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  :ملخص

 حلمايتت  عديتتد  بتترجراتا  القيتتا  العتتام دول علتت  كورونتتا جائحتت  فرضتت 

 السياستا   متن  وغريهتا ، السياستي   دودهاحت  غلق أبرزها كان الوبات من شعوبها

 تبحت   .والبعيتد  املتوست   املدى يف عموما "الدول " عل  تأثريا  هلا سيكون اليت

 واحلتدود  الوبتات  بت   العالقت   وترصتد ، العتامل   الوبتات  أزم  من البعد هذا الدراس 

 التتيت الوظتتائ  متتن الكتت ري ممارستت  للدولتت  أعتتاد بأنتت  جتتتادل وهتت ، السياستتي 

 .العومل  بفعل تآكل 

 – الستتياد  – الدولتت  – السياستتي  احلتتدود – كورونتتا الكلماااا اتفتاةيااة:

 .األمن

Abstract:  

The Corona virus pandemic has pushed governments all over 

the world to come up with new measures aiming to protect their 

populations. Closing the political borders is the most prominent 

among all of these measures, which include other procedures 

that may have implication on "the state" in the mid-and long 

terms. The study tackles this dimension of the international 

pandemic and discovers its relationship with political borders .it 

argues that the pandemic brings back to the "state" some of its 

functions which had diminished due to globalization. 
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Security. 

  مقدمة:

 التجليتا   أبترز  أحتد  عتن  العتام  عترب  البشر حرك  وسرع  واتساع حري  تعرب

 يف ذلتت  أن غتتري، واالتصتتال النقتتل  تكنولوجيتتا تطتتور بفضتتل للعوملتت  االجيابيتت 

 بشتتكل وانتقاهلتتا، األوبئتت  النتشتتار ومستتهال ميستترا عتتامال أيضتتا كتتان املقابتتل

 بشتكل  العتام  دول خمتلت   جاب أن  كورونا" "وبات رافق الذي فاجلديد، أسرع

 بقت   التيت  واملالريتا  كتاييبوال  حتدي ا  أو  اقتد   أخرى أوبئ  عكس عل ، سريع

 خبصوصتيا   وترتب ، الصحرات جنوب إفريقيا دول بعض يف حمصورا انتشارها

 املتخلف  الدول من يصدر م الفريوس هذا أن كما، اجتماعي  وظروف، مناخي 

 تصتتن   دولتت  متتن وإمنتتا، ختلفهتتا علتت  الدالتت   الستتما  أحتتد األوبئتت  تعتتد التتيت

 التتتدول طالتتت  أضتتترار  أن واألهتتت  العتتتام. يف العظمتتت  قتتتو لل مرتقتتت  كخليفتتت 

 حد عل  الفريوس انتشار بؤر  وبي األور القار  أضح  العاد  غري وعل ، املتقدم 

 والوفيتتا  االصتتاب  حتتاال  أعتتداد أكتترب وستتجل ، العامليتت  الصتتح  منظمتت  تعتتبري

 مجيتع  دفتع  هتذا  كتل  وفرنستا. ، وإسبانيا، إيطاليا يف حصل ما غرار عل ، فيها

 فتر   أهمهتا  كتان ، الفتريوس  انتشار من للحد وقائي  اجراتا  اختاذ إىل الدول

 كامل. شب  بشكل السياسي  حدودها بغلق اخلارج  حميطها عن عزل 

 متتن للحتتد االجتتراتا  متتن للكتت ري التتدول ومباشتتر  السياستتي  احلتتدود غلتتق

 واحلتتدود  العوملتت بتت  العالقتت  حتتول النقتتا  أعتتاد مواطنيهتتا بتت  الفتتريوس انتشتتار

 نهايتت  عتتن يتحتتد  مستتيطر اجتتتا  فهنتتا ، عمومتتا والدولتت  خصوصتتا السياستتي 

 تتزول  منتوذ   إىل تنتقتل  حتت   تتدرجييا  تتوستع  التيت  العومل  بفعل السياسي  احلدود

 أن علتت  يؤكتتد املعتتار  االجتتتا  بينمتتا، كليتتا السياستتي  واحلتتدود التتدول فيتت 

 متتلتت  السياستتي  واحلتتدود دولتت ال وأن، املستتتوى هتتذ تبلتت  لتتن العوملتت  تتتأثريا 

 اجلتتتدل هتتتذا متتتن وانطالقتتتا لالستتتتمرار. تؤهلتتتها التتتيت القتتتدرا  متتتن الكتتت ري

 :  التالي  االشكالي  الدراس  تطرح الوبات أحدثها اليت والتطورا 
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 يف العوملتت  أحتتدثتها التتيت التغتتيريا  علتت  كورونتتا جائحتت  ستتتؤثر كيتت  -

 ي ؟ السياس احلدود

 :  التالي  ل األسئ االشكالي  عن يتفرع

 السياسي ؟ احلدود عل  العومل  انعكاسا  ما -

 السياسي ؟ احلدود عل  كرونا جائح  انعكاسا  ما -

 وبتتات غتترار علتت – الكتتربى األزمتتا  أن مفادهتتا فرضتتي  متتن الدراستت  تنطلتتق

   العومل . بفعل تآكل  اليت السياسي  احلدود وظائ  عود  يف تساه  -كورنا

 اسي السي احلدود اي ونه العومل : األول احملور

، القد تتت  العصتتتور منتتتذ البشتتتري  باجملتمعتتتا  السياستتتي  احلتتتدود اقرتنتتت 

