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تعد كيفية إدارة الدول ملناطق احلدود اخلاضعة لسيطرهتا، 
أحد اإلشكاليات التي تكشف عن مستوى قدرة الدولة عىل 
التي  والفرص  التحديات  طبيعة  مع  تتالءم  سياسات  تطوير 
وتركيبتها  اجلغرافية  طبيعتها  بحكم  املناطق  تلك  تطرحها 
وذلك   ،resilience باسم  يعرف  ما  وهو  الديموغرافية، 
خالل  من  املختلفة  بأبعادها  املستدامة  التنمية  حتقيق  هبدف 

االستفادة من تلك املناطق.

البينية  املواضيع  بني  من  احلدود  مناطق  دراسة  ظلت  وقد 
interdisciplinary بني العلوم السياسية وعلم اجلغرافيا 
العلوم،  من  وغريها  االقتصاد  وعلم  السوسيولوجي  وعلم 
وقد حظيت بتطوير كبري من قبل املفكرين يف كل من فرنسا 
ولكنها  خمتلفة  مسميات  حتت  املتحدة  والواليات  وبريطانيا 
 border و   border land ومنها   ذاته  املعنى  حتمل 
املناطق  أمهية  تزايد  ومع   ،border area و   region
للدول  القومي  األمن  حتقيق  سياسات  تطوير  يف  احلدودية 
اجلامعات  بعض  يف  بذاته  قائاًم  للتخصص  جمااًل  أصبحت 
أوروبية  جامعات  أربع  تقدم  املثال  سبيل  فعىل  األوروبية، 
للامجستري  برناجًما  وفرنسا  وأملانيا  لوكسمبورج  من  كل  يف 
جامعة  وهي  احلدودية،  املناطق  دراسات  يف  متخصًصا 
 Saarland لوكسمبورج وجامعة الرين وجامعة ساراالند
 University of وجامعة  كيسريسلوتني  University
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كام أضحت الدول ذات املناطق احلدودية مرتامية األطراف 
والتي يقع عىل اجلانب اآلخر منها أكثر من دولة، حريصة عىل 

وتعد  باحلدود،  خاصة  وخارجية  داخلية  سياسات  تطوير 
احلدودية  باملناطق  معنية  هيئة  لدهيا  التي  الدول  من  روسيا 
تتوىل  والتي   The State Border Commission
التنسيق بني املؤسسات األمنية املعنية بضبط ومراقبة احلدود 
ووزارة اخلارجية والسلطات املحلية عىل نحو يضمن التنفيذ 
حيث  الروسية،  بالدولة  اخلاصة  احلدود  لسياسات  اجليد 
يف  حمددة  سياسات  لدهيا  التي  الدول  من  أيًضا  روسيا  تعد 
هذا املجال وهتدف وفق الوثائق الروسية إىل حتقيق "السيادة 
لروسيا  الوطنية  املصالح  ومحاية  اإلقليمية  والسالمة  واألمن 
السياسات  هذه  تنفيذ  ويتم  احلدودية"،  املناطق  يف  واألمن 
دول  مع  وبالتعاون  لروسيا  الذاتية  القدرات  عىل  باالعتامد 

الكومنولث املجاورة لروسيا.

1-املناطق احلدودية وخط احلدود:

خلط  املحاذية  املنطقة  أهنا  عىل  احلدودية  املناطق  تعرف 
احلدود الذي يفصل الدولة عن الدول املجاورة هلا، ومساحة 
احلدود  خط  وبالتايل  ألخرى،  دولة  من  ختتلف  املنطقة  هذه 
ال  ولكنه  احلدودية  املنطقة  بداية  لنقطة  ا  رئيسيًّ حمدًدا  يعد 

يتطابق معها.

