
 ةالجغرافية السياسي
 

 االقليم الجغرافي و الدولة: محاضرة

 عبد الرضا اعياد. د . بأشراف أ 

 

 

 



 سيادة الدولة: رابـعـاً 

وعلى , تمارس الدول سيادة مطلقة ضمن حدودها السياسية •
وقد ضمن مؤتمر . وفي اجواءها , مياهها االقليمية والداخلية 

م لدول العالم حق المرور البري 1919باريس الذي عقد عام 
وفي كثير من االحيان تكون . للطائرات في اجواء الدول المختلفة 

اما بسبب عدم , سيادة الدول على اقليمها الجغرافي منقوصاً 
او نتيجة عدم االتفاق بين , اعتراف الدول االخرى بهذه السيادة 

الدول المجاورة على منح السيادة الحدها على منطقة جغرافية 
او فرض , ويتم فرض السيادة عن طريق االحتالل . محددة 

االمر الواقع بعد السيطرة العسكرية على منطقة معينة لفتره 
وقد يتم فرض السيادة بواسطة نقل الملكية من . طويله من الوقت 

او نتيجة , دول ألخرى بموجب اتفاقيات او معاهدات دولية 
 .لقوانين حماية تفرضها االمم المتحدة 



 القلب الحيوي للدولة : خامساً 

والسياسية للدولة , منطقة القلب في الدولة هي منطقة القيادة االقتصادية •
وليس بالضرورة , وهي منطقة التركز الحضاري والقومي في الدولة . 

كما انه , ان يكون ذلك القلب هو في موقع الوسط من الناحية الجغرافية 
 . ليس  بالضرورة ان يكون العاصمة السياسية لها 

حيث , وغالباً ما تعد منطقة القلب مركزاً النطالق فكرة قيام الدولة •
من اجل ذلك يشعر . انطلقت فكرة قيام الدولة من ذلك االقليم او المنطقة 

سكان تلك الدولة بحبهم وانجذابهم لذلك االقليم الذي منه بدأت وتكونت 
ونجد هذا الشعور عن الروس الذين عادوا  . فكرة انشاء هذه الدولة 

ثم انطلقوا , التي احتموا بغاباتها من المغول والتتار , لعاصمتهم موسكو 
ثم احتموا بتلك الغابات التي . العظمى  أمبراطوريتهممرة اخرى لتكوين  

ومرة ثالثة زمن الغزو , م 1912تحيط بموسكو زمن غزو نابليون عام 
 .  النازي في الحرب العالمية الثانية 



حيث , ومنطقة القلب الحيوي هي منطقة التركز الحضاري والقومي 
يسكن قطاع واسع من ابناء القومية التي تشكل الدولة ان كانت 

وهي غالباً ما تضم  . تتكون من مجموعة من االعراق والطوائف 
غير انه ليس من الضروري ان يحتوي , العاصمة السياسية للدولة 

,  ويسكن منطقة القلب الحيوي قطاع واعي من السكان . عليها 
 .والتقدم الفكري الوعي االجتماعي , يمتاز بالنضوج السياسي 

,   ويتمتع القلب الحيوي للدولة بصفة قيادية من الناحية االقتصادية 
ففيه تتجمع المنشأة االقتصادية . فهو بمثابة القلب االقتصادي للدولة 

.  واالستثمارات التي على اكتافها يقوم االقتصاد الوطني للدولة 
وتضطلع هذه المنطقة في كثير من االحيان بالدور القيادي في 

وتتجمع فيها . النهوض باالقتصاد الوطني وتشغيل االيدي العاملة 
رؤوس االموال التي ترفد االقتصاد الوطني بما يحتاجه من سيولة 

 .مالية 



وتعد منطقة القلب الحيوي للدولة اقليم تركز القيادات •

ففيه تتجمع قيادات الدولة واحزابها . السياسية واالقتصادية 

ويحتوي القلب الحيوي . السياسية ومقار منظماتها المختلفة 

في حالة كونه العاصمة السياسية على البعثات السياسية 

ويشهد معظم االنشطة السياسية . والدبلوماسية للدول االخرى 

 . واالقتصادية التي تشهدها الساحة الوطنية 



العاصمة والعوامل المؤثرة على : سادسـا ً

 اختيارها

وتحتضن السفارات , هي مركز السيطرة السياسية في الدولة •
ومكان اقامة , و الوزارات , والقنصليات االجنبية  , 

وغالباً ما تقع العاصمة في اقليم القلب الذي . السياسيين 
غير ان بعض العواصم انشئت في اقاليم مستقلة . تحدثنا عنه 