 كتتان حينمتتا مباشتتر  أثتتر هلتتا يلتتتمس يكتتاد ال جتتدا بستتيط  منتتاذ  متتن وتطتتور 

 تفصتلها  والقبيلت  ، العائلت   حتول  تتمحتور  جتدا  صغري  جمتمعا  يف يعيش االنسان

 الصتيد  مناطق عل  واألخرى لفين ا ب  تتصارع كبري  مسافا  أخرى قبائل عن

 ضتتفاف قتترب االنستتان استتتقرار متتع نضتتجا أك تتر شتتكل إىل لتنتقتتل، الرعتت أو 

 مستتوى  علت   تقتد   متن  رافقهتا  ومتا ، املتدن  وظهتور ، للزراع  واكتشاف ، األنهار

 حروبتتا خاضتت  امرباطوريتتا  إىل وتطورهتتا، املمالتت  بتتربوز السياستتي  املمارستت 

، بتالتخو   عرفت   شاستع   مناطق بينها الفواصل  كان، نظرياتها مع جدا طويل 

 والتتيت، واألبتتاطر ، امللتتو  مبتتدن احمليطتت  األستتوار إىل تصتتل حتتت  تتتتقل  والتتيت

 احلال هذا عل  الوضع واستمر احلدي . باملفهو  سيادي حدود خ  آخر كان 

 مصتتطل  وابتتتداع، "ويستتتفاليا" معاهتتد  يف الوطنيتت  الدولتت  تأستتيس إىل وصتتوال

)برتتتتران و   السياستتتي   للحتتتدود جديتتتدا  عمليتتتا مفهومتتتا  أعطتتت  لتتتذي ا الستتتياد 

 هتتتذ  تطتتتور علتتت  ستتتاعد وممتتتا، التختتتو  متتتن وقّلتتت ، (80دومينيتتت ، صتتتفح  

 رتّست  لت، اخلترائ   تصتمي   جمتال  يف خاصت   العلتو   عرفتت   الذي التقد  الظاهر 

)بتترانش،  األوربتت  النظتتا  عتترب قوميتت ال الدولتت  عشتتر التاستتع القتترن بتتدايا  يف

 األر  كتل  فيت   قستم   التذي  العشترين  القرن إىل وصوال .(48، صفح  2017

، 2019)بوزيتتدي،  دقتت . أك تتر احلتتدود مفهتتو  وأصتتب ، التتدول بتت  شتتربا شتتربا

 .(81صفح  
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 مستتتمر تطتتور يف فهتت  الوطنيتت  الدولتت  عنتتد البشتتري   اجملتمعتتا تتوقتت  م

 ملراجعتت  دفعتت  األر   علتت  جديتتد  وقتتائع أنتجتت  التتيت العوملتت  ظتتاهر  تعكستت 

 فقتتد، السياستتي " و"احلتتدود، الوطنيتت " "الدولتت  بينهتتا ومتتن، املفتتاهي  متتن العديتتد

 ،الدولتتت  ونهايتتت ، اجلغرافيتتتا نهايتتت  ومنهتتتا، النهايتتتا  بأحاديتتت  العوملتتت  اقرتنتتت 

 الدول  عل  تأثريا  أفرز  العومل ( )أي كونها، السياسي  احلدود نهاي  وبالتال 

 عنهتتا جنتت ، وال قافيتت ، واألمنيتت ، واالقتصتتادي ، السياستتي  األبعتتاد خمتلتت  متتن

 إىل تتؤدي  فالعوملت  ، تآكلتها  إىل أد  السياستي   احلتدود  عل  التحديا  من مجل 

 مقيتد  أو  حمتتوا   أنهتا  املفهتو   متن  كتان  اليت االجتماعي  الظواهر ألن الالأقلم  

 بالستتهول  حماطتت  اآلن تعتتد م، العتتاد ( يف )القوميتت  ايقليميتت  اهلياكتتل قبتتل متتن

 بتتال "عاملتتا العوملتت  أوجتتد  املنظتتور هتتذا ومتتن اهلياكتتل. هتتذ  جانتت  متتن نفستتها

 .(93، صفح  2017)ديالن ،  حدود".

 تتدفق  متن  عتار   ستيل  يف بتذوبانها  السياستي   احلتدود  نهاي  هرمظا أه  جتل 

 ملزاولتت  مهمتت  مستتبق  شتتروطا أزال التتذي األمتتر، وغريهتتا ايلكرتونيتت  املعلومتتا 

-17، الصتتتفحا  2004)برجينستتتك ،  ، دولتتت  أراضتتت  فتتتو  فعالتتت  ستتتياد 

 النتاحيت   متن ، وتطبيقهتا  األحكتا   إصدار عل  الدول  قدرا  تراجع ويف، (18

 يعتقتتد كتتان كمتتا الستتياد  معتتايري مستتتوى يف تعتتد م حيتت  والعمليتت   القانونيتت 

 أيضتا  وانستحابها ، (44-43، الصتفحا   2004)بيلتيس و ستتي  ،    ، تقليديا

 العتابر   التدفو   لح وملصت ، قومّيت   فتو   املتا  املنّظمتا   ملصتلح   التدول   املشتهد  من

 العوملتت  ألن، (84، صتتفح  2016)برتتتران و دومينيتت ،   ، وللقوميتتا  لألوطتتان

 عليتت  اصتتطل  متتا ختتالل متتن التتدول فتتو  متتا تنظتتي  يف كتتبريا توستتعا أحتتدث 