وإذا كانت بعض الدول مثل روسيا تطور سياسات خاصة 
سيطرهتا  يضمن  بام  اإلشارة  سبقت  كام  احلدودية  باملناطق 
وممارستها السيادة عىل اإلقليم الربي والبحري واجلوي ملناطق 
احلدود بام يف ذلك املمرات املائية املوجودة يف تلك املناطق وما 
فإن  اقتصادية،  ومناطق  قاري  وجرف  جوفية  مياه  من  حتويه 
دول أخرى مثل مرص تتعامل مع املناطق احلدودية كجزء من 

إدارة املناطق احلدودية: املداخل النظرية واعتبارات السياسات العملية
د. إميان   رجب

خبري يف األمن اإلقليمي وقائم بأعامل رئيس الوحدة األمنية والعسكرية
 بمركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية
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املحافظات التي تعرب عن التقسيم اإلداري الداخيل للدولة،  فمثال 
منطقة احلدود الشاملية الرشقية هي جزء من حمافظة شامل سيناء، 

ومنطقة احلدود الغربية هي جزء من حمافظة مرسى مطروح.

2-املداخل النظرية:

بدراسة  اهتمت  التي  النظرية  املداخل  من  العديد  هناك 
املناطق احلدودية، والتي كان هلا تأثري ملموس عىل سياسات 
الدول يف التعامل مع تلك املناطق، ويف حتديد نوعية القضايا 
املناطق احلدودية،  التي يتم االهتامم هبا عند التصدر لدراسة 

وسأناقش يف هذا املقال أهم هذه املداخل.

ومن املهم قبل عرض هذه املداخل، لفت االنتباه إىل أنه يف 
احلدودية كان هناك  املناطق  بدراسة  األوىل لالهتامم  املراحل 
له  القانوين  املدخل  كان  ولذا  احلدود،  خط  وبني  بينها  خلط 
ومع  الدول،  بني  احلدود  خط  وتعيني  ترسيم  يف  كبرية  أمهية 
ذات  املدخل  هلذا  يعد  مل  احلدودية  املناطق  دراسة  تبلور 
األمهية، وذلك مع استمرار أمهيته يف ترسيم وتعيني احلدود 

بني الدول.

املدخل  هذا  صيت  ذاع  واجلغرايف:  التارخيي  -املدخل   
منذ  وحتديًدا  احلدودية  املناطق  بدراسة  االهتامم  بدايات  منذ 
للمناطق  التارخيي  التطور  الثامن عرش، وهيتم بدراسة  القرن 
التضاريس  حيث  من  اجلغرافية  وخصائصها  احلدودية 
واملساحة وطبيعة املوارد املتوفرة فيها، واحلدود الطبيعية هلا، 
ويعد من أقدم املداخل النظرية التي تأثرت باملدرسة الواقعية 
برتسيم  اخلاصة  السياسات  تطور  املدخل  هبذا  ارتبط  وقد   .
احلدود وتعيينها، وظل يكتسب أمهية مع تنامي موجة التحرر 

من االستعامر يف النصف الثاين من القرن العرشين. 

كمعطى  احلدود  مع  يتعامل  وهو  الوظيفي:  -املدخل 
وهو  واالقتصاد،  املجتمع  عىل  تأثريها  كيفية  يف  ويبحث 
املدخل  هذا  الليربالية، وهيتم  املدرسة  انعكاًسا ألفكار  يمثل 
بتحركات البرش والسلع عرب احلدود وبالفرص التي تطرحها 
املناطق احلدودية لتحقيق التنمية املستدامة ولتعزيز العالقات 
خالل  به  االهتامم  وتزايد  اجلوار.  دول  مع  االقتصادية 

اخلمسينيات من القرن العرشين.

