمية التي قادها ابراهيم
روبوغوفا من أجل االستقالل، ثم تنتقل الستعراض األخطاء التي ارتكبتها التنظيمات المسلحة، والخالف

بينها وبين الجماعات السياسية، خاصة في الطريق نحو المفاوضات التي فرضها المجتمع الدولي. وما
رافق هذه المفاوضات من تعقيد في عملية تشكيل الوفد الكوسوفي، ما دفع حلف الناتو للتدخل في

العمليات العسكرية، التي سارت بموازاة دبلوماسية مكوكية للدبلوماسيين األوروبيين واألمريكيين، عملت
على تذليل العقبات التي واجهت عملية التفاوض، وفرضت على األطراف تنازالت. وقد أثر هذا التدخل

على مستقبل العملية السياسية الحقاً. 

من جهته يستعرض غافين كاوثر وقائع االنتقال الديمقراطي في جنوب إفريقيا. وتعتبر الدراسة أن هذه
التجربة هي واحدة من أقدم وأنجح التجارب على صعيد االنتقال الديمقراطي وإصالح القطاع األمني،

ومنها استقت بعض الدول الغربية نظرياتها حول عملية إصالح القطاع األمني. 

كذلك يستعرض الباحث بداية عملية اإلصالح، من خالل القرار الذي اتخذه الجنوب أفريقيون بقيادة
العملية االنتقالية بأنفسهم، في ظل االنشغال الدولي بقضايا وملفات أخرى، وعدم رغبة الطرفين بالتدخل

الخارجي. وينوه إلى الصعوبات التي واجهتها هذه المرحلة في ظل وجود "طرف ثالث" لم يكن يرغب
بسلمية هذا االنتقال. 

كذلك تتوقف الورقة عند الدور الذي لعبه نيلسون مانديال وحزب المؤتمر الوطني في العملية االنتقالية،
وصوالً إلى اتفاق السالم الوطني في عام 1991، ومن ثم قدرة البالد على إجراء االنتخابات عام 1994

والتي أثمرت عن قيام حكومة وحدة وطنية. وتشرح الورقة الصعوبات التي اعترضت هذه المرحلة والتي
استمر بعضها حتى هذا اليوم. 

وتخلص الورقة إلى أن تجربة االنتقال الديمقراطي وإصالح القطاع األمني كانت موفقة بشكل عام، بينما
فشلت فيما يتعلق بوضع المؤسسة العسكرية، وعملية دمج المسلحين، وتحديد مهام األجهزة األمنية. كذلك

تنوه الورقة إلى أهمية االعتماد على الخبرات المحلية. 
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.
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