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 ملخص:

 ٢ًاًا في الا٢ل ٖلى -الٗىإلات لٓاهغة خ٣ُ٣ُا اؾ٣اَا ٨ًً لم الضولُت الٗال٢اث وا٢٘ ان الىع٢ت هظه في ؤحاص٫

٨ُتالا  اإلاخدضة الىالًاث وبالخدضًض الٓاهغة لهاجه اؾؿذ التي الضو٫  َٝغ مً ختى -الؿُاؾُت الخضوص  ولٗل مٍغ

 ال وهالمُت مائٗت هي الخضوص ان اٞتريذ الٗىإلات ان اط الاوضح، الهىعة اإلا٨ؿُ٪ وبحن بُنها الٟانل الؿىع 

رث ل٣ض..  .21 ال٣غن  في لها م٩ان " ٞخذ" ٖملُت وجدىلذ ٧امل، بك٩ل الضولي الخضوصي اإلاكهض 11/9 الـ اخضار ٚحّ

ت الٗالم حٗل الى جضٖى التي الٗىإلات ثجضاُٖا بؿبب ٖهِبا مكىاعا ٢ُٗذ والتي الخضوص  خضوص، بال نٛحرة ٢ٍغ

ت جًمىذ والتي الٗىإلات لخُاباث جماما اإلاىاُٞت Hardening" الخضوص جهلب" ٖملُت بلى  اؾخمغاٍع

 الخىاحؼ مً ونغامت حجؼا ا٦ثر اٖخبرث الضولُت الٗال٢اث في الجضعان مً زاوي حُل زل٤ مما للخاٌكىبىلُخ٨ـ

 .الخ٣لُضًت

 .الخاٌكىبىلُخ٨ـ ؛الجضعان ؛ؾُاؾت الخىاحؼ ؛جهلب الخضوص ؛الخضوص الؿُاؾُت  :املفتاحيت ماثالكل

Abstract: 

I argue in this paper that the reality of international relations was not a real 
projection of the phenomenon of globalization - at least on the issues of political 
borders - even by the countries that established the phenomenon, namely the 
United States of America, and perhaps the fence between them and Mexico is the 
clearest picture… The 11/9 have completely changed the international border 
landscape, and the process of "opening" the border - which has gone a long way 
because of the repercussions of globalization calling for making the world a small 
village without borders - has become a process of "hardening of borders", which is 
totally contrary to the rhetoric of globalization. It included the continuity of the 
Teichopolitics, creating a second generation of walls in international relations that 
were considered more solid than traditional barriers. 

Keywords: Political boundaries - hardening of borders - policy of barriers - walls 
Teichopolitics. 
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 مقذمت:

ت او"  خضوص بال ٖالم" جىلض ؤنها الٗىإلات  ْاهغة اٞتريذ  جهبذ خُث الضو٫  بحن ٞيها خضوص ال ٢ٍغ

 حضاع ؾ٣ٍى مىظ الهضص هظا وفي ؤ٧اصًمُا،... الؼمً ٖلُه ٖٟا ؤمغا الضو٫  بحن الٗاػلت والؿُاحاث الجضعان

 مً الضولُت الخضوص خى٫  والضعاؾاث البدىر مً بالٗضًض ال٣ُام جم ،11/9 الـ ؤخضار بلى 1989 ٖام في بغلحن

 ك٨ُالثبد اؾدبضالها جم خُث الضولت وجغاح٘ الخضوص ازخٟاء ٖلى جا٦ض  ٧اهذ منها والٗضًض الٗىإلات، مىٓىع 

اإلاُت ب٢لُمُت وا٢خهاصًت واحخماُٖت ؾُاؾُت   .حضًضة ٖو

 بىاء زال٫ مً الؿُاصة طاث الضو٫  خؿاب ٖلى لألعاض ي اإلاتزاًض بالًم ًخمحز اإلاٗانغ الٗالم ل٨ً

 الخىاحؼ بىاء بٗض وختى الؿُاصة، طاث الضو٫  وصازل وختى بل الضولُت، الخضوص ٖلى والؿُاحاث الجضعان

 مً الٗالم ؤهداء حمُ٘ في ويٗذ التي الجضًضة الخ٣ُُضًت الهجغة ٢ىاهحن زال٫ مً طل٪ ؼحٍٗؼ ًخم اإلااصًت،

  اإلاخدضة، الىالًاث الى اإلااهُا الى ٦ىضا الى ٞغوؿا بلى بًُالُا
ا
 هظه ٞةن البكغ، بخض٣ٞاث الترخُب مً وبضال

ت الخىاحؼ ضم والخمُحز الاهخ٣اء جغسخ واإلااصًت اإلاٗىٍى   .اهىن ال٣ زال٫ مً اإلاؿاواة ٖو

غخذ  بحن الخضوص ٖلى اإلااصًت الخىاحؼ جُىعث مضي اي الى  :الخالُت الاق٩الُت اإلاؿالت في للبدث َو

  الٗىإلات؟ زُاباث وازىاء ٢بل ما ٖالم في الضو٫ 

٠ُ جم  الخىاحؼ اهىإ بحن والخ٣ىُت الاًخىمىلىحُت الازخالٞاث في الخد٤ُ٣ في اإلا٣اعن  اإلاىهج جْى

 وازخالٝ اإلاسخلٟت الؼمىُت الخ٣باث ملذق اإلا٣اعهت ان ٦ما الجُىبىلُد٨ُُت، ٟهاووْائ الضو٫  بحن اإلااصًت

  .يىئها ٖلى الخضوصًت اإلاماعؾاث

 والتاٌشوبوليتيكس التصلب جينيالوجيا.1

  التصلب؟ مفهوم اصل فماأ. 

 وهي بطا اإلاٗالجت، اي Durcification   بالٟغوؿُت ٣ًابله بهجلحزي  مهُلح هى Hardening الخهلب

الم ٖالم في ج٣ىُت  ؤمً بخدؿحن ًخٗل٤ ألامغ ٞةن وبالخالي اإلاٗلىماث، هٓام ؤمً ٖلى جُب٤ والاهترهذ الالي الٖا

٤ ًٖ الخُب٤ُ ؤو الكب٨ت ؤو الىٓام ت ٍَغ ىه ج٣ٍى  .ه٩ُله ؤو ج٩ٍى

 ؤ٦ثر اإلااصة حٗل ٌٗني و اإلاٗاصن، ٖلم مً مؿخٗاع مهُلح هى طل٪ ٢بل الخهلب الخ٣ُ٣ت، في

 حٗله هى ال٨مبُىجغ هٓام ٞخهلب.(Dorigny, 2018 ) اإلاسخلٟت الٗملُاث زال٫ مً اإلااصًت ىاخُتال مً م٣اومت

اث ٖلى بظل٪ ال٣ُام ًم٨ً الاؾخسضام، ؾىء ؤو الهجماث يض خماًت وؤًٞل م٣اومت ؤ٦ثر  ٖلى مخٗضصة مؿخٍى

 هٓام جهلب كب٨ت،ال َب٣ت جهلب: ٖبر ًمغ ؾىٝ ال٩امل الىٓام جهلب ٞةن وبالخالي، يغوعي  وهظا الىٓام،

ا هي اإلاٗالجت او الخهلب ٞةن وبالخالي،... اإلاثبخت الخُب٣ُاث جهلب الدكُٛل،  في الهجىم ؾُذ ج٣لُل ٖمىما

ت الضزى٫  ه٣اٍ وحٗل الىٓام  هى الخهلب مً الغئِس ي والٛغى م٣اومت، ؤ٦ثر الجُض الؾخسضامه الًغوٍع

 .(Dorigny, 2018 ) جُب٤ُ ؤو هٓام جثبُذ بٗض ألامان مساَغ ج٣لُل

 بلى" الخهلب" ٌكحر اط ،(vinay, 2001, pp2-9 ) الضولُت الخضوص ٢ًاًا ٖلى اؾ٣اَه جم ما وهظا ....

