
 
 

 
 
 

 19-كوفید الحدود والدولة في ضوء
 

في المجلس العربي  نقاشیة من تنظیم مجموعة بیروت للدراسات النقدیة لألمن طاولة مستدیرةقصیرة:  مقاالتالستكتاب دعوة 
  Security in Context ومشروع للعلوم االجتماعیة

 

 "بیوویشیر مركز . 19-كوفید التي خلّفتھا جائحة ةً الت دراماتیكیشّكل إغالق الحدود أمام السفر الدولي أحد أكثر التحوّ 

Pew"  ا من سكان العالم أمسوا یعیشون في بلدان تفرض قیودً  في المئة 90شخص أو أكثر من  اتملیار 7.1لألبحاث إلى أّن

دول ص منھم في شخ اتملیار 3 يحوال فیما یعیش، 2020 أبریل/حلول أوائل نیسانعلى دخول غیر المواطنین إلیھا في 

الدول  أقدمتمن الرأسمالیة العالمیة،  وبدفعٍ خالل العقود الماضیة . ا أمام غیر المواطنین أو غیر المقیمینأغلقت حدودھا كلی� 

رفع الحواجز  بالتزامن معإلبراز قدرتھا على حمایة الھویات والثقافة والمجتمعات، حدودھا  securitization أمننةعلى 

ً العامة والمفیدة اجتماعیّ التحتیة  في البنى كل كافٍ في االستثمار بش رأس المال والفشلأمام التدفق غیر المقید ل  وكما تجادل. ا

  "الفاشلة"سیادة الدولة فة عن إبراز صورة صارخة ومتكلّ  بغیةلجأت إلى الحدود والجدران  قد الدول نّ إفویندي براون 

(Brown 2010) . 

 

الدولة القومیة الحدیثة، لم  صعود، منذ أوالً . شتى بطرائقتعزیز فھمنا للحدود ب لحدودل الباحثون في الدراسات النقدیة أسھم

 على دورھاع تنازَ مناطق مُ  باعتبارھا فھمھا من األفضل، بل تفصل بین الدولبسیطة ثابتة  عن خطوطٍ  عبارةً  اً تكن الحدود أبد

" من خالل الممارسة د معنىً تُعطى الحدو" Salter 2020)مارك سالتر ( تعبیرٍ بحسب ، أو باستمرار تشكیلھایُعاد و

)Salter, 2012 .(ثانی ً یحاولون اجتیازھا مثل العمال  لذینا فقط تمسُّ القضایا األساسیة أو  عنیدة بع الحدودلیست ، ا

ً أھمیةُ  لحدودل وإنما. والمھاجرین والالجئین ال تتیح آخر، بمعنى . المركزفھم دینامیكیات وذلك ل ھامشیّةمناطق  بوصفھا  أیضا

وبھذا . والنظام الدولي برّمتھ على نطاٍق أوسع، المركزیة الدولأیًضا بل  فحسب المناطق الحدودیةمعرفة دراسة الحدود  لنا

 Özgen)  جنبًا إلى جنب مع المواطنةواإلثنیة  یةوالعرق والطبقیة الجندریّةالنضاالت أبعاد أیًضا على  لعنا الحدودطتُ المعنى، 

 فشل"لـ  الشائعالسردیّات السائدة أو الفھم  ، ونقد، ومواجھةإعادة التفكیر فيتساعدنا دراسة المناطق الحدودیة ، ثًاثال .(2008

ً ، "ھاغیاب"أو " ھاضعف"أو " الدولة  Mouawad 2018; Mouawad( في دراسة حدود البلدان النامیة المنتشرة خصوصا

and Baumann 2017.( 

 

ستجابة التفكیر في مسألة الحدود في ضوء افي الدراسات النقدیة للحدود إلى ال ات/الباحثین، ندعو لحلقة النقاشیةافي ھذه 

 :یأتيعلى دراستھا ما المتحدثون  وتتضمن بعض األسئلة التي سیَعكف ، التي تسببت بوباء الكورونا،2-كوف– لجائحة سارس
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 الراھنة؟ المرحلةم فھ فية والنقدیة للحدود كیف تساعدنا القراءات التاریخی  •

 

السیاسیة أو االقتصادیة أو االجتماعیة األوسع  فھم العملیات أو المسائللدنا أبحاثك في إدراك أھمیة الحدود كیف تساع  •

 ؟نطاقًا

 

 مالیین العمال والمھاجرین والالجئین الذین یعتمدون على المعابر الحدودیة من أجلماذا یعني إغالق الحدود بالنسبة إلى   •

 ؟البقاء على قید الحیاة

 

 ،ورأس المال الدولي ،فھمنا للقضایا ذات الصلة مثل الدولةالراھنة فرصةً لتغییر نموذج  اللحظةھذه ل یمكن أن تُشّكل ھ  •

 التضامن العالمي والنضال من أجل العدالة؟فضًال عن 

 

 :البرید اإللكتروني التالي لىإ یة،اإلنجلیزكلمة بالعربیة او  2500 على أال تتجاوز ، مقاالتكمرسال إیرجى 

  admin@securityincontext.com 

 . "كوفید والحدود": العنوان
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