
  

 

 

 

 مساعد -أستاذ  *

 قسم االقتصاد والعلوم السياسية

 جامعة الحديدة

 الملخص: 

 ية،نزاعات احلدودالهذه الدراسة على  تتركز            

كذا وخاصة على النزاعني الصيين اهلندي، و

رمين، حيث ركزت الدراسة على معرفة جاني األيذرباأل

وكذا أسباب تلك  ،وظائف واجتاهات احلدود

د حقف األطراف اليت تدخلت ملساندة أاومو ،النزاعات

توصلت الدراسة إىل وجود قد وها، األطراف ومربرات

تلك  تثارأ اليت دوافعالسباب واألاختالف يف 

األدوات املستخدمة من قبل كل كذا و ،املنازعات

  وجود،  كما توصلت الدراسة إىلزاعنطرف حلسم ال

ساندة طرف مل ؛طرافاألتلك اختالف يف دوافع تدخل 

  .خرضد الطرف اآل

 الكلمات المفتاحية:

نزاعات احلدود، التبت، ناجورني كرباخ، الصني، 

اهلند، أذربيجان، أرمينيا، تركيا ايدان، روسيا

 

Abstract 
          This study focuses on the border 

disputes, especially the Chinese, Indian, 

Azerbaijani and Armenian conflicts. 

The study sheds light on knowing the 

borders' functions and trends as well as 

the reasons for those disputes and the 

positions and justifications of the 

parties that are intervened to support 

one of these parties. 

The study reaches to the conclusion that 

there is a difference in the reasons and 

motives for raising those disputes and 

the tools used by each party to resolve 

the border dispute. It shows, as well, 

the difference in the motives for the 

intervention of the supporting parties, 

one against the other. 
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 -مقدمة: 

من املهم أن نشري بداية إىل أن النزاعات احلدودية يقصد بها: النزاعات اليت تطالب من خالهلا 

أطراف النزاع إجراء تعديل على مناطق احلدود بني الدول املتنازعة، ورمبا أن هذا األمر ال ينطبق إال 

 على القتصاره احلدودي؛ النزاع وصف عليه ينطبق الذي واهلند، الصني بني على حالة النزاع احلدودي

بينهما، أما حالة النزاع احلدودي بني أرمينيا وأذربيجان، فهي مل  احلدود مسار تعديل الطرفني حماولة

ناجروني  _تنصرف إىل تعديل احلدود بني الدولتني , وإمنا هو نزاع إقليمي حول املطالبة مبنطقة كاملة 

 . _كرباخ 

وتعد هذه الدراسة حماولة أولية لكشف الدوافع واألسباب احلقيقية وراء مشكالت نزاعات 

احلدود يف قارة آسيا، واليت مل تلق االهتمام الكايف مثل ما هو احلال يف مشكالت احلدود يف القارات 

لك النزاعات احلدودية األخرى، وخاصة القارة اإلفريقية، وكذا تعدُّ حماولة لكشف الكثري من أبعاد ت

 واليت ظلت قاصرة أو غري معروفة. 

وعلى الرغم من االختالفات الكبرية بني أطراف النزاعات احلدودية اخلاصة بالدراسة يف كثري 

من األوجه، إال أنه يوجد شبهًا واحدًا بني تلك النزاعات، وهو: أنه كان للقوى الكربى اخلارجية سواًء 

كاالحتاد  –يف نزاع احلدود بني الصني واهلند، أو قوى احتاللية  –انيا كربيط –كانت استعمارية 

يف نزاع احلدود بني أرمينيا وأذربيجان. كما اختلف دور تلك القوى الكربى يف حجم  –السوفييت 

التدخل يف أغلب مراحله وتفاصيله، حيث مل يكن لربيطانيا أي دور إشرايف او استشاري يف حل قضية 

ي بني الصني واهلند، بينما كان هناك دورًا تدخليًا ثم تسكينيًا لالحتاد السوفييت يف النزاع احلدود

النزاع احلدودي بني أرمينيا وأذربيجان، مع التأكيد على قدرة السوفييت غري  العادية يف حل ذلك النزاع 

 كونها هي من اصطنعت املشكلة، وهي من تتحكم يف كل مسارات النزاع وخمرجاته.

تلك النزاعات اخلاصة مبوضوع الدراسة قد محلت معها أيضًا خاصية أخرى اختلفت فيها على أن 

عن الكثري من نزاعات احلدود, وهي: شدة وجتدد املعارك العسكرية بني أطراف النزاع, وخاصة النزاع 

النزاعات بني أرمينيا وأذربيجان, على الرغم من الطبيعة اهلادئة ملشكالت احلدود يف قارة آسيا, كما أن 

اخلاصة بالدراسة ختتلف من ناحية اشتدادها وجتددها؛ ورمبا يرجع ذلك يف نظر الباحث إىل العوامل 

الثقافية واالجتماعية واأليديولوجية, اليت جعلت من كل دول النزاع اخلاصة مبوضوع الدراسة ترفع 

 فرتات سابقة, كما أن شعارات حتقيق الوحدة لشعوبها وأراضيها اليت مت سلخها من خمتلف الدول يف

العامل العسكري أيضًا لعب دوراً يف اشتداد احلروب واملنازعات احلدودودية بني تلك الدول، حيث تعترب 

 تلك الدول مقارنة مع جريانها أكرب  وأعظم يف جيوشها عددًا وعدة.
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 من العديد تظل مشكلة نزاعات احلدود واحدة من املشكالت اليت جتذب مشكلة الدراسة:    

 إىل الدخول النزاعات تلك األخرى، وتسبب قلقًا وتوترًا عامليًا، ورمبا تصل إحدى مشاكل املشكالت

أخرى، يكون  العاملي، كما أنها قد تعمل على جذب أطراف االستقرار يؤثر على تسلح سباق عملية يف

السؤال الذي تسعى هذه هلا أهداف؛ إما واضحة أو خفية يف استمرار ذلك النزاع أو إنهائه، وعليه فإن 

 الدراسة لإلجابة عليه، هو:

 ماهي الثوابت واملتغريات يف سلوك األطراف املختلفة حمل الدراسة جتاه نزاعات احلدود؟

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:   

 ما األسباب األكثر تأثريًا يف مشكلة نزاعات احلدود؟ السؤال األول:

 ات اليت استخدمتها دول النزاعات احلدودية يف إدارتها لنزاعاتها احلدودية؟ ما األدو السؤال الثاني:

 كيف تصرفت األطراف اخلارجية جتاه تلك النزاعات احلدودية؟  السؤال الثالث:

 

سوف تستخدم هذه الدراسة املنهج التارخيي، والذي يركز على دراسة التغريات  منهج الدراسة:   

كار واالجتاهات واملمارسات، كما أنه منهج يساعد الباحث على وصف وحتليلها، والتطور يف األف

األحداث وتسجيلها، ووصف الوقائع يف املاضي بغية اكتشاف تعميماٍت تساعدنا على فهم احلاضر 

 .(1) والتنبؤ بأحداث املستقبل

نزاعات  إن هذه الدراسة ستعاجل موضوعًا حيويًا، يتمثل يف رصد تكرار  دورات أهمية الدراسة:   

احلدود وحتليلها، ومعرفة األدوات اليت جلأت اليها أطراف النزاع يف التعامل مع تلك املشكلة، وكذا 

 يف سلوك األطراف املختلفة جتاه نزاعات احلدود.  _من عدمه_الوقوف على مدى التغيري الذي حصل 

  تسعى هذه الدراسة إىل: أهداف الدراسة:

 معرفة األسباب األكثر تأثريا يف مشكالت احلدود. .  1

التعررررررف علرررررى االسرررررتمرارية يف التغررررريري الررررردائم يف سرررررلوك األطرررررراف جتررررراه قضرررررايا النرررررزاع          . 2

 احلدودي. 

 التعرف على مضمون نزاعات احلدود وأبعادها. . 3

 التعرف على األدوات اليت استخدمتها األطراف املختلفة حلل نزاعات احلدود.. 4

 

 



221 

 

 

 221 

الصيــــني الهـــندي،  نــزاعـــات الحـــدود؛ دراســة لحــالتي النـــزاع
 نبيل علي محسن الشرجبي/  د.                            واألذربيــجانــي األرمـــني

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو –إبريل ( 8) ( المجلد42) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

 األول: احلدود السياسية، اجتاهاتها ووظائفها وأسباب منازعاتها. املبحث

 متهيد: 

تعترب نزاعات احلدود واحدًة من أخطر النزاعات اليت تعاني منها الكثري من الدول يف خمتلف     

القارات، وال تكاد ختلو منطقة من املناطق اجلغرافية من مثل تلك النزاعات، واليت تعود بعض أسبابها 

كما خيتلف تصنيف تلك إىل التاريخ، أو االستعمار، أو العوامل السياسية، والقانونية، واالقتصادية، 

النزاعات بني: نزاعات احلدود، أو النزاعات اإلقليمية؛ ولذا فإن هذا املبحث سوف يقوم بالتعرف على 

 ما سبق، وسوف يقسم هذا املبحث إىل مطلبني:

 يناقش املسائل اإلجرائية املتعلقة باحلدود. املطلب األول: 

بشكل عام، مع اإلشارة حلاليت النزاع اخلاصة  سوف يناقش أسباب نزاعات احلدود املطلب الثاني: 

 بالدراسة.
 

 املطلب األول: اجتاهات احلدود السياسية، ووظائفها.

 أواًل: اجتاهات النظر إىل وصف احلدود:

بادئ ذي بدء  فإن اآلراء ختتلف بالنسبة الجتاهات احلدود، وميكننا هنا التفريق بني ثالثة        

 اجتاهات يف  هذا  الصدد:

ينظر إىل احلدود الدولية بوصفها ظاهرة تعكس قدرًا من الثبات واالستقرار، على حنو  االجتاه األول:

ال تتأثر معه احلدود بأي تغيرٍي  يطرأ على الظروف، أو األوضاع اليت صاحبت االتفاق يف تعيينها، أو 

رف بأنه: اخلط الفاصل اليت أسهمت يف إنشائها، من ثم فاحلد السياسي من وجهة نظر هذا االجتاه يع

بني دولتني متجاورتني حبيث ينتهي عنده االختصاص اإلقليمي لكل منهما، مبعنى: أنه مثلما يقوم خط 

احلدود بني دولتني )أ( و )ب( على حتديد نهاية نطاق االختصاص اإلقليمي للدولة )أ( من جهة دولة )ب( 

ة لدولة )ب( من جهة الدولة )أ(، وُيمثَّل خلط فإنه يف نفس الوقت حيدد بداية نطاق السيادة اإلقليمي

 (.2)احلدود بني الدولتني خبط مرسوم تظهر عليه عالمات احلدود 

يرى أن احلدود الدولية ظاهرة حية ال ختضع لعوامل الثبات واالستقرار بقدر ما تتعرض  االجتاه الثاني:

انب، فضاًل عن تأثرها باألوضاع من آن آلخر لتغريات شتى تعكس التطورات احلادثة يف أي من اجلو

اليت تكون عليها عالقات القوى بني الدول املتجاورة، سواء من حيث القوة والضعف، أو من حيث 

االستقرار واالضطراب، وهو ما يعين: أن اتفاق دولتني يف حلظة معينة على حتديد خط احلدود بينهما 

ظر يف مسار خط احلدود يف فرتة الحقة هلذا على حنو معني، ال مينع ذلك احلدث إمكانية إعادة الن

االتفاق، وذلك إذا ما حصل تغري يف األوضاع والظروف اليت صاحبت إنشاء احلدود، واقتضى األمر 

إدخال تعديالت لصاحل إحدى الدولتني على حساب األخرى، وهذا الفكر أو الرأي يقرتب كثريًا مما 



222 

 

 

 222 

الصيــــني الهـــندي،  نــزاعـــات الحـــدود؛ دراســة لحــالتي النـــزاع
 نبيل علي محسن الشرجبي/  د.                            واألذربيــجانــي األرمـــني

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو –إبريل ( 8) ( المجلد42) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

يت تقر: بأن احلدود أو حتى الدول ليس بالشيء الثابت بل هي تقول به املدرسة اجليويولوتكة األملانية ال

مثلها كمثل اإلنسان. قابلة للنمو والتطور، فإن الدولة اليت تريد أن تبقى وتتطور، عليها أن تقوم بعملية 

، واملعين األخري يف هذا االجتاه هو: أنه مهما تعددت اجلوانب (3)زحزحة حلدودها باجتاه الدول األخرى 

تنطوي عليها مسألة تعيني احلدود بني الدول فإن الطبيعة السياسية خلط احلدود تغلب على ما اليت 

عداها من اجلوانب على حنو يبدو معه احلد الدولي مفهومًا سياسيًا خالصًا، وبذلك يرتتب عليه: أن 

وازن القوى تعيني احلدود ال يتمتع بوصف الثبات واالستقرار، وإمنا يتعرض من فرتة ألخرى لتأثري ت

وتفاعالتها بني الدول الواقعة على جانيب خط احلدود من فرتة زمنية ألخرى، على حنو يتحدد فيه مسار 

 . (4)اخلط يف فرتة معينة بنتاج توزان القوى بني السلطات السياسة املتصارعة بشأنه يف تلك الفرتة 

أما هذا االجتاه فهو ينطلق من حماولة اجلمع بني االجتاهني السابقني، وذلك من خالل  االجتاه الثالث:

القول: بأن االجتاه األول جيعل من احلدود الدولية ظاهرة جامدة ال يرد عليها تغيري أو تبديل، بغض 

قيض من النظر عن قيام بعض الظروف واألوضاع اليت قد تستوجب ذلك، ومبا أن االجتاه الثاني على الن

ذلك، حيث يرى يف احلدود ظاهرة سياسية خالصة ختضع لسنة التبديل والتغيري ، كلما تغريت عالقات 

القوة بني الدول املتجاورة، وقد بنى االجتاه الثالث بشأن حتديد احلدود السياسية واقعًا وسطًا، يرى يف 

تغري، فبمجرد أن يتم االتفاق على احلدود الدولية ظاهرة سياسية قانونية تنطوي على عنصري الثبات وال

إنشاء احلدود وختطيطها، تكسب احلدود الدولية قدرًا من االستقرار على حنو يصعب تغيريها أو 

تعديلها، لكن يف نفس الوقت ميكن أن يتم إعادة النظر فيها، كلما حدث تغيري جوهري يف الظروف 

اليت تنشدها األطراف من وراء ذلك التعيني واألوضاع ذات الصلة بوضع احلدود أو الوظيفة، واملهام 