ال١ ؤهٓمت مً هٕى ؤي بىاء  هي التي اإلاغوهت وهى الًض هٟي ًٖ حٗبر ال٩لمت ألن اإلااصًت، وجبٗاتهاٚحر اإلااصًت، ؤلٚا
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 وؾُُغة نغامت  الا٦ثر الاحغاءاث الخٗبحر ًُٟض لخهلبا بِىما اؾخثىاءاث وحىص ح٨ٗـ واإلاغوهت الخهلب، ٨ٖـ

 ًدبٗه وما اإلااصًت الخىاحؼ او  الؿُاحاث ؤو الجضعان ؤهىإ ٧ل ًٖ الخٗبحر في ًُٟض والخهلب وجد٨م، وع٢ابت

ىب ٚحر الضزى٫  إلاى٘ والامىُت والؿُاؾُت ٧ال٣اهىهُت ماصًت ٚحر احغاءاث مً  وهى الهجغة، جض٣ٞاث ؤو ُٞه اإلاٚغ

 اإلاىاؾبت، الخٟخِل ه٣اٍ بلى وجىحيهها الخضوص ٖبر الخغ٧اث حمُ٘ ٖلى الؿُُغة مداولت بل جام، بٚال١ نيٌٗ ال

 اجساط ٖلى الاخاصًت ال٣ضعة بؿبب مخمازل ٚحر جد٨م مجا٫ ؤو مخمازل، ٚحر ًٞاء جىلض الخهلب ٖملُت ان ٦ما

  هبذً آلازغ ؤن خحن في ألا٢ىي، الُٝغ ًدخ٨غه الظي الاهٟها٫، بكإن ٢غاع
ا
 ٞهظه. الىا٢٘ بد٨م مٟهىال

 .والاٞغاص والؿل٘ اإلاىاص بحن والخمُحز الاهخ٣اء ًخم زاللها ٞمً الٗىإلات، جُاع ٨ٖـ في جهب  الخهلبُت الاحغاءاث

 الاخهائُاث وجخًاعب الضولُت، الخضوص ٖلى للخىاحؼ الهائل بالخُىع  آلان اإلاٗانغ الٗالم ًخمحز

  اإلاٗلىماث هظه ألن الض٢ت، وحه ٖلى جدضص ولم الخهلبُت ألاهٓمت لهظه ؤلاحمالي الُى٫  خى٫ 
ا
ت حٗخبر ما ٚالبا  ؾٍغ

 الخضوص مً ٦ُلىمتر ؤل٠ 18 مً ٣ًغب ما ؤن ٞىقحر مِكا٫ الٟغوس ي الجٛغافي و٢ضع. ال٣ىمي ألامً لخماًت

 اإلا٣ضعة م٦ 20000 الـ م٘ ًخ٣اعب الغ٢م وهظا الخىاحؼ، ؤو الجضعان بؿبب بالٟٗل" مٛل٣ت" الٗالم في ألاعيُت

ضزل ٦ىضا، في ٦ُبُ٪ حامٗت مً صاهضوعاهض عائو٫ ٢بل مً  والؿُاحاث والجضعان الؿُاحاث ٧ل الخؿاب في ٍو

كحر الخسُُِ، مغخلت في ؤو بالٟٗل، اإلابيُت  والاؾال٥ ً مً الٗضًض َو ت الخُٛحراث هظه بلى اإلا٨ٍٟغ  مً اإلادؿاٖع

 ،"2000 ٖام بٗض  قُضث ٢ض الثاهُت الٗاإلاُت لخغبا بٗض ما خىاحؼ احمالي ؤعبإ زالزت" ؤن الخؿاب زال٫

غاى مً الخضوصًت اإلاماعؾاث في الخهلب ْاهغة وحٗخبر  اإلاخ٩اٞئت ٚحر الٗىإلات انها او الٗىإلات لٓاهغة الؿلبُت الٖا

( Didiot, 2015,p  23) الجىاع وؾىء الٟهم وؾىء الٗضاء الى جاصي التي 

لت الامخضاصاث مً الجضًض الىمىطج لهظا جهىع  وي٘ ؤحل مً  وجهلب اإلاٛل٣ت الخضوص مً الٍُى

  .Teichopolitics الخاًدكىبىلُخ٨ـ او الخىاحؼ ؾُاؾت الى الخُغ١  مً البض الٗبىع  ه٣اٍ

 التاًتشوبوليتيكس؟ وماهيب. 

اع ؾدُٟان مً ٧ل ناٚها التي ال٨ٟغة هي  ،2009  ؾىت ،Stéphane Rosière et Ballif   بال٠ُ و  عوٍػ

 الُٟلؿٝى ا٢ترخها التي Biopower باوع -والبُى Biopolitics بىلُد٨ُـ-البُى بمٟهىمي ًغجبِ اإلاهُلح وهظا

 للخُاة وجىُٓمها الخضًثت الضو٫  مماعؾت بلى عئِس ي بك٩ل اإلاترابُت اإلاٟاهُم هظه حكحر ٞى٧ى، مِكُل الٟغوس ي

ت ٖضًضة لخ٣ىُاث ٦ث٠ُ ْهىع " زال٫ مً والؿ٩اهُت الٟغصًت  الهُئاث بزًإ ٖملُاث لخد٤ُ٣ ومخىٖى

م ٖلى الخدغ٥ في الخ٤ به٩اع في Biopower ًخجلى ،Tichopolitics الـ خالت في ،"الؿ٩ان ٖلى والؿُُغة  مً الٚغ

الن في الخ٤ هظا بٖالن  .ؤلاوؿان لخ٣ى١  الٗالمي ؤلٖا

ت الؿُاؾت او  البُىبىلُدُ٪  ؾُاؾُت ٨ٞغة بنها. والؿُاؾت ألاخُاء ٖلم بحن ج٣اَ٘ مجا٫ هي الخٍُى

خباع بٗحن إزظج  ج٩ازغ اإلاداٞٓت، يمان،" ٞى٧ى، حٗبحر خض ٖلى. لها ٦مىيٕى اإلاى٣ُت وؾ٩ان الخُاة بصاعة الٖا

ت والؿُاؾت.". الخُاة هظه وجىُٓم جغجِب احل مً الخُاة،  ٖلى ؾلُتها جماعؽ التي الؿُاؾت بلى حكحر الخٍُى

 مثل. الحٗا٢ضًت طواث ٞى٧ى ٌؿمُه ُتالؿل هظه زاعج هى ومً. مٗحن بُئي وؾِ في حِٗل بُىلىحُت ٧ائىاث

 اهمُت لهم ٞلِـ, اللُبرالي باإلاٗنى الؿلُت ًٖ وابخٗاصهم لهامكُتهم وهٓغا. والٗامل والجىضي والخلمُظ اإلاىدٝغ

 هظا ناٙ و٢ض. الاٞغاص اولئ٪ في الؿلُت ًٖ ًبدث ال٨ٗـ ٖلى ٞى٧ى ؤما. الؿلُت خ٣ُ٣ت ًٖ ال٨ك٠ في

٨ُت الؿُاؾُت الٗلىم صعاؾاث وفي ؤًًا، الجُىبىلُد٨ُـ مهُلح اٙن الظي ٦ُلحن، عوصول٠ اإلاهُلح  ألامٍغ
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ت بٗض ما م٨ٟغي  بحن الٛالب في اإلاهُلح اؾخسضام ًى٣ؿم اإلاٗانغة،  خضصه الظي اإلاٗنى باؾخسضام البيٍُى

ت( الخُاة ٖلى والؿُاؾُت الاحخماُٖت الؿلُت بلى ٌكحر الظي) ٞى٧ى مِكُل  للضاللت حؿخسضمه ؤزغي  ومجمٖى

 .الؿُاؾُت والٗلىم البُىلىحُا بغبِ اإلاخٗل٣ت الضعاؾاث لىٖ

 ،"اإلاضًىت حضاع" وحٗني Teichos ال٣ضًمت الُىهاهُت ال٩لمت مً ٧لمت هي Teichopolitics ٧لمت

غاى الخضوص ٖلى الخىاحؼ بىاء ؾُاؾت هي بازخهاع،  وحىص هى الغاجح ٞان طل٪ وم٘ مسخلٟت، ؤمىُت أٚل

ال  َغ١  مً مسخلٟت صعحاث  الخضوص ٖلى والؿُاحاث الجضعان جدضًض ٣ِٞ ًيبغي ال الكان هظا وفي ١،ؤلٚا

ا ول٨ً ؤلا٢لُمُت، ًا ا لِكمل الخدلُل هُا١ جىؾُ٘ ؤً ٖا   .الخضوص ٖلى ؤزغي  ومىا٢٘" الخهلب" مً ؤزغي  ؤهىا

 اؾخسضام ٖبر ج٩ىن  مى٣ُت ٖلى الؿُُغة وبعؾاء الؿلُت مجا٫ لخىيُذ ٦ٟاءة الىؾائل ؤ٦ثر لٗل