باحلدود  املدخل  هذا  هيتم  السياسات،   مستوى  وعىل 
من  التنمية  أقطاب  وبتطوير  الدول،  بني  املصطنعة  السياسية 
املناطق احلدودية. وتعد الصني  التنمية يف  أجل رفع مستوى 
من الدول التي استفادت من هذا املدخل يف تعاملها مع إقليم 
يونان الذي هو منطقة احلدودية يف اجلنوب منها، حيث تبنت 
يف  جتارية،  مراكز  إىل  احلدودية  املناطق  حتويل  اسرتاتيجية 
حماولة الحتواء املشاكل األمنية التي بدأت تفرزها، خاصة ما 

يتعلق منها باإلرهاب واالجتار بالبرش.

 ومل تعتمد الصني يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية عىل قدراهتا 
 The Greater مرشوع  من  استفادت  حيث  الذاتية، 
التنمية  بنك  قبل  من  املمول   ،Mekong Subregion
اآلسيوي بقيمة ٥ مليار دوالر، من أجل تطوير إقليم يونان، 
والوس  وكمبوديا  بينها  التجاري  التعاون  تعزيز  خالل  من 
وميانامر وتايلند وفيتنام. وينفذ يف إطار هذا املرشوع  مشاريع 
بقيمة 14 مليار دوالر، وجهت لتحديث البنية التحتية، بام يف 
والطاقة،  االتصال  واملطارات، وشبكات  الطرق  تعبيد  ذلك 

والسياحة ومحاية البيئة. 

 economic االقتصادية  املمرات  مشاريع  تنفيذ  تم  كام 
corridors، والتي هتدف لتحديث قطاعات الطاقة والنقل 
واالتصاالت، وتوفري البنية التحتية املالئمة والداعمة لقطاع 
االستثامرات  جذب  عىل  يشجع  نحو  عىل  حتديًدا،  التجارة 
الفقر،  معدالت  وخفض  املمر،  منطقة  إىل  املبارشة  األجنبية 
التحتية.  البينة  وإعادة ختطيط واستخدام األرايض، وحتديث 
 Village صندوق  مرشوع  إطالق  ذلك،  إطار  يف  تم  وقد 
Revolving Funds ، بقيمة 134 ألف دوالر، وهيدف 
هذه  ونتج عن  238 أرسة،  لعدد  اقتصادية  أنشطة  توليد  إىل 
املشاريع، ارتفاع الدخل يف إقليم يونان من 33 مليار دوالر 

عام 2000 إىل 160 مليار دوالر عام 2012. 
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لدراسة  السيايس  باملدخل  ترتبط  وهي  السيادة:   نظرية   -
اهتمت  التي  النظريات  أقدم  من  وتعد  احلدودية،  املناطق 
أهنا  منظور  من  تدرسها  وهي  احلدودية،  املناطق  بدراسة 
هتتم  ولذا  عليها،  سيادهتا  الدولة  ملامرسة  أخرى  مساحة 
املناطق مثل وجود قوات  املختلفة عىل هذه  السيادة  بمظاهر 
الذي  والسياج  احلواجز  توافر  ومدى  فيها،  القانون  إنفاذ 
أن  دون  املناطق  تلك  عىل  سيادهتا  الدول  إحكام  يضمن 
الواقعي يف هذا  للتيار  دولة جماورة. ووفًقا  اخرتاقها من  يتم 
املدخل، فإن احلدود تعرف الدولة وحتمي السيادة اخلاصة هبا 

وحتافظ عىل أمنها القومي، بينام يرى التيار الليربايل أن وظيفة 
املناطق احلدودية هي تسهيل التفاعالت عرب احلدود.

 - املدخل العوملي: ويعد من أحدث املداخل التي تطورت 
يف إطار تزايد عملية تعومل املجتمعات، وهيتم هذا املدخل يف 
تأثري  هي  رئيسية  قضايا  بثالث  احلدودية  للمناطق  دراسته 
عمليات العوملة عىل احلدود السياسية للدولة، ودور الفاعلني 
عرب  والتدفقات  احلدود،  تعريف  إعادة  يف  الدول  غري  من 
القضية  اكتسبت  وقد  بالالجئني،  يتعلق  فيام  خاصة  احلدود 
األخرية زمًخا مع تدفق موجة الالجئني السوريني والعراقيني 

نحو أوروبا منذ العام 201٥.

