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معيــن حــدّاد@

“الـكــــــــورونـــــــــا فـيــــروس“
واحلــــــــــدود الـــــــدولـــيـــــة
(اجلائحات وتطور اشكال احلدود)

(*) بــــاحـث وأسـتــــاذ
جامعي  -لبنان.

شهدت البرشيـة عىل مر التـاريخ اوبئة عـديدة كان هلـا انعكاسـات ديموغـرافية
اقتصـادية وسياسـية خطرية ،نتـوقف هنا عنـد ثالث منها يمـكن ان تعدّ من بني
االسوأ ،جلهة سعة انتشارها وشدة خطورهتا ،هي:
 الطاعون االنطوين (  145 - 180ق.م ) يف حميط البحر املتوسط وسائر انحاءاالمرباطورية الرومانية وكان من بني املساهني الرئيسيني يف اسقاطها.
 الطاعون االسود ( ) 1352 - 1347الذي غـطى مساحات شاسعة من القاراتالقديمة ،دام عدة سنـوات ،قدرت ضحاياه بعـرشات املاليني ،وهو ساهم بدوره يف
اضعاف االمرباطروية البيزنطية وتـراجعها عن العديد من اراضيها متهيدا ألفوهلا
فيام بعد.
 االنفلونزا االسبـانية ( )1918تفشـت يف العامل عىل نحو كـارثي بدءاً من عام 1917ويبدو اهنا سامهت يف ترجيح كفة احللفاء يف احلرب العاملية االوىل.
غري ان هذه اجلـائحات عىل الرغـم من مدى انتشـارها ومضاعفـاهتا اخلطرية عىل
الصعد الـديموغرافية واالقـتصادية والتارخيـية ،مل تكن لتشكل قضـية سياسية
عامليـة ،كام الكوفيـد  . 19ويعود ذلك عىل وجه الـتحديد اىل عـاملني متالزمني مل
تكتمل مفـاعيلهام اال منـذ عقود قليلـة ،االول اعتامد احلدود الـسياسيـة اخلطية
وترسيمها عىل االرض للفصل بني الدول السيدة عىل اراضيها ثم الثاين تعميم هذه
احلدود عىل الكرة االرضية برمتها كام سنبنيّ الحقاً.
جتـدر االشارة هنا اىل انه قـبل العمل باحلدود اخلـطية كانـت الفواصل بني الدول
تغطي مساحـات عىل االرض تضيق او تتسع تبعا لعوامل طـبيعية وبرشية ،عُرفت
هذه املناطق احلدوديـة باسم التخوم و كانت تُرتك احـيانا يف عهدة تشكيالت شبه
سياسية تتخاصم فيام بينها وتـدين بالوالء كل من جهتها للقوى املجاورة (عىل ما
كـان حاصال يف مـنطقتنـا عىل سبيل املثـال ال احلرص بني الـروم والفرس يف رشق
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املتوسـط قبل الفتـح االسالمي حيث كـانت املسـاحات احلـدودية مـوزعة عىل
الغـساسنة املوالني للروم وعىل املناذرة املـوالني للفرس) .اما اليوم فيمكن القول ان
التخوم بـاتت من املايض وحلـت مكاهنا خـطوط احلدود الـسياسيـة التي هي من
مستلزمات الدولة احلديثة القائمة عىل مبدأ السيادة السياسية القانونية واحلقوقية
عىل اراضيها ضمن حـدودها املعرتف هبا دوليـاً .ذلك انه منذ معاهـدة وستفاليا
( )1647التي اهنت احلـروب الدينيـة (وغري الدينـية) والتي امـتدت عىل عرشات
السنني ،بني املاملك واالمارات ...يف القارة االوروبية ،تم اقرار قانون دويل حديث ما
يـزال معموال به حتى االن ،أقله من الـوجهتني النظرية واملبـدئية ،يقيض باالعرتاف
بأن كل دولـة من الدول هي صاحـبة السيادة عىل اراضـيها ،وكل تدخل يف شؤون
دولة من قبل دولة أخرى يٌعدّ خرقاً ملواد املعاهدة املذكورة.