 اإلاخمثلت البؿُُت ال٨ٟغة جل٪ هى الؿُاصة طاث الضولت هٓام ْهىع  بلى ؤصي الظي الغئِس ي الٗامل ٧انو  الخضوص،

تراٝ في ت حجغ الضو٫  ا٢لُم وجدضًض خهغ ٨ٞغة وجب٣ى مىٟهلت، مىا٤َ بحن بالخضوص اإلاخباص٫ الٖا  في الؼاٍو

ؿخٟالُا هٓام) اإلاٗانغة الضولت هٓام  حىهغي  بك٩ل حٛحر ٢ض الخضوص ظهه لٗبخه الظي اإلادضص الضوع  ل٨ً ،(َو

ت الخٍُى مً اإلاايُت الثالزت ال٣غون زال٫   .الامخُاػ مجاالث بلى الؿُاصة ٖالماث بلى الضٞاُٖت الٗؿ٨ٍغ

ت زٍُى الخضوص مٗٓم ٧اهذ البضاًت في اهه اط  اي اإلادمُت ألاعاض ي بمضي باالعجباٍ جمحزث ٖؿ٨ٍغ

ت الخماًت جل٪ يمً جضزل مى٣ُت ٧ل اهه  مً ٨ًً لم الخضًث، الٗهغ ٢بل. الضولت ال٢لُم جابٗت ٞهي الٗؿ٨ٍغ

ُت عؾم آلان ختى اإلام٨ً ؿخٟالي جهىع  جبني ًخم ولم ٦بحرة، أل٢الُم زٍغ  جم ول٨ً. بالؿُاصة اإلاخباص٫ لالٖتراٝ َو

 ٞمثال مٗاعى، او ٖضو او مٗاصي لجِل ألامامُت الخغ٦ت إلاى٘ الاؾتراجُجُت اإلاىا٢٘ في ؤوال الخىاحؼ بىاء

ت لألٚغاى الخىاحؼ خسضاماؾ  في ألاوعوبُت للمضن اإلاضًىت ؤؾىاع ؤو الُٗٓم الهحن ؾىع  في واضح هى الٗؿ٨ٍغ

ا ج٨ً لم مٗؼولت اؾخسضاماث مجغص هظه ٧اهذ طل٪ وم٘ الىؾُى، الٗهىع   اعى" لخىُٓم قامل هٓام مً حؼءا

 .(Rosière and Jones , 2012,p  219) مدضوصة ؾُاؾُت ؤ٢الُم بلى" الٗالم

 ٨ًخٟي ال الازحر هظا بإن الخضوص جهلب مٟهىم ًٖ جسخل٠ والتي الخاٌكىبىلُد٨ُـ اطن هي جل٪و 

ؼها الى الامغ ًخٗضي بل باهىاٖها الخىاحؼ ببىاء ٣ِٞ  ٢اهىهُت وختى ، اخُاها مغئُت وال مغهت وج٣ىُاث بىؾائل حٍٗؼ

لى الخضوص ٖلى اإلاد٨مت للؿُُغة  .والامىا٫ والؿل٘ الاشخام خغ٧اث ٖو

ً، ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غهحن زال٫ اإلاٗتٝر للضولت واؾخٟالُا هٓام جُىع  م٘  ألاهمُت جًاءلذ والٗكٍغ

ت ا وؤنبدذ الؿُاؾُت، للخضوص الٗؿ٨ٍغ
ا
 للضو٫، ال٣اهىهُت للؿُاصة الخايٗت اإلاؿاخاث وجٟهل جمحز زَُى

  لٗب الثاهُت الٗاإلاُت الخغب بٗض اإلاخدضة ألامم جإؾِـ  ان ٦ما
ا
  صوعا

ا
 ألامم مُثا١ ألن الخدى٫  هظا في خاؾما

ًاء الضو٫  حمُ٘ ًلؼم اإلاخدضة تراٝ الخىؾُٗت الخغوب ًٖ باالمخىإ ألٖا  ل٩ل ؤلا٢لُمُت والؿالمت بالؿُاصة والٖا

تراٝ ٞةن الٗملُت، الىاخُت ومً آزغ، ًٖى ًاء الضو٫  بؿُاصة الٖا  ؤؾـ ؤلا٢لُمُت وؾالمتها ألازغي  ألٖا

ُت  ٞةن اإلادضصة، ؤ٢الُمها في ألازغي  الضو٫  بؿلُت صولت ٧ل حٗتٝر ؤن جغصوبم للٗالم، الخالُت الؿُاؾُت الخٍغ

ت ؤهمُت طاث حٗض لم ٞالخضوص ًخالش ى، الٛؼو  تهضًض   الخضوص جلٗب وانبدذ ،(ما خض الى) ٖؿ٨ٍغ
ا
 في ؤ٦بر صوعا

ٗاث الضازلي  ال٣اهىوي الىٓام جدضًض   اإلاجاوعة، الضو٫  جمحز التي الا٢خهاصًت والدكَغ
ا
 ؤو حِل وحىص مً ٞبضال

اث لخدضًض الخإقحراث وهٓام ؾٟغ حىاػ هٓام ْهغ الٛؼو، إلاى٘ الخضوص ٖلى حضاع  هٓام يمً ألاشخام هٍى

 .الخضوص جهلب إلاٟهىم الخجؿُض وهى الضو٫ 
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 :والجذران الذوليت الهجرة. 2

 مً ٦بحر خض الى اإلاخدضة ألامم ٞيها ؾاهمذ التي الضولي، الىٓام في اليؿبي الاؾخ٣غاع ٞترة ؤصث ل٣ض

ٗاث زال٫ تراٝ وجغجِباث واحغاءاث حكَغ  بلى ؤصي الٗالم، في واإلاىا٤َ الا٢الُم وؾالمت بالؿُاصة اإلاخباص٫ الٖا

نى الضو٫  ٧اهذ  ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  نهاًت ٟٞي الٗاإلاُت، الا٢خهاصًت اإلاؿاواة ٖضم في ٦بحر اعجٟإ  في الٚا

ً ال٣غن  نهاًت بدلى٫ و  ٣ٞغا، الا٦ثر الضو٫  مً ؤ٦ثر%  900  بيؿبت الٗالم،ؤٚنى  الى اليؿبت هظه اعجٟٗذ الٗكٍغ

اصة الى باالياٞت- هظا اإلاؿاواة ٖضم ؤصي و٢ض%.  4500 ً ِٖل وهمِ ب٨ُُٟت الٗالمي الىعي ٍػ  بهخاج بلى -آلازٍغ

ىُت الخض٣ٞاث طل٪ في بما الٗالم ؤهداء حمُ٘ الى/مً الهجغاث مً حضًضة مىحت  مثال الهحن ٟٞي الضازلُت/الَى

ً الٗما٫ مً ملُىن  300 بلى 200 مً هىا٥ حن اإلاهاحٍغ ُٟت اإلاىا٤َ مً ًيخ٣لىن  الظًً الضازلُحن الؿٍغ  بلى الٍغ

 الهجغاث لهظه الباعػ  الضاٞ٘ بن... الخضوص ٖبر الضولي الخض٤ٞ و٦ظا الكٗبُت، الهحن حمهىعٍت في الغئِؿُت اإلاضن

ً بدث  الٛغى جدى٫  بالظاث، اإلاغخلت هظه في. ًٞلؤ وزضماث ؤٖلى، وؤحىع  ؤ٦بر، زغوة طاث ؤما٦ً ًٖ اإلاهاحٍغ

ا لُهبذ ؤزغي  مغة الخضوص مً ٗا خم خمائُا، مى٢ ىب ٚحر الخغ٧اث مى٘ زالله مً ٍو  .ٞيها اإلاٚغ

ت، عوان)  الضو٫  مً الٗضًض في للهجغة ماوٗت ٢اهىهُت ؾبل ًٖ البدث وجم  (241 م،2009 وبىاٖل

٤ ًٖ الخضوص وحؿُحر اصاعة-1 ت الخضوصًت اإلاغا٦ؼ ٧ل في اإلاساَغ ُملخ٣ُ مىخض هٓام وي٘ ٍَغ  البدٍغ

ت  للضو٫  والبًر

ت الخضوص مغا٢بت-2  الا٢لُمُت واإلاُاه الاؾاؽ زِ مً ابخضاءا البدٍغ

ني بغهامج اٖخماص-3 ىان مىخض ج٩ٍى ت ويباٍ اٖل  .الهجغة ومغا٢بت لخىُٓم البدٍغ

ُت، ٚحر الهجغة إلاداعبت ج٣ام الجضًضة الخضوصًت الخىاحؼ مٗٓم ٞةن وبالٟٗل،   ٧ان وبن ختى الكٖغ

