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 مقدمة
 

 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا 
 محمد سيد المرسلين

 ...وبعد
يسعدنى أن أقدم كتاب أوروبا الجديدة دراسة إقليمية لكل         

غلين بالبحث الجغرافى بوجه عام والمهتمين بالدراسات       المشت
الجغرافية اإلقليمية بوجه خاص، حيث يهدف هذا الكتاب إلى         
تزويد الطالب والدارسين بالمعـارف الجغرافيـة الخاصـة         

 تلك القارة على الرغم     ،بإحدى قارات العالم وهى قارة أوروبا     
 من صغر مساحتها فإنها هى التى شـكلت خريطـة العـالم           

السياسية عبر العصور من خالل احتاللها ألجزاء كبيرة من         
العالم فى شكل مستعمرات، أو فرض سيطرتها على أجـزاء          
أخرى من خالل ما يعرف باالستعمار الثقافى أو االسـتعمار          

 .االقتصادى



وقد زخرت المكتبة العربية بالعديد من مؤلفات الجغرافيا        
اءت هذه المؤلفات فى    اإلقليمية والخاصة بقارة أوروبا، قد ج     

شكل دراسة مستقلة بالقارة، ومن أبرز الكتاب الذين تنـاولوا          
القارة فى شكل دراسة مستقلة قائمة بذاتها األسـاتذة جـودة           

محمـد   ،١٩٨٢، حسن عبـد العزيـز       ١٩٨٢حسنين جودة   
 ٢٠٠٠، خميس الزوكة    ١٩٩٧، دولت صادق    ١٩٨٨متولى  

 .٢٠٠١حسن أبو العينين 

دراسة القارة ضمن جغرافية أوراسيا     كما تناول البعض    
، ١٩٨٦/ ١٩٨٥ومن أمثال هؤالء محمد المعتصم وزمالئه       

محمد إبـراهيم   و،  ١٩٩٦جودة حسنين جودة، خميس الزوكة      
 .١٩٩٨حسن 

ووسط هذا الخضم الهائل من هذه المؤلفات حاولنا وضع         
كتابنا جغرافية أوروبا الجديدة دراسـة إقليميـة مسـتفيدين          

 األساتذة الكبار مراعين أن يتميز هذا الكتـاب         بكتابات هؤالء 
بالشمولية وتنوع الموضوعات وسهولة العرض، مع التعرض       
لدراسة التغيرات السياسية التى شهدتها قارة أوروبا بعد تفكك         

وقد راعينـا فـى     . ١٩٩١يوغسالفيا واالتحاد السوفيتى عام     
خاصة اعتمادنا لجمع المادة العلمية واإلحصاءات والبيانات ال      



والتى تتميز  ) اإلنترنت(بالكتاب على شبكة المعلومات الدولية      
بحداثة إحصائياتها ودقة بياناتها، والحقيقة فإن المؤلف يكـن         
كل الشكر للمسئولين عن المواقع التى استقى منهـا بياناتـه           
على شبكة اإلنترنت، وقد بذل المؤلف جهداً كبيراً فى ترجمة          

ربية، فضالً عن بعـض المؤلفـات       هذه البيانات إلى اللغة الع    
 وقد تم عرض المـادة العلميـة        ،األجنبية التى تناولت القارة   

بشكل سلس بحيث يستطيع القارئ العادى أن يتابعهـا فـى           
 .سهولة ويسر

علـى  مل  تويضم هذا الكتاب بين دفتيه أربعة أبواب تش       
، حيث جـاء البـاب األول تحـت عنـوان           أثنتا عشر فصالً  

 العامة للقارة وشمل فصلين، الفصل األول       المالمح الجغرافية 
تناول شخصية القارة، بينما تعرض الفصل الثانى للخريطـة         

 .السياسية للقارة

أما الباب الثانى فقد تعرض لدراسة المالمح الجغرافيـة         
الطبيعية للقارة وشمل ثالثة فصول، حيـث تنـاول الفصـل           

 بينما  الثالث التركيب الجيولوجى ومظاهر السطح فى القارة،      
تعرض الفصل الرابع لدراسة مناخ القارة، فى حين اشـتمل          



الفصل الخامس على دراسة للتربة والنبـات الطبيعـى فـى           
 .القارة

وجاء الباب الثالث تحت عنـوان المالمـح الجغرافيـة          
البشرية للقارة، حث اشتمل على فصلين حيث تعرض الفصل         

السـابع  السادس لدراسة سكان القارة، بينما تنـاول الفصـل          
أما الباب الرابع واألخير فجاء     . للنشاط االقتصادى فى القارة   

تحت عنوان الدراسة اإلقليمية لقارة أوروبا، حيـث قسـمت          
القارة إلى خمسة أقاليم جغرافية وتناولنا على كل إقليم إحدى          

وقد شمل هذا الباب علـى      . الدول كنموذج للدراسة اإلقليمية   
ثامن لدراسـة إقلـيم     خمسة فصول، حيث تعرض الفصل ال     

غرب أوروبا وتعرضنا للمملكة المتحدة كنمـوذج للدراسـة         
اإلقليمية لهذا اإلقليم، ثم تناول الفصل التاسـع إقلـيم وسـط            
أوروبا وتعرضنا لدراسة ألمانيا االتحاديـة كنمـوذج لهـذا          
اإلقليم، ثم الفصل العاشر والذى تناول إقليم جنوب أوروبـا          

لدراسة اإلقليمية، ثم الفصل الحادى     وتناولنا إيطاليا كنموذج ل   
عشر الذى تعرض لدراسة إقليم شـمال أوروبـا وتعـرض           
لدراسة النرويج كنموذج للدراسة اإلقليمية، وأخيراً الفصـل        



الثانى عشر الذى تناول دراسة إقليم شـرق أوروبـا وفيـه            
 تعرضنا لدراسة رومانيا كنموذج للدراسة اإلقليمية

 أن أكون قد وفقت فى تقـديم        وفى النهاية أتمنى من اهللا    
هذا العمل المتواضع خدمة للعلم والوطن، وال أدعى الكمـال          

 .فيما قدمت ولكننى أرجو ثواب المجتهد

 وعلى اهللا قصد السبيل إنه نعم المولى ونعم النصير

     
 دكتور                   

        
 ٢٠٠٥ أغسطسلهرم فى ا                                     



 
 
 

  
    

 

 شخصية القارة: الفصل األول

 االخريطة السياسية لقارة أوروب: الفصل الثاني



 شـخصية القـارة

 مقدمة
تعد قارة أوروبا ثانى أصغر قارات العالم السبع بعد 

 كيلو متر ١٠,٣٥٥,٠٠٠استراليا، حيث تبلغ مساحتها نحو 
من % ٧، أى ما يعادل ) ميل مربع٣,٩٩٨,٠٠٠(مربع 

 .مساحة العالم، إال أنها من أكثر القارات كثافة بالسكان

 فى الواقع من الناحية الجغرافية شبه وتعد قارة أوروبا
جزيرة غير منتظمة الشكل تمثل امتداد غربى لقارة آسيا التى 
تكبرها أربع مرات فى المساحة، حيث تحيط بها المياه من 
ثالث جهات هى الشمال والجنوب والغرب، وأن خط التقسيم 
التاريخى الممثل فى جبال األورال والذى يفصل بين أوروبا 

 . وأوربا الغربية فى غير محلهالشرقية

ولم يفهم المؤرخ اليونانى هيرودوت لماذا يطلق  
 على أوروبا أو لماذا يميزون ثالث )قارة(معاصروه اسم 

 على أرض كان -) أفريقيا( أوروبا وآسيا وليبيا -قارات 
أما ألكسندر همبولت فقد . يعتبرها مساحة متصلة من اليابس



 فى حين )أوراسيا(يابس أسماها اعتبر أوروبا جزء من كتلة 
أن هاسينجر األلمانى وهالفورد ماكيندر البريطانى قد أيد 
فكرة الكتلة الواحدة التى أطلق عليها األخير اسم جزيرة 
العالم أو الجزيرة العالمية التى تتكون من أوروبا وآسيا 

 .)١(وأفريقيا

كما أن جون جوتمان كان يرى أن قارة أوروبا ال تكاد 
ق أن تسمى قارة، ومع ذلك فإنها كانت وما تزال جزءاً تستح

 وتبعاً لهذا الوصف )٢(من الكرة األرضية متزايد األهمية
تكون روسيا الواقعة غربى سلسلة جبال األورال جزءاً من 

 .أوروبا، وهى حقيقة أكدها هذا العالم

 فقد كان مفهوماً منذ زمن بأنها )أوروبا(أما عن الكلمة 
 وتعنى أرض )Eribأرب (لمة السامية مشتقة من الك

الغروب أو األرض الواقعة فى الغرب لتمييزها عن آسيا 
التى كانت تقع ما وراء ) Asuوالتى كان يطلق عليها آسو (

                                              

جغرافية أوروبا دراسة موضـوعية، دار      : حسن عبد العزيز أحمد   ) ١(
 .٥، ص ١٩٨٢المريخ، الرياض 

(٢)Gottmann, J., AGeography of Euwope, New Yourk 

١٩٥٤, p. ١. 



 أو )أرض الشرق(بحرى إيجة والبحر المتوسط وتعنى 
وحديثاً ظهر اشتقاق أغريقى لمعنى كلمة . )أرض الشروق(
 - Broadذات الوجه العريض (ى  يقول بأنها تعن)أوروبا(

Facedوقد يكون األغريق قد أطلقوا ) أو األرض الواسعة 
هذا التعبير للمناطق الشاسعة التى كانت تقع إلى الشمال من 
موطنهم الضيق والمحصور فى منطقة بحر إيجة المكون من 

كما أن اسم أوروبا ربما يكون مشتق . جزر وأشباه الجزء
 وهى أبنة أحد آلهة الجمال فى Europaمن كلمة أوروبا 
 .)٣(األساطير اإلغريقية

أما اإلغريق فقد كانت معلوماتهم الجغرافية عن أوروبا 
وخاصة األقاليم الشمالية والغربية منها ناقصة وسطحية، 
وحتى الرحالة المشهور هيرودوت لم تعد معلومات تلك 
 المناطق الغربية مثل البحر األسود وبحر آزوف فى حين أن

الحواجز الجبلية والغابات وبرودة الشتاء فرضت عزلة بين 
أما شمال وغرب . داخل أوروبا وبين منطقة البحر المتوسط

أوروبا فقد كان معزوالً تماماً قبل رحلة يايثيس المارسيلى 
                                              

 - ).اإلنترنـت (كما تطالعنـا بـه شـبكة المعلومـات الدوليـة      ) ٣(
http//:encarta.msn.com.  



م ووقع على عاتق الرومان اكتشاف هذه . ق٣٠٠عام 
ستطاع المناطق النائية من القارة فأثناء غزواتهم البرية ا

الرومان أن يخضوا تحت سيطرتهم ليست بريطانيا فحسب 
بل اكتشفوا وفتحوا أجزاء كبيرة من أوروبا الداخلية، وامتد 
نفوذهم إلى ما وراء نهرى الراين والدانوب وظهرت شبه 
 .جزيرة اسكنديناوه فى خريطة بطليموس المشهورة كجزيرة

تراود  فكرة )أوروبا(وهكذا وبهذا المفهوم الغامض ظلت 
أذهان قليل من العلماء والفالسفة والكتاب وصانعى الخرائط، 
ثم تبنى اليهود فكرة العالم الثالثى من األغريق القدماء 
. وأدعوا أن أوروبا استعمرت بواسطة ساللة يافث بن نوح
. أما بالنسبة للرومان فإن اسم أوروبا لم يكن يعنى الكثير لهم

ومانى المتحضر والعالم العالم الر. فقد كان لهم عالمان
 .)٤(البربرى المتأخر والواقع خارج نطاق اإلمبراطورية

أما فى العصور الوسطى وخاصة بعد أن وجدت 
الشعوب المسيحية نفسها محاطة بأخطار مسلمة، فقد برزت 

                                              

جغرافية أوروبا، مرجع سبق ذكره، ص      : حسن عبد العزيز أحمد   ) ٤(
٨. 



فكرة أوروبا كوحدة إقليمية وخاصة بعد الحرب الصليبية 
كن حتى فى ول. التى أعطت مفهوما واضحاً كمعقل للمسيحية

هذه الوحدة كانت مؤقتة فقد كانت هناك اختالفات فى الجنس 
واللغة والدين وطرق المعيشة والتاريخ تشجع االنقسام 
وخاصة بعد ظهور حركة اإلصالح الدينى وبروز القومية 
وظهور الفاشية والشيوعية والتى أدت إلى تبعثر فكرة أوروبا 

وفى خالل . ركةالمبنية على األيدلوجية والسياسة المشت
القرون الثالثة األخيرة شهدت أوروبا انهيار أمبراطورياتها 

وهكذا وتدريجياً أصبحت . وتالشت الفكرة األساسية لوحدتها
أوروبا تعبيراً جغرافياً أكثر من كونها تعبيراً سياسياً أو 

 .)٥(دينياً

 :شخصية القارة من النواحي الطبيعية) أ
لشمالية المعتدلة الباردة تقع قارة أوروبا فى العروض ا

 Puntaْ شماالً عند رأس طريفة ٣٦فيما بين دائرتى عرض 

de Tarifaشماالً عند رأس ٧١ فى جنوب أسبانيا، و ْ
 أو ما يعرف Cape Nordkinnنوردكين فى النرويج 

                                              

 .٨المرجع السابق، ص) ٥(



.  درجة عرضية٣٥بالرأس الشمالى، وبذلك تمتد القارة نحو 
ند رأس روكا ْ غرباً ع١٠وتمتد القارة بين خطى طول 

Cabo de Rocaشرقاً الذى يقع عند ٦٠ فى البرتغال، و ْ
 .)٦(المنحدرات الشمالية الشرقية لجبال األورال فى روسيا

 .الموقع الجغرافى للقارة) ١(وتوضح الخريطة رقم 

وقد أثر الموقع الجغرافى لقارة أوروبا فى مراحل 
التى أتت تعميرها بالسكان وانتشار السكان فيها وفى المسالك 

منها الهجرات البشرية وفى مناطق تركز الحضارات البشرية 
القديمة وانتشارها فى العالم القديم، وفى مراحل االستغالل 
االقتصادى لموارد القارة الطبيعية، واتجاه سكان سواحل 
القارة إلى البحر المجاور ومن ثم إنشاء الموانى والثغور 

 والكشوف الجغرافية فى المالحية والقيام بعمليات اإلبحار
القرن الخامس عشر الميالدى، وانتشار بعض سكان أوروبا 
وحضارتهم وثقافتهم فى أراضى العالم الجديد ومكانة أوروبا 
االقتصادية والحضارية والثقافية بين أجزاء العالم أجمع 

 .طوال فترات التاريخ

                                              

(١) http;//encarta.msn.com/encent/refpages/refarticle. 



أما عن حدود القارة فنجد أنه يحدها من الشمال المحيط 
جمد الشمالى ومن الجنوب البحر المتوسط ومضيقى المت

البوسفور والدردنيل وبحرى مرمرة واألسود ومن الغرب 
المحيط األطلنطى، فى حين أن حدودها من الشرق مع قارة 
آسيا غير واضحة، وإن كانت جبال األورال تعتبر الحد 

وفى كثير من األحيان يشار إلى قارتى . الفاصل بين القارتين
وآسيا على أساس كونهما قارة واحدة تعرف باسم أوروبا 
ولم تقف هذه الحدود الشرقية عقبة بين  . Eurasiaأوراسيا 

أوروبا وآسيا، بل إن المنطقة السهلية بين جبال األورال 
 كم كانت المعبر ٥٠٠وبحر قزوين والتى يبلغ اتساعها نحو 

الذى سلكته الهجرات البشرية واستخدمه الغزاه اآلسيويون 
 .على امتداد عصور التاريخ المختلفة

ويتضح من خالل موقع القارة السابق اإلشارة إليه أن 
قارة أوروبا تقع فى معظمها فى المنطقة المعتدلة الشمالية، 

 يقع داخل - فى الشمال -وال نجد سوى جزء صغير منها 
ْ شماالً يقطع ٤٠الدائرة القطبية الشمالية، ذلك أن خط عرض 

رتغال من نصفهما، كما أنه يقطع الطرف الجنوبى أسبانيا والب
من إيطاليا ويمر عبر اليونان إلى الجنوب من البحر األسود، 



 .ليعبر بعدها بحر قزوين

وأوروبا قارة شبه جزيرة حيث تتألف من مجموعة 
كبيرة من أشباه الجزر مثل شبه جزيرة إسكنديناوة، وشبه 

 جزيرة البلقان، جزيرة أيبريا، وشبه جزيرة إيطاليا، وشبه
باإلضافة إلى وجود . وشبه جزيرة كوال، وشبه جزيرة كانين

العديد من الجزر الواقعة أمام سواحلها القريبة مثل جزر 
أيسلندا والجزر البريطانية وجزر أيرلندا، وأمام سواحلها 
الشمالية تقع جزر نوفايازيمليا، وجزر سلفبارد، وجزر زيمليا 

عن الجزر المتناثرة فى الجنوب حيث فرانتسا إيوسيفا، فضالً 
البحر المتوسط مثل جزر البليار وكورسيكا وسردينيا وصقلية 

 .وقبرص ومالطة وكريت

وتتميز قارة أوروبا بطول سواحلها بالنسبة لمساحتها 
وتفوق فى ذلك كل القارات، حيث يبلغ طول هذه السواحى 

 ألف ميل، ويرجع هذا إلى تداخل الكثير من البحار ٣٠
واألذرع المائية فى اليابس األوربى وكثرة الخلجان، بحيث ال 

كم عن ١٦٠٠يوجد أى جزء من أوروبا يبعد أكثر من 
البحر، فى حين أن مركز القارة اآلسيوية يبعد حوالى 

: كم عن البحر، وأهم األذرع البحرية فى القارة هى٣٠٠٠



 فى Baltic Sea) البحر البلطى(بحر الشمال وبحر البلطيق 
 فى الجنوب الشرقى Caspian Seaلشمال وبحر قزوين ا

 .والبحر المتوسط وبحر إيجه والبحر األسود فى الجنوب

 :)٧(وأهم هذه البحار هى
 :Baltc Sea )بحر البلطيق(البحر البلطى * 

 ألف ميل مربع، وهو ذو قاع منعزل ١٨٠تبلغ مساحته 
  قدم٥٠ قدم فى الشمال، ١٠حيث ال يزيد متوسط عمقه عن 

فى الجنوب، كما أن خلوه من التيارات البحرية وموجات المد 
والجزر تجعله صالحاً للمالحة، وإن كانت الحركة المالحية 
تتوقف به شتاء حيث يتجمد معظمه، وهذا البحر تنصرف 

 . مساحة قارة أوروبا١/٥إليه 

 Black Sea :البحر األسود* 
ن  مساحة أوروبا، وهو خالى م١/٥يصرف مساحة تبلغ 

الصخور ومن الجزر كما أنه عميق، وتواجه المالحة فيه 
 .بعض الصعوبات ومنها شدة عمقه، والعواصف، والضباب

                                              

راسيا اإلقليمية، كلية اآلداب، جامعـة      جغرافية أو : جودة التركمانى ) ٧(
 .٥١، ص ١٩٩٨القاهرة، 



 Caspian Sea :بحر قزوين* 
يفصل بحر قزوين بين قارتى أوروبا وآسيا، وهو من 
أكبر البحار المغلقة فى العالم، وتقل به الموجات المدية، وهو 

وهو مخرج .  العواصفضحل، والمالحة صعبة به لشدة
لنهر الدانوب، وهو يمثل بقايا بحر قديم كان يوجد فى 
األزمنة الجيولوجية الماضية، وكان يمتد من المحيط المتجمد 

 .الشمالى نحو الجنوب ومن الغرب حتى البحر األسود

 Mediterranean Sea :البحر المتوسط* 

اً وهو أهم بحار القارة وأوسعها مساحة، وأكثرها امتداد
وتبلغ مساحته . وتشعباً وأبعدها تأثيراً من الناحية الحضارية

، وهو بحر داخلى شبه مغلق يحد ٢ مليون كم٢,٥حوالى 
أوروبا من ناحية الجنوب ويحيط به اليابس من جميع الجهات 
تقريباً، وال يوجد له سوى منفذين أحدهما صناعى وهو قناة 

طبيعى وهو السويس التى تصله بالبحر األحمر، واآلخر 
كم، ويتراوح عرضه ٥٧,٦مضيق جبل طارق البالغ طوله 

كم، وهو يربط البحر المتوسط بالمحيط ٣٦,٨ - ١٢,٨بين 
ويقدر أقصى امتداد للبحر المتوسط بين الشرق . األطلنطى

كم، وبين الشمال والجنوب حوالى ٣٦٨٠والغرب نحو 



 ١٦٨٩٦ كم، فى حين يبلغ أقصى عمقاً لمياهه حوالى ١٤٠٠
دم تحت منسوب سطح البحر، وتعرف أجزاء من البحر ق

المتوسط بأسماء محلية خاصة منها البحر األلبورانى والبحر 
الليجورى، والبحر التيرانى والبحر األدريانى والبحر األيونى 

 .)٨(وبحر إيجه

وهناك بحار أخرى مثل البحر األبيض الروسى والذى 
 بينما ،للمالحةعميق وصالح بحر يقع فى شمال القارة وهو 

بحر الشمال ضحل وبه حواجز رملية عديدة، والمالحة به 
 .صعبة بسبب العواصف

وأوروبا قارة تتباين فيها الظاهرات الجغرافية الطبيعية 
ويمتد عبرها من الغرب إلى الشرق سلسلة من الجبال 
المرتفعة مثل جبال األلب والبرانس والكربات وامتداداتها فى 

 وعلى الرغم من وجود عدد من -ان شبه جزيرة البلق
الثغرات التى تمثل طرقاً تخترق هذه الجبال، إال أنها توجد 

 .نوعاً من التقسيم واالختالف بين الشمال والجنوب

                                              

أوربا دراسة فى الجغرافيـا اإلقليميـة، دار        : محمد خميس الزوكة  ) ٨(
 .٢٠ - ١٩، ص ص ٢٠٠٠المعرفة الجامعية، اإلسكندرية 



كما توجد مجموعة من السالسل الجبلية التى تمتد من 
 ، وجبال Apenneالشمال إلى الجنوب مثل جبال األبنين 

 وجبال رودوب Dinaric Alpsاأللب الدينارية 
Rhodope. 

 فى جبال القوقاز أعلى Elbrusوتعتبر جبال البرز 
 متر ٥٦٤٢أجزاء القارة ارتفاعاً حيث يبلغ ارتفاعها 

، فى حين نجد أن أكثر أجزاء القارة انخفاضاً ) قدم١٨٥١٠(
يقع على طول الساحل الشمالى لبحر قزوين ويصل منسوبه 

 .)٩(طح البحرتحت مستوى س)  قدم٩٢( متر ٢٨إلى 

وتجدر اإلشارة إلى أن الجبال المرتفعة فى القارة خاصة 
فى الجنوب والجنوب الشرقى لم تقف حائالً دون اتصال 
أجزاء القارة بعضها ببعض عبر الممرات الجبلية العديدة فى 

 .هذه المرتفعات

وقارة أوروبا بحكم طبيعتها الجزرية وموقعها فى 
. تمتع بمناخ بعيد عن التطرفالمنطقة المعتدلة الشمالية ت

ومما يضاعف فى اعتدال مناخها أنها تطل بجهة بحرية من 
                                              

(٢) http//encarta-msn.,op.cit. 



كما أنها تتعرض . جهة الغرب على المحيط األطلنطى الدافئ
طول العام لهبوب الرياح الغربية التى تهب عليها من المحيط 
األطلنطى متأثرة بمنطقتى الضغط المنخفض األيسلندى 

ى اللذين يتركزان فوق مياه المحيط والضغط المرتفع األزور
األطلنطى، ثم تتوغل فى داخل القارة حاملة إليها الدفء 
وتتسبب فى سقوط األمطار، وال يعوق مسيرتها نحو الشرق 
أى عائق تضاريسى ألن الجبال العظمى فى أوروبا وهى 
المجموعة األلبية تمتد فى القارة امتداد عرضياً من الغرب 

 . حاجزاً يحول دون توغل الرياحإلى الشرق فال تقف

ويقطع القارة مجموعة من األنهار وهذه ميزة كبرى 
 ه وصل مجاريثمللنقل واالتصال، وال سيما أن معظمها 

 للمالحة بمجموعة من القنوات مكونة شبكة نقل الصالحة
مائى هائلة، ورغم أن معظم األنهار صغيرة، ولكن لها أهمية 

 تجرى خاللها، وأهم هذه كبرى لدولها الصناعية والتى
 والذى يصب فى بحر Volgaاألنهار وأطولها نهر الفولجا 

قزوين، أما ثانى األنهار من حيث الطول هو نهر الدانوب 
Danube والذى يتجه من الغرب إلى الشرق ليصب فى 

أما أنهار وسط وغرب القارة فتشمل نهر . البحر األسود



لبحر المتوسط،  والتى تصب فى اPo والبو Rhoneالرون 
 Rhin والراين Seine والسين Loireوأنهار اللوار 

.  فتصب فى المحيط األطلنطى وبحر الشمالEbleواإللب 
 تتجه نحو Vistula والفستوال Odrerأما نهر األودر 

 .)١٠(الشمال لتصب فى البحر البلطى

ويوجد فى أوروبا العديد من البحيرات معظمها يقع فى 
ل سويسرا وإيطاليا والنمسا، والبعض المناطق الجبلية مث

. اآلخر يوجد فى المناطق السهلية مثل السويد وبولندا وفنلندا
ويوجد فى القارة بحيرة من الماء العذب تعد من البحيرات 

 وتقع فى Lake Ladogaالكبرى وهى بحيرة الدوجا 
 .شمال غرب روسيا

 :شخصية القارة من النواحي البشرية) ب
وبا عن غيرها من قارات العالم القديم وتمتاز قارة أور

بأنها تتمتع بوحدة أنثروبولوجية، وذلك أن الغالبية العظمى 
من سكانها تنتمى إلى جنس بشرى واحد وهو الجنس 

                                              

(١) (Europe) Microsoft (R) Encarta (R) online - 

Encyclopedia ٢٠٠٣. 



وذلك على عكس أفريقيا مثالً التى تضم سالالت . القوقازى
من الجنس القوقازى إلى جانب الجنس الزنجى، أو آسيا التى 

 . الجنس القوقازى والجنس المغولىتضم سالالت من

وقد ساعدت هذه الوحدة األنثروبولوجية من ناحية 
وصغر حجم القارة من ناحية أخرى على التقريب بين 
شعوبها وازدياد اتصالهم بعضهم ببعض مما كان له أثر 

 .)١١(واضح فى التطور الحضارى الحديث للقارة

ها من وعلى الرغم من صغر مساحة قارة أوروبا، إال أن
أكثر القارات كثافة بالسكان، وهى من أعظمها أهمية، حيث 
لعبت دوراً بارزاً فى أعمار الكثير من بقاع األرض، حيث 

 ٢٠٠٣ مليون نسمة عام ٧٢٨,٩بلغ عدد سكان القارة نحو 
 .)٢(٢٠٠٥ مليون نسمة عام ٧٢٩,٥زادوا إلى 

                                              

جغرافية أوراسـيا اإلقليميـة، كليـة اآلداب،        : شحاتة سيد أحمد  ) ١١(
 .١٨ت، ص .جامعة القاهرة، د

 نحـو   ٢٠٠٤بلغ عدد سكان قارة أوروبا على وجه التحديد عـام           ) ٢(
 ٢٠٠٥ عـام    ٧٢٩,٤٧١,٦٤٩ بينما بلغوا نحـو      ٧٢٩,٤١٩,٣٥٠

 حيث  وهذا يؤكد إنخفاض معدل النمو للسكان في القارة بشكل كبير         
 .أن القارة تشهد مرحلة استقرار سكاني



وتعد قارة أوروبا أنسب أقاليم العالم لسكنى اإلنسان من 
جهة النظر الجغرافية، فهى تقع فى معظمها فى نطاق و

المناخ المالئم، كما تضم نسبة كبيرة من األراضى الصالحة 
للزراعة وتتوفر بها مقومات اإلنتاج االقتصادى إلى حد 
كبير، كما تتميز عن بقية القارات بخلوها من األراضى 
الصحراوية، كما حبتها الطبيعة بثروة معدنية وفيرة من 

رد الوقود والفلزات خاصة الفحم والحديد وهما أساس قيام موا
 .الصناعة

ويعد معظم دول قارة أوروبا من الدول المتقدمة 
حضارياً واقتصادياً، بل أنها أكثر دول العالم تقدماً فى 
الصناعة والتجارة، ويرجع ذلك إلى كثرة سكانها وما 
يمتازون به من نشاط ومهارة وما تزخر به من مقومات 
الصناعة، وإلى أنها كانت المهد األول الذى شهد مولد 
النهضة الصناعية الحديثة ومنها انتشرت وامتدت إلى بقية 

 .أقطار العالم

على الرغم من صغر مساحة القارة إال أنها تنقسم إلى 



 وقد نتجت هذه التجزئة السياسية عن )٣( دولة مستقلة٤٧
القرن التاسع تاريخ حافل شهدته القارة خاصة منذ أواخر 

عشر وما تمخضت عنه الحروب األوربية من تغييرات 
جوهرية فى خريطتها السياسية خاصة الحربيين العالميتين 
األولى والثانية، فقد نتج عن الحرب العالمية األولى ظهور 
دول جديدة وفى توسع إقليمى لبعض الدول القائمة خاصة فى 

االً حتى البحر شرق أوروبا الممتد من المحيط المتجمد شم
المتوسط جنوباً، كما ترتب على الحرب العالمية الثانية 
تغييرات فى الحدود السياسية لدول القارة، وإن كان غربها قد 
تميز باستقرار نسبى فى حدود معظم دوله بعكس شرقها الذى 
تميز باالضطراب السياسى سواء فى الحدود أو النظم 

تحاد السوفيتى كقوة كبرى السياسية السائدة بتأثير ظهور اال
وقد أدى ذلك كله إلى . ذات نفوذ سياسى وعسكرى ضخم

اختالف جذرى بين غرب أوروبا بنظامه الرأسمالى وشرق 
أوروبا بنظامه االشتراكى، مما حدا بكثير من الجغرافيين إلى 

                                              

 .سوف نتناول دراسة الخريطة السياسية للقارة فى الفصل الثانى) ٣(



 .)١٢(اعتبار كل منهما إقليماً حضارياً مستقالً عن اآلخر

 والـدول   مبراطوريـات اإلتعتبر قارة أوروبـا قـارة       
االستعمارية الكبرى ففيها كانـت إمبراطوريـات اليونـان         

 أسبانيا والنمسـا    إمبراطورياتوالرومان، ثم قامت فيما بعد      
 هولندا وبلجيكـا، ثـم      إمبراطورياتوالمجر، وأخيراً قامت    

إال أن هذه   . اإلمبراطوريات البريطانية والفرنسية واإليطالية   
لصت الواحدة بعد األخرى، وعادت     اإلمبراطوريات جميعاً تق  

دول أوروبا إلى ما كانت عليـه قبـل ذلـك دوالً صـغيرة              
 .والغربية على أراضى العالم العربى.المساحة

                                              

الجغرافية اإلقليمية دراسة لبعض األقاليم     : فتحى محمد أبو عيانه   ) ١٢(
م، ١٩٩٦الكبرى فى العالم، دار المعرفة الجامعيـة، اإلسـكندرية،          

 .١٦٩ص 



 الثانيالفصل 

 الخريطة السياسية لقارة أوروبا
 

 مقدمة
من الواضح أن أحد العوامل التى أعطت الجغرافيا 
ى السياسية جاذبيتها التى تميزت بها هو النظرة العامة الت

تلقيها على العالقات الدولية، كما أن األحكام والنظريات 
العامة التى تظهر فى هذه المادة تعتبر هى األخرى من 

 .)١٣(األمور التى تجذب إليها األنظار وتثير حولها الجدل

السياسية (كما أن موضوع التكتالت الدولية 
يعتبر كذلك من الموضوعات الهامة التى يهتم ) واالقتصادية

وفى دراسة جغرافية القارة األوروبية .  الجغرافيونبها
تكتسب جغرافيتها السياسية أهمية كبيرة ليس ألن هذه 

                                              

افيا فى مائة عام، ترجمة عبد العزيز طريح        الجغر: فريمان. و.ت) ١٣(
 .٢٣٥، ص ١٩٨٦شرف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 



المنطقة الحضارية تتسم بالتجزئة واالنقسام إلى شعوب كبيرة 
مستقلة فحسب بل أيضاً ألن ليس هناك جزء آخر من العالم 

لت أنتج دوالً يمثل هذه الكثرة، وأنجب دوالً لعبت، ومازا
تلعب، أدواراً رئيسية فى العالم مثل أوروبا، ولذا ليس من 
الغريب أن يهتم الدارسون، بالنمط السياسى الحالى فى 

فالتنوع المكانى هو . أوروبا كأهم مدخل لدراسة جغرافيتها
الذى يجذب اهتمام الجغرافى، وكان البد لهذا التنوع السياسى 

م ويتعرض أن يستحوذ على جزء كبير من هذا االهتما
 وهذه الدراسة عبارة عن دراسات )١٤(للدراسة والفحص

ممتعة وشيقة فيها تحد للفكر عن الدول والشعوب ومواردها 
وعالقة بعضها ببعض، وذلك كله على أساس الجغرافيا 
اإلقليمية لكل دولة منها فقد اختفى اآلن التنافس الذى ظهر 

افيا فى بعض األوقات بين الجغرافيا السياسية والجغر
 .اإلقليمية وأصبح كل منها عوناً لآلخر

                                              

 .١٧١حسن عبد العزيز أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ) ١٤(



التطور التاريخى للخريطة السياسية : أوالً
 :للقارة

شهدت القارة شأنها فى ذلك شأن باقى قارات العالم 
العديد من الحروب والنزاعات بين السكان للسيطرة على 

 قبل ٣٠٠ إلى عام ١٩٠٠أراضيها، وخاصة منذ حوالى عام 
 Greek الحضارة اإلغريقية الميالد، بينما كانت

Civilization كانت منتشرة فى حوض البحر المتوسط 
وكان شمال غرب أوروبا يقع تحت سيطرة بعض القبائل 
الرعوية، واستمرت الحروب خالل فترة سيطرة 
اإلمبراطورية الرومانية فى القرن الثانى الميالدى، وكانت 

وبا بما اإلمبراطورية الرومانية تضم معظم دول غرب أور
 .فيها بريطانيا وشمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا

وكان الجزء الغربى من هذه اإلمبراطورية يحكم 
م، وبعد سقوط ٤٧٦بواسطة قبائل الجرمان فى عام 

اإلمبراطورية الرومانية، قامت قبائل الجرمان بتأسيس عدداً 
جديدة، وكان أهم هذه الممالك على اإلطالق ـمن الممالك ال

م تحت قيادة ٨٠٠لفرنجة، والتى ازدهرت حوالى عام مملكة ا



وبعد وفاة شارلمان انقسمت ) ١٥(اإلمبراطور شارلمان
إمبراطوريته إلى ثالث ممالك، وكانت هذه الممالك تشمل 
أجزاء من فرنسا الجديدة وألمانيا ومساحات من األراضى 
الواسعة الواقعة بينهما، وكانت هذه الممالك تمثل النويات 

 .ة األولى للدول الحديثة التى تكونت فى قارة أوروباالمبكر

 م استمرت الحروب عدة قرون بين ١٥٠٠وفى عام 
ممالك فرنسا وأسبانيا وإنجلترا، والتى أصبحت دوالً كبيرة 

 .لها شأن فى القارة األوروبية

ومع التطور الذى شهدته صناعة بناء السفن حدثت طفرة 
أوروبا عبر المحيطات فى الحركة التجارية بين دول غرب 

م حتى ١٠٠٠مع باقى دول العالم وذلك لعدة قرون منذ عام 
كما ازدهرت التجارة عبر حوض البحر . ١٥٠٠عام 

المتوسط وخاصة إيطاليا، وكان من الطبيعى أن يكون شمال 
إيطاليا أكثر المناطق مالءمة لنشأة المدن التجارية حيث البذخ 

ارة لها أسهل المنافذ إلى والترف على أشده، وحيث تجد التج

                                              

(١) Sager, R.J., & others., world Geography Today, 

Holt, Riehart and Winston, New York, ١٩٨٩, p. ١٠٩. 



فى ظل حماية ) ١٦(فقامت البندقية. أراضى أوروبا الشمالية
مستنقعاتها الرملية آمنة من العدوان عليها من البر أو البحر 

 Genoaمة لسنوات عديدة وكذلك جنوة يومارست تجارة عظ
 كمدينتين تجاريتين هامتين أيضاً، ونظراً لحاجة Bizaوبيزا 

ميات كبيرة من السلع والبضائع، والتى يتم سكان إيطاليا لك
كانت السفن تأتى إليهم محملة  اورةجاستيرادها من الدول الم

البضائع، وأصبحت البندقية وجنوه الموانى التى تستقبل ب
بضائع الشرق الثمينة، وقادتا الموانى األخرى فى حجم 

 .)١٧(التجارة الواردة إليها

 من البرتغال  أصبحت كل١٧، ١٦وفى خالل القرنين 
وأسبانيا تقود التجارة العالمية وأسست مستعمرات لها فى 

م أصبحت كل من إنجلترا ١٧٠٠وبعد عام . قارات العالم
وفرنسا وهولندا وألمانيا تسيطر على بحار العالم وأسست لها 

 .مستعمرات، فى أمريكا وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادى
                                              

 .Veniceليها حالياً اسم فينيسيا يطلق ع) ١٦(
 الجغرافيا والسيادة العالمية، ترجمـة علـى        -جيمس فيرجريف   ) ١٧(

رفاعة األنصارى، محمد عبد المنعم الشرقاوى، سلسلة األلف كتاب         
 .١١٦، ص ١٩٥٦، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، )٩٦(



 أكثر وأصبحت اإلمبراطورية البريطانية من
اإلمبراطوريات فى العالم، وأطلق عليها اإلمبراطورية التى 

 the sun never set on theال تغيب عنها الشمس 

Biritish Empire وكانت هذه اإلمبراطورية تسيطر على 
وقد مكنت هذه . ربع مساحة العالم وتضم ربع سكانه أيضاً

 -المستعمرات التى تضمها اإلمبراطورية البريطانية 
 من الحصول على المواد الخام والموارد الطبيعية -يطانيا بر

المختلفة من هذه المستعمرات والتى تستخدم فى الصناعة 
البريطانية مثل القطن والصوف واألخشاب وقصب السكر 

 ).١٨(والتوابل، فضالً عن المعادن

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك مجموعة من العوامل التى 
 خالل world Leaderلعالم جعلت من بريطانيا سيدة ا

القرن التاسع عشر، والتى أطلق عليها عبر التاريخ مسمى 
 : وأهم هذه األسباب هىGreat Biratinبريطانيا العظمى 

 موقع بريطانيا بالنسبة للعالم القديم، حيث تتميز بموقعها -١

                                              

(١) Sager, R.J, & others, world Geography, op.cit., p. 

١١١. 