اجلديد، ولذا فإن هذا االجتاه يعرف احلدود بأنها: اخلط الفاصل بني دولتني متجاورتني يشري يف نهاية 

 . (5)االختصاص اإلقليمي لكل منهما يف فرتة زمنية معينة 

حلدود اإلدارية كا-كما أن احلدود السياسية تتميز عن غريها من اخلطوط احلدودية األخرى 

بأنها حتدد موقع الدولة بالنسبة للدول األخرى، وتعني -أو اجلمركية أو خطوط اهلدنة ووقف احلرب 

حقوق الدولة السيادية يف مواجهة الدول األخرى، بينما باقي احلدود األخرى ليس هلا أي أثر يف حتديد 

نها ختضع يف غالبها لإلدارة املنفردة مراكز األطراف فيما يتعلق حبقوقها إزاء الدول األخرى، كما أ

 (.6)للدولة 

على أنه يكون معلومًا لدينا أن احلدود الدولية السياسية بني الدول، تتميز عن غريها من أنواع 

احلدود، أو املفاهيم القريبة منها مثل إقامة خطوط أو مناطق فاصلة بني الدول، كما هو احلال بالنسبة 

اجلمركية، وخطوط اهلدنة أو خطوط وقف إطالق النار، حيث إن الفارق للحدود اإلدارية واحلدود 

األساسي بني احلدود السياسية وتلك األنواع من احلدود، يف كون النوع األخري من احلدود، ال دور له 
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يف حتديد االختصاص اإلقليمي للدول، كما أن وجودها أو عدم وجودها ال يؤثر يف حتديد مركز 

ها جتاه األقاليم األخرى، على الرغم من أن هناك حاالت تتطابق فيها احلدود الدولة خبصوص حقوق

اإلدارية مع احلدود السياسية، إال أنها تظل حدودًا غري ذي أهمية يف حتديد احلقوق السيادية 

واختصاصاتها على اإلقليم اليت تقام عليها مثل تلك احلدود، ونفس األمر بالنسبة خلط احلدود 

ي قد يتطابق مع احلدود السياسية، فهو ال ينال من الوضع القانوني للحدود السياسية، اجلمركية الذ

 .( 7)وال أثر له يف وجوده يف حتديد نطاق االختصاص اإلقليمي للدول، ويف تعيني حقوقها السيادية 

ونفس األمر ينطبق أيضًا على خطوط اهلدنة، وخطوط وقف إطالق النار، اليت يتم التوصل اليها  

عقب وقف إطالق النار بني املتحاربني، حتى وإن تطابقت مع احلدود السياسية, فليس هلا أثر قانوني 

ال إذا اتفقت األطراف فيما يتعلق بتعيني حقوق األطراف أو مراكزهم القانونية إزاء األقاليم حمل النزاع, إ

املتحاربة على توقيع معاهدة سالم يعتربون تلك اخلطوط كحدود سياسية, وهذا الفارق األساسي بني 

احلدود السياسية وخطوط اهلدنة فيما احتوته نصوص القانون الدولي، اليت تنص على: "أن اتفاق اهلدنة 

ل أي حقوق إقليمية أو أي حقوق أو مطالب ليس من شأنه إثبات أو اعرتاف أو توكيد أو إضعاف أو إبطا

أو مصاحل قد يطالب بها أحد أطراف االتفاقية هلدنة، وأن خطوط اهلدنة ال تفسر بأي حال بأنها حدود 

 .  (8)سياسية أو إقليمية" 

 ثانيًا: اجتاهات تصنيف احلدود:   

وهذا االجتاه يقسم احلدود السياسية إىل حدود طبيعية، وحدود اصطناعية، وكال  االجتاه اجلغرايف:  

 االجتاهني يستعينان بالظواهر الطبيعية يف حتديدها. 

هي تلك احلدود اليت تتفق يف حتديد مساراتها مع الظواهر الطبيعية البارزة املعامل  فاحلدود الطبيعية:   

لتالل واألنهار والبحار والغابات وغريها من الظواهر الطبيعية، على احلدود، مثل: الصحاري واجلبال وا

وهي ظاهرة دائمة نسبيًا خبالف الظاهرة البشرية، ويعتقد أن هذا النوع من احلدود هو أفضل أنواع 

احلدود السياسية، وإن كان الباحث يعتقد أنها ليست كذلك؛ بسبب الكثري من التوترات اليت حتصل 

 (.9)ية يف حال عدم االتفاق على تقاسم تلك املواد بينهم بني األطراف احلدود

فهي كل احلدود اليت ال تنتمي للظاهرة اجلغرافية الطبيعية، ويتم اللجوء إىل  اما احلدود الصناعية:   

اللغة -الدين -تلك احلدود عندما تغيب الظاهرة اجلغرافية، ومن أبرز أنواع تلك احلدود البشرية: العرق 

 (.10)أو حدود فلكية كاألخذ خبطوط الطول والعرض  الوعي ....
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 وهذا املعيار يقوم أو يستند على اإلقرار الدولي بتلك احلدود. وهي على أنواع:   االجتاه القانوني: 

أ. احلدود اليت يعرتف بها القانون الدولي سواء أثري حوهلا نزاع أو مل يثر، مثل: احلالة الدراسية حلدود 

 (.11) ناجروني كرباخ

ب. حدود ال حتظى بأي مشروعية قانونية، وهي مثل احلدود اليت تقوم دولة ما بإنشاء دولة بني حدود 

دولتني وتعرتف بها، أو حدود تنشأ نتيجة ضم دولة ما اراضي دولة أخرى، أو أي حدود ناجتة عن انفصال 

 جزٍء من دولة أخرى.

السياسية يف حتديد احلدود، وهذا النوع من احلدود له وهو يأخذ اجتاه دور اإلرادة  االجتاه السياسي:  

 أنواع منها:

أ.حدود مت فرضها باإلرادة املنفردة لدولة ما، وهي احلدود اليت تؤخذ بالغلبة أو بالقوة أو بالفراغ أو 

 (.12) بوجود حواجز يصعب اجتيازها، وهذا النوع من احلدود جتسده نظرية القوة يف العالقات الدولية

حدود االتفاقيات، وهي: احلدود اليت يتم التوصل اليها عرب تفاوض يتم  بني األطراف، وتكون ب. 

 (.13) حدودًا نهائية بينهم

ج. احلدود املوروثة، وهي احلدود اليت مت وراثتها بعد انهيار االمرباطوريات، أو من خملفات الدول 

 (. 14) الدول املستعمرة، وهي واحدة من أكثر احلدود إثارة للمشاكل بني

، إن أهمية تعيني احلدود، وقيام احلاجة إىل رسم خطوطها، يرجع إىل ما تقوم ثالثًا: وظائف احلدود   

به احلدود السياسية من مهام ووظائف، فال شك أن من أهم الوظائف واألغراض اليت تنشدها الدول 

ألمن والدفاع، والوظيفة من وراء تعيني احلدود السياسة، ثالث وظائف أساسية، وهي: وظيفة ا

 السياسية، والوظيفة االقتصادية. 

فتتمثل الوظيفة األمنية الدفاعية، حبماية إقليم الدولة، وحتقيق األمن واالستقرار لشعبها، وتأمني  

املواطنني داخل الدولة من االعتداء والغزو، ووقايته مما يهدده يف األمور الصحية، واالقتصادية، 

تلك الوظيفة إىل كافة اجلوانب األخرى اليت هلا ارتباط باجلانب االجتماعي،  والثقافية، ومتتد

واالقتصادي، والثقايف واحلضاري، وكذا مراقبة األفكار واآلراء واملعتقدات الوافدة عرب احلدود 

ا وقد بلغ التعويل على احلدود يف حتقيق األمن للدول، ومحايتها من األخطار اخلارجية حد(، 15) املفتوحة

صار معه اختيار  احلد اجلغرايف وتعيينه يتفوقان على طبيعته احلربية ومقدار مناعته يف نظر الدولة 

 (. 16) األقوى
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وواقع احلال: فإن قيام احلدود بوظيفة احلماية واألمن يتوقف على جمموعة من العوامل واملتغريات اليت    

قا له، ومقدار ما تكون عليه الدولة من قوة أو تدور يف جمملها حول األساس الذي مت تعيني احلدود طب

مبدى التقدم احلاصل يف فنون التسليح وأساليب القتال، فضاًل عما يكون عليه حال السكان على 

جانيب احلدود من تقدم أو ختلف، وكذا السمة الغالبة على عالقة الدولتني القائمتني على جانيب خط 

ن حق الدول أن تتخذ كافة اإلجراءات اليت تكفل حتقيق تلك احلدود من صراع أو تعاون، ولذا فإن م

 الوظيفة، واستبعاد أي أخطار حتدق بالدولة.

فهي تعين أن تلك احلدود تعمل على حتديد النطاق اإلقليمي الذي ميكن للدولة  اما الوظيفة السياسية:

السيادة واال اعتربت دولة  من خالله أن متارس سلطاتها السيادية، وعدم حق الدول األخرى بانتهاك تلك

وكذا إجياد حالة من األمن واالستقرار بني الدول، وضبط ( ، 17) للعقوبات نفسها معتدية تعرض

العالقات فيما بينها؛ ملنع حدوث أي اضطراب، وتدعيم األمن والسلم بني الدول، وهو ما يعين تدعيم 

 األمن والسلم الدولي.  

ان للعوامل االقتصادية، والعوامل األمنية، والدفاعية دورًا مهمًا يف فقد ك واما الوظيفة االقتصادية:

نشأة فكرة احلدود وتطور نظمها القانونية، فهي ختتص بتحديد حجم ومكان الثروات واملوارد، وكل 

اإلمكانات املتاحة للدولة، وهو أمر يلعب دوراً كبرياً يف حتديد مستوى قوى الدولة االقتصادية واملستوى 

إن للوظيفة االقتصادية للحدود دورًا سلبيًا، وآخر اجيابيًا يتمثل  :على أنه جيب القول، يشي للمواطننياملع

الدور السليب يف تطبيق نظام احلصص، أو احلمائية، من أجل محاية املنتجات الوطنية يف الداخل ضد 

املنتجات األجنبية اليت  منافسة املنتجات األجنبية، وفرض الرسوم احلمائية اهلادفة إىل تقليل كمية

تسمح هلا بدخول البالد، ومراقبة وتضييق حركة التبادل للنقد األجنيب، وتداول العملة األجنبية داخل 

وهذا األمر يضر كثريًا من الدول، وخاصة الدول النامية واملتخلفة اقتصاديًا، (،  18) تلك الدول الفقرية

ة االقتصادية؛ فإنه ميكن أن حتدث تلك الوظائف دورا مهمًا؛ وبالنسبة للجانب اإلجيابي للوظيفة احلدودي

إذ جرت العديد من التطورات االقتصادية، وحصلت حتوالت اقتصادية واسعة، أدت إىل تغيري الكثري 

من املفاهيم احلمائية اليت كانت تتبعها الدول يف ذلك اجلانب، وزادت عمليات تشابك العالقات 

امة العديد من املشروعات االقتصادية والتنموية بني الدول املتجاورة باستغالل االقتصادية والتجارية، وإق

الثروات املشرتكة، أو تنمية املناطق احلدودية، وتسهيل حركة مرور األفراد، ورؤوس األموال بني 

 ( .    19)احلدود خدمة للدول واألفراد 
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 املطلب الثاني: أسباب منازعات احلدود.

من األسباب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية ملنازعات احلدود بني الدول،  توجد العديد    

وأهم ما جيعل عاماًل ، وختتلف درجة تلك النزاعات تبعا ألهميتها االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية

احلدود بني  عامل آخر، هو: وجود أحد أسباب ذلك النزاع مبعنى: يف حالة ما كانت نزاعات أهم من

طرفني على مساحة جغرافية ال حتتوي على أي إمكانيات اقتصادية، رمبا تربز للسطح األسباب 

 السياسية أو االجتماعية، وهكذا دواليك، وميكننا هنا البدء باألسباب السياسية. 

د بني وتعترب األسباب السياسية واحدًة من أعقد األسباب لنشؤ نزاعات احلدو األسباب السياسية:   

الدول، بل إن األسباب السياسية قد تكون وراء الكثري من األسباب األخرى جغرافية أو قانونية، 

فكثري من اخلالفات السياسية البسيطة السطحية قد توجد إثارة أحيانًا يف خالفات احلدود بني الدول، 

القدرة على معرفة كما أن هذا السبب السياسي يكتنفه الكثري من التعقيدات والغموض بسبب عدم 

فهل هو انعكاس خلالفات شخصية بني قادة الدول؟، أو ألن أي طرف منهم ، سبب ذلك اخلالف احلدودي

كانت ناجتة لذلك السبب الشخصي، وكذا صعوبة تصدقيها  ال ميكن أن يقدم إقرارًا بأن تلك املشكلة

اهتزاز الصورة الذهنية لقادة تلك أو تقبلها للرأي العام احمللي والعاملي، وخاصة أنه سوف يعمل على 

الدول، ثم تأتي األسباب الداخلية يف داخل كل دولة من الدول املتنازعة حيث متثل املشكالت احلدودية 

خمرجًا مثاليًا للنظام السياسي الذي يشهد أزمة مع املعارضة داخل دولته، أو للنظام السياسي الذي 

النظام من التفتت الداخلي، وغياب الوحدة الوطنية، أو غياب يفتقد إىل الشرعية الدستورية، أو يعاني 

االتفاق على السياسات الداخلية، وعدم االتفاق السياسي بني أعضاء احلكم على سياسات معينة، 

وتعترب مسألة إثارة مشكالت احلدود أحد أهم أسباب استعادة الوحدة الوطنية، وكذا إعادة دعم سلطة 

 (. 20. )أو أي خصوم آخرين، وكذا بداية لكسب النظام مشروعية سياسية النظام ملواجهة املعارضة

كما أن سوء العالقات بني الدول املتجاورة يكون أحد األسباب السياسية لنزاعات احلدود، حيث      

تكون سياسة إحدى الدول غري متوافق عليها مع الدول األخرى اجملاورة، أو لقيام بعض التحالفات بني 

راف خارجية، كما مثلت احلالة الثورية لبعض الدول احملافظة أيضا سببًا مهما ملثل تلك دولة وأط

النزاعات، وكذا التنافس الشخصي بني بعض قادة الدول حول الزعامة اإلقليمية أو القارية، وكذا 

للدولة قيام إحدى الدول بتقديم دعم مادي أو سياسي، أو أي نوع من أنواع الدعم جلماعة تشكل تهديدًا 

األخرى، أو تساعد مجاعات إثنية داخل الدولة األخرى، من أجل دعم انفصاهلا عن تلك الدولة أو إرجاع 