 ومن، (55، صفح  2004،  )بيليس و ستي  ، العامل  احلك  نظا  بوكاال 

 يترى  تصتور  إىل أفض  تطورا  االقتصادي التشبي  عن جن  االقتصادي  الناحي 

 احملليتتت  لالستتترتاتيجيا  ثتتت  ومتتتن، املتميتتتز  القوميتتت  لالقتصتتتاديا  يعتتتد م أنتتت 

ريس  و جراهتا   )ه وجودها. يربر ما متزايد حنو عل  القومي  االقتصادي  لإلدار 

 عتا   بشتكل  الدولت   التطتورا   هتذ   كل وضع  وبذل  .(03، صفح  1999، 

 قتادر   ككيان الدول  بقي  فرن، احمل  عل  خاص بشكل السياسي  واحلدود



  2020جويلية   02: العدد  05: لداجمل  اإلنساني لألمن اجلزائرية اجمللة

 

 

844 

 كتبري  بشتكل  تراجعت   السياستي   احلدود وظائ  فرن واالستمرار الصمود عل 

 جدا.

  ياد الس وأسوار كورونا مغلق.. عام: ال ان  احملور

 وعجتز ، انتشتار   لسترع   نظترا  البشتري   يهدد خطر أكرب كورونا" "وبات با 

 هتذا  لتحقيتق  ستنوا  أو  ألشتهر  وحاجتهتا ، لت   لقتاح  صناع  عن العلمي  املختربا 

 تفش  ملنع وقائي  اجراتا  الختاذ الدول من الك ري سارع  لذل  نتيج  اهلدف.

، السياستي   حتدودها  غلتق  اقتضت   التيت  التامت   العزل  مقدمتها يف وكان، الوبات

 التتيت ايجتتراتا  علتت  الفتتريوس انتشتتار توقتت  فقتتد، اجلويتت  التترحال  وتوقيتت 

 تتضتاع   خمتاطر   كانت   ذلت   يف تتأخر   وكلما، نفسها لعزل الدول تتخذها

 متن  عنت   يرتتت   ملتا  احلجت   بهتذا  قترار  اختتاذ  عتن  احلكومتا   تتردد  وبعتد  أك ر.

 الوفيتتتا  وأرقتتتا ، الصتتتحي  تكلفتتت ال متتتع موازنتهتتتا لكتتتن اقتصتتتادي  خستتتائر

 حمصتتور  احلتتدود نفاذيت   جعتتل ذاتت "  "حصتتار فتر   علتت  جّلهتا  ح تت ، الكتبري  

 يف العتالق   واملتواطن  ، والصتحي  ، التجاري  الضروريا  يشمل ضيق نطا  عل 

 الدولتت  تأستتيس منتتذ األوىل املتتر  تكتتون تكتتاد وهتتذ ، األختترى التتدول مطتتارا 

 فيهتتا حتتترت  التتيت، السياستتي  باحلتتدود التتدول  نونالقتتا واقتترار احلدي تت  الوطنيتت 

 احلتدود  عترب  احلركت   وتوقفت  ، مبشتكالتها  دولت   كل انشغل  حي  السياد  

 وعابر  مؤقت  حال  اعتبارها  كن املتخذ  االجراتا  هذ  كل العام. دول ب 

 استتبعاد   كتن  ال نفست   الوقت   يف ولكتن ، الفريوس برتاجع ستزول ما سرعان

 التشتققا   متن  املزيتد  إحتدا   هتو  الوبات عن ينج  قد امم ألن، عنها ملرتب ا اآلثار

، القوميتت   الدولتت   ومصتتاح ستتلط   علتت  التوكيتتد  وإعتتاد ، العوملتت   أطروحتت  يف

 قبتتل ستتنوا  منتتذ الظهتتور يف بتتوادر  أختتذ  التتذي االجتتتا ، بهتتا اخلاصتت  وقيمهتتا

 للدولت   العتود   هتذ   مظاهر أبرز وتتم ل .(07صفح   ،2020)للدراسا ،  الوبات

 : يل  فيما للعومل  والرتاجع

  األمني  الوظيف  -

 اليتزال  الدولت   أن أعال  االجراتا  عل  بناًت "كورونا فريوس جائح " أظهر 

 حالت   يف وأنت  ، عنهتا  االستتغنات  اليستري  متن  لتيس  أساسي  بأدوار القيا  بها منوطا
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 جملابهت   الناجعت   احللتول  فتر   علت   والقتدر   القتو   متلت   ط سل من البد األزما 

، القانونيت   االسترتاتيجيا   متن  متنوعت   جمموعت   التدول  استتخدم   لقد األخطار.

 وختتوف، احلتترب لوقت   عتتاد  املخصصت   الطتتوار  بتتتدابري االحتجتا   ذلتت  يف مبتا 

 جعلتت ، مرئتت  غتتري فتتريوس ضتتد اجلديتتد  املعركتت  هتتذ  يف نفستت  علتت  املتتواطن

 للختدما   ومقتد   كمتنظ   احلكومت   علت   أكترب  بشكل االعتماد إىل امضطر

 احلتدود  وحتركت  ، للدولت   األمنيت   الوظيفت   تفعيتل  الوبات أعاد وبهذا، األساسي 

 بفحتت  الفتتريوس متتن للوقايتت  االستتتباقي  ايجتتراتا  ختتالل متتن اخلتتار  باجتتتا 

 حتاجًزا  احلتدود  دتعت  م وبالتتال  ، منهتا  القتدو   يريدون اليت البلدان يف املواطن 

(Shachar, 2020) ومتغرًيا ومتطوًرا ورشيًقا متنقًلا قانونًيا هيكًلا أضح  بل، ثابًتا
.  