  البٗض هظا
ا
 ٖلى الخًا٠ٖ في الجماُٖت الهجغة اؾخمغث و٢ض. وألامً ؤلاعهاب مثل ؤزغي  بمساٝو ًسلِ ما ٚالبا

م ً ؤلاحمالي الٗضص اػصاص اط الؿُاؾُت، ال٣ُىص مً الٚغ  150 مً اإلاايُت الؿىىاث مضي ٖلى الٗالم في للمهاحٍغ

 . (الٗالم ؾ٩ان مً%  3.1) 2008 ٖام في شخو ملُىن  214 بلى 2000 ٖام في ملُىن 

 ؤلامبراَىعٍت حضاع و الُٗٓم الهحن ؾىع : الجضًض باألمغ لِـ الهجغة يض الجضعان اؾخسضام ان

ت وو٢اًت خماًت ؤهٓمت مً هٕى ٧اهذ الغوماهُت  الٗهغ في و٦ظل٪ الهجغة، م٩اٞدت الى منها حؼء في تهضٝ ٖؿ٨ٍغ

ُُدُ ال٨خلت خاولذ الخضًث،  "الخضًضي الؿخاع: "ؤوعوبا في) الجضعان بىاء زال٫ مً بمىاَىيها الاخخٟاّ تالؿٞى

Iron Curtain الٗالم ٧ان ،1989 ٖام في الىٓام هظا ٞكل ٖىضما(. 1961 اوث في بغلحن وخائِ 1945 ٖام بٗض 

 خاحؼ بىاء في الدؿُٗىاث في اإلاخدضة الىالًاث بضؤث  ل٨ً والؿُاحاث، والجضعان الخىاحؼ مٗٓم نهاًت ًخى٢٘

 اإلاخدضة الىالًاث مٛاصعة مً الىاؽ مى٘ هى الٛغى ٨ًً ولم اإلا٨ؿ٨ُُت، الخضوص مً ٢هحرة ؤحؼاء ٖلى مخ٣ُ٘

ُدُت ال٨خلت خىاحؼ م٘ الخا٫ هى ٦ما)  وبغع  الخضوص، صزى٫  مً ألاحاهب مى٘ الى يهضٝ ما٧ان ب٣ضع ،(الؿٞى

ً مً الٗضًض غ البيُىي  الٟغ١  هظا ٖلى بالخإ٦ُض الٛغبُحن والؿُاؾحن اإلا٨ٍٟغ  التي الخىاحؼ ازخالٝ ؾبب لخبًر

ُُدُت،" الاؾىاع" ًٖ الٛغبُت الضو٫  ؤ٢امتها ت مكتر٦ت ه٣ُت الخغ٦ت/  الهجغة ٖلى الؿُُغة جٓل ل٨ً الؿٞى  ٢ٍى

 .والخىاحؼ الٗىائ٤ هظه بحن
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  الالُٟت، مً الاو٫  ال٣ٗض في
ا
غ ًخم ٧ان ما ٚالبا  هجغةال مً اإلاؼصوج بالخىٝ الخىاحؼ بىاء جبًر

ذ الهىض، في الخٟجحراث وؾلؿلت 11/9 الـ بٗض ٞمثال الخضوص، ٖلى باألمً الجضًض الاهخمام وهى وؤلاعهاب  ؾاٖع

ت الامىُت الىاخُت مً ل٨ً بىٛالصٌل، خضوص ٖلى خاحؼ بىاء بلى الهىضًت الخ٩ىمت  بحن الٗال٢ت ؤن ًبضو والٗؿ٨ٍغ

غ١  ازغي  مىاٞظ ًجضون  الاعهابُىن  ألن حىصةمى  ٚحر ؤو يُٟٗت ؤلاعهابُت والهجماث ألاعيُت الخضوص  ازغي  َو

اث وبىزائ٤ الخضوصًت ال٣اهىهُت اإلاٗابغ ومً  وم٘ جٟجحراث، او هجماث وحىص الخىاحؼ جمى٘ ولم صخُدت، وهٍى

 الهضص هظا وفي، .الٗالم ؤهداء حمُ٘ في الجضًضة الخىاحؼ مً الٗضًض بىاء بلى ألامىُت اإلاساٝو هظه ؤصث طل٪

 ٧اهذ بإنها اإلااض ي في الخضوص ون٠ بلى ًمُلىن  الضو٫  مً الٗضًض في" الخضوص ؤمً" ًٖ اإلاضاٞٗحن: عؤًحن هىا٥

 لم الؿاب٣ت الٗهىع  في اهه ًغون اإلاٗاعيىن  ؤما ٦ةؾخثىاء، الُىم مٟخىخت خضوص وحىص م٘ الٛالب، في مٛل٣ت

  الًغوعي  مً ٨ًً
ا
، مٛل٣ت خضوص وحىص ؤبضا

ا
 خضوص مً%  13.2 ؤن ج٣ضًغ مج ،2012 ٖام في اهه والىا٢٘ جماما

 )٦م 248000 الـ بحن مً ٦ُلىمتر 32891) ما هٕى مً خاحؼ بها بىحض الٗالم

 اهدكاع ْاهغة اهه اط الخضًث الٗهغ في والاؾالمُت الٗغبُت الضو٫  اًًا مؿذ الٓاهغة هظه ؤن ٦ما 

 ز٣افي-ؾىؾُى َاب٘ طاث ًتالخضوص الجزاٖاث مً هٕى ْهىع  في حؿبب الازحرة الٟترة في ازغي  واه٣ؿام الضو٫ 

 اإلاجاوعة والضو٫  الضولخحن بحن خضوصي هؼإ ْهىع  الى اصي الؿىصان اه٣ؿام مثال الثالث، الٗالم صو٫  في زانت

ضم وال٣بلي الٗغقي الخضازل بؿبب  الؿىصاهُت الاعاض ي الى احىبُت ٢بائل صزى٫  في الخد٨م ٖلى الضولخحن ٢ضعة ٖو

 الؿُاؾُحن بٌٗ حٗل مما ،( 194 م،2003 الٗظاعي،) الخضوصًت لل٣بائل والٗغ٢ُت الٗائلُت الغوابِ هدُجت

 .خضوصًت خىاحؼ ا٢امت يغوعة الى ًضٖىن 

 آ٫ نحب الٗائلي بالهغإ جإزغث اإلال٩ي الٗهض ٞترة في تیالؿٗىص الٗغا٢ُت الٗال٢اث ان اًًا وهالخٔ

 لخل ماجمغاث ل٣ٗض صٖذ التي وهي ًیالبلض نحب الخالٞاث لخل تیالضاٖ ٧اهذ ایُاهیبغ  وان نیحوالهاقم ؾٗىص

  وطل٪ ًیالبلض نحب اإلاكا٧ل
ا
 بٗض عيیَب بك٩ل الٗال٢اث واؾخمغث ، باإلاى٣ُت ؼهایوحٗؼ  مهالخها ٖلى خٟاْا

 الى الضولخحن بحن ضیوالخهٗ الخىجغ وازظ 1990 اوث في ذیال٩ى  ٚؼو  ختى الٗغا١ في الجمهىعي الىٓام امی٢

  ازغ مما هیٖل هى ٦ما الىي٘ وب٣ي 2003 ٖام للٗغا١ ٩يیألامغ  الاخخال٫
ا
 ٣ٞض ً،یالبلض نحب الخضوص ٖلى ؾلبا

 ٦م 814 والبالٛت الٗغا١ م٘ خضوصها َى٫  ٖلى آمً حضاع بىاء الى تیالؿٗىص تیالٗغب اإلامل٨ت صٖذ

 َى٫  ٖلى نحنٟ مً قائ٨ت ؤؾال٥ مً خ٩ىن یو  صوالع اعیمل  1.07  الى جهل وب٩لٟت ؤمخاع 3 وباعجٟإ

 نحب الاهخ٣ا٫ مً نحواإلاؿلخ نحواإلاهغب نحاإلادؿلل إلاى٘ وطل٪ وعاصاعاث تیَغص غیجهى  بإحهؼة صةومؼو  الخضوص

 یيغوع  باث الجضاع ان تیالؿٗىص الخ٩ىمت واٖخبرث ً،یالبلض
ا
 ،( 130م ،2013ٌؿحن،) والخضوص ألامً تیلخما ا