ذلك اإلقليم للوطن األم، أو حملاولة الدولة الضغط على الدولة األخرى بقضية احلدود، بسبب تقديم تلك 

دي، ودعم الصني لباكستان حتى الدولة الدعم لدولة أخرى تشكل خطراً عليها؛ كالنزاع الصيين اهلن

جترب الصني اهلند على التخلي عن دعمها للثوار التبت، كما أن صعود نظام سياسي عرب االنتخابات، 

أو االنقالب العسكري ذات توجهات معينة قد يشكل أيضًا سببًا من أسباب النزاعات احلدودية، وذلك 
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، كما أن هناك حاالت مواجهة الضغوط اليت ملا ميثله فكر ذلك احلزب من خطر على الدولة األخرى

تواجهها دولة ما من الداخل أو اخلارج لدفع الدولة لتقديم تنازالت يف ملفات أو مطالب أخرى مثل إجبار  

نظام سياسي معني على التخلي عن بعض أهدافه وطموحاته الداخلية واخلارجية، أو التخلي عن حلف 

ه للحصول على مزيد من التنازالت يف أي حقوٍق مشرتكٍة بني أو هدف معني، وكذا زيادة الضغط علي

دولتني، أو جعله يسري وفق سياسات تالئم الطرف اآلخر، وكلها أسباب ودوافع تدفع إىل حتريك قضية 

 (.21) النزاع احلدودي

بني إن األسباب السياسية هي من تقرر صعود أو خفوت النزاعات احلدودية  وإمجااًل ميكننا القول:   

الدول، وذلك من خالل تبين حكومات الدول املختلفة للمطالب احلدودية بشكل دوي تفاوضي، أو 

حرب صراعي، وهي أيضًا من تقرر أن احلجج اليت تستند عليها حقيقية أو وهمية، وكذا بإمكانها 

 . أيضًا أن تتبنى املطالب الشعبية املطالبة باسرتجاع احلدود من عدمه

تلعب املوارد االقتصادية دورًا بارزًا يف املشكالت احلدودية؛ سواء كانت موارد  صادية:األسباب االقت   

وأنهارًا وحبريات وعيونًا وآبارًا، فعندما يتم رسم احلدود على طول -اليت تتواجد يف منطقة احلدود -مياه 

اف املتجاورة بنصيب كل تلك األنهار أو العيون أو البحريات أو على أجزاء منها، وذلك لعدم اقتناع األطر

منها، وكذا سبل استغالهلا واملتمثلة يف حقوق الصيد، واملالحة، وتوليد الطاقة، ومؤخرًا أضيف لكل 

وكذا عندما تنشب ( 22. )تلك املشكالت؛ مشكالت التلوث والتخلص من النفايات يف تلك املواقع املائية

ز الطبيعي والفسفات والنحاس واحلديد والذهب النزاعات بسبب تواجد املعادن الصلبة كالبرتول والغا

واليورانيوم يف حدود الدولتني، وخاصة لو افتقرت املنطقة احلدودية إىل التخطيط الدقيق، أو مت 

اكتشافها بعد ترسيم احلدود مع العلم بأن الكثري من تلك املوارد تشكل موارد اسرتاتيجية مهمة 

األنشطة االقتصادية اليت يتم إنشاؤها عرب احلدود سواء كانت للدول، كما تدخل املوارد الغازية وكذا 

وال شك أنه أصبح لكل املوارد واستغالهلا يف منطقة (، 23) صناعية أو حتى سياحية ضمن تلك األسباب

احلدود من العوامل املهمة واالسرتاتيجية للدول، واليت تثري املنازعات بني الدول املتجاورة، وال ختتلف 

الرب أو البحر وخاصة يف ظل شروع أغلب الدول يف توسيع نطاق واليتها يف اجتاه البحر  املشكلة يف

 العالي وذلك من خالل زيادة عرض مياهها اإلقليمية.   

األصل يف حتديد احلد السياسي للحدود هو: الفصل بني الوحدات اإلقليمية اليت  األسباب االجتماعية:   

ياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو  ما يعين: أن موقع احلد السياسي يكون لكل منها مساتها املميزة س

ميكن أن حيدد للماليني من البشر اللغة واألفكار، ففي أحياٍن كثريٍة يكون احلد الفاصل ال يتماشى 

مع املعطيات االجتماعية والبشرية السائدة، حيث هناك الكثري من احلاالت اليت مت فيها حتديد احلد 

جراء عمليات فصل بني املكونات االجتماعية السكانية على احلدود لغويًا أو دينيًا أو السياسي بإ
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عنصريًا أو قبليًا، وهذا النوع من التقسيم أفسد الكثري من عالقات حسن اجلوار, وأثار العديد من 

ة مسوًا على املنازعات, وظهرت الكثري من دعاوى حق تقرير املصري, وهو املبدأ  الذي أعطته األمم املتحد

 (.  24)من ميثأق األمم املتحدة(  55 2و 1غريه من القضايا واحلقوق األخرى.)املواد 

توجد العديد من األسباب القانونية اليت تؤدي لنزاعات احلدود، وخاصة يف مسألة  األسباب القانونية:   

  تعيني احلدود، ويكمن حصرها باآلتي:

دولية؛ سواء معينة أو خمططة معرتف بها من قبل أي طرف من احلالة اليت ال يوجد فيها حدود  -أ 

األطراف املتجاورة، حيث ال توجد يف تلك احلالة احلدودية أي معاهدة دولية أو حكم قضائي أو قرار 

حتكيمي أو أي شيء يتم من خالله تعيني املسألة، ويف هذه احلالة يطلق على وضعية احلدود هنا حدود 

 كون أساس النزاع يتمثل يف االدعاءات التقليدية لكل طرف. األمر الواقع، وهنا ي

حالة احلدود اليت مت ترسيمها مبوجب أي سند قانوني، معاهدة دولية، أو حكم قضائي أو مت  -ب 

ترسيمها على الطبيعة، غري أن شرعية هذه احلدود مل يؤخذ بها من قبل األطراف أو قام طرف بالدفع 

ند القانوني اليت مت ترسيم احلدود مبوجبها، وهذا الوضع ينطبق على حالة بعدم صحة املعاهدة، أو الس

ميل حيث تتمسك  2500احلدود الصينية اهلندية شأن مسار اخلط املشرتك بينهما والذي ميتد ملسافة 

اهلند بشرعية املعاهدات اليت مت مبوجبها تعيني احلدود بينهما، وترفض الصني ذلك اإلسناد ألكثر من 

 سبب. 

حالة احلدود اليت يستند فيها كل طرف إىل نوع من األسانيد القانونية، وهذا النزاع يكون يف  -ج 

حماولة معرفة ما إذا كان تعيني احلدود بينهم يف السابق مت بشكل صحيح أو ال؟ وماهي األسانيد 

زاع احلدودي بني القانونية اليت ميكن أن نغلبها على األخرى؟ وهذا النزاع أيضًا ينطبق على حالة الن

حيث قام كل من الطرفني بالتسليم بوجود معاهدات دولية معقودة بينهما بشأن تعييني -الصني واهلند

احلدود املشرتكة بينهما، لكن ثار اخلالف بشأن أي من هذه املعاهدات هي اليت ينبغي االرتكاز 

 (.  25) عاهداتعليها من أجل حسم النزاع، إضافة إىل دفع الصني ببطالن بعض هذه امل

حالة احلدود اليت مت تعيني احلدود فيها مبوجب سند قانوني معروف ومقبول من مجيع أطرافها. إال  -د 

أن اخلالف نشب هنا بسبب عدم القبول بالطريقة اليت مت بها ترسيم، أو ختطيط احلدود فيها على 

نا حول ما هو التفسري الصحيح لذلك الطبيعة استنادًا إىل ذلك السند القانوني، مبعنى: يثور النزاع ه

السند القانوني الذي مت مبوجبه ترسيم احلدود املشرتكة، وكيف مت ترمجة ذلك التفسري إىل وأقع 

 (.26) مادي، ووضع العالمات املادية للحدود املتنازع عليها وكانت موضوعة لتحكيم دولي متعدد
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حالة احلدود اليت تكون احلدود السياسية فيها قد عينت بشكل صحيح، وبسند قانوني واضح  ه ـ 

ومعرتف من قبل األطراف، غري أنه ظهرت بعض العيوب األساسية، أو عدم دقة التعريفات أو تعارضها، 

ص أو استخدم يف احلكم اصطالحات غري قاطعة الداللة أو حتمل الداللة أكثر من معنى، مثل: أن ين

احلكم أن تكون نهاية احلدود بني الطرفني آخر خنلة موجودة يف جهة أحد األطراف، أو القول بقيام 

 منطقة مشرتكة بني الطرفني عند آخر كثبان رملي.  

  رابعًا: احلدود بني اإلدارة السياسية واألدوات القسرية: 

دراسة حاولت الوصول إىل وعلى الرغم من أن الكثري من  دول النزاع، واليت منها دول هذه ال

حلول ملشكالتها احلدودية، إال أن أغلب تلك احملاوالت باءت بالفشل، ورمبا تعود أسباب ذلك إىل عوامل 

متعلقة بطبيعة النزاعات احلدودية، واليت تلعب دورًا يف اختيار آلية حل النزاع, ومنها عوامل تتعلق بطبيعة 

وعوامل القبول بذلك الطرف، حيث  -الطرف الثالث  -ملتدخلة النزاع, وعوامل تتعلق بطبيعة األطراف ا

هناك شبه إمجاع على أنه كلما كانت احلدود ذا أهمية وحيوية ألطراف النزاع، أو ألحدهم، كلما 

وكذا عندما يتم (، 27) رفضت تلك األطراف اللجوء إىل الوسائل السياسية الدبلوماسية حلل اخلالف

ية القائد يف الدولة، ويعيق قدرتهم على االقتناع باحللول السياسية الربط بني تلك احلدود وشخص

املطروحة، وغالبا ما تتحول تلك األسباب إىل رؤى سياسية عدائية تعقد مهمة القبول باحللول السياسية، 

كما أنه يف ظل الطبيعة الوظيفية اليت تقوم بها تلك النزاعات فإنه يتم استخدامها؛ ألغراض تتعلق 

وطنية؛ أو حتقيق اندماج وطين؛ كما أن استخدام القوة العسكرية طويلة األمد يف إدارة  مبصاحل

النزاعات احلدودية تقلص كثريًا من فرص إدارة تسويته بالطرق السياسية، وهذا األمر ينطبق على 

 مشكالت احلدود بني أرمينيا وأذربيجان. 

ترتبط مشكالت احلدود يف قارة آسيا بسياق أكرب وبالنسبة لعوامل طبيعة أطراف النزاع،  حيث         

من النزاع احمللىي بني الدولتني، إىل شبكة أوسع من تلك النزاعات منها التحالفات بني أطراف النزاع 

، أو باختالف التوجهات الفكرية واأليديولوجية -الصني واهلند  –وأطراف إقليمية كربى أو دول عظمى 

أو تعارض شبكة املصاحل والعالقات اخلارجية لدول النزاع, فقد  -جان أرمينيا وأذربي –والسياسية 

احلصول على دعم وتأييد قوى داخل القارة وخارجها، وحتول   -حمل الدراسة -حاولت كل دول النزاع 

ذلك بسبب انضمام أطراف  –أرمينيا وأذربيجان  –البعض من تلك النزاعات الثنائية إىل أكرب من ثنائية 

رة أو خارجها؛ لذلك النزاع وخاصة الدول العظمى وهو ما يعقد إمكانية تفضيل طرف ثالث داخل القا

حلل النزاع،  خشية من أن يكون ذلك الطرف أحد أدوات توظيف ذلك النزاع لنزاع آخر أكرب، وهو 

 أمر يعقد دور الوساطة، ويزيد من أعباء الوسيط إن وجد، وذلك ليس فقط  حلاجته للتوفيق بني أطراف

الصراع، بل حملاولته احلصول على رضا وتوافق أو أقله حياد القوى األخرى الفاعلة يف النزاع، اليت 

تتدخل فيها غالبا ملصاحلها الشخصية، وليس ملصلحة أطراف النزاع، كما يرتبط ذلك األمر مبسألة 
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ولية إىل دور ذلك التوزيع النسيب للقوى بني أطراف النزاع، حيث يوجد توجه بني دارسي العالقات الد

التوزيع النسيب للقوى بني أطراف النزاع، حيث يؤكد فريق: على أن التباين يف القوة بني أطراف النزاع 

هو: عامل حاسم يف التوصل أو القبول بتسوية سلمية للنزاع، بينما فريق آخر يقول: إن التعادل النسيب 

وإن كان ذلك (، 28)قبول بالتسوية السليمة للنزاعللقوة بني األطراف املتنازعة هو العنصر الفاعل يف ال

األمر قريبًا إىل حد ما بالنسبة للنزاع بني الصني واهلند. على األقل يف عدم اللجوء الستخدام القوة 

املسلحة، إال أن حالة نزاع احلدود األرمينية األذربيجانية تشري إىل عكس ذلك، حيث إن إدراك أحد 

 توزان قوى، وليس وجود خلل حقيقي أدي بأحدهما إىل اللجوء الستخدام أطراف النزاع بوجود خلل يف

، ورمبا أحيانًا تدرك تلك األطراف خطأ م2020القوة حلل النزاع، كما حصل بني الطرفني عام 

حساباتها، وشعورها بعدم قدرتها على حسم النزاع باألدوات اإلكراهية، وحاجتها إىل تدخل طرف 

زق الذي تورطت فيه، وعدم قدرتها على احلسم، ورمبا ميثل ذلك املأزق أحد ثالث إلخراجها من املأ

 األخرية احلرب إلنهاء التدخل يف روسيا عليه أقدمت ما مثل-الطرف الثالث-األسباب لنجاح دور الوسيط 

 واألذربيجاني.   األرمين الطرفني بني

وبالنسبة للعوامل املرتبطة بدور الطرف الثالث حيث يعترب عنصر الثقة بذلك الطرف هو العامل 

ويف ظل غياب مثل ذلك  –روسيا بالنسبة للنزاع األرمين األذربيجاني  –احلاسم يف قبول دور الوسيط 

ة نظر الشرط؛ فإن مهمة الطرف الثالث تبدو مستحيلة، وكذا متتعه باحلياد واملوضوعية من وجه

كما أن امتالك الطرف الثالث أدوات التأثري على أطراف الصراع سواء كان (، 29.)أطراف الصراع

تأثريًا أدبيًا أو معنويًا أو ماديًا أو عسكريًا حتى يكون قادرًا على حتمل بعض أعباء السالم خاصة 