املناطق  بدراسة  هتتم  االسرتاتيجية/األمنية:   -الدراسات 
للدولة،  القومي  األمن  لتهديد  مصدر  باعتبارها  احلدودية 
خارجية  دولة  أي  تدخل  بسبب  ا  خارجيًّ هتديًدا  كان  سواء 
داخيل  هتديد  أو  لالحتالل،  احلدودية  املنطقة  وتعرض  فيها، 
تنامي  بسبب  الدولة  سيطرة  عن  املنطقة  هذه  خروج  نتيجة 
سيطرة ونفوذ أحد الكيانات من دون الدولة فيها مثل القبائل.

يف  الدويل  هيديلبريج  معهد  هيتم  املدخل،  هذا  إطار  ويف 
تقريره السنوي عن الرصاعات يف العامل بتحديد أسباب تلك 
الرصاعات، ويشري يف تقريره اخلاص بحالة الرصاع يف الرشق 
األوسط خالل العام 2017 اىل أن املناطق احلدودية ال تزال 
 72 إمجايل  من  رصدها  تم  حالة   11 يف  للرصاع  موضوًعا 
العام.  التقرير خالل نفس  رصاع يف الرشق األوسط رصده 
ويف خارج إقليم الرشق األوسط، تظل املناطق احلدودية سبًبا 

للرصاع وبل وللحروب، واألمثلة عىل ذلك كثرية.

 3-قضايا عىل أجندة السياسات اخلاصة باملناطق احلدودية: 

توجد جمموعة من القضايا التي تتصدر املناقشات اخلاصة 
وهي  احلالية،  الفرتة  خالل  احلدودية  املناطق  مع  بالتعامل 
قضايا سياسات policy issues بمعنى أهنا ترتبط بصورة 
رئيسية بالسياسات التي يمكن أن تتبناها الدولة، ومتثل هذه 
وهي  بالدولة،  ترتبط  رئيسية  قضايا  ألربع  انعكاًسا  القضايا 

السيادة واإلقليم واهلوية الوطنية والتنمية.

 :territorial identity أ-اهلوية األقاليمية

وهتتم هذه القضية بنوعية اهلوية املنترشة بني التجمعات البرشية 
يف املناطق احلدودية، وتكتسب هذه القضية أمهية يف حالة الدول 
ذات املجتمعات غري املتجانسة، والتي يوجد يف املناطق احلدودية 
اخلاصة هبا إثنيات ال تعرب عن اهلوية السائدة يف الدولة، حيث 
عادة ما تكون هوية هذه اإلثنيات يف هذه املناطق أقوى من اهلوية 
القومية للدولة، ويف حاالت معينة يصاحب وجود هذه اهلوية 
اإلقليمية تفاعالت عابرة للحدود مع دولة جماورة عىل نحو يزيد 

من إضعاف والء سكان هذه املناطق للدولة األم.
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عىل  تقوم  األدبيات  من  العديد  يف  منترشة  معادلة  وتوجد 
احلدودية  املناطق  يف  مستقرة  هوية  غياب  حال  يف  أنه  فكرة 
يرتتب عىل ذلك أن تكون احلدود غري املستقرة، وبالتايل تكون 
ذلك،  عىل  مثااًل  اجلنوبية  أوسيتيا  وتعد  مستقرة.  غري  الدولة 
املناطق  يف  القاطنة  الديموغرافية  التجمعات  تزال  ال  حيث 
احلدودية املتامخة للحدود مع روسيا ذات هوية روسية، حيث 
ظل  ويف  االستقالل،  بعد  عليها  السيطرة  يف  روسيا  نجحت 
السيطرة  استعادة  يف  للغرب  املوالية  جورجيا  حكومة  رغبة 
عليها قامت بتنفيذ عملية عسكرية يف 2008  هبدف احتالهلا، 