 الامىُت الاويإ جاػم بٗض بحناإلاهغ  و الاعهابُحن صزى٫  مى٘ في الؿٗىصًت ٞٗال وهجخذ 2010 ؾىت اؾخ٨ماله وجم

بض ٧اْم) الٗغا١ في  )312م ،2018 ٖىن، ٖو

خ. 3  :الحذودًت الحواجز جاٍر

ش ًغجبِ ش ال٣ضًمت الٗهىع  مىظ الٗٓمى ال٣ىي  جاٍع  ؤلامبراَىعٍاث ٞاؾخدًاع الٟهل، حضعان بخاٍع

ان" حضاع هظ٦غ ؤن ًم٨ىىا ٞال خضوصها، َى٫  ٖلى ٞانل ه٩ُل بلى ومنهجي آلي بك٩ل ٌكحر  ؤلاقاعة صون " هاصٍع

ش نىٗذ التي اإلاخٗا٢بت ؤلامبراَىعٍاث ًٖ ًىٟهل ال بضوعه الهحن ؾىع  ان ٦ما ، الغوماهُت ؤلامبراَىعٍت بلى  جاٍع

خي بالؿُا١ ًخٗل٤ ُٞما ط٦غه ًخم بغلحن حضاع او الخضًضي والخاحؼ البلض، هظا  ؤصي الظي والجُىبىلُد٩ُي الخاٍع
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 ج٣ضم ط٦غها ٦ما الٗىإلات ٖملُاث ٞةن ، ال٣ُبُت الثىائُت ٖهغ حضعان ؾ٣ٍى ضبٗ ول٨ً وج٨ُ٨ٟها، بىائها بلى

 
ا
ا– الٗىائ٤ مً زا٫   مىٓىعا  الىا٢ُٗت الدجج بٌٗ ؤمام زاَئت الخيبااث هظه ؤن الىاضح مً طل٪ وم٘... -هٍٓغ

 ؤزغي  هاخُت ومً ، الباعصة الخغب مً اإلاىعوزت الجضعان بٌٗ لهُاهت اؾخمغاع هىا٥ هاخُت ٞمً واإلالمىؾت،

 هٟؿغ ٠ُ٨ٞ واإلاالخٓت، لالهخمام مثحرة هي والتي مُٗىت صولُت خضوص َى٫  ٖلى الٟانلت اإلايكأث ج٩ازغ هلمـ

 اإلام٨ً ٚحر مً ؤهه هي الٟغيُت.. الؼمً؟ ٖلُه ٖٟا ؤهه ًٟترى ٧ان والظي بالجضعان اإلاخجضص الاهخمام هظا

 في الُٗٓمت الجضعان بىاء في ؤلامبراَىعٍاث ج٣الُض في ؤنلها ًٖ البدث صون  اإلاٗانغة الخضوصًت الخىاحؼ جدلُل

خي اإلاغس ى هظا ول٨ً ؤعاييها، خضوص  وكإث التي للخىاحؼ اإلاؿبى٢ت ٚحر الخهائو ل٨ك٠ ٣ِٞ يغوعي  الخاٍع

  اإلاؿبى١  ٚحر ج٩ازغها ؾبب ٧ان والتي ، 1989 ٖام بٗض
ا
 في 11/9 الـ ونضمت ألامىُت اإلاساٝو حُٛحر هى حؼئُا

٘ هدى لالهدغاٝ الخ٣ُ٣ُت الى٣ُت وهي دضة،اإلاخ الىالًاث  .(Didiot, 2015, p 100 ) للخضوص الخالي الخضَع

ش جسللذ التي الُٗٓمت ألاؾىاع م٘ جخماش ى اإلاٗانغة الخضوصًت الخىاحؼ بن  الؿُاس ي الٗالم جاٍع

ا و والٗؿ٨غي،  اإلاى٣ُت هظه خماًتو  لخمُحز خىاحؼ بنى ٣ٞض ، ٖليها ؤ٢ام التي ألاعى ًٖ ًضاٞ٘ الاوؿان ألن هٓغا

ا ألا٦بر ؤلاؾ٨ىضع بنى ، اإلاُالص ٢بل الغاب٘ ال٣غن  مً مب٨غ و٢ذ في مثال اهه اط  بحن البرابغة ٖلى للخٟاّ حضاعا

 .(Didiot, 2015,p 101 ) ٢ؼوًٍ بدغ وقىاَئ ال٣ى٢اػ حبا٫

خي جدهحن ش في ومهم ازغ جاٍع  الهِىُت ؤلامبراَىعٍت الخضوص َى٫  ٖلى الُٗٓمت ألابيُت وهى الخاٍع

 Qin قيهىاوٛضي حكحن ؤؾغة بمبراَىع  بضؤ ، اإلاُالص ٢بل الثالث ال٣غن  في اهه اط الُٗٓم الهحن ؾىع  وهى

Shihuangdi  الث مً امبراَىعٍخه لخماًت الُٗٓم، الؿىع  بىاء ت لل٣بائل اإلاخٗضصة الخٚى  وفي الؿهىب، في البضٍو

 اإلاؿخمغ، الجضاع مً ٦م 3640 وهى الخالي، هق٩ل بلى الُٗٓم الؿىع  ونل( 1644-1368) مُىٜ ؤؾغة ٖهض

  .والخٗغحاث الدكٗباث مً ٦م 2860 خىالي بلى اياٞت

سُت الىبظة هظه مً اؾخسالنه ًم٨ىىا ما  الضو٫  وحىص ٢ضم ٢ضًمت هي الجضعان ؾُاؾت ان الخاٍع

ش ولُضة ولِؿذ والامبراَىعٍاث  الؿُاؾت هظه مً ًجٗل لم واؾخٟالُا مىظ الضو٫  جُىع  ل٨ً الخضًث، الخاٍع

ذ حٗضصث ، طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى بل بالخ٣اصم حؿ٣ِ  ...الٗىإلات ٖهغ في ختى الخضوصًت الخىاحؼ اهماٍ وجىٖى

 الحذودي الحواجز من الثاني الجيل أنواع. 4

ت حكمل بنها بل الؿُاحاث، ؤو الجضعان بىاء مجغص لِؿذ الخاٌكىبىلُد٨ُـ  مً مخٗضصة مجمٖى

ت الخضابحر طل٪ في بما الخضوص ٖبر والؿل٘ شخامألا خغ٦ت مً جدض التي الخىاحؼ ت وال٣ىاث ؤلاصاٍع  الٗؿ٨ٍغ

  التي
ا
ً ال٣غن  نهاًت ومىظ الخىاحؼ، جضٖم ما ٚالبا  الامً مىٓىمت في حظعي  حٛحر ْهغ الخالي ال٣غن  وبضاًت الٗكٍغ

 في الجضعان مً الثاوي بالجُل ٌٗٝغ ما ْهىع  الى اإلاُاٝ نهاًت في ؤصث ال٨بري  الضًم٣غاَُاث وفي الٛغبُت

م٨ً الضولُت، الٗال٢اث  :الخضوص خىاحؼ مً ؤهىإ ؤعبٗت جدضًض ٍو

  :Frontline املتقذم الخط او الامامي الخطأ.

خمّحز الخضوص، ال٢امت ٖؿ٨غي  هضٝ ا٢ضم بلى خضوص بٚال١ اهماٍ مً ألاو٫  الىٕى ٌكحر  بىحىص ٍو

 الخضوص بٚال١ مً الىٕى هظا ؤنبذ ل٣ض خحن،ٖؿ٨ٍغ مى٣ُخحن ًٟهل (no man land مدغمت مى٣ُت) ٞاٙع ًٞاء

ا  اإلاخدضة ألامم بلى واهًمذ الؿُاصة طاث الضولت هٓام في الضو٫  مً الٗٓمى الٛالبُت صمج جم خُث وؿبُا، هاصعا
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 الخٍُى ٞمٗٓم مباصئها، ٧اهم الجىاع خؿً الى وجضٖى الخضوصًت الٗال٢اث في ال٣ىة اؾخسضام جضًً التي

 وهي بٗض، ُٞما ٖضًضة لؿىىاث اؾخمغث و٢ض الباعصة الخغب ٞترة ؤزىاء حكُِضها جم ٢ض ذ٧اه اإلاٗانغة ألامامُت

 
ا
 ًخم ولم آلازغ الُٝغ مً ألاعاض ي بد٤ اإلاُالبت في صولخان حؿخمغ خُث ٖليها اإلاخىإػ باإلاى٣ُت جخٗل٤ ما ٚالبا