واألطراف املؤثرة، وكذا  املالية، كما أن دراية الطرف الثالث بأبعاد النزاع، ومواقف أطراف النزاع،

 (.   30) حنكة وعبقرية الطرف الثالث على تنسيق كل املواقف مهمة لنجاح وساطته

وبالنسبة الستخدام األدوات القسرية يف منازعات احلدود, فإن األطراف املتنازعة حتاول أن تلجأ  

ب موضوعية خاصة إىل استخدام بعض من تلك األدوات، ومتتنع عن استخدام البعض اآلخر؛ ألسبا

بأطراف الصراع, أو أهمية املنطقة, أو بسبب الوضعية اخلاصة بالدولة، أو لتحقيق أهداف معينة من وراء 

استخدام تلك األدوات القسرية، على الرغم من وجود إمجاع دولي على حتريم اللجوء إىل استخدام القوة 

من ميثاق األمم املتحدة إىل: أنه ميتنع أعضاء  ( 2/4)يف إدارة العالقات الدولية بينهم، حيث أشارت املادة 

اهليئة مجيعا يف عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي 

ورغم ذلك فإن (، 31) واالستقالل السياسي؛ ألي دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة

ام بعض من تلك األدوات مثل احلصار السياسي، أو االقتصادي، أو إغالق الدول ال تتوانى عن استخد

احلدود املشرتكة، أو التحريض على الدولة والقيام بأعمال انتقام، أو اللجوء للحمالت اإلعالمية، 

والعنف املسلح الغري رمسي كما هو احلال يف أغلب جوالت النزاع بني الصني واهلند وقد تصل إىل 
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ة العسكرية املباشرة والواسعة، كما حيصل يف أغلب جوالت النزاع احلدودي بني أرمينيا استخدام القو

ورمبا يعود سبب استخدام أدوات قسرية أكثر من غريها يف نزاعات احلدود، إىل أكثر (، 32) وأذربيجان

 من سبب، منها: 

تاريخ الصراع أو العنف املستخدم بني الدولتني، يلعب دورًا يف إعالء أداة عن أداة أخرى، فكلما  .1

كان تاريخ العالقات بني الدولتني عنيفًا ومتكررًا، كلما جلأت الدولتان إىل استخدام القوة 

 النزاع األذربيجاني األرمين.  –عالقة طردية -العسكرية املباشرة أو العنيفة 

اإلدراك من قبل إحدى دول النزاع يف تقدير قوة اخلصم اآلخر، وخاصة يف حال وجود مجاعة  سوء  .2

حاكمة يف إحدى الدولتني، أو كالهما تسعى إىل تغيري الوضع القائم الذي يبدو ليس يف صاحل تلك 

ة الدولة اليت ترغب يف التغيري، أو اعتقادها أن الطرف اآلخر مير مبرحلة ضعف سياسي، وعلى حاف

 (33. )االنهيار، ويشهد حالة اضطرابات وقإلقل داخلية مؤثرة

تهويل يف تقدير أحد األطراف لقوة الطرف اآلخر،  وإدراكه أن قوة اخلصم أكرب من قوته, أو . 3 

لوجود اتفاقات تعاون عسكري ودفاع مشرتك مع إحدى القوى الدولية، وأن تلك الدولة الكربى قد 

ل مت استخدام القوة العسكرية ضد حليفها، قد مينع ذلك الطرف من تتدخل مع ذلك الطرف يف حا

االستخدام املباشر للقوة العسكرية وهذا الوضع يشبه متامًا امتناع الصني عن استخدام القوة 

العسكرية املباشرة ضد اهلند، على الرغم من أن الصني متتلك قوة شاملة مقارنة باهلند، حيث تعتقد 

 (.34) ملتحدة األمريكية سوف تتدخل لتقف يف  تلك احلرب لصاحل اهلندالصني أن الواليات ا

دور املؤسسة العسكرية داخل الدول، فإذا كان دور تلك املؤسسة مسخر خلدمة ومحاية النخبة . 4

احلاكمة، وتأمني مصاحلها، وتأمينها داخليًا، فإن تلك الدولة قد تلجأ إىل استخدام القوة العسكرية 

تأمني شرعية؛ لتلك النخبة احلاكمة؛ وإذا كان دور تلك املؤسسة العسكرية تأمني  املباشرة بغرض

 متاسك ومحاية اجملتمع والدولة؛ فإنه لن يتم اللجوء إىل استخدام القوة العسكرية املباشرة. 
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 املبحث الثاني: النزاعات احلدودية بني دول آسيا

 متهيد: 

 حاالت باستثناء احلدودية، النزاعات أهدأ من ت عترب النزاعات احلدودية يف قارة آسيا واحدة   

قليلة وقصرية األمد، اال أن حاليت الصراع اخلاصة بهذه الدراسة اختلفت عن ذلك التوصيف، فقد 

وجية بصورة كانت شديدة وطويلة األمد، ورمبا يعود ذلك إىل العديد من األسباب الثقافية واأليديول

 خاصة، وسوف يقوم الباحث بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبني:

 يتناول فيه الباحث النزاع احلدودي بني دوليت الصني واهلند. املطلب األول: 

  يتناول النزاع احلدودي بني دوليت أرمينيا وأذربيجان. واملطلب الثاني:

 

 املطلب األول: النزاع احلدودي الصيين اهلندي

فاهلند اليت تعترب واحدة من أوائل الدول اليت اعرتفت بالصني، وسعت منذ األيام األوىل من  

استقالهلا عن بريطانيا إىل عزيز عالقتها جبارتها الكربى الصني، كما أيدت اهلند إعالن قيام 

ية اليت بزعامة ما وتسي تونج، كما أن اهلند هي الدولة الثان م1949مجهورية الصني الشعبية يف عام 

كما أيدت اهلند حصول الصني على عضوية األمم املتحدة، وعلى مقعد دائم يف (، 35) اعرتفت بالصني

 جملس األمن الدولي. 

 على تدعيم النظري وقد سعت الصني عقب استقالهلا إىل تبين سياسة خارجية تعتمد يف املستوى           

 الرمسية والتصرحيات والبيانات الوثائق مجيع وتشري اخلارجي، العامل يف لدورها السلمية التوجهات

 االحرتام يف واملتمثل السلمي التعايش وهي مبادئ يف ذلك الشأن، وجود مخسة إىل صراحة الصينية،

 واملساواة للغري، الداخلية الشؤون يف التدخل وعدم االعتداء، وعدم األراضي، وسالمة للسيادة املتبادل

 ،م2003 عام الصني وثيقة تلك املبادئ مرات عديدة، ومنها عندما أصدرت أكدت على كما بني الدول.

 مفهوم دعم إىل سابقا، إضافة اليها املشار املبادئ احرتام ضرورة الصني، وعلى وأكدت فيها على وحدة

. والسياسية االقتصادية ظروفها كانت أيًا الدول بني واملساواة املتبادلة الثقة جوهره يكون لألمن جديد

 املنفعي التعاون وحتقيق مشرتكة، أرضية عن والبحث بلد بكل اخلاصة القومية الظروف واحرتام

 (  36. )كافة الدول بني املشرتكة والتنمية املتبادل،

ومن املعروف أيضًا أن اهلند كانت من أوائل الدول اليت تبنت يف سياستها اخلارجية مبادئ  

نش شيال(، وأهم بنودها: االحرتام املتبادل لسيادة البلدين، التعايش السلمي اخلمسة أو مبادئ )البا

 (37). وعدم االعتداء والتعايش السلمي، وعدم التدخل يف الشؤن الداخلية للدول
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كما أجرت اهلند تغيريًا ملموسًا يف عقيدتها االسرتاتيجية مع وصول اجلبهة املتحدة للحكم يف        

الذي كان  -جوجار –بزعامة "ديف جأودا" والذي أخذ مببدأ  أواسط التسعينيات من القرن املاضي

وقتها وزيرا للخارجية ثم أصبح رئيسا للوزراء، وهو املبدأ الذي يقضي بتحول عقيدة اهلند من السيطرة 

إىل آليات احلوار الثنائي مع الدول األخرى، وخاصة يف جنوب قارة آسيا يف إدارة الصراعات وبشكل 

 ( 38. )قات معهاسلمي. وحتسني العال

وتشكل الدولتان املساحة األكرب يف قارة آسيا من الناحية اجلغرافية والسكانية، حيث 

 1,300من سكان العامل، واهلند حتتل املرتبة الثالثة يف العامل جبيش قوامة %37تشكالن نسبة 

قوة جوية يف  ، وسادس أكرب أسطول، وثامن أكربم1998مليون، وامتالكها سالحًا نوويًا من العام 

 جندي، مليون 6.2 إىل تعداده يصل العسكرية جبيش القوة حيث من الثانية املرتبة الصني العامل، وحتتل

 ( 39. )العامل يف عسكرية ميزانية أكرب رابع الشعيب، ولديها اجليش من قوات مليون 2.5 وحوالي

 من وقوع واحدة مع وخاصة الباردة، احلرب فرتة أثناء والصني اهلند بني احلدود أزمة ظهرت وقد 

 أزمة وهي -السوفييت واالحتاد املتحدة الواليات- أيامها الكبريتان القوتان بها مرت اليت األزمات أخطر

 بقاء يف ساهم أمر واليت أثرت بقوة على حالة األمن والسلم الدوليني أيامها، وهو الكوبية الصواريخ

  واهلند. الصني طرفيها بني األزمة تلك

يوجد تصور لدى الباحثني: أن الصني هي من دفعت بنزاعات احلدود إىل الواجهة, وذلك بسبب 

قيام الصني بسياسة قمع شديدة جتاه املناطق اليت يكون فيها خالفات حدودية، وقد مثل التعامل 

ليت فقدتها الصني ، وهي املنطقة ام1949الصيين مع حالة "التبت" مثااًل حيًا، حيث  كانت بدايتها عام 

أثناء حكم أسرة "كينغ" رجل الصني املريض، كما أطلق عليه يف القرن التاسع عشر، وفقدت أيضًا 

الكثري من األراضي األخرى، وكذا كل روافدها اجلنوبية يف نيبال وبورما لصاحل بريطانيا, واهلند 

نغوليا وأموريا أواسوريا, لروسيا, الصينية لصاحل فرنسا, وتايون, وروافد كوريا وسخالني, لليابان, وم

وأجزاء من كازاخستان وقرغستان للسوفييت. ومل تكن اهلند مبعزل عن ذلك يف "التبت" إذ دفعت 

, إىل ضم الكثري من األراضي التى ادعت اهلند ملكيتها م1959السيطرة الصينية إلقليم "التبت" عام 

ة وأعدتها جزءًا من إقليم "التبت"، وهو ما دفع والسيادة عليها، بينما الصني اعتربتها ملكية صيني

، كما ظهر الدور الباكستاني كعامل مؤجج آخر يف م1962الدولتان للدخول يف حرب حدودية عام 

النزاع احلدودي بني الصني واهلند، وذلك عندما ساندت باكستان الصني يف النزاع احلدودي مع اهلند 

ؤيد هلا، ووقعت باكستان والصني اتفاقية حدود بينهما يف بعد أن رفضت اهلند أي موقف باكستاني م

"أزاد كشمري" و "التبت"، وهو ما مسح للصني بتأمني كامل التبت من كافة االجتاهات كما جردت 
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 بتلك االتفاقية اهلند من أي مطالب حقوقية باألراضي اليت ضمت يف تلك االتفاقية لصاحل الصني، وهو

   .هذا يومنا إىل اهلند ترفضه ما

ويقع إقليم التبت والذي يتمتع بأهمية اقتصادية واسرتاتيجية يف أقصى الغرب من الصني، كما 

أنه وسط بني اهلند من اجلنوب واالحتاد السوفييت السابق من الشمال وأفغانستان وباكستان من الغرب، 

سمة, ويضم "التبت" منبع ماليني ن 3ويقطنه حواىل  ,2وتبلغ مساحة اإلقليم اإلمجالية حوالي مليون ميل

النهر األصفر, وأنهار اليانغتسي, وامليكونج, والسالويت, وبرهمابوترا, والسند, وسوثليج, وهو بذلك 

يشكل أكرب مستودع يف العامل للمياه العذبة, كما أنه حيوي على مليارات األطنان من النفط, والغاز 

ويأتي (، 40. )الزنك والبورك, وامللح, واجلبسالطبيعي والنحاس, وخام احلديد, والكوم, والرصاص, و

كما أنه من املناطق اهلامة اليت حتوي على ( 41، )"التبت" يف املرتبة الثانية يف إنتاج الطاقة الكهربائية

؛ لذلك فإن الصني تنظر 3مليون مرت 610 الغابات الطبيعية، حيث تقدر احتياطيها من األخشاب حبدود

برعب خلروج إقليم التبت منها، أو حصوله على حكم ذاتي حقيقي؛ ألنه الصني سوف تصبح أصغر 

مساحة وأقل قوة؛ لذا فقد عمدت الصني فورًا للسيطرة على اإلقليم بالقيام بأكرب مشاريع الطرق 

 عزله متاما عن أي ارتباط باهلند. والسكك احلديدة و أوسعها، لربط اإلقليم باملركز بيكني و

 ويقسم إقليم التبت إىل ثالثة قطاعات هي: 

وهو القطاع الذي يشكل احلد الفاصل بني مقاطعيت "سنليانغ" الصينية، و "الداخ"  القطاع الغربي: 1

، وهو قطاع غري واضح املعامل، حيث نشرت اهلند  2ميل 15000اهلندية،  وتبلغ مساحة ذلك القطاع 

 م1842ط توضح بأن حدود اهلند تضم ما هو حتت اإلدارة الفعلية للصني مبوجب معاهدة الصلح لعام خرائ

اليت وقعت بني سلطات التبت وسلطات كشمري واشرتاك ممثلي االمرباطورية الصينية يف التوقيع عليها، 

. ية هي تابعة للهندوعليه: ومبوجب ذلك تعترب اهلند أن الكثري من األراضي الواقعة حتت اإلدارة الصين

(42  ) 

(، 43) وهو القطاع الذي حدد مبوجب خط "مكماهون" احلاكم الربيطاني يف الصني القطاع الشرقي: 2

؛ وألنه ضم الكثري  -حسب وصف الصني –وهو اخلط الذي ال تعرتف به الصني؛ ألنه خط استعماري 

ن ذلك اخلط مت االتفاق عليه بني ممثلي من األراضي الصينية للتبت, وعلى العكس من ذلك تقول اهلند: إ

 ( 44. )م1912التبت والصني يف مؤمتر "مسال" عام 

، وهو على امتداد جبال اهلماليا حتى حدود النيبال، ويضم 2ميل 400وتبلغ مساحته القطاع األوسط:  3

,  واليت ال تعرتف الصني أنها والية هندية،  2ميل 200هذا القطاع والية اتاربراديش ومساحتها حوالي 

 وتطالب بعودتها للصني. 
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وتعود بدايات ظهور املشكالت احلدودية بني الصني واهلند إىل بدايات االحتالل الربيطاني ملنطقة        

، حيث قام الربيطانيون ببيع منطقة كشمري حلاكم جامبو املهراجا غوالن سنغ، م1845كشمري عام 

 . م1846ام بعد ذلك بتأسيس دولة جامبو وكشمري عام والذي ق

، مت االتفاق رمسيا بني احلكومة الربيطانية وحكومة كشمري من جهة م1847-1846ويف عام 

وحكومة الصني من جهة أخرى على ترسيم احلدود بني الدولتني، وذلك بأن تقوم جلنة برتتيب احلدود 

ومل تتمكن (، 45)مشاال، واحلدود الغربية بني الداخ والتبتبني مقاطعة الهور ومنطقة الداخ يف كشمري 

اللجنة من القيام بعملها بسبب مترد حصل يف التبت ضد احلكومة الصينية، ومت تشكيل جلنة أخرى 

 لنفس الغرض مل تنجح اللجنة الثانية يف عملها بسبب عدم حضور املندوب الصيين.