وهكذا نتج عن احلروب التي توّجهـا الصلح يف معاهدة وستفالـيا خريطة اوروبية
موزعة عىل كيانات سـياسية منها الكبري ومنها الصغري انام مجيعها صاحبة سيادة
عىل اراضيهـا مع عدم املس هبذه السيادة من قبـل الكيانات االخرى .ثم جاءت فيام
بعـد التطورات العلمية واالقتصادية الثقافيـة واالجتامعية املتسارعة تواكبها مجلة
من التحوالت السياسـية العميقة لتُدخل املجتمـعات االوروبية يف طور جديد عربت
عنه بحدة الثورة الفرنسية الشهرية فانتقلت حرصية السيادة عىل ارايض الدولة من
امللك اىل الشعـب وجمموع افراده ،حـيث اهنار النظـام القديم وتبلـور شكل جديد
للدولـة قوامه تنـبه املجتمع ملصـاحله ووعيه هلا وصـارت ارادته تعلو عىل ارادة
احلـاكم او امللك .وبدل ان يكـون املجتمع من اجل الـدولة صارت الـدولة من اجل
املجتمع ،وحلت االرادات الشعبيـة حمل االرادات امللكية والدينـية يف تسيري االمور
السيـاسية وخمتلف الشؤون االقتصادية واالجـتامعية ،وبات للمجتمع حق تقرير
مصريه بارادته وصار للفرد االنساين تباعاً حقوقه املعرتف هبا من قبل دولته ،وقد
عرف الشكل اجلديد للدولة بالدولـة االمة او الدولة القومية وهو الشكل القائم اذن
عىل االرادة الـشعبية اي عـىل الديموقـراطية واالحتـكام اىل الدستـور الذي يضعه
الشعب او من يفوضه لـوضعه ،فأُعيل بذلك من شـأن سيادة املجتمع عىل اراضيه
وعىل احلكام الذي ينتقيهم  .مل يعد اذن حق الترصف بأرايض الدولة من اختصاص
امللك دون شعبه كام كـان االمر يف السابـق بل صار من حق الدولـة بام هي سلطة
وشعب معـا ،من هنا بات احلـرص عىل صيانة احلـدود باعتبارهـا حاضنة ارايض
الـدولة ،قضيـة قوميـة جامعـة بامتـياز ،ويف هذا االطـار ما تزال تـشهد اخلطب
السياسيـة والديبلوماسية اليوم ،حمليـاً ،وطنياً ودولياً وال سيام يف اوساط منظمة
االمم املتحدة تـركيزاً دائامً عىل “االرايض““ ،احلدود“ و“السيادة“ ،حيث تتحدث
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اخلطب املعنية بـشؤون اخلالفات والنـزاعات بني الدول االعضـاء يف منظمة االمم
املتحدة عن “السيادة عىل كامـل األرايض“ هلذه الدولة او تلك وكذلك عن “وحدة
ارايض الدولـة وسالمتها ضمـن حدودها الـسياسيـة“ ،بام يؤكـد ان معاهدة
وستفاليـا ال سيام بام اقرته بشأن السيـادة عىل االرايض ما تزال تشكل أقله نظريا
اساس العالقـات الدولية الراهنـة عىل الرغم من اخلروقات املـستمرة عىل اكثر من
صعيد ويف اكثر من مكان .هذا وقد ادى تطور االحداث منذ معاهدة وستفاليا وحتى
اليوم تـدرجييا اىل رضورة ان يتمتع تعيني احلـدود السياسية بـاكرب قدر من الدقة
جتنبـا لالشكاالت بني الـدول ،اىل ان انتهى االمر بـرتسيم احلدود السـياسية عىل
االرض عىل شكل خطـوط ،يقابلها خطوط اخـرى ممثلة هلا عىل اخلرائط ،وكل ذلك
تأكيدا ملبدأ احرتام املامرسة السيادية للدول عىل اراضيها.
يف البعد السيايس
استـدعى ترسيـم احلدود مستوى عـاليا من التقـنيات اهلندسيـة والعلوم الفلكية
واجلغرافية ،لـذلك فهو مل يتحقق عىل الـنحو السوي اال يف احلقـب املتأخرة ،ثم ان
احلدود السياسية اخلطية مل تتعمم عىل الكرة االرضية اال يف الربع االخري من القرن
العرشين اي بعـد ان توزعت املعمورة بارسهـا عىل دول حمددة و مل يعد من سكان
عىل االرض اال وينتمي اىل دولـة ،بخالف ما كان عليه االمر من قبل .من هنا ختتلف
جائحة الكوفيد  19عن سابقاهتـا يف ان انتشارها الواسع جعلها حمط اهتامم دويل
عىل قيـاس الكرة االرضية ،بينام اجلـائحات الكربى السابقـة حدثت يف الوقت الذي
كان معظم سكـان العامل يعيشون خـارج اطار الدولة ،اي خـارج املجال السيايس،
وحتى تاريخ االنفلونزا االسبانية عام  ،1918التي شهدت انتشارا طال عدة قارات
مل يكن عدد دول العامل يف حينه يتجـاوز االربعني بينام يصل عددها اليوم اىل 194
دولة ،واالوبئـة املتأخرة اي التي حدثت بعد ازدياد عدد الدول يف العامل بقيت ضمن
حدود معينة .نسـوق ذلك للقول ان جائحة الكوفيد  19تـتميز عن سابقاهتا يف اهنا
تعـني سكان االرض من حيث توزعهم مجيعا عىل دول مؤطرة يف شبكة من احلدود
السياسية اخلطية تلف املعمورة بمجملهـا ،لذا مل تعد جائحة كوفيد  19قضية امن
صحي وحسب وانام باتت ايضا قـضية سياسية عامليـة بامتياز ،عىل ما ارشنا اليه
سابقا ،القيت مـسؤولية معاجلتها ،دفعـة واحدة عىل مجيع دول العامل .االمر الذي
بستـوجب التوقف امام ما يمـكن ان يكون عليه مستوى فعـالية اداء هذه الدولة او
تلك يف التصدي للجائحة الراهنة.