 مثا٫ وابغػ  ،(٦كمحر ُحن،ٞلؿ/  بؾغائُل ٢برم، ٧ىعٍا، خاالث مثل)  ؾالم مٗاهضة ٖلى بُنهما الخٟاوى بٗض

ال١ ٖلى  مً ٦ُلىمتر 2700 اإلاٛغب قُض خُث الٛغبُت الصخغاء في اإلاٛغبي الامامي الخِ هى الىٕى هظا في الَا

 ,Rosière and  Jones , 2012) ال٩ى٦ب ٖلى اإلاىحىصة ألامامُت الخٍُى مً٪ 51.6 جمثل والتي اإلادهىت، الجضعان

p222-223)...  ،لى  ما ٣ِٞ ًمثل( ألامامُت الخٍُى) الخضوص ٚل٤ اهماٍ مً الىمِ هظا ؼا٫ً ال الٗمىم، ٖو

 .الٗالم في اإلاخهلبت الخضوص مً%  13 مً ٣ًغب

 للخِ  آلازغ الباعػ  اإلاثا٫ ٞةن ال٩ىعٍخحن، بحن جٟهل التي الؿالح اإلاجزوٖت اإلاى٣ُت بلى وباإلياٞت

 ٞٗىضما والهىض، با٦ؿخان بحن ٦كمحر حبا٫ برٖ ًمغ الظي Line of Control  (LOC) اإلاغا٢بت زِ هى الامامي

ُاهُىن  ٢ؿم  الازغي  لالماعاث وؾمدىا ،1947 ٖام في وبا٦ؿخان الهىض الجضًضة الضو٫  واؾؿىا آؾُا حىىب البًر

ضون  التي الضولت بخدضًض  مً و٧ان اإلاؿلمحن الؿ٩ان مً ؤٚلبُت جًم ٦كمحر اماعة ٧اهذ اط اليها، الاهًمام ًٍغ

 ( الامحر) اإلاهغاحا ٧ان ول٨ً با٦ؿخان، لىب جىًم ؤن اإلاخى٢٘
ا
 ٞايُغ مؿخدُل، الاؾخ٣ال٫ ؤن و٢غع   هىضوؾُا

ىن   احل مً ل٨كمحر وبا٦ؿخان الهىض مً ٧ل حُىف صزلذ  مباقغة وبٗضها الهىض، بلى الاهًمام الى ال٨كمحًر

غة ـجًاَع في الجِكان الخ٣ى خُث ألامامُت الخٍُى اإلاغا٢بت زِ ًدضص اإلاى٣ُت، ٖلى الؿُُغة  للٛاًت ٖو

 متر 6400 مً ؤ٦ثر اعجٟإ ٖلى الجلُضي Siachen ؾُاقً حبل ٖلى الٗالم في مٗغ٦ت ؾاخت ؤٖلى حٗخبر التي)

ب لم خُث ،(البدغ ؾُذ مؿخىي  ٞى١  ل ب٢لُمي، جىاػ٫  ج٣ضًم في بلض ؤي ًٚغ ا اإلاغا٢بت زِ ْو  طل٪ مىظ ٖؿ٨غٍا

م ٖلى اط الخحن،  جًم خُث حُض بك٩ل مدهىت ألامامُت الخٍُى ؤن الب بها، مٗتٝر ٚحر خضوص ٧ىنها مً الٚغ

 .(Rosière and  Jones , 2012,pp 222-223) الهىضي الجاهب ٖلى اإلاؼصوحت الؿُاحاث مً( مُل 340) ٦م 550

 :والجذران السياجاثب. 

انهظان   في الٗىانغ ؤهم مً حٗض والتي والجضعان، الؿُاحاث هما الخىاحؼ مً والثالث الثاوي الىٖى

م ٖلى اٌكىبىلُد٨ُـ،الخ  ٞاهه ،1961 اوث في بغلحن حضاع بىاء بٗض الجضعان ببىاء اإلاغجبُت" الىنمت" مً الٚغ

 ٧اهذ  الخاالث مٗٓم وفي وؾٗتها، ؤو الخىاحؼ هظه الٗالم خى٫  الضو٫  مً الٗضًض بضؤث  2000 ٖام مىظ

ث والىٓغ الضعاؾت ٢ُض الخىاحؼ  ألاخُان مً ٦ثحر في لدكُِضها  ؾاس يألا  الؿبب و٧ان مُٗىت، ػمىُت لٟترة والتًر

ب ؤو الهجغة هى   الٗلىُت اإلابرعاث واًًا ؤلا٢لُم، ؤو الضولت ؾ٩ان جدضًض ؤو التهٍغ
ا
 الازُاع خى٫  جضوع  ما ٚالبا

لى وألامً، باإلعهاب ًخٗل٤ ُٞما اإلاباقغة التهضًضاث حك٩لها التي حن هاطان ٌك٩ل الٗمىم ٖو  الخضوص مً الىٖى

 .ال٩ى٦ب في اإلاٗانغة الخضوصًت الخىاحؼ مً%  87 مً ٣ًغب ما" والجضعان الؿُاحاث" اإلاٛل٣ت

م ٖلى  الهامت الازخالٞاث بٌٗ هىا٥ اهه الا جىاحها، وم٩ان جىُٓمها في ٦بحر حكابه وحىص مً الٚغ

ت اللٛت ٟٞي ،walls الاؾىاع/والجضعان fences الؿُاحاث بحن للىٓغ  الؿىع /الجضاع" مهُلح هجض مثال الاهجلحًز

wall " ؾُاج" ٧لمت ؤن خحن في ؾلبُت صاللت له  fence "  الؿىع /الجضاع مهُلح ٌكحر اط  بًجابُت، ؤ٦ثر  wall بلى 

ال١ مبر - 1961 اوث) بغلحن حضاع مثل ال٩امل ؤلٚا " ؾُاج" مهُلح ٌؿخضعي خحن في والض٦خاجىعٍت( 1989 هٞى

 ًم٨ً  مٗحن خضوصي خاحؼ او مٗحن مكغوٕ ىن٠ل اإلاؿخسضمت اللٛت جدلُل اطن... ٚحرها  ؤو الؼعاٖت مٟاهُم
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حن، بحن ومخباًىت مسخلٟت هٓغ وحهاث ًىضح ؤن كاع اإلاثا٫، ؾبُل ٖلى الُٞغ  في الٛغبُت الًٟت حضاع بلى ٌُ

 حضاع" ؤو" الجضاع" الٛغبُت الًٟت في بِىما ،"لإلعهاب اإلاىاهٌ الؿُاج" ؤو" ألامني الؿُاج" باؾم بؾغائُل

 (Rosière and  Jones , 2012, p225) "الٗىهغي  الٟهل

 الخ٩ال٠ُ مً ٧ل ازخالٝ والجضعان الؿُاحاث بحن الٟغ١  ٌكمل جض٣ُ٢ا، ؤ٦ثر مؿخىي  ٖلى

غاى مبابىي /  بىحؿىاها) اإلاخسلٟت البلضان في الخىاحؼ مً الٗضًض جمحز الؿُاحاث ان ٦ما والٟٗالُت، وألٚا  ٍػ

 الؿُاحاث جبضو واًًا اإلاخ٣ضمت، البلضان في جىاحضا ؤ٦ثر الخالي الى٢ذ في الجضعان ؤن خحن في( اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى

ىهب ؤن ًم٨ً ألنها الجضعان مً ؤ٦ثر ما٢خت
ُ
ت، ج  ؤ٢ل وج٩ىن  ٧امل، بك٩ل آلازغ الُٝغ عئٍت جمى٘ ال وهي بؿٖغ

، ؤ٦ثر هي الجضعان بِىما ج٩لٟت،
ا
ل ا٦خماال  ؤ٦ثر وهي ،(بالخدضًض ال٣ىانحن وزُغ) الخضوص ٖبر الىٓغ ا٤ٞ وجٍؼ

 لدكُِضه، صوالع ملُىوي خىالي الٛغبُت الًٟت ٖلى ؤلاؾغائُلي الخاحؼ مً الىاخض ال٨ُلىمتر ج٩لٟت جبلٜ اط لٟت،ج٩

 ٞىلذ 220 ب واإلا٨هغب  متر 2.4 واعجٟاٖه( 2004 في) ٦م 500 َىله البالٜ ال٨هغبائي الؿُاج ازغ حاهب وفي