على الحافة الغربية للعالم القديم الذى كان موضع اهتمام 
العالم (ترة قبل اكتشاف أمريكا السكان فى تلك الف

 ).الجديد

 تمتع بريطانيا بمناخ معتدل ليس فيه تطرف، فالرياح -٢
الغربية السائدة تحمل الدفء إلى سواحل شمال غرب 

فى سواء أوروبا مما يحول دون تجمد المياه فى الشتاء 
ثم أن بريطانيا . على الشواطئ وأفى األنهار  وأالتربة 

 الشمال، مما جعل مناخها فى توغل فى موقعها نحو
الصيف دفيئاً ال حاراً مع استمرار خضوعها للمؤثرات 

 .المحيطية

 كشف البرتغاليين واألسبان للعالم الجديد أضفى على -٣
المحيط األطلنطى أهمية كبيرة، وجعل بريطانيا تحاول 

 .الخروج من عزلتها

وبا  الظروف االقتصادية السيئة التى كانت تعانى منها أور-٤
بوجه عام وبريطانيا بوجه خاص، جعل بريطانيا تحاول 
االتجاه إلى دخول مجال االستعمار والسيطرة على بعض 
الدول، مما يجعلها تسيطر على مواردها وكثير من 
المواد الخام التى يحتاجها الشعب البريطانى وال تنتجها 



بريطانيا، ومزاحمة الدول األوروبية التى سبقتها فى هذا 
ن للسيطرة على الموارد الطبيعية فى هذه الشأ

 .المستعمرات

 المساهمة فى حركة الكشوف الجغرافية والتى قام بالدور -٥
األكبر منها كل من أسبانيا والبرتغال وذلك بتشجيع من 
الجمعية الجغرافية الملكية اإلنجليزية التى قامت بتشجيع 
المالحين فى الكشف عن باقى أجزاء العالم غير 

روف وذلك فى عهد ملكة انجلترا الملكة فكتوريا المع
 .الذى كان لها دوراً كبيراً فى هذا المجال

 لم تكن ألمانيا دولة مستقلة ذات ١٨٧١وحتى عام 
سيادة، وقد دخلت مجال المستعمرات متأخرة، ولكن مع نهاية 
القرن التاسع عشر أصبحت ألمانيا منافساً قوياً لبريطانيا 

 حيث قامت Overseas أعالى البحار بالنسبة لمستعمرات
بتطوير قواتها العسكرية، وأصبحت ألمانيا من أقوى الشعوب 
األوروبية عسكرياً، كما أنها أصبحت قوة صناعية فى القارة 

 .األوروبية

وبمرور الوقت اتحدت الشعوب األوروبية عسكرياً مع 
بعضها البعض لمساعدة بعضها ضد الدول المعتدية، فقامت 



 مجموعة من األحالف العسكرية ساعدت على رفع بتأسيس
قوتها العسكرية، لكى تأخذ مكانها على الساحة العالمية، 

 .)١٩(١٩٩٤وكانت النتيجة قيام الحرب العالمية األولى عام 

ثانياً التغيرات التى طرأت على خريطة أوروبا 
 :السياسية بعد الحرب العالمية األولى

 واستمرت ١٩١٤ام قامت الحرب العالمية لألولى ع
 وقد شهدت خريطة أوروبا السياسية تغييرا ١٩١٨حتى عام 

كبيراً فى حدودها الداخلية بعد الحرب العالمية األولى بعد 
هزيمة ألمانيا على يد دول الحلفاء الممثلة فى فرنسا 
وبريطانيا واالتحاد السوفيتى، والواليات المتحدة، مما اضطر 

 Treaty of Versilles فرساى ألمانيا للتوقيع على معاهدة
، على الرغم من احتجاج األلمان ١٩١٩ يونيو عام ٢٨فى 

على شروط هذه المعاهدة والتى لم يسبق لها مثيل فى قسوتها 
وعدم عدالتها، وفى فداحة الثمن الذى فرض على األلمان 

 .باعتبار مسئوليتهم عن قيام الحرب

                                              

(١) Ibid., p. ١١١. 



لسياسية بعد وأهم التغيرات التى شهدتها خريطة أوروبا ا
 :)٢٠(الحرب العالمية األولى هى

 تقرر أن تتنازل ألمانيا لفرنسا عن مناجم الفحم فى إقليم -١
السار، وأما إقليم السار ذاته فقد أسندت إدارته إلى لجنة 

ى أهل األقليم بعد ذلك فتشكلتها عصبة األمم على أن يست
لتقرير مصيرهم بأنفسهم ليقرروا اإلنضمام أللمانيا أو 
فرنسا أو بقاء النظام القائم فإذا قرر األهالى االنضمام 

 .أللمانيا عليها أن تشترى من فرنسا مناجم الفحم

يج التى كانت ف ضم شمال شلز- فى شمال أوروبا -٢
بروسيا قد انتزعتها من الدنمارك أن تعود إلى الدنمارك، 

 .كما أجريت تعديالت فى الحدود لصالح بلجيكا

 أعيدت األلزاس واللورين إلى فرنسا -  فى غرب أوروبا-٣
 كتعويض لفرنسا عما أصاب مناجم الفحم فى شمالها -

 .من خراب

                                              

تـاريخ أوروبـا الحديثـة      : شوقى الجمل، عبد اهللا عبد الرازق     ) ٢٠(
، ص ص   ١٩٩٥والمعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القـاهرة        

٢٣ - ٢٢. 



 أجرى استفتاء ضمت بموجبه - فى شرق أوروبا -٤
سيليزيا العليا لبولندا وانتزعت بروسيا الغربية وإقليم 

 وضم لبولندا لتنال بولندا ذلك الممر الذى Posenبوزن 
) الممر البولندى(إلى بحر الشمال يمكنها من الوصول 

the polish corridore وقد ترتب على ذلك فصل ، 
 وجعلت مدينة دانزنج -بروسيا الشرقية عن ألمانيا 

Danzig عند نهاية الممر والمنطقة المحيطة بها مدينة 
حرة تحت حماية عصبة األمم مع ارتباطها إدارياً مع 

 وضم Meml ميمل  كما انتزع من ألمانيا إقليم-بولندا 
 .لدولة جديدة هى لتوانيا

 اعترفت ألمانيا باستقالل تشيكوسلوفاكيا بالحدود التى -٥
 كما تقرر أن تحرم ألمانيا من ،تعينها الدول المتحالفة

 .جميع مستعمراتها

التغيرات التى طرأت على خريطة أوروبا : ثالثاً
 :السياسية بعد الحرب العالمية الثانية

 واستمرت حتى ١٩٣٩عالمية الثانية عام قامت الحرب ال
وقد قامت هذه الحرب عندما هاجمت القوات . ١٩٤٥عام 



، ولم تجد إنجلترا ١٩٣٩األلمانية بولندا فى أول سبتمبر عام 
وفرنسا بدا من إعالن الحرب على ألمانيا، وهكذا بدأت 

 .الحرب العالمية الثانية التى شملت قارات العالم

 شهدتها خريطة أوروبا السياسية بعد وأهم التغيرات التى
 :)٢١(الحرب العالمية الثانية هى

عودة حدود إيطاليا إلى ما كانت عليه فى أول يناير  -١
 مع بعض التعديالت الطفيفة لصالح فرنسا ١٩٣٨

 .ويوغسالفيا

تنازل إيطاليا لليونان عن جزر الدوديكانيز ليمكن تجريد  -٢
 .هذه الجزر من السالح

 .إيطاليا باستقالل ألبانيااعترفت  -٣

تقرر أن تكون ترستا منطقة حرة مستقلة تحت إشراف  -٤
 .هيئة األمم المتحدة

عودة حدود المجر إلى ما كانت عليه فى أول يناير  -٥
١٩٣٨. 

                                              

 .٢٧١ - ٢٦٨المرجع السابق، ص ص ) ٢١(



تبقى حدود رومانيا وبلغاريا، كما كانت عليه فى أول  -٦
 .١٩٤١يناير عام 

ين إحداهما فى  إلى جمهوريت١٩٤٩انقسام ألمانيا عام  -٧
الغرب وعاصمتها بون واألخرى فى الشرق وعاصمتها 

 .برلين

 اعترفت دول الحلفاء باستقالل النمسا ١٤٩٦فى عام  -٨
 .وقامت بها حكومة مستقلة

 :األهمية االقتصادية والسياسية ألوروبا: رابعاً
 : األهمية االقتصادية للقارة-أ

 اقتصاديات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انهارت
دول القارة األوروبية نتيجة الحروب التى خاضتها، فضال 
عن فقدانها مستعمراتها، نتيجة الضغط المتزايد من سكان 
هذه المستعمرات فى آسيا وأفريقيا لالستقالل، وكانت هذه 
المستعمرات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لدول أوروبا حيث 

لية والتى كانت تساعد كانت تمدها بالمواد الخام والمواد األو



 .)٢٢(على النمو الصناعى

 -وخوفاً من تغلغل النفوذ الشيوعى فى القارة األوروبية 
بعد أن تركزت روسيا فى قلب أوروبا وألمانيا الشرقية ودول 
شرق أوروبا وإحاطتها بما يسمى بالستار الحديدى، قررت 
ة الواليات المتحدة األمريكية مساعدة دول أوروبا الرأسمالي

اقتصادياً وسياسياً حتى يمكن لها أن تنمو اقتصادياً، وإن 
تكون قادرة على مواجهة التغلغل الشيوعى فى القارة ومن ثم 
قدمت الواليات المتحدة األمريكية الكثير من المساعدات 

 Theاالقتصادية، وذلك فى إطار خطة جورج مارشال 

Marshall Plan .ة ووجهت هذه المساعدات أساساً إلعاد
بناء اقتصاد دول غرب أوروبا، وقد تم ذلك من خالل تكوين 
كيانات اقتصادية، وكان أول هذه الكيانات االقتصادية منظمة 

 Organization forالتعاون االقتصادى األوروبى 

European Economic Co-Operation) OEEC (
 بين بلجيكا ولوكسمبرج ١٩٤٨وقد تكونت هذه المنظمة عام 

. ا بعد ذلك هولندا فى إطار مشروع مارشالوانضمت إليه
                                              

(١) Cole, J., Geography of the Major Regions, London, 

١٩٩٦, p. ١١٩. 



 أنهى مارشال أعماله فى أوروبا وحلت ١٩٥٢وفى عام 
محله العمليات التى تقوم بها وتشرف عليها منظمة التعاون 

 تغير اسم هذه ١٩٦٠وفى عام . االقتصادى األوروبى
 المنظمة 

األخيرة، وأصبحت تعرف باسم منظمة التعاون والتطور 
 OECD (Organization for Economic(االقتصادى 

Co-Operation Development ولم يقتصر المشاركة 
فى هذه المنظمة على الدول األوروبية بل أفسح المجال 
لمشاركة دول غير أوروبية فيها وذلك مثل الواليات المتحدة 

 .)٢٣(األمريكية وكندا واليابان واستراليا ونيوزيلندا وتركيا

حاد دول البنيلوكس االقتصادى  تكون ات١٩٤٨وفى عام 
)BEU (Benelux Economic Unionتألف هذا االتحاد ـ وي

 هولندا وبلجيكا -من دول األراضى المنخفضة 

                                              

أوروبـا دون روسـيا االتحاديـة،       : يد أحمد أبو العينين   حسن س ) ٢٣(
، مركـز اإلسـكندرية للكتـاب،       ٢دراسة جغرافيـة إقليميـة، ط     

 .٢٣، ص ٢٠٠١اإلسكندرية، 



 ويهدف إلى تنسيق عمليات التبادل ،)٢(ولوكسمبورج
االقتصادى بين المناطق الزراعية واألقاليم الصناعية داخل 

 .رجية بينهاهذه المجموعة وتنظيم شئون التجارة الخا

 تشكلت منظمة الفحم والصلب ١٩٥٢وفى عام 
 European Coal and Steelاألوروبية المشتركة 

Community (ECSC) وقد كان الغرض من هذه 
المنظمة هو زيادة إنتاج الصلب الذى يدخل فى الكثير من 

: وكانت المنظة قد تكونت من ست دول وهى. الصناعات
وفرنسا وألمانيا الغربية بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج 

 .وإيطاليا

وقد زادت النزعة االقتصادية بين دول القارة بإنشاء 
 European Economicالمنظمة االقتصادية األوروبية 

Community (EEC) والتى يطلق عليها أحياناً السوق 
 وقد European Common Marketاألوروبية المشتركة 

                                              

كلمة البنيلوكس هي اختصار للحروف األولى من مسـميات هـذه           ) ٢(
 ,Belguimالدول الثالث وهي بلجيكـا وهولنـدا ولوكسـمبورج    

Netherlands, Luxembourg. 



األعضاء فى منظمة  بواسطة الدول الست ١٩٥٧تكونت عام 
الفحم والصلب األوروبية، ثم انضم إليها ست دول أعضاء 

، ١٩٧٣بريطانيا وأيرلندا والدنمارك فى عام : جدد وهى
وقد . )٣(١٩٨٦ وأسبانيا والبرتغال عام ١٩٨١واليونان عام 

قامت هذه المنظمة بإبرام اتفاقيات تجارية مع العديد من دول 
 أفريقيا والبحر الكاريبى  دولة فى٥٨العالم بلغ عددها 

 .والمحيط الهادى

وقد اتفقت هذه المجموعة من الدول فيما بينها على الغاء 
التعريفة الجمركية والغاء الضرائب على السلع والواردات 
وسمحت بحرية التجارة فيما بينها، وكانت النتيجة هى زيادة 

% ٣٧النمو االقتصادى بحيث أصبحت المنظمة تسهم بنحو 
م التجارة العالمية وأصبحت هذه المنظمة أكبر شريك من حج

 .)٤(تجارى فى العالم

وقامت بعض دول غرب أوروبا بتكوين سوقاً مماثلة 

                                              

(٣) Cole, J., Geography of the World, op.ci.t, pp. ١١٩ - 

١٢٠. 

(٤) Ibid, p. ١٢٠ 



للسوق األوروبية المشتركة ويطلق على هذه السوق منظمة 
 EFTA (European Free(التجارة األوروبية الحرة 

Trade Assocation ويضم هذا السوق ١٩٥٩ وذلك عام 
ل من بريطانيا وسويسرا والنمسا والنرويج والسويد وفنلندا ك

 .وأيسلندا والدنمارك

وقد اتفقت هذه الدول فيما بينها على إلغاء التعريفة 
الجمركية وتنظيم العمليات التجارة الخارجية بينها وبين دول 

 .العالم

 .المجموعات التجارية فى القارة) ٢(ويوضح الشكل رقم 

 :سية للقارة األهمية السيا-ب
قامت الواليات المتحدة بتوحيد دول غرب أوروبا 
الرأسمالية فى تحالف سياسى عسكرى لحماية هذه الدول من 
غزو االتحاد السوفيتى ودول شرق أوروبا، وقد أطلق عليه 

 NATO (North(اسم منظمة حلف شمال األطلنطى 

Atlantic Treaty Organization ويضم هذا الحلف 
دول غرب أوروبا باإلضافة إلى تركيا وكذلك  دولة من ١٢

وللحد من نفوذ حلف شمال . الواليات المتحدة األمريكية



األطلنطى قام االتحاد السوفيتى بإنشاء منظمة حلف وارسو 
W.T.O وحلف دول شرق أوروبا للمساعدات المتبادلة 

 .Comecon) الكوميكون(

الم وتجدر اإلشارة إلى أن قارة أوروبا من قارات الع
التى تقل فيها األقليات التى تطالب باالستقالل مثل الباسك 

Basquesباإلضافة إلى ظهور الحركات .  فى أسبانيا
السياسية الراديكالية، والتى ينتج عنها حركات اإلرهاب 

Terrorism ويعنى اإلرهاب استخدام العنف الممثل فى ،
ما االضطرابات واالغتياالت واالنفجارات، والتى غالباً 

 .يروح نتيجتها المزيد من األبرياء من السكان

ومن الجماعات السياسات التى ظهرت فى أوروبا ما 
يعرف باسم الجماعات البيئية السياسية مثل جماعة الخضر 

Greens التى أثرت فى سياسات الدول األوروبية وذلك من 
خالل تبنى مجموعة من البرامج السياسية وعلى رأسها 

لبيئة من التلوث بأنواعه المختلفة والضوضاء المحافظة على ا
 .والتقليل من خطر ثقب األوزون

وتواجه دول غرب أوروبا العديد من المشكالت على 
المستوى العالمى أحد هذه المشكالت مرتبطة بالقوى العظمى 



Super Powers وعلى رأسها الواليات المتحدة واالتحاد 
انى إقليم غرب  وعلى المستوى اإلقليمى يع)٢٤(السوفيتى

أوروبا من المنافسة االقتصادية من اليابان ودول آسيا 
 .الصناعية

التغيرات السياسية فى أوروبا : خامساً
 :المعاصرة

شهدت خريطة أوروبا السياسية عدة تغيرات منذ 
التسعينيات من هذا القرن، وهذه التغيرات ال تقل أهمية عن 

الميتين األولى التغيرات السابقة التى تبعت الحربين الع
 .والثانية

د ألمانيا، حيث كان أول حوأهم هذه التغيرات هى تو
استجابة للوحدة إعالن حكومة ألمانيا الشرقية لفتح الحدود مع 
ألمانيا الغربية وإنهاء وجود سور برلين فى شهر نوفمبر 

، وذلك بعد إنشائه بثمانية وعشرين عاماً ظل خاللها ١٩٨٩
وفى . من خالل تقسيمه للعاصمة برلينرمزاً لتقسيم ألمانيا 

                                              

 .١٩٩١أنهار االتحاد السوفيتى وتفكك منذ عام ) ٢٤(



 وافق وزراء حلف األطلنطى على تبنى صيغة ١٩٩٠عام 
شاملة من المقترحات إلعادة توحيد ألمانيا ودمجها كعضو 

 وأجريت -كامل العضوية فى حلف شمال األطلنطى 
 نتج عنها توحيد ألمانيا الشرقية ١٩٩٠انتخابات فى أكتوبر 

 .)٢٥(اصمتها برلينوالغربية فى دولة واحدة وع

السابق   بشكله–كما أعلن رسمياً انتهاء االتحاد السوفيتى 
 وحل محله كمنولث الدول المستقلة ١٩٩١ ديسمبر ٢٥ فى -

Commonwealth of Independent States ويتكون هذا 
 جمهورية من الجمهوريات اإلثنتا عشرة ١١الكمنولث من 

 بعد أن انفصلت -التى بقيت من جمهوريات االتحاد السابق 
مبكراً من قبل سنة )٢(جمهوريات البحر البلطى الثالث 

وبذلك انتهى االتحاد السوفيتى الذى تكون رسمياً فى . ١٩٩١
أكبر ) ١٩٩١ - ١٩٢٢(وظل طوال هذه الفترة . ١٩٢٢سنة 

 وأصبح منذ الحرب العالمية الثانية أحد -دول العالم جغرافيا 
 وقد سبق إنهيار االتحاد .أكبر قوتين عظميين فى العالم

 إنهياره اقتصادياً ولم تفلح فى إنقاذه -السوفيتى سياسياً 
                                              

 .١٧٦ - ١٧٥فتحى أبو عيانة، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ٢٥(
 .استونيا، التفيا، لتوانيا: دويالت البلطيق التي نالت استقاللها هي) ٢(



 .محاولة إدخال أساليب االقتصاد الحر

 فى منطقة ١٩٩١كما تفتتت يوغسالفيا منذ منتصف 
وانقسمت يوغسالفيا إلى عدة وحدات ) ٣(البلقان شكل 

وفينيا سياسية وهى البوسنة والهرسك، وكرواتيا ومقدونيا وسل
كما انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى . )٣(وصربيا والجبل األسود

جمهورية : جمهوريتين بعد تفتت االتحاد السوفيتى وهما
 .)٤( وجمهورية التشيكياسلوفاك

أهم الوحدات ) ١(ويوضح الجدول التالى رقم  
 .٢٠٠٣السياسية فى القارة وعدد سكانها عام 

 )١(جدول 
 (*)٢٠٠٣أوروبا عام الوحدات السياسية فى قارة 

 عدد السكان ٢كم/المساحة العاصمة الدولة
 )نسمة(

 ٨٥,٥٤٠,٢١٠ ٣٥٦,٨٤٤ برلين ألمانيا
 ٤٥,٥٣٠,٢٥٨ ٥٠٤,٨٧٩ مدريد أسبانيا

                                              

 .فيا حالياًيوغسال) ٣(
 .١٨٦ - ١٨٢المرجع السابق، ص ص ) ٤(



 ١٤٤,٩٧٨,٥٧٣ ١٧,٠٧٥,٢٠٠ موسكو روسيا االتحادية
 ٦١,٦٠٠,٧٥٣ ٥٤٣,٩٦٥ باريس فرنسا
 ٦٣,١٢٠,٨٥٦ ٢٤٤,٧٥٤ لندن بريطانيا
 ٦,٧٧٠,١٢٥ ٤١,٢٨٧ برن سويسرا
 ٦,٧٧٠,١٢٥ ٣٠١,٢٤٥ روما إيطاليا
 ٣,٧٣٠,١٥٤ ٨٦,٨٩٥ بلند أيرلندا
 ٢٥٣,٥٢١ ١٠٢,٨١٩ ريكجافيك أيسلندا
 ١٠,٧٢٩,١٢٤ ٩١,٦٣١ لشبونة البرتغال
 ١٠,٣٠٠,٢٥٤ ٣٠,٥١٩ بروكسل بلجيكا
 ٩,٤٥٠,٢٦٥ ١١٠,٩١٢ صوفيا بلغاريا
 ٤١,٠٥٣,٢٥٩ ٣١٢,٦٨٣ وارسو بولندا
 ٨,١٥٠,٢٥٧ ٦٤,٥٠٠ براغ التشيك
 ٧,٤٥٠,٢١٥ ٦٣,٢٧٠ براتسالفا سلوفاكيا
 ٥,٤١٤,٧٥٨ ٤٣,٠٧٥ كوبنهاجن الدنمارك
 ٨,٨٥٠,١٤٩ ٤٤٩,٧٩٠ استوكهولم السويد
 ٢٥,١١٩,٤٥٢ ٢٣٧,٥٠٠ بوخارست رومانيا

 ٢٥,٠٠٠ ٦١ سان مارينو سان مارينو
 ٥,١١٨,٤٥٠ ٣٣٧,٠٣٢ هلسنكى فنلندا
 ١١٠٠ ٠,٤٤ كانمدينة الفاتي الفاتيكان
 ٣٨٦,٥٥٨ ٢,٥٨٦ لكسمبورج لوكسمبورج
 ٤,٤٥٢,١٤٩ ٣٢٣,٨٩٥ أوسلو النرويج



 (*) http://www.nkwait.com/ur.     
- http://geographic.org. 

 )١(جدول تابع 

 عدد السكان ٢كم/المساحة العاصمة الدولة
 )نسمة(

 ٤,١٥٥,١٥٩ ٥١,٠٠ سيراييفو البوسنة والهرسك
 ٤,٦٠٠,٢٥٦ ٥٦,٥٠٠ زغرب كرواتيا
 ٧,٩٥٥,٥٥٢ ٨٣,٨٥٣ فيينا النمسا
 ١١,٢٤٠,٣٦٩ ٩٣,٠,٣٢ بودابست المجر
 ١٥,٢٨٠,٤٤٨ ٤١,٢٨٠ أمستردام هولندا
 ٦٨,٤٠٣ ٤٥٠ أندوراالفيا أندورا
 ٢,٠٥٤,٨٠٠ ٢٥,٣٣٣ سكوبى مقدونيا
 ١,٤١٥,٦٨١ ٤٥,٢٢٦ تالين أستونيا
 ٣٢,٨٤٢ ١٦٠ فادوز ليختنشتين
 ٢,٣٦٦,٥١٥ ٦٤,٥٨٩ ريجا التفيا
 ١,٩٣٢,٩١٧ ٢٠,٢٧٣ لوجبليجانا سلوفينيا

صربيا والجبل األسود 
 )يوغسالفيا(

 ١١,١٠١,٨٣٣ ١٠٢,١٣٦ بلغراد

 ٣,٦٠١,١٣٨ ٦٥,٢٠٠ فيلنيوس لتوانيا



 ٣,٥٤٤,٨٤١ ٢٨,٧٤٨ تيرانا ألبانيا
 ٣٩٧,٤٩٩ ٣١٦ فاليتا مالطة

 - ٢٣٦٣٨ إستانبول تركيا األوروبية
 ١٠,٣٣٥,٣٨٢ ٢٠٧,٦٠٠ منسك بالروسيا
 ٤,٤٣٤,٥٤٧ ٣٣,٨٤٣ شيسيناو مولدوفا
 ٤٨,٣٩٦,٤٧٠ ٦٠٣,٧٠٠ كييف أوكرانيا
 ٣,٣٣٠,٠٩٩ ٢٩,٨٠٠ يريقان أرمينيا
 ٧,٧٩٨,٤٩٧ ٨٦٦٠٠ باكو أذربيجان
 ٤,٩٦٠,٩٥١ ٦٩,٧٠٠ تبليسى جورجيا
 ١٠,٦٤٥,٣٤٣ ١٣١,٩٤٠ أثينا اليونان

 - - بلفاست أيرلندا الشمالية
 - - نبرهأد اسكتلندا
 - - كارديف ويلز

 



 :ما يلى) ٤(والشكل رقم ) ١(حيث يتضح من الجدول رقم 
 دولة وباستثناء روسيا نجد أن ٤٧ تضم قارة أوروبا -١

 يليها فرنسا ٢ ألف كم٦٠٣أكبر الدول مساحة هى أوكرانيا 
، بينما أكبر ٢ ألف كم٥٠٥ وتليها أسبانيا ٢ ألف كم٥٤٤

وسيا أيضاً هى ألمانيا ويصل عدد الدول سكاناً باستثناء ر
 مليون نسمة ثم ٦٣ مليون نسمة تليها بريطانيا ٨٥,٥سكانها 
 . مليون نسمة تقريبا٦١ًإيطاليا 

 تثناء الفاتيكان هىــاحة باســأما أصغر الدول مس
 ليختنشتين وتبلغ  وتليها٢كم٦١سان مارينو وتبلغ مساحتها 

 ٤٥٠ أندورا  ثم٢ كم٣١٦ وتليها مالطة ٢كم١٦٠مساحتها 
 .٢كم

 فى حين نجد أن أصغر الدول األوروبية سكاناً هى -٢
 ألف نسمة ٣٢,٨ ألف نسمة تليها ليختنشتين ٢٥سان مارينو 

 . ألف نسمة٦٨  ثم أندورا

 يوجد فى القارة مجموعة من الدول الجزرية أهمها -٣
بريطانيا وأيرلندا وفنلندا وأيسلندا ومالطة وأكبر هذه الدول 

 .٢ ألف كم٢٤٤,٨مساحة هى بريطانيا الجزرية 



ونظراً ألهمية االتحاد األوروبى كأكبر تجمع سياسى 
 .واقتصادى فسوف تتناوله بمفرده بشئ من التفصيل

 European Union (EU): االتحاد األوروبى: سادساً
اتفقت دول المجموعة األوروبية على إنشاء سوق 

روبى وبمقتضى أوروبية موحدة أطلق عليها اسم االتحاد األو
ذلك لم يقتصر األمر على الغاء الحواجز المادية من جمارك 
وقيود على انتقاالت السلع ورؤوس األموال، بل تضمن 
االتفاق على إزالة ما يمكن أن نطلق عليه بالقيود المنظورة 
والمتعلقة باختالف النظم والتشريعات فيما يتعلق بالمواصفات 

عرقل انسياب التيارات والتنظيمات التشريعية، التى ت
االقتصادية للسلع واألموال واألفراد، وتضمنت هذه االتفاقات 

 بنداً تتناول عقبات غير منظورة أمام ٢٨٢االتفاق على 
كذلك تم االتفاق على . انسياب السلع واألموال واألفراد

التنسيق النقدى بين عمالت دول الجماعة األوروبية فى 
التحاد االقتصادى والنقدى خطوات متعددة، فيما عرف با

Economic and Monetary Union (EMU) . ونظام أسعار
الصرف وهى ترتيبات تهدف إلى التنسيق فى أسعار الصرف 
بين العمالت األوروبية وضمان استقرارها ضمن حدود متفق 



 وقد تم االنتهاء من المفاوضات فى ديسمبر عام )٢٦(عليها
ية، حيث تم التوقيع على  فى مدينة ماستريخت الهولند١٩٩١

 وتم ١٩٩٢ فبراير عام ٧معاهدة االتحاد األوروبى فى يوم 
وتدعو المعاهدة . )٢٧(١٩٩٣التصديق عليها فى أواخر عام 

إلى إنشاء بنك مركزى أوروبى وعملة أوروبية موحدة هى 
، ١٩٩٩، وقد بدأ العمل بها اعتباراً من يناير Euroاليورو 

لدول المنضمة إلى هذا النظام ووضعت شروطاً قاسية على ا
وقد بلغ عدد . من حيث العجز فى الموازنة ومستوى التضخم

 دولة زادت إلى ١٢الدول األعضاء فى االتحاد األوروبى 
 دولة بعد انضمام ثالث دول من منظمة التجارة ١٥

وقد بلغ عدد الدول األعضاء في االتحاد األوروبية الحرة، 

                                              

النظام االقتصـادى الـدولى المعاصـر، عـالم         : حازم الببالوى ) ٢٦(
 .٢٤٦، ص ٢٠٠٠، الكويت ٢٥٧المعرفة، العدد 

(٢) Nelsen, B. F., Stubb, A. C., the uropean union, 

Lynne Rienner publishers, London, ١٩٩٤, p. ٦٥. 



وقد اتفقت ، )١( دولة٢٥ نحو ٢٠٠٥األوروبي حتى عام 
 من أكتوبر ٣الدول األعضاء فى اجتماعها فى أمستردام يوم 

 على توسيع قاعدة االتحاد األوروبى، وضم ١٩٩٧عام 
الدول الشرقية من أوروبا إليه والتى تفككت عن النظام 

 . اليونانية كذلك إلى االتحادصالشيوعى السابق، وضم قبر

وروبى أن أصبحت وقد ترتب على إنشاء االتحاد األ
أوروبا أكبر قوة اقتصادية فى العالم، فهى تتمتع بحجم إنتاج 
يفوق القوتين االقتصاديتين األخريتين، الواليات المتحدة 
األمريكية واليابان، وإن كان ال تزال تنقصها وحدة الموقف 
السياسى كما هو حال الواليات المتحدة األمريكية التى ال 

ظم فى االقتصاد المعاصر، بالنظر إلى تزال تمثل القوة األع
تكاتف قواها االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية مع وحدة 

 .سياسية

                                              

يا االنضمام إلى االتحاد األوروبي، وعلى الـرغم مـن         تحاول ترك ) ١(
أنها قد حققت معظم الشروط القاسية التي فرضها عليها االتحاد إال           

 .أنها لم تنضم حتى اآلن لهذا االتحاد



وإن كانت تجربة أوروبا فى التعاون اإلقليمى هى أنجح         
التجارب، فإن ذلك ال ينفى أن هناك ترتيبات إقليمية أخـرى           
لعبت دوراً ال يستهان به فى الحياة االقتصادية المعاصـرة،          
سواء فى آسيا والمحيط الهادى أو بدرجات أقل فى أمريكـا           

أما التعاون االقتصادى فى أفريقيا فقد كان محـدود         . الالتينية
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 الثالثالفصل 
 التركيب الجيولوجى ومظاهر السطح

 :التركيب الجيولوجى للقارة: أوالً
 مقدمة

عرف على الطبقات يقصد بدراسة التركيب الجيولوجى الت
الصخرية التى تدخل فى تركيب األرض، فالصخور 
وطبيعتها وما يدخل فى تركيبها من معادن ومدى تأثرها 
بحركات القشرة األرضية تعد عنصراً هاماً من عناصر هذه 

 .الدراسة

وقد كانت قارة أوروبا جزء من قارة أوروبا القديمة تلك 
تعرضت منذ نشأتها لتأثير القارة الشمالية عظيمة االمتداد وقد 

عوامل التعرية التى اكتسحت الكثير من تكويناتها، وأرسبتها 
بكميات هائلة فى األحواض الجيولوجية البحرية المحاذية 
للكتل القارية القديمة، ولقد تعرضت هذه الرواسب لحركات 
ضغط واضطرابات فى قشرة األرض نجم عنها حدوث 

عطاء الصفة الحالية لسطح التواءات ضخمة كانت سبباً فى إ



 .القارة

 :وقد مرت أوروبا بأربع حركات أوروجينية وهى

االسم مشتق  (Pre-Cambrian  حركة ما قبل الكمبرى-١
ولقد أثرت هذه الحركة على ) من جبال كمبريا فى ويلز

المنطقة المجاورة للبحر البلطى بحيث نجد آثارها فى 
 .الكتل والمرتفعات الشمالية الغربية

االسم مشتق من االسم  (Caledonian  الحركة الكاليدونية-٢
وقد حدثت هذه الحركة ) الالتينى كاليدونيا فى اسكتلندا

فى منتصف الزمن األول، وتشكلت بفعلها مرتفعات 
التوائية تتمثل فى جبال اسكنديناوه ومرتفعات اسكتلندا 

 .وويلز فى بريطانيا، وشمال غربى أيرلندا

االسم مشتق من االسم  (Hersynian نية الحركة الهرسي-٣
وقد حدثت ).  فى ألمانياHartzالالتينى لجبال الهارتز 

هذه الحركة فى أواخر الزمن األول، وتتمثل نواتجها فى 
مرتفعات وسط أوروبا الممتدة من سواحل المحيط 

 .األطلنطى فى الغرب إلى هضبة بوهيميا فى الشرق

، ) مشتق من جبال األلباالسم (Alpine  الحركة األلبية-٤



وهى أعنف الحركات االلتوائية، وقد حدثت فى الزمن 
الثالث مسببة فى تشكيل العديد من سالسل الجبال الممتدة 
فى جنوب أوروبا من مرتفعات سيرانيفادا فى جنوب 
أسبانيا وشرقاً حتى جبال القوقاز واستمرارها شرقاً حتى 

 .آسيا

 فى الباليستوسين وقد نجم عن غزو الجليد وانحساره
تغير فى مساحة الياسب األوروبى، إذ ترتب عن طغيان 
الجليد انحسار مياه البحر عن األجزاء الضحلة من البحار 
المحيطة بأوروبا، كما فى البحر البلطى وبحر الشمال حيث 
انحسرت المياه عنهما، وبذلك اتصلت شبه جزيرة اسكنديناوه 

وما إن ذاب الجليد . وبىوالجزر البريطانية باليابس األور
عقب انتهاء العصر الجليدى حتى ارتفع منسوب مياه البحار 
وطغت على اليابس، ومن ثم عاد تكون البحر البلطى وبحر 
الشمال من جديد، وانفصلت أيضاً الجزر البريطانية عن 

 .)٢٨(اليابس األوروبى

                                              

جغرافيـة القـارات، دار الفكـر،       : على موسى، محمد الحمادى   ) ٢٨(
 .١٤ - ١٣، ص ص ١٩٩٧دمشق 



وتنقسم قارة أوروبا من حيث التركيب الجيولوجى إلى 
 :تيةاألقسام اآل

 - Fenno) فينوسكانديا( الكتلة القديمة -١

Scandia: 
وقد تكونت خالل عصر ما قبل الكمبرى، وتشمل 
أراضى فنلندا وشبه جزيرة اسكنديناوه، كما تشمل غرب 

 .)٢٩(السويد وفنلندا

وتعتبر هذه الكتلة القديمة هى اللبنة األولى أو النواة 
ا التضاريسية، األولى فى بناء قارة أوروبا بمختلف مالمحه

وصخور هذه الكتلة صخور أركية نارية صلبة ومتحولة ومن 
وتغطى هذه الكتلة طبقات . أهم أنواعها الجرانيت والبازلت

 -رسوبية أحدث تنتمى إلى تكوينات أواخر الزمن األول 
 وتكوينات الزمنين الثانى -العصرين الكربونى والبرمى 

 .والرابع

ات النحت والتعرية ولقد تعرضت هذه الكتلة لعملي
                                              

(٢)http://emcata.msn. 



فتحولت إلى سهل تحاتى فى نهاية عصر ما قبل الكمبرى، 
وأدى هذا إلى تعرضها لفيضان البحر فتم إرساب تكوينات 
الزمن األول والتى تعرضت أيضاً إلى النحت واإلزالة، وهى 
تكوينات المرتفعات التى ترجع للزمن الميزوزوى والتى يمتد 

كتلندا أو أيرلندا حتى شبه أثر الحركة المكونة لها من اس
 .جزيرة اسكنديناوه وجزيرة جرينلند

 Russian:  كتلة الرصيف الروسى-٢
Platform 

يمتد هذا الرصيف فى شكل سهل فسيح فى شرقى 
أوروبا، ويحده من الغرب خط يمتد من خليج دانزنج إلى 
السفوح الشرقية من جبال الكربات، وهو يشمل أراضى 

ولم تتعرض هذه . سم الشرقى من بولنداروسيا األوروبية والق
الكتلة منذ الزمن األول إال لحركات رأسية خفيفة أدت إلى 
انتشار طبقة من المياه الضحلة ترسبت فيها غطاءات من 
رواسب صلصالية ورملية، فضالً عن تكوينات من مجمعات 
. صخرية وطبقات من صخور جيرية فى األجزاء العميقة

ا بين الزمن األول والزمن الثالث، وتمتد هذه التكوينات م
ومنذ الزمن الرابع تغطى سطح هذا السهل تكوينات رملية 



 فى Loessوحصوية وطينية، كما تظهر تكوينات اللويس 
 .بعض أجزائه

وقد تأثر السهل بحركة ارتفاع طفيف وال سيما فى قسمه 
 والتى يصل ارتفاعها Valdaiاألوسط نتج عنها تالل فلداى 

تراً فوق متوسط سطح البحر، ومنها ينحدر  م٣٥٠نحو 
السهل إنحدار طفيفاً نحو األطراف، وينحدر نهر الدينيبر 

Denieber جنوباً نحو البحر األسود، كما ينحدر نهر 
 . شماالً إلى البحر البلطىVistulaالفستوال 

ويشكل حوض بحر قزوين الذى ينتهى إليه نهر الفولجا 
Volgaى، كما تنحدر أنهار  جزءاً من الرصيف الروس

 ونهر Donأخرى مقطعة السهل األوكرانى مثل نهر الدون 
 .)٣٠( ليصب فى البحر األسودDonetzالدونيتز 

 .التركيب الجيولوجى للقارة) ٥(ويوضح الشكل رقم 

                                              

جغرافية أوروبا اإلقليمية، منشأة المعارف،     :  حسنين جودة  جودة) ٣٠(
 .٢٤ - ٢٣، ص ص ١٩٨٢، اإلسكندرية، ٧ط



 : الكتلة البلطية-٣
والتى تسمى بالدرع البلطى بسبب تقوس هين فى 

 ويطلق -الدرع الصخور أعطى للمنطقة شكالً قيابياً يشبه 
عليها أيضاً تعبير كتلة السويد وفنلندا، ويمثل البحر البلطى 
. الذى هو جزءاً من هذه الكتلة أقصى امتداد لها نحو الجنوب

ويحدها من ناحية الغرب جبال اسكنديناوه ومن الشرق كتلة 
وقد أثرت التعرية كثيراً فى سطح الكتلة . الرصيف الروسى

ة الكثير من صخورها فظهرت البلطية وعملت على إزال
الصخور النارية والمتحولة على سطح األرض، وكثرت بها 
المنخفضات التى امتلئت فيما بعد بالمياه، وكونت العديد من 
البحيرات مثل البحر البلطى والبحيرات العديدة فى فنلندا 
والتى تمثل األجزاء الهابطة والمنخفضة من كتلة 

 .)٣١(فينوسكانديا

ز الخطوات التى تم فيها بناء قارة أوروبا ويمكن إيجا

                                              

 .٢٠شحاتة سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ) ٣١(



 :)٣٢(على النحو التالى

 كانت أوروبا فى الزمن األركى محدودة المساحة فلم تكن -١
ولكنها . تتعدى الكتلة البلطية وكتلة الرصيف الروسى

اتسعت فيما بعد فى النصف األول من الزمن الجيولوجى 
ءات األول عندما تأثرت قشرة األرض بحركات اإللتوا

الكاليدونية بإضافة منطقة التوائية كبيرة المساحة إلى 
 .جانب الكتلة القديمة من الناحية الشمالية الغربية

 اتسعت مساحة القارة مرة أخرى فى النصف الثانى من -٢
الزمن الجيولوجى األول عندما تأثرت قشرة األرض 
بحركة االلتواءات الهرسينية بإضافة أراضى جديدة فى 

كتلة القديمة وفى شرقها وهى األراضى التى جنوب ال
 .تشغلها المرتفعات الهرسينية

 ثم اتسعت قارة أوروبا مرة ثالثة عندما تأثرت قشرة -٣
األرض بحركة االلتواءات األلبية فى الزمن الجيولوجى 

                                              

أوروبا الجديدة، دراسة فى الجغرافيـا اإلقليميـة        : محمد متولى ) ٣٢(
، ص ص   ١٩٨٨واالقتصادية، مكتبة األنجلو المصـرية، القـاهرة        

١٩ - ١٧. 