. جونسون لوضع خريطة للمنطقة املختلف كلفت حكومة كشمري السيد و. ه م1856ويف عام 

عليها، وسلك السيد جونسون طريقًا أبعد من الشرق ميتد عرب أكساي شن باجتاه نهر فراكاش. 

(، وهو ما يعين: أن اخلريطة اليت رمسها جونسون دفعت احلدود الشمالية الشرقية لكشمري مئات 46)

 21الصينية، واتسعت بذلك كشمري حوالي األميال إىل الشمال، وضمت أراٍض كانت حتت السيادة 

، وعلى الرغم من عدم اعرتاف احلكومة الربيطانية بتلك االتفاقية، اال أن تلك اخلريطة 2ألف ميل

 (47. )أصبحت أحد أهم املطالب اهلندية مبنطقة أكساى شن

أصدرت احلكومة الربيطانية خرائط جديدة للحدود بني الدولتني أدخلت   م1896ويف عام 

مبوجبها منطقة أكساى شن ضمن احلدود اهلندية، وهو ما اعرتض علية الصني والروس, ثم تقدمت 

الذي ضم البيتيني الصينني  م1913احلكومة الربيطانية مبقرتحات تسوية يف مؤمتر سيمال عام 

الربيطاني يف الصني "السري مكماهون" خريطة لرتسيم احلدود بني الداخ  والربيطانيني، وقدم السفري

والتبت يسمح مبوجب تلك اخلريطة أن ميد التبت حدوده قلياًل باجتاه الشمال الغربي عند اخلط األمحر, 

وكذا اعرتفت  بريطانيا بالسيادة الصينية على التبت بعد تقسيمها إىل جزأين, داخلي: وتديره الصني، 

ورفضت الصني تلك املقرتحات وجلأت بريطانيا إىل حماولة فرض (، 48) رجي: يتمتع باستقالل ذاتيوخا

، بني احلكومة الربيطانية والسلطات يف م1914أمر واقع على الصني، حيث مت توقيع اتفاقية يف يوليو 

رفضت الصني  وقد(، 49.)التبت مت مبوجبه االعرتاف خبط مكماهون لرتسيم احلدود بني اهلند والتبت

االعرتاف بتلك االتفاقية؛ وذلك بسبب أن الصني يف حال اعرتافها بتلك االتفاقية الربيطانية التيبتية فإنها 

تعين: املوافقة على إدخال كل املنطقة حتت السيادة اهلندية، ومشاركة اهلند يف السيادة  على منطقة 

قليم التبت، وهو ما تؤيده اهلند بقوة؛ ألنه أكساى شن، وكذا ابتعاد الصني عن ممارسة سيادتها يف إ

ومن اجلدير ذكره أن اهلند مل تعرتض على (، 50) يف األخري يؤدي إىل االعرتاف حبق التبت بتقرير املصري

السيطرة والسيادة الصينية على التبت؛ بسبب أن اهلند قد ورث ذلك األمر من احلكومة الربيطانية اليت 
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نت ترغب يف حصول التبت على استقالل ذاتي واسع الصالحيات؛ ألسباب كانت حتتل اهلند لكنها كا

م، مت االتفاق  1954دينية وللتدليل على ذلك املوقف اهلندي، مت توقيع اتفاقية بني الصني واهلند يف عام 

فيه على تسوية بعض خالفاتهما، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدين، ومت سحب اهلند حاميتها 

رية اليت كانت يف التبت، وتنازلت عن كل امتيازاتها اليت ورثتها عن احلكومة الربيطانية يف العسك

(، وأثناء عقد تلك االتفاقية مل تثر الصني أي مطالب حدودية هلا جتاه اهلند، اال أن اهلند 51التبت )

اهلندية هلا، وعلى تفاجأت بعد ذلك بنشر الصني لعدة خرائط أظهرت أنها ضمت أجزاء من األراضي 

الرغم من إنكار الصني بعد ذلك عرب وزيرها األول شوان الي تلك اخلرائط، واليت أكد أنها كانت 

(، 52) من أيام حكومة الكومنتانج السابقة، وأن حكومته مل يكن لديها الوقت الكايف للتنقيح فيها

ار الزيارات بني مسؤولي البلدين، ورغم التأكيدات املستمرة من قبل الصني على ذلك األمر، ورغم تكر

، وخاصة يف إقليم الداخ م1957فإنه مل مينع وقوع الكثري من املناوشات احلدودية بينهم بدءًا من العام 

بسبب قيام الصني بشق طريق أكساى شن عرب األراضي اهلندية وزرع حوالي نص مليون صيين يف التبت 

اصالت ببكني، ثم قيام الصني عقب ذلك بقمع على احلدود مع اهلند، وربط التبت بشبكة مو

ثم قامت قوات صينية من جيش التحرير باالستيالء  -واليت اتهمت فيها اهلند بدعمها -االنتفاضة التيبتية 

ومن أجل القضاء على قادة التبت (.  53) على مركز حدودي هندي يقع بني لونج جو بني أسام والتبت

وات الصينية داخل األراضي اهلندية، وأعلنت الصني أن ما قامت به من الذين فروا إىل اهلند توغلت الق

وهو أمر أّدى ( 54) اخرتاق لألراضي اهلندية، جاء ردًا الخرتاق اهلند حلدود الصني وقتل جنود صينيني.

إىل حدوث تصادم مسلح بني الطرفني يف وادي تشانج تشني مو،  ومقتل عشرة جنود من اهلنود، ويف 

بعث رئيس الوزراء الصيين شوان الي برسالة لرئيس الوزراء اهلندي نهرو يطالب  م1959 سبتمرب عام

، والتأكيد مرة أخرى على 2ألف ميل 49فيها مبساحات واسعة من األراضي اهلندية تبلغ أكثر من 

أعلن رئيس الوزراء الصيين أن  م1959ويف نوفمرب من نفس العام (، 55) رفض الصني خلط مكماهون

، مت عقد حمادثات بني الدولتني يف م1960الدولتني مل حتدد أبدًا يف السابق، ويف أبريل عام حدود 

العاصمة اهلندية نيودهلي، ومت االتفاق على اجتماع خرباء من الدولتني لدراسة كل األدلة، واخلرائط، 

الل تلك والوثائق اخلاصة باحلدود، وأن يصدر تقريرًا بذلك من الطرفني. حيث أظهرت اهلند خ

االجتماعات كل الوثائق واخلرائط، اليت طبعت يف الصني بأن منطقة أكساى شن هي هندية وليست 

 صينية، وكذا سهول لنجرزي تانج يف الداخ, وهو ما رفضته الصني.  

وعلى الرغم من استمرار تلك املشاورات بني اجلانبني أقدمت الصني على اجتياح جديد للمواقع 

أقدمت الصني على زيادة عدد قواتها باجتاه احلدود اهلندية،  م1960أكتوبر عام اهلندية، ففي شهر 

وتقدمت القوات الصينية على تسعة حماور يف كافة القطاعات ) األوسط، والشرقي، والغربي( إلقليم 

داخل القطاع الغربي، واستولت على باقي مناطق  2كم60التبت،  وتقدمت القوات الصينية حواىل 
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اى شن, وحبرية قراقورم وتقدمت أيضًا القوات الصينية نفس املسافة يف اإلقليم الشرقي، منطقة أكس

ودخلت القوات الصينية منطقة تشانج داهوال، واستمرت املعارك العسكرية بني الطرفني حوالي عشرة 

د أسابيع متكنت خالهلا القوات الصينية من السيطرة على مساحات كبرية من األراضي اهلندية، وعن

هذا املوقف القوي الذي وصلت اليه الصني يف موضوع احلدود، أعلنت الصني وقف إطالق النار, وطرح 

 من 2كم20 ملسافة الطرفني قبل من واالنسحاب احلدود, لتسوية معاهدة مبادرة من ثالث نقاط: عقد

 وهي أكساى شن، على الفعلية الصني بسيطرة اهلند واعرتاف الفعلي, السيطرة خلط احلالية اخلطوط

 الطرفني قبل من االنسحاب جيب أواًل وأنه السالم، مع أنها الوقت نفس يف وأعلنت اهلند، رفضتها شروط

 العمليات استئناف إىل بالصني دفع أمر وهو القتال، قبل ما حدود إىل والعودة ،2كم 60 - 40 بني ملسافة

 تأمني الصني ورائها من هدفت اليت احلملة ، وهيم1962 نوفمرب عام شهر يف اهلند ضد العسكرية

      (.56) 2ألف كم 25واليت قدرت حبوالي  والغربي الشرقي للقطاعني الربية املناطق خطوط كل

ويف حماولة من  الباحث التعرف على أسباب انتهاج الصني لذلك األسلوب غري  الودي واملاكر يف 

كليًا عن مسار الصني يف باقي نزاعاتها احلدودية مع حلها لقضية احلدود مع اهلند، وبشكل خيتلف 

الدول األخرى، وكذا أسباب جناح الصني يف حربها تلك على اهلند؛ فإنه ميكننا حتديد بعضًا من تلك 

األسباب؛ أي أسباب السلوك الصيين غري الودي جتاه قضية احلدود الصينية اهلندية, حيث من املعروف 

مًا يف جملس األمن؛ بسبب السياسات األمريكية ضدها, فأرادت الصني أن الصني مل تكن عضوًا دائ

من خالل تلك احلرب يف النزاع احلدودي مع اهلند أن تبعث برسالة قوية للواليات املتحدة أن الدولة 

الصينية هي الطرف األقوى, والقادر على صنع السالم واالستقرار  يف كل املنطقة، وليس حكومة 

اليت تدعمها الواليات املتحدة والدول الغربية, وكذا أرادت بتلك السيطرة  -تايوان  -الصني الوطنية 

الفعلية على تلك األراضي أن تأمن وبشكل نهائي من السيطرة على إقليم التبت, ثم العمل على إنهاء أي 

دور خلط مكماهون على احلدود  وتصبح الصني متحكمًا أساسيًا بكل الفعاليات الدينية 

 (. 57) ماعية اهلندية يف التبت، األمر الذي حيد متامًا من أي دور أو تأثري هندي يف التبت مستقباًلواالجت

 ألرض اجلبلية الطبيعة فتعود: إىل اهلند، مع احلدودية املعركة تلك يف الصني جناح ألسباب وبالنسبة    

 االستخدام وكثافة املعارك، تلك ملثل الكبري الصيين واالستعداد الصني، عليها تعودت واليت املعارك

 الصيين التحرير جيش على تلك حربها يف اعتمدت أنها خاصة والبشرية العسكرية للمعدات الصيين

 اهلندي املوقف وضعف تردد بسبب وكذا العصابات، وحرب املناطق تلك يف احلرب على املدرب

 ( . 58) والعسكرية املدنية املؤسستني فيها بني حصل الذي واالنقسام

 التبت بني الواقعة املنطقة يف باكستان جهة من واهلند الصني بني احلدودي اخلالف وخبصوص 

 عام باكستان مبوجبها تنازلت بينهما حدود معاهدة وباكستان الصني وقعت فقد كشمري، وأزاد
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 تتمكن أن أجل من ثلثه على باكستان تسيطر الذي كشمري إقليم من صغرية مساحة عن م1963

     ( .59) يانغ وتسيانغ التبت إقليمي بني للربط شق طريق من الصني

 أنه اهلند وتدعي وباكستان، الصني بني للحدود تسوية أي وترفض متامًا، اهلند ترفضه أمر وهو

 اهلند فإن اخلالف ذلك حل الصني رغبت حال يف واهلند، وأنه الصني بني مشرتكة حدود أي يوجد ال

 السيطرة حتت الواقع اجلزء ذلك يف مبا بأكملها، كشمري والية على الفعلية السيادة صاحبة هي

بوقوع  االعرتاف رفض وكذا اهلندي، التصرف رفض إىل بالصني دفع أمر وهو،  (60) الباكستانية

 الصني بني مشرتكة حدود وجود على الصني وأكدت اهلندية، السيطرة حتت كشمري كامل

 ترسم مل احلدود تلك وأن الباكستانية، وكشمري الصينية سنكيانغ يانغ منطقيت بني تقع وباكستان

 الصني بني احلدود مبفاوضات صلة بأي متت ال كشمري ملكية مسألة أن على التأكيد وكذا بعد،

 (.  61)وباكستان

 كشمري أزاد منطقة ألن مربر، املعاهدة غري لتك اهلند رفض فإن قانونية نظر وجهة من أنه كما

 كما الوضع وأبقت الكشمريية األزمة تسوية رفضت اهلند أن ومبا الباكستانية، احلدود ضمن كانت

 أن الباحث ويعتقد ،مصريها تقرير قبل بالوالية املطالبة حق هلا فليس م1947 العام من عليه كان

  اخلطوة هي: تلك على اإلقدام إىل باكستان دفعت اليت األسباب

 املوقف اهلند، وموازاة مع صراعها يف املنطقة يف كربى قوى تأييد على احلصول يف باكستان رغبة 1

  لباكستان. املؤيد الصني مبوقف للهند املؤيد والسوفييت األمريكي
 أزماتها ى إحد إنهاء يعين: ما وهو والتبت كشمري بني احلدود من نزاع االنتهاء باكستان رغبة 2

