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ب�سام الكلباين

يذكر جريارد بليك يف حما�ضرته التي �ألقاها يف جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب ،والتي عنونها بـ»عامل بال حدود»� -أننا عندما نت�أمل
خريطة العامل ال�سيا�سية يف املدر�سة واملكتبة ،ف�إ َّن �أول ما ي�شد انتباهنا هو تلك اخلطوط الرفيعة التي تف�صل بني الدول؛ �أي كيف لتلك
اخلطوط �أن تر�سي الأمن وال�سالم والنظام وال�سيادة الكاملة للدولة ،لكنْ ُ�سرعان ما يجول بخاطرنا �أي�ضاً ت�سا�ؤالت بديهية؛ وهي :كيف
مت ر�سم تلك احلدود؟ ومتى ُر�سمت؟ وبنا ًء على �أية �أ�س�س عاملية �أو �إن�سانية �أعطت لتلك اخلطوط الرفيعة �صفة الدميومة والقانون،
لي�ستميت �أفرادها بعد حني يف الدفاع عن كل �شرب من الدولة؟
َّ
لكن احلق �أ َّن خريطة العامل ال�سيا�سية تعي�ش
حل �ظ��ات زم�ن�ي��ة ق���ص�يرة يف ع �م��ره��ا؛ ف�ل�ي����س ثمة
ت���ص��ور ث��اب��ت ع�ل��ى دمي��وم�ت�ه��ا ك�م��ا ه��ي ع�ل�ي��ه ،و�إذا
ما رجعنا للوراء قلي ً
ال لالحظنا العامل يف �أواخ��ر
القرن الع�شرين قد �شهد انفجار كينونات �صغرية
ذات ��ش�ع��وب وت�ق��ال�ي��د خم�ت�ل�ف��ة م��ن ال��دول��ة الأم،
وت�شكلت تلك الكينونات �إىل خم�س ع�شرة دول��ة
م�ستقلة لها ح��دوده��ا وكيانها اخل��ارج��ي امل�ستقل
ع��ن ال�ن�ظ��ام ال���س��وف�ي�ي�ت��ي �إب ��ان ع �ه��ده ،وق��د ب َّينت
�إح��دى الدرا�سات وق��وع �أك�ثر من ثمامنائة تغيري
يف خ��ارط��ة ال�ع��امل ال�سيا�سية م��ا ب�ين ع��ام��ي 1916
و ..1980وم�ن��ذ ال �ع��ام ُ ،1945ول ��دت ح ��وايل مائة
و�سبع وع�شرون دولة جديدة بحدود مُعرتف بها،
وبع�ضوية يف الأمم املتحدة ،وبنا ًء على ما يحدث
الآن يف ال�ساحة ال�سيا�سية من م�شاهد؛ ف�إ َّن الن�سبة
كبرية يف �أن يتزايد العدد الفعلي للدول خ�صو�صاً
م��ع امل �ط��ال �ب��ات ال �ع��دي��دة م��ن ب�ع����ض امل���س�ت�ع�م��رات
والأقليات واملقاطعات باال�ستقالل؛ ك�إقليم البا�سك
ب�إ�سبانيا ،و�إق�ل�ي��م بلو�ش�ستان وال�شي�شان و�إقليم
الكرد ب�شمال العراق والتاميل والكرين...والكثري
م��ن الأق��ال �ي��م امل��وج��ودة يف �إف��ري�ق�ي��ا ،ال�ت��ي تن�شب
فيها الآن ال�صراعات الإثنية والطائفية ،وهناك
العديد من امل�ؤ�شرات ت�شري �إىل �إمكانية ظهور دول
ج��دي��دة م��ن ب�ين تلك القوميات املقموعة ،والتي
�أ�صبح ي�شار �إليها بـ»العامل الرابع» ،وهناك بالعامل
�أك�ث�ر م��ن  6500جم�م��وع��ة ب�شرية متجان�سة لها
تاريخ م�شرتك وهوية م�شرتكة والت�صاق تاريخي
طويل بوطن ثقايف واحدَّ ،
ولكن طموح اال�ستقالل
وال���س�ي��ادة غ��اي��ة؛ فمعظم تلك امل�ج�م��وع��ات لي�ست
بالكبرية مبا فيه الكفاية لت�شكيل دولة �أو بالأحرى
�ضعيفة ج��داً؛ حيث �شهد ال�ت��اري��خ طم�ساً للكثري
من تلك املجموعات كح�ضارات �أمريكا الالتينية
املت�شكلة يف �شعوب «الأنديانا» -ال�سكان الأ�صليني-
التي �أ�صبحت ت��راث�اً رغ��م عمرها ال��وج��ودي الذي
يتجاوز الألف �سنة.