الثالث فأضيفت إليها أراضى جديدة فى وسط القارة 
جبال األلب وجنوبها وهى المنطقة التى تمتد فيها سالسل 

 .وامتدادتها شرقاً وغرباً

 :األقسام التضاريسية بالقارة: ثانياً
المقصود بدراسة التضاريس التعرف على ظاهرات 
سطح األرض سواء كانت موجبة أو سالبة، وهذه الظاهرات 
تدين بوجودها إلى التركيب الجيولوجى من ناحية وإلى 

 .حية أخرىعوامل التعرية المختلفة التى تؤثر فيها من نا

وتنقسم تضاريس قارة أوروبا إلى األقسام التضاريسية 
 :اآلتية

 . المرتفعات الشمالية الغربية-١
 . السهل األوروبى العظيم-٢
 . الهضاب الوسطى-٣
 . الجبال االلتوائية الحديثة-٤
 . المرتفعات الوسطى-٥



وفيما يلى دراسة لهذه األقسام التى يوضحها الشكل رقم 
)٦:( 

 :تفعات الشمالية الغربية المر-١
تتمثل هذه المرتفعات فى جبال اسكنديناوه ومرتفعات 
اسكتلندا ومرتفعات شمال أيرلندا، تمتد هذه المرتفعات من 

وهى قليلة . االتجاه الجنوبى الغربى وحتى الشمال الشرقى
االرتفاع نسبياً بسبب العمر الجيولوجى الطويل وأثر علميات 

وانحدار هذه المرتفعات فى الشمال . التعرية المختلفة فيها
الغربى أكثر من انحدارها فى الجنوب الشرقى، ويتمثل هذا 
بصفة خاصة فى جبال اسكنديناوه فى النرويج والتى تعتبر 
خط تقسيم مياه لألنهار التى تنحدر على جوانبها المطلة على 
المحيط األطلنطى وتلك التى تنحدر على الجوانب األخرى 

 واختالف االنحدار فى كال الجانبين -لبحر البلطى المواجهة ل
يجعل األنهار التى تنحدر نحو المحيط األطلنطى سريعة 
الجريان كثيرة المساقط المائية ألن انحدار الجوانب هنا أى 

على حين أن األنهار التى تنحدر نحو . الشمال الغربى شديد
 هنا أى البحر البلطى أكثر هدوءاً وأكثر طوالً، ألن الجوانب

 . أقل انحداراً-الجنوب الشرقى 



وقد تعرضت هذه المرتفعات للتعرية الجليدية فى  
الزمن الرابع وكان من نتائجها نحت وحفر أحواض 
صخرية، ملئت هذه األحواض فيما بعد بالمياه، مكونة آالف 

كما استطاعت التعرية الجليدية أن تكون . البحيرات فى فنلندا
 هو الحال فى النرويج، حيث أن معظم أنهاراً جليدية، كما

 .أنهار النرويج الحالية كانت بها جليد قبل أن يصبح بها ماء

 : السهل األوروبى العظيم-٢
. وهو أكبر األقاليم التضاريسية فى شمال أوروبا 

وهو يمتد من ساحل المحيط األطلنطى فى غرب أوروبا 
ويمتد . يةويتجه شرقاً نحو الداخل وينتهى عند السهول الروس

السهل األوروبى إلى الجنوب من الكتل القديمة فى الشمال، 
وإلى الشمال من الصخور االلتوائية الحديثة التى تنتمى إلى 

 .النظام األلبى

وقد كانت السواحل القارية المطلة على المحيط 
األطلنطى والبحر البلطى أجزاء من هذا السهل، ولكن بعد 

ر وانصهار الجليد، فارتفع انتهاء العصر الجليدى األخي
مستوى سطح البحر وغطت مساحات كبيرة بالمياه، ووصل 



 قدم ٥٠٠منسوب المياه فى بعض المناطق من السهل إلى 
 ويتركب السهل )٣٣(فوق مستوى سطح البحر)  مترا١٥٢ً(

من صخور نارية ومتحولة قديمة، وفى أثناء عصور الزمن 
واسب فوق قاع البحر، الثالث قامت عوامل التعرية بالقاء الر

تلك الرواسب التى كانت تنحتها وتكتسحها من المرتفعات 
األلبية اآلخذة فى النمو واالرتفاع، وكانت نتيجة ذلك أن 
تكون السهل األوروبى والذى ارتفع وظهر فوق منسوب 
سطح البحر نتيجة للضغوط الهائلة التى عاناها من جراء 

وط قد أتت من الجنوب، القوى األلبية، ولما كانت هذه الضغ
فإننا نجد أن االنحدار العام ألرض السهل من الجنوب إلى 

 .الشمال

ين توسولقد أصاب السهل األوروبى جليد عصر الباليس
بتأثيراته، خاصة الغطاء الجليدى الذى كان متمركزاً فوق 
اسكنديناوه حيث امتدت منه ألسنة ضخمة غطت أجزاء كبيرة 

ينما تراجع الجليد ترك وراءه من شمالى هذا السهل، وح
وتنتشر . ركاماته المتمثلة فى تالل اإلسكرز والكام والدرملين

                                              

(١) Cole, J., op.cit., p. ١١٧. 



فى السهل العديد من البحيرات التى تحتل األحواض 
كما تسبب الجليد فى احتباس مياه األنهار التى . المنخفضة

كانت تجرى نحو الشمال وهى أنهار الراين والفيزر واأللب 
الذي  بحر الشمال، ونهر الفستوال وهى جميعاً تصب فى

يصب فى البحر البلطى، وقد أدى هذا إلى تغيير هذه األنهار 
لمجاريها تارة نحو الغرب أثناء طغيان الجليد، وأخرى نحو 

 .الشمال عقب انحسار الجليد مخلفة أودية نهرية جافة

ولقد تأثر القسم الغربى من السهل األوروبى بالحركات 
ة واأللبية، كما تأثر على جميع امتداده األرضية الهرسيني

بالتعرية النهرية وباإلرساب النهرى وأغلب سطح األراضى 
 اإلرسابات الجليدية من رمل وطين وحصى هالمنخفضة تغطي

وبعض من الرمال الجليدية تشكل تربة فقيرة جداً، ومن ثم 
فهى غير مالئمة كثيراً للزراعة، كما أن التربة الطينية غير 

طيها غبسبب سوء التصريف المائى، ومن ثم تجيدة 
وفى النطاق الجنوبى من السهل حيث زيادة . المستنقعات

اللوس أو التربات الطينية وهى جميعاً خصبة منتجة، فتنتشر 
الزراعة الناجحة، ومن ثم يتركز فيه عدد كبير من 



 .)٣٤(السكان

 : الهضاب الوسطى-٣
ة المميزة تعتبر الهضاب من أهم المالمح التضاريسي

لقارة أوروبا، وهذه الهضاب ليست مستوية تماماً وإنما 
تخترقها بعض السالسل الجبلية على هوامشها أو بداخل 

 .أراضيها

وقد نشأت هذه الهضاب منذ الزمن األول واستمرت فى 
نموها فى الزمنين الثانى والثالث، وتأثرت بالحركات 

ل وأيضاً االلتوائية والهرسينية فى أواخر الزمن األو
 .بالحركات األلبية فى الزمن الثالث

وتمتد هذه الهضاب فى نطاق عظيم إلى الشرق  
متمثلة فى هضبة فرنسا الوسطى وهضبة بافاريا بألمانيا 
وهضبة بوهيميا وهضبة الكربات فى بولنده ورومانيا، 

 .باإلضافة إلى هضبة الميزيتا األسبانية

 :النطاقوفيما يلى دراسة ألهم الهضاب فى هذا 

                                              

 .٣٠ - ٢٨جودة حسنين جودة، ص ص ) ٣٤(



 :هضبة فرنسا الوسطى -أ
تقع فى جنوب فرنسا إلى الغرب من جبال األلب،  

وتشغل مساحة تصل إلى سدس مساحة فرنسا، وقد تكونت 
بنفس ظروف وزمن تكون هضبة المزيتا األسبانية، وقد 
تأثرت بحركات الرفع والتكسر، فارتفعت حافتها الشرقية 

ورست كبيراً وأصبح الميل نحو الغرب، وأصبحت تشكل ه
 .جداً غرب القارة

وقد قطعت الهضبة بعدد من األنهار من أهمها نهر 
 .الجارون ونهر اللوار ونهر السين

وتمتد هضبة فرنسا الوسطى نحو الشمال الشرقى باسم 
 فى Ardennesهضبة لورين ويليها شرقاً هضبة اإلردن 

 وهضبة Laureneجنوب بلجيكا، وتعد هضبة لورين 
 .د طبيعى للهضبة األماإلردن امتدا

 Bavaria: هضبة بافاريا -ب 
تشغل معظم جنوب ووسط ألمانيا ويفصلها عن هضبتى 
اللورين وإردن غرباً خانق نهر الراين األخدودى، ويحدها 
جنوب مرتفعات األلب الوسطى، ويحدها شرقاً هضبة 



 وتنحدر الهضبة إنحداراً مموجاً نحو Bohemiaبوهيميا 
 . األوروبىالشمال إلى السهل

 Bohemia: هضبة بوهيميا -جـ 
تقع جنوب شرق ألمانيا إلى الشرق من هضبة بافاريا 
ويقطعها نهر الدانوب، وقد كانت تكوينات هرسينية مرتفعة 
خفضتها وسوتها عوامل النحت والتعرية ثم حدث لها تصدع 

وهضبة بوهيميا هى هضبة . وتكسر فى الفترة األلبية
التي  تأثرت بالحركة األلبية حوضية أحيطت بمرتفعات

 الهضبة الشكل الحوضى المغلق تقريباً، وتتمثل هذه أعطت
المرتفعات فى جبال غابة بوهيميا فى الجنوب الغربى 

 فى الشمال الغربى ومرتفعات بوهيميا Oresومرتفعات أور 
 فى Bohemi and Moravian Mountainsومورافيا 

 فى Sudetesيت الجنوب الشرقى، وأخيراً مرتفعات سود
 .)٣٥(الشمال الشرقى

                                              

دراسات فى جغرافيـة أوراسـيا، مركـز        : محمد إبراهيم حسن  ) ٣٥(
 .٣٥٦، ص ١٩٩٨اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية 



 :هضبة الميزيتا -د 
تشغل معظم أراضى أسبانيا وهى أساساً من المناطق  

التى تعرضت للحركة االلتوائية فى العصر الكربونى 
وتنتهى إلى الغرب فى البرتغال إلى ) الحركة الهرسينية(

الميزيتا الشمالية والميزيتا : سهول خصبة، وتنقسم إلى قسمين
جنوبية وبينهما سلسلة جبال ستيما الوسطى ومتوسط ال

 .)٣٦( مترا٦١٠ًارتفاعها 

 : الجبال االلتوائية الحديثة-٤
وهى أحدث المرتفعات الجبلية عمراً فى القارة األوروبية 
حيث تكونت فى الزمن الجيولوجى الثالث، ومن ثم تمتد فى 
 اتجاه عام من الغرب إلى الشرق غير أن لها فروعاً مقوسة

الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب فى القارة األوروبية، وقد 
تأثرت االتجاهات التى امتدت فيها هذه االلتواءات بالضغوط 
التى تعرضت لها الرواسب التى كانت تمالً حوض بحر تثس 

من ( وهى الضغوط التى جاءت من الشمال )٣٧(القديم
                                              

 .٥٦جودة التركمانى، مرجع سبق ذكره، ص ) ٣٦(
 .البحر المتوسط الحالى) ٣٧(



كما ) امن أفريقي(، والضغوط التى جاءت من الجنوب )أوروبا
. تأثرت بالكتل الصلبة القديمة التى كانت توجد فى ذلك البحر

وظهرت هذه الجبال االلتوائية على طول السواحل الجنوبية 
لقارة أوروبا والسواحل الشمالية لقارة أفريقيا، وبضغط 
القارتين وتحرك كل منهما نحو األخرى اقتربت االلتواءات 

بااللتواءات األوروبية ) يةوتعرف بااللتواء الدينار(األفريقية 
وتعرف بااللتواءات األلبية حتى التحمتا أخيراً وكونتا معاً 

 .سالسل جبال األلب المعروفة

وتتمثل المرتفعات الجبلية األلبية فى قسمها الرئيسى فى 
سالسل األلب الوسطى فى شمال إيطاليا، إذ تتكون من 

طولية مجموعة من السالسل المتوازية التى تحتضن أودية 
انكسارية فضالً عن بحيرات جبلية من أهمها ماجيورى 

Maggiore وجاردا Garda وكومو Como وينبع منها ،
 الذى يجرى فى سهل لمبارديا Poروافد تنتهى إلى نهر البو 

Lombardy ليصب عند رأس البحر األدرياتيكى 
Adriatic بدلتا كبيرة، وتنثنى بعد ذلك فى جبال صقلية ثم 
 .ل أطلس فى شمال غبر أفريقياسالسل جبا

 فتعتبر الشعبة Pyrenccsأما سالسل جبال البرانس 



الثانية من األلب الفرنسية وهى تقع فى شمال أسبانيا إلى 
الشمال من هضة أيبريا ويقابلها إلى الجنوب من الهضبة 

 التى تمتد فى جزر Sierra Nevadسالسل سيرانيفادا 
أما . )٣٨( البحر المتوسط األسبانية غربBelearicالبليار 

جبال األلب الدينارية فتعد إحدى سالسل األلب الوسطى نحو 
الشرق، وهى تبدأ بالقرب من نقطة التقاء إيطاليا ويوغسالفيا 
والنمسا ومنها تمتد نحو الجنوب الشرقى على طول الساحل 

 وألبانيا واليونان إلى الغرب  السابقةاإلدرياتى عبر يوغسالفيا
وتتميز هذه الجبال بتضرسها الشديد . رة البلقانمن شبه جزي

 ثم تظهر هذه Karstووعورتها خاصة فى منطقة الكارست 
ونظراً . السالسل الجبلية فى جزيرتى كريت وقبرص

لوعورة سطحها وصعوبة اجتيازها اتخذت المقاومة 
اليوغسالفية قاعدتها فى جبال األلب الدينارية خالل الحرب 

عدة ممرات جبلية أهمها ذلك الممر الذى ويخترقها . األخيرة
يقع شمالها حيث يلتقى مع جبال األلب ويعرف باسم ممر 

 بالقرب من مدينة Pear Tree Passشجرة األجاص 
 فى يوغسالفيا، كما توجد ممرات Postonjnaبوستوينا 

                                              

 .٣٥٨بق ذكره، ص محمد إبراهيم حسن، مرجع سا) ٣٨(



 .قليلة تربط بين سهل المجر وسهول إيطاليا

لها التى أودت وتتميز جبال األلب الدينارية بكثرة زالز
ففى الستينات . بحياة الكثيرين من سكان هذه المنطقة

تعرضت يوغسالفيا لهزات أرضية مروعة دمرت مدينتى 
أسكوبجى وبانيالوكا، وفى السبعينيات شهد الساحل األدرياتى 

أهم ) ٧(، وتوضح الخريطة رقم )٣٩(هزات أرضية كبيرة
 .الجبال والهضاب فى جنوب أوروبا

 األلب الوسطى تمتد سالسل جبال وإلى الشرق من
 والتى تقع إلى الشرق من مدينة Carpthiansالكربات 

فيينا وعبر نهر الدانوب فى جمهوريتى التشيك وسلوفاكيا، 
وتتخذ شكالً مقوساً يمتد خالل سلوفينيا وجنوب بولنده عبر 
أوكرانيا ورومانيا، وتنتهى كما بدأت عند شاطئ نهر الدانوب 

ويطلق على الجزء الجنوبى من جبال . حديديةعند البوابة ال
الكربات الواقع داخل رومانيا اسم األلب الترانسلفانية 

والتى تعرف محلياً باسم جبال الكربات الوسطى، ) م٢٥٠٠(
وتتقوس هذه الجبال مرة أخرى ممثلة فى جبال البلقان إلى 

                                              

 .٣٧حسن عبد العزيز أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ) ٣٩(



الجنوب من وادى الدانوب األدنى، ثم تختفى هذه الجبال 
 البحر األسود لتظهر ثانية باسم جبال القوقاز بين تحت مياه

البحر األسود وبحر قزوين، وهذه تنثنى جنوب بحر قزوين 
 Demavand حيث قمة ديمافاند Elbrzباسم جبال البرز 

فوق منسوب سطح البحر وهى أعلى قمة فى ) م٥٦٣٧(
 .أوروبا

 : المرتفعات الوسطى-٥
ن القارة تحتل هذه المرتفعات األجزاء الوسطى م 

األوروبية، حيث يمتد نطاق ممزق من التالل والجبال 
المنخفضة من نورماندى وبريتانى فى الغرب وعبر فرنسا 

. ألمانيا إلى جمهوريتى التشيك وسلوفاكيا فى الشرقوسط و
ونشأت هذه المرتفعات فى أواخر الزمن الجيولوجى األول 

 عاماً من أثناء حركة االلتواءات الهرسينية متخذة اتجاهاً
وتتكون هذه المنطقة كلها من مرتفعات . الغرب إلى الشرق

ذات أسماء محلية متميزة وتتخللها وديان وأحواض صغيرة 
 جومن أشهر هذه المرتفعات جبال الفو. وممرات منخفضة

 على الحدود vosges and black Forestوالغابة السوداء 



من سويسرا  التى تمتد Juraالفرنسية واأللمانية، الجورا 
 Hartzوفرنسا إلى داخل جنوب ألمانيا، والهارتز 

 Thuringer وغابة ثورينجر Erzbbirgeوأرزبيرج 

Forest فى الجزء الشرقى من ألمانيا والسوديت Sudetes 
 على حدود جمهوريتى Bohemian Forestوغابة بوهيميا 

التشيك وسلوفاكيا وهضبة فرنسا الوسطى، واإلردن فى 
 .سمبرج، وهضبة الميزيتا األسبانيةبلجيكا ولوك

ومن المنخفضات المتناثرة وسط هذه التالل ممر الروون 
 ساؤون إلى الشرق من الهضبة الفرنسية الذى يؤدى فرع -

منه إلى سهل الراين األعلى عبر بوابة بلفورت أو بورجنديا 
Belfort or Burgundia الواقعة بين جبال الفوح 

بين جبال جورا واأللب فى ويوجد سهل مرتفع . وجورا
الهضبة السويسرية والبافاريا، بينما يوجد حوض بوهيميا فى 

 .)٤٠(غرب جمهوريتى التشيك وسلوفاكيا

وقد لعبت هذه السهول دوراً مهماً كطريق للغزاة  
ومسلك للتجار، بينما منحت التالل الحماية وأصبحت مالجئ 

                                              

 .٤٦ - ٤٥المرجع السابق، ص ص ) ٤٠(



 .لكثير من القبائل المستضعفة

 :النهرى فى القارةالتصريف : ثالثاً
تعتبر األنهار بامتدادها وجريان الماء فيها مؤشراً يعبر 
تعبيراً صادقاً عن تضاريس األرض ومدى انحدارها ذلك 
ألن المياه التى تنحدر فى مجاريها تتأثر بجاذبية األرض 
فتجرى من المرتفعات إلى المنخفضات واألراضى المنبسطة، 

جبلية فى أوروبا هى وعلى هذا األساس فإن المناطق ال
المنابع التى يبدأ منها جريان األنهار، ومن ثم يقوم الكثير من 
هذه األراضى كمناطق لتقسيم المياه التى تنحدر على 

 .جوانبها

% ٦٥ونظراً ألن الجزء األكبر من قارة أوروبا حوالى 
 متر فوق سطح ٢٠٠ ال يزيد ارتفاعه على -من مساحتها 

 متر ال تتجاوز نسبة ٥٠٠ه على البحر، وما يزيد ارتفاع
من مساحة القارة، لذا فإن األنهار األوروبية فى % ١٥

معظمها تجرى فى سهول وأحواض منخفضة، إال أن قصر 
مجارى الكثير منها، واعتراض البعض منها عقبات صخرية 
قد حد من إمكانية استغاللها فى المالحة، خاصة األنهار 



غربية حيث استغل فى توليد الوسطى والجنوبية والشمالية ال
وتشكل الجبال األوروبية منابع ألهم . الطاقة الكهربائية

األنهار، وأغلب األنهار التى تستخدم فى المالحة تصب فى 
أنهار : البحار المحيطة بأوروبا من الشمال والغرب مثل

الراين والشيلد والسين والتايمز وإلب، حيث يقوم عند 
نى األوروبية مثل لندن على نهر مجاريها الدنيا أهم الموا

التايمز، وروتردام على نهر الراين، وانتوبرب على نهر 
كما أن أنهار شرقى . الشيلد، وهامبورج على نهر إلب

أوروبا التى تصب فى البحر األسود تصلح للمالحة فى معظم 
 .مجاريها

 :ويمكن تقسيم األنهار األوروبية إلى ثالث مجموعات

  . ية األنهار الشمال-١

   .األنهار الجنوبية-٢

 . األنهار الروسية-٣

 : األنهار الشمالية-١
وتتبع هذه األنهار من الجوانب الشمالية لجبال األلب 
الحديثة، أو من الجبال الوسطى القديمة، وتصب إما فى 



المحيط األطلنطى وبحر الشمال أو فى البحر البلطى، ومن 
ار، األودر، الفستوال، أهم تلك األنهار الراين، السين، اللو

هر السين فى نالميز، الشيلد، الجارون، اإللب، والفيزر، 
ومن هذه األنهار ما يتميز بنظام جريان بسيط . فصل الشتاء

كأنهار السين والميز والسوم والشيلد التى تعتمد فى تغذيتها 
. على مياه األمطار، وقل أن تتلقى المياه من ذوبان الثلوج

مطار فى غرب أوروبا تسقط تقريباً طوال ونتيجة لكون األ
العام مع زيادة ملحوظة فى نصف السنة الشتوى، فإن 
مستوى األنهار يتميز بارتفاع ملحوظ فى فصل الشتاء، وإن 
كانت نسبة التدنى فى فصل الصيف ليست كبيرة، وهكذا 

 .توصف مثل تلك األنهار باعتدال جريانها

، وتتركز منابعها وهناك من األنهار ما هو أكثر طوالً
فى المرتفعات المغطاة بالثلوج طوال فصل الشتاء، لذا فإنها 
تتلقى مياهها من األمطار وذوبان الثلوج، ومن أمثلتها أنهار 

) رافد نهر اللوار (Allierاإللب واألودر واللوار واألليية 
 فى جنوب غرب فرنسا وهى أنهار Dordogneوالدردونى 

مطار، كما تفيض فى الربيع بفعل تفيض فى الشتاء نتيجة األ
 .ذوبان الثلوج



أما أنهار الشمال المتطرف والسهل األوروبى األوسط 
تتصف بنظام جريان مشابه لما هو سائد فى األنهار القارية، 
فأنهار السويد المتعددة التى تنبع من الجانب الشرقى لجبال 
كيولن لتصب فى البحر البلطى وخليج بوثنيا تتصف بقصر 

 تجمد مياهها فى باريها ومج
فصل الشتاء، وتصرف هذه األنهار مياه العديد من البحيرات 
الجليدية، ولها أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل فى استخدامها فى 
نقل أخشاب الغابات، وفى توليد الطاقة الكهربائية التى 

وتسيطر ظروف المناخ . تستخدم فى مصانع الخشب والورق
 التى تجرى فى وسط أوروبا باتجاه القارية على األنهار

الشمال، كما هو الحال فى األنهار البولندية مثل نهر الفستوال 
الذى ينبع من جبال الكريات، ونهر األودر الذى ينبع من 

 .)٤١(جبال السوديت

 : األنهار الجنوبية-٢
وتتمثل فى تلك األنهار الموجودة فى شبه جزيرة  

                                              

جغرافية القارات، مرجـع سـبق      : على موسى، محمد الحمادى   ) ٤١(
 .٤٢ - ٣٨ذكره، ص ص 



 المتوسط، أو تلك التى أيبريا، وتلك التى تصب فى البحر
تتجه شرقاً إلى الجنوب من جبال الكربات كنهر الدانوب، 
ونظام جريان األنهار هذه انعكاس لنظام سقوط األمطار، 
فأنهار حوض البحر المتوسط كما هو الحال أنهار أسبانيا 

) دورو، وتاجه، وكوادينا، وجوادلكفير، وابيرو(والبرتغال 
 التيبر وأرنو، وأنهار البلقان، فإن وأنهار إيطاليا الوسطى مثل

تغذيتها الرئيسية تستمدها من األمطار فى فصل الشتاء، 
وقليالً من ذوبان ثلوج الجبال، لذا فإن منسوب مياهها يزداد 
فى الشتاء ويستمر مرتفعاً فى الربيع، ليقل فى فصل الصيف 

 .الجاف

 :وأهم األنهار الجنوبية هى 

 :نهر الرون -أ 
 من جبال األلب الوسطى من بحيرة جنيف ينبع النهر

 يتصل برافده الرئيسى نهر الساءون Lyonوعند مدينة ليون 
Saone ويسير نهر الرون فى خانقة االنكسارى بين األلب 

الغربية والمرتفعات الوسطى الفرنسية ليصب فى البحر 
 .المتوسط بدلتا كبيرة



 :نهر البو -ب 
رى فى سهل ينبع من جبال األلب الجنوبية، ويج

 .لومبارديا فى شمال إيطاليا، ثم يصب فى البحر األدريانى

 Danube: )٤٢(نهر الدانوب -جـ 
يعتبر ثانى أنهار القارة األوروبية من حيث الطول، 
وينبع من جبال الغابة السوداء على مسافة عدة كيلومترات 
من بداية نهر الراين إلى الشمال من مجموعة جبال األلب، 

ل األلب والكريات عبر بافاريا والنمسا ويخترق جبا
وجمهوريتى التشيك وسلوفاكيا والمجر ويوغسالفيا السابقة، 
ثم يفصل بين جبال الكربات وجبال البلقان فى منطقة الحدود 

 .)٤٣(الرومانية والبلغارية، ثم يصب بعد ذلك فى البحر األسود

ويتلقى نهر الدانوب مياه . كم٢٨١٦ويبلغ طوله حوالى 
د عديدة متمثلة فى نهر مورافا ودرافا، وسافا، وأولت، رواف

والتيش، والبروت، ويتميز الجزء األعلى من الدانوب حتى 

                                              

 .يطلق عليه أحياناً الطونة) ٤٢(
أطلس أوروبا، ترجمة محمد فـاتح عقيـل،        : ياوندز وكنجزبرى ) ٤٣(

 .٢٣، ص ١٩٧٦أة المعارف، اإلسكندرية، منش



فيينا بنظام جريان يماثل نظام األنهار الجبلية األلبية التى 
ترتبط بموسم ذوبان الثلوج حيث يصل أعلى منسوب للمياه 

 سهل فى ذلك الجزء فى فصل الصيف، وما أن يعبر النهر
 حتى يتغير Walachiaالمجر ويجرى فى سهل واالشيا 

نظام جريانه، إذ يصل أعلى مستوى له فى أواخر الربيع، 
حيث تهبط مستوى مياهه فى فصل الصيف بسبب انخفاض 
كمية األمطار الساقطة صيفاً عند النهاية الشرقية لحوضه، 

 .كما وتتجمد مياهه فى المجر وفى واالشيا فى فصل الشتاء

 : األنهار الروسية-٣
تحتوى روسيا األوروبية على أطول أنهار القارة 
األوروبية، ويرجع هذا إلى اتساع السهول التى تجرى فيها 

ومعظم األنهار الروسية تنبع من تالل ركامية . تلك األنهار
أرسبها جليد الزمن الرابع، والقليل منها ينبع من مناطق 

 منها على سبيل وبية نذكرومن أهم أنهار روسيا األور. جبلية
نهر الفولجا، والدنيبر، والدون، والدنيستر، : المثال ال الحصر

 .وبتشورا، واألورال

 :وأهم هذه األنهار هى



 Volga: نهر الفولجا* 
يعتبر أطول األنهار األوروبية حيث يبلغ طوله نحو 

 كم، ويصرف مياه الجزء الجنوبى من جبال األورال ٣٧٤٠
ة المحصورة بين هذا الجزء وبين مرتفعات والمنطقة السهلي

وسط روسيا التى تشكل خط تقسيم مياه بين الفولجا والدينير، 
ومنابع . ويتجه النهر نحو الجنوب ليصب فى بحر قزوين

الفولجا الرئيسية توجد فى الجزء الشمالى من مرتفعات وسط 
 آسيا، إال أنه يتلقى مياه العديد من الروافد، والتى أهمها نهر

 كم ونهر كاما من الشرق ١٣٢٨أولكا من الغرب وطوله 
 .كم١٨٥٠وطوله 

 : الدنيبرنهر * 
من األنهار الروسية األخرى الطويلة التى تجرى فى 

ينبع من جبال الكربات ويصب فى البحر والسهل الروسى 
ونهر الدون نهر الدون كم، ٢٢٦٩األسود قاطعاً مسافة قدرها 

وسيا متجهاً نحو الجنوب الذى ينبع من مرتفعات وسط ر
 ضمن منطقة سهلية تكثر انعطافاته فيها -كم ٢٣٢٧وبطول 

حتى لنجده يقترب كثيراً من مجرى نهر الفولجا عند مدينة 
 تستخدم فى المالحة -فولجوجراد حيث تصل بينهما قناة 



 ويتابع النهر جريانه باتجاه -رابطة بين أجزاء من روسيا 
 .بحر آزوف حيث يصب فيه

 : أورالهر ن* 
وعند الطرف الشرقى من روسيا األوروبية يجرى نهر 

كم من منابعه فى جبال ١٤٤٨أورال بطول يصل إلى 
 .األورال الجنوبية وحتى مصبه شمالى بحر قزوين

 : الدنيسترنهر * 
ينبع من الطرف الشمالى من جبال الكربات قريباً من 

 كم، ١٣٩٠منابع نهر الفستوال، ويصل طول نهر الدنيستر 
ويجرى النهر نحو الجنوب الشرقى ليصب فى البحر 

 .)٤٤(األسود

وعلى الرغم من أهمية األنهار األوروبية كوسائل للنقل 
واالتصال ومصادر لتوليد الطاقة والكهرومائية، فضالً عن 
أهميتها كموارد صالحة لمياه الشرب والزراعة والصناعة، 

ه األهمية وأهميتها كمصدر لصيد األسماك، وإن كانت هذ

                                              

 .٤٢على موسى، محمد الحمادى، مرجع سبق ذكرهن ص ) ٤٤(



تختلف بين أجزاء القارة بعضها البعض، حيث يزداد 
االعتماد على مجارى األنهار فى موسم الفيضان، ويقل 
باالتجاه شماالً نظراً لتجمد مياه بعضها، أو فى موسم الجفاف 
حيث ينخفض مستوى المياه فى األنهار، وهذا يؤثر على 

من المخاطر إال أن األنهار لها العديد . النشاط االقتصادى
وعلى رأسها الفيضانات المدمرة، ومن أبرز هذه الفيضانات 

 عام Florenceما حدث فى إيطاليا فى فيضان فلورنسا 
، ويعتبر من أكثر الفيضانات التى تعرض لها غرب ١٩٦٦

 ساعة فقط، ٤٨أوروبا، حيث سقطت أمطار ستة أشهر فى 
ه، وفاضت وامتأل نهر األبنين والذى يقع خلف فلورنسا بالميا

مياهه ومياه الكثير من روافده والتى تتجمع فى نهر أرنو 
Arno ٣ ، وارتفعت مياه النهر ستة أمتار، وذلك يوم 

، وانهارت ضفاف النهر، وغرقت شوارع ١٩٦٦نوفمبر عام 
مدينة فلورنسا، حيث ارتفع منسوب المياه نحو خمسة أمتار، 

 ٤٥وفقد  شخصاً ١٧وانهار الكثير من الطرق، وتوفى نحو 
 الف سيارة، ٤٠ألف من السكان منازلهم، كما تم تدمير 

ودمرت الكثير من المحال المشهورة بالمدينة وأهمها محالت 
 والمشهورة ببيع الذهب Ponte Vecchioبونتى فيشو 



 .)٤٥(والمنتجات الجلدية

ومن أشهر الفيضانات المدمرة التى تعرضت لها القارة        
د بنى هذا السد على نهـر   وقVaiont Damفيضان سدفيونت 
، ويعتبر ثالث أعلى سد فى العـالم،        ١٩٦٠اإللب وافتتح عام    

ويمتد السد على جانبى النهر، وقد انهار السـد فـى قريـة             
لعديد من المنـاطق     ا  وأغرقت مياهه  Longaroneلونجرونى  

 ٩التابعة للقرى وذلك نتيجة سقوط أمطار غزيرة فـى يـوم            
 سـاعة   ٢٣مطـار لمـدة      واستمرت األ  ١٩٦٣أكتوبر عام   

مستمرة، وبعد انهيار السد غرقت معظم مراكـز العمـران          
الواقعة عليه، وتدمرت قرية لونجارونى تماماً، وكانت النتيجة        

 شخصاً وفقدان الكثيـر مـن األشـخاص،         ١١٨٩هى وفاة   
وأرجع بعض العلماء السبب الرئيسى فى انهيار السـيد هـو           

 .)٤٦(جيولوجيةعدم استقرار موضع السد من الناحية ال

                                              

(١) Waugh, D., Europe, Thomas Nelson and Sons Ltd., 

Surrey ١٩٨٥, p. ١٤. 

(٢) Ibid., p. ١٤. 



 الرابعالفصل 
 اخ أوروبـامنـ

 

 مقدمة
أدى وقوع قارة أوروبا فى العروض الشمالية إلى  

اعتدال مناخها، كما أن احاطتها بالبحار الدفيئة نسبياً كان لها 
دور فى تلطيف الظروف المناخية وخاصة فى فصل الشتاء 

 هبوب الرياح العكسية فضال عنالبارد والصيف المعتدل، 
ن المحيط األطلنطى الشمالى والتى تسقط الرطبة اآلتية م

 .)٤٧(أمطار غزيرة فوق القارة األوروبية على مدار العام

 :العوامل المؤثرة فى مناخ القارة: أوالً
 :يتأثر مناخ القارة بعدة عوامل هى

                                              

(١) http://emcarta.msn.com. 



 : الموقع الجغرافى-١
ْ شماالً من ٧١ – ٣٦حيث تقع القارة بين دائرتى عرض 

الى فى النرويج شماالً، وهذا كريت جنوباً حتى الرأس الشم
يعنى أن معظم مساحة القارة تقع فى المنطقة المعتدلة الباردة 

باإلضافة إلى . بعيداً عن المناخ المدارى والمناخ الصحراوى
الموقع النسبى من حيث وقوعها على البحر المتوسط 

 الرياح نفوذوالمحيط األطلنطى الذى أدى إلى وقوعها تحت 
، فى حين تهب الرياح القطبية الباردة على العكسية الغربية

 .شمال القارة وخاصة فى فصل الشتاء

 : شكل القارة ومساحتها-٢
أدى صغر مساحة القارة إلى وضوح تأثير العوامل 
المناخية وعناصرها السائدة على المناطق المجاورة سواء فى 
آسيا أو على المحيط األطلنطى، وانفتاح القارة على البحار 

ات ثالث، وتوغل هذه البحار بها أن جعل المناطق من جه
المجاورة لهذه البحار تتأثر بالمؤثرات البحرية، كما أن تعرج 
سواحل القارة وما بها من خلجان عميقة، فضالً عن امتداد 

ا رئيساأشباه الجزر فى البحار المحيطة كان له دورفى تأثر ي 
 .القارة بالظروف المناخية البحرية



 :ريس التضا-٣
تلعب التضاريس دوراً هاماً بالنسبة للمناخ وذلك من 
ناحيتين، أولهما عامل االرتفاع، وثانيهما اتجاه السالسل 

فمن حيث عامل االرتفاع كما هو معروف أن درجة . الجبلية
ْم كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بنحو ١الحرارة تقل 

د أن درجة  متر، ومن هذا المنطلق على سبيل المثال نج١٥٠
 Monteْ على قمة جبل مونت بالن ٢٠الحرارة تصل إلى 

Blanc بجبال األلب والتى يصل ارتفاعها إلى نحو 
 أى عامل االرتفاع يؤدى إلى انخفاض درجة )٤٨(م٤٨٠٧
 .الحرارة

أما العامل اآلخر المرتبط بالتضاريس فهو اتجاه 
السالسل الجبلية، حيث نجد أن القارة تخلو من السالسل 

لجبلية التى تمتد من الشمال إلى الجنوب والتى تنتشر فى ا
سالسل جبال الروكى فى غربها (قارة أمريكا الشمالية 

وهذا ) سالسل جبال األنديز فى غربها(وأمريكا الجنوبية 
جعل الكتل الهوائية البحرية تستطيع الوصول من المحيط 

                                              

(١) waugh, D., Europe, op.cit., p. ١٩. 



األطلنطى إلى أقصى شرق القارة، ولذلك ال يوجد تغير 
أى أن معظم . ائى باالتجاه من الغرب إلى الشرقفج

مرتفعات القارة وهضابها تمتد ما بين الشرق والغرب مما 
يسمح بتوغل الرياح واألعاصير عبر السهول الممتدة، مع 
مالحظة أن هذه المرتفعات تشكل حاجزاً يضعف من وصول 
المؤثرات الباردة من الشمال إلى جنوب القارة شتاء، وأما فى 

 القارة فإن الفتحة السهلية بين جبال األورال وجبال شرق
القوقاز تشكل ممراً متسعاً لحركات الرياح والمؤثرات 

كما تعمل مرتفعات اسكنديناوه . المناخية بين آسيا وأوروبا
على عرقلة وصول المؤثرات البحرية القادمة من المحيط 
ى األطلنطى والمتجهة إلى السهل الروسى وتجعلها قاصرة عل

غرب أوروبا، أما فى جنوب أوروبا فإن ممر كركسون 
ومضيق جبل طارق وممرات جبال األلب تسهل تحرك 

 .)٤٩(الرياح واألعاصير نحو جنوب أوروبا

كما تعمل السالسل الجبلية التى تمتد جنوب القارة فى 
اتجاه غربى شرقى حاجزاً يمنع وصول المؤثرات الجنوبية 

                                              

 .٣٦٣يم حسن، مرجع سبق ذكره، ص محمد إبراه) ٤٩(



 إلى شمالها، كما تمنع وصول الدفيئة أو الحارة من الوصول
المؤثرات المناخية الباردة فى فصل الشتاء من النفاذ إلى 

كما تقوم هذه الجبال فى نفس الوقت بمنع وصول . جنوباً
العواصف الرملية التى تغزو البحر المتوسط مثل السيروكو 

 .والسوالنو وغيرها من الوصول إلى وسط وشمال القارة

 : التيارات البحرية-٤
هى عبارة عن كتل مائية بحرية ضخمة تنساب من و

المسطحات البحرية األعلى كثافة إلى تلك األقل منها كثافة 
وتنقل إليها خصائصها الطبيعية وتؤثر فى خصائص الهواء 

 .)٥٠(المالمس لمياه البحر

وتنتشر التيارات البحرية فى إقليم غرب أوروبا حيث 
ة بالمناطق التى تقع فى تجعل هذا اإلقليم أكثر دفئاً بالمقارن

نفس العروض فى فصل الشتاء، وأهم هذه التيارات هو تيار 
المحيط األطلنطى الشمالى، وهو تيار بحرى دفئ ينشأ فى 
البحر الكاريبى، ويتدفق نحو الشمال نحو السواحل الشرقية 
للواليات المتحدة األمريكية ويعرف فى الواليات المتحدة باسم 

                                              

 .٨٠حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ) ٥٠(



 قبل أن يتجه نحو الشمال Gulf Stream تيار الخليج الدافئ
إلى غرب أوروبا حيث يعرف باسم تيار المحيط األطلنطى 
الشمالى، وينتج عن هذا التيار ارتفاع درجة حرارة المياه، 
حيث تحمل الرياح فى فصل الشتاء دفء البحر إلى الجهات 
الساحلية، كما أنها تحمل نسيم البحر الذى يلطف مناخ اليابس 

 .)٥١(الصيففى فصل 

 من خالل المياه الدفيئة التى )٥٢(وكان تيار الخليج الدافئ
تدفعها الرياح الجنوبية الغربية نحو الشواطئ األوروبية سبباً 
رئيسياً فى فتح موانى عديدة ويمنع تجمد مياهها وخاصة 

 .موانى غرب أوروبا وشمال اسكنديناوه

وتؤثر فى مناخ القارة خمسة نطاقات من الضغط  
وى تتركز كلها خارج أوروبا معظم الوقت ويطلق عليها الج

مراكز الحركة لمسئوليتها فى قيادة وتوجيه كتل هوائية ذات 
خصائص مختلفة فوق القارة وكذلك فى تحديد اتجاه وسرعة 

 :الرياح، وهذه النطاقات هى

                                              

 .١٥باوندز وكنجز برى، أطلس أوروبا، مرجع سبق ذكره، ص ) ٥١(
 .يعرف فى أوروبا كما سبق أن أشرنا باسم تيار شمال األطلنطى) ٥٢(



 منطقة الضغط المنخفض األيسلندى وتتركز فوق شمال -١
 المحصورة بين اسكنديناوه المحيط األطلنطى فى المنطقة

 .وجرينلند

 منطقة الضغط المرتفع اآلزورى وتتركز باستمرار على -٢
المحيط األطلنطى جنوب غرب شبه جزيرة أيبريا فوق 

 فى المنطقة التى تتشتت عندها Azoresجزر األزور 
الرياح التى تتجه نحو الشمال وهى الرياح الغربية، 

 .وهى الرياح التجاريةوالرياح التى تتحول نحو الجنوب 

 منطقة الضغط المنخفض فى جنوب غرب آسيا ويعرف -٣
 .بالمنخفض الموسمى

 منطقة الضغط المرتفع اآلسيوى ويتركز حول بحيرة -٤
بيكال فى شمال شرق آسيا ويسمى الضغط المرتفع 

 .السيبيرى

 منطقة الضغط المنخفض المتوسطى وتتركز فوق البحر -٥
 .المتوسط فى فصل الشتاء

وتختلف هذه المناطق جميعاً فى اتساعها وتأثيرها من 
والجهات التى تتركز . سنة إلى أخرى بل من يوم إلى آخر



 .فيها االنخفاضات الجوية

 :الظروف المناخية فى القارة: ثانياً

 : الحرارة-أ

 ):يناير( الحرارة فى فصل الشتاء -١
فى هذا الفصل تتعامد الشمس على مدار الجدى فى 

لكرة الجنوبى، ومن ثم تنخفض درجة الحرارة فى نصف ا
. النصف الشمالى عما هى عليه خالل فصل الصيف

وتنخفض درجة الحرارة فى القارة بوجه عام من الغرب إلى 
الشرق، نظراً لالبتعاد عن المؤثرات البحرية واالتجاه نحو 

وبالتالى فإن الجزء الغربى من . المناطق الداخلية القارية
ون دافئا فى هذا الفصل، بينما يكون الجزء الشرقى القارة يك

منها شديد البرودة، وتتراوح درجة الحرارة فى فصل الشتاء 
ْم فى جنوب ١٠على طول السواحل الغربية ألوروبا من 

ْم فى شمال النرويج، وما تلبث درجة ٦,٧البرتغال إلى 
 .الحرارة أن ترتفع مع نهاية الشتاء ومجئ فصل الربيع

الحرارة فى شرق القارة نظراً النعدام دور وتنخفض 
المؤثرات البحرية فى مناخ شرق أوروبا، فضالً عن أشعة 



الشمس الساقطة تكون قابلة لتصل درجة الحرارة فى شهر 
ْم فى موسكو فى ٣١ ، ْم فى وارسو فى بولنده٣يناير إلى 

وتتعرض هذه المناطق . روسيا، وينتشر الجليد لعدة شهور
 تكون نتيجة الرياح الشديدة Blizzardsجية إلى عواصف ثل

 .)٥٣(وانخفاض درجة الحرارة

درجة الحرارة فى فصل ) ٨(وتوضح الخريطة رقم  
 .الشتاء

 ):يوليو( الحرارة فى فصل الصيف -٢
فى هذا الفصل تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان 
فى نصف الكرة الشمالى، ومن ثم ترتفع درجة الحرارة فى 

ألوروبية وعلى وجه التحديد األطراف الجنوبية، القارة ا
وتنخفض درجة الحرارة كلما اتجهنا شماالً نحو القطب 

وتتراوح درجة . الشمالى، وفى شمال شبه جزيرة اسكنديناوه
ْم فى السواحل المطلة على المحيط القطبى ١٠الحرارة بين 

 . فى حوض البحر المتوسطمْ ٢٦,٧شماالً، 

 
                                              

(١) Waugh, D., Europa, op.cit., p. ٢٣. 