 (. 62)املنطقة يف الكربتني القوتني إحدى مع احلدودية

 من الكثري على تؤثر أخرى أطراف إىل امتد بل فقط عليهما تقتصر مل الدولتني نزاعات أن كما           

 السياسية، القطاعات خمتلف يف دولية صراعات إىل صراعاتهم بعض ميتد بل آسيا، يف اجملاورة الدول

 مع املتحدة الواليات قبل من حتالف قيام هو ذلك يف الواضحة والصورة واالقتصادية، والعسكرية،

 واسرتاليا اليابان من كاًل أيضا التحالف ذلك وجذب آسيا، قارة يف موازية قوة جعلها حملاولة اهلند

 روسيا من مكون لذلك مضاد حلف تشكل بينما الصني، مع توافق على ليستا قوتني باعتبارهما

 .والصني

 ميامنار، لدولة الغربي الساحل على -أندمان – حبر على السيطرة يف الدولتان تتنافس كما

 ميامنار مع بالتفاهم البحر هذا على للسيطرة الصني وتسعى االسرتاتيجي ملقا مضيق إىل واملؤدي

 على واهلند الصني بني متعارضة مطالب ، حيث توجد مضايقه يف سفنها مالحة لتأمني وسرييالنكا

 ماليزيا ومع-بارسيل – جزر على وفيتنام والفلبني وتايوان الصني وبني-ودياويو سنكاكو- جزيرتي

  .(63) وبروناي
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 إىل يهدف صراع وهو, اإلقليمية املصاحل توسيع شعار حتت الدولتني بني آخر صراع يوجد كما       

 امتد بل فحسب، واهلند الصني بني الصني حبر يف اخلالف يقتصر والبحار، وال املضايق على السيطرة

 األخرية كذلك وتدعي واليابان، والفلبني، وبروناي، وماليزيا، كفيتنام، أخرى أطراف إىل النزاع ذلك

 إعطاء على أقدمت اليابان عندما الصني مع حاد صراع يف ودخلت اليابان،  حبر بامسها البحر تسمية

  الطاقة، شركات إلحدى – سنكاكو جزر – الصني حبر جزر إحدى يف والنفط الغاز عن التنقيب حق

 بالقرب اليابانية اإلقليمية املياه صينية إىل نووية لغواصة حبري تسلل بعملية الصني ذلك على إثر فقامت

 يف متساهل أو متسامح، غري فعل كرد اليابان ضد العمليات تلك من الصني كررت ثم أوكيناوا من

 لذلك واالقتصادية االسرتاتيجية األهمية إىل املنطقة تلك القوى يف الصني سلوك ويرجع البحر، ذلك

 105 ب يقدر ما على حيوي أنه كما املنطقة، إىل اخلليج من البرتول لنقل للصني األهم املمر فهو البحر

 نهضتها استمرار يف الصني عليها تعتمد اليت املواد الطبيعي، وهي الغاز وكذا النفط، من برميل مليار

         (. 64) االقتصادية

 هلا يكون أساطيل وتطوير البحرية، قدراتهم تطوير على واهلند( )الصني البلدان كما يعمل

 ومراكز احلربية، احملطات من العديد إنشاء إىل الدولتان وتسعى واسعة، ملسافات العمل على القدرة

 من الكثري جتنب أجل من احمليطات عرب أو املنتجة، الدول من والغاز النفط نقل خطوط ومد املراقبة،

الوسطى حتى ال  آسيا دول بعض من وكذا املضايق، بعض يف االختناقات تسببها قد اليت املشكالت

 تقع الدولتان حتت ضغط وابتزاز طرف معني يف موضوع الطاقة.
 اجلنوبي، الصني حبر يف ألسطوهلا اهلند توسيع نتيجة م2000 عام البلدين بني وقد زادت اخلالفات       

 األسطول مع باالشرتاك اجلنوبي الصني حبر يف مبناورات اهلندي األسطول قام حيث-أندمان – حبر ويف

اجلنوبي، ويف سبيل  الصني حبر يف الصيين البحري للوجود التحدي يعين: كان ما وهو الفيتنامي،

 التجارية املوانئ من العديد وتطوير ببناء الصني قامت التجارية، مواجهة ذلك األمر،  وملزيد من السيطرة

 وكذا الصينية، والتجارة باألسواق اليت تقع يف اجلهة اجلنوبية من حبر الصني، وربطها الدول بتلك

 والبحار اهلندي، كاحمليط احمليطات من العديد مداخل على املراقبة وموانئ قواعد من العديد إنشاء

 كل حدود من مقربة على الصينية البشرية االستيطانية البؤر من العديد بناء وكذا العربي، كالبحر

 الصينية. باملشروعات قلبت اليت الدول
 ببناء األمريكية املتحدة الواليات مع بالتعاون اهلند قيام هو الصراع ذلك يف جولة آخر وكان        

 الصني قيام على ردا-ملقا ومضيق البنغال- مضيق منتصف يف تقع أمنان، واليت ميناء يف حبرية قاعدة

 ملقا. مضيق يف املالحة على السيطرة أجل من ميامنار يف-كوكو- جزيرة يف حبرية قيادة بإنشاء
 الباردة، وسعت احلرب انتهاء بعد احلدودية اخلالفات ومجدت الدولتني، بني املشاكل هدأت وقد        

 أدت الزيارات، من بالعديد بينهما، والقيام األمنية والتفاهمات االتفاقات من الكثري عقد الدولتان إىل

 عزل الصني سياسة قبول اهلند مصلحة من كان حيث بينهما، التوتر ختفيض من مزيد إىل كلها



240 

 

 

 240 

الصيــــني الهـــندي،  نــزاعـــات الحـــدود؛ دراســة لحــالتي النـــزاع
 نبيل علي محسن الشرجبي/  د.                            واألذربيــجانــي األرمـــني

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021يونيو –إبريل ( 8) ( المجلد42) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

 حيث ضدها، املتحدة الواليات حنو أكثر باهلند الدفع عدم الصني مصلحة من أن كما باكستان،

 من عدد تطبيق الطرفان على واتفق واهلدوء، للسالم الثنائية على االتفاقية م1993 عام الدولتان وقعت

 اجلنود، عدد كخفض. الفعلية السيطرة خط عند األوضاع تهدئة إىل أدى ما وهو بناء الثقة، إجراءات

 واألسلحة.
 مل إن _ أغلب تسوية الباردة، إىل احلرب انتهاء بعد وخاصة األخرية الفرتة يف الصني سعت وقد

 على يدل وهو اهلند، مع حدودها من حمدٍد جزٍء باستثناء جريانها، مع احلدودية مشاكلها كل ر  يكن

 خالل من وفرت واليت االقتصادية، التنمية حتقيق اسرتاتيجية لتبين طريقها يف الصني بأن مؤشر وجود

 حتولت املبالغ تلك فكل العسكرية، امليزانية على تصرف كانت اليت الدوالرات مليارات احللول تلك

 واليت االمرباطوري، التجاري نشاطها حلماية جبارة حبرية قوة وبناء االقتصادية، التنمية صاحل إىل

 فبحسب والكونية، العسكرية ألغراضها الصني قبل من استخدامها من ذلك بعد منها البعض خيشى

 لصعود هو سلم واملضايق البحور من كثري على سعي الدول للسيطرة أن يعتقدون فإنهم االجتاه ذلك

 الكارييب البحر على املتحدة الواليات على ذلك هو عندما سيطرت الواضح لتلك الدول، واملثل العاملية

 الصني سلوك وما النظرة، تلك يف خيتلف ال للصني بالنسبة األمر سيطرت على العامل، فإن بنما ومضيق

 مضايق الكا أكرب ما مضيق على والسيطرة الصني، حبر على والسيطرة امللكية، إزاء املتشدد

 .إال دلياًل على ذلك االعتقاد األخري، الطاقة مبواد مرورا العامل،
 األخرى والشعوب جريانها بني املشرتكة املصاحل تنمية يف رغبتها تؤكد مرارًا على إال أن الصني       

 وكذا تأكيدها على السيطرة، عن بعيدا ومستواه السياسي النظام نوع كان مهما املساواة، قدم على

 مطلقا تسعى لن وأنها دفاعية، طبيعة ذات أمنية سياسة واتباع العاملي، النظام يف األقطاب تعددية

 يف احلدودية خالفاتها حل إىل الصني وانطالقًا من ذلك سعت اآلخرين، حساب على التوسع أو للهيمنة،

 والوس، وقرغيزستان، وكازاخستان روسيا،: ومنها اجلوار، دول من العديد مع التسعينيات مطلع

 أي عليها تعود أن دون النزاعات تلك بفض تقوم كانت الصني أن املالحظ ومن. وفيتنام وطاجكستان،

: املثال سبيل فعلى ذلك، من إقل أو عليها املناطق املتنازع من فقط% 50 على الصني حصلت وقد فائدة،

 على -السوفييت االحتاد عن ورثتها اليت- البامري جبال على طاجيكستان مع نزاعها يف الصني قبلت

 (.65) 2كم ألف 28 تبلغ مساحة من2كم احلصول على ألف

 أن اال-أندمان – حبر على والسيطرة احلدود، النووي، املوضوع يف الدولتني بني اخلالفات ورغم

 اجلماعات قبل من حدثت والعمليات اإلرهابية اليت كشمري أحداث عقب خلفاتهما حدة خففتا الدولتني

 الكثري عقد إىل الدولتان سعت حيث القومي، ألمنها خطريًا تهديدًا الصني فيها رأت واليت اإلسالمية

 التوتر ختفيض من مزيد إىل كلها أدت الزيارات من بالعديد والقيام األمنية، والتفاهمات االتفاقات من

 متثل وقد, اجملاورة البلدان مع اخلالف وليس مواضيع االتفاق، بينهما، وبدأت الصني بالرتكيز  على

 م1962 عام البلدين بني حرب نشوب يف احلدودي الذي تسبب اخلالف تنحية يف الصيين املدخل هذا
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 السنوات يف للهند جتاري شريك ثاني  الصني أضحت حتى التجاري التبادل قضايا على والرتكيز جانبا،

, اجملاورة الدول مع املنافسة من احلد تؤكد موازية صينية رؤية وجود هو ذلك على ساعد وما األخرية،

  بينهما احلدود معرب يف احلرة التجارة افتتاح منطقة م2006 العام يف مت وقد معها، للتعاون حماور وإجياد

 مت اليت املنطقة وهي بينهما احلدودي اخلالف من جزٍء حل من األولي املرحلة وهي التبت، منطقة يف

  .م1962 عام بينهما احلرب عقب إغالقها
 عشرات منذ نوعها من األوىل وهي _ م2006 عام للهند جينتاو الصيين الرئيس زيارة مثلت وقد

 العسكري، الصراع من عقود مخسة بعد البلدين بني العالقات لعودة قوية بداية إىل  _السين

 اجلوار دول مع عالقتها يف الصيين السلمي للمبدأ وتتويج واالسرتاتيجي، واالقتصادي، والسياسي،

   .(66)السلمية بالطرق احلدودية اخلالفات وحل

يف جمال الصراع االقتصادي بينهما، واالستحواذ  تصادميًا، وليس برمجاتيًا منهجا الدولتان واختذت     

 حتى الطاقة، مصادر إىل الوصول يف بينهما املنافسة بعدم اتفاقية البلدان وقع حيث الطاقة، على قطاع

 اجملاالت ليشمل امتد بل فحسب، سبق ما على اهلندية الصينية التفاهمات تقتصر ومل أسعارها، ترتفع ال

 الدولي، اإلرهاب ملواجهة املعاهدات من العديد األسيوية وبعض الدول واهلند الصني عقدت حيث األمنية

    (67. )االنفصالية احلركات ومواجهة الديين، والتطرف

وعلى الرغم من حتفظ الصني على الربنامج النووي اهلندي، والتهديدات اهلندية لباكستان 

واستمرار استضافة اهلند لزعيم التبت الدالى الما، فإن الدولتني قد جنحتا يف توقيع اتفاقية للتعاون 

 جديدٍة والذي مت مبوجبة وضع آليٍة م2011واملشاركة االسرتاتيجية من أجل الرخاء، والسالم عام 

للحدود بينهما، وختلت الصني عن منطقة سيكيم يف منطقة اهلمااليا للهند، وكذا التعامل مع 

طوهلا حواىل  التطورات املختلفة بشأن خط السيطرة الفعلي بينهما على طول املنطقة املمتدة اليت تبلغ 

مياًل، وكذا على احرتام اهلند للسيادة الصينية للتبت، وعدم السماح بأي نشاط ضد الصني من  2175

واستئناف املناورات  ‘وتأييد الصني حصول اهلند على مقعد دائم يف جملس األمن الدولي، ‘أراضي اهلند،

 ريان املدني.والط ‘وزيادة التبادل التجاري والتعاون االقتصادي والتكنولوجي ‘العسكرية بينهما

وبالرغم من كل ما سبق، وكذا اشرتاك الدولتني يف العديد من املؤسسات واملنظمات اإلقليمية         

وهلما بصمات واضحة يف ترسيخ االستقرار  واألمن يف قارة  ‘والسياسية، ‘والدولية املالية واالقتصادية

 ودية اليت تقع بينهما من وقت آلخر.آسيا، اال أنهما مل يتمكنا من إنهاء حاالت املناوشات احلد
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 -املطلب الثاني: النزاع احلدودي األرمين األذربيجاني: 

 من حيث األسباب، والتوجهات، واألطراف:  -الصيين اهلندي-خيتلف هذا النزاع عن النزاع السابق   

والسياسية، وكذا فالنزاع األرمين األذري له أبعاده؛ الدينية واالجتماعية، واالقتصادية، 

اإلقليمية والدولية. وهنام من يرى فيه: صراع وجود بني األذريني واألرمن. وآخرون يعتقدون أنه صراع 

جيوبوليتكي، ال يشمل األرمنيني واألذربيجانيني  تنافسي صراع ثالث أنه: فريق عرقي، ويرى

، والدول األوروبية. ويذهب وحدهم، بل تعداهم إىل األتراك، والروس، والواليات املتحدة، وإيران

بعض املؤرخني يف رسم صورة جديده للصراع بينهما على أنه: استمرار لعداء تارخيي حممل بإرث 

 كبري من الكراهية بني األرمن واألذريني يف منطقة القوقاز. 