 ايجتراتا   بتلت   حتتتف   أن  كتن  التدول  أن ايطار هذا يف املهم  واجلزئي 

 ومؤسست   ألزمت  ا بت   العالقت   ففت  ، األمنيت   منظومتها ضمن وتدخلها االست نائي 

 الستيطر   علت   وقتدر   قتو   أك تر  األزمت   فترتا   من األخري  ختر  ما غالبا الدول 

 يف احلمائيت   لقتدراتها  وتطلعت  ، عليهتا  الشع  اعتماد، بالتال  ويزداد والتحك  

 متا  وهذا .(07، صفح  2020)للدراسا ،  املقبل . والتهديد واحلرب التأز  فرت 

 يترى  التذي ، والت "  "ستتيفن ، هارفارد جبامع  الدولي  العالقا  أستاذ إلي  يذه 

 بتت  أصتتبح  التتيت الستتلطا  عتتن للتخلتت  مستتتعد  تكتتون لتتن احلكومتتا  أن

 .(2020)التحرير،  األزم  مرور بعد أيديها

 العتتابر الشتتكل يف لتتيس ولكتتن، تتحتتول بتتل تتالشتت  ال احلتتدود أن يعتتي متتا

 ويستتفاليا  بعد ماأو  الدول  زوال نظريا  توقعت  الذي واملتسام  واملفتوح للحدود

(Shachar, 2020). أحتدثتها  التيت  الستلبي   التأثريا  رغ  أيضا السيا  هذا ويف 

 ملمارست   لعتود  ل مهمت   أدوا  منحتهتا  املقابتل  يف أنهتا  إال الدول  عل  التكنولوجيا

 الوبتات  مواجهت   إطتار  ففت  ، الستابق   املراحتل  متن  أكترب  بشتكل  األمنيت   وظيفتها

 أبتترز  ومتتن فتتريوسال مكافحتت  باستت  الرقابتت  عمليتتا  إىل احلكومتتا  جلتتأ 

 التعترف  وتكنولوجيتا ، عاليت   بدقت   املكتان  حتديتد  تقنيتا   الرقابت   هذ  مظاهر

 أجنتتدا  لتنفيتتذ أختترى افأهتتد يف استتتخدامها إعتتاد   كتتن التتيت، الوجتت  علتت 

 نأل  الشخصتي   احلريتا   متن  احلد عل  تعمل األخري  احملصل  يف وه ، سياسي 
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 احلريتا   غتزو  متن  جديد  أشكال أما  الباب تفت  قد السكان كامل مالحق 

 للستتتيطر  وستتتيل  الرقابتتت  أدوا  متتتن وجتعتتتل، احلكومتتت  يتتتد علتتت  الشخصتتتي 

 عجتز  يف تكمتن  واملعضل ، اطنيهامو ضد األمن تكنولوجيا وحتويل االجتماعي 

 تنطلتق  مربراتهتا  كتون ، الدولت   بهتا  تقتو   اليت املمارسا  مواجه  عن العا  الرأي

 .(2020)درويش،  العام  املصلح  من

  االقتصادي  الوظيف 

 أدى مما العام يف حركت  شّل أن بعد بالوبات املتأثرين أكرب االقتصاد يعترب

 بت   خمري  الدول وكان ، 2020 أبريل شهر أواخر يف البرتول أسعار انهيار إىل

 لضتتمان طبيعتت  بشتتكل تستتري احليتتا  تتترت  التتيت القطيتتع" "مناعتت  استترتاتيجي 

 مبليتتارا  قتتدر  التتيت الكتتبري  اخلستتائر وجتنتت  االقتصتتادي  األنشتتط  استتتمرار

 املتواطن   اكتستاب  غايت   إىل الوبات رالنتشا اجملال تفس  املقابل ويف، الدوالرا 

 التكلفت   أن غتري ، لقتاح  صتنع أو  الطبيعيت   العوامتل  بفعل تراجع  ث ، ضد  مناع 

، الرتاجتتع إىل عليتت  تستتري كانتت  التتيت احلكومتتا  دفعتت  اخليتتار هلتتذا البشتتري 

 كتتل وأوقفتت ، املاديتت  املصتتلح  علتت  البشتتري  احليتتا  تقتتد  استترتاتيجي  وانتهتتا 

 .االقتصادي  ينهاب ومن األنشط 

 أنهتا  التبعض  يترى  كتان  التيت  والتنقتل  التجتار   حري  أن تب  السيا  هذا ويف 

 تقتضتيها  بشترو   مقيتد   نفستها  وجتد   متا  سترعان  عنت    التنتازل   كتن  ال حق

 االنصتياع  عليت   يتوج  واجلميع، غريها دون الدول  حتددها اليت العام  املصلح 

 التيت  الشركا  ب  تقو  أن يستحيل قرار اهكذ وم ل للكارث . جتنبا لقراراتها

 علتت  آثارهتتا عتتن النظتتر بغتتض لستتلوكياتها األساستت  املوجتت  مصتتاحلها ستتتبق 

 الركود ظل يف املؤسسا  من الك ري تهدد اليت املخاطر من وللخرو ، الشعوب

 انتشتتتال علتتت  القتتتدر  متتلتتت  التتتيت للحكومتتتا  القتتترار ستتتيكون االقتصتتتادي

 .االقتصادي  املؤسسا 

 دور حنتو  ستتدفع  األزمت   هذ  أن صالح عل  االقتصادي الباح  يرى هنا من 

 بعض شرات إىل الدول بعض يف احلكوما  تضطر فقد، للدول  أكرب اقتصادي

 شتتركا  ختتالل متتنأو  مباشتتر بشتتكل ستتوات، اخلاصتت  والشتتركا  األصتتول
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 لإلفتالس   اخلاصت   الشركا  من الك ري تعر  بسب  وذل ، هلا تابع  قابض 

 البطالت   أزمتا   تفتاق   حنتو  ويتدفع ، الكلت   االقتصتاد  استتقرار  يهدد الذي األمر

 تفتتاق  ملنتتع التتدول  النقتتد صتتندو  توصتتيا  ضتتمن متتن هتتذا كتتان وقتتد والفقتتر.

