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اأ.د.  عبد العظيم اأحمد عبد العظيم 1 

تر�صم  Boundaries: هى خطوط  الحدود السياسية 
ال�صيادة،  فيها  ُتار�س  التى  الأرا�صى  لتبني  اخلرائط  على 

وال�صتغالل،  النتفاع  بحق  وحدها  الدولة  فيها  تتمتع  والتى 

ويدخل �صمن اأرا�صى الدولة ورقعتها ال�صيا�صية: امل�صطحات 

املائية الداخلية اأو اخلارجية بعمق 1٢ميل بحري ٢ ، وحتى 

٢00 ميل بحري. وت�صنف احلدود ح�صب الن�صاأة اإىل )حدود 

طبيعية - عرقية- تاريخية-هند�صية- معقدة(.

ما  فمنها  و�أ�شكالها،  �ل�شيا�شية  �حلدود  �أنو�ع  وتتعدد 

ي�شتند على ظاهر�ت �ل�شطح ومن ذلك:

- �ل�شال�شل �جلبلية: فحيثما توجد هذه ال�صال�صل فا�صلة 

بني دولتني تتخذ جمال لر�صم احلدود ال�صيا�صية التى يتفق 

على ر�صمها تف�صيال. ومثالها: جزء من احلد ال�صيا�صي بني  

ال�صمالية  المتدادات  اإىل  ي�صتند  والذي  ورو�صيا،  ال�صني 

جلبال خاجناى ويابلنونى.

امل�صاحات  يف  وبخا�صة  جيدة،  حدودا  وتعد  �لبحار:   -

الوا�صعة كاملحيطات والبحار املفتوحة.

يف  العامل  جهات  من  كثري  يف  الأنهار  جنحت  �لأنهار:   -

الفا�صلة بني كثري  ال�صيا�صية  اتخاذها و�صيلة لر�صم احلدود 

من الدول اجلارات.. فنهر الأمور ي�صتند فيه جزء منه جزء 

من احلدود ال�صيا�صية بني ال�صني ورو�صيا، ونهر ال�صنغال بني 

ال�صنغال وموريتانيا.

يف  اأدواره  العامل  بحريات  من  كثري  اأدى  �لبحري�ت:   -

بني  العظمى  البحريات  ومنها  ال�صيا�صية،  احلدود  تر�صيم 

الوليات املتحدة واملك�صيك.

- �مل�شتنقعات: مثلث امل�صتنقعات جمال للحدود ال�صيا�صية بني 

دول متجاورة. لكن اأمثلتها قليلة على خريطة العامل ال�صيا�صي.

اأو  فارغة  نطاقات  يف  احلدود  تر  حيث  �ل�شحارى:   -

اإىل  يدعو  نزاع  جمال  لي�س  وذلك  �صكانيا..  فارغة  �صبة 

اأو مناطق ذات  اإذا مر اخلط ال�صيا�صي يف واحة  اإل  م�صاكل 

داخل  ت�صري  اخلليجية  العربية  احلدود  وكل  معدنية.  ثروات 

ال�صحراء.

انتقال  تنظيم  منها:  وظائف  عدة  �ل�شيا�شية  وللحدود 

والثقافية  الإعالمية  والإ�صدارات  واجلماعات  الأفراد 

الإنتاج  وحماية  منها،  واخلارجة  الدولة  اإىل  الداخلة 

القت�صادي، وحماية النظم القت�صادية وال�صيا�صية، وتنظيم 

التبادل التجاري بني »الدولة « ودول العامل الأخرى، والدفاع 

ال�صيا�صية  للحدود  كانت  وملا  الع�صكري.  باملعنى  الدولة  عن 

ال�صيا�صية  اخلريطة  فاإن  وظائفها؛  اآداء  يف  الأهمية  تلك 

ت�صهد ع�صرات امل�صكالت احلدودية، التى نعر�س منها لتلك 

النماذج:

وكان يوجد يف املا�صي ما ي�صمي مناطق التخوم بني الدول. 

اأنها مل  اأي دولة لنف�صها، كما  وهذه املناطق مل تكن تدعيها 

تكن مك�صوفة اأو م�صتقلة. وقد اختفت مناطق التخوم عندما 

با�صتغالل  وقامت  عليها،  وا�صتولت  فيها،  الدول  تو�صعت 

مواردها وتعمريها وحتولت الفوا�صل بني الدول نتيجة لذلك 

من التخوم اإيل خطوط احلدود ال�صيا�صية املعروفة يف الوقت 

احلا�صر. 