ه ب واليت تقدر مساحت -ناجروني كرباخ-وتعرف املنطقة املتنازع عليها بني الطرفني بإقليم         

، ويبعد  %95ألف نسمة غالبيتهم من األرمن حبولي  150000، وتعداد سكانه حوالي 2كم 4800

كم للغرب، ويغلب على اإلقليم الطبيعة  270حوالي -باكو –ذلك اإلقليم عن العاصمة األذرية 

ري جدًا اجلبلية، ويوجد فيه بعض األنهار اليت يستخدم ماؤها يف إنتاج الكهرباء والري، وهو إقليم فق

من املوارد االقتصادية، ويعتمد يف نشاطه االقتصادي على الزراعة وتربية املاشية، وبعض الصناعات 

الغذائية مثل احلبوب والقطن والتبغ، لكن تكمن أهميته االسرتاتيجية يف أنه: مير من خالله خطوط 

وقد (، 68) سواق العامليةأنابيب، تنقل النفط والغاز الطبيعي من حبر قزوين ومن أذربيجان إىل األ

حاولت أرمينيا تغيري الطبيعة الدستورية والقانونية لإلقليم وذلك بضمة ألرمينيا بشكل نهائي، أو 

ومرورًا بستينات  م1945إعالنه دولة مستقلة، بدءًا من عشرينيات وثالثينيات القرن املاضي، ويف عام 

، ثم الطلب من آخر م1977ريات السوفيتية، وعام من القرن املاضي, أثناء اعتماد دستور احتاد اجلمهو

رئيس سوفييت خمائيل جورباتشوف, وقد رفض الرئيس السوفييت جورباتشوف ذلك األمر؛ ألنه ال 

مجهورية سوفيتية سابقة  15يستقيم مع القانون الدولي، حيث وإن الدستور السوفييت مل مينح سوى 

 ( 69. )اإلقليم االستقالل احلق يف االستقالل، وهو ما كان يعين: إعالن

أرمينيا" تارخييا تابعة لإلمرباطورية الفارسية، ثم سيطر عليها  _تعترب املنطقة املسمى "أذربيجان

على يد القائد املغرية بن شعبة، ومتكنت بعد أزمنه عديدة بيزنطة من االستيالء  م643املسلمون عام 

على أرمينيا ونشر املذهب املسيحي األرذكسي، إىل أن مت ضمها من قبل السالجقة، ومل تقم دولة 

السالجقة بتغيري دين أرمينيا على الرغم من العداء الكبري بني بيزنطة والسالجقة، واحتفظ األرمن 

ية مميزة على الرغم من أنهم خضعوا لقرون طويلة لإلمرباطوريات املتعاقبة، الفرس، الروم، بهو

البيزنطيني، السالجقة، الغرب، الرتك، ومل حتصل على استقالهلا اال لفرتات قصرية  ‘والعباسيني

 (  70) جدا.
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بدايات القرن  وقد آلت األمور يف العصور احلديثة لألتراك الذين سيطروا على تلك املنطقة من

السابع عشر، ثم عودة الدولتني مرة أخرى حتت سيادة الدولة الصفوية، وبعد توقيع اتفاقات عديدة 

بني األوروبيني والدولة الصفوية يف إيران على حماربة العثمانيني, وتقديم الدعم من األوروبيني للدولة 

توسعية يف الوصول إىل أوروبا مستغلني الصفوية من أجل أن تكون حائطًا ضد العثمانيني ومشاريعهم ال

حالة العداء بني الصفويني يف إيران والعثمانيني, فقدم العثمانيون على التنازل للصفويني يف إيران عن 

وكذا التنازل عن مجهورية   -أماسيه –. مبوجب اتفاقية م1550مجهوريات أذربيجان وأرمينيا عام 

مقابل أن حيصل العثمانيون على بالد   -شريين –ية قصر مبوجب اتفاق م1639جورجيا للصفويني عام 

األناضول. ويف بدايات القرن التاسع عشر. آلت أمور  من األرمين واجلزء الرافدين, وأخبازيا, وأجاريا,

 روسي، نصف نصفني إىل أذربيجان مجهورية شق على السوفييت تلك املنطقة للسوفييت، وأقدم

السيطرة اإليرانية حتى اآلن، إال أن الشق األذري لدى  حتت ظلت إيراني ونصف مجهورية، وأعلنتها

السوفييت دخل يف صراع مرير ضد السلطات اإليرانية، وكانت آخرها ما عرفت بثورة تربيز عام 

، واليت كانت تريد األذريني من خالهلا احلصول على استقالهلم من إيران، وإعالن م1911 -1908

أقدم  م1917وعقب جناح الثورة البلشفية يف روسيا عام (، 71) السوفييت دولة مستقلة مع الشق األذري

 م1932القادة اجلدد للدولة السوفيتية بإعادة تقسيم االمرباطورية الروسية إىل مجهوريات, ففي عام 

عندما كان مسؤواًل عن شؤون القوميات يف االحتاد السوفييت على وضع إقليم -أقدم جوزيف ستالني 

رباخ  األذري كإقليم له حكمه الذاتي يف أرمينيا، وإنشاء مجهورية جديدة امسها ناجروني  ك

يف أرمينيا، وهو ما جعل أرمينيا  –خنجوان  –أرمينيا، وكذا وضع جزٍء آخر من مجهورية أذربيجان 

ذات الغالبية الكردية بني أرمينيا وأذربيجان,   -ال تشني -حماصرة يف الوسط, ثم قام بتقسيم منطقة 

وضم منطقة تالش الساحلية إىل أذربيجان، وهي ليست تابعة هلا، وتأتي تلك السياسات من قبل 

السوفييت ضمن سياسة ما عرفت بسياسات فرق تسد، أو اعتماد منط الدولة األسرية لضمان السالم 

أقدم  م1988ومع بدايات تدهور االحتاد السوفييت عام (، 72) واألمن للدولة اجلديدة االحتاد السوفييت

األرمن على استغالل ذلك الوضع السوفييت، وقاموا بضم إقليم ناجروني كرباخ اليهم بادعاء أنه ذات 

،  ثم تراجعت أرمينيا عن تلك اخلطوة وأوعزت لربملان اإلقليم على إعالن % 90أغلبية أرمنية تصل ل 

السلطات األرمنية يف اإلقليم اإلقليم دولة مستقلة، والذي مل يعرتف به إال أرمينيا فقط، ثم أقدمت 

بالقيام بعمليات تطهري عرقي واسعه ضد األذربيني يف اإلقليم، وأصبح ذلك السلوك منوذجًا للتطهري 

العرقي يف مناطق أخرى كثرية كانت حتت العباءة السوفيتية، وقامت على إثر ذلك السلطات األذرية 

يا من املرور للوصول إىل أرمينيا ملدة أسبوعني، مبنع مرور حركة القطارات اليت حتمل األغذية ألرمين

 مما تسبب بكارثة كبرية جدًا، وهو ما تسبب يف قيام احلرب األوىل بينهما. 
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  وميكننا أن نتتبع أهم احملطات، واألحداث اليت تسببت يف ذلك الصراع: 

بسبب رغبة مجهورية  م1918حيث تعود بدايات الصراع حديثًا بني أرمينيا وأذربيجان إىل العام 

اليت تقوع شرق أرمينيا، إضافة إىل ضم األجزاء الشرقية  -ناخيتشقيان –أرمينيا يف ضم منطقة 

غلبة العنصر األرمين  –اليها، بناًء على معطيات أثينية -اليزابيت بول-واجلنوبية من حمافظة 

ناطق لوجود غلبة أثينية وهو ما رفضته أذربيجان مؤكدة على أنها أحق بنفس تلك امل –األرثوذكسي 

شيعية ودخل الطرفان يف مواجهة عسكرية، وخلفت تلك املواجهة آالف القتلى من الطرفني ويف يناير 

األذربيجانية -شوش –جتدد الصراع مرة أخرى، إثر حماولة القوات األرمنية التقدم إىل منطقة  م1919

بيون العون من القوات الربيطانية وقدمت يف قلب إقليم ناجروني كرباخ للسيطرة عليها، فطلب األذر

-بريطانيا املساعد العسكرية ألذربيجان، وتراجع اجليش األرمين وقاموا بتسليم العاصمة األذرية 

خلو سروف بك سلطا نوف. وهو: ما دفع باجلانب السوفييت القيام بعملية عسكرية لصاحل -باكو

واحتالل كامل ألذربيجان وضمها  -اكوب –اجليش األرمين ومتكن اجليش السوفييت من دخول 

، وأعلنوا تأسيس اجلمهورية األذرية السوفيتية االشرتاكية برئاسة م1920لالحتاد السوفييت عام 

الرائد نارميان نارميانوف, ورغم تلك السيطرة السوفيتية على اجلمهورية األذرية إال أن األوضاع مل 

بهجوم ثالت على مدن شوسا, وخانكندي, وكرباخ, تستقر هناك، وهو ما شجع األرمن على القيام 

وعلى كثري من املناطق الغربية القريبة من كرباخ. وتدخل اجليش األمحر يف تلك احلرب إلنهائها يف 

م، وإخراج األذريني من كرباخ، وتسليم اإلقليم ذات الغالبية السكانية والعرقية ألرمينيا 1920عام 

اليت تقع يف  -ناخيتشيفان –اريًا ألذربيجان، وإعطاء أذربيجان منطقة واعطائها حكمًا ذاتيًا وضمها إد

قلب اجلغرافيا األرمنية، وهذه هي املنطقة اجلغرافية اليت تولد احلروب املستمرة بني الدولتني، كما 

غذت الروايات التارخيية الشعبية املتداولة احلرب النتشارها بني شعيب الدولتني، كما زاد من تعقيد 

قف الصراعي بني الدولتني، كما أن تلك الروايات حتكى جزءًا مهمًا من أسباب استمرار تلك املو

 احلرب والكراهية اليت حيملها كل طرف لآلخر  حتى اليوم.

أنه وبعد إعالن مجهورية أرمينيا شنت القوات األذرية هجومًا عسكريا على  الرواية األوىل أرمينية:   

 40عم من القوات الرتكية، ونفذت مذابح ضد املدنيني األرمن تقدر ب وبد م1918أرمينيا يف مايو 

 ألف.

بعد إعالن االستقالل بقتل آالف  م1918قيام تشكيالت أرمينية يف عام  الرواية الثانية أذرية:   

املدنيني بناء على انتماءاتهم العرقية والدينية، ودمرت املدن، والقرى األذربيجانية، وعدد من املعامل 

ألف مواطن أذري  30الثقافية، واملساجد، واملقابر، وعذبت وحدات مسلحة أرمينية متطرفة حوالي 

 (. 73) فقط يف العاصمة باكو
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يف الوقت ذاته تعبئة رمسية وشعبية من الطرفني ضد بعضهما قائمة على أسس دينية  كما يوجد      

 وأيديولوجية، وكأنها معركة أخرى ال تنتهى جبانب املعركة العسكرية.

 والسطور التالية توضح امليزان العسكري بني الدولتني:

 64ألف جندي، و  200ولى، من الناتج احمل %4.7مليار دوالر بنسبة 1.3امليزانية العسكرية  أرمينيا:

 37وطائرة تدريب،  13وطائرات نقل عسكرية،  3طائرات هجومية، و 9طائرة حربية بينها 

 150ومدفعًا ذاتي احلركة  38ومدرعة،  748ودبابة،  110طائرة هجومية، و.  20مروحية، منها: 

 11رإمجات صواريخ، وال متتلك أي أساطيل حبرية بسبب أنها دولة حبيسة، وهلا  86ومدفع ميداني 

 مطار ًا.

ألف جندي،  300ومن الناتج احمللي، % 5.4مليار دوالر بنسبة  2.73امليزانية العسكرية  أذربيجان:

طائرة  29طائرة هجومية، و طائرة نقل عسكري، و 12طائرة مقاتلة، و  17طائرة بينها  147و

 187مدرعة، و  1451دبابة و  570ومروحية هجومية،  17طائرة مروحية بينها  88يب، إضافة إىل تدر

سفينة حربية متنوعة، بينها  31رامجة صواريخ، و  162ومدفعا ميدانيا  227ومدفعًا ذاتي احلركة، 

ن من مطارًا واسطوال جتاريا مكو 37كاسحات الغام، و  7سفينة دورية و  13غواصات وفرقاطة و  4

 (. 74)سفينة وميناء  313

وقد استقرت األوضاع بني الدولتني بسبب السيطرة السوفيتية على كال الدولتني حتى بدايات 

تسعينيات القرن املاضي بداية املطالب االستقاللية ألغلب مجهوريات االحتاد السوفييت السابق. حيث 

 من أكثر ضحيتها راح واليت ،م1994 العام حتى 1991 العام من ضروس حرب يف الدولتان دخلت

 من أرمينيا احلرب تلك خالل متكنت الجئ، مليون نصف من أكثر ونزوح مواطن، ألف ثالثني

 اإلقليم، من القريبة األذرية املناطق من %20 من و أكثر-ناجروني كرباخ-على اإلقليم السيطرة

 األسلحة، أنواع بكل أرمينيا أمدت لروسيا، واليت احلرب جناح أرمينيا هذه يف األبرز الدور وكان

 وقواعد وروسيا أرمينيا بني اسرتاتيجي حتالف وال يقتصر األمر الروسي على ذلك فقط بل يوجد

 جندي آالف ثالثة من أكثر تضم واليت -غيومرى – قاعدة منها:, وجوية روسية هناك برية عسكرية

اجلنوبية الروسية، ومت  العسكرية املنطقة هيكلية يف األرمنية القوات إدخال وكما مت  روسي،

 م1997 عام مشرتك دفاع ووقع الطرفان على اتفاقية, الطرفني من مشرتكة برية قوات تشكيل

 بني الرتابط ذلك ويعود .(75) عسكري تهديد وجود حال يف لبعضهما الطرفني مبساعدة يقضي

 املصاحل ضد القوقاز يف لروسيا حليف أهم تعترب أرمينيا أن أهمها: األسباب، من العديد إىل الدولتني

 أن كما أوروبا، إىل الروسي والغاز النفط أنابيب ملرور جدا مهمًا كما أنها متثل شريانًا الغربية،

 كل يف وقوي فاعل حضور وهلا روسيا، يف األجنبية اجلاليات وأقوى أكرب من واحدة األرمنية اجلالية
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 تفتت عقب بلدها إىل تعود أن رفضت واليت الروسية واالقتصادية والعسكرية، السياسية، املؤسسات

هنا  نشري أن حتى اآلن، ويكفي روسيا يف األرمين والتأثري التواجد ذلك واستمر السوفييت، االحتاد

 الروسية اخلارجية املدى الذي وصل اليه االندماج األرمين داخل املؤسسات الروسية يف أن وزير إىل