 اخلصخصتتت . علتتت  تقتتتو  التتتيت عملتتت  وسياستتتا  قناعاتتتت  عكتتتس علتتت  األزمتتت 

 متن  للحتد  إجراتا  الدول من لعديدا باشر  وقد .(05، صفح  2020)صالح، 

 مبليتتارا  قتتدر  كتتبري  ماليتت  مبتتال  ختصتتي  ختتالل متتن االقتصتتادي  الكارثتت 

 حتريتت  إعتتاد  بهتتدف، ستتوات حتتد علتت  واملتتواطن  املؤسستتا  يعانتت  التتدوالرا 

 سياستا   هكتذا  م تل ، املاليت   الستيول   تتدفق  استتمرار  وضمان، االقتصاد عجل 

 حاجتت   متتن يعتتزز  متتا الدولتت  غتتري  آختتر طتترف  متتن حصتتوهلا للغايتت   الصتتع  متتن

  أخرى. جوان  من عليها حتفظاته  عن النظر بغض هلا اجملتمعا 

 إطتار  ويف خارجيتا  أمتا ، داخليتا  مبؤسساتها وعالقتها الدول مستوى عل  هذا

 سالستتتتل توزيتتتتع ستتتتتعيد التتتتتغريا  أن فيتوقتتتتع الدوليتتتت  االقتصتتتتادي  العالقتتتتا 

 يقلتتل مبتتا، التتدول بتت  االنتتتا  لتخصتتي  جديتتد منتتوذ  صتتياغ  عتترب، ايمتتدادا 

 القائمت   السالستل  يف الضتع   نقتا   وجينت  ، اخلتارج   العتام  عل  االنكشاف

 املقتا   يف الوطنيت   اقتصتاداتها  علت   منصبا احلكوما  تركيز وسيكون حاليا.

)صتتتالح،  اخلتتارج .  العتتتام متتع  العالقتتتا  متتن  قتتتدر علتت   احملافظتتت  متتع ، األول

 .(17، صفح  2020

 الوطني  بعد ما واهلوي  الوطني  اهلوي  -

 بالنستتب  مشتتكل  يف اجلويتت  التترحال  ووقتت  السياستتي  احلتتدود غلتتق تستتب 

 وتكتتترر ، التتتدول خمتلتتت  بتتت  املطتتتارا  يف عتتتالق  بتتتاتوا التتتذين للمتتتواطن 

 نستان اي أن القضتي   هذ  أظهر  الطر . بشت  يجالئه  حلكوماته  مناشدته 

 النهايت   يف يبقت   أيتا    بضع  يف القارا  عرب التنقل و كن ، العام جيوب الذي

 أن يتتتب  وبهتتذا، مستتؤوليت  تتحمتتل متتن هتت ، ستتفرها جتتواز حيمتتل لدولتت  منتميتتا

 األدبيتتتا  يف املتخيلتتت  الصتتتور  بتلتتت  ليستتت  الوطنيتتت  بعتتتد متتتا املواطنتتت  فكتتتر 

 خلت   حيتمت   كمتواطن  كتر يف كتان  إنستان  فكتل ، للعومل  املناصر  السياسي 

 تتأثر   أنهتا  يفرت  اليت الوطني  اهلوي  فرن بالتال و، جنسيتها حيمل اليت الدول 
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)الصتديق ،   وطنيت    بعتد  ما أخرى هوي  حنو جتاوزها إىل تدفع اليت العومل  بفعل

 اهلويتتت  هتتتذ  حتتتدود بّينتتت  األزمتتت  ألن، املتصتتتور الرستتتو  بتتتذل  ليستتت   (2007

 بتتأن التوقعتتا  ظتتل ويف قويتت . أزمتتا  أمتتا  الصتتمود عليهتتا يصتتع  التتيت اجلديتتد 

 خصوصتا ، التدول  بت   املتادي  التنقتل  حرك  من احلد إىل احلالي  التغريا  تؤدي

 بهتتذ   كورونتتا النتشتتار الرئيستت  الستتب  باعتبارهتتا  البشتتر حبركتت  يتعلتتق متتا

 كورونتتتا فتتتريوس تتتتأثري أن وتتتترجي ، (17، صتتتفح  2020 )صتتتالح، الستتترع 

 الشتتعور وتعتتاظ ، املغلقتت  واحلتتدود األبتتواب سياستتا  حنتتو التوّجتت  ويعمتتق ستتيعزز

 يف سيصت   هتذا  كتل  فترن ، (05، صتفح   2020)الشترقاوي،   ال قت   بعد  العا 

 نأل، لغريهتتا  واالنتمتتات ، عنهتتا البتتديل  فكتتر  وتراجتتع ، الدولتت  لصتتاح  النهايتت 

، التتوطي االنتمتتات وستتتعزز، الدولتت  وضتتع ستتتقوي والتت " ستتتيفن" وفتتق اجلائحتت 

 االلتفتتاف يف املواطنتتون يشتترع وأن، العوملتت  مستتتوى يف تراجتتع حيتتد  أن توقتتعوي