 

رة بالنسبة لطول أو قصر فصل النمو وهذا له أهمية كبي
لبعض المحاصيل الزراعية حيث يزيد طول فصل النمو كلما 
اتجهنا جنوباً كما هو الحال فى حوض البحر المتوسط، حيث 
يسهم الدفئ فى طول فصل النمو للنباتات طول العام، ومن 

تطيع ــثم تنتشر زراعة الفواكه والخضروات التى تس
، )٥٤(قارنة باألجزاء الشمالية من القارةراً بالمــمو مبكـالن

 .درجة الحرارة فى فصل الصيف) ٩(وتوضح الخريطة رقم 

 : الضغط والرياح-ب
 : الضغط والرياح فى فصل الشتاء-١

فى هذا الفصل يصبح القسم الشرقى من أوروبا مركزاً 
لنطاق من الضغط المرتفع بسبب شدة البرودة، وهو يعتبر 

لعظيم المتمركز فوق آسيا فى الشتاء، امتداد لنطاق الضغط ا
ومنه تخرج رياح جافة تهب على القسم األوسط والشمال 
الغربى من القارة، كما تهب رياح باردة جافة من الشمال 

                                              

(١) Ibid., p. ٢٠. 



 .القطبى على أرضها

ويستمر الضغط المرتفع متمركزاً فى شرق أوروبا فترة 
طويلة، ولهذا نجد مناخ الشتاء فى روسيا يتميز بالبرودة 

ويمتد تأثير الضغط المرتفع . القارسة والركود وقلة التساقط
نحو الغرب فيشمل بولنده، وألمانيا خاصة قسمها الشرقى، 

 .وسويسرا وشرق فرنسا

ويحدث فى بعض السنين أن يمتد تأثير نطاق الضغط 
المرتفع اآلسيوى ليشمل غربى أوروبا، حينئذ يعانى غرب 

 تستطيع الرياح وحيث. أوروبا من طقس شديد البرودة
الشمالية الشرقية أن تعبر نطاق البحر البلطى وبحر الشمال، 
تشتد البرودة، وتتساقط الثلوج كما يحدث أحياناً فى أراضى 

ويتأثر إقليم . شمال أوروبا المنخفضة وفى الجزر البريطانية
البحر المتوسط بالهواء البارد الذى يرايض فى فصل الشتاء 

 .فوق أراضى وسط أوروبا

وتهب من منطقة الضغط المرتفع األزورى رياح نحو 
 حيث يتركز نطاق الضغط المنخفض ٦٠خط عرض 

وعند . األيسلندى، ويكون اتجاهاً بالنسبة للقارة جنوبية غربية
التقاء التيارات الهوائية القطبية الباردة بالتيارات الجنوبية 



 التى وهى األعاصير. الحارة أو الدفيئة تنشأ األعاصير بكثرة
 .)٥٥(تسبب ظروف الطقس المتغيرة فى غرب القارة وجنوبها

وتتعرض القارة خالل هذا الفصل إلى هبوب الرياح 
الشمالية التجارية على طول وادى الرون وتعرف باسم رياح 

، وتلك التى تهب على شمالى البحر Mistralالمسترال 
، وتوضح Boraاألدريانى وتعرف باسم رياح البورا 

 .الضغط الجوى والرياح فى فصل الشتاء) ١٠(رقم الخريطة 

 : الضغط والرياح فى فصل الصيف-٢
يتسع نطاق الضغط الجوى المرتفع اآلزورى خالل 
شهور الصيف ليضم كل إقليم البحر المتوسط جنوبى أوروبا، 
ويخرج من هذا النطاق الرياح التجارية الشمالية الشرقية 

 أوروبا أية رياح باردة أو الجافة، لذا ال يستقبل إقليم جنوب
ممطرة، وخاصة أنه يقع بعيداً عن مسار االنخفاضات 
الجوية، مما يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة السائدة فى 

ويتكون فوق شرق أوروبا . معظم أجزاء اإلقليم بصورة عامة

                                              

الجغرافيا المناخية والنباتيـة، دار المعرفـة       : سنين جوده جوده ح ) ٥٥(
 .٤٥٥، ص ١٩٩٦الجامعية، اإلسكندرية، 



نطاق من الضغط المنخفض يعمل على جذب الرياح العكسية 
 لذلك ترتفع درجة الحرارة الغربية وتوغلها نحو الداخل،
 .)٥٦(بشكل واضح فى شرقى القارة

الضغط الجوى والرياح ) ١١(وتوضح الخريطة رقم  
 .فى فصل الصيف

 :ار األمط-ج
 : األمطار فى فصل الشتاء-١

تختلف األمطار فى الجزء الشمالى من القارة والذى 
يتميز بالبرودة الشديدة عن الجزء المعتدل جنوباً، ففى الجزء 

 تصبح األمطار الساقطة فى – وهو الجزء البارد –لشمالى ا
شكل ثلوج وكميتها أقل نسبياً، ويغزر التساقط على المناطق 
الشمالية والشمالية الغربية سواء على سواحل اسكنديناوه أو 
الجزر البريطانية وغرب فرنسا وغرب شبه جزيرة أيبريا، 

وض البحر هذا فى حين أن الجزء الجنوبى والذى يقع فى ح

                                              

 - ١٤١محمد خميس الزوكة، مرجـع سـبق ذكـره، ص ص            ) ٥٦(
١٤٢. 



المتوسط تسوده األعاصير المصحوبة بسقوط األمطار، 
 .وتكسو الثلوج قمم جبال األلب

ويؤثر عامل التضاريس على تباين سقوط األمطار حيث 
أن السفوح المواجهة للرياح تكون أغزر من تلك التى تقع فى 
ظل الرياح، فهى غزيرة على السواحل الغربية للنرويج 

بال البرانس واألبنين واأللب الدينارية، والجزر البريطانية وج
وتقل فى شرق الجزر البريطانية وحوض باريس وأيرو 
وحوض البو، وفى شرق جبال األلب الدينارية فى شبه 

وبوجه عام نجد أن األمطار تقل كلما اتجهنا . جزيرة البلقان
سم، وبرلين فى ألمانيا ٦٤شرقاً، فهى فى برست فى فرنسا 

سم، وقرب ١٥سم، وفى دلتا الفولجا ٤٦سم، وفى موسكو ٥٠
 .)٥٧(سم٤سفوح جبال األورال 

 

 

 

                                              

 .٦٢ - ٦١جودة التركمانى، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ٥٧(



التوزيع الجغرافى لألمطار ) ١٢(وتوضح الخريطة رقم 
 .فى القارة

 : األمطار فى فصل الصيف-٢
تستقبل معظم القارة أمطاراً فى فصل الصيف فيما عدا 
حوض البحر المتوسط الذى يقع جنوب نطاق األعاصير، 

أما إعصارية أو تضاريسية على السفوح وأمطار الصيف 
الغربية لمرتفعات القارة األوروبية إذا تتباين كمية األمطار 
تبعاً لعاملى االرتفاع وامتداد محاور السالسل الجبلية، عموماً 
تغزر األمطار الصيفية على مستوى قارة أوروبا، باالتجاه 
ية من الجنوب صوب الشمال، وأيضاً باالتجاه من الشرق ناح

الغرب، وفى الغالب نجد أن األمطار التى تسقط فى شمال 
 .القارة تكون مبكرة من األمطار فى جنوبها

 :األقاليم المناخية فى القارة: ثالثاً
 :يمكن تقسيم مناخ قارة أوروبا إلى 

   . إقليم البحر المتوسط-١
 . إقليم مناخ غرب أوروبا-٢ 
   . إقليم مناخ وسط أوروبا-٣



 .مناخ شرق أوروبا إقليم -٤ 
    . إقليم المناخ القطبى-٥
 . إقليم المناخ البارد-٦
 . إقليم مناخ المرتفعات-٧

وفيما يلى دراسة لهذه األقاليم والتى توضحها  
 ):١٣(الخريطة رقم

 : إقليم البحر المتوسط-١
يمتد هذا اإلقليم المناخى فى غرب القارة بين دائرتى  
 من العروض المعتدلة الدافئة، ْ شماالً وجنوبا٤٠ًْ، ٣٠عرض 

لذا يطلق عليه اسم المناخ المعتدل الدفئ، ويشتهر بين 
 .)٥٨(الجغرافيين باسم مناخ البحر المتوسط

ويسود هذا المناخ فى األجزاء الجنوبية من أوروبا 
المطلة على البحر المتوسط، مثل فرنسا وإيطاليا واليونان 

رتغال وسواحل ومالطة وقبرص، باإلضافة إلى سواحل الب
 .جنوب غرب أسبانيا، وجنوب غربى البحر األسود

                                              

هذا العـالم،   : محمد عبد المنعم الشرقاوى، محمد محمود الصياد      ) ٥٨(
 .١٥٥، ص ١٩٥٩ المعارف، القاهرة، ، دار٤ط



ويتصف مناخ تلك األجزاء بأنه حار جاف صيفاً دفئ 
ممطر شتاء، وتسقط هذه األمطار بسبب هبوب الرياح 
الغربية التى تجلب معها األمطار اإلعصارية والرياح 
التجارية الشمالية الشرقية التى تهب فى فصل الصيف وتمتاز 

وتزاد كمية المطر فى فصل الشتاء فى الجزء . جفافبال
وفى فصلى الربيع . الجنوبى من إقليم البحر المتوسط

والخريف يحدث مع تزحزح مسارات األعاصير شماالً أن 
تظهر قمتان للمطر فى الجزء الشمالى من إقليم البحر 
المتوسط فى هذين الفصلين مع زياد كمية المطر على 

رتفعات بإيطاليا وأسبانيا وشرق البحر السفوح الغربية للم
 ٩١٠األدرياتى، وتصل كمية المطر السنوى فى جبل طارق 

 . مم١٢٢مم يسقط منها فى مارس 

أما فى فصل الصيف فنجد سيطرة تامة للضغط المرتفع 
األزورى على منطقة البحر المتوسط، ولذلك يندر سقوط 

 .المطر

لشتاء، وأهم ما يميز الحرارة اعتدالها فى فصل ا
وارتفاعها فى فصل الصيف فتصل درجة الحرارة فى مدينة 

 درجات، وقد تنخفض إلى أقل من ٧مرسيليا الفرنسية نحو 



ذلك مع هبوب رياح المسترال، وتصل درجة الحرارة فى 
ْ ٢٣ْم، بينما تصل إلى ١٣منطقة جبل طارق فى شهر يناير 

 .)٥٩(فى شهر يوليو

 : اقليم مناخ غرب أوروبا-٢
باإلقليم المعتدل الجزرى أو اإلقليم المعتدل يسمى 

الساحلى أى المناخ البحرى، ويمتد فى غرب القارات بين 
ويتمثل فى قارة أوروبا . ْ تقريبا٦٠ً –ْ ٤٠خطى عرض 

بصفة خاصة، يسود فى األجزاء القريبة من أوروبا فى 
وشمال شبه جزيرة أيبيريا ومعظم فرنسا . الجزر البريطانية

 . والنرويج)٦٠(ا، كما يسود فى دول البنيلوكسوغرب ألماني

فالشتاء أدفأ : وتتميز الحرارة هنا باالعتدال طوال السنة
                                              

مبادئ الجغرافيا الطبيعية، كلية اآلداب،     : محمد صبرى محسوب  ) ٥٩(
 .١٦٢ - ١٦١، ص ص ٢٠٠٢/٢٠٠٣جامعة القاهرة، 

 هو اتحاد اقتصادى يجمع بـين دول        Beneluxدول البنيلوكس   ) ٦٠(
 وكلمـة   -األراضى المنخفضة وهى هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج       

 اختصار للحروف األولى من مسميات هـذه الـدول          البنيلوكس هى 
 .الثالث

- Belguim, Netherlands, Luxembourg. 



نسبياً بينما الصيف معتدل يميل إلى البرودة، كما يندر التجمد 
عند مستوى سطح البحر، وحتى فى أبرد شهور السنة يبقى 
متوسط درجة الحرارة فوق الصفر ولكنها تنخفض عامة 

أما المدى الحرارى السنوى فإنه صغير ويصل فى . ْم٧دون 
ومما يدل على اعتدال . ْم كما فى دبلن١٠المتوسط إلى 

شهور السنة فى هذا اإلقليم أن معظم ليالى لندن الشتوية 
تكون خالية من الصقيع رغم أن هذا ال يمنع حدوث موجات 
برد قارصة وإن كان كثير من فصول الشتاء تمر دون مثل 

 . هذه الموجاتحدوث

ويالحظ فى أوروبا أن هذا اإلقليم يتعرض دائماً لهبوب 
الرياح الغربية، التى تدفع أمامها األعاصير، هذه الرياح 
الدفيئة تؤثر على درجة حرارة اإلقليم، كذلك تيار الخليج 
الدافئ يؤثر على السواحل الشمالية الغربية ألوروبا، وتصير 

لشتاء أعلى من درجة حرارة درجة حرارة اإلقليم فى فصل ا
 .األقاليم األخرى الواقعة على نفس خط العرض

ويسقط المطر طول العام، وتختلف كمتيه باختالف 
الجهات فهو غزير على السفوح الغربية للجبال حتى أنه 

فى السنة كما فى ) سم٢٠٠( بوصة ٨٠يصل أحياناً إلى 



يابس وفى  الغربية لبريطانيا، ولكنه يقل فى داخل اللالسواح
 فيصل فى شرق بريطانيا إلى )٦١(المناطق الخلفية للمرتفعات

 ).سم٥٠( بوصة ٢٠

 : إقليم مناخ وسط أوروبا-٣
 إقليم -ويقع هذا اإلقليم إلى الشرق من اإلقليم السابق 

ويتمثل هذا المناخ فى أراضى وسط  -مناخ غرب أوروبا 
ب وشرق فرنسا، وألمانيا فيما عدا شمالها، وسويسرا وغر

 .مبارديا وأراضى نهر الدانوبلبولندا، وسهل 

وهذا المناخ هو مناخ انتقالى معتدل بارد تختلط فيه 
المؤثرات المحيطية التى تضعف نسبياً بسبب البعد التدريجى 
عن المحيط األطلنطى بالمؤثرات القارية التى تبدأ وضوحها 

 .ويزداد تدريجياً باالتجاه نحو الداخل

ْم، بينما ١٨ الحرارة صيفاً حوالى يتراوح متوسط درجة
نجد فى فصل الشتاء قد تهبط درجات الحرارة إلى ما دون 
درجة التجمد وخاصة فى شهرى يناير وفبراير، ولهذا نجد 

 .ْم١٨أن المدى الحرارى السنوى كبير ويزيد عن 
                                              

 .يطلق عليها مناطق ظل المطر) ٦١(



وتسقط األمطار فى إقليم وسط أوروبا طوال العام، 
ل الشتاء، حيث ولكنها تزداد فى فصل الصيف عن فص

تسيطر منطقة الضغط المرتفع السيبيرى أثناء فصل الشتاء 
على األجزاء الشرقية من اإلقليم، فيقل بذلك وصول تأثير 

 .المنخفضات الجوية وتصل األمطار أثناء شهور الشتاء

وترجع غزارة األمطار فى فصل الصيف، إلى ازدياد 
عمليات ونشاط ) بسبب فصل الصيف الحار(عمليات التبخر 

التصعيد، ولذلك فاألمطار هنا أمطار تصاعدية على فترات 
بشكل غزير وتكون مصحوبة عادة بدون رعد، ويقل التأثير 
الفعلى ألمطار هذا اإلقليم ألن معظمها يسقط فى أيام الصيف 

 .التى يزداد فيها التبخر

 : إقليم مناخ شرق أوروبا-٤
اخ المعتدل ويعرف هذا اإلقليم المناخى كذلك باسم المن

البارد القارى، ويقع نطاقه إلى الشرق من اإلقليم المناخى 
السابق، ويظهر بشكل واضح فى رومانيا وبلغاريا وشرق 

ويتميز مناخ شرق . بولندا ومعظم أراضى روسيا األوروبية
أوروبا بقارتيه النسبية لبعده عن تأثير المسطحات البحرية 

حين تنخفض درجة وترتفع فيه درجة الحرارة صيفاً، فى 



حرارة الشتاء إلى أقل من درجة التجمد، ومن ثم فإن المدى 
 .)٦٢(الحرارى السنوى كبير فى نطاق هذا المناخ

ْم ١٩ويصل المعدل السنوى لدرجة فى شهر الصيف إلى 
ْ  م فى موسكو، ونظراً ألن أشعة الشمس ١٨فى وارسو، 

ل تكون مائلة فتفقد الحرارة فى الشتاء بسرعة، حيث تص
ْم موسكو فى شهر ١٣ْم فى وارسو، ٣درجة الحرارة إلى 

وتكون كمية التساقط قليلة حيث يصل المعدل السنوى . يناير
 مم فى السنة، ويزيد كلما اقتربنا ٥٠٠لسقوط األمطار إلى 

 .)٦٣(وينتشر الجفاف فى كثير من المناطق. من البحر

 : إقليم المناخ القطبى-٥
ال شبه جزيرة يسود هذا المناخ فى أقصى شم

اسكنديناوه، ثم يمتد بانحراف نحو الجنوب الغربى على طول 
امتداد النصف الشمالي لمرتفعات اسكنديناوه، كما يسود أيضا 

 وأهم الخصائص المناخية لهذا –في شمال جبال األورال 
اإلقليم إن فصل الصيف معتدل إذ تصل درجة الحرارة فيه 

                                              

 .١٠٣ - ١٠٢حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ٦٢(
(٢) Waugh, D., op.cit., p. ٢٣. 



ء بارد ، حيث تنخفض ْ  م ، فى حين أن فصل الشتا١٠إلى 
وأما التساقط في . ْم ١٢ْم ، ١١درجة حرارته لتتراوح بين 

 حيث يصل المعدل  Snowهذا اإلقليم فيظهر على شكل ثلج 
  مم ٣٨١السنوى لسقوط األمطار نحو 

 : إقليم المناخ البارد– ٦
يقع هذا اإلقليم إلى الجنوب من إقليم المناخ القطبى وإلى 

اسكنديناوه حيث يمتد من السويد الشرق من شبه جزيرة 
 ويميز هذا المناخ  الكتلة البلطيةغربا إلى روسيا شرقا عبر

 –أن الشتاء قارص البرودة حيث تصل درجة الحرارة إلى 
فعلى سبيل . م وتزداد انخفاضا كلما اتجهنا نحو الشرق ٦

م ْ  ٤,٤ –المثال تصل درجة الحرارة فى مدينة أوسلو إلى 
 فى مدينة مْ ٦,٧فى حين تصل إلى فى فصل الشتاء، 

 . فى مدينة لننجرادمْ ٩,٤هلسنكى، بينما تقل إلى 

أما فى فصل الصيف فإن درجة الحرارة ترتفع، حيث 
 .ْم فى مدينة لننجراد١٧تصل إلى 

أما عن األمطار فى هذا اإلقليم فهى أمطار صيفية حيث 



 .)٦٤(مم٥٠٠يصل معدلها إلى 

 ):األلبى( المناخ الجبلى -٧
يسود هذا المناخ فى جبال األلب حيث يظهر أثر 
االرتفاع المتزايد على درجات الحرارة، ويختلف المناخ 

 .حسب ارتفاع الجبال وتعرضه للشمس

وأهم خصائص هذا المناخ انخفاض الحـرارة وكثـرة         
التساقط بالمقارنة مع السهول المجاورة كما فى مدينة سانتيس         

Santis      إلى تلك التى نجدها فى      حيث تنخفض درجة الحرارة
 ١٠٠منطقة التندرا الشمالية، ويزداد التساقط السـنوى إلـى          

 .)سم٢٥٠(بوصة 

                                              

 .٤٤ - ٤٣محمد متولى، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ٦٤(



 الخامسالفصل 
 التربة والنبات الطبيعى فى قارة أوروبا

 مقدمة
تعتبر التربة من غير شك ثروة من أعظم الثروات 
الطبيعية التى ترتبط بها حياة اإلنسان ارتباطاً مباشراً، فهى 

ه النباتات االحتياجات الالزمة لوجودها الوعاء الذى تجد في
ونموها وتكاثرها، والذى يحصل منه اإلنسان بطريق مباشر 
أو غير مباشر على كل ما يحتاج إليه من ضروريات غذائه 

 .وملبسه ومسكنه

والتربة عبارة عن خليط مركب من المواد الصخرية 
 المفتتة التى طرأ عليها بعض التغير الكيميائى واختلطت بها

نسبة من المواد العضوية والسائلة والغازية فأصبحت مالئمة 
 .)٦٥(لنمو نوع أو أكثر من أنواع النباتات

وتعد التربة نتاج تفاعالت كثيرة منها صخور األرض 

                                              

 .٨٣ز طريح شرف، مرجع سبق ذكره، ص عبد العزي) ٦٥(



ومعادنها والحرارة والرطوبة والنباتات والكائنات الحية 
والمعروف أن الجزء المعدنى من التربة . الموجودة بها
ينه إلى نوع الصخور أو التكوين الذى يقع يرجع فى تكو
ومعظم التربات فى العالم ترجع فى تكوينها إلى . تحت التربة

اشتقاقها من الصخور المحلية وفى هذه الحالة تسمى التربة 
أما إذا  . Local Soilsباسم التربة المحلية أو الموضوعية 

 اشتقت التربة من الصخور المنقولة بواسطة عوامل التعرية
أو الصخور الرسوبية ذات األصل البحرى فيطلق عليها اسم 

 وفيما يلى دراسة ألنواع Transported Soilsالتربة المنقولة 
 ).١٤(التربة والتى توضحها الخريطة رقم 

 :أنواع التربة فى قارة أوروبا: أوالً
 :تتعد أنواع التربة فى القارة وأهم هذه األنواع هى

  . تربة البحر المتوسط-١

   . تربة البودزل-٢

 . تربة التشرنوزم-٣

    . التربة الفيضية-٤

   . التربة البنية-٥



 . التربة الكستنائية البنية-٦

 :وفيما يلى دراسة أنواع التربة فى القارة
 : تربة البحر المتوسط-١

 يطلق على هذا النوع من التربة اسم تربة التيراروسا
Terra Rossa ألرض الحمراءا( وهو اسم إيطالى يعنى( .

وينتشر هذا النوع من التربة فى جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا 
بتك فى  رايوشرق شبه جزيرة اليونان وأحواض كورديل

 .أسبانيا

وهذا النوع من التربة عبارة عن تربة صلصالية غنية 
بالجير وأكاسيد الحديد واأللومنيوم والسيليكون ولكن ينقصها 

ألكاسيد السابقة مسئولة عن  وتعتبر هذه اHumusالدبال 
 .)٦٦(لونها األحمر

وتعد هذه التربة من أكثر التربات التى أسئ استعمالها 
ففى مديريات أسبانيا الوسطى والجنوبية . بواسطة اإلنسان

                                              

أسـس الجغرافيـا الحيويـة، منشـأة        : زين الدين عبد المقصود   ) ٦٦(
 .١٣٣، ص ٢٠٠١المعارف، اإلسكندرية، 



نجد أكثر من نصف األرض قد تعرض لعوامل التعرية 
وانجراف التربة، وكل األراضى المزروعة التى تزيد نسبة 

. أصابتها أضرار جسيمة بفعل التعرية% ٣ا عن االنحدار فيه
ولهذا نجد الكثير من السكان قد هجر األرض الزراعية نظراً 
لعدم صالحيتها للزراعة، كما أن هناك بعض البساتين 
وحقول العنب والحبوب قد فقدت أكثر من ثالثة أقدام من 

، مما أدى إلى عملية Subsoilالتربة السطحية وما تحتها 
ستودعات الخزانات التى أقيمت للرى وإلى انسداد انطمار م

مجارى األنهار والمصارف بمفتتات الصخور والتربة 
ومن العوائق التى تقف دون تطبيق إجراءات . المنجرفة

 Contour Ploughingمثل الحرث الكنتورى (صيانة التربة 
 - Strip وزراعة المدرجات Terracingوعمل المصاطب 

cropping  (و تقسيم األرض الزراعية إلى أجزاء تجزئة أ
وتعمل الحكومة األسبانية جاهدة . صغيرة تبعاً لقوانين الوراثة

لحل هذه المشكلة، ولكن إصالح عملية التخريب التى 
 .استمرت منذ آالف السنين البد وأن تكون صعبة

 Podzol Soil:  تربة البودزول-٢
. رمادىهى كلمة روسية تعنى التربة الهشة ذات اللون ال



وقد نمت وتكونت تربة البودزول فى ظل ظروف حرارية 
 .باردة مع معدل تساقط متوسط أو قليل

) ةيالمخروط(وترتبط عادة بمناطق الغابات الصنوبرية 
وخاصة عندما تنمو فى المناطق الرملية حيث نجد نطاقاً من 
تربة البودزل ممتداً مع نطاق الغابات الصنوبرية فى غرب 

 .شرق أوروباووسط وشمال 

ونظراً لطول فصل الشتاء وبرودته القاسية، وقصر 
فصل الصيف الدافئ، فإن نشاط البكتيريا يكون محدوداً جداً 
ومن ثم تتحلل المواد العضوية النباتية التى تتسرب فى باطن 
التربة حاملة معها المواد العضوية التى نجمت من تحلل 

 ويكون ذلك بمثابة .البقايا النباتية التى تغطى سطح األرض
غسيل للطبقة السطحية من التربة وتخليصها من عناصر 
الخصوبة التى قد تكون فيها، وعملية الغسيل هذه تغير لون 
التربة وتحوله إلى لون رمادى ومن ثم كانت تسميتها 

 .بودزول

ومن خصائص هذه التربة أن المواد العضوية التى 
أكاسيد الحديد هبطت إلى الطبقة السفلى من التربة مع 

والمعادن األخرى التى تدخل فى تركيب الصخر وتكوون 



طبقة متماسكة غير نفاذة من الطين والرمال الناعمة تمنع 
تسرب المياه الذائبة من الثلج إلى أسفل، ومن ثم تبقى التربة 

 .غدقة ومشبعة بالماء مما يسبب ضعفها

 Chernozem:  تربة التشرنوزم-٣
بة السوداء، وتوجد هذه التربة فى يطلق عليها اسم التر

شكل نطاق يمتد من أوكرانيا فى الغرب متوغالً فى قارة 
وقد تكونت فى إقليم تسقط أمطاره فى فصل . آسيا شرقاً

طبقة عليا سوداء يصل : الصيف وهى تتألف من طبقتين
وطبقة سفلى ذات لون بنى يميل إلى . سمكها إلى نحو متر

 .يريةاالصفرار غنية بالمواد الج

يرجع اللون األسود الذى يميز الطبقة األولى إلى تحلل 
أما المواد الجيرية التى . النباتات فيها على مدى فترات طويلة

توجد فى الطبقة السفلى فترجع إلى الصخر األصلى الذى 
 .اشتقت منه وهو الحجر الجيرى الذى ترتكز عليه التربة

سبة المواد وترجع خصوبة تربة التشرنوزم إلى ارتفاع ن
العضوية فيها ثم تفاعلها مع المحلول الجيرى الذى يتصاعد 
. من الطبقة السفلى فى الفصل الجاف بفعل الجاذبية الشعرية



وهذا التفاعل الكيميائى هو الذى يعطى التربة لونها 
 .)٦٧(األسود

وتعطى هذه الصفات للنشرنوزم أهمية كبيرة فى مجال 
أخصب أنواع التربات فى إذ تعتبر من . اإلنتاج الزراعى

العالم، حيث يمكن أن تستمر فى العطاء الجيد والعائد المرتفع 
 .لسنوات عديدة دون مخصبات

 Alluvial Soil:  التربة الفيضية-٤
تتكون من مفتتات صخرية ذات نسيج ناعم من الرمل 
والطين والصلصال وهى تربة منقولة حيث حملتها المياه 

 من منابعها وأرسبتها فى الحوض )مجارى األنهار(الجارية 
وهى تربة متجددة كل سنة . األوسط واألدنى لهذه األنهار

حيث تترسب كل سنة طبقة رقيقة جداً من المفتتات مع كل 
 .فيضان

وتتبعثر هذه التربة فى أحزمة حول األنهار المنتشرة فى 
وهناك الكثير من السهول الفيضية التى نجدها حول . القارة

 فى Huertasوسط ومن بينها منطقة البساتين البحر المت
                                              

 .٥٥محمد متولى، مرجع سبق ذكره، ص ) ٦٧(



 فى أسبانيا حيث التربة الفيضية الخصبة، )٦٨(beticoساحل 
وعلى هذه التربات نجد أكثر الزراعات كثافة فى إقليم البحر 

ربة فيضية كبيرة فى األراضى تالمتوسط وتوجد منطقة 
المنخفضة فى هولندا وبلجيكا حيث تكاتفت أنهار عدة فى بناء 

وقد ساعد اإلنسان فى سرعة عملية اإلرساب فى . ا كبيرةدلت
إقليم البحر المتوسط، وذلك عن طريق إزالة الغابات مما 
ساعد فى عملية انجراف التربة خاصة من أطراف الجبال، 
وكان أحد نتائج هذه العملية أن تراكمت التربة خاصة من 

انى أطراف الجبال، مما ترتب عليه تراكم اإلرسابات فى المو
وهناك بعض المدن . وجعلها غير صالحة الستقبال السفن

التى كانت موانى فى العصر الكالسيكى وتقع اآلن بعيداً عن 
 فى وادى نهر البو والتى Revenaالبحر مثل مدينة ريفينا 

وكذلك جبل …  كيلو مترات إلى الداخل١٠تقع اآلن على بعد 
جزيرة فيما سيسزو فى الساحل الغربى إليطاليا والذى كان 

مضى ولكنه اآلن متصل بالساحل اإليطالى بحزام واسع من 

                                              

الكلمة تعنى بستان باإلسبانية وهى جيـوب مـن السـاحل ذات            ) ٦٨(
 .فةتربات غرينية خصبة وتمارس عليها زراعة كثي



 .)٦٩(الطين

 Brown:  التربة البنية-٥
تكونت هذه التربة فى مناطق الغابات المعتدلة النفضية 
عريضة األوراق وخاصة فى غرب أوروبا ووسطها، حيث 
تسود ظروف مناخية أدفأ وأرطب مما هو قائم فى مناطق 

إذ يساعد كثرة األوراق المتساقطة من . ريةالغابات الصنوب
. األشجار النفضية على زيادة كمية المواد العضوية النباتية

ونتيجة للدفء النسبى تنشط البكتيريا فى تحلل المواد 
 ومن ثم Mild Humsالعضوية مكونة دباالً متوسط الحموضة 

فهو أغنى فى تغذية النباتات من الدبال الحمضى المتواجد فى 
 .)٧٠(بة البودزولتر

وهو لون متعدد ) بنى(والتربة هنا ذات لون أسمر 
ويرجع هذا التعدد فى ظالل اللون البنى إلى مدى . الظالل

ففى األجزاء الشمالية من . التحلل الذى يحدث فى التربة

                                              

 .٧٦حسن عبد العزيز أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ) ٦٩(
أسس الجغرافيا الحيوية، مرجع سـبق      : زين الدين عبد المقصود   ) ٧٠(

 .١٢١ذكره، ص 



منطقة الغابات يكون فى اللون البنى ظالل رمادية، وفى هذه 
س والكتان، وذلك فى التربة يزرع الشوفان والشيلم والبطاط

 .األجزاء الغريبة حيث تتوفر المياه

وفى األجزاء الجنوبية من منطقة الغابات وخاصة غرب 
أوروبا ووسطها تكون التربة ذات لون بنى داكن، ويرجع 
ذلك إلى أن التربة هنا تحتوى على قدر كبير من اللويس 

Loess وهى عبارة عن مواد ناعمة حملتها الرياح من 
ت الجليدية التى خلفها الجليد ونقلتها إلى الجنوب الركاما

وتمتاز هذه التربة بغناها فى المواد العضوية، ومن ثم فإنه 
يزرع فيها محاصيل القمح والذرة وبنجر السكر، كما تنتشر 

 .فيها أشجار الفاكهة وخاصة الكمثرى والتفاح

 Chestnut Brown Soil:  التربة الكستنائية البنية-٦
بة هذا األقليم إلى نوع التربة الكستنائية البنية، تنتمى تر

ط ـ ويبلغ متوسSaline Soilsكما تتمثل فيه التربة الملحية 
 بوصة ونسبة المواد العضوية فيها نحو ٢٠سمك التربة نحو 

وإذا ا .  وهى أقل خصوبة من تربة النشرنوزم الحقيقى،%٣
م بعد توفرت المياه الالزمة للرى تستغل تربة هذا اإلقلي

حرثها حرثاً عميقاً فى زراعة الحبوب الغذائية وخاصة 



القمح، وفى األراضى التى يسودها الجفاف تستغل فى 
 .الرعى

ونتيجة للظروف المناخية القارية شبه الجافة تتكون فى 
السهول الشمالية لبحر قزوين تربة كستنائية فاتحة اللون، 

وتعد هذه %). ١ال تزيد نسبتها عن (قليلة المواد العضوية 
التربة فقيرة فى اإلنتاج الزراعى حتى بعد عمليات 

وتظهر الحشائش الطبيعية فوق . استصالحها وتخصيصها
أسطح هذا اإلقليم على شكل بقاع متناثرة تفصل بينها أراضى 

وقد تظهر فى مناطق متفرقة بعض الشجيرات . فاصلة
ى وفى األراض. Artemisiaالقصيرة مثل شجيرات ارتميزيا 

الملحية المنخفضة المنسوب تختلط التربات الملحية مع أمالح 
قلوية للبوتاسيوم والماغنسيوم والجير، ويسهم ذلك فى نمو 

 ومن بينها Halophilousبعض الشوكيات المحبة للملح 
 .)٧١(Tamarisk ءاقالطر

                                              

 .١١٨حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ) ٧١(



 :النبات الطبيعى فى القارة: ثانياً
اد القارة على الرغم من صغر مساحة القارة إال أن امتد

 درجة عرضية، وتنوع المظاهر التضاريسية فى ٣٥نحو 
ولكن الصورة العامة . القارة قد أدى إلى تنوع الغطاء النباتى

للغطاء النباتى فى قارة أوروبا قد تغيرت نتيجة التدخل 
البشرى من خالل قطع الشجار، فضالً عن أن مساحة كبيرة 

حلها الزراعة، من القارة التى تغطيها األشجار قد حلت م
  :وأهم األقاليم النباتية فى قارة أوروبا هى

   . إقليم نباتات البحر المتوسط-١
 . إقليم الغابات النقصبة-٢
  ).المخروطية( إقليم الغابات الصنوبرية -٣
 . إقليم التندرا-٤
     . إقليم األستبس-٥
 . إقليم غابات جبال األلب-٦

لتى توضحها الخريطة وفيما يلى دراسة لهذه األقاليم ا 
 ):١٥(رقم 



 : إقليم نباتات البحر المتوسط-١
تنتشر هذه النباتات على طول ساحل البحر المتوسط فى 
جنوب القارة، حيث تتمشى مع إقليم مناخ البحر المتوسط، 
ونظراً ألن مناخ البحر المتوسط يتميز بصيفه الحار الجاف، 

تكيف مع إال أن نباتات البحر المتوسط استطاعت أن ت
 :)٧٢(ظروف الصيف الحار الجاف وذلك عن طريق

طى أجزاء النباتات أوراق خضراء غ التقليل من البخر وت-١
 .سميكة وشمعية ولحاء غليظ سميك

 يتعمق النبات بجذوره إلى أسفل ليصل إلى منسوب المياه -٢
 .الجوفية للحصول على حاجته

اف وهو  ينمو النبات ويكتمل نموه قبل حلول موسم الجف-٣
فصل الصيف، حيث نجد أن معدل نموه فى هذا الفصل 
بطئ للغاية، ولكن النبات يعوض هذا البطء فى النمو فى 

 .فصل الشتاء

ات تأخذ شكل بوتتمثل نباتات البحر المتوسط فى غا
أدغال من األشجار الدائمة الخضرة التى يغلب عليها البلوط 

                                              

(١) Waugh, D., op.cit., p. ٢١. 



 .والزان والقسطل والزيتون والصنوبر والفلين

 من أهم Cork والفلين Oakويعتبر البلوط دائم الخضرة 
األشجار المنتشرة فى حوض البحر المتوسط، وهى تمتاز 
بأن جذوعها مغلفة بقشور سمكية تقطعها شقوق عميقة، 

أما أوراقها . ويلتوى بعض فروعها على البعض اآلخر
فصغيرة متصلة قليلة المسام، ومن األشجار المهمة أيضاً 

 Laurel والغار Sweet Chestnut) أبو فروة(سطل شجرة الق
 مثل األرز Conifersوبعض أنواع األشجار المخروطية 

Cedarثم أشجار اليوكاليبتوس )٧٣( والسرو ،
Eucalyputs)٧٤(. 

ونتيجة لقطع غالبية أشجار غابات اإلقليم فيما مضى فقد 
تحولت تلك الغابات إلى نوع من الشجيرات القصيرة 

                                              

 .٥٥٨عبد العزيز طريح شرف، مرجع سبق ذكره، ص ) ٧٣(
 أصلها يونانى، وهى مكونة مـن مقطعـين         Ewcalyputsكلمة  ) ٧٤(

 ومعناها مغطـى أو مغلـق،       Kalyptos ومعناها جيد، و   Euهما  
 .وذلك ألن ثمارها مغلقة تغليفاً جيداً



 ):٧٥(وأهم هذه الشجيرات هى… م األحراشالمعروفة باس

 وهى كلمة فرنسية معناها كثيفة Maquis أشجار الماكى -١
ومتشابكة، وتمتد هذه األشجار فى جنوب فرنسا فى 

كما تعرف . المناطق المنخفضة ذات التربة الجرانيتية
 وفى أسبانيا ما Maccchiaفى إيطاليا باسم الماشيا 

 .Mattoralتورال 

 وهى أشجار قصيرة تنمو Garigueلجاريجو  أشجار ا-٢
 Rosemaryمتناثرة مع بعض النباتات العطرية مثل 

والذى يعرف باسم أكليل الجبل والنباتات األرجوانية 
المعطرة والتى تنمو فى موسم الجفاف فى التربة 

  .الجيرية

 Deciduous Forests:  أقليم الغابات النفضية-٢
ى معظم األراضى يسود وجود األشجار النفضية ف

ْ ٤٢المنخفضة فى غرب ووسط أوروبا بين دائرتى عرض 
. ْ شرقا٢٠ًْ شماالً، ويمتد نحو الداخل حتى خط طول ٦١ –

وتمتد هذه الغابات إلى الجنوب من نطاق الغابات الصنوبرية، 
                                              

(١) Waugh., D., op.cit., p. ٢١. 