مبابىي،/  بىحؿىاها خضوص ٖلى  ما اي ٦ُلىمتر، ل٩ل صوالع 6330 خىالي ؤو( 2004 يف) صوالع ملُىن  3.14 بخ٩لٟت ٍػ

ٌ الى الضو٫  مً الٗضًض جلجإ ٢ض ٦ما الخ٣ىُت، ٖالي ؤلاؾغائُلي الخاحؼ مً ؤعزو مغة 316 مً ٣ًغب  حٍٗى

 ٢ىاث ان اط طل٪، ٖلى مثا٫ والهىض ال٣ىاث، في اإلاٍٟغ الاؾدثماع زال٫ مً الٗالُت الخ٨ىىلىحُا وؾائل ه٣و

 Rosière and  Jones) ٦خِبت 186 في م٣ؿمت وامغؤة عحل 240.000 ؤٞغاصها ٖضص ًبلٜ التي هائلتال الخضوصًت ألامً

, 2012,p 225) 

 ال٨ٟاءة خُث مً والجضعان الؿُاخاث اهىإ في الازخالٞاث هظه ان الى الكإن هظا في الاقاعة وججضع

 ؤو اإلالمىؾت الٗىانغ ؤن خُث وصًتالخض الخىاحؼ في اإلاهم الخ٨ىىلىحُا صوع  حٗاْم بد٨م ويىخا، ؤ٢ل ؤنبدذ

 ألاعيُت، الاؾدكٗاع وؤحهؼة الثابخت، الغاصاعاث ٌكمل ب٨ثحر ؤوؾ٘ هٓام مً ٣ِٞ اإلاغئي الجؼء هي الؿل٨ُت

 البرامج ؤ٦ثر ؤخض ولٗل ألابغاج، في للخد٨م الخضوص خغاؽ بحن جغبِ التي والبرمجُاث بٗض، ًٖ الخد٨م و٧امحراث

 ؤ٦ثر ؾُاج ٖلى مثا٫ وهى صوالع، ملُاعاث 3 بـ ج٣ضع بخ٩لٟت الٗغا١ م٘ الؿٗىصي الخضوص خاحؼ هٓام هى جُىعا

ا  ألاحهؼة مً والٗضًض الخضوص، خغؽ خغ٦ت لدؿهُل والُغ١  الكائ٨ت، ألاؾال٥ مً مخٗضصة َب٣اث م٘ ح٣ُٗضا

اصة بلى الخ٣ىُاث هظه وجاصي اإلاى٣ُت، في الخغ٦ت حؿدكٗغ التي الخ٣ىُت ٖالُت  بك٩ل الخضوصي الخاحؼ ٞٗالُت ٍػ

 .(Rosière and  Jones , 2012,p 226) متزاًض

 ج٩ىن  ؤن بلى تهضٝ والتي ،" smart borders الظ٦ُت الخضوص" هظه خى٫  مخمحزة مباصعاث بالٟٗل جىحض

ت الؿُُغة خُث مً ؤلام٩ان ٢ضع ٞٗالت الخىاحؼ   مخضاو٫  حضًض مهُلح وانبذ الى٢ذ، وازخهاع والؿٖغ

ت الخضوص مٟهىم وهى بالظاث الى٣ُت هظه خى٫   الغئٍت مؼصوحت ْاهغة بلى لإلقاعة ،biometric border  البُىمتًر

ت والخبرة الٗلمُت الخ٣ىُاث بلى الخدى٫ : جخًمً ؤلاعهاب ٖلى اإلاٗانغة الخغب في  بصاعة ؾُاؾاث في ؤلاصاٍع

ت الُا٢ت وجُب٤ُ ؛ الخضوص ً احؿام جهبذ بدُث الخٍُى ً اإلاهاحٍغ  مكٟغة خضوص طاث ٘مىا٢ ؤهٟؿهم واإلاؿاٍٞغ

 .مخٗضصة

ت الخد٨م ؤهٓمت طل٪ في بما- الٗالُت الخ٣ىُت طاث الخىاحؼ هظه وانبدذ  ه٣اٍ في البُىمتًر

 بطا ألامً، م٣ابل لضٞٗها اؾخٗضاص ٖلى هي البلضان مً الٗضًض هٟؿه الى٢ذ في ل٨ً ٖالُت، ج٩لٟت طاث -الخٟخِل

ا ًلٗب اإلاكهض في ْهىعها ٞةن طل٪ لىا باالياٞت ٞٗالت،" الاٞتراض ي" الؿىع  ٞٗالُت ٧اهذ ا صوعا  في ٌؿاهم عمؼٍا
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 الضولت الى ٌُٗض مما الخدغ٧اث ٧ل ٖلى والؿُُغة خضوصها ٖلى وهُمىتها و٢ىتها الضولت ؾلُت ٖلى الخإ٦ُض بٖاصة

 بك٩ل ؤنبدذ التي الهاعمت لل٣ىة همىطجي ق٩ل الىا٢٘ في هى الخضوص ٞداحؼ الخ٣لُضًت، وؾُاصتها هُبتها

 التي الضو٫  جل٪ زانت الٗام الغاي وجاًُض الانىاث و٦ؿب الضٖم ٖلى للخهى٫  للؿُاؾُحن حُضة وؾُلت ضمتزاً

 (Rosière and  Jones , 2012,p 226) امىُت او احخماُٖت او ؾُاؾُت او ا٢خهاصًت خضوصًت مكا٧ل مً حٗاوي

 واإلا٨ؿُ٪ اإلاخدضة ًاثالىال  بحن الخضوصي الخاحؼ ًجؿض هغي ؤهه ولى ؤزظها مثا٫ الىالًاث اإلاخدضة

 الخضوص مً ٦ُلىمتراث بًٗت ؾىي  حؿُِج ًخم لم 2000 ٖام ٣ٞبل الخ٨ىىلىحُت، للؿُاؾاث الجضًض اإلاى٤ُ

 والؿل٘ البكغ مً ال٨بحر ال٨م طل٪ بصاعة ٦ُُٟت خى٫  متزاًض ه٣اف هىا٥ ٧ان ول٨ً ٧لم، 3169 َىلها البالٜ

 والاججاع اإلاكغوٖت ٚحر الهجغة بصاعة عبِ جم 11/9 الـ بٗضو  ٖام، ٧ل في ٢اهىوي ٚحر بك٩ل الخضوص حٗبر التي

 نضع ،11/9 الـ وبٗض الخضوصًت، الؿُاؾت في بجضًت الخ٨ٟحر بٖاصة بهضٝ لإلعهاب ألامني التهضًض م٘ باإلاسضعاث

ىث ٢اهىن  ٩ي الباجٍغ  الخغب مً ٧ل في الخضوص ألمً باعػا صوعا ؤُٖى الظي ،2001 ٖام في PATRIOT Act ألامٍغ

ُت، ٚحر الهجغة يض اإلاؿخمغ والىًا٫ ؤلاعهاب يض ني ألامً وػاعة ؤوكإث ،2005 ٖام في الكٖغ  مباصعة الَى

 خضوص لخإمحن لؿىىاث وجمخض اإلاجاالث مخٗضصة قاملت زُت وهي ،Secure Border Initiative (SBI) آلامىت الخضوص

٩ا، ُت الهُئت مهمت وجخمثل ؤمٍغ  حهىص بلى باإلياٞت والىزائ٤ الٗملُاجُت لباثاإلاخُ صٖم ٢ُاصة في" للخىُٟظ الٟٖغ

غ الاؾخدىاط  ٖلى الٟٗالت الؿُُغة ٖلى للخهى٫  الخ٨خ٨ُُت الخدخُت والبيُت الخ٨ىىلىحُا وصمج ووكغ لخٍُى

ت الخضوصًت اإلاىا٤َ ٨ُت البًر  .(Rosière and  Jones , 2012,p 227) ٖليها والخٟاّ ألامٍغ

ا٦ض  الاججاه هظا ٖلى 2006 ؤ٦خىبغ 26 في الهاصع ،Secure Fence Act آلامً الؿُاج ٢اهىن  ٍو

(Rosière, 2011, p 154)، ٩ي الكُىر ومجلـ الىىاب مجلـ مً ٧ل ٖلُه ووا٤ٞ  بما الخؼبحن، مً بضٖم ألامٍغ

 الخضوص َى٫  ٖلى ٧لم 1125 َىله خاحؼ لبىاء ؤوباما، وباعا٥ ٧لُيخىن، وهُالعي  باًضن، حى الؿىاجىع  طل٪ في