وهنالك �أ��س�ب��اب منطقية متعلقة بحق تقرير
امل �� �ص�ير ،وج ��ب االل �ت �ف��ات �إل �ي �ه��ا؛ ك�ت�ل��ك الأق��ال �ي��م
�آن�ف��ة ال��ذك��ر ،وق��د ب ��د�أتْ ه��ذه الأ��س�ب��اب م�ن��ذ زم��ن
بعيد ب ��إع�لان “ودرو ول�سون” وم�ب��ادئ��ه الت�سعة
ع�شر ،ودخ��ل مبد�أ حق تقرير امل�صري احل��دود من
ب��اب خفي ،خا�صة عند ح�صول ال��دول الإفريقية
ع�ل��ى ا�ستقاللها جم ��دداً؛ ح�ي��ث ا َّدع ��ت ال�صومال
�أن قبائلها ت�شتتت يف �إثيوبيا وكينيا ،وقالت �إنها
ت �ن��وي ح��ق ت�ق��ري��ر امل���ص�ير ل�ت�ج�م��ع ��ش�م�ل�ه��ا ،وه��ذا

يعني �إع��ادة النظر يف احل��دود مع كينيا و�إثيوبيا.
وك��ذل��ك مطالبة �أفغان�ستان بتعديل احل��دود مع
ب��اك���س�ت��ان ح�ت��ى حت�ت��وي ال�ق�ب��ائ��ل امل��وج��ودة ه�ن��اك،
�إال �أن ال �ق��ان��ون ال� ��دويل ق��د وق ��ع امل���س�ت�ع�م��ر على
اتفاقيات ي�ضمن قبوله للتنازل عن تلك احلدود؛
وب��ال �ت��ايل ح ��دث م ��ا ب �ع��د ا� �س �ت �ق�لال ت �ل��ك ال ��دول
النزاعات احلدودية بينها وبني بع�ضها ،فكل دولة
يف �إفريقيا -با�ستثناء ال�شمال الإفريقي وليبرييا-
قد امتزجت �شعوبها وحدودها؛ مما �أدى �إىل وجود
�أقليات غري من�سجمة مع الدولة نتيجة للنزوح �أو
�إدراج �إقليم معني لدولة يف دولة �أخرى من خالل
اال�ستعمار ،وق��د ي�ك��ون ال�ن��زاع اجل��زائ��ري املغربي
ع�ل��ى ��ص�ح��راء ال�برب��ر خ�ير دل �ي��ل ع�ل��ى مم��ار��س��ات
خاطئة من امل�ستعمر.
وت �� �ض � ُّم ق��ائ�م��ة ال �ع��امل ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ي��وم م��ائ��ة
واث�ن�ت�ين وت���س�ع�ين دول ��ة م�ستقلة ذات ��س�ي��ادة من
كل الأحكام ،ابتدا ًء برو�سيا ك�أكرب دول��ة يف العامل
م���س��اح� ًة �إىل ال�ف��ات�ي�ك��ان �أ� �ص �غ��ره��ا م���س��اح��ة ،فال
يوجد فعلياً ف��رق يف اخ�ت�لاف �أح�ج��ام ال��دول �أم��ام
املجتمع ال��دويل بقدر ما ي�ساهم الأخ�ير يف �إب��راز
قوة الدولة يف التو�سع اجلغرايف ال �أكرث� ،إال �أ َّن ك َّل
الدول ال�سيا�سية حتمل الرقم نف�سه �أمام املنظمات
الدولية وما يرتتب عليها من حقوق والتزامات؛

ف��ال�ق��ان��ون ال ��دويل ق��د ع��رف احل ��دود ال�سيا�سية
ب�ين ال ��دول؛ حيث ن��� َّ�ص “لإقليم ك��ل دول��ة ح��دود
تف�صيلية عن �أقاليم ال��دول الأخ��رى املحيطة به
وتعيني ه��ذه احل��دود مهم �إذ عندها ت�ب��د�أ �سيادة
ال��دول��ة �صاحبة الإق�ل�ي��م ،وتنتهي ��س�ي��ادة غريها،
ووراءها تنتهي �سيادتها وتبد�أ �سيادة غريها.
�إ َّن �أول من قام بر�سم خريطة للعامل هو العامل
العربي امل�سلم الإدري�سي؛ حيث قام بو�ضع ت�صوراته
ل��دول ال�ع��امل بعدما ق��ام ب��زي��ارة العديد منها� ،إال
�أ َّن ت�ل��ك اخل��ري �ط��ة اخ �ت��زل��ت مب �ع��امل جيولوجية
وطبيعية فقط ،ومل تكن كتلك النظرة الأوروبية
للعامل التي �أ�س�ست احلدود الإقليمية لدول العامل
ك�ضرورة اح�ترام ال�سيادة املطلقة ،وع��دم التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى .فالفكرة هذه
مل تكن م��وج��ودة بالعامل الإ��س�لام��ي؛ حيث كانت
ال���س�ي��ادة مبنية على املجتمع الب�شري (القبلي)
ولي�س على الأر�ض واملنطقة ،كذلك الأمم ال�سابقة
ك ��إ� �س�ب�رط��ة و�أث �ي �ن��ا وروم� � ��ا؛ ف �ق��د ك��ان��ت احل ��دود
مت�شكل ًة يف عدة مدن وقرى حمورها الأ�سا�سي �سور
وباب عظيم.
وما زال م�ؤمتر برلني عام  1884و�صمة عار يف
تقنني املبد�أ احلقيقي والفعلي لل�سيادة �إىل نهاية
ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن؛ ف�ق��د �أق � � َّرت ال �ق��وى الأوروب �ي��ة

�أن االح �ت�لال الفعلي �سيكون الأ� �س��ا���س يف ملكية
املناطق؛ وبهذا مت التدافع والتناف�س على احتالل
العامل و�إفريقيا على وجه اخل�صو�ص ،وال يخفى
على العامل �أجمع �أن احل��دود النيجريية التابعة
ل�ل�م�م�ل�ك��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة واحل� � ��دود ال �ك��ام�يرون �ي��ة
التابعة لأملانيا قد مت تق�سيمها باجتماع من ممثلي
ال ��دول امل���س�ت�ع�م��رة ع�ل��ى ط��اول��ة واح� ��دة ،وتق�سيم
اخلريطة بالقلم الأزرق وامل�سطرة؛ دُومن��ا الأخ��ذ
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار ال �ع��وام��ل اجل�غ��راف�ي��ة والإن���س��ان�ي��ة
لتك ال�شعوب التي طم�ست كل معامل �أقلياتها بني
�أيديولوجيات وثقافات �أوروب �ي��ة خمتلفة متاماً؛
الأم��ر ال��ذي �أدى �إىل �أن ت�صبح الأقلية ن��ادرة جداً
يف العامل ال�سيا�سي �إذا ما نظرنا بعني جمردة �إىل
واقع خريطة العامل.
وما يُثري الده�شة� :أن��ه بالنظر �إىل ال��دول ذات
الأ�صول اال�ستعمارية يف ر�سم حدودها؛ �أنها حتى
ب �ع��د ا��س�ت�ق�لال�ه��ا مل ي �ك��ن ه �ن��ال��ك اه �ت �م��ام ب��ر��س��م
احل��دود �أو �إع��ادة �صياغتها و�إرج ��اع الأم��ر �إىل ما
كان عليه؛ �أقل ًة من اجلانب العرقي والثقايف ،وقد
أف�سر ذلك باملبد أ� القانوين (و�ضع اليد) الذي برز
� ِّ
يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر عندما ا�ستعمرت �إ�سبانيا
دول �أمريكا الالتينية (با�ستثناء الربازيل)؛ حيث
تبنى القانون الدويل هذا املبد�أ ليجعله الآن حقاً
من حقوق امل�ستعمر؛ ف�أي دولة قد ا�ستعمرت �إقليماً
خلم�سة ع�شر عاماً �أ�صبح الإقليم ملكاً لها ،وهذا
امل�ب��د�أ ي�شكل خ�ط��راً حقيقياً يف ال�ع��امل الإن���س��اين،
خ�صو�صاً يف مواجهة الدول التي مت ا�ستعمارها.
ويف ر�أيي �أ َّنه ما دُمنا نحتفظ باحلدود الدولية؛
فعلينا �أن نفهم تلك احل ��دود ،ون��دي��ره��ا بال�شكل
ال�صحيح ،ونتعامل معها ب�شكل �إيجابي و�صحيح
دومنا نظرة �سلبية تطغى على تلكم احلدود كالبعد
الأم �ن��ي واالن �ف�ل�ات وال�ت�ه��ري��ب واجل��رمي��ة ،و�إمن��ا
ب�ن�ظ��رة ق�ب��ول ي�سمو عليها ال��واق��ع الفعلي ال�ي��وم
كالعوملة وث ��ورة االت���ص��االت والأن���ش�ط��ة التجارية
واالق�ت���ص��ادي��ة ب�ين ال ��دول ،وه��و م��ا ي�ح��دث ب�شكل
جيد ج��داً يف دول االحت��اد الأوروب��ي؛ فتلك الدول
تف�صلها ح��دود فنية على اخلريطة ،وعلى الواقع
ت�ت���ش�ك��ل يف ح ��دود ال ت�ت�ع��دى ع���ش��ري��ن �سنتيمرتا
�سماك ًة -ك��احل��دود ب�ين مملكة ه��ول�ن��دا وبلجيكا-
من �أجل حتقيق امل�صالح الوجودية لل�شعوب ،وهي:
الإخاء ،واالزدهار ،والنماء ،وكل ذلك قد يحدث �إذا
ما فهمنا ال��دور احلقيقي لتلك احل��دود يف �إر�ساء
ال�سالم والأمن الدوليني.
bassam.alkalbani@aiesec.net