 .(76) شاريان كاالت سريغي احلقيقي األرمين وامسة أرمينية أصول من هو الفروف سريغي احلالي

 من الرغم على احلرب تلك إيقاف خمتلف األطراف من وخالل تلك احلرب األوىل مل تتمكن

تطالب  واليت (884, 874, 853, 822) م1993 عام الدولي األمن من جملس األممية صدور القرارات

باإلقليم، وإزاء استمرار  أذربيجان بأحقية واالعرتاف وديًا، اخلالف وحل النار، إطالق وقف بضرورة

 واملكونة -األوروبي لالحتاد التابعة- مينسك تلك احلرب دفع اجملتمع الدولي إىل تشكيل جمموعة

 تتمكن مل حيث ،م1994 إليقاف احلرب بني البلدين عام وفرنسا. وروسيا، املتحد، الواليات من

إىل أن  م1994 حتى مايو الدولتني بني النار من ايقاف احلر وب، ووقف إطالق ك اجملموعةبداية تل

 االتفاق ذلك تضمن مينسك جمموعة دول باقي عليه وافقت حل يف الشهر التالي باتفاق روسيا تقدمت

 متبادلة، عسكرية بعمليات القيام وعدم النار، إطالق وقف-بيشكيك بربوتكول- مسي الذي

 ينص ملزم اتفاق وتوقيع التحتية، البنية تشغيل واعادة عليها، املسيطر املناطق من القوات وانسحاب

  (  77. )ديارهم من نزحوا من عودة على

 بإجراء وطالبت – عليها املسيطر املناطق – العبارة على الوقت ذلك يف أذربيجان اعرتضت وقد

 قامت فقد كثريًا، يتغري مل األمر أن ذلك اال هلا ومت احملتلة، املناطق – عبارة إىل الوثيقة يف تغيري

 أرمينيا، قبل من حمتلة األذرية األراضي وبقيت اإلقليم، يف واقع أمر حكم إدارة بتشكيل أرمينيا

 الطرفني أيضًا. بني العسكرية وكما مل تتوقف املواجهات

 الدولتني عرب بني تقارب ويف حماولة من روسيا اجلمع بني الطرفني ضمن أطر أمنية أوسع واجياد        

 منها: -يف منطقة القوقاز  - والعسكرية األمنية التحديات تواجه اليت -جوام – التوقيع على معاهدة

 يف الروسية القوة على واحلفاظ واألوروبي ومواجهة اإلرهاب، األمريكي العسكري مواجهة التواجد

 كان ما القوقاز، وهو يف الروس تنافس قوة وجود بعدم وقد مثلت تلك االتفاقية اعرتافًا القوقاز،

 اخلطوات  تلك أن إال(، 78)الدولتني بني الصراعات مبسارات حتكم الروس أيضًا إمكانية يعين:

 بني العسكرية املعارك جتددت حيث الطرفني, بني الكبرية العسكرية املعارك جتدد متنع مل أيضا

واليت متكنت خالهلا روسيا  - .م2020 عام وأخريًا  م2016 وعام ،م2006 عام ذلك يف بعد الطرفني

 حيث ألذربيجان, الغلبة فيه كانت وهي احلرب اليت -من فرض وقف إطالق النار جمددا بني الدولتني

 احلروب يف األرمن بيد سقطتقد  كانت اليت املناطق من كثري على السيطرة من األذريون متكن

 متت منها مناطق أربع, أذربيجان إىل األرمينية السيطرة حتت كانت مناطق سبع السابقة, وعادت
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 الذي الثالثي االتفاق مبوجب طوعا أعيدت وثالث األخرية, احلرب خالل من عسكريا عليها السيطرة

 تقع أذربيجان إىل طوعا إرجاعها مت اليت واملناطق روسية برعاية, وأذربيجان, أرمينيا عليه بني التوقيع مت

 األول: مهمني, شيئني يعين ما وهو اإليرانية, احلدود على كرباخ ناجروني إلقليم اجلنوبي القطاع يف

 ألرمينيا األهم احلليف وهو جدا، كبرية درجة إىل اإليرانية األرمينية احلدود مساحة تقليص هو

 ما وهو إيران، يف املتواجدين األذريني مع التواصل على قدرة أكثر أصبحت أذربيجان أن والثاني:

 وإقليم أذربيجان بني آمنه برية ممرات فتح على نص االتفاق ذلك أن كما إيران، كثريا ختشاه

 أيضا وجود يعين ما وهو األرمينية، األراضي عمق يف يقع الذي األذري – خنجوان – ناخيتشيفان

 أذربيجان بني مباشر بري تواصل وجود وكذا آسيا، وسط منطقة إىل تواصل مباشر ألذربيجان

  .(79)وتركيا

 النزاع ذلك يف الدولي التداخل مواقف اجلولة األخرية من حرب الدولتني أوضح وقد شهدت

 والداعم النزاع ذلك لتجدد األول اليوم من عنه واملعلن الواضح الرتكي املوقف من بدءًا احلدودي

وجاء ذلك التدخل الرتكي نابعًا من املصاحل االسرتاتيجية والقومية الرتكية  أرمينيا، ضد ألذربيجان

مع أذربيجان، حيث تعترب الشعب األذري مكون تركي يف األساس، على الرغم من أنه يصنف كثالث 

 يف اللعبة أصول احرتمت قد السابق يف تركيا أن من الرغم أكرب دولة شيعية بعد إيران والعراق، وعلى

 تغري أن األخرية املواجهة خالل من أرادت تركيا أن إال فيها، أساس كمتحكم روسيا مع املنطقة تلك

 لرتكيا االسرتاتيجية املواقع أهم من واحدة إىل امتدت قد املعارك أن بسبب املرة، هذه اللعبة اصول

مع  اجلورجية احلدود من بالقرب أذربيجان غرب مشال يف تقع اليت املنطقة وهي – توفوز – منطقة وهي

 الطاقة خطوط منها ومتر, جورجيا عرب برتكيا أذربيجان تصل اليت والوحيدة الربية املنطقة وهي تركيا،

 قارص – اجلورجية تبليسي – األذرية باكو – احلديدية السكة خط غرار على, الدولتني بني والنقل

 الذي, ارضروم, تبليسي, باكو, الطبيعي الغاز وخط, جيهان, تبليسي, باك النفط أنابيب وخط –  الرتكية

 – الطبيعي الغاز أنابيب خط إىل باإلضافة, األذري الطبيعي الغاز من 3مرت مليار 6.6 بنحو تركيا ميد

 أوروبا.  إىل ثم تركيا إىل قزوين حبر حقول من املستخرج أذربيجان غاز ينقل الذي – تاناب

النزاع رغم إعالنها أنها على احلياد، لكنها ال ختفي تعاطفها وبالنسبة إليران فقد تدخلت يف ذلك 

مع أرمينيا كحليف اسرتاتيجي معها، حيث مدت إيران أرمينيا بكل حاجتها من الطاقة أثناء ذلك 

القوقاز؛ ملنع اسرائيل والواليات  النزاع وغريه يف السابق؛ ألن أرمينيا هي احلليف االسرتاتيجي هلا جنوب

امة قواعد جتسسيه عليها، إضافة إىل خالف البلدين إيران وأذربيجان حول توجه أذربيجان املتحدة من إق

الراغب يف االبتعاد عن إيران وسياساتها القائمة على تفريخ مجاعات إيرانية داخل أذربيجان، والتقرب 

تسام حبر أكثر من الغرب وتركيا، وكذا إصرار أذربيجان على الوقوف أمام األطماع اإليرانية يف اق

يغب الدور االسرائيلي يف تلك احلرب والدعم الذي قدمته اسرائيل ألذربيجان عسكريا،  قزوين. ومل
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الطريا،ن وال ختفى اسرائيل حاجتها ألذربيجان؛ ألنها توفر هلا امكانية مراقبة كل  وخاصة يف جمال

خرية، وهو: فرنسا حتركات إيران يف تلك املنطقة، كما دخل العب جديد قديم يف هذه احلرب األ

لدعم أرمينيا حتت عباءة االحتاد األوروبي، والذي اندفع لذلك الصراع بسبب املنافسة القوية والصراع 

مع تركيا يف كثري من امللفات يف العديد من املناطق اجلغرافية، إال أنه مل يكن له تأثري يف حتويل 

 (.80) مسارات املعركة العسكرية بني الطرفني

 

 ة:  اخلامت   

تكشف نزاعات احلدود أحيانًا عن وجود ترابط بني اثارتها أو مجودها مع نوعية األنظمة         

السياسية القائمة وقتها، كما أنها تعد تسجياًل ملرحلة معينة لعالقات األطراف املختلفة، على الرغم 

ورا سلبيًا يف من وجود اجتاه طاٍغ بني احملللني ومراكز البحث يتحدث عن أن أكثر العوامل اليت تلعب د

حدوث نزاعات احلدود تعود لألسباب االقتصادية، إال أنه ومن خالل استعراض الباحث ألسباب 

النزاعات احلدودية، اتضح غري ذلك على الرغم من أهمية العامل االقتصادي، كأحد أسباب وقوع 

  وبالنسبة لإلجابة على أسئلة املشكلة البحثية: النزاعات احلدودية,

عن األسباب األكثر تأثريًا يف نزاعات احلدود، فإن األسباب السياسية  لنسبة للسؤال األول:فإنه با   

وخاصة األيديولوجية كانت هي احلاضرة يف كل النزاعات اخلاصة باحلالة الدراسية، وخاصة يف حالة 

ري من النزاع احلدودي بني الصني واهلند, فعندما سيطرت الصني على إقليم التبت واتبعتها بالكث

النشاطات، كان هدفها تأمني منطقة التبت، وربطها باملركز الصيين العاصمة الصينية بيكني، من 

أجل تأمني ذلك اإلقليم متاما من أي اخرتاق يؤثر على سكان اإلقليم، أو على األمن القومي الصيين، 

تواجدة يف الدولة ومنع حدوث أي تأثري من قبل السكان يف التبت على باقي اجلماعات البشرية امل

الصينية, وكذا تتويج ألحد أهم االسرتاتيجيات الصينية وهي العمل على توحيد كل األجزاء أو املناطق 

الصينية اليت سلبت منها يف فرتات معينة, على الرغم من احتواء إقليم التبت على الكثري من املوارد 

ا الدور األبرز يف سيطرة الصني على ذلك االقتصادية، إال أن العوامل أو األسباب السياسية كان هل

اإلقليم, بينما اهلند تقول: إن اإلقليم حيوى العديد من الرموز الدينية املهمة للهند, إذ توجد فيه الكثري 

 من املزارات الدينية اليت حيج هلا اهلنود سنويا. 

للعامل السياسي األذري، والذي كان -وال خيتلف األمر كثريا بالنسبة للنزاع اآلخر األرمين

والتارخيي واإلثين العرقي دور يف تثوير وتكرار ذلك النزاع، فأرمينيا رغم معرفتها األكيدة بعدم 

أحقيتها يف إقليم ناجروني كرباخ األذري، وفشلها املتكرر يف احلصول على أي حقوق هناك أثناء 

تطالب بضم ذلك اإلقليم مدعية  سعيها مع الدولة السوفيتية للحصول على حقوق يف ذلك اإلقليم؛ فإنها

بأن التنازل عن ذلك اإلقليم سوف يشجع األدريني على املطالبة بأراٍض أخرى من أرمينيا، وكذا أن ذلك 
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من األرمينيني، بينما أذربيجان % 95اإلقليم يقع حتت سيادتها من فرتات سابقة، واإلقليم يتشكل من 

 وجب كل الوثائق والواجبات القانونية، تطالب بعودة اإلقليم لوطنه األم أذربيجان مب

حول األدوات اليت استخدمتها دول النزاعات احلدودية اخلاصة بالدراسة يف  وبالنسبة للسؤال الثاني:   

إدارتها للنزاعات احلدودية، فهي تكاد تكون واحدة يف احلالتني، وهي األداة العسكرية؛ فقد حسمت 

رية منذ بدايات النزاع يف بداية الستينيات من القرن املاضي، الصني نزاعها احلدودي بالقوة العسك

على الرغم من حصول تغيري يف استخدام األداة السياسية التفاوضية يف حلحلة بعض املشاكل احلدودية 

بني الصني واهلند، وكذا عرب قيام العديد من املشاريع االقتصادية املشرتكة يف احلدود بني الدولتني، 

حلدودي بني أرمينيا وأذربيجان فقد كانت األداة العسكرية هي األداة الوحيدة اليت مت من أما النزاع ا

 خالهلا إدارة النزاع احلدودي بني الطرفني،بل إنه مت استخدام تلك األداة بكثافة وعنف شديد. 

ننا القول: إن واملتعلق بأدوار األطراف اخلارجية يف تلك النزاعات؛ فإنه ميك وبالنسبة للسؤال الثالث:   

الدور اخلارجي أو أدوار األطراف اخلارجية كان غائبًا متاما يف حالة النزاع احلدودي بني الصني واهلند, 

والذي رمبا يعود إىل عدة أسباب منها: أن الصني حسمت املوقف بشكل مبكر جدًا, وكذا لوجود 

هلندي على املناطق األخرى اليت قناعات هندية أن إقليم التبت هو إقليم صيين لكن كان االعرتاض ا

سيطرت عليها الصني وهي يف األساس أراٍض هندية, وكذا خوف الطرفني من االجنرار إىل طلب 

املساندة من األطراف األخرى مما قد جير معه حربًا كربى, نظرًا ملا تتمتع به الدولتان من مساندة قوية 

لكان من القوة العسكرية عدة وعتادًا ما يكفيهما أيامها من األقطاب العاملية, كما أن الدولتني متت

من االعتماد على أنفسهما من طلب أي مساندة, مع التأكيد بأنه كان هناك مساندة معنوية إعالمية 

 لتلك األطراف, جلعل كل طرف يقف ندا للطرف اآلخر ليس إال. 

ول من حيث مساندة وتدخل وبالنسبة للنزاع اآلخر األرمين األذري؛ فإنه على العكس من النزاع األ

األطراف اخلارجية يف مساندة أحد أطراف النزاع بشكل مباشر, وغري مباشر بل إن هناك  -بل تغلغل -

أطرافًا خارجيًة تدخلت يف ذلك النزاع، ليس من أجل مساندة أحد األطراف ضد الطرف اآلخر، بل من 

طراف النزاع، وذلك مثل ما حدث مع أجل الوقوف ضد أحد األطراف اخلارجية اليت وقفت مع أحد ا

 التدخل األوروبي الفرنسي حتديدًا للوقوف ضد تركيا اليت وقفت مع أذربيجان.  
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