  حكُِضه جم و اإلا٨ؿ٨ُُت،
ا
ٗا  امخضاص ًدىٕى الؿُاج، مكغوٕ مً%  80 ا٦خمل  2010 حاهٟي قهغ مً اط ؾَغ

 6.5 َىله ًبلٜ ؾُاج مً جخ٩ىن  التي اإلا٣اَ٘ مً الٗضًض وحىص م٘ اإلاسخلٟت الُبُُٗت الخًاَعـ خؿب الخاحؼ

 اإلااصًت، الخىاحؼ بلى وباإلياٞت الخغؾاهت، مً متر 0.9 بٗغى زىض١ في جثبُخه جم ألاعى، جدذ متر 1.8 و متر

ا اإلاخدضة الىالًاث حغبذ ًا ا ؤً ا، ؾُاحا ُا ذ وبٗض ،2006 ٖام ٟٞي اٞتراي  آلامً، الؿُاج ٢اهىن  ٖلى الخهٍى

ىٜ قغ٦ت الضازلي ألامً وػاعة ازخاعث  2 مً ؤ٦ثر ٢ُمخه جبلٜ ؤن اإلاخى٢٘ مً ٣ٖض في الاٞتراض ي الؿُاج لبىاء بٍى

 .(Rosière and  Jones , 2012,p 227) ٞكل ل٨ىه صوالع، ملُاع

  :Closed Straights :املغلق املضيقج. 

ا ،(اإلاخهلب ؤو) اإلاٛل٤ البدغي  اإلا٤ًُ هى الخضوص خىاحؼ مً الازحر الىٕى البا  ًخجاهل ؤو ًيس ى ما ٚو

ا مهم ول٨ىه الخىاحؼ، مً الىٕى هظا واإلاخسههىن  اإلاهخمىن   جض٣ٞاث في الخد٨م بمؿإلت ًخٗل٤ ُٞما زانت حضا

ىبت ٚحر الهجغة ت زغوة م٘ جما٦ىذ بطا اإلاًائ٤ صوع  ًخٗؼػ  اط الضو٫، بحن اإلاٚغ  مثل ؾُاؾُت ج٣ُٗاث ؤو ٢ٍى

 ٚحر هجغة بخض٣ٞاث جخمحز اط وقمىلُت، صًم٣غاَُت بحن او مخسلٟت وازغي  مخ٣ضمت صولت بحن ٞانال ج٩ىن  ٖىضما

ىب ٨ُت، اإلاخدضة والىالًاث الٛغبُت الهىض حؼع  بحن ٞلىعٍضا م٤ًُ طل٪ ٖلى ألامثلت ومً ٞيها، مٚغ  وم٤ًُ ألامٍغ

٣ُا قما٫ بحن َاع١  حبل  هظه جخ٩ىن  اط وؤؾترالُا، بهضوهِؿُا بحن وجُمىع  ؤعاٞىعا بدغي  ؤو ألاوعوبي والاجداص ؤٍٞغ

خ٩ىن ( الثري  الؿاخل) للهجغة آلازغ الجاهب ٖلى اهجاػه ًخم virtual fence اٞتراض ي ؾُاج مً اإلاًائ٤  مً ٍو
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ائغاث والغاصاع الهىاُٖت وألا٢ماع اإلاسخلٟت ؤلاهظاع ؤهٓمت بها جغجبِ يالت اإلاغا٢بت ؤبغاج ، َو  وتهضٝ الاؾخُإل

ترايها الؿىاخل زٟغ ؾًٟ بيكغ والؿماح بها مهغح ٚحر ٢ىاعب ونى٫  ا٦دكاٝ بلى ألاهٓمت هظه  ؤن ٢بل اٖل

 .الُابؿت بلى جهل

 ٖىضما ، اإلاخىؾِ ألابٌُ البدغ في َاع١  حبل م٤ًُ هى" اإلاٛل٣ت اإلاًائ٤" ٖلى ألامثلت ؤًٞل ؤخض

 Sistema Integrado de Vigilancia Exterior ٖلُه ؤَل٤ الظي الؿاخلُت للمغا٢بت ؤلاؾباوي الىٓام اَال١ جم

SIVE "ال٨ك٠ بٛغى 1999 ٖام في ،"الخاعجي لإلهظاع اإلاخ٩امل الىٓام ًٖ ً ُحن ٚحر اإلاهاحٍغ  وجدضًض الكٖغ

تهم ُمذ الٗالم، في اإلاىحىصة الُمىخت" اإلاغهت الجضعان" ؤ٦ثر ؤخض ُىمال وهى واٖترايهم، وح٣ٗبهم هٍى  هٓام ٍو

ُت ٚحر الهجغة ومى٘ م٩اٞدت بلى هظا، اإلاغا٢بت ٣ُا، مً الكٖغ  لِكمل جىؾُٗه جم ٦ٟاءة ؤ٦ثر ٩ًىن  ول٩ي ؤٍٞغ

ا، بلى البرحٛا٫ مً بإ٦مله ألاؾباوي الجىىبي الؿاخل خم اإلاحًر م٨ً SIVE  امالىٓ هظا هُا١ لخىؾُ٘ الخسُُِ ٍو  ٍو

 .اإلاؿخ٣بل في( ألاوعوبي اإلاخىؾِ ألابٌُ البدغ ؾاخل ٧ل وختى) اإلاخىؾُي بؾباهُا ؾاخل ٧ل ٌكمل ؤن

 :الخاجمت

ىا٢به خضوصي خاحؼ بىاء ًٖ للخضًث به ٌكاع الخضوص" جهلب" مٟهىم ان حر اإلاباقغة ٖو  اإلاباقغة ٚو

ا ، الخضوصًت اإلاى٣ُت جىُٓم ٖلى  بها ج٣ىم التي الخىاحؼ ؾُاؾت/الخاٌكىبىلُخ٨ـ ًٖ الخٗبحر بلى وؤخُاها

٣ترن  الخهلب، هظا مثل ٌؿب٤ الظي للمى٤ُ مٗم٤ جدلُل مؿإلت باٖخباعها الخ٩ىماث  الخضوص بٌٗ جهلب ٍو

٠ُ ٌٗني، وهظا والخد٨م، للغ٢ابت اٞترايُت مدا٧اة زال٫ مً الضو٫  بحن  ٚحر وج٨ىىلىحُت ج٣ىُت وؾائل جْى

 .اًٞل ٖليها والؿُُغة ٦ثب ًٖ ألاٞغاص خغ٦ت مغا٢بت م٨ًاإلا مً ججٗل ول٨نها ، مغئُت

ً ال٣غن  مً ألاو٫  ال٣ٗض بضاًت مىظ اهدكغث التي الخضوصًت الخىاحؼ  الٗالم ؤهداء حمُ٘ في الٗكٍغ

ت مً حؼء هي ش محزث التي الجضعان اؾخمغاٍع ائ٠ اإلاٗانغة الخضوصًت الخىاحؼ وعزذ ل٣ض ال٣ضًم، الخاٍع  الْى

 بل خ٣ُ٣ي، ٖؿ٨غي  ٚغى لها لِـ ول٨ً الهحن، ؾىع  ٚغاع ٖلى قهغة ألا٦ثر للجضعان توؤلاعجابُ الضٞاُٖت

ت الخض٣ٞاث و٠٢ بلى تهضٝ بنها ؼ٫  البكٍغ  .الجُىف مً ؤ٦ثر اإلاجخمٗاث ٖو

 بٗض حضعان وال خضوص بال ٖالم ْهىع  ٖلى اإلاثالُحن الا٧اصًمُحن مً الٗضًض خاجج الظي الى٢ذ في

م ٖلى الباعصة الخغب نهاًت بٗض الخىاحؼ جًاٖٟذ بغلحن، ؾ٣ٍى  نهاًت ٖبضث اط الٗىإلات، ْاهغة ْهىع  مً الٚغ

٤ ال٣ُبُت الثىائُت ٖهغ  الخضوصًت، الخٍُى َى٫  ٖلى الجضعان اهدكاع بلى اصث التي ألا٢ُاب حٗضص ؤمام الٍُغ

 ٚحر كاعواهد ال٨بري  الضًم٣غاَُاث في ؤمني جدى٫  بضاًت الى ؤصث نضمت مىحت زل٤ بلى 11/9 الـ ؤصث ٦ما

ُت ٚحر الهجغة إلا٩اٞدت: الثالزُت الًغوعة بلى الثاوي الجُل مً الخضوص خىاحؼ تهضٝ للجضعان، مؿبى١   الكٖغ

ب  .وؤلاعهاب والتهٍغ
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