 .(2020)التحرير،  حلمايته  بلدانه  حكوما  حول

، التذا   عل  املنكفئ اخلطاب تزايد سنوا  فمنذ ديد جب ليس االجتا  هذا

 عكستت ، املتحتتد  والواليتتا  األوروبيتت  التتدول متتن الكتت ري يف لآلختتر والتترافض

، اهلجتر   متن  حتتد  سياستا   تبنت   والتيت ، االنتخابا  يف اليميني  التيارا  صعود

، (2018)حمتررون،   املهتاجرين  ضتد  واملعنتوي  املتادي  العنت   أشكال عن ناهي 

 توظيفت   علت   وعملت  ، نهجهتا  ملواصتل   كورنتا  وبتات  االجتاها  هذ  استغل  وقد

 ففت  ، السياستي   خلصتومها  املستؤولي   وحتميل، أجندتها تنفيد لتسريع سياسيا

 حماربتتتت  متتتتارس 13 يف أوربتتتتان فيكتتتتتور اجملتتتتر وزرات رئتتتتيس وصتتتت  أوروبتتتتا

COVID-19 واألخترى ، اهلجتر "  تستم   "جبهت   يت  ح جبهتت "  عل  "حرب بأنها 

 لتتتدفع األزمتتت  اليونانيتتت  احلكومتتت  واستتتتخدم  التتتتاج ". "الفتتتريوس إىل تنتمتتت 

 انتقتتدتها فكتتر  وهتت ، مغلقتت " "مالجتتئ إىل الالجتتئ  نقتتل إىل الراميتت  اخلطتت 

 مبراكتتتز عبتتت  أنهتتتا علتتت  املاضتتت  يف اينستتتان حقتتتو  مجاعتتتا  متتتن العديتتتد

 للرتويت   األزمت   هتذ   ترامت   استتخد   األمريكيت   املتحتد   الواليا  ويف االحتجاز.

 إىل حباجتت  "حنتتن: قتتائال متتارس 13 يتتو  غتترد حيتت ، احلتتدودي جتتدار  ألجنتتد 

 التمهيديت   االنتخابتا   ستبق   التيت  الليلت   ويف مضت "".  وق  أي من أك ر اجلدار
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، بتاهلجر   COVID-19 لترب   حماول  يف، اجلنوبي  كارولينا والي  يف الرئاسي 

 ورفاهيت   لصتح   مباشتًرا  تهديتًدا  تشتكل  للحدود الد قراطي  السياس  "إن: قال

 .(Rafiq, 2020) األمريكي  مجيع

 ليم ايق التكامل وجتارب كورونا: ال ال  احملور

، التكتتامل  مستتارها يف كتتبري  أشتتوا  قطتتع األوروبيتت  التتدول استتتطاع 

 بتديال  تكتون  قد اليت دولي  الفو  للمنظما  ذجامنو األوروب " "االحتاد وأضح 

 املنظمتتا  متتن العديتتد وتستتع ، والبعيتتد املتوستت  املتتدى يف الوطنيتت  الدولتت  عتتن

 الستنوا   يف يشتهد  النمتوذ   هتذا  أن غتري ، جملاراتت   القتارا   خمتلت   يف ايقليمي 

 بتت  واخلالفتتا ، منتت  بريطانيتتا ختترو  أهمهتتا لعتتل عديتتد  انتكاستتا  األختتري 

، خصوصتتتا الستتتوري  الالجتتتئ  أزمتتت  بستتتب  احلتتتدود سياستتتا  حتتتول  أعضتتائ 

 ليفتاق   كورونتا  وبتات  جتات  وقتد  .(2020)احملترر،   عمومتا.  الشرعي  غري واهلجر 

، لألزمتت  إدارتتت  طريقتت  عنهتتا كشتتف  والتتيت األوروبتت  االحتتتاد مشتتكال  متتن

 آثارهتتا ستصتتل ارتتتدادا  ربتت األو لالحتتتاد حيصتتل ملتتا ستتيكون تأكيتتد وبكتتل

 فرضتي   يف النظتر  ستتعيد  كمتا ، األخرى القارا  يف ايقليم  التكامل لتجارب

 الليربالي . املدرس  أنصار بعض يطرحها اليت ايقليمي  باملنظما  الدول  استبدال

 غري األوروب  التضامن، موجود غري أمر هو العامل  التضامن أن اليو  ندر " 

 بهتتذ   .(2018)بيتتتس و بتتول ،   ."التتور   علتت  خياليتت  صتت  ق كتتان لقتتد موجتتود

 متتن  أملتت   خيبتت   عتتن  "فوتشتتيتش ألكستتندر " الصتترب   التترئيس  عّبتتر  الكلمتتا 

 متتن األعضتات  التتدول لغتري  صتحي   مستتاعدا  أي يقتد   م التتذي األوروبت   االحتتاد 

 أن  كتن  مبتا  لت   املنتميت   غتري  األوروبيت   التدول  يغري سابقا كان بينما االحتاد 

 بكتتل لتت  ستتتكون املوقتت  هتتذا إليتت . االنضتتما  حالتت  يف امتيتتازا  متتن ُتحصتتل 

 دول اقنتاع  عليت   الصتع   متن  إذ األوروبت   االحتتاد  مستتقبل  علت   تداعيات  تأكيد

 كتل  وتقتد ها  الفرصت   الصت   اغتنتا   متع  خاصت  ، الحقتا  دخولت   أخترى  أوروبي 