 .وإلى الشمال من غابات البحر المتوسط

وأشهر األشجار النفضية فى أوروبا هى؛ البلوط، 
ز، والكستناء، والدردار، والزان، وتنفض هذه األشجار والجو

أوراقها فى فصل الشتاء البارد، وينشط نموها فى فصل 
 .الصيف حيث تبدو مورقة خضراء

. وتنمو األعشاب والشجيرات فى أرضية هذه الغاية
تطلق أوراقها وأزهارها قبل األشجار التى تمثل الطبقة العليا، 

إلتمام عملية النمو بسرعة قبل وذلك لكى تستفيد من الضوء 
أن يحجب الضوء نتيجة للنمو الغزير الجديد ألوراق األشجار 

 .الكبيرة التى تحيل أرض الغابة إلى ظلمة موحشة

 سميكاً وصلبا  لحاء– عادة –وتمتلك األشجار النفضية 
ليحميها من تدمير وخطر الصقيع أحياناً وذرات الثلوج التى 

وتختلف األشجار النفضية، كما فى تحملها الرياح القوية 
األجزاء الشمالية المجاورة لسيادة الغابة الصنوبرية، وكما فى 

وقد قطعت معظم . مناطق التربة الرملية غربى فرنسا
ية وحل محلها زراعة القمح والشعير والشيلم ضالغابات النف

والذرة والبطاطس وبنجر السكر، وأشجار الفاكهة مثل التفاح 
ويضيق نطاق الغابات النفضية فى شرقى أوروبا . والكمثرى



 .حيث يتخذ شكل لسان بين األستبس والغابات الصنوبرية

وتجدر اإلشارة إلى أن أنواع األشجار النفضية تختلف 
فبينما تسود شجرة البلوط الغابة النفضية . من منطقة ألخرى

فى الجزر البريطانية وشمالى فرنسا فى األراضى المنخفضة 
شر التربات الصلصالية الثقلية، فإن أشجار الزان حيث تنت

 تسود فى التربات الجيرية Ashوالدردان أو لسان العصفور 
أما المناطق حيث تميل أن تكون ضحلة . الخفيفة والجافة

كما ) سيسل (طورملية فإنه ينتشر فيها أشجار البتوال ويلو
يوجد أشجار الدردار والزيزفون لكنهما أقل شبوعاً فى 

. شمال وتميالن أن تنتشرا بصورة أكثر فى جنوب اإلقليمال
 فى Finelandأما فى المناطق الرطبة مثل منطقة الفنلند 
وفى جنوب . انجلترا فإنه يسودها أشجار العدار والصفصاف

أوروبا مثل إقليم بسكابا فى أسبانيا وسهل لمبارديا فى 
ة حيث إيطاليا، فإنه توجد أشكال مختلفة من الغابات النفضي

تحل محل أشجار البلوط الشمالية أنواع أخرى مثل القسطل 
وتسود أشجار الزان على سفوح األلب وهضبة . والجميز

وفى .  متر٩٠٠ – ٤٠٠سويسرا التى تقع بين خطى كنتور 
وسط أوروبا تسود أشجار الزان وتكون غابات واسعة على 



 . متر٦٠٠ – ٢٠٠ارتفاعات تتراوح بين 

 Coniferous): المخروطية( الصنوبرية  إقليم الغابات-٣
Forests 

تمتد هذه الغابات إلى الجنوب من نطاق التندرا، ويمتد 
هذا اإلقليم من النرويج غرباً حتى جبال األورال شرقاً، 

 .ويتسع باالتجاه نحو الشرق

 ألنها )٧٦(Taigaويطلق على هذه الغابات اسم التاييجا 
 ومن ثم يمثل سقف تحتل أبرد مناطق الغابات فى العالم

حيانا إقليم الغابات الشمالية  أاإلقليم الغابى، كما تسمى
Boreal Forest  وذلك ألنه يكاد يتركز تقريبا فى نصف 

الكرة الشمالي بينما يقل بشكل كبير للغاية فى نصف الكرة 
الجنوبى وأهم األشجار الصنوبرية هى التنوب الفضى 

الصنوبرية بكونها وتتصف األشجار . والشريين والصنوبر
  .مخروطية الشكل وبأن أوراقها إبرية، وهى دائمة الخضرة

من مساحة  % ٦٠وتغطى الغابات المخروطية نحو 
من مساحة السويد، وهي تعد هنا ثروة % ٥٠فنلندا ونحو 

                                              

 . كلمة روسية تعنى الغابات الباردةTaiga: تاييجا) ٧٦(



قومية من األخشاب والصناعات القائمة عليها، حيث يعد هذا 
 عملية وتعد. اإلقليم أهم مصدر لألخشاب فى أوروبا

االستغالل الغابي لألشجار المخروطية فى فينوسكانديا عملية 
سهلة وذلك لعدم تنوع مجموعات العائالت الشجرية 
المخروطية فى مساحة محدودة من األرض على العكس من 

وتعد أشجار التنوب من بين أهم األشجار . الغابات االستوائية
عة لب المخروطية فى السويد وفنلندا حيث تدخل فى صنا

 .الخشب والورق

 Tundera:  إقليم التندرا-٤
يقع هذا اإلقليم فى أقصى شمال القارة األوروبية شاغالً 
نطاقاً ضيقاً يطل على المحيط المتجمد الشمالى، حيث ال 

ْم، كما ويكون معدل ١٠ترتفع درجة حرارة أحد الشهور عن 
والتربة فى . سقوط المطر فيه قليل ومعظمه على شكل ثلوج

ذا اإلقليم فى حالة تجمد طوال فصل الشتاء الطويل، وما أن ه
يحل الصيف حيث يتحرر جزؤها العلوى من الجليد فى حين 

وتزدهر النباتات خاصة فى . يكون جزؤها السفلى دائم التجمد
األجزاء الجنوبية من هذا اإلقليم، حيث تنمو الطحالب 

الحلفا، وعدد كبير آخر من أنواع  ووحشائش البحر



ألعشاب، كما تنمو الشجيرات القزمية عند الحافة الجنوبية ا
ويقتصر النشاط البشرى فى التندرا على رعى . إلقليم التندرا

حيوان الرنة بالدرجة األولى، وعلى صيد بعض الحيوانات 
 .)٧٧(ذات الفراء

 Steppe:  إقليم االستبس-٥
إلى الجنوب من إقليم الغابات النفضية فى أوروبا ومع 

فاع التدريجى فى متوسطات درجات الحرارة الشهرية االرت
تمتد أراضى سهلية واسعة االمتداد فتغطى بالحشائش اللينة 
من للحوض األدنى لنهر الدانوب فى الغرب حتى األطراف 
الشرقية ألوروبا، ويسود المنطقة مناخ قارى، كما أن التربة 

رعة تتجمد فى فصل الشتاء وأمطارها الصيفية التى تتبخر بس
ة، التى نال تالئم نمو األشجار وإنما تالئم نمو الحشائش اللي

تنمو فى فترة قصيرة، وفى أعقاب ذوبان تلوج الشتاء فى 
فصل الربيع، وتعرف هذه المنطقة باسم إقليم االستبس 
الحقيقى وذلك تمييزاً لها عن إقليم االستبس الجاف الذى يقع 

                                              

 .٣٧ص على موسى، محمد الحمادى، مرجع سبق ذكره، ) ٧٧(



 .)٧٨(جنوبه

بيعية أرضاً واسعة تغطيها وكانت االستبس فى حالتها الط
المراعى فى فصل الربيع وأوائل الصيف، حيث تعتبر هذه 

يز غرقالمراعى مسرحاً ترعى فيه جماعات القازاق وال
 .نامهم وخيولهمغماشتيهم وأ

أما اآلن فلم يبق من المراعى وهى الغطاء النباتى 
األصلى إال القليل، فنظراً لخصوبة تربة االستبس الحقيقى 

تربة السوداء ذات الخصوبة العالية، حيث أزيلت وهى ال
مساحة واسعة من حشائش االستبس فى أوروبا وحلت محلها 
 .زراعة القمح والشعير والشوفان والذرة وبنجر السكر والتبغ

ويكاد ينحصر النشاط الرعوى األرف المناطق التربة 
الملحية قليلة الخصوبة، أو فى مناطق االستبس الجاف حول 

 .ل الشمالية لبحر قزوينالسواح

 : إقليم غابات جبال األلب-٦
تتنوع النباتات التى تنمو على السفوح الجبلية تنوعاً 

                                              

 .٥٤محمد متولى، مرجع سبق ذكره، ص ) ٧٨(



كبيراً، بسبب أنخفاض درجة الحرارة بالتدريج كلما ارتفعنا، 
أما المطر فهو غزير على السفوح السفلى ثم يأخذ فى 

لعليا، النقص، تدريجياً، لنقص مقدار بخار الماء فى الطبقات ا
. حتى نصل إلى القمم التى تكسوها الثلوج معظم أيام السنة

وعلى ذلك تتابع تلك المناطق النباتية فى كل الجهات الجبلية، 
ويتوقف ذلك على اإلقليم الذى توجد به الجبال، وعلى موقع 

 .الجبال، والرياح التى تجلب المطر

وتسقط األمطار فى كل فصول السنة على سالسل جبال         
وكان الغطاء النباتى السائد فيها هو      . ب وإلى الشمال منها   األل

فمـثالً  . الغابات التى تختلط أشجارها حسب نوعيـة التربـة     
 والدردار تنمو فى التربـات الجيريـة،        Beechأشجار الزان   

 فى التربات الصلصالية    Hazel والبندق   Oakبينما يمتد البلوط    
 امتـداد    فتنمـو علـى    Alderأما أشجار الصفصاف والحور     

 .مجارى األنهار



 

 

 

  
     



 السادسالفصل 
 سـكان أوروبــا

 :تعمير القارة: أوالً
ال يعرف على وجه الدقة اإلنسان األول الذى عاش فى 
قارة أوروبا، ومن المحتمل أن الجنس البشرى األول الذى 
سكن القارة قد هاجر إليها من الشرق فى شكل موجات 

يرة ونظراً ألن قارة أوروبا تعتبر بمثابة شبه جز. عديدة
كبيرة من أشباه الجزر اآلسيوية تتصل بها وتمتد منها زراع 

ويفضل هذا االتصال المباشر كانت الهجرات . نحو الغرب
البشرية تنتقل من آسيا إلى أوروبا من أقدم العصور، وقد 
توالى وصول هذه الهجرات من األم الكبرى آسيا، وكذلك من 

مير قارة أفريقيا، وقد لعبت هذه الهجرات دورها فى تع
وقد كان . أوروبا، فأدى هذا إلى تعقيد توزيع األجناس

وصول هذه الهجرات عن طريق العديد من المداخل البرية 



 :)٧٩(والبحرية

 : المداخل البرية-أ
تتمثل فى السهول الساحلية التى تؤدى إلى قلب أوروبا، 
وكذلك فى طرق الهضاب والجبال التى تربط بين آسيا 

طريق هضاب األناضول والبلقان وأوروبا، سواء عن 
ومجموعة سالسل األلب الوسطى حتى أقصى غربى القارة 
أو عن طريق الفتحة السهلية شمال بحر قزوين أو عن طريق 
مرتفعات القوقاز وشمال البحر األسود ثم إلى شرقى أوروبا 

 .ووسطها

 : المداخل البحرية-ب
ويمثلها طريق البحر المتوسط خير تمثيل وقد كان 

 إيطاليا، - صقلية -وغاز جبل طارق، وجسر تونس ب
وطريق جزر بحر إيجة، أهم الجسور عبر هذا البحر الداخلى 

 .إلى جنوب أوروبا

                                              

األجناس البشـرية، دار الكاتـب    : إبراهيم أحمد رزقانة وآخرون   ) ٧٩(
 .٨١ - ٨٠، ص ص ١٩٧٠العربى للطباعة والنشر، القاهرة، 



ويبدو أن قارة آسيا قد اختصت قارة أوروبا بقسط كبير 
من الهجرات البشرية والمؤثرات الحضارية التى تركت آثاراً 

رقية والوسطى واضحة فى حياة بعض مناطق من أوروبا الش
والجنوبية الشرقية بصفة خاصة، كما تأثرت بها األجزاء 

 .الباقية فى الشمال والغرب والجنوب بصفة عامة

ويرجع عهد اإلنسان بالقارة األوروبية إلى العصور 
الحجرية القديمة، إذ تشير العديد من البقايا والمخلفات 

 هذا البشرية بالقارة األوروبية إلى أن جماعات من صيادى
العصر قد انتشروا فى مختلف أنحائها فى عصور الدفء 

أما عندما تسود البرودة ويتقدم الجليد ليغطى . غير الجليدية
شمال ووسط القارة وقمم جبال األلب العالية، فلم يكن أمام 
اإلنسان إال التقهقر جنوباً حيث أشباه الجزر المتوغلة فى 

 جزيرة إيطاليا جزر بحر إيجة وشبه: البحر المتوسط مثل
وشبه جزيرة أيبيريا، بل وربما أمكن للبعض العبور إلى 
شمال أفريقيا أيضاً، ال سيما وأن هناك العديد من الشواهد 
التى تؤكد أن البحر المتوسط لم يكن أبداً حاجزاً منيعاً بين 
أوروبا وأفريقيا، حيث االتصال بينهما كان سهالً وميسوراً 

ما قبل التاريخ، أو عن طريق عبر المعابر األرضية في



المالحة البحرية فى هذا البحر الهادئ المتعدد الجزر فى 
العصور التاريخية، حيث كان الساحل األفريقى هو األكثر 

ومعنى هذا أن . دفئاً واألغزر مطراً واألوفر نباتاً وحيواناً
جنوب أوروبا ممكن أيضاً أن يكون بدوره المستقبل األول 

انوا بعد ذلك من جفاف الصحراء عندما قل لهؤالء الذين ع
 وبعد اكتشاف )٨٠(المطر وجف الزرع وهرب الحيوان

م، . ق٨٠٠٠الزراعة فى منطقة الشرق األوسط حوالى 
انتقلت حرفة الزراعة إلى منطقة بحر إيجه وما حولها من 
جزر كريت وقبرص ومالطة، والتى تعد أول أجزاء القارة 

ة، حيث حملتها هنا جماعات األوروبية التى عرفت الزراع
م، ثم استمرت فى . ق٤٠٠٠البحر المتوسط القوقازية عام 

طريقها إلى كل من شبه جزيرة إيطاليا وجنوب فرنسا وشبه 
جزيرة أيبيريا حتى حملتها أيضاً شماالً إلى غرب القارة فى 

م، لذلك عمرت شعوب البحر المتوسط والذين . ق٢٠٠٠عام 
 وينتمون إلى الساللة القوقازية يطلق عليهم شعوب البحر،

. منطقة جنوب قارة أوروبا وأعطتها سماتها البحر متوسطية
                                              

الجغرافيا البشرية العامة، كلية اآلداب،جامعة عين      : سعاد الصحن ) ٨٠(
 .٨٦ – ٨٥،ص ص ١٩٨٨، ١٩٨٧شمس، القاهرة 



) م. ق٢٠٠٠(هذا وقد دخلت أوروبا فى هذه الفترة أيضاً 
جماعات آتية من منطقة أواسط آسيا وهضبة أرمينيا تمتاز 
بالرأس العريض والقامة المكتنزة، وإن كانت قوقازية 

الجماعات إلى قارة أوروبا وسكنت المالمح، وتوغلت هذه 
 هؤالء الذين عرفوا بالجماعات -منطقة البلقان واأللب 

األلبية، نسبة إلى استقرارهم بمرتفعات جبال األلب، كما 
عرفوا أيضاً بالجماعات األرمينية نسبة إلى موطنهم األصلى 

 .فى وسط آسيا حول هضبة أرمينيا

الً، فقد بدأت أما شمال القارة الذى غطته الثلوج طوي
مراحل تطوره الحضارى وتعميره البشرى فى فترة متأخرة 
كثيراً عن أوروبا المتوسطبة، بل وإنه حتى الفتح الرومانى 
كان شمال أوروبا الزال يحبو فى سلم الحضارة األولى، 
ويرجع ذلك إلى تعرضه لطغيان الجليد طوال عصر 

إذ لم تبدأ . بعدالباليستوسين، ثم سيادة الغابات الكثيفة فيما 
حركة التعمير به إال بعد أن تمكنت جماعات من اكتشاف 
معدن الحديد فى األلف األولى قبل الميالد من إزالة الغابات 
والتوغل فى أراضى شرق أوروبا ووسطها، ومن أمثال 



 .)٨١(الكلت والجرمان، والصقالبة واألتراك: هؤالء

ا كان ويبدو أن تحركات هذه األقوام فى قارة أوروب
نتيجة لضغط جماعات بشرية أخرى تقدمت نحو القارة عبر 
السهول من قارة آسيا، إذ أن الهجرات السالفية قد حدثت فى 

اتجاه : نفس الوقت، فقد تقدمت من غربى روسيا فى اتجاهين
شمالى عبر بولندا إلى أعالى حوض نهر األلب، واتجاه 

ن أى إلى جنوبى إلى القسم الشمالى من شبه جزيرة البلقا
وقد استطاعت قبائل آسيوية . )٨٢(أراضى يوغسالفيا الحالية

 أن تجتاح ما يعرف اآلن باسم Hunأخرى هى قبائل الهون 
 .المجر وترانسفاليا

ولقد استمرت تحركات البشر وغزواتهم خالل العصور 
 وهم من Magyarفقد هاجرت قبائل المجيار . الوسطى

س فى آسيا واستقرت فى الفرسان الرعاة، ومن مناطق األستي
وفى القرن الثامن الميالدى بعد ظهور اإلسالم . سهول المجر

                                              

 .٨٨المرجع السابق، ص ) ٨١(
يوغسـالفيا  (تسمى حالياً باسم جمهورية صربيا والجبل األسود        ) ٨٢(

 ).السابقة



وانتشاره، استطاعت الجيوش العربية أن تغزو القسم الشمالى 
ومن شمال . من قارة أفريقيا، حاملة معها الدعوة اإلسالمية

أفريقيا تمكنت من عبور البحر المتوسط إلى أسبانيا، فدانت 
يرة أيبيريا، ومنها توسع العرب وعبروا للعرب كل شبه جز

وبعد ذلك تراجعوا بالتدريج إلى . جبال البرانس إلى فرنسا
 .)٨٣(م١٤٩٤جنوب أسبانيا إلى أن تركوا أوروبا عام 

أما فى العصور الحديثة فقد كانت معظم الهجرات 
البشرية من أوروبا إلى الخارج، وذلك بسبب اكتشاف العديد 

ى غرب القارات القديمة وجنوبها، من األراضى الجديدة ف
وازدياد شهوة االستعمار لدى العديد من الحكومات األوروبية 

أسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا : ذات القوة البحرية أمثال
وانجلترا بل وفرنسا وألمانيا، حيث سيطرت هذه القوى على 
أجزاء أو أخرى من أفريقيا وجنوب وشرق آسيا، إلى جانب 

 .العالم الجديد بطبيعة الحالقارات 

وعلى الرغم من أن هذه الهجرات قد اتخذت فى أول 
أمرها شكل المستعمرات الساحلية ومحطات تموين السفن، 

                                              

 .٩١جودة حسنين جودة، مرجع سبق ذكره، ص ) ٨٣(



إال أنه سرعان ما تحولت إلى هجرات دائمة بال عودة للوطن 
وأصبحت تشكل جزءاً من البناء األنثروبولوجى . األم

 .لألوطان المستقبلة لهذه الهجرات

 :السالالت البشرية فى القارة: ثانياً
تسكن أوروبا أربع مجموعات بشرية تنمتى أساساً إلى 

 :الساللة القوقازية وهى

     . النورديون-١
 . األلب الديناريون-٢
   . سكان البحر المتوسط-٣
 . البلطيين الشرقيين-٤

ات أو األجناس ــة لهذه المجموعــوفيما يلى دراس
 ):١٦(ضحها الخريطة رقم البشرية والتى تو

 : النورديون-١
يطلق على هذا االسم على سكان شمال أوروبا، وتتركز 
هذه المجموعة جغرافياً فى حوض البحر البلطى وبحر 

 فيما عدا أطرافها الشمالية حيث يعيش -الشمال، واسكنديناوه 
 والدانمارك وغرب فنلندا، وشمال بولندا، وشمال -الالب 



هولندا، وساحل بلجيكا وشمال فرنسا، ومعظم ألمانيا، وشمال 
أجزاء انجلترا واسكتلندا الشرقية، وتتمثل هذه المجموعة 

 .أفضل تمثيل فى وسط السويد

وتمتاز هذه المجموعة بصفات خاصة تنفرد بها عن بقية 
 سم فى المتوسط، ١٧٣السالالت، منها طول القامة التى تبلغ 
ائل لالحمرار، والشعر والقوام نحيفاً ولون البشرة أبيض م

أشقر، ولون العين أزرق أو أخضر بدرجاته المتفاوته 
والرأس مستطيل أو متوسط ولكنه مرتفع، والوجه أيضاً 
طويل ذو جبهة بارزة، األنف مستقيم بارز، وأحياناً يكون 

 .)٨٤(مدبباً يبدو كالمقعر

 : األلبان الديناريون-٢
راً إذ تتواجد تشكل هذه المجموعة أكبر المجموعات انتشا

فى وسط وشرق وأجزاء كبيرة من غرب القارة، ويتميزون 
بقامتهم المتوسطة واللون األسمر الفاتح والعيون البنية أو 
الفاتحة اللون وحجم رأس يتراوح بين المتوسط والعريض 

                                              

تطور الجـنس البشـرى، مكتبـة األنجلـو         : محمد السيد غالب  ) ٨٤(
 .٢١١م، ص ١٩٨١المصرية، القاهرة، 



سم، فى ١٦٤ - ١٦٣وتتراوح قامة المجموعة األلبية بين 
 - ١٦٨ن حين تتراوح خاصة المجموعة الدينارية بي

 .سم١٧١

وتتركز المجموعة األلبية على وجه التحديد فى داخل 
قارة أوروبا وال سيما المناطق الجبلية الوسطى فى وسط 

 .فرنسا، وسويسرا وشمال إيطاليا، وجنوب ألمانيا، والمجر

أما المجموعة الدينارية فتتركز فى جبال البلقان الغربية 
 .بشكل أوضح، كما توجد فى جبال الكربات

 : ساللة البحر المتوسط-٣
هى إحدى السالالت األصلية فى قارة أوروبا وأمتعها 
انتشاراً، وهى تدخل فى تكوين معظم شعوب جنوب أوروبا 

وهى ال تقتصر فى انتشارها على بعض أجزاء . وغربها
قارة أوروبا فحسب بل أنها تنتشر فى جنوب غرب آسيا 

لة بغيرها من وشمال أفريقيا، ولذلك اختلطت هذه السال
السالالت، وتطورت عدة تطورات محلية فى أجزاء انتشارها 
المختلفة؛ فظهرت منها عدة أنواع محلية، وأهم هذه 
المجموعات المحلية هى الساللة األيبيرية، والتى تقطن شبه 



جزيرة أيبيريا، وجنوب إيطاليا، وجزر حوض البحر 
هذه ان، وتتميز ـرق البلقـالمتوسط الغربى، وجنوب ش

 - ١٦٣الساللة بالقامة النحيفة المتوسطة، يتراوح طولها بين 
 والرأس طويل، والوجه طويل، األنف دقيق ،سم١٦٤

 .مستقيم، والعين واسعة سوداء

أما المجموعة األخرى فيطلق عليها الساللة األطلنطية 
والتى تتركز فى أنحاء أسبانيا وجنوب فرنسا، وتمتاز بالقامة 

سم فى المتوسط، والرأس ١٦٦ التى تبلغ األقرب إلى الطول
 .األقرب إلى المتوسط

 : البلطيين الشرقيين-٤
وهى تطلق على ساللة شرق أوروبا، وتتركز هذه 
المجموعة فى شرق أوروبا، والسيما بولندا وشمال روسيا 
ووسطها، كما تتصل بالساللة الشمالية فى وسط أوروبا، كما 

لبلطى، كما أنها تستمر فى توجد فى فنلندا وعلى طول البحر ا
وتمتاز هذه المجموعة . الظهور شرقاً حتى حدود سيبيريا

بلون البشرة األبيض الناصع والشعر الرمادى الفاتح، والعين 
 - ١٦٦زرقاء فاتحة أو رمادية والقامة تتراوح بين 

سم، والرأس عريض ضخم والوجه عريض، وتقاطيع ١٦٩



 .)٨٥(الوجه بارزة، واألنف قصير وضخم

إلى جانب هذه األجناس الرئيسية، قامت بعض األجناس 
األخرى بنصيب محدود فى تعمير القارة يتمثل فى أثر 
الجنسين المغولى والتركى فى بعض الجهات الشرقية 
والشمالية الشرقية، ونخص بالذكر تلك اآلثار الجنسية التى 
تمثالها جماعات الكالهوك التى تعيش فى روسيا األوروبية 

نهر الفولجا األدنى، وجماعات األلب والسامويد التى غربى 
 .تعيش فى مناطق التندرا فى شمال أوروبا

 :النمو السكانى فى القارة: ثالثاً
 مليون نسمة عام ٧٢٩,٥بلغ عدد سكان القارة نحو 

من إجمالى عدد سكان % ١١,٦ وهم يمثلون نحو ٢٠٠٥
وقد . )٨٦( مليار نسمة فى نفس العام٦,٣العالم البالغ نحو 

 .تطور عددسكان القارة بشكل كبير عبر العصور المختلفة
                                              

 .٢١٢المرجع السابق، ص ) ٨٥(
مشكالت السكان، ترجمة   : لويس. تومسون، دافيد ت  . ن س واري) ٨٦(

، ص  ١٩٦٩راشد البراوى، مكتبة األنجلو المصـرية، القـاهرة،         
٦٣٥. 



المؤشرات األساسية للسكان ) ٢(ويوضح الجدول رقم 
 .فى القارة

 مليون نسمة عام ١٠٠وقد قدر سكان أوروبا بنحو 
 مليون فى منتصف السبعينيات، ٥٦٢، وبلغ عددهم ١٦٥٠

 ومعنى هذا أن سكان القارة قد تضاعف خمس مرات وثلثى
 .المرة فى مدى ثالثة قرون تقريباً

وفى دراسة قام بها سوندبرج على أن سكان أوروبا قد 
 .)٨٧(١٧٠٠، ١٦٠٠بين عامى % ٣٥بلغوا أكثر من 

كانى فى ــو الســدالت النمــفت معـوقد اختل
، )١٩٧٠ - ١٦٥٠(أوروبا من فترة إلى أخرى خالل الفترة 

نسمة بدون  مليون ١٠٣فقد قدر عدد سكان القارة بنحو 
 مليون نسمة ١٥٠، بينما بلغ عددهم نحو )٨٨(االتحاد السوفيتى

% ٤٥,٦، ومعنى هذا أنهم لم يزيدوا إال بنسبة ١٨٠٠عام 
، وهو معدل بطئ %٠,٣٠ عاماً أى بمعدل ١٥٠على مدار 

 عاماً التالية أو نجداً إذا ما قورن بمثيله فى المائة والخمسي

                                              

(٢) http://www.geohive.com/global/index. 
 .حسب تقديرات السكان لكل من ويلكوكس، وكارسوندرز) ٨٨(



وابتداء من . لوقت الحاضربالمعدالت التى تسود العالم فى ا
ر ارتفعت معدالت النمو السكانى فى ـع عشـالقرن التاس

سنوياً خالل ذلك القرن، ثم ارتفعت % ٠,٧٢أوروبا إذ بلغت 
 .سنوياً فى النصف األول من القرن العشرين% ٠,٨٤إلى 

 )٢(جدول 

 (*)٢٠٠٥المؤشرات األساسية للسكان فى قارة أوروبا عام 

 عدد السكان الدولة
 معدل النمو )نسمة(

 ٠,٠٤ ٨٥,٥٤٠,٢١٠ ألمانيا
 ٠,٦ ٤٥,٥٣٠,٢٥٨ أسبانيا

 ٠,٣٠- ١٤٤,٩٧٨,٥٧٣ روسيا االتحادية
 ٠,٤٢ ٦١,٦٠٠,٧٥٣ فرنسا
 ٠,٣٠ ٦٣,١٢٠,٨٥٦ بريطانيا
 ٠,٢١ ٦,٧٧٠,١٢٥ سويسرا
 ٠,١١ ٦,٧٧٠,١٢٥ إيطاليا

                                              

 :من تجميع المؤلف اعتماداً على: المصدر(*) 
- The world Factbook ٢٠٠٣, CIA & The world 

Factbook ٢٠٠٥. 



 ١,٠٣ ٣,٧٣٠,١٥٤ أيرلندا
 ٠,٤٩ ٢٥٣,٥٢١ أيسلندا
 ٠,١٧ ١٠,٧٢٩,١٢٤ البرتغال
 ٠,١٤ ١٠,٣٠٠,٢٥٤ بلجيكا
 ١,٠٩- ٩,٤٥٠,٢٦٥ بلغاريا
 ٠,٠٠ ٤١,٠٥٣,٢٥٩ بولندا
 ٠,٠٨- ٨,١٥٠,٢٥٧ التشيك
 ٠,١٤ ٧,٤٥٠,٢١٥ سلوفاكيا
 ٠,٢٨ ٥,٤١٤,٧٥٨ الدنمارك
 ٠,٠١ ٨,٨٥٠,١٤٩ السويد
 ٠,٢١- ٢٥,١١٩,٤٥٢ رومانيا

 ١,٣٨ ٢٥,٠٠٠ سان مارينو
 ٠,١٤ ٥,١١٨,٤٥٠ فنلندا
 ٠,٠١ ١١٠٠ الفاتيكان
 ١,٢٣ ٣٨٦,٥٥٨ لوكسمبورج

 )٢(جدول تابع 

 عدد السكان الدولة
 )نسمة(

 معدل النمو

 ٠,٤٦ ٤,٤٥٢,١٤٩ النرويج



 ٠,٤٨ ٤,١٥٥,١٥٩ البوسنة والهرسك
  ٤,٦٠٠,٢٥٦ كرواتيا
 ٠,٢٢ ٧,٩٥٥,٥٥٢ النمسا

١١,٢٤٠,٣٦ المجر
٩ 

-٠,٢٩ 

١٥,٢٨٠,٤٤ هولندا
٨ 

٠,٥٠ 

 ١,٠٦ ٦٨,٤٠٣ أندورا
 ٠,٤٠ ٢,٠٥٤,٨٠٠ مقدونيا
 ٠,٤٩- ١,٤١٥,٦٨١ أستونيا
 ٠,٩٠ ٣٢,٨٤٢ ليختنشتين
 ٠,٧٣- ٢,٣٦٦,٥١٥ التفيا
 ٠,١٤ ١,٩٣٢,٩١٧ سلوفينيا

صربيا والجبل األسود 
 )يوغسالفيا(

١١,١٠١,٨٣
٣ 

٠,٠٧ 

 ٠,٢٣- ٣,٦٠١,١٣٨ لتوانيا
 ١,٠٣ ٣,٥٤٤,٨٤١ ألبانيا
 ٠,٧٣ ٣٩٧,٤٩٩ مالطة



٦٨,١٠٩,٤٦ ألوروبيةتركيا ا
٩ 

١,١٦ 

١٠,٣٣٥,٣٨ بالروسيا
٢ 

-٠,١٢ 

 ٠,١٣ ٤,٤٣٤,٥٤٧ مولدوفا

٤٨,٣٩٦,٤٧ أوكرانيا
٠,٦٩- ٠ 

 ٠,٠٧- ٣,٣٣٠,٠٩٩ أرمينيا
 ٠,١٤ ٧,٧٩٨,٤٩٧ أذربيجان
 ٠,٥٢- ٤,٩٦٠,٩٥١ جورجيا

١٠,٦٤٥,٣٤ اليونان
٠,٢٩ ٣ 

  - أيرلندا الشمالية
  - اسكتلندا
  - ويلز

 



 )٣ (جدول رقم

 مـتطور عدد سكان قارة أوروبا مقارنة بقارات العال

 بالمليون نسمة) ٢٠٥٠ - ١٧٥٠(خالل الفترة 

أمريكا أوروبا آسيا أفريقيا السنة
الالتينية

أمريكا 
الشمالية

األوقيانو
 العالم سية

٧٩١ ٢ ٢ ١٦ ١٦٣ ٥٠٢ ١٠٦ ١٧٥٠ 
٩٧٨ ٢ ٧ ٢٤ ٢٠٣ ٦٣٥ ١٠٧ ١٨٠٠ 
١٢٦٢ ٢ ٢٦ ٣٨ ٢٧٦ ٨٠٩ ١١١ ١٨٥٠ 
١٦٥٠ ٦ ٨٢ ٧٤ ٤٠٨ ٩٤٧ ١٣٣ ١٩٠٠ 
٢٥٢١ ١٣ ١٧٢ ١٦٧ ٥٤٧ ١٤٠٢ ٢٢١ ١٩٥٠ 
٥٩٠١ ٣٠ ٣٠٥ ٥٠٤ ٧٢٩ ٣٥٨٥ ٧٤٩ ١٩٩٨ 
٦٠٧٩ ٣٠ ٣٠٥ ٥٣٣ ٧٢٩ ٣٦٨٦ ٧٩٦ ٢٠٠٠ 
٨٩٠٩ ٤٦ ٣٩٢ ٨٠٩ ٦٢٨ ٥٢٦٨ ١٧٦٦ ٢٠٥٠ 

وإذا أدخلنا فى اعتبارنا الهجرات األوروبية فيما وراء 
مليون نسمة، وأن هذه الهجرات  ٦٠البحار، التى تقدر بنحو 

، ألدركنا أن ١٨٢٠لم تبدأ على نطاق واسع إلى حوالى عام 
الزيادة الطبيعية لسكان أوروبا كانت أعلى من معدالت النمو 

تطور معدل نمو سكان ) ٣(السكانى ويوضح الجدول رقم 



 .أوروبا بالمقارنة بقارات العالم

قارات الجديدة والواقع أن انتشار األوربيين وتعميرهم لل
فهؤالء . يعتبر أبرز ظاهرة شهدها العالم فى تاريخه الحديث

الستون مليونا هم النواة التى زاد بها سكان قارات العالم 
 .)٨٩(الجديد زيادة طبيعية

وكانت السويد أكثر الدول األوربية زيادة فى معدل نمو 
السكان، حيث ارتفع عدد سكانها من إجمالى عدد سكان 

، ثم ١٧٠٠عام % ١١,٤ إلى ١٦٠٠عام % ١٠ القارة من
 .)٩٠(١٨٠٠عام % ١١,٥إلى 

يقدر ) ١٨٥٠ - ١٨٠٠(الل الفترة بين ـومن خ
أو بما يقل % ٥٣كارسوندرز أن السكان قد زادوا بنسبة 

 . فى األلف سنويا١٠ًقليال عن 

                                              

السـكان  : محمد السيد غالب، محمـد صـبحى عبـد الحكـيم          ) ٨٩(
، مكتبة األنجلـو المصـرية، القـاهرة،        ٤ط) ديموغرافيا وجغرافيا 

 .٤٦٢، ص )١٩٧٨
مشكالت السكان، مرجـع  : لويس. تومسون، دافيد ت  . وارين س ) ٩٠(

 .٦٣٦سبق ذكره، ص 



 انتقلت ١٩وتجدر اإلشارة إلى أنه فى منتصف القرن 
ة الديموغرافية البدائية التى معظم الدول األوروبية من المرحل

تتميز بالمواليد المرتفعة والوفيات المرتفعة، وبالتالى النمو 
البطئ للسكان إلى المرحلة الديموغرافية االنتقالية التى تتميز 
بارتفاع المواليد والوفيات نسبياً، وبالتالى النمو السريع 

ومن هنا كانت معدالت النمو السكانى فى أوروبا . للسكان
أعلى منها فى آسيا وأفريقيا خالل القرن التاسع عشر، على 
الرغم من أثر الهجرة السلبى فى نمو سكان القارة وقد حدث 
االنفجار السكانى فى أوروبا نتيجة لالنقالب الصناعى وما 
ترتب عليه من رخاء اقتصادى أدى إلى ارتفاع نسبة 

سن المواليد، ومن ارتفاع فى مستوى المعيشة أدى إلى تح
وبذلك شهدت . األحوال الصحية وانخفاض نسبة الوفيات

. أوروبا الثورة الديموغرافية قبل غيرها من قارات العالم
وابتداء من بداية القرن العشرين بدأت دول أوروبا، الدولة 
تلو األخرى، فى التخلص من الدور الديموغرافى االنتقالى، 

تتميز والوصول إلى مرحلة االستقرار السكانى التى 
بانخفاض المواليد وانخفاض الوفيات، وبالتالى بالنمو 
المعتدل، وذلك بعد أن تركت الثورة الديموغرافية خالل 



القرن التاسع عشر أثرها الواضح فى ارتفاع كثافة السكان 
فى القارة بصفة عامة، ومن هنا أصبحت أوروبا تمثل إقليم 

م السكانية فى الكثافة المرتفعة والنمو المعتدل بين األقالي
 .العالم

وفى العصر الحديث أصبح أهم ما يميز قارة أوروبا 
ديموغرافيا هو بطء نموها السكانى، ومن ثم بطء الزيادة 
السكانية فيها مقارنة بدول العالم المختلفة وقد بلغ متوسط 

 - ١٩٨٥(معدل النمو السكانى فى قارة أوروبا خالل الفترة 
 هذا المعدل فى نفس الفترة ، بينما بلغ%٠,٢٨نحو ) ١٩٩٠

% ١,٣٣وفى أمريكا الشمالية بلغ % ١,٦٩فى قارة آسيا إلى 
وقد انخفضت الزيادة السكانية بشكل كبير ويتضح ذلك من 

 فى األلف عام ١٠,٣استعراض معدل المواليد والذى بلغ 
 فى األلف فى أمريكا ٢١,٢ بالمقارنة بنحو ٢٠٠٠
 .)٩١(الجنوبية

لمواليد فى القارة إلى انخفاض ويرجع انخفاض معدل ا

                                              

(١) http://www.geohive.com, op.cit. 