ومثال ذلك , كحلول وسط بين االقاليم الجغرافية في الدولة 
عاصمة الواليات المتحدة واشنطن التي اقيمت في اقليم 

وكذلك عاصمة استراليا كانبيرا . مستقل وهو اقليم كولومبيا 
التي اقيمت في اقليم خاص غير تابع الحد الواليات 
االسترالية ومن العوامل المؤثرة على اختيار الموقع 

 :الجغرافي للعاصمة 



 :عوامل ظاهرية 1.
او ,والموقع الجغرافي المتوسط بالنسبة لألقاليم الجغرافية •

المجموعات العرقية المختلفة هو اهم العوامل الظاهرية التي 
ومن العواصم التي . يمكن أن تؤثر على اختيار مكان العاصمة 

اختيرت ألسباب ظاهرية بعض العواصم االوروبية كباريس و 
وهناك عواصم بديلة اعيد اختيار . روما كمواقع متوسطة 

التي اختيرت في موقع , مواقعها ألسباب ظاهرية مثل مدريد 
وقد تؤدي العوامل . واسالم اباد عاصمة الباكستان , متوسط 

فاختارت  جمهورية , الظاهرية الى اختيار عواصم مقسمة 
جنوب افريقيا بريتوريا كعاصمة سياسية لتوسطها  وكيب تاون 

كعاصمة اقتصاديه بسبب موقعها الساحلي ذي األهمية االقتصادية 
وينطبق ذلك على صنعاء وعدن العاصمتين . كميناء بحري 

 .السياسية واالقتصادية لليمن الموحد



 :عوامل تاريخية تقليدية .  2
او حضارية , ترتبط بعض العواصم مواقعها الجغرافية ألسباب تاريخية •

وكثيرا ماتعاني العواصم التقليدية . و روما , اثينا , باريس , لندن : مثل 
لذلك كثيرا ما تفرض . من مشاكل االزدحام واالكتظاظ السكاني 

وتركز االنشطة , الحكومات قيودا على البناء و االنتشار العمراني 
 .االقتصادية و السياسية عن طريق تشجيع االستثمارات خارج العاصمة 

ومن االمثلة على تأثير العوامل التاريخية ما اشرنا له سابقاً من اعادة •
وتمثل .  لننغرادالروس عاصمتهم الى موسكو بعد ان كانت نقلت الى 

ومثل . تلك العودة رمزاً للعودة الى عصر الخير واالزدهار االقتصادي 
الى دلهي عاصمة الهند حتى القرن  كلكتاذلك اعادة العاصمة الهندية من 

الى ( القسطنطينية)ونقل العاصمة التركية من اسطنبول . السابع عشر 
والعودة الى قلب , انقرة كرمز البتعاد تركيا عن االرتباط االسالمي 

التي انتهجها كمال اتاتورك الذي تولى  التتريكتركيا كعنوان لسياسة 
 .  م  1923الحكم في تركيا عام 

 