 الطبي . طواق ال ذل  يف مبا لصربيا املساعدا 

 سالست   لضتمان  ايجراتا  بعض باختاذ جهود  تنسيق االحتاد حاول داخليا  

 بت   تتزاو   التيت  ايجتراتا   بتبعض  دولت   مطالبت   ختالل  متن  حتدود   عترب  احلرك 
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 خضتترات ممتترا  ختصتتي  غتترار علتت  االقتصتتادي  واملصتتاح الصتتحي  الستتالم 

 النشتا    استتمراري   رقابت  ال تتدابري  تقتويض  وعد ، السلع تدفق استمرار لضمان

 البضتتتائع نقتتتل لضتتتمان املهتتتي الستتتفر متكتتت ، التوريتتتد وسالستتتل االقتصتتتادي

 هلتتا املخطتت  النقتتل بقيتتود األعضتتات والتتدول احلتتدود جلنتت  وإخطتتار، واخلتتدما 

، احلدوديت   العبتور  نقتا   يف منتظمت   لفحوصتا   شتنغن  منطقت   وإخضاع، مسبقا

  .(COMMISSION, 2020) ايجراتا  من وغريها

 يف األوروبتتت  االحتتتتاد دول اختتتتذتها التتتيت التتتتدابري متيتتتز  هتتتذا متتتع ولكتتتن

 أبترز  متن  كانت   التيت  احلتدود  عترب  املترور  فحريت   بالفرداني   أوجهها من الك ري

 غلتق  علت   التدول  كتل  أقتدم   حيت   كورونا  أزم  خالل كذل  تعد م مسات 

 دولتت  وكتتل، لشتتعوبها مواردهتتا تستتخر وهتت ، ىالعتتدو النتشتتار منعتتا حتتدودها

 التدول  كتل  أضتح   الفتريوس  انتشتار  ملختاطر  فنظرا، مبفردها املعرك  ختو 

، األستتوا  علتت  تهتتافتوا التتذين داخلتتها املواطنتتون يفعتتل كمتتا نفستتها يف تفكتتر

 .مواد من حتصيل   كن ما الدخار، التجاري  واملراكز

، األوربتت  االحتتتاد يف التتدول بتت  والعمتتل التعتتاون تراجتتع الوضتتع هتتذا أمتتا  

 املعتدا   من كبري  لكميا  دول  احتاج  حينما حقيق  اختبار يف وضع والذي

 عمليتتا   يشتتب  مبتتا احلكومتتا   فقامتت ، الفتتريوس ملكافحتت   املوجهتت  الطبيتت 

 بت   والتنقتل  التجتار   حريت   بتذل   ضارب  األخرى للدول تصديرها مانع  "التأمي "

 مواجهتت  تستتتطيع شتتامل  منظومتت  لصتتياغ  الكتت ري أمامتت  الزال أنتت  وتتتب ، دولتت 

 مصتمم   غتري  األوربت   االحتاد إطار يف األوروبي  الصحي  فالنظ  التحديا   كل

 مواجهت   وضتع   ولتذل   واقتصتادي .  سياستي   تتداعيا   ذا  طارئ  أزما  ملواجه 

 والتضتتامن التكامتتل عمليتت  وفرنستتا وإستتبانيا إيطاليتتا يف -19 كوفيتتد فتتريوس

، والقتوان   التشتريعا   بتلت   االلتتزا   متدى  حتول  عديتد   تستاالال   أمتا   روب األو

 وحجتت ، التتدول تلتت  يف الصتتحي  الرعايتت  نظتت  ضتتع  نقتتا  عتتن كشتتف  كمتتا

 تتتدخال  حتتتتا   التتيت  لألزمتتا   واستتتجابتها  األوروبيتت   اجملموعتت   داختتل  التنتتاقض 

 الصتحي   التهديتدا   متن  النوع هذا ملواجه  مبكر إنذار جهاز وتأسيس، مجاعيا

 .(10، صفح  2020)السياسا ، 
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 أنت   إال، االقتصتادي   أزمت  يف اليونان لدع  مضني  جهودا سابقا بذل  وبينما

 وأغلق  بل إيطاليا يف حيصل ما أما  األيدي مكتوف  جلها وقف  األزم  هذ  يف

 وإستبانيا  إيطاليتا  م تل  لوبتات با تتأثرا  األك ر الدول اشتك  فقد، معها حدودها

 دول متن  االنتقتادا   تتصتاعد  بينمتا ، االحتتاد  دول بت   التضامن وشائ  غياب من

 وتزايتتتد املاليتتت  األختتري   بنيتتت  لضتتع   اجلنتتتوب يف لشتتركائها  األوروبتتت  الشتتمال 

راستتتا ، )للد للوبتتتات. االقتصتتتادي  اآلثتتتار مواجهتتت  عتتتن عجزهتتتا علتتت  املؤشتتترا 

  .(04، صفح  2020

 جمتترد أصتبح   أنهتتا الكت ريون  تتتوه  التيت  السياستتي  احلتدود  عتتاد  وبتذل  

 التكامتل  لفكتر   معارضت   أفعتال  ردود ستجل   ذلت   من وأك ر، رمزي  خطو 

 االحتتتاد علت   إنتزال  علتت  اييطتالي   بعتض  إقتدا   أبرزهتتا كتان  األوربيت   والوحتد  

 يواجهتتون وتتتركه  لبلتتده  خذالنتت  متتن أملتته  خيبتت  عتتن متتنه  تعتتبريا األوروبتت 

، أخطائها استدرا  األوربي  املفوضي  حاول  وقد، مبفرده  الوبات مع مصريه 

 يف التتتتأخر عتتتن رومتتتا متتتن اعتتتتذارا، اليتتت  ديتتتر فتتتون أورستتتوال تهارئيستتت بتقتتتدي 

 االحتتتتاد اختتتتذها مبتتتادرا  عتتتن وأعلنتتت ، كورونتتتا فتتتريوس ملواجهتتت  املستتتاعد 

 احلكومت   رئتيس  ردو .إيطاليتا  خصوصا تضررا األك ر الدول ملساعد  األوروب 

 التيت  املخاطر إىل مشريا، أكرب بدع  مطالبًا، عليها كونيت جوسييب اييطالي 

 ييطاليتا  جنا  سرت  إىل حاج  هنا  ليس ": أن  بقول  األورب  االحتاد تهدد بات 

)بتترس،  ."األمتتان بتتر إىل املوحتتد  دولنتتا يأختتذ قتتوي أوروبتت  جنتتا  لقتتارب ولكتتن

2020). 