 مولود ١,٤ نحو ٢٠٠٠ والذى بلغ عام )٩٢(معدل الخصوبة
 ٢,٧لكل ألف امرأة فى المقارنة بالمعدل العالمى الذى بلغ 

 فى ٢,٦ فى أفريقيا، ٤,٩مولود فى حين بلغ هذا المعدل نحو 
 فى أمريكا الشمالية، ٢,١ فى أمريكا الجنوبية، ٥,٥آسيا، 
 وذلك كما يتضح من الجدول رقم )٩٣(نوسية فى األوقيا٢,٣

)٤.( 

 )٤(جدول 

 مـمعدل الخصوبة فى قارة أوروبا مقارنة بقارات العال
 (*))٢٠٥٠ - ١٩٥٠(خالل الفترة 

أمريكا  آسيا أفريقيا أوروبا العالم السنة
 الجنوبية

أمريكا 
 الشمالية

األوقيانوسية

٣,٩ ٣,٤٧ ٥,٨٩ ٥,٨٩ ٦,٧٤ ٢,٦٦ ٥,٢ ١٩٥٥ - ١٩٥٠ 
٤,١٢ ٣,٧٢ ٥,٩٣ ٥,٦٣ ٦,٨ ٢,٦٦ ٤,٩٥ ١٩٦٠ - ١٩٥٥ 
٤,٠١ ٣,٣٤ ٥,٩٧ ٥,٦٣ ٦,٨٦ ٢,٥٨ ٤,٩٧ ١٩٦٥ - ١٩٦٠ 
٣,٥٩ ٢,٥٤ ٥,٥٥ ٥,٦٨ ٦,٨ ٢,٣٦ ٤,٩١ ١٩٧٠ - ١٩٦٥ 

                                              

الخصوبة لفظ يطلق للداللة على ظاهرة اإلنجاب فى أى مجتمـع           ) ٩٢(
 .سكانى والتى يعبر عنها بعدد المواليد األحياء

 .األوقيانوسية تعنى قارة استراليا وجزر المحيط الهادى) ٩٣(



٣,٢٥ ٢,٠١ ٥,٠٣ ٥,٠٦ ٦,٧١ ٢,١٦ ٤,٤٨ ١٩٧٥ - ١٩٧٠ 
٢,٨٢ ١,٧٨ ٤,٤٨ ٤,١٧ ٦,٥٩ ١,٩٧ ٣,٩ ١٩٨٠ - ١٩٧٥ 
٢,٦٢ ١,٨١ ٣,٩ ٣,٦٦ ٦,٤٣ ١,٨٨ ٣,٥٧ ١٩٨٥ - ١٩٨٠ 
٢,٢٦ ١,٨٩ ٣,٣٩ ٣,٤ ٦,٠٨ ١,٨٣ ٣,٣٧ ١٩٩٠ - ١٩٨٥ 
٢,٥٥ ٢,٠٢ ٣,٠١ ٢,٩٨ ٥,٦٣ ١,٥٨ ٣,٠٣ ١٩٩٥ - ١٩٩٠ 
٢,٤٥ ٢,٠١ ٢,٧٢ ٢,٧٢ ٥,٢٢ ١,٤٢ ٣,٨٣ ٢٠٠٠ - ١٩٩٥ 
٢,٣٤ ٢,٠٥ ٥,٥٣ ٢,٥٥ ٤,٩١ ١,٣٨ ٢,٦٩ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠ 
٢,٢٣ ٢,٠٥ ٢,٣٦ ٢,٤٢ ٤,٥٧ ١,٣٧ ٢,٥٩ ٢٠١٠ - ٢٠٠٥ 
٢,١٦ ٢,٠٣ ٢,٢٣ ٢,٣ ٤,١٩ ١,٤ ٢,٥ ٢٠١٥ - ٢٠١٠ 
٢,١٢ ٢,٠٢ ٢,١٣ ٢,٢١ ٣,٨٤ ١,٤٤ ٢,٤١ ٢٠٢٠ - ٢٠١٥ 
٢,٠٨ ١,٩٩ ٢,٠٤ ٢,١٣ ٣,٥٢ ١,٥٢ ٢,٣٣ ٢٠٢٥ - ٢٠٢٠ 
٢,٠٤ ١,٩٦ ١,٩٨ ٢,٠٦ ٣,٢٣ ١,٦٣ ٢,٢٥ ٢٠٣٠ - ٢٠٢٥ 
٢ ١,٩٤ ١,٩٤ ٢ ٢,٩٨ ١,٧٢ ٢,١٨ ٢٠٣٥ - ٢٠٣٠ 
١,٩٧ ١,٩١ ١,٩١ ١,٩٥ ٢,٧٥ ١,٧٩ ٢,١٢ ٢٠٤٠ - ٢٠٣٥ 
١,٩٤ ١,٨٩ ١,٨٨ ١,٩٣ ٢,٥٦ ١,٨٣ ٢,٠٦ ٢٠٤٥ - ٢٠٤٠ 
١,٩٢ ١,٨٥ ١,٨٦ ١,٩١ ٢,٤ ١,٨٤ ٢,٠٢ ٢٠٥٠ - ٢٠٤٥ 

من تجميع ) ٢٠٥٠ - ٢٠٠٥(تقدير الخصوبة (*) 
 :المؤلف اعتماداً على

- http://www.geohive.com/global/index. 
ومعنى ذلك أن الطفرة السكانية فى العصر الحديث قد 
نتجت عن الزيادة الطبيعية الكبيرة والتى نتجت بدورها عن 
انخفاض معدل الوفيات مع بقاء معدالت المواليد ثابتة أو 



ولقد . انخفاضها بشكل كبير كما حدث فى قارة أوروبا
 تايأوضحت اإلحصاءات االنخفاض السريع فى معدالت الوف

. كان سبباً رئيسياً للتزايد السكانى السريع فى العصر الحديث
وقد بدأ االنخفاض الواضع فى معدالت الوفيات فى القارة 
وخاصة فى دول شمال أوروبا فى وقت مبكر من القرن 

تاسع عشر، واستمر هذا االنخفاض بعد ذلك حتى صار ال
 - فى األلف ١٠المتوسط الحالى للوفيات فى دولها حوالى 

وهو يعد أقل من ثلث المعدل الذى كان سائداً فى أوائل القرن 
وقد ارتبط انخفاض معدل الوفيات بارتفاع . التاسع عشر

 سنة فى معظم دول ٧٥متوسط عمر األفراد والذى بلغ 
 سنة فى الهند، وأقل من ٦٤رة األوروبية بالمقارنة بنحو القا
 . سنة فى دول أفريقيا٦٠

 :توزيع السكان وكثافتهم فى القارة: رابعاً
تعد أوروبا إحدى مناطق التركز السكانى الرئيسية  

فى العالم، حيث يأخذ توزيع السكان فيها نمطاً متدرجاً 
شمال الغربى وتقل منتظماً حيث ترتفع كثافة السكان بها فى ال

وقد سبق أن ذكرنا أن عدد . باالتجاه شماالً وشرقاً وجنوباً
 ٢٠٠٥ نسمة عام ٧٢٩,٤٧١,٦٤٩سكان القارة يبلغ نحو 



من إجمالى سكان العالم ويتركز نحو % ١١,٣وهم يمثلون 
 فى مناطق عالية الكثافة، وليست هناك مساحة العددثلث هذا 

عة ذات تخلخل سكانى واسعة خالية السكان أو فجوات متس
واضح، وهذا التجمع السكانى األوروبى الضخم كان منبعاً 
للهجرة الخارجية من القارة والتى غيرت من صورة التوزيع 
السكانى فى العالم الجديد وفى األمريكتين واستراليا بل وفى 

 وبالرغم من الحقيقة المعروفة .بعض مناطق أفريقيا كذلك
رة خارجية على نطاق واسع فى با قد شهدت هجومن أن أور

نها من أكثر  أالإ بخالف أى قارة أخرى –القرنين اآلخرين 
 وقد يكون ارتفاع الكثافة –القارات ازدحاما بالسكان بعد آسيا 

م مناطق ضت السكان فى أوروبا راجعاً إلى أنها ال
الصحراوية جافة، مع صغر المساحة الواقعة فى المناطق 

 توافر الموارد المعدنية الطبيعة والغابات  فى شمالها ثمةالبارد
كذلك فإن . والتربة الخصبة فى نطاق العروض الوسطى

سكان هذه القارة موزعون توزيعا غير عادل، مع ذلك فإنها 
أكثر القارات تجانساً فى توزيعهم بالمقارنة بباقى القارات، 

وبصفة عامة . يرجع ذلك إلى ضآلة مناطق التخلخل السكانى
 بها تمتد غرب بريطانيا –طقة الكثافة السكانية العالية فإن من



عبر شمال شرق فرنسا واألراضى المنخفضة وتستمر حتى 
الحدود الغربية لروسيا، وهناك مناطق أخرى ذات كثافة 
عالية مثل حوض البو فى إيطاليا وحوض الرون األدنى فى 

 .)٩٤(فرنسا

جد وتبدو درجة التباين فى مستويات الكثافة حيث يو
 ٢٥٠-١٠٠تتراوح بين (محورين ذى كثافة سكانية عالية 

 :، وهما)٢كم/ نسمة 

يمتد من الغرب إلى الشرق على طول : المحور األول
 .السهل األوربى العظيم

جنوب اليمتد من الشمال الغربى إلى : المحور الثانى
يتقاطع مع المحور األول فى منطقة حوض والشرقى، 

ر امتداداً متصال، بل يمتد متقطعا واليمتد هذا المحو. باريس
ويبدأ المحور الثانى من . بخالف الحال فى المحور األول

شمال انجلترا إلى جنوبها، ويمثل القنال االنجليزى فجوة هذا 
المحور، ولكنه اليلبث أن يظهر من جديد فى اليابس 

                                              

جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية،     : فتحى محمد أبو عبانة   ) ٩٤(
 .٦٤، ص ١٩٩٩اإلسكندرية، 



فى شمال فرنسا ليضم حوض باريس وشمال شرق . األوربى
 نهر الراين، وتقطعه جبال األلب طولعلى فرنسا ويمتد 

الظهور مرة أخرى فى شمال إلى المنخفضة الكثافة، ثم يعود 
 ويسهم فى ارتفاع كثافة .إيطاليا حيث يضم سهل لمبارديا

 طول هذين المحورين عدد من العوامل بعضها علىالسكان 
يعتبر فى الوقت ذاته عوامل لقيام الزراعة ونجاحها، 

قومات لتوطن الصناعة وخلف هذين وبعضها اآلخر يعتبر م
المحورين توجد تجمعات سكانية فى مناطق مناسبة وحول 

كثافة ) ١٧(بعض المدن الكبيرة، وتوضح خريطة رقم 
 .السكان فى القارة

ويظهر أثر الجبال واضحا فى خريطة توزيع السكان فى 
القارة، حيث يرتبط توزيع السكان فى أوروبا بعامل 

لمناطق السهلية أكثر مالءمة للسكن مما التضاريس فنجد أن ا
ترتب عليه تركيز واضح للسكان، وأوضح االمثلة على ذلك 
تلك المناطق السهلية الممتدة من غرب فرنسا عبر األراضى 
المنخفضة وشمال ألمانيا مشتملة على أجزاء من جنوب شرق 
انجلترا، وكذلك مناطق السهول الصغرى مثل سهل الرون 

أسبانيا، وقد تكون مبعثرة السكان ومنخفضات جنوب 



وتخلخلهم فى المرتفعات األوروبية هضابا كانت أهم جباال 
ناتجة عن برودتها بالنسبة للسهول المجاورة، مما يجعلها أقل 

 .)٩٥(مالءمة للزراعة ومن ثم للتركيز السكانى

وفى جنوب القارة تعتبر التضاريس العامل األول المؤثر 
تكاد تتمشى حدود الكثافة المنخفضة فى توزيع السكان، حيث 

 .مع السالسل الجبلية المرتفعة

كما يتخلخل السكان فى هضبة الميزيتا األسبانية لعدم 
صالحيتها لجذب هؤالء السكان نظرا النتشار الجفاف، فضال 
عن أن السكان يتكدسون فى المناطق الساحلية وخاصة حول 

األطلنطى حيث الساحل الشمالى ذى االمطار العالية وساحل 
/  نسمة ١٠٠تصل الكثافة فى المنخفضات إلى أكثر من 

 .٢كم

وتجدر اإلشارة إلى أن المناطق المبعثرة  السكان و 
القليلة الكثافة فى أوروبا تشغل مساحات قليلة فى القارة 
ويرتبط بعضها مباشرة بعامل األرتفاع، و البعض األخر 

ثل فى مرتفعات بسوء التصريف المائى أو فقر التربة وتتم
                                              

 .٦٥المرجع السابق، ص ) ٩٥(



األلب والبرانس والكربات  ومعظم المرتفعات األخرى، ومن 
الصعب أن نقرر أن قلة سكان هذه المناطق راجع إلى طبيعة 
سطحها أو مناخها البارد، بل هناك عوامل متعددة تشارك فى 
هذه الظاهرة، ويبدو أثر التضاريس واضحا فى البرتغال و 

فإن أعلى كثافة سكانية تتركز أسبانيا، باسنثناء منطقة مدريد 
 .فى النطاق الهامشى فى المنخفضات الفيضية

كما يتأثر التوزيع الجغرافي للسكان فى أوروبا ليس فقط 
بالعوامل الطبيعة بل أيضاً بالظروف االقتصادية و السياسية 

وتزداد كثافة السكان فى المناطق . واالجتماعية والهجرة
 فى بلجيكا وهولندا  الصناعية فى وسط أوروبا وخاصة

وحوض باريس وأقليم الرور وحوض الراين بإقليم األلب 
الصناعى وغرب سهل البو والمناطق الصناعية فى ألمانيا 
والتى تؤلف جميعها القلب الصناعى الكبير ألوروبا 

Economic Heart of Europe وتصل الكثافة هنا إلى أكثر 
 .)٩٦(٢كم/نسمة ١٠٠٠

 أن نقسم كثافة السكان فى من العرض السابق يمكن

                                              

 .٢٢٢حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ) ٩٦(



 :القارة إلى

 :دول مرتفعة الكثافة) ١(
 ٢كم/ نسمة ١٥٠وهى التى تزيد فيها كثافة السكان عن 

 فى ألمانيا وإيطاليا وهولندا، وسويسرا، والدويالت اكم
 .الصغرى مثل إمارة موناكو وجبل طارق

 :دول متوسطة الكثافة) ٢(

 ٢كم/ سمة ن١٥٠-٥٠حيث تتراوح كثافة السكان بين 
وتشمل هذه الدول بلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا 
وفرنسا واليونان ورومانيا وبولندا والدانمارك وأسبانيا 

 .)٩٧(وجمهورية صربيا والجبل األسود

 :دول منخفضة الكثافة) ٣(
 وتشمل ٢كم/ نسمة ٥٠حيث تنخفض كثافة السكان عن 

 نسمة ٢ن عن خمس دول رئيسية هى أيسلنده تقل كثافة السكا
/ نسمة ١٥لندا ن وف،٢كم/نسمة ١٣، أما فى النرويج ٢كم/
نسمة ٣٤، أما فى جزر فارو ٢كم/ نسمة ١٦ السويد ،٢كم

                                              

 .يوغسالفيا السابقة) ٩٧(



 .٢كم/نسمة ٥٠ وفى أيرلندا ،٢كم/

 :الهجرات األوربية: خامساً
على الرغم من أن معظم الهجرات البشرية من القارة 

عمرات الساحلية األوربية قد أتخذت فى أول األمر شكل المست
ومحطات تموين السفن، إال أنه سرعان ما تحولت إلى 

وأصبحت هذه . مهجرات دائمة بال عودة إلى الوطن األ
الهجرات تشكل جزرا من البناء األنثروبولوجى لألوطان 

وقد أسهمت . المستقلة لهذه الهجرات وخاصة العالم الجديد
ن أى قارة قارة أوروبا على الرغم من صغر مساحتها أكثر م

 .أخرى فى العالم فى الهجرة الدولية

وعلى الرغم من أن هذه الهجرات، التى بدأت مع مطلع 
 مليون خالل الفترة ٥القرن السادس عشر قد ارتفع إلى 

وهى هجرات بدأت حكومات تلك الدول ) ١٩٣٥-١٨٣٥(
فى الحد منها بإصدار عدد من القوانين والخاصة بالهجرة 

ق الدول األوربية جميعا فى أرسال وكانت بريطانيا أسب
المهاجرين إلى العالم الجديد على نطاق واسع، وبقدر عدد 
من الهاجرين من سكان الجزر البريطانية منذ بداية عصر 



ومعنى هذا أن الجزر . مليون مهاجر٢٠االستعمار بحوالى 
البريطانية ساهمت بحوالى ثلث مجموع المهاجرين األوربيبن 

ومن الدول التى أسهمت فى الهجرة إلى . رفيما وراء البحا
العالم الجديد أيضا ألمانيا والدول االسكندنافية وأيطاليا 

 .وفرنسا وأسبانيا والرتغال

ولعل من أبرز تيارات الهجرة فى السنوات األولى من 
أما . القرن العشرين موجة ضخمة خرجت من المجر

األوروبية رب فكانوا من العناصر صالرومانيون والبلغار وال
 .التى لم تسهم بنصيب يذكر فى هجرات ماوراء البحار

وقد حاول الكثير من دول أمريكا الجنوبية جذب 
المهاجرين من أوروبا حتى عندما حدت الدول 

ونية من حركة الهجرة إليها، ومن الطبيعى أن سكااألنجلوس
تيار الهجرة إلى أمريكا الجنوبية تدفق من دول البحر 

تتشابه الظروف الحضارية مع مثيلتها فى هذه المتوسط حيث 
استقبلت ) ١٩١٠-١٨٢٠(القارة، ولذا فأنه فيما بين عامى 

منهم من % ٤٣مهاجر ٢,٨٥٠,٠٠٠البرازيل حوالى 
 ومازالت ،من البرتغاليين واألسبان% ٣٨اإليطاليين، 

الشعوب الالتينية تكون العنصر السائد من المهاجرين نحو 



 .)٩٨( الوقت الحاضرأمريكا الجنوبية حتى

وقد اتجهت الهجرة األوربية فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية وخاصة من شمال وغرب القارة إلى كندا أو الواليات 

آلف مهاجر أتجهوا إلى ١٠٠المتحدة واألقيانوسية، وأقل من 
 .أمريكا الالتينية

أما عن الهجرة الداخلية فيما بين الدول األوربية فقد 
ة بين هذه الدول حتى القرن التاسع عشر عبارة كانت الهجر

عن هجرة مؤقتة أو فصلية، ومن خالل فترة ما بين الحربين 
العالميتين األولى والثانية حدثت هجرات أوروبية داخلية على 
نطاق واسع ساعية لالستقرار الدائم فى المناطق الجديدة 

ول المهاجر إليها، واتجهت مسارات الهجرة الداخلية من الد
ذات المستوى المعيشى المنخفض إلى تلك التى تتمتع 

واتجهت هذه الهجرات من وسط . بظروف اقتصادية أفضل
أوروبا وجنوبها إلى دول غرب أوروبا وخاصة فرنسا وقد 
استقبلت أوروبا أعداد من المهاجرين إليها خاصة بعد الحرب 

 .العالمية الثانية

                                              

 .٢٤١فتحى أبو عيانة، مرجع سبق ذكره، ص ) ٩٨(



عائدون سبق مليون مهاجر معظهم ٢,٥وبلغ عددهم نحو 
أن عادوا أوروبا فى وقت سابق، ثم عادوا إلى وطنهم 
األصلى، وأبرز األمثلة على ذلك العائدون اإليطاليون الذين 

 .تشيع هذه الظاهرة بينهم

 بلغ عدد األجانب المقيمن فى قارة ٢٠٠٢وحتى عام 
 مليون نسمة معظهم يعيش فى دول أوروبا ٢٦أوروبا نحو 

انيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا الغنية وعلى رأسها ألم
وأكثر الدول المرسلة للمهاجرين هى إيطاليا . وهولندا والنمسا

كما تهاجر أعداد كبيرة . واليونان وأسبانيا والبرتغال وتركيا
من سكان دول المغرب العربى وعلى راسها الجزائر إلى 

 .فرنسا وألمانيا وبريطانيا

 :المدن فى أوروبا: سادساً
غيرها من ب سكان المدن فى أوروبا مقارنة ترتفع نسبة

قارات العالم، فنتيجة لظهور األقاليم الصناعية وتطورها 
المستمر فى أوروبا، ونزوح أعداد كبيرة من سكان الريف 
األوروبى إلى تلك األقاليم، إلى جانب التطور االقتصادى 

بية التى أخذت تتحول بالتدريج إلى مراكز وللمزارع األور



تعمل بتصنيع المواد الخام الزراعية ومنتجات صناعية 
األلبان أن زاد عدد سكان المدن فى أوروبا عن عدد سكان 

 .)٩٩(الريف فيها

قد ارتفعت نسبة سكان المدن فى غرب أوروبا من 
كما زاد سكان المدن ١٩٧٥عام %٨٠ إلى ١٩٥٠عام % ٧٠

وفى . فى نفس الفترة% ٦٠إلى % ٣٥فى شرق أوروبا من 
من إجمالى  % ٧٣,٥لغ عدد سكالن المدن نحو ب٢٠٠٠عام 

ومن .ريباـ مليون نسمة تق٥٢٩السكان البالغ عددهم 
إلى ٢٠٣٠ع أن يرتفع عدد سكان المدن عام ـالمتوق
 .كان القارةـمن اجمالى س%٨٠,٦مليون نسمة بنسبة ٥٤٠

عدد سكان أهم المدن والعواصم ) ٥(ويوضح الجدول رقم 
 .٢٠٠٥األوروبية عام 

 

 

 

                                              

 .٢٣٣حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ) ٩٩(



 )٥(ل جدو
عدد سكان أهم المدن والعواصم األوروبية عام 

٢٠٠٥ 

 عدد السكان المدينة
 الدولة )نسمة(

 الدانمارك ١,٣٦٠,٠٠٠ كوبنهاجن
 أيرلندا ٥٤٠,٠٠٠ دبلن
 فنلندا ٥٠٠,٠٠٠ هلسنكي
 أوكرانيا ٢,٦٥٠,٠٠٠ كييف
 البرتغال ٦٧٠,٠٠٠ لشبونه
 سلوفينيا ٢٨٠,٠٠٠ لوجيليجانا
 المملكة المتحدة ٧,٠٠٠,٠٠٠ لندن

 لوكسمبورج ٧٨,٠٠٠ لوكسمبورج
 أسبانيا ٣,٠٠٠,٠٠٠ مدريد
 بالروسيا ١,٧٠٠,٠٠٠ مينسك
 موناكو ٢٨,٠٠٠ موناكو
 روسيا ٨,٥٠٠,٠٠٠ موسكو
 قبرص ١٨٠,٠٠٠ نيقوسيا



 جرنيلند ١٥,٠٠٠ نوك
 النرويج ٤٨٠,٠٠٠ أوسلو
 فرنسا ٢,٢٠٠,٠٠٠ باريس
 النمسا ١,٦٠٠,٠٠٠ فينا
جمهورية التشيك ١,٢٥٠,٠٠٠ براغ
 أيسلندا ١٠٠,٠٠٠ ريكافيك
 التفيا ٨٥٠,٠٠٠ ريجا
 إيطاليا ٣,٣٥٠,٠٠٠ روما

 سان مارينو ٢,٨٠٠ سان مارينو
البوسنة والهرسك ٥٠٠,٠٠٠ سراييفو
 مقدونيا ٤٥٠,٠٠٠ سكوبي

 )٥(تابع جدول 
 بلغاريا ١,١٥٠,١٠٠٠ صوفيا

 السويد ٧٢٠,٠٠٠ استوكهولم
 أستونيا ٤٥٠,٠٠٠ تالين
 ألبانيا ٢٥٠,٠٠٠ تيرانا
 مالطة ٩,٣٠٠ فالينا

 الفاتيكان ٨٠٠ مدينة الفاتيكان



 لتوانيا ٦٠٠,٠٠٠ فيلنيوس
 بولندا ١,٦٦٠,٠٠٠ وارسو
 كرواتيا ٨٥٠,٠٠٠ زغرب
 هولندا ٧٣٠,٠٠٠ أمستردام

 أندورا ١٦,٠٠٠ أندروا أالفيا
 تركيا ٢,٩٠٠,٠٠٠ أنقرة
 ناناليو ٧٧٠,٠٠٠ أثينا

 صربيا ومونتنجرو ١,١٠٠,٠٠٠ بلغراء
 ألمانيا ٤,٢٠٠,٠٠٠ برلين
 سويسرا ١٣٠,٠٠٠ برن

 بلجيكا ١٤٠,٠٠٠ بروكسل
 سلوفاكيا ٤٥٠,٠٠٠ براتسالفا
 رومانيا ٢,١٠٠,٠٠٠ بوخارست
 المجر ١,٩٧٠,٠٠٠ بودابست
 مولدوفا ٦٧٠,٠٠٠ شيسيناو

ارة وتجدر اإلشارة إلى أن أكبر المدن سكانا فى الق
معظمها مدن عواصم ويتركز بها النشاط المالى كما أنها 
مراكز للحكم واإلدارة، وتتركز بها جميع الخدمات، فضال 
عن تحكمها فى النشاط االقتصادى، إلى جانب وجود المراكز 



وأشهر المدن األوربيبة . الثقافية والمتاحف ودور السينما بها
 - مدريد– لندن - بودابست-برلين: على األطالق هما

 فينيا، وتوضح - استوكهولم- روما- براغ- باريس-موسكو
 .أحجام المدن فى القارة) ١٨(الخريطة رقم 

هذا ويالحظ أن هناك صفات عامة مشتركة توجد فى 
وأول هذه الصفات وجود منطقة . معظم مدن غرب أوروبا

وسط فى المركز الحضرى  تضم المحالت التجارية 
طق سكنية تخترقها بعض المحالت والمكاتب ويحاط بها منا

التى توجد على الطرق الرئيسية التى تؤدى جميعها إلى 
 Centeral Businessالوسط التجارى الذى يعرف بأسم 

District (C-B-D) وفى معظم المدن نجد أن ازدياد األهمية  
االدارية قد أدى إلى التوسع الرأسي وأقامة ناطحات سحاب 

ال يشذ عن ذلك سوى مدينة باريس فى المنطقة التجارية، و
التى ال يزيد ارتفاع مبانيها في هذه المنطقة عن ثمانية 

 .)١٠٠(أدوار

                                              

جغرافيـة الحضـر،    : محمد السيد غالب، يسرى الجـوهرى     ) ١٠٠(
 .٣٧٤ت، ص .درية، دمنشأت المعارف، اإلسكن



 :المجموعات اللغوية فى القارة: سابعاً
 ٧٣٠يتحدث سكان قارة أوروبا البالغ عددهم قرابة 

 لغة، باالضافة إلى عدد كبير من ٣٠مليون نسمة اليقل عن 
وعات اللغوية من أهم العوامل وقد كانت هذه المجم. اللهجات

وقد أخذت . التى أثرت فى تخطيط الحدود السياسية بالقارة
أهمية بعض هذه المجموعات اللغوية التى يتكلمها سكان 
المرتفعات فى االضمحالل، ولم تعد هى اللغة الرسمية فى 

 .أى دولة أوروبية

 :)١٠١(وأهم المجموعات اللغوية فى القارة هى

                                              

 :من تجميع المؤلف اعتماداً على: المصدر) ١٠١(
- http://www.msn learning & research, europe. htm. 

- sager, R., op.cit., p. ١١١. 



 ية فى قارة أوروباالمجموعات اللغو
  أوروبية-العائلة الهندو

 اللغة الفرعية  اللغة الرئيسية
 اللغة الروسية  اللغة السالفية

 اللغة األوكرانية  
 اللغة البلوروسية  
 اللغة اللبغارية  
 اللغة البولندية  
 اللغة السلوفينية  
 اللغة المقدونية  

 –اللغة العربية   
 الكروانية

 اللغة الفرعية   الرئيسيةاللغة
 اللغة اإلنجليزية  اللغة األلمانية

 اللغة األلمانية  
 اللغة الجرمانية  
 اللغة النرويجية  
 اللغة السويدية  
 اللغة األيسلندية  

 اللغة اإليطالية  اللغة الرومانسية
 اللغة الفرنسية  



 اللغة األسبانية  
 اللغة البرتغالية  
 ة الرومانيةاللغ  

   اللغة األلبانية
 األسكتلندية  اللغة السالفية

 األيرلندية  
 الويلزية  
 البريطانية  

-وتجدر االشارة إلى أنه باالضافة إلى اللغات الهندو
أوربية فى القارة توجد مجموعات لغوية أخرى أقل انتشارا، 

اللغة المجرية واللغة : وهى عبارة عن لغات فرعية مثل
، فضال عن لغات الباسك Sammiلفنلندية اللغة السامية ا

 .واألتراك

 .أهم اللغات األوربية) ١٩(وتوضح الخريطة رقم  

وتجدر األشارة إلى أنه يوجد تجانس كبير بين 
المجموعات العرقية فى القارة باستثناء بعض الدول التى 
توجد بها أقليات، ففى دول جنوب القارة يوجد بها أقليات 

ة، كما يوجد فى البعض األخر أقليات صغيرة وأهمها كبير
الباسك فى اسبانيا والسامو فى النرويج باالضافة إلى األتراك 



سيويون واألفارقة و العرب الذين يعيشون فى غرب اآل
 .أوروبا

وأكثر الدول تعقيدا من الناحية العرقية هى جمهوريـة         
فيا البوسنة والهرسك والتى استقلت عن جمهوريـة يوغسـال        

 وعاصمتها كوسوفو، حيث يعـيش بهـا        ١٩٩٢السابقة عام   
ـ العديد من المجموعات العرقية مثل ال      رب و الكـروات    ص

واأللبان، ونظراً للمشكالت الكثيرة التى شهدتها هذه الدولـة         
الفنية المسلمة من مذابح وحشية ومقابر جماعية تكشف يوما         

ا لحفـظ   بعد األخر، فأن منطقة األمم المتحدة أرسلت جنوده       
 .السالم و المحافظة على أرواح شعب البوسنة والهرسك



 السابعالفصل 

 النشاط االقتصادى فى قارة أوروبا
 

 مقدمة
تتنوع األنشطة االقتصادية فى القارة، وحتى وقت قريب 
. كان أسم أوروبا يرتبط فى أذهان الكثير من الناس بالصناعة

والحقيقة أن النشاط الصناعى هو السائد على أوجه النشاط 
لبشرى األخرى ولكن عبر التاريخ وحتى الثورة الصناعية ا

. وبعدها كانت الزراعة تمثل أساس االقتصاد األوروبى
ومازالت الزراعة تمثل جزءا حيويا فى اقتصاديات كثير من 

وكان هذا التنوع سببا فى دفع القارة . دول أوروبا الحالية
 .األوروبية أن تحتل مركزا متقدماً فى العالم

د األنشطة االقتصادية فى القارة وأهم هذه األنشطة وتتعد
 :هى

 .الثروة السمكية:ثانياً  .الزراعة: أوالً



 .الثروة المعدنية: رابعاً .قطع األخشاب: ثالثاً
 .الصناعة: سادساً .مصادر الطاقة: خامساً

 :وفيما يلى دراسة لهذه األنشطة االقتصادية بالقارة

 :الزراعة: أوالً
ن الزراعة لم تنشا فى أوروبا فإن هذه على الرغم من أ

فالمعروف . الحرفة تمارس هناك منذ أمد بعيد فى التاريخ
م تقريباً فى أجزاء تحتى اآلن أن استئناس النبات والحيوان 

من القارة األسيوية خاصة منطقة جنوب غرب وجنوب شرق 
ومن هناك أخذت الزراعة تنتشر تدريجيا نحو . هذه القارة

رب عبر الهند والهالل الخصيب حتى وصلت الشمال والغ
م وقد .ق٦٥٠٠منطقة حوض البحر المتوسط فى حوالى 

م وأيرلندا .ق٣٠٠٠دخلت الزراعة وسط أوروبا حوالى 
ويبدو أن . م.ق١٨٠٠النرويج حوالى وم، .ق٢٠٠٠حوالى 

الزراعة كانت معروفة لدى طالئع الشعوب التى كانت تتكلم 
 مفردات لغتهم كانت تضم كلمات  أوروبية ألن-اللغة الهندو 

مثل الثيران والماعز واألغنام والخنازير، والقمح والشعير 
ل من المناخ المعتدل والتربة الخصبة كوالتفاح وقد أسهم 



واألراضى السهلية المستوية السطح فى تقدم الزراعة 
وتعد أراضى شرق أوروبا ووسطها . األوروبية وتطورها

بوب الغذائية وأنواع متعددة من مناسبة تماما لزراعة الح
ويقع أقصى امتداد شمالى لنطاق القمح . العشب الالزم للرعى

 شماالً، بينما ال يمتد هذا ٦٠األوروبى عند دائرة عرض 
.  شماال٥٠ من بأكثرالنطاق فى القارات األخرى من العالم 

كما تتميز األطراف الشمالية الغربية للقارة، بصيفها المعتدل 
للبرودة وشتائها الدفئ ووفرة أمطارها وكل العوامل المائل 

 تساعد على 
نمو الحشائش ومحاصيل العلف، ولذلك تزيد أهمية ماشية 
األلبان ومنتجاتها فى شمال غرب فرنسا والجزر البريطانية 

 أما شرق القارة .واألراضى المنخفضة والدول االسكندنافية
تقل أهمية ث حي برودة  أكثرفالمناخ أكثر جفاف والشتاء

الحشائش ومحاصيل العلف، وتشتمل الزراعة هنا على 
وتعد محاصيل . محاصيل الحبوب والبطاطس والبنجر

الخضر المبكرة والبطاطس والزهور من أهم الغالت التى 
 .)١٠٢(رب من المدنقتزرع بال

                                              

 .٢٩ - ٢٧ياوندز وكنجزبرى، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٠٢(



% ٣٠وتبلغ مساحة األراضى المنزرعة فى أوروبا نحو 
% ٣٣غطى الغابات نحو من إجمالى مساحة القارة، فى حين ت

، ومع %١٩والمساحات العمرانية وغيرها % ١٨والمراعى
من إجمالى األيدى % ١٧ذلك ال يعمل فى الزراعة سوى 

وفى الخدمات % ٣٦العاملة، بينما يعمل فى الصناعة نحو 
 .)١٠٣(م١٩٩٦من إجمالى عدد سكان أوروبا عام % ٤٧نحو 

طة رقم ويظهر النمط المتطور للزراعة األوروبية خري
فى أجزائها الشمالية الغربية المحيطة ببحر الشمال، ) ٢٠(

وتحدد الظروف . حيث تستخدم أحدث الطرق الزراعية
الطبيعة وخاصة المناخ والتربة أنواع الحاصالت الزراعية 

 الزراعة المختلطة المتمثلة فى دونمط الزراعة السائد فتسو
 فى دول زراعة بعض المحاصيل التجارية وتربية الحيوان

وفى دول شرقى أوروبا تسود المزارع . غرب أوروبا
 كافة الوسائل المساعدة على زيادة فيهاالجماعية التى يستخدم 

مناطق المطلة على ساحل البحر الوفى . إنتاجية األرض
المتوسط يسود نمط زراعى يحمل نفس االسم، وتعد 

                                              

 .١٢٨حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ) ١٠٣(



) العنب(المحاصيل الشجرية مثل الزيتون والكروم 
 .لبحر المتوسطا وضات أهم معالم الزراعة فى حوالحمضي

مناطق زراعة الزيتون فى ) ٢١(وتوضح الخريطة رقم 
 .دول حوض البحر المتوسط

 :المحاصيل الزراعية فى القارة أوروبا
تمثل الحبوب الغذائية أكثر أنواع المحاصيل الزراعية 
أهمية فى القارة، حيث بلغ إنتاج القارة من الحبوب نحو أكثر 

مليون عام ٢٨٨أى نحو %) ٢٧,٩( اإلنتاج العالمى ١/٤ن م
١٠٤(١٩٩٩(. 

ويعنى هذا أن أوروبا تعتبر ثالث قارات العالم إنتاجا 
للحبوب بعد كل من آسيا وأمريكا الشمالية، ومع هذا فإن 
القارة تعتبر سوق االستهالك ومركز االستيراد الرئيسى فى 

مح العالمية، العالم، إذا تستورد أكثر من نصف تجارة الق
 . فى القارة هى القمحالغذائيةوأهم الحبوب 

                                              

(١) FAO, Production yearbook ١٩٩٩, FAO statistical 

series, No ١٥٦, vol. ٥٣., Rome ٢٠٠١, pp. ٧١ - ٧٠. 



 )٦(جدول 

 (*)باأللف طن١٩٩٩أهم الدول المنتجة للقمح فى العالم عام 
 اإلنتاج الدولة اإلنتاج الدولة
 ٢٦,٨٥٠ كندا ١١٤,٤٠٠ الصين
 ٢١,٢٦٩ استراليا ٧٠,٧٧٨ الهند

 ١٩,٦٨٤ ألمانيا ٦٢,٦٦٢ الواليات المتحدة
 ١٤,٥٠٠ األرجنتين ٣٧,٠٠٩ فرنسا

 ٥٨٣,٦٢٤ العالم ٣٠,٩٦٠ روسيا االتحادية
 .من تجميع المؤلف: المصدر(*) 

يتضح من الجدول السابق أن فرنسا هى أكثر الدول 
 مليون طن وهى ٣٧األوروبية إنتاجا للقمح حيث تنتج نحو 

تأتى فى المركز الرابع على مستوى العالمى، فى حين جاءت 
مستوى القارة، الفى المركز الثانى على روسيا االتحادية 

 مليون طن، وحققت ٣١حيث بلغ إنتاجها ما يقرب من 
 .المركز الخامس على المستوى العالمى

وتتركز زراعة الشيلم فى األجزاء الشمالية من ألمانيا 
وبولندا ، ويعد المحصول األساسى لصناعة الخبز لمعظم 



لشرق من نهر سكان ريف السهل األوروبى الشمالى إلى ا
وتتطلب زراعة الذرة صيف طويل حار ومطر أكثر . األلب

من القمح أو الشيلم، لذا تتركز زراعتها فى سهول الدانوب، 
وسهل لومبا رديا فى إيطاليا، وسهول جنوب غربى فرنسا، 

 مليون طن واحتلت بذلك ٧٠,٥وقد بلغ إنتاج القارة نحو 
 .لشمالية وآسياالمركز الثالث بعد كل من قارتى أمريكا ا

 ١٥,٦فرنسا : وأكثر الدول المنتجة للذرة فى القارة هى
 مليون طن، ٩,٩مليون طن، إيطاليا ١٠مليون طن، رومانيا 

 .)١٠٥( مليون طن٦,١ مليون طن، يوغسالفيا ٧,١المجر 

كما أن القارة تُعد من أكثر القارات العالم إنتاجا للشعير، 
استخدامه أيضا لتغذية الذى يستخدم فى صناعة البيرة بجانب 

الحيوانات، وتعتبر فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وأسبانيا 
ويزرع الشوفان فى . أكثر الدول المنتجة للشعير فى القارة

 فى -ويزرع األرز فى أوروربا الجنوبية . مناطق مختلفة
سهل لومبارديا ودلتا نهر إيبرو شرقى أسبانيا، وفى البرتغال 

مليون طن ١,٦( كميات اإلنتاج منه ضئيلة إال أن-وفرنسا 

                                              

)١٠٥( Ibid., pp. ٨١ - ٧٩. 



 ).٢٠٠٢عام 

وتعتبر أوروبا أهم القارات فى إنتاج البطاطس، وتنتشر 
. زراعتها بكثيرة فى شمال أوروبا خاصة فى بولندا وألمانيا

أما بنجر السكر فتنشر زراعته فى وسط أوروبا كما تكثر 
زراعة األشجار المثمرة خاصة فى جنوب أوروبا وأهمها 

لعنب والخوخ، والبرتقال، والليمون، والجريب فروت، ا
 .والتفاح، والكمثرى

 :الثروة السمكية: ثانياً
يحيط بقارة أوروبا العديد من المسطحات المائية الواسعة 

 قدم تقريباً، ٦٠٠، وهى فى معظمها مياه ضحلة حتى عمق 
وينخفض بعدها قاع البحر انخفاضاً فجائياً وهذه المياه 

 جزء من الرصيف القارى، وترجع أهميتها إلى الضحلة هى
ويضم هذا الرصيف . أنها منقطة تتوالد وتتكاثر بها األسماك

القارى معظم بحر الشمال ويطوق الجزر البريطانية، كما 
يظهر بوضوح على امتداد سواحل اسكنديناوه وحول أيسلندا 

وتمتلك دول . وهى المناطق الرئيسية لصيد األسماك بالقارة
ل غرب أوروبا منطقة من أشهر مناطق صيد األسماك شما



فى العالم، وهى مصايد شمال شرقى األطلنطى الى تستغلها 
النرويج، والدانمارك، وبريطانيا، وفرنسا، : عدة دول هى

من إجمالى % ١٩,٦وأيسلندا، وتسهم هذه المصايد بنحو 
وتقل أهمية هذه المصايد فى . ٢٠٠٣الصيد العالمى عام 

بلطى الختالف نسبة ملوحة مياهه، بينما تزيد أهمية البحر ال
صيد التونة فى البحر المتوسط، إال أن األنواع األخرى من 

والماكريل تعتبر ذات ) البكااله(األسماك مثل الرنجة والقد 
ويقوم اإلسكتلنديون . أهمية اقتصادية على الرغم من قلتها

. ألطلنطىواأليرلنديون بصيد أسماك السالمون من المحيط ا
وتحتوى مياه البحر األسود وبحر قزوين على أسماك الحفش 

كما يتم صيد األسماك من أنهار القارة وعلى . والكافيار
 .رأسها السالمون من نهر الراين

ويختلف نصيب استهالك الفرد من األسماك من قارة إلى 
 ).٧(أخرى، كما يتضح من الجدول رقم 



 )٧(جدول 
 األسماك على مستوى نصيب استهالك الفرد من

 قارات العالم
 )بالكيلوجرام (٢٠٠٠عام 

 من إجمالى البروتين%  نصيب الفرد القارة
 ١٧,٤ ٧ أفريقيا

 ٧,٥ ١٨ أمريكا الشمالية
 ٧,٤ ٨,٩ أمريكا الجنوبية

 ٩ ١٨,١ أوروبا
 ٩,٣ ١١,٢ االتحاد السوفيتى السابق

 ٨,٦ ٢٠,١ سيا بدون الصينآ
 ٢٥,٧ ١٣,٩ الصين الشعبية
 ٢١,٥ ١٤,٣ األوقيانوسية

 ١٥,٦ ١٣,٤ العالم
حيث يتضح من الجدول السابق أن قارة أوروبا تحتـل          

بدون الصين  (المركز الثانى بين قارات العالم بعد قارة آسيا         
من حيث نصيب استهالك الفرد من األسماك حيـث         ) الشعبية



. سـنوياً /  كجم١٨,١بلغ معدل استهالك الفرد فى القارة نحو  
 حين تأتى القارة فى المركز الرابع على مستوى العالم من           فى

حيث أهمية السمك بالنسبة إلجمالى البروتين الـذى يتناولـه          
 FAO) الفاو( وفى تقدير لمنظمة األغذية والزراعة       –سكانها  

 من المتوقع أن يزيد معدل اسـتهالك السـكان علـى            )١٠٦(
 مليـون طـن عـام       ٨٠مستوى العالم من األسـماك إلـى        

١٠٧(٢٠١٠(. 