 :عوامل قومية . 3

قد يتم اختيار الموقع الجغرافي للعاصمة اعتماداً على عوامل •

فكثيراً يتم اختيار موقع العاصمة في موقع . عرقية وطائفية 

التركز الحضاري لمجموعه قومية معينة لها ارتباط وثيق 

في حين تنظر المجموعات العرقية , بالدولة وفكرتها 

ومثال . االخرى نحو الخارج او نحو االنفصال عن الدولة 

. ذلك اختيار موقع العاصمة موسكو في االقليم للسالف 

واختيار بلغراد عاصمة يوغسالفيا السابقة والحالية في اقليم 

الصرب االكثر تأييداً لفكرة الوحدة بين الجمهوريات 

 .  اليوغسالفية 



 :عوامل االتصال التجاري والحضاري . 4

كثيراً ما يتم اختيار العواصم كنقاط اتصال بين االقاليم •

وفي حاالت كثيرة يتم اختيارها في موقع . السياسية والدول 

الذي اختاره االنجليز كمركز تجاري  كلكتاساحلي مثل ميناء 

يخدم اهدافهم االستعمارية بالسيطرة على ثروات 

ويمكن مالحظة ذلك على عواصم . المستعمرات الهندية 

الدول االفريقية التي تقع في معظمها على السواحل لنفس 

وتقع عاصمة ايرلندا دبلن في موقع اتصال بين . األسباب 

 ( . نورمناالنجلو )االيرلنديين واالنجليز 



 :الموقع المتقدم . 5

في محاولة لوقف اي محاولة لتقدم االعداء باتجاه اقليم الدولة •

.  تقوم الدولة بخطوة نقل العاصمة باتجاه الدولة المعادية , 

ومن االمثلة على ذلك استبدال كراتشي العاصمة الباكستانية 

اباد التي تقع في موقع متقدم باتجاه  بأسالم, م 1965عام 

في محاولة لمنع االخيرة من السيطرة على اية منطقة , الهند 

وهي محاولة للمطالبة بأراضي يقنطها المسلمون , حدودية 

تعد الهور العاصمة . )في كشمير التي تسيطر عليها الهند 

فيما تعد اسالم اباد التي تقع في اقصى , السياسية للباكستان 

 ( .  شمال شرق البالد العاصمة االقتصادية 



 :موقع الحل الوسط . 6
وهي المدينة التي ال يزيد عدد , فقد اختيرت العاصمة االسترالية كانبيرا •

في موقع وسطي بين مدينتي سدني و , الف نسمة  150سكانها عن 
 3وقد تم التجاوز عن سدني التي يزيد عدد سكانها عن .  مالبورن

واختير موقع كانبيرا تأكيداً من الحكومة على عدم , ماليين نسمة 
ومن . وتعزيز الوحدة الوطنية ألستراليا , االنحياز ألي من المدينتين 

االمثلة على ذلك ايضاً اختيار واشنطن في موقع وسطي بين الشمال 
الى موقع اكثر , فقد نقلت االدارة السياسية من نيويورك . والجنوب 

التي شكلت الواليات  13في منتصف المسافة بين الواليات ال , وسطية 
كما تم فصلها عن التبعية السياسية ألي من الواليات الثالثة . المتحدة 

له , عشر عن طريق استمالك نطاق خاص بها اطلق عليه نطاق كولمبيا 
 .  ادارة فدرالية خاصة 

واالنجليز في كندا الى نقل , كما ادى الصراع العرقي بين الفرنسيين •
العاصمة الكندية اكثر من ست مرات منذ قيام دولة كندا فقد اختارت 

 الحكومة الكندية مدينة كينجستون التي تقع في موقع جغرافي



الفرنسي في جنوب شرق كندا  الكوبكمتوسط تقريبا بين اقليم •
و  1841وبين اقليم االنجليز في الجنوب الغربي بين عامي 

,   الكوبكثم نقلت الى مونتلاير االقرب الى اقليم . م  1844
ومرة ثانية نقلت الى مدينة . م  1849_  1844بين عامي 

و  1849االقرب الى اقليم االنجليز بين عامي , تورنتو 
ومرة ثالثة الى مدينة كوبيك في قلب االقليم .  1951

ثم عادت الى تورنتو . م  1955_  1851الفرنسي بين عام 
ومرة خامسة الى كوبيك بين . م  1859_ 1855بين عام 

واخيراً استقرت العاصمة الكندية . م  1865و  1859عامي 
 .م  1865في اوتوا المتوسطة عام 



 :من اجل التخطيط السليم .7
يتم اختيار العاصمة او نقلها لتسهيل السيطرة على اجزاء الدولة المختلفة •

والتقليل من تكاليف اقامة شبكات االتصال والمواصالت بين العاصمة , 
 1964ومن امثلة ذلك نقل عاصمة مالوي عام . واجزاء الدولة المختلفة 

كما نقلت عاصمة . في وسط الدولة  ليلنغويمن زومبا االنجليزي الى 
فقد تم . الى فيدميا لنفس السبب  ايرسمن بيونس  1986االرجنتين عام 

التخطيط المسبق لبناء العاصمة داخل البالد بهدف جذب انتباه الحكومة 
حيث نقلت . وزيادة اهتمام في تطويرها و تنميتها , للمناطق الداخلية 

الساحلية التي تقع على طرف الدولة الى  ايرسالعاصمة من بيونس 
كما ان رغبة الحكومة في التقليل من االزدحام السكاني . الداخل 

ولنفس . االقتصادي في العاصمة القديمة كان احد االسباب وراء نقلها 
السبب االخير نقلت العاصمة البرازيلية من ريو دي جانيرو الى برازيليا 

وزادت , فقد زاد االزدحام وتعاظمت مظاهر الضوضاء والتلوث . 
مساحة التجمعات السكانية الفقيرة واالبنية غير المرخصة التي تنتشر في 

االمر الذي دفع الحكومة الى التفكير في بناء , نواحي العاصمة ريو 
 .  عاصمة جديدة منظمة وتمتلك البنى التحتية الالزمة في برازيليا 



 