با�صتثناء  ـ  تقريبًا  الأر�صية  الكرة  ياب�س  كل  تتبيع  مت  وقد 

اأنتاركتيكا القطبية اإيل دول العامل. اأي مل تعد هناك مناطق 

تخوم ياب�صة باملعني القدمي املعروف لكي تدعيها الدول. 

وبداأت الدول تتجه �صوب البحر، وحددت الدول ال�صاحلية 

املياه  من  واآخر  الإقليمية  املياه  من  نطاقًا  لنف�صها  منها 

املياه  نطاق  علي  وعالوة  املحايدة  املياه  من  وثالثًا  املت�صلة 

الداخلية. وكل هذا بدافع البحث عن م�صادر الرثوة، وخدمة 

اإيل الر�صيف القاري الغاط�س  وحماية الدولة، وتدرج الأمر 

الدول  و�صتتو�صع  فيه.  املوجودة  الرثوة  موارد  ل�صتغالل 

البحار واملحيطات املجاورة بحثا عن  ال�صاحلية تدريجيًا يف 

م�صادر الرثوة املتنوعة. وهنا يتبادر للذهن ال�صوؤال التايل: 

هل �صت�صبح البحار واملحيطات مبثابة نوع جديد من مناطق 

التخوم التي �صتتو�صع فيها الدول ال�صاحلية م�صتقباًل؟. 

احلا�صر.  الوقت  يف  احلاجزة  الدول  من  جمموعة  توجد 

لقيامها  نتيجة  البقاء  من  احلاجزة  الدول  هذه  وتكنت 

بوظيفتها احلاجزة بني عدة دول متناف�صة. وترجع ن�صاأة هذه 

قوتني  بني  الحتكاك  تقليل  يف  الرغبة  اإيل  احلاجزة  الدول 

خلقت  التي  هي  العظمي  القوي  اأن  اأي  اأكرث  اأو  مت�صارعتني 

هذه الدول. 

١  اأ�صتاذ اجلغرافيا ال�صيا�صية، ق�صم اجلغرافيا، كلية الآداب .. جامعة دمنهور.. م�صر

٢  امليل البحري = 1،85٢ مرتا، والعقدة : وحدة قيا�س ال�صرعة البحرية وت�صاوي 1.85٢ كيلو مرت / �صاعة. 
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طبيعية،  حاجزة  اإيل  احلاجزة  الدول  ت�صنيف  وميكن 

وحاجزة �صيا�صية. ولبد من توافر �صروط طبيعية واقت�صادية 

و�صيا�صية معينة يف الدول احلاجزة طبيعيًا. 

فمن الناحية الطبيعية ي�صتلزم الأمر وجود �صعوبة طبيعية 

اأو  �صحراوية،  �صبه  اأو  الت�صاري�س  معقدة  الدولة  تكون  كاأن 

تنت�صر امل�صتنقعات علي حدودها لنقل حركات النتقال عرب 

اأرا�صيها ما اأمكن من الناحية القت�صادية يكون من الأف�صل 

للدولة احلاجزة طبيعيًا اأن ل تخرقها جماري مائية �صاحلة 

للمالحة، ول تنت�صر بها �صبكات جيدة من ال�صكك احلديدية، 

واأن ل حتتوى علي موارد ثروة كبرية تغري جريانها بالعدوان 

عليها. اأما من الناحية ال�صيا�صية فيجب األ يكون لها مطامع 

اأنها  اأو اهتمام كبري ب�صئون اجلهات املجاورة، كما  اإقليمية، 

يجب األ تعتمد على اإحدى الدول العظمي املجاورة.