وتجدر اإلشارة إلى أن زيادة الصيد قد تبعه حاجة 
مستمرة إلى إيجاد وسائل حفظ أكثر مرونة ومالءمة، تعتمد 
على وسائل تكنولوجية متطورة وهذا أدى إلى تطور صناعة 
الصيد، وقد تضمنت هذه التطورات إنشاء أساطيل كبيرة 
للصيد تتفاوت فى أحجامها، يحتوى أغلبها على مصانع 

ئمة تستطيع تخزين كميات كبيرة من األسماك خالل عا
 .رحالت الصيد الطويلة التى قد تستمر أسابيع عديدة

                                              

هى منظمة دولية تتبع األمم ) الفاو(منظمة األغذية والزراعة ) ١٠٦(
 Food Agricultrue: المتحدة، وهى اختصار للحروف األولى من

organization (FAO) 
(٢) Ibid., p. ٢٧. 



بالباخرة (وقد تم مؤخراً استعمال بواخر كبرى تدعى 
، وتضم بواخر تحتوى على جميع أدوات ووسائل الحفظ )األم

ويحيط بهذه الباخرة األم عادة أسطول للصيد، يعمل . والتبريد
ل ما يتم صيده إلى هذه البواخر، كما يعمل بعضها فى على نق

 .)١٠٨(نقل األسماك بعد تجهيزها إلى المرافئ

 :قطع األخشاب: ثالثاً
كانت الغابة فيما مضى عقبة فى سبيل استغالل األرض، 
ولكنها كانت أيضاً مورداً هاماً لألخشاب المستخدمة فى بناء 

 .وقودللالمنازل ومصدر 

غابة بالحرق والقطع، وعرض تربتها وقد دمر اإلنسان ال
وعلى الرغم من أن معظم الدول قد دعت . للتلف والتعرية

ضرورة المحافظة على الغابة ووضعت األنظمة لوقف ل
استغاللها المرهق، وشجعت على زراعة الجديد منها، إال أن 
اقتالع األشجار وقطعها فاق طاقة نموها الطبيعى، حتى أن 

                                              

الجغرافيا : أنور عبد الغنى العقاد، محمد عبد الحميد الحمادى) ١٠٨(
االقتصادية، الموارد الزراعية والحيوانية، الجزء األول، دار 

 .١١٨ - ١١٧، ص ص ١٩٨٥المريخ، الرياض، 



تغطى من سطح الكرة األرضية أكثر من الغابة اليوم لم تعد 
من % ٥٠، بينما كانت تمتد فى السابق على أكثر من %١٥

 .مساحتها

وقد تعرضت الغابات فى العروض الوسطى فى قارة 
 خاصة الغابات الصنوبرية Deforestationأوروبا لإلزالة 

والغابات المختلطة وأن الغطاء الغابى الحالى ما هو إال بقية 
غابى القديم الذى كان يشغل مساحة كبيرة من والغطاء ال

حيث أزيل جزء كبير . أوروبا الجنوبية والغربية والشمالية
منه ولم يتبق سوى مساحات محدودة تغطيها الغابات تتمثل 
. بوجه خاص فى أوروبا الشمالية ومرتفعات أوروبا الوسطى

وتقع أكثر المناطق الغابية التى تعرضت لإلزالة فى أوروبا 
ى الجنوب من خط يسير تقريباً من أوسلوا إلى استوكهولم إل

 فى روسيا، ومن هناك إلى جبال Pskovوحتى بيسكوف 
األورال عبر فولودوجا وفياتكا قطع األخشاب ونقلها فى شبه 

 .جزيرة اسكنديناوه

ومازالت مساحة الغابات تمثل نسبة كبيرة من مساحة 
ق غابية فى وسط الدول الشمالية خاصة فنلندا، وهناك مناط

 .القارة تتألف من أشجار الغابات الصلبة كالبلوط والزان



وأكثر األشجار وجوداً فى غابات أوروبا الشمالية هى 
التنوب والشربين بأنواعه المختلفة كاألبيس والبسودوت 
والسوجا والصنوبريات واألثل أو الطرفاء والشوكران الذى 

رز من فصيلة وأشجار األ - الهملوك-يدعى فى أمريكا 
رب قأما األشجار الصلبة كالحور والتامول فتوجد بال. النويا

من الهوامش الجنوبية لهذه الغابة، ولو أن بعضها قد يعثر 
 .عليه داخل نطاق الغابة المخروطية نفسها

أما أشجار غابات البحر المتوسط والتى يغلب علهيا 
ا نباتات الصفة الشوكية فتوجد مبعثرة وكتالً كثيفة تكثر به

الظل، وتسمى أمثال هذه الغابة المتفرقة فى فرنسا باسم 
 .Maquisالماكى 

وتعد أشجار الغابات المخروطية اللينة مثل الصنوبر 
والشريين التى توجد فى المناطق الشمالية من أهم األشجار 

 .التجارية

ونظراً لتعرض هذا المورد الغابى النتهاكات اإلنسان 
ق، فقد انخفض نصب الفرد من مساحة سواء بالقطع أو الحر

الغابات على مستوى العالم نتيجة انخفاض مساحة الغابات 
 مليون هكتار عام ٤,١ إلى ١٩٨٠ مليون هكتار عام ٤,٣من 



خالل الخمس سنوات بما يتراوح % ٤,١ أى بنسبة ١٩٨٥
من المساحة سنويا، وساعد على ذلك أيضاً شدة % ١بمعدل 

 .)١٠٩(خشاب فى الصناعةحاجة الدول الصناعية لأل

فقد قطعت معظم غاياته األصلية . أما إقليم غرب أوروبا
من أجل الحصول على األخشاب أو تجهيز األرض للزراعة، 
وكانت الحروب والنار سبباً رئيسياً لتدمير الغابات التى كانت 

 وقد بلغت مساحة الغابات التى تم )١١٠(تغطى أراضى اإلقليم
محلها الزراعة نحو ثلث مساحة إقليم قطعها فى اإلقليم وحلت 

غرب أوروبا، ونتيجة لذلك فقد تبنت دول اإلقليم برامج 
إلعادة تشجير وزراعة الكثير من األشجار للمحافظة على 

ورغم تطور صناعة قطع األخشاب فى العديد . ثروتها الغابية
من الدول، إال أن الغابات الحالية ال تكفى حاجة الدول 

ال أوروبا كالسويد مألخشاب، باستثناء دول شاألوروبية من ا
وفنلندا حيث تأتى فى مقدمة الدول األوروبية المصدرة 

                                              

الموارد االقتصادية : محمد صبرى محسوب، جودة التركمانى) ١٠٩(
، ص ٢٠٠٠لقاهرة، دراسة جغرافية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، ا

٢٩. 
(١) Cole, J., op.cit., pp. ١١٨ - ١١٧. 



 .Wood Pulpللخشب، وعجينة لب الخشب 

وتنمو غابات قصيرة من نوع األشجار الصنوبرية فى 
منطقة حوض البحر المتوسط، ومعظم غابات السنديان أو 

أوروبا قد تم البلوط فى حوض البحر المتوسط فى جنوب 
 .تدميرها

 :الثروة المعدنية: رابعاً
تتميز قارة أوروبا بتعدد ثرواتها المعدنية ذات األهمية 
االقتصادية التى يوجد الكثير منها بكميات كبيرة نتج عنه 

كما أن القارة غنية . تدعيم كيانها الصناعى إلى حد كبير
د بمصادر الطاقة وعلى رأسها الفحم، وإن كان البترول ق

 .ظهر فى أراضيها ولكن بكميات ضئيلة

إال أن تطور الصناعة األوروبية زاد من احتياجاتها 
للمعادن ومصادر الطاقة مما جعلها تستورد حاجة مصانعها 

 .من الدول المنتجة غير الصناعية خارج أوروبا

ويعتبر الحديد من أهم المعادن التى توجد فى القارة، 
ة عالية للغاية من الحديد توزع كتل ضخمة ذات نوعيتحيث 

وخاصة فى المناطق والكتل والصخور القديمة، وخاصة فى 



 فى شمال السويد وأقليم Kirunaشمال أسبانيا ومنطقة كيرونا 
 فى شمال شرق فرنسا، وهذه الرواسب Lorraineاللورين 

ولما كان كل من . تمتد على الحدود مع لوكسمبرج وبلجيكا
لة ضخمة تتطلب تسهيالت فائقة الحديد والفحم هى سلع ثقي

رب من قفى النقل فإن صناعة الحديد والصلب قد توطنت بال
 .)١١١(المناطق التى توجد فيها هذه المواد الخام

وفيما عدا أيرلندا والدانمارك فإن خام الحديد يتواجد فى 
وباستثناء االتحاد السوفيتى السابق ، كافة الدول األوروبية

والسويد أهم الدول المنتجة لخامات فإننا نجد أن أوكرانيا 
من جملة اإلنتاج العالمى عام % ٧,١الحديد حيث تسهم بنحو 

من جملة % ٤,٧ مليون طن بنسبة ٢٩,٢أوكرانيا  (١٩٩٨
من % ٢,٢ مليون طن بنسبة ١٣,٤اإلنتاج العالمى، السويد 

 ٦٢١,٨جملة اإلنتاج العالمى فى نفس العام والبالغ قدره 
، فى حين بلغ إنتاج القارة األوروبية ١٩٩٨مليون طن عام 

 مليون طن فى نفس العام، وتوضح الخريطة رقم ٨٦,٣نحو 
 .مناجم الحديد فى روسيا االتحادية) ٢٢(

                                              

موضوعات فى جغرافية أوراسيا، كلية : محمد مدحت جابر) ١١١(
 .١٠، ص ١٩٩٠/١٩٩١اآلداب، جامعة المنيا 



ومن تتبع اإلحصائيات الخاصة بإنتاج الحديد العالمى 
ولعل ذلك . وجد تناقص إنتاج فرنسا فى السنوات األخيرة

 من مناجمها منذ فترة مرجعه إلى أن فرنسا بدأت اإلنتاج
طويلة، مما أدى إلى نقصان إنتاجها، ولو أن حقل اللورين 

كما . الذى انتزعته من ألمانيا وقد ساعدها على زيادة اإلنتاج
 .يتم تعدين الحديد فى نورماندى وبريتانى وجبال البرانس

وتوجد عروق الحديد فى بريطانيا بصورة أفقية وعلى 
 غير أن إنتاجها أخذ فى عمق بضعة مئات من األقدام

وأهم . التناقص ألنها سبقت الدول األخرى فى تعدين الحديد
 .مناطق إنتاج الحديد الخام فى بريطانيا كليفالند والميدالند

 :النحــاس
 بنسبة ١٩٩٨ ألف طن عام ٩٤١تنتج القارة نحو 

 مليون طن، ١١,٤من جملة اإلنتاج العالمى البالغ % ٠,٧
 فى القارة هى بولندا والتى تنتج نحو  الدول المنتجةوأهم

من اإلنتاج العالمى، البرتغال % ٤,٣ ألف طن بنسبة ٤٩٠,٩
من جملة اإلنتاج العالمى، فى % ١ مليون طن بنسبة ١١٤,٦

 ١٨٤,٦) يوغسالفيا السابقة(حين تنتج صربيا والجبل األسود 
 .ألف طن



 :البوكسيت
ماء يتكون البوكسيت من األلومنيوم واألكسجين وال

المختلط مع بعض العناصر األخرى، وهو يعتبر من أهم 
خامات األلومنيوم التى تدخل فى إنتاجه تجارياً، إذ يستخلص 

يت عن طريق استخدام تيار كهربائى سلومنيوم من البوكاأل
 .عالى جداً

 ١٩٩٨ مليون طن عام ٣,١وقد بلغ إنتاج القارة نحو 
 مليون ١١٥,٥الغ من جملة اإلنتاج العالمى الب% ٢,٧بنسبة 

طن فى نفس العام وقد تصدرت كازاخستان دول القارة فى 
 مليون طن بنسبة ٣,٤يت، حيث بلغ إنتاجها سإنتاج البوك

 ١,٧من جملة اإلنتاج فى القارة، يليها اليونان % ٥٥,٨
 ألف ٩٠٩من إنتاج القارة، ثم المجر % ٢٧,٦مليون طن 
 ألف طن ٢٢٦ثم صربيا والجبل األسود % ١٤,٨طن نسبة 

% ٢,٦ ألف طن بنسبة ١٦٢، وأخيراً رومانيا %٣,٧بنسبة 
 .١٩٩٨من إنتاج القارة عام 

 :المنجنيز
 ١٩٩٨ ألف طن عام ٦٧٣وقد بلغ إنتاج القارة نحو 



 .من جملة اإلنتاج العالمى% ٠,٥بنسبة 

وتعد جمهوريتى أوكرانيا وكازاخستان أهم الدول المنتجة 
أوكرانيا تنتج (القارة من إنتاج % ١٣حيث تسهما بنحو 

ألف طن ٦٣٤,١كازخستان تنتج بينما )  ألف طن٦٣٨,٧
 .١٩٩٨عام

 :الرصاص والزنك
 ألف طن عام ٣٥١بلغ إنتاج القارة من الرصاص نحو 

من جملة اإلنتاج العالمى والذى % ١٢,٤، أى حوالى ١٩٩٨
 مليون طن وأهم الدول المنتجة السويد وبولندا ٢,٨يبلغ نحو 

ربيا والجبل األسود وبلغاريا أما الزنك فتنتج وأيرلندا وص
% ١٠,٧ أى حوالى ١٩٩٨ ألف طن عام ١٧٧١القارة نحو 

 مليون طن من نفس ٧,٢من جملة اإلنتاج العالمى البالغ 
 اإلطالق علىوأهم الدول األوروبية المنتجة للزنك . العام
 .أيرلندا

 :القصدير
ار كانت بريطانيا وهولندا تسيطر على أسواق وأسع

القصدير العالمية وذلك ألن بريطانيا كانت أول من استخرج 



هذا المعدن من بالدها، باإلضافة إلى أنها كانت تسيطر على 
ويختلف القصدير عن غيره من المعادن فى . مناطق إنتاجه

أنه يوجد بكميات تجارية فى مناطق قليلة، كما أن إنتاجه 
صناعات إال السنوى قليل ولذلك فال يدخل القصدير فى ال

 .)١١٢(كمعدن ثانوى

 ٣,٥د بلغ إنتاج قارة أوروبا من القصدير نحو ـوق
من جملة اإلنتاج % ١,٧ أى بنسبة ١٩٩٨مليون طن عام 

وأهم الدول .  مليون طن فى نفس العام٢٠٧,٢العالمى البالغ 
المنتجة للقصدير فى القارة حالياً هى البرتغال والتى تنتج 

من إنتاج القارة، % ٨٩,١نحو  مليون طن أى ٣,١بمفردها 
من % ١٠,٨ ألف طن بنسبة ٣٧٦ثم بريطانيا والتى تنتج 

 .جملة إنتاج القارة األوروبية

 :اليورانيــوم
 مليون طن من اليورانيوم عام ٤,٣تنتج القارة نحو 

من جملة اإلنتاج العالمى فى % ١٣,٨ أى حوالى ١٩٩٨

                                              

الجغرافيا االقتصادية، دار المعارف، : يسرى الجوهرى) ١١٢(
 .٤٠٥، ص ١٩٨٠القاهرة، 



 القارة هى وأهم الدول المنتجة لليورانيوم فى. نفس العام
 .روسيا االتحادية، فضالً عن بعض دول شرق القارة

كما يوجد فى القارة بعض المعادن األخرى مثل النيكل 
والذهب والبوتاس والطفل والجبس والدلوميت والملح، فضالً 
عن الزئبق التى تشهر به إيطاليا، والتى تعد أكبر الدول 

دينة توسكا المنتجة له فى العالم، حيث توجد مناجمه قرب م
فى الشمال وقرب تريستا، ويوجد فى أسبانيا حيث منجم 

 .أمادن أشهر مناجم الزئبق فى العالم

 :مصادر الطاقة: خامساً
إن توفر مصادر الطاقة يعتبر من األمور الحيوية فى 
. عالمنا الحالى، فعليها تقوم النهضة الصناعية والزراعية

والغاز الطبيعى، ومن أهم مصادر الطاقة؛ الفحم والبترول 
باإلضافة إلى القوى المائية، وقوى المد والجزر والطاقة 

 .الشمسية والنووية

 Crude Oil:  البترول-أ
كان ينظر إلى قارة أوروبا دائماً على أنها فقيرة بصورة 

إال أن ) عكس الفحم(عامة فى هذا المصدر للطاقة 



 هذه االكتشافات القديمة والحديثة تشير إلى إمكانية وجود
المادة بكميات كبيرة فى بعض أجزاء القارة كاألجزاء 
الروسية منها وكذلك بحر الشمال، ويعتبر حوض بحر 
الشمال من أهم مصادر البترول فى أكثر دول القارة 
الصناعية، حيث ظهر به البترول والغاز الطبيعى منذ أوائل 
ا السبعينيات والذى تستثمره كل من بريطانيا والنرويج وهولند

 .والدانمارك وألمانيا

وتعتبر النرويج من أكثر دول القارة إنتاجاً للبترول حيث 
، وتقع ١٩٩٦ مليون برميل يومياً سنة ٣,٢بلغ إنتاجها 

حقولها فى بحر الشمال فى مناطق مشتركة مع المملكة 
 ومورين Ikofiskالمتحدة ومن أهمها حقول أيكوفسك 

Moureenرويج إلى الموانى وينقل بترول الن. يوردنف وستا
النرويجية بالسفن أو باألنابيب إلى الموانى البريطانية ومنها 

 ٢,٧ أما المملكة المتحدة فقد بلغ إنتاجها .بالسفن إلى األسواق
 Piper وأهم حقولها بيبر ١٩٩٦مليون برميل يومياً سنة 

 Flotta وينقل إنتاجهما إلى ميناء فلوتا Claymoreوكليمور 
 وينقل بترولها Forties وحقول فورتيز .فى جزر أوركنى

رول تإلى جزر شوتالند، وإلى بعض هذه الموانى ينقل الب



 .)١١٣(النرويجى أيضاً

هذا وتساهم بعض الدول األوروبية األخرى بإنتاج 
حقول الك (كميات ضئيلة من البترول ومنها فرنسا 

وألمانيا ) حقل برنيس بالقرب من الهاى(وهولندا ) وباتنتيس
 شمال Aller أمز عند حدودها مع هولندا ووادى ألر حقول(

 ).هانوفر

 مليون ٧,١ فقد بلغ إنتاجها )١١٤(أما دول شرق أوروبا
، فإنه إنتاجها يتركز فى غالبيته ١٩٩٦برميل يومياً سنة 

ة فى روسيا االتحادية، ويتركز اإلنتاج بها فى شمال قالمطل
اسعة ويمتد الحوض هنا على مساحة و) باكو(بحر قزوين 

ويساهم فى إنتاج . بين نهر الفولجا األوسط وجبال األورال
 .من إجمالى دول شرق أوروبا% ٧٠

                                              

دراسات فى : سماكجمعة رجب طنطيش، محمد أزهر ال) ١١٣(
 ، فاليتا، مالطة ELGAجغرافية مصادر الطاقة، منشورات 

 .٣٨٧ - ٣٨٦، ص ص ١٩٩٩
دول االتحاد السوفيتى السابق والتى يطلق عليها البعض ) ١١٤(

 .كومنولث الدول المستقلة



كما ينتج البترول فى جبال القوقاز فى كل من أذربيجان 
حقل (وتركمانستان ) جروزنى(وأرمينيا ) باكو(وهى أقدمها 

وفى كازاخستان )  الشرقى لبحر قزوينلنبت داغ على الساح
 .)١١٥()ةتحقل قرغا(

ويتم نقل البترول الروسى إلى المراكز الصناعية فى 
موسكو وأركتسك وليننجراد وتوال وجوركى واألورال 

كما ينقل هذا البترول . باألنابيب والسفن النهرية والقطارات
إلى دول أوروبا الشرقية ) دروجيا(عبر خط أنابيب الصداقة 

ومانيا التى كانت تربطها معاهدات تحالف مع روسيا مثل ر
 .والمجر وبلغاريا

 Natural Gas:  الغاز الطبيعى-ب
يوجد الغاز الطبيعى فى معظم حقول زيت البترول فى 
أرضية بحر الشمال كما أن بعض الحقول تقتصر على إنتاج 

ويالحظ أن الغاز . الغازات الطبيعى فقط مثل حقول بالسيد
نه الطبيعى ال ينحصر بسهولة داخل الخزانات الصخرية كما أ
إلى . ال يتدفق إلى أعلى فى حيز محدود مثل زيت البترول

                                              

 .٣٨٨المرجع السابق، ص ) ١١٥(



جانب ذلك فإن الغاز الطبيعى ال ينقل فى براميل أو سيارات 
وتعد أنابيب الغاز هى . شحن أو بواسطة الناقالت البحرية

وقد بدأت . الطريقة الوحيدة المستخدمة لنقله حتى اليوم
من حقول بحر المملكة المتحدة فى استغالل الغاز الطبيعى 

فى بداية السبعينات وكان إنتاجها ) ٢٣(الشمال شكل رقم 
 مليون متر مكعب، وكانت تحتل المركز الخامس ٣٤,٨نحو 

بعد كل من الواليات المتحدة، واالتحاد السوفيتى وهولندا 
وكندا من حيث أهم دول العالم إنتاجاً للغاز الطبيعى فى عام 

حت أوروبا من أهم وبفضل حقول بحر الشمال أصب. ١٩٧٤
مناطق إنتاج الغاز الطبيعى فى العالم وقفز إنتاجها خالل 

 .)١١٦(السنوات األخيرة

وتتصدر قارة أوروبا قارات العالم المنتجة للغاز 
%. ١٨,٦ثم آسيا بنسبة % ٣٩,٢الطبيعى، إذ ساهمت بنحو 

وهذا يعنى أن التوزيع العالمى للغاز الطبيعى يختلف نسبياً 
زيع البترول فآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية بالمقارنة بتو

تسهم بنسبة كبيرة من إنتاج البترول فى العالم، فى حين ال 

                                              

 .١٨١ - ١٨٠حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١١٦(



تساهم إال بنسبة منخفضة فى إنتاج الغاز، وأوروبا الصناعية 
التى تعتمد فى سد حاجاتها من البترول باستيراده من 
قع خارجها، نالحظ أنها أكبر منتج للغاز بغض النظر عن موا

إنتاجه بها، ولهذا انعكاساته على التجارة الدولية فبينما ينقل 
البترول من قارة إلى أخرى فى خطوط بحرية منتظمة، فإن 
نقل الغاز أصبح اليوم ينقل باألنابيب كوسيلة نقل أساسية على 

 .اليابس

وعلى مستوى الدول المنتجة فى القارة نجد أن روسيا 
 متر مكعب من الغاز بنسبة  مليون٧٣٣االتحادية تنتج نحو 

، وتليها ١٩٩٦من جملة اإلنتاج العالمى عام % ٢٥,٣
% ٣,٤ بليون متر مكعب بنسبة ٩٨,٣المملكة المتحدة وتنتج 

من اإلنتاج العالمى، وتليها هولندا فى المركز الثالث بنسبة 
وجاءت كل من أوزبكستان والنرويج . فى نفس العام% ٣,٣

كما يستغل الغاز الطبيعى . مسفى المركزين الرابع والخا
بكميات أقل فى كل من رومانيا وإيطاليا وألمانيا والمجر 

 .وأيرلندا

 Coal:  الفحم-ج
عرف الفحم منذ وقت طويل فى شمال غرب أوروبا 



أما استخدامه . وكان استخدامه قاصراً على التدفئة والطهى
 عندما اكتشفت قوة ١٧٦٩كمصدر للطاقة فقد تأخر حتى عام 

بخار واخترعت اآلالت البخارية، فأدى ذلك إلى أن يحتل ال
حيث تفوق على . الفحم مكان الصدارة بين مصادر الطاقة

أهمية المساقط المائية التى كانت تتخذ أساساً لتحديد المواقع 
الصناعية، كما تفوق على أهمية األخشاب واللبد النباتى فى 

 .صناعات صهر المعادن

 لـم يـزد     ١٨٥٠حم، فحتى عـام     ولذلك تزايد إنتاج الف   
وبنهاية .  مليون طن  ٣٥اإلنتاج السنوى للعالم من الفحم عن       

القرن التاسع عشر تجاوز اإلنتاج ألف مليون طـن بعـد أن            
أصبح المصدر الرئيسى للطاقة، كما كان له دوره الهام فـى           
المناطق التى تستخدمه كوقود الرتباطـه المباشـر بـبعض          

 .)١١٧(الصناعات

م فى الطبيعة على شكل صخور رسوبية، ويوجد الفح
وأصله عبارة عن بقايا نباتات طبيعية أرسبت فى مستنقعات 

                                              

أسس الجغرافيا االقتصادية، دار الثقافة :  هارونعلى أحمد) ١١٧(
 .٣٤٤، ص ١٩٨٣للنشر والتوزيع، القاهرة، 



قديمة، وتعرضت هذه اإلرسابات لحركة جيولوجية معقدة 
. أدت إلى اختفائها تحت طبقات أخرى من الصخور الرسوبية

وتحولت هذه النباتات بتوالى اإلرسابات فوقها وبفعل الحرارة 
وقد تمت عملية تكون الفحم فى معظمها . فحموالضغط إلى 

خالل العصر الكربونى أو الفحمى وهو أحد عصور الزمن 
 .الجيولوجى األول

ويختلف نوع الفحم باختالف كمية الحرارة والضغط 
اللذين تعرضت لهما تكويناته، إذ تتوقف عليها درجة 
صالبته، كما تختلف باختالف نسبة الكربون التى تتوقف 

وته الحرارية، ثم درجة احتوائه على المواد الطيارة عليها ق
 .والرطوبة

:  إلى ثالثة أنواع هى- على هذا األساس -ويقسم الفحم 
وفحم األنثراسيت . األنثراسيت والبيتومين واللجنيت

Anthracite هو أجودها، وهو أكثر أنواع الفحم صالبة 
جد ، وهو يو%٩٦وتماسكاً، إذ تصل نسبة الكربون فيه إلى 

فى العالم بكميات محدودة، ويتركز فى أوروبا خاصة فى 
 أما النوع الثانى وهو فحم .روسيا االتحادية والمملكة المتحدة

البيتومين فهو أكثرها انتشاراً، وتتراوح نسبة الكربون به فيما 



. ، وهو يوجد فى معظم حقول العالم%٩٠ – ٧٥بين 
كربون، وتدخل  والكويستعمل البتيومين فى صناعة فحم الكو

 .مشتقاته فى صناعة المطاط واألسمدة واإلصباغ

 فهو أردأ األنواع، وتصل نسبة Ligniteأما اللجنيت 
وهو يستخدم كوقود محلى % ٥٠الكربون فيه إلى أقل من 

تركز فى روسيا يوهو . وفى إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء
 .وألمانيا

 .ارةاحتياطى الفحم فى الق) ٨(ويوضح الجدول رقم 

من خالل الجدول التالى يمكن أن نستعرض التوزيع 
 :الجغرافى للفحم فى الدول األوروبية كما يلى



 )٨(جدول 

 احتياطى الفحم فى الدول األوروبية

 )بالمليون طن (٢٠٠٢مقارنة باالحتياطى العالمى عام 
 نوع الفحم     

 

 الدولة

البيتومين 
 اإلجمالى اللجنيث األنثراسيتو

من % 
تاج اإلن

 العالمى

 ١٥,٩٥ ١٥٧,١٠ ١٠٧,٩٢٢ ٤٩,٠٨٨ روسيا االتحادية
 ٦,٧ ٦٦ ٤٣ ٢٣ ألمانيا
 ٣,٤٧ ٣٤,١٥٣ ١٧,٨٧٩ ١٦,٢٧٤ أوكرانيا
 ٣,٤٥ ٣٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ كازاخستان
 ٢,٢٥ ٢٢,١٦٠ ١,٨٦٠ ٢٠,٣٠٠ بولندا

 ٠,٥٨ ٥,٦٧٨ ٣,٥٦٤ ٢,١١٤جمهورية التشيك
 ٠,٣٧ ٣,٦٨٩ ٣,٤١١ ٠,٢٧٨ تركيا

 ٠,٢٩ ٢,٨٧٤ ٢,٨٧٤ - يونانال
 ٠,٢٨ ٢,٧١١ ٢,٦٩٨ ٠,٠١٣ بلغاريا
 ٠,١٥ ١,٥٠٠ ٠,٥٠٠ ١,٠٠٠ بريطانيا
 ٠,١٥ ١,٤٥٧ ١,٤٥٦ ١,٠٠٠ رومانيا
 ٠,١١ ١,٠٩٧ ١,٠٩٧ - المجر



 ٠,٦ ٠,٦٦٠ ٠,٤٦٠ ٠,٢٠٠ أسبانيا
 - ٠,٠٣٦ ٠,٠١٤ ٠,٠٢٢ فرنسا
 ٣٣,٩ ٣٣٤,٠٢٤ ١٨٩,٧٣٥ ١٤٤,٢٨٩ أوروبا
 ١٠٠ ٩٨٤,٤٥٣ ٤٦٥,٣٩١ ٥١٩,٠٦٢ العالم

 :من تجميع المؤلف اعتماداً على: المصدر
- U.N. Statistical Review of World Energy ٢٠٠٣, 

B. P. 

 :جمهورية روسيا االتحادية
جاءت جمهورية روسيا االتحادية فى المركز األول 
بالنسبة الحتياطى الفحم على مستوى قارة أوروبا بل على 

 مليون طن ١٥٧,١ث بلغ احتياطيها نحو المستوى العالمى حي
من جملة اإلحتياطى العالمى % ١٦أى نحو ما يقرب من 

 .٢٠٠٢عام 

 أى ١٩٩٦ مليون طن عام ٢٣٧,٥وقد بلغ إنتاجها نحو 
من جملة اإلنتاج العالمى ويتركز معظم إنتاج % ٦,٣بنسبة 

الفحم الروسى إلى الشرق من جبال األورال وهى منطقة 
عموماً، كذلك توجد حقول الفحم شمال البحر  بالمعادن غنية

وأهم حقول الفحم . األسود وبحر قزوين بالقرب من موسكو



فى روسيا االتحادية فى الجزء األوروبى والتى توضحها 
 :هى) ٢٤(الخريطة رقم 

 :حقل توال
 مما أعطاها أهمية -وهو من الحقول القريبة من موسكو 
 بالرغم من صغر -كبيرة فى نمو منطقة موسكو الصناعية 

.  بالمقارنة بالفحم األوكرانى-حجم اإلنتاج وعدم جودة الفحم 
 وخاصة فى -ويستفاد من فحم توال فى الصناعات المحلية 

الصناعات الكيماوية، كما أنشئت محطات كهربائية عند 
المناجم، لكى تستخدم هذا الفحم، ويوزع تيارها بواسطة شبكة 

 . الصناعىمن األسالك على أقليم موسكو

ورغم وجود هذا الحقل، فإن اإلقليم الصناعى فى وسط 
 .روسيا ال يزال يستورد الكثير من الفحم فى إقليم الدونتر

 :حقول جبال األورال
وقد قامت عليها صناعة الحديد والصلب وصناعة صهر 
النحاس ورغم سهولة تعدين الفحم فى هذه المنطقة لقربه من 

 .محدودسطح األرض إال أن إنتاجه 



 :جمهورية ألمانيا االتحادية
التي تمتلك جاءت ألمانيا فى المركز الثانى بالنسبة للدول 

لفحم على المستوى العالمى حيث بلغ احتياطيها ا احتياطي من
من % ٦,٧ أى ما يعادل ٢٠٠٢ مليون طن عام ٦٦

 .االحتياطى العالمى

 أى ١٩٩٦ مليون طن عام ٥٨,٨وقد بلغ إنتاجها نحو 
من جملة اإلنتاج العالمى كما حققت نفس % ١,٦بنسبة 

ولسوء الحظ فإن . المركز على مستوى القارة األوروبية
حقول الفحم بها تتوزع فى غالبيتها عند أطرافها مما دفع 
بجيرانها إلى الطمع فى أراضيها ومن ثم اقتطاع أجزاء منها 
ا مثلما هو فى إقليم سيليزيا العليا الذى ضم إلى كل من بولند

وتشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية الثانية، وحيث يوجد 
 للفحم وإقليم السار الذى تأرجحت Ostravaحقل أوسترافا 

تبعيته بين فرنسا وألمانيا إلى أن ضم نهائياً إلى ألمانيا فى 
منتصف الخمسينيات بناء على اتفاقاً بينهما ينص على أن 

 .ر التكلفةعم بستبيع ألمانيا لفرنسا كميات ضخمة من الفح

 

 



وأهم حقول ألمانيا المنتجة للفحم هو حقل الرور الذى 
يوجد على جانبى نهر أو هو رافد من روافد نهر الراين 
ويتميز بإنتاجه الجيد وسمك طبقاته الفحمية وقلة عمقها مما 
. يجعل باإلمكان استخدام الطرق المكشوفة فى استخراجه

فى ألمانيا، ومن أهم مراكزه وقام هنا أكبر األقاليم الصناعية 
ويتركز . دور تموند وإسن ومولهايم ودورسلدورف وغيرها

 Krefeld وكريفلد Aixla chapelleهنا حوض اكس الشابل 
 مليار طن ٢٠احتياطى كبير من الفحم يزيد على حيث يوجد 

 ٢٠٠٠وهو من نوع األنثراسيت، وقد تمتد طبقاته حتى عمق 
ليم سكسونيا وكولونيا وساكس متر، كم ينتج الفحم فى أقا

Saxe وبراندبورج Brand bourg ولو أن إنتاج األخيرتين 
من نوع اللجنيت الذى ينتج بكميات كبيرة فى شرق ألمانيا 

ويساهم النقل المائى الرخيص فى األنهار والقنوات فى . أيضاً
خفض تكاليف إنتاج الفحم ونقله إلى المناطق الصناعية فى 

 .ة وتصدير جزء منه من ناحية أخرىألمانيا من ناحي

وهكذا تسد ألمانيا حاجاتها من الفحم للصناعة ولتوليد 
ير بعض القطارات فى أجزائها سيالطاقة الكهربائية وت

الشرقية، بل وتجد لديها فائضاً تصدره إلى الدول األوروبية 



 .)١١٨(المجاورة كفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا

 :جمهورية أوكرانيا
ن األقطار المستقلة عن االتحاد السوفيتى، وقد وهى م

جاءت أوكرانيا فى المركز الثالث على المستوى العالمى 
 ٣٤بالنسبة الحتياطى الفحم، حيث تفوق احتياطيها على 

من جملة االحتياطى العالمى % ٥,٥مليون طن أى ما يعادل 
 .٢٠٠٢عام 

 ، Donetzوأهم حقول الفحم فى أوكرانيا حقل الدونتز 
 ويقع هذا الحقل فى شمال Donbasوأهم حقوله الدونباس 

البحر األسود وجنوب أوكرانيا، ولقد ساعد الموقع الجغرافى 
 ة خاماتفروللحقل، باإلضافة إلى جودة تكويناته الفحمية و

 على تقدم الصناعة فى Krivoirogالحديد فى كريفورى روج 
من % ٣٥ن حقل الدونتر ينتج ما يقرب من اهذا اإلقليم وك

ويتميز نوع الفحم . إنتاج الفحم فى االتحاد السوفيتى السابق
هنا بجودته وصالحيته إلنتاج فحم الكوك وبعظم سمك 

                                              

جمعية طنطيش، محمد السماك، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١١٨(
٩٦ - ٩٥. 



 .طبقاته

كما أن هذا اإلقليم يعتبر من أكثر األقاليم ازدحاماً 
بالسكان فى أوكرانيا، مما يجعله يشكل سوقاً استهالكية هامة 

ومما . تدفئة وتسيير القطاراتللفحم المستخدم فى الصناعة وال
 مالحية، بالقنواتال شك فيه أن ربط نهرى الفولجا والدون 

عالوة على وجود شبكة كثيفة للسكك الحديدية، سهل من 
التسويق لمنتجات هذا الحوض فى وعمليات االستغالل والنقل 

 .أوكرانيا واألقطار المجاورة خاصة روسيا

 :بولنــــدا
الخامس على المستوى العالمى احتلت بولندا المركز 
 ٢٢,٢ حيث بلغ احتياطها ٢٠٠٢بالنسبة الحتياطى الفحم عام 
من جملة االحتياطى % ٢,٢٥مليون طن أى ما يعادل 

 .العالمى

 وبينوكانت بولندا حتى وقت قريب تحتل المركز الرابع 
الدول المنتجة للفحم بعد الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتى 

ا ـ إال أن إنتاجه١٩٧٥لمستوى العالمى عام  على انوالصي
قد تراجع وأصبحت تحتل هذا المركز على مستوى القارة 



 وقد بلغ إنتاجها ٢٠٠٢عام % ٢,٣األوروبية وذلك بنسبة 
 . نحو مليون طن١٩٩٦عام 

وقد زاد من أهمية بولندا فى إنتاج الفحم ضمن إقليم 
رب العالمية سيليزيا العليا إليها من ألمانيا فى أعقاب الح

الثانية، حيث يوجد أهم حقول الفحم البولندية، ويتميز هنا 
ه اج ووفرة إنتهبنوعيته الجيدة من نوع البيتوين وسمك طبقات

وتتوزع .  مليار طن٥٥وكبر احتياطيه الذى يقدر بحوالى 
 ، وكذلك تنتج Katwiceالحقول هنا قرب مدينة كاتويس 
 وهو Koninند مدينة كونن بولندا الفحم فى أجزائها الغربية ع

 .من نوع فحم اللجنيت الردئ

 :جمهورية التشيك
جاءت التشيك فى المركز السادس على المستوى العالمى 

 مليون ٥,٧بالنسبة الحتياطى الفحم، والذى بلغ قدرة نحو 
من جملة االحتياطى % ٠,٦ أى ما يعادل ٢٠٠٢طن عام 

يرة تتوزع العالمى، ويوجد الفحم فى التشيك فى حقول صغ
 .فى هضبة بوهيميا

وأهمها حقل بلزن وحول براغ، وحول برون، وحقول 



تمثل امتداداً لسيلزيا العليا الموجودة فى بولندا، وأصبحت 
 انفصالهال مناجم الفحم تقريباًَ بعد كتستأثر جمهورية التشيك ب
 . إلى دولتينانقسمتعن تشيكوسلوفاكيا التى 

 ):بريطانيا(المملكة المتحدة 
تعتبر المملكة المتحدة من أقدم دول أوروبا معرفة 
واستخداماً للفحم بصورة اقتصادية، وبها بدأ االنقالب 
الصناعى ومن ثم االستخدام العلمى للفحم كمصدر للطاقة، 

، واحتلت المملكة مومنها بدأ تصديره إلى مختلف جهات العال
المتحدة، بذلك ولفترات طويلة مبكرة مركز الصدارة فى 

 أوجه سنة الذي بلغ انتاجهإلنتاج والتجارة الدولية للفحم ا
 مليون طن كانت تصدر نحو ٢٨٠ إذ وصل إلى ١٩١٣

ربعه إلى الخارج خاصة من موانى جنوب ويلز وشمال 
 وبعدها، مما دفع بالدولة إلى ١٩٢٩شرق إنجلترا سنة 

، فأغلقت المناجم ١٩٤٦التدخل فى قطاع الفحم بتأميمه سنة 
ير االقتصادية فى جدواها وطورت المناجم الصغيرة غ

الكبيرة وفتحت مناجم جديدة تحت إشراف المكتب القومى 
للفحم، ورغم كل هذه اإلجراءات فقد بدأ اإلنتاج بالتدهور من 

 حتى الوقت الحاضر حيث لم تعد ١٩٥٢جديد بعد سنة 



من اإلنتاج العالمى، % ١,٣ نحو ١٩٩٥مساهمتها سنة 
ى فى ذلك إلى استنزاف بريطانيا لمعظم ويرجع السبب الرئيس

إنتاجها طوال تاريخها الصناعى الطويل، فضالً عن استقالل 
كل من اسكتلندا وأيرلندا وويلز عنها أدى إلى انخفاض 

 .إنتاجها

وتنتشر حقول الفحم فى معظم أجزاء بريطانيا قريبة من 
 د على قيام أقاليم صناعية كبرىعمناجم الحديد غالباً، مما سا

بها لعبت دوراً هاماً فى السياسة البريطانية الخارجية، مما 
ومن أهم … جعلها تشكل أكبر امبراطورية عرفها التاريخ

 :تلك الحقول

يوكاسل ندرم حيث قامت مدينة و د حوض نورثمبرالن-١
 .كمركز صناعى هاما وميناء لتصدير الفحم

 . حقل كمبرالند شمال غرب انجلترا-٢

هو أكثر الحقول، وعنده قامت أكبر  حقول يوركشير و-٣
المناطق الصناعية فى بريطانيا سواء فى صناعات 
الحديد والصلب مثلما هو فى مدينة شيفيلد أو صناعة 

 .غزل ونسج الصوف كما هو الحال فى مدينة ليدز



 حقل النكشير، وقام هنا إقليم صناعى هام اشتهر -٤
 .مانشتسر وليفربولونا هو هبصناعاته القطنية 

 حيث قامت صناعة Midlands حقول وسط انجلترا -٥
 .الحديد والصلب كما هو الحالى فى مدينة برمنجهام

كما توجد فى المملكة المتحدة حقول أخرى أقل أهمية من 
 .بينها حقل كنت الذى يقع وسط منطقة زراعية

وهكذا فإن الفحم قد لعب دوراً هاماً فى االقتصاد 
ا المعدنية وكان أحد صادراتها البريطانى، فهو أحد موارده

الرئيسة من المواد الخام، وتمتلك المملكة المتحدة احتياطياً 
 مليار طن أو ما يعادلها إلى ١٠٠كبيراً من الفحم يقدر بنحو 

 .)١١٩(نصف االحتياطى األوروبى منه

 :فرنســا
ترجع مشكلة الصناعة فى فرنسا إلى الفحم الصالح 

اطها الصناعى، وبالنسبة إلى  بالنسبة إلى نشكإلنتاج الكو

                                              

(١) Norman, P., Sucess in Economic Geography, Hon 

Murray, London, ١٩٨١, p. ١٥٦. 