ا من روسيا. عىل نحو استدعى تدخاًل عسكريًّ

ب-احلوكمة األمنية يف املناطق احلدودية:

املساحات  ذات  الدول  يف  أمهية  القضية  هذه  وتكتسب 
كل  يف  قوي  بحضور  الدولة  فيها  تتمتع  ال  والتي  الشاسعة 
اتفاقات وتفامهات  إىل  للتوصل  اإلقليم، مما يضطرها  أجزاء 
مع سكان املناطق احلدودية من أجل ضامن قدر من السيطرة 

عىل تلك املناطق.

نموذجية  حالة  وليبيا  مرص  بني  احلدودية  املنطقة  وتعد 
ذات طبيعة خاصة  تفامهات  توجد  األمنية، حيث  للحوكمة 
بني السلطات املرصية والقبائل املوجودة يف الصحراء الغربية 
والتيارات السلفية التي تتمتع بنفوذ قوي هناك. وهذا النموذج 
من احلوكمة لعب دوًرا مهاًم يف نجاح قوات إنفاذ القانون يف 
التي  اإلرهابية  والعنارص  املسامري  الرحيم  عبد  عىل  القبض 
كانت مرافقة له بعد تسللها إىل مرص عرب احلدود مع ليبيا من 
أجل تشكل تنظيم “أنصار اإلسالم” التابع للقاعدة، وكذلك 
الضابط  حترير  يف  القوات  تلك  جهود  نجاح  يف  مهمة  كانت 

املرصي النقيب حممد احلايس. 

والسالمة  السيادة  مواجهة  يف  املصري  تقرير  يف  جـ-احلق 
اإلقليمية:

وترتبط هذه القضية بالدول التي ترتكز فيها األقليات اإلثنية 
أو  املناطق احلدودية مع وجود رغبة لدهيم يف االستقالل  يف 
بحق  الرغبة  هذه  تصطدم  ما  وعادة  الذايت،  باحلكم  التمتع 
الدول يف ممارسة سيادهتا ويف احلفاظ عىل سالمتها اإلقليمية، 
ويعد األكراد يف العراق مثااًل جيًدا عىل ذلك، حيث يتمركزون 
منطقة  منه  كبري  جزء  يعد  الذي  كردستان  إقليم  يف  ا  جغرافيًّ
لتمركزهم  وكان  العراقية-الرتكية،  للحدود  متامخة  حدودية 
يف هذه املنطقة دوره املهم يف نجاحهم يف احلصول عىل وضعية 
احلكم الذايت عىل النحو املنصوص عليه يف الدستور العراقي 

يف 200٥ بعد سقوط نظام صدام حسني يف 2003. 

ويعد اجتاه األكراد يف سبتمرب 2017 لتنظيم استفتاء حول 
استقالل اإلقليم تعبريا عن حقهم يف حتديد مصريهم، ولكنه 
يف الوقت ذاته هيدد السالمة اإلقليمية للدولة العراقية. وهذه 
مصريهم  تقرير  من  األقليات  متكني  بني  اإلشكالية  العالقة 
خاصة يف حال متركزهم يف منطقة حدودية ما، وبني تأثري ذلك 
الرصاعات  من  عدد  يف  سبًبا  للدولة  اإلقليمية  السالمة  عىل 

ا يف العامل. املوجودة حاليًّ

التي  القضايا  احلدودية من  املناطق  إدارة  تظل  اخلتام،  ويف 
التزال بحاجة إىل مزيد من املناقشة، وذلك هبدف االستفادة 
من املداخل النظرية يف تطوير سياسات عملية تساعد الدول 
األمن  من  تعزز  وبطريقة  بكفاءة،  املناطق  هذه  إدارة  عىل 

القومي هلا، وتدعم التنمية املستدامة هبا.