 جتتاوز  الستهول   متن  ليس اجلائح  هذ  انتهات بعد حت  فرن  هذا عل  تأسيسا

 طتترف متتن تغتتذيتها متتع خاصتت ، االحتتتاد دول بتت  الوبتتات أحتتدثها التتيت ال قتت  أزمتت 

 يف أقدامتتت  ت بتت   انتخابيتت   متتاد   مستتتقبال  فيهتتا  ستتيجد  التتذي  املتطتترف  التتيم  

 وقتد ، الستلط   داختل  أوستع  مستاحا   الحتتالل  فرصتا  ومتنحت   األوربي  الربملانا 

 األوروب . االحتاد من اخلرو  األحزاب تل  برنام  أولويا  ب  من يكون
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 نفستتها عتتزل واحتوائتت  الوبتتات متتن نفستتها حلمايتت  التتدول استترتاتيجي  اقتضتت 

 أن األزم  هذ  أظهر  ذل وب، السياسي  احلدود بغلق جلها فقام ، تا  بشكل

، كتبري   حتتديا   تواجههتا  السياستي   احلتدود  نهايت   عتن  تتحتد   التيت  األطروح 

 استتمرار  تعكس اليت املظاهر من الك ري األخري  السنوا  يف العام عرف فقد

 تلت   أبرز من، العومل  أحدثتها اليت التفاعال  كل رغ  سياس  كنموذ  الدول 

 التدول  من الك ري يف االنتخابا  اكتس  الذي تطرفامل اليم  صعود املؤشرا 

 الالجتئ   أزمت   متع  خاصت  ، الآلختر  رفتض  إىل خطاب  يف يستند وكان، األوربي 

 األوربت   االحتتاد  دول أقتدم   وكيت  ، السوري  األزم  نتيج  أوروبا شهدتها اليت

 حدودها. غلق عل 

 الظتتروف هورتتتد ومتتع، واألمتتن بالرفتتا  مرهونتتا يبقتت  االنفتتتاح فتترن هنتتا متتن

 مبختلتتتت  األمنيتتتت  والتهديتتتتدا  املختتتتاطر وتزايتتتتد، واالجتماعيتتتت  االقتصتتتتادي 

أو  ال قافيت  أو  السياستي   ستوات  حدود  خل  ليتخند  طرف كل يعود أشكاهلا 

 فهتو ، العتام  يعرفهتا  أزمت   آختر  تأكيتد  بكتل  تكتون  لن كورونا وأزم  الديني .

 الكتبري   واخلستائر  تصتادي االق االنكما  مقدمتها يف أخرى أزما  عل  مقبل

 تضتتاع  متن  ستيتبعها  ومتا ، العتام  دول متن  الكت ري  اقتصتاديا   تكبتدتها  التيت 

 يف االنعزاليت   النزعت   تغذيت   علت   مجيعهتا  تعمتل  والتيت  والفقتر  البطال  مشكال 

 الدول. وب  اجملتمعا 

 يعتد  جديتد  طتور  علت   مقبتل  التدول   النظتا   أن إىل أيضا القراتا  بعض تشري

، لت   تتؤر   التيت  األساستي   املنعطفتا   أحد كورونا أزم  خالل من اآلن حيصل ما

 متوازين  كفت   أن الكت ريين  متن  إمجاع حمل تكون تكاد اليت األه  واملالحظ 

 هتتذ  جتتتاوز يف جناحهتتا بعتتد الصتت  وأن، الشتتر  حنتتو أك تتر متيتتل باتتت  القتتو 

 الواليتا   علت   نقا  األزم  هذ  يف سجل  فقد، املتسارع صعودها تؤكد األزم 

 إىل رمبتتا الحقتتا ستتيقود هتتذا وم تتل، ستتوات حتتد علتت  األوروبتت  واالحتتتاد املتحتتد 

 أشتتكال يف التحتتول ظتتل يف خاصتت  األطلستت  احللتت  إطتتار يف التعتتاون مراجعتت 

 األوروبت   االحتتاد  تواجت   التيت  األخترى  املشكال  عن ناهي  األمني . التهديدا 
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 "الدولتت " أن يبتتدو لتطتتورا ا هتتذ  كتتل ويف، منتت  بريطانيتتا ختترو  أبرزهتتا لعتتل
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 املستار  هتذا  أن السياستي   واحلتدود  الدولت   نهايت   نظريت   أنصتار  يؤكد أخريا 

 هتذ   متع  وبالتستلي  ، واحتد  اجتا  يف ولكن منكسر وإمنا، مستقيما خطا ليس

 هتتذا يف كورنتتا" فتتريوس" أحدثتت  التتذي الكستتر أن أيضتتا املؤكتتد فتترن الفكتتر 

 بك ري. أطول زمني  مد  إىل جرب  وسيحتا  جدا عميق املسار

 : جعاملرا قائم 
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