سوء توزيعه بالنسبة للمناطق الصناعية، فضالً عن مناطق 
وإنتاج فرنسا من الفحم ضئيل، ومعظم حقولها . االستهالك

ذات موقع دافئ عكس الحال فى الجزر البريطانية، وقد تقع 
رب الحدود مع الدول المجاورة كما هو الحال فى حدودها ق

 ميز، وهما –ر ب وتعد حقول الساممع بلجيكا فى الشمال،
نهران يمثالن رافدين لنهر ميز الرئيسى، وينبعان من شمال 

 أهم  ويعد هذافرنسا ويتجهان نحو بلجيكا ويتقابالن فيها
من مجموع إنتاج % ٩٠حقول فرنسا على اإلطالق وينتج 

فرنسا، وتوجد طبقاته الفحمية على عمقاً كبير من مسطح 
صناعة فى هذا الجزء الشمالى توطناً وقد توطنت ال. األرض

كبيراً، وقامت فى هذا اإلقليم مجمعات صناعية كبيرة أنشئت 
 .بها مصانع ضخمة للحديد والصلب والصناعة الهندسية

وتجدر اإلشارة إلى أن حقول الفحم فى شمال فرنسا 
وبلجيكا تستغل بشكل مشترك كما يستخرج الفحم كذلك من 

 الفحميةوسطى، ولكن حقولها بعض مناطق هضبة فرنسا ال
صغيرة فى مساحتها، قليلة فى إنتاجها، وتأثرت بااللتواءات 
واالنكسارات، مما جعل استخراج الفحم منها صعباً باهظ 

وتوجد حقول فحم هضبة فرنسا الوسطى حولى . التكاليف



 Alesرب من أليه ق فى الشمال، وبالLa Craulsotلوكريزو 
) ٢٥(وتوضح الخريطة رقم ، )١٢٠(فى أقصى جنوب الهضبة

 .حقول الفحم فى وسط وشمال غرب أوروبا

 :بلجيكا
يوجد الفحم فى بلجيكا فى ثالث مناطق أساسية،  

 ميز قرب الحدود المشتركة مع – راألولى هى وادى السامب
ة وفى قفرنسا، والمنطقة الثانية تقع إلى الشمال من الساب
ن الحدود نطاق عرضى، والمنطقة الثالثة على مقربة م

 كاميين، ويقع غرب نهر بحقلالشمالية مع هولندا ويعرف 
ميز الذى يتجه نحو الشمال ثم يغير اتجاهه نحو الغرب 

 .)١٢١(ليصب فى بحر الشمال

 :هولندا
 إلى ١٩٧٣وهى فقيرة فى الفحم، ووصل إنتاجها سنة 

 مليون طن ثم انخفض اإلنتاج إلى النصف تقريباً سنة ١,٧
                                              

 .٣٥٣ سبق ذكره، ص صالح الشامى، فؤاد الصفار، مرجع) ١٢٠(
محمد صبرى محسوب، جودة التركمانى، مرجع سبق ذكره، ) ١٢١(

 .٣٤٤ص 



وكان الفحم . ف إنتاج هولندا من الفحم بعد ذلك توق-١٩٧٤
 فى Limburgيستخرج كله تقريباً من حقول فحم لمبورج 

كما يوجد حقل آخر فى الجنوب عند حدود . جنوب بلجيكا
هولندا مع بلجيكا، ويمثل امتداد الحقول شامين التى تتقاسمها 

 .بلجيكا وهولندا

 :مصادر الطاقة األخرى
ت العالم إنتاجاً للكهرباء، كما تعد القارة من أكثر قارا

فضالً عن مصادر الطاقة المتجددة والممثلة فى الطاقة 
الكهرومائية وطاقة المد والجذر والطاقة المولدة من البراكين، 
باإلضافة إلى الطاقة الشمسية فى جنوب ووسط القارة، 

مصادر الطاقة المتجددة فى ) ٢٦(وتوضح الخريطة رقم 
 .القارة

 :الصناعة: سادساً
تعد الصناعة من األنشطة األساسية التى يمارسها ويعتمد 
عليها السكان، حيث تمد ماليين البشر بالغذاء والمأوى 
والملبس واألدوات والكماليات سواء كان هؤالء البشر فى 
دول متقدمة أو دول نامية وفى المدن والقرى وفى مختلف 



يد وترتبط حرفة الصناعة بالعد. البيئات على سطح األرض
من الحرف األخرى، وتعتمد عليها فى الحصول على المواد 
األولية، الالزمة للمصانع ولألغذية الالزمة للعاملين بهان 
وتبدو الصناعة أكثر أهمية فى اقتصاديات الدول المتقدمة 
عنها فى الدول النامية حتى أن مكانة الدول العظمى فى عالم 

ها فى الصناعة اليوم يعتمد إلى حد كبير على درجة تقدم
 .الحديثة

 Industrial Revolution: الثورة الصناعية

شهدت أوروبا تطوراً صناعياً كبيراً خالل القرنين 
الماضيين، فمنذ أن قامت اثورة الصناعية فى أواخر القرن 
الثامن عشر والصناعة األوروبية تتطور كماً ونوعاً، وإن 

شر، فإنه قفز كان التطور بدأ بطيئاً خالل القرن الثامن ع
 .قفزات سريعة فى نهاية الربع األخير من القرن التاسع عشر

م دويقصد بالثورة الصناعية هى ذلك التطور الهائل والتق
السريع الذى شمل هيكل وتنظيم النشاط الصناعى فى 

، وتمثلت هذه ١٧٦٠بريطانيا وأوروبا الغربية ابتداء من عام 
العظيمة التى تناولها القفزات السريعة فى تلك المخترعات 

اإلبداع بالتطبيق فى كافة فروع الصناعة كصناعة الغزل 



مما ترتب عليه زيادة . والنسيج والتعدين والقوى المحركة
اإلنتاج وارتفاع معدالت تراكم رأس المال وتقدم فنون 
اإلنتاج، وهو ما يبرر تسمية هذا التطور فعالً بالثورة 

 .)١٢٢(الصناعية

ورة أول ما قامت فى بريطانيا فى وقد قامت تلك الث
أواخر القرن الثامن عشر، ومنها انتشرت فى القارة 
. األوروبية، أوالً فى بلجيكا ففرنسا فألمانيا، ثم فى إيطاليا

ومن أوروبا سلكت الثورة الصناعية طريقها إلى الواليات 
وقد شهدت الثورة الصناعية حديثاً . المتحدة واليابان وروسيا

ثير فى مختلف أنحاء العالم مثل استراليا دول أخرى ك
وتسعى باقى . وجنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك ومصر

دول العالم غير الصناعية إلى األخذ بأسباب الثورة 
وتتمثل الثورة الصناعية أساساً فى مظهرين . الصناعية

                                              

مذكرات فى التطور االقتصادى، دار : إسماعيل محمد هاشم) ١٢٢(
 .٨٣ - ٨٢، ص ص ١٩٧٥الجامعات المصرية، اإلسكندرية 



 :)١٢٣(هما

 تغير أساليب اإلنتاج الصناعى، ويشمل هذا التغير فى -أ
آلالت بدالً من العمل اليدوى، واالعتماد استخدام ا

 .على القوى المحركة فى تسيير اآلالت

 التغير فى التنظيم الصناعى، ويتمثل هذا التغير فى -ب
قيام الصناعة فى مؤسسات كبيرة من المصانع بدالً 

 الصناعة فى مناطق كبيرة نمن المنازل، وفى توطي
 .متخصصة

 - هذا وذاك  فضالً عن-وتميز الصناعة الحديثة 
 لسد احتياجات السوق Mass Productionباإلنتاج الكبير 

. ربخالمحلية من ناحية، وللتصدير إلى الخارج من ناحية أ
كما تتميز باالعتماد على رأس مال كبير يستطيع أن يفى 

 .باحتياجات هذا اإلنتاج الكبير

                                              

دراسات فى الجغرافيا العامة، : محمد صبحى عبد الحكيم) ١٢٣(
، ص ١٩٨٠ار الكتاب الجامعى، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، د

٢٧٠. 



 :الصناعات الرئيسية فى أوروبا
ت والضوابط تتطلب الصناعة عدداً من المقوما

 .الضرورية التى البد من توفرها

 بعض الصناعات بمحض الصدفة، والبعض قامتوقديماً 
اآلخر نتيجة توفر بعض مقومات هذه الصناعة، ولكن حالياً 
أصبحت الصناعة الحديثة تتطلب العديد من المقومات والتى 
أهمها المواد الخام واأليدى العاملة والنقل والمواصالت 

 . والسوق ومصادر الطاقةورأس المال

وتتنوع الصناعات األوروبية تنوعاً كبيراً، فمنها 
وأهم هذه الصناعات هى صناعة . الصناعات الثقيلة والخفيفة

الحديد والصلب واألدوات المعدنية والصناعات الكيماوية 
والمنسوجات والصناعات الخزفية، واآلالت البصرية 

 .والهندسية والصناعات الغذائية

ى أوروبا فى المرتبة األولى بين القارات فى صناعة وتأت
الصلب، حيث تنتج قرابة ثلث اإلنتاج العالمى، وتحتل ألماينا 
الغربية المرتبة الرابعة فى العالم فى إنتاج الصلب، بينما 
تحتل إيطاليا المرتبة السادسة، وفرنسا المرتبة السابعة، 

الت ووسائل النقل وتعد اآل. والمملكة المتحدة المرتبة الثامنة



من أهم الصناعات المعدنية األوروبية، حيث تعتبر إيطاليا 
وفرنسا والسويد وبريطانيا وألمانيا من دول العالم الهامة فى 

وتصنع اآلالت الزراعية . إنتاج أنواع عديدة من وسائل النقل
من جرارات وآالت حصاد فى دول أوروبا الشرقية، كما 

هرة كبيرة ـا شــولفرنس. ربيةالغتصنع فى دول أوروبا 
) ٢٧(فى صناعة الطائرات بأنواعها، وتوضح الخريطة رقم 
 .مراكز صناعة الحديد والصلب فى غرب وجنوب أوروبا

وتعد صناعة األسمدة من أهم الصناعات الكيماوية، ومن 
أكثرها تصنيعاً األسمدة البوتاسية التى تستخدم أمالح البوتاس 

 أوروبا، لذا فإن صناعة األسمدة المتوفرة فى أقطار وسط
أما سماد النترات . البوتاسية تتركز فى كل من ألمانيا وفرنسا

فيعتمد تصنيعه على األزوت الجوى حيث تصنع كميات 
كبيرة منه سواء فى دول اوروبا الغربية أو الشرقية، وتعد 
بولندا، وفرنسا، وألمانيا، ورومانيا وهولندا، والمملكة 

أما األسمدة الفوسفاتية . لدول إنتاجاً فى أوروباالمتحدة، أهم ا
فهى متطورة أيضاً وتعتمد على خام الفوسفات المستود من 

 .أفريقيا، وتعد فرنسا من أهم الدول المنتجة فى هذا المجال

وتنتشر الصناعات الكيماوية فى القارة ومن أهمها 



صناعة تكرير البترول، وتمتلك أوروبا الغربية أعظم طاقة 
رير فى العالم، وتأتى إيطاليا على رأس هذه الدول رغم تك

قلة البترول المنتج فيها، حيث تقدر كميات كبيرة منه من 
 وتأتى فرنسا - خاصة دول شمال أفريقيا -الدول العربية 

وألمانيا وبريطانيا وهولندا بعد إيطاليا فى طاقة التكرير، وكل 
استهالكها، إذ هذه الدول تستورد من خام البترول أكثر من 

ه وتصدر فائض المنتجات إلى الدول يتكرره وتصف
 .)١٢٤(األخرى

ومن الصناعات البتروكيماوية هناك صناعة األلياف 
الصناعية والمطاط الصناعى والبالستيك والمنظفات 

 .الصناعية

ومن أكثر قطاعات الصناعة األوروبية انتشاراً هى 
ار األوروبية، قطجدها فى سائر األنصناعة المنسوجات التى 

وهناك مناطق متخصصة فى صناعة المنسوجات وأخرى فى 
 .صناعة الغزل وهذا ما يظهر بشكل واضح فى بريطانيا

                                              

 ٦١على موسى، محمد الحمادى، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٢٤(
- ٦٣. 



وتعتمد صناعة المنسوجات القطنية والصوفية على 
القطن والصوف المستوردين بالدرجة األولى، فالقطن 
يستورد من الواليات المتحدة، والجمهوريات المستقلة عن 

سيك، كما ويستورد كحاد السوفيتى ومصر والسودان والماالت
. قدر كبير من الصوف من استراليا ونيوزيلندا واألرجنتين

كذلك تطورت . وتشتهر إيرلندا بضاعة المنسوجات الكتانية
العديد من أقطار أوروبا صناعة المنسوجات من األلياف  فى

على الصناعية، كالحرير الصناعى والنايلون، وهذا ما عمل 
تدهور صناعة الحرير الطبيعى فى أوروبا، تلك الصناعة 
التى ال تزال موجودة فى سهل لومبارديا شمالى إيطاليا، 

مراكز صناعة المنسوجات ) ٢٨(وتوضح الخريطة رقم 
 .والسيارات والطائرات فى القارة

وهناك العديد من الصناعات التى تشتهر بها بعض الدول 
ويسرا، واألصواف فى بريطانيا، األوروبية، كالساعات فى س

وآالت التصوير وصناعة الخزف فى ألمانيا، وصناعة 
األوانى الزجاجية والكريستال فى جمهوريتى التشيك 

 .وسلوفاكيا



 :األقاليم الصناعية فى قارة أوروبا
ارتبط ظهور األقاليم الصناعية فى أوروبا ارتباطاً وثيقاً 

 الصناعية فى القارة بحقول الفحم وذلك عندما قامت الثورة
فى القرن الثامن عشر، ولكن مع استخدام مصادر أخرى 
للطاقة وظهور المشاكل االقتصادية والبيئية فى المناطق 
القديمة ظهرت مناطق صناعة جديدة فى أوروبا، وأهم هذه 

 :هى) ٢٩(المناطق التى توضحها الخريطة رقم 

 : األقليم الصناعى فى غرب ووسط أوروبا-١
 الصناعة األوروبية فى شكل نطاق يمتد من وتمتد

 فى انجلترا غرباً حتى جبال Midlandsأراضى الميدالند 
األورال فى الشرق، ويخترق هذا النطاق أراضى غرب 
ووسط أوروبا ليشمل كل من انجلترا وشمال فرنسا وبلجيكا 

 وسلوفاكياولكسمبرج وألمانيا وبولندا وجمهوريتى التشيك 
 . األوروبيةوينتهى فى روسيا

ويمكن أن نميز بين ثالثة أنواع من المناطق الصناعية 



 :)١٢٥(فى أوروبا وهى

 : مناطق صناعية ترتبط بالفحم-أ
وهى مناطق واسعة االنتشار تمتد بامتداد حقول الفحم 
من الجزر البريطانية على طول الحواف الشمالية لمجموعة 

 إلى حقل السالسل الجبلية األلبية فى وسط أوروبا حتى نصل
من الدونتز فى جنوب غرب االتحاد السوفيتى السابق ومنطقة 
األورال ويدخل ضمن هذه المناطق الجزء البريطانى وجنوب 
بلجيكا وشمال فرنسا والرور والسار ولكسمبرج وإقليم 

 .سكسونيا وسيليزيا وإقليم توال وأوكرانيا واألورال

 

 

 

 

 
                                              

الجغرافيا الصناعية، منشأة المعارف، : فؤاد محمد الصقار) ١٢٥(
 .٢٤٥ - ٢٤٤، ص ص ١٩٨٠اإلسكندرية، 



 : مناطق صناعية ترتبط بالقوى المائية-ب
وتوجد فى األجزاء الشمالية والجنوبية من أوروبا 
الصناعية وتعتمد على توليد القوى المحركة من اندفاع المياه 
لتعويض النقص فى الفحم، وهى فى جملتها مناطق مبعثرة 
وصغيرة وقلما تكون مناطق صناعية ضخمة ولكنها تنتج 
مجموعة من السلع الجيدة، ومن أهم هذه المناطق جنوب 

 والنرويج والنمسا وفى شمال غرب وشمال شرق السويد
واأللب فى إيطاليا منطقة البرانس ولمبارديا فى أسبانيا 

 .الفرنسية فى فرنسا، وكذلك فى سويسرا وشمال إيطاليا

 مناطق صناعية ال ترتبط بمصدر من مصادر القوى -ج
 :المحلية

وهى مناطق أكثر تشتتاً وتوزعاً وترتبط بصورة رئيسية 
، سالهامة كما هو الحال فى منطقة لندن وحوض باريبالمدن 

كما قد ترتبط بالموانى كما هو الحال فى موانى غرب أوروبا 
وحوض البحر المتوسط، وتعتمد على البترول كقوة محركة 
كما تعتمد على الخامات المستوردة، وتعتمد فى موقعها على 
 قربها من السوق المحلى وسهولة اتصالها بموارد الخامات

 .وبالسوق خاصة الخارجى



وكانت صناعة الغزل والنسيج فى إنجلترا بداية الثورة 
الصناعية الحقيقية، حيث كانت مصانع الغزل والنسيج التى 
اشتهرت بها مدينتى النكشير ويوركشير تعمل بالقوى المائية 
والتى استبدلت عند إنشاء المصانع فى إقليم الميدالند بقوى 

تشرت فى بريطانيا ومنها إلى باقى دول والذى ان. )١٢٦(البخار
أوروبا، وكانت حقول الفحم هى العامل الرئيسى لتوطن 
صناعة الصلب فى إنجلترا وخاصة فى مناطق الميدالند 
والنكشير ويوركشير ويوركشير واألراضى المنخفضة فى 

وعلى الرغم من عدم توفر مصادر الطاقة فى لندن . أسكتلندا
 .ر مركز صناعى فى بريطانياإال أنها قد أصبحت أكب

وقد انتشرت التكنولوجيا المتطورة من بريطانيا إلى 
وتتوزع حقول الفحم فى القارة . جميع أنحاء القارة األوروبية

األوروبية عبر شمال فرنسا وبلجيكا ووسط ألمانيا وجنوب 
بولندا وشمال جمهورية التشيك ثم تتجه شرقاً إلى جنوب 

 هذه المناطق بخامات الحديد ومن أوكرانيا، فضالً عن غنى
                                              

(١) Getis and others, Introduction to Geography, 

Macmillan publishing Co. Inc., Newyork ١٩٩٤, pp. 

٣٥٠ - ٣٨٩. 



ويبرز التوطن . هنا فقد توطنت الصناعات المعدنية بها
الصناعى بشكل واضح فى العواصم األوروبية فضالً عن 

 .)١٢٧(بعض المراكز الحضرية الكبيرة

وتمتد أكبر المراكز الصناعية وأهمها فى القارة 
 على Meuse - Sambre ميز -األوروبية من منطقة سامبر 

 فى Ruhrالحدود الفرنسية البلجيكية إلى مقاطعة الرور 
غرب ألمانيا، وتعتبر مقاطعة الرور نواة هذا اإلقليم 

 مليون ١٠الصناعى الحضرى والذى يتعدى سكانة نحو 
 . مدينة بهذه المنطقة٥٠نسمة يتوزعون على 

وتعتبر صناعة الحديد والصلب والغزل والنسيج 
لكمياوية فضالً عن صناعة وصناعة السيارات والصناعات ا

تشكيل المعادن وصهرها من أهم الصناعات المنشرة فى 
 .النطاق الصناعى بألمانيا

أما فى فرنسا فنجد أن الصناعات الثقيلة تتوطن بالقرب 
 ، وتكوينات الفحم فى Nancyمن خامات الحديد فى نانسى 

                                              

حسام الدين جاد الرب، الجغرافيا العامة، مكتبة ومطبعة الغد، ) ١٢٧(
 .٣٦٤، ص ٢٠٠٢/٢٠٠٣القاهرة، 



، كما تتخصص هذه المناطق أيضاً فى صناعات Lilleليل 
 .لنسيجالغزل وا

أما منطقة لندن وباريس فكالهما تفتقدان لوجود المواد 
الخام، ولكن كالهما يعتبر من المراكز التجارية القديمة ذات 
الكثافة السكانية العالية، فضالً عن سهولة اتصالهما بالبحر 

م المراكز هحيث أصبحت باريس هى أ. وباألسواق المحلية
متوسط، كما أنها من الصناعية فى فرنسا نظراً لموقعها ال

 مليون ٩أكبر المدن فى غرب أوروبا حيث يتعدى سكانها 
نسمة، وهى تمثل سوقاً كبيرة لالستهالك وخاصة صناعات 
اآلالت والمعدات ووسائل النقل والصناعات اإللكترونية 
والهندسية، وتشتهر باريس بصناعة البارفانات وأدوات الزينة 

ا العمالة الماهرة والسوق وصناعة األزياء والتى تعكس مزاي
 .الكبيرة لالستهالك

ومن المناطق الصناعية فى غرب أوروبا مقاطعة 
 بألمانيا والتى عرفت الصناعة مبكراً منذ Saxonyسكسونيا 

، وهى تتمتع بوفرة العمالة الماهرة التى هاجرت ١٦٠٠عام 
إليها من كل من فرنسا وهولندا، لذلك اشتهرت المنتجات 

ه المقاطعة بالجودة، وأهم هذه الصناعات هى الصناعية بهذ



صناعة البورسلين والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية 
 .وصناعة الطباعة والنشر وصناعة اآلالت والعدسات الدقيقة

 : اإلقليم الصناعى بشرق أوروبا-٢
يمتد هذا اإلقليم فى شرق أوروبا واالتحاد السوفيتى 

وهو يمتد .  الصناعية العالميةالسابق، وهو يعد أحدث األقاليم
 فى )١٢٨(داخل كتلة الدول االشتراكية من ألمانيا الشرقية

الغرب إلى سيبيريا فى الشرق، وأقدم مناطق الصناعة 
 )١٢٩(موجودة فى ألمانيا الشرقية وبولندا وتشيكوسلوفاكيا

وأحدثها بلغاريا، وأهم مناطق الصناعة باإلقليم تشمل منطقة 
انيا الشرقية سابقاً، وفى تشيكو سلوفاكيا  ليبزج بألم-سكونيا 
منطقة براها شمال بوهيميا وفى بولندا منطقة سيليزيا سابقًا 

 كراكوف، ويوجد العديد من األقاليم الصناعية الرئيسية فى -
 :االتحاد السوفيتى السابق، وأهم هذه األقاليم هى

                                              

تم ضم ألمانيا الغربية، وذلك بعد تحطيم سور برلين الشهير ) ١٢٨(
 .وأصبحت الدولتان جمهورية واحدة

ن مستقلتين هى انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتي) ١٢٩(
 .وسلوفاكياجمهوريتى التشيك 



 :)١٣٠(ليننجراد - توال - إقليم موسكو -أ
اسم اإلقليم الصناعى األوسط، وهو ويطلق عليه أحياناً 

أقدم المناطق الصناعية فى روسيا، وتقع هذه المنطقة فى قلب 
وقد نمت الصناعة . روسيا األوروبيا ومركزها مدينة موسكو

فيها منذ العهد القيصرى، ويخدم هذا اإلقليم منطقة كثيفة 
سكان وتتوافر حوله الكثير من المواد الخام الالزمة لقيام 

 .ةالصناع

وأهم صناعات هذا اإلقليم صناعة الغزل والنسيج 
والمصنوعات المطاطية واآلالت الزراعية، وصناعة 
. السيارات والورق ومنتجات األخشاب والصناعات الكيماوية

 .األقاليم السوفيتية تنوعاً فى صناعاتهاإلقليم أهم ويعتبر هذا 

 :)١٣١( إقليم أوكرانيا-ب
يم الصناعية السوفيتية جميعاً، يعتبر هذا اإلقليم أهم األقال

نظراً لتوفر مقومات الصناعة به وعلى رأسها فحم 

                                              

 .تغير اسمها إلى سان بطرس برج) ١٣٠(
أصبحت حالياً إحدى الجمهوريات المستقلة عن االتحاد ) ١٣١(

 . وهى جمهورية أوكرانياالسوفيتى



، وهو من أهم حقول الفحم فى العالم وقربه من )١٣٢(الدونتز
ويتوفر بهذا اإلقليم أيضاً البترول . مناجم الحديد والمنجنيز

والقوى المائية إلى جانب توفر األيدى العاملة الماهرة 
فى كثرة السكان وكثافتهم إلى جانب شبكة واألسواق المتمثلة 

جيدة من النقل والمواصالت تربط بين جنوب ووسط وغرب 
االتحاد السوفيتى السابق وسهولة اتصالها بالخارج عن طريق 

 .البحر األسود

وأهم الصناعات القائمة فى هذا اإلقليم، صناعة صهر 
الحديد ومركزها نبروتروفسك، وصناعة الحديد والصلب 

ناعات الهندسية وأهم مراكزها دونتسك وكروهاتورسك والص
وصناعة اآلالت الثقيلة والقاطرات الحديدة والسفن وآالت 
التعدين وصناعة اآلالت الثقيلة والقاطرات الحديدية والسفن 

 .واآلالت التعدين وصناعة المنتجات الكيماوية

 : إقليم جبال األورال-ج
قليم على خامات يعتمد اإلنتاج الصناعى فى هذا اإل

غير أنه حديث العهد . الحديد المعروفة به منذ زمن بعيد
                                              

 .Donbassيسمى أيضاً باسم فحم الدونباس ) ١٣٢(



بالصناعات الثقيلة بالنسبة إلقليم موسكو وأوكرانيا، ويعتبر 
هذا اإلقليم من أهم مناطق العالم إنتاجاً للخامات المعدنية 

وأهم . المتنوعة، فقد كان ذلك دعامة لقيام الصناعة فيه
اإلقليم صناعة الحديد والصلب الصناعات القائمة بهذا 

وصناعة اآلالت والمعدات ووسائل النقل والصناعات 
الكيماوية واألسمدة والورق والصناعات الهندسية وصناعة 

وأهم مراكز الصناعة باإلقليم مدن . المنسوجات
 تاجيلسك -مجنيتوجورسك وسفردلوفسك وبرم ونجنى 

 .ويوفا

 : إقليم كزنتسك وكوزباس-د
م فى غرب سيبيريا، حيث تنتشر حقول الفحم ويقع اإلقلي

فضالً عن مناجم الحديد المنتشرة فى شرق سهول سيبيريا، 
كما عثر أخيراً على رواسب حديدية فى التالل الموجودة 

وأهم المراكز الصناعية فى . بالقرب من نهر ينسى األعلى
 .هذا اإلقليم مدينة نوفوكزنتسك ونوفوسيبيرسك

ية أخرى فى إقليم القوقاز كما توجد مناطق صناع
ومنطقة بحيزة بيكال وشرق ووسط سيبيريا وإقليم 



 .)١٣٣(التركستان

ويتضح من هذا التوزيع الجغرافى للصناعة أن الـنمط         
خاصة فى  (السائد هو االرتباط بمصادر الفحم والطاقة المائية        

ولكن الخلفية التاريخيـة للصـناعة      )  أورال -منطقة الفولجا   
قـد جعلـت التبعثـر      السابقة  د السوفيتى   وخاصة فى االتحا  

. الصناعى هو االستراتيجية األولى فى مواقـع الصـناعات        
فاالتحاد السوفيتى دخل عالم الصناعة متأخراً واسـتفاد مـن          

لكنه لم يتخـل عـن      . تجارب أوروبا الصناعية قدر اإلمكان    
النمط الكالسيكى من حيث التركيز بجوار مصادر الفحم فـى     

 وكوزباس لوجـود الكثيـر مـن الخامـات          اسبمنطقة الدون 
كـذلك اسـتفاد االتحـاد      . الصناعية داخل هاتين المنطقتين   

السوفيتى من الدمار الذى شمل معظم أجزائه الصناعية فـى          
القسم األوروبى من الدولة فأعاد تخطيطها وبناءها على أسس         
حديثة مراعياً عدم التركيز ما أمكن، وذلك لتجنـب أخطـار           

ة، وبذلك فإن الخلفية التاريخية مشتركة مـع        الحروب الحديث 
المساحة الضخمة لالتحاد السوفيتى قد ساعدتا على تنفيذ مبدأ         

                                              

استقلت تركستان عن االتحاد السوفيتى وأصبحت جمهورية ) ١٣٣(
 .تقلةمس



التبعثر الصناعى، مما يجعلها أقل عرضة لإلصابة بالشـلل         
الكامل فى حالة الحروب الصاروخية على عكـس التركـز          

 .المكانى الضيق لنطاق الصناعة األمريكى واألوروبى



 

 

 

  
    



 قليمية لقارة أوروباالدراسة اإل

 مقدمة
على الرغم من صغر مساحة القارة والتى ال تتعدى 

من مساحة العالم، إال أن القارة تعتبر إقليماً % ٧مساحتها 
جغرافياً بارزاً له شخصيته الجغرافية المميزة، والتى تتباين 

 والتى تميزه عن ةفيها الظروف الجغرافية الطبيعية والبشري
 .م الجغرافية الكبرىغيره من األقالي

وقد جرت العادة فى الدراسات الجغرافية اإلقليمية أن 
نقسم القارة األوروبية كأقليم رئيسى إلى عدد من األقاليم 
الفرعية لكى نستطيع أن نبرز شخصية كل إقليم جغرافى 

 نستطيع أن حتىوأهم مالمحه الطبيعية وكيانه البشرى، 
نة للقارة األوروبية، لمعرفة نقارن بين األقاليم الفرعية المكو

 .الثقل االقتصادى والسياسى لكل منها

وقد ظهرت العديد من المحاوالت من جانب الجغرافيين 
وأهم هذه الدراسات الجغرافية . لتقسيم القارة إلى أقاليم فرعية

 :هى



 Robert )١٣٤(دراسة األستاذ روبرت ساجير وزمالئه

Sager & Others با إلى األقاليم  حيث قسم قارة أورو١٩٨٩
 :الجغرافية الفرعية اآلتية

 إقليم غرب أوروبا ويشمل بريطانيا وأيرلندا الشمالية -١
د والدانمارك يوجمهورية أيرلندا الحرة والنرويج والسو

وجرينلند وأيسلندا وفنلندا وفرنسا وأمارة موناكو وهولندا 
وبلجيكا ولوكسمبورج وألمانيا وسويسرا والنمسا 

وإيطاليا واليونان والفاتيكان وسان مارينو ين تشنوليخت
 .ومالطة والبرتغال وأسبانيا وأندورا وجيلبرالتو

وينقسم هذا اإلقليم إلى األقاليم :  إقليم االتحاد السوفيتى-٢
 :الجغرافية اآلتية

وتضم ) روسيا األوروبية(غرب االتحاد السوفيتى * 
  وجمهوريات)١٣٥(ولدافيا وبيالروسيامدول أوكرانيا و

أستونيا والتفيا ولتوانيا وجمهوريات القوقاز (البلطيق 
                                              

(١) Sager, R.J. & others, world Geepgraphy Loday, 

Helf, Rinehart and winston, newyork, ١٩٨٩. 

 .يطلق عليها أيضاً روسيا البيضاء) ١٣٥(



 ).جورجيا وأرمينيا وأذربيجان(

ويضم مجموعة الدول (شرق االتحاد السوفيتى * 
 .وال مجال للحديث عنها هنا) اآلسيوية السوفيتية

) السابقة( إقليم شرق أوروباك ويضم دول ألمانيا الشرقية -٣
والمجر ورومانيا ) ةالسابق(وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 

 .وألبانيا) السابقة(وبلغاريا ويوغسالفيا 

ويالحظ على تقسيم األستاذ ساجر أنه أدرج دول شمال 
 .وجنوب أوروبا ضمن إقليم غرب أوروبا

 فقد أورد Jhon cole) ١٣٦(أما األستاذ جون كول
 Geography of theتقسيماً إقليمياً لقارة أوروبا فى كتابه 

World’sقسام التى تضمنتها القارة حسب هذا التقسيم  وأهم األ
 :هى

ألمانيا والمملكة :  إقليم غرب أوروبا ويضم الدول اآلتية-١
المتحدة وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وهولندا واليونان 

                                              

(١)Cole, J, Geography of the world’s, major Regions, 

london, ١٩٩٦. 



 .ال والدنمارك وأيرلندا ولوكسمبورجغوبلجيكا والبرت

 إقليم وسط أوروباك ويشمل كل من بولندا ورومانيا -٢
جمهورية صربيا (ة التشيك ويوغسالفيا السابقة وجمهوري

وبلغاريا وجمهورية سلوفاكيا وكرواتيا ) والجبل األسود
ة والهرسك ولتوانيا وألبانيا والتفيا ومقدونيا نوالبوس

 .وسلوفينيا وأستونيا

ويضم روسيا وأستونيا :  إقليم االتحاد السوفيتى السابق-٣
ا وأوكرانيا وجورجيا والتفيا ولتوانيا وبيالروسيا ومولدافي

وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان 
 ويالحظ على .وطاجكستان وفيرغيرستان وكازاخستان

أستونيا (تقسيم كول أنه أدرج دويالت البلطيق الثالث 
مرتين، إحداهما فى إقليم وسط أوروبا ) والتفيا ولتوانيا

 .واألخرى فى إقليم االتحاد السوفيتى السابق

أحدث مواقع على شبكة المعلومات الدولية وفى 
 Utahقام قسم الجغرافيا بجامعة يوتاه األمريكية ) اإلنترنت(

 :بتقسيم قارة أوروبا إلى األقسام اآلتية) ١٣٧(٢٠٠٣عام 
                                              

(٢) http://www.Geohive global/Data.htm. 



 : إقليم غرب أوروبا-١
المملكة المتحدة وأيرلندا الحرة : ويضم الدول اآلتية

 .وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا

 :قليم وسط أوروبا إ-٢
ويضم كل من ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك 

 .وسلوفاكيا وسويسرا والنمسا وليختنشتين

 : إقليم جنوب أوروبا-٣
ويشمل كل من البرتغال وأسبانيا وأندورا وإيطاليا 

 .والفاتيكان ومالطة واليونان وألبانيا ومقدونيا

 : إقليم شمال أوروبا-٤
نلندا والدنمارك والنرويج ويشمل كل من السويد وف

 .وأستونيا والتفيا ولتوانيا

 : إقليم شرق أوروبا-٥
ويضم كل من المجر ورومانيا والبوسنة والهرسك 

 .وكرواتيا وصربيا والجبل األسود وسلوفينيا

ومن المواقع الجغرافية على اإلنترنت والتى تناولت 



  حيث)١٣٨(Geohive - global/Dataتقسيم قارة أوروبا موقع 
 :قسم قارة أوروبا إلى األقاليم الفرعية اآلتية

 : إقليم شرق أوروبا-١
ويضم كل من بيالروسيا وبلغاريا وجمهورية التشيك 

بولندا ومولدافيا ورومانيا وروسيا االتحادية ووالمجر 
 .وسلوفاكيا وأوكرانيا

 : إقليم شمال أوروبا-٢
ويضم كل من أيسلندا والدنمارك وأستونيا وجزر فاروس 
وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا والتفيا ولتوانيا والنرويج والسويد 

 .والمملكة المتحدة

 : إقليم جنوب أوروبا-٣
ألبانيا وأندورا والبوسنة والهرسك : ويشمل الدول اآلتية

 وإيطاليا ومالطة والبرتغال )١٣٩(وكرواتيا واليونان والفاتيكان

                                              

(١) http://www.Geohive - global/Data.htm. 

 .Holy Seaيطلق عليها اسم البحر المقدس ) ١٣٩(



الفيا وسان مارينو وسلوفينيا وأسبانيا ومقدونيا ويوغس
 ).صربيا والجبل األسود) (السابقة(

 : إقليم غرب أوروبا-٤
ويعم كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا ولتختنشتين 

 .ولوكسمبورج وموناكو وهولندا وسويسرا

أما الدراسات الجغرافية العربية والخاصة بالجغرافية 
اإلقليمية لقارة أوروبا والتى نورد بعضاً منها على سبيل 

 :ثال ال الحصر ومنهاالم

ة الدكتور جودة حسنين جودة عام ـدراس* 
ودراسة الدكتور محمد متولى عام ) ١٤٠(١٩٨٢
حيث قسمت كالً الدراستين قارة أوروبا إلى ) ١٤١(١٩٨٨

 :األقسام الفرعية اآلتية

                                              

، منشأة ٧جغرافية أوروبا اإلقليمية، ط: جودة حسنين جودة) ١٤٠(
 .١٣٢ - ١٢٨، ص ص ١٩٨٢المعارف، اإلسكندرية، 

أوروبا الجديدة دراسة فى الجغرافيا اإلقليمية : محمد متولى) ١٤١(
 .١٩٨٨المصرية، القاهرة، واالقتصادية، مكتبة األنجلو 



 : إقليم شمال أوروبا-١
يشمل هذا اإلقليم فنلندا، والسويد، والنرويج، والدنمارك 

 بحكم موقعها وشعوبها، ولغة التخاطب فيها وهى. وأيسلندا
 وحدة جغرافية مميزة على الرغم من أنها فى التفاصيل كونت

الجغرافية قد تختلف نظراً لبعدها عن المحيط األطلنطى 
 .وأثره فى المناخ

 : إقليم غرب أوروبا-٢
يشمل بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج وفرنسا والجزر 

ها تطل على المحيط األطلنطى وهذه البالد جمعي. البريطانية
ة للمحيط فى المناخ والنبات فوتظهر فيها المؤشرات الملط

مما يجعل البيئة الجغرافية ذات أثر فعال فى التطور 
 .والتنمية

 : إقليم وسط أوروبا-٣
يعتبر هذا اإلقليم إقليم انتقالى بين غرب أوروبا وشرقها 

وبولندا ) سابقةال(القارى وهو يشمل ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا 
وسويسرا والنمسا ويمتد األخيرتان على طول االلتواءات 

أما الدول األخرى فتشغل جزءاً من السهل األوروبى . األلبية



 .وهضاب أوروبا الوسطى وما يوجد فيها من أحواض

 : إقليم جنوب شرقى أوروبا-٤
يشمل هذا اإلقليم األراضى الواقعة فى الحوضين األوسط 

 الدانوب وهى أراضى المجر ويوغسالفيا واألدنى لنهر
ورومانيا وبلغاريا وهذه تختلف عن دول وسط ) السابقة(

 .أوروبا فى بعض جوانب المناخ والتطور االقتصادى

فإن نباتاتها الطبيعية يغلب ) السابقة(وباستثناء يوغسالفيا 
عليها االستبس وهى جميعاً ذات توجيه شرقى أكثر منه 

 .فأنها اعتبرت إقليماً قائماً بذاتهولهذا السبب . غربى

 : إقليم جنوب أوروبا-٥
ويضم الدول الواقعة فى جنوب أوروبا وهى دول إقليم 
مناخ البحر المتوسط وتشمل