علي  النطباق  تام  ال�صابقة  اخل�صائ�س  وتنطبق 

ال�صعبية،  منغوليا  علي  ما  حد  واإيل  و�صوي�صرا،  اأفغان�صتان، 

احلا�صر  الوقت  يف  احلاجزة  الدول  باأن  البع�س  ويعتقد 

ويتبع  املت�صارعة.  القوي  بني  تخوم  مناطق  تثل  هي  اإمنا 

يف  احلاجزة  الدول  هذه  �صت�صتثمر  هل  التايل:  ال�صوؤال  هذا 

البقاء م�صتقباًل؟ اأم هل �صتبتلعها القوى املت�صارعة؟.  ويوؤدي 

الو�صع بالن�صبة للجريان يف بع�س الأحيان اإيل �صرورة وجود 

وحدات  وهي   BUFFER STATES احلاجزة  الدول 

ومثل  �صخمة  �صيا�صية  وحدات  بني  احلجم  �صغرية  �صيا�صية 

اجلانبني  بني  لل�صدام  كمانع  تبقي  احلاجزة  الدول  هذه 

الكبريين، كما اأن الق�صاء عليها من جانب ل يقابل مبقاومة 

اجلانب  مبعار�صة  بل  فح�صب،  ال�صغرية  الوحدات  هذه 

وهولندا  بلجيكا  اعتبار  املجال  هذا  اأي�صًا. وميكن يف  الآخر 

ولوك�صمبورج دول حاجزة  بني اأملانيا من جانب وفرن�صا من 

ورومانيا  وت�صيكو�صلوفاكيا  بولندا  قامت  كما  اآخر،  جانب 

كدول حاجزة بني و�صط اأوروبا من ناحية والحتاد ال�صوفييتي 

ال�صابق من ناحية اأخرى، وقد خ�صيت بريطانيا وهي يف الهند 

من منو رو�صيا القي�صرية وتو�صعاتها يف القرن التا�صع ع�صر، 

اأفغان�صتان، بل وامتد  من ثم خلقت دول حاجزة، تثلت يف 

اإقليم وكان wakhan من اأفغان�صتان علي هيئة اإ�صبع لي�صل 

اإيل �صنكياجن، ولعل اإمارات نيبال وبهوتان و�صيكيم يف �صمال 

الهند امتداد لهذه الأقطار احلاجزة. 

ال�صحراوية  ال�صام  هوام�س  عند  الغ�صا�صنة  دولة  وما 

يف  حاجزة  كدولة  فهي  �صورها،  من  �صورة  اإل  اجلنوبية 

ال�صام  علي  العربية  اجلزيرة  �صبه  الرومانية،  ال�صيادة  ظل 

الفار�صية  الإمرباطورية  دعمت  كما  اآنذاك،  الروماين 

لذات  ال�صحراوية  الرافدين  هوام�س  عند  »احلرية«  دولة 

الهدف تقريبًا، وقد �صاع وجودها عقب انهيار الإمرباطورية 

التي  الإقطاعيات،  من  ع�صرات  اإيل  وتزقها  ـ  الرومانية 

ذات  م�صتخدمة  بينها،  فيما  لالحتاد  ذلك  بعد  اجتهت 

والعمل  الأمامية،  الدفاع  نقط  اإقامة  يف  الروماين  الأ�صلوب 

هذا  ظهر  وكذلك  بينها،  فيما  حاجزة  مناطق  وجود  علي 

عرفت  وقد  البيزنطية،  العربية  احلدود  طول  علي  الأ�صلوب 

عند العرب بالعوا�صم والثغور، هذه التي قامت بدور املراكز 

ال�صلم،  وقت  احلاجزة  املناطق  وبدور  الأمامية  الدفاعية 

القبائل يف  مع  الرو�صية  القي�صرية  وكذلك علي طول حدود 

�صهوب و�صط اآ�صيا.  