ان هـذه الدول تأسست مبدئيا وفق نموذج الـدولة احلديثة اي دولة االمة او الدولة
القـومية الـديمقراطـية فهي عىل تفـاوت ملحوظ يف مـوقع هذه الـدولة او تلك من
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النـموذج املذكور ،حتـى ان بعض دول العامل ما تـزال تذكرنا بـاملاملك القديمة ،او
بـالدول  -املدن ،كام أنـه توجد دول شبه تـيوقراطيـة ودول تقوم عىل منـظومات
قبائلية او طائفيـة ،واخرى عىل منظومات عائلية ،عشـائرية او اتنية فطرية حتى ال
نقول “بـدائية“ .وعليه فـإن الدول التي تقرتب مـن نموذج الدولـة االمة هي التي
متكنت وما تزال من حتقيق رشوط نجاحها ونجاح جمتمعها عىل الصعد السياسية،
االقـتصادية والعلمـية والتكنولـوجية ...بينام ختلفت الـدول االخرى التي عجزت
شعوهبا عن الـدنو من النمـوذج املذكور ،والـتي تدفع ثمن ختلفهـا مما تلحقه هبا
الدول املتقدمـة من ارضار مكلفة يف خمتلف املجـاالت السياسيـة واالقتصادية،...
جراء التحكم هبا ...والـسيطرة عىل ثرواهتـا ...غري ان جائحة الكـوفيد  19ساوت
بينها مجيـعا أقله يف الشهـور االوىل من انطالقتهـا ،حيث باغـت اجتياح الفريوس
الرسيع معطوفا عىل عدم املعرفة العلمية الكافية به احلكومات عىل اختالف قدراهتا،
فعمدت مجيعهـا عىل تفاوت امكانـياهتا اىل التشـدد يف مسألة احلـدود عىل ما رأينا
سـابقا كام سعت قـدر االمكان اىل استجالب مـواطنيها من اخلـارج فبدت اىل هذه
الدرجة او تلك متشاهبة فيام بينها .اما اذا طال االمر فمن املرجح ان تتفاوت النتائج
بني الدول املقتدرة مـن جهة والدول العاجزة من جهة اخرى .من هنا جرى وجيري
احلـديث عن امكانية حـصول كوارث قاتلة كـربى يف دول اجلنوب املتخلفة ال سيام
االفريقية منها.
عىل انه من الوجهة العامة ،كشفت مضـاعفات جائحة الكوفيد  19والتدابري املتخذة
من قبل خمتلف الـدول بشأهنا ،عن احلاجة اىل احلـدود السياسية ورضورة تفعيل
وظائفها السيام ،يف املحن الكربى ،وبالتايل احلاجة حكام اىل الدولة التي تتحقق فيها
رشوط االقتدار ،اقله يف املـرحلة التارخيـية الراهنـة .ويف هذا السيـاق الذي اطلقته
عودة احليـاة اىل احلدود السياسيـة واستطراداً عودة احليـاة اىل نموذج الدولة -
االمة (كام ينبغي ان يكـون) يمكننا ان نتوقع عىل املدى املنظور ،االستمرار يف تفكك
التكتالت االقتصادية القارية تواكبه تغريّات عميقة يف مسار العوملة تفرض مقاربات
جديدة تـفيض اىل استنتاجات مـتعددة من بينها تـآكل التيارات السيـاسية العابرة
للحدود بام فيها الدينية منها فضال عن طوي صفحة صدام احلضارات.