واملناطق  الدفاعية  املراكز  هذه  توزيع  يرتابط  ما  وعادة 

الأر�س،  �صطح  من  الوعورة  �صديدة  اأجزاء  مع  احلاجزة  

نف�س  ويف  الأ�صا�صية،  الدفاعية  وظيفتها  ل�صروط  تلبية 

املنطقة  عزلة  اإيل  توؤدي  قد  ال�صروط  هذه  مثل  فاإن  الوقت 

احلاجزة ومنوها اخلا�س، خارج نفوذ الدول املت�صارعة علي 

النموذج  املجال  هذا  يف  التقليدية  النماذج  ومن  جوانبها، 

من  كبرية  جمموعة  تتقابل  حيث  تقع  فاأرمينيا  الأرميني، 

اأرمينيا،  بعقدة  تعرف  جبلية  عقدة  يف  اجلبلية  ال�صال�صل 

جبال  بني  الت�صاري�س  متنوعة  الوعورة،  �صديدة  فاأرا�صيها 

من  املنخف�س  القوقاز  حو�س  ويف�صلها  ووديان،  واأحوا�س 

اجلبال ال�صمالية، وقد اأدي ذلك اإيل قلة ال�صكان وتعرثهم، 

منوذجية،  حاجزة  منطقة  ت�صبح  لكي  الظروف  لها  وهياأ 

تاريخها  طوال  وف�صلت  وعزلة،  وعورة  منطقة  باعتبارها 

الدولتني  وبني  والفار�صية،  الرومانية  الإمرباطوريتني  بني 

بني  لل�صراع  ميدانًا  وبقيت  الإ�صالمية،  والعربية  البيزنطية 

م�صتقلة  �صبة  كمنطقة  وتطوره  العثمانية،  والدولة  رو�صيا 

حتى احتواها الحتاد ال�صوفييتي اإبان فرتة تو�صعه يف اجتاه 

اجلنوب نحو اأرمينيا واأذربيجان و�صهول و�صط اآ�صيا وما تزال 

ال�صيا�صية  اخلريطة  يف  موجودة  ال�صيا�صية  الظاهرة  هذه 

املعا�صرة للعامل. 

النحو  وعلي  اجلبال،  ملناطق  الطبيعية  املنعة  اأدت  ولقد 

اإيل ظهور دول معت�صمة  ال�صيا�صية،  الذاتي لبع�س وحداتها 

ال�صيا�صية  التطورات  اأدت  ثم  تامًا،  اجلبلية  باملناطق 

اقرتاب  اإيل  العاملي  الأيديولوجي  وال�صتقطاب  امل�صطردة 
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اأ�صبحت  فقد  ثم  ومن  حدودها،  من  ال�صتقطاب  اأطراف 

مبثابة مناطق حاجزة بينها، ومن اأبرز اأمثلتها » اأفغان�صتان« 

هذه التي بقيت طوياًل بعيدة عن ال�صيطرة املبا�صرة لأي من 

والع�صرين،  ع�صر  التا�صع  القرنني  عامل  يف  الرئي�صية  القوي 

اإيل  جذبتها  قد  اإليها  امل�صار  ال�صتقطاب  عملية  اأن  غري 

عوامل  بني  دائرًا  ال�صراع  يزال  وما  ال�صوفيتية،  الدائرة 

املتميزة  احل�صارية  التاريخية  وال�صخ�صية  الطبيعية  املنعة 

لأفغان�صتان.

ال�صينية،  ال�صوفيتية  احلدود  علي    » منغوليا   « وتقدم 

قطبني  بني  حمايدة  تكون  لأن  ت�صعي  لدولة  ثانيًا  منوذجًا 

ولقد  �صماًل،  ال�صوفييتي  والحتاد  جنوبًا  ال�صني  بجنباتها، 

اكت�صبت طبيعتها احلاجزة من هذا ال�صراع احلديث الذي 

ا�صتقر بني ال�صني والحتاد ال�صوفييتي، حول �صرعية التو�صع 

و�صط  �صهول  ـ  )�صيبرييا  الأ�صيوية  الأرا�صي  يف  الرو�صي 

اآ�صيا(، هذه التي تنظر اإليها ال�صني ا�صرتاتيجيًا باعتبارها 

اأجزاء من ال�صني الأم، انتزعها الحتاد ال�صوفييتي يف فرتة 

�صعفها، ويف اإطار ال�صيا�صة ال�صينية علي الحتاد ال�صوفييتي 

اأرا�صيه  كافة  عن  يتخلي  اأي  الأورال  غربي  اإيل  يرتاجع  اأن 

قوميتني  بني  حاجزة  كدولة  منغوليا  و�صع  يتحدد  الأ�صيوية، 

مت�صارعتني. 

وظهر نوع جديد من احلدود ال�صيا�صية يف اأعقاب احلرب 

العاملية الثانية وهي احلدود املدولة، ومن اأبرز اأمثلتها خطوط 

خ�صية  احلدود  هذه  ظهرت  وقد  وفيتنام  كوريا  عرب  الهدنة 

اندلع حرب بني املنطقتني اللتني تف�صلهما ويرتبط احلفاظ 

قوات  بوجود  مناطق احلدود هذه  ال�صالم يف  ا�صتمرار  علي 

دولية من قبل منظمة الأمم املتحدة لفرتات حمددة تقت�صيها 

هي  ما  علي  املدولة  احلدود  ت�صتمر  وقد  منطقة  كل  ظروف 

اأو خطوط  النار  اإطالق  وقف  اأنها خطوط  اأ�صا�س  علي  عليه 

نف�س  عليها يف  ت�صمنها وحتافظ  ت�صوية  نتجت عن  �صيا�صية 

الوقت قوات دولية كما هي يف بع�س مناطق ال�صرق الأو�صط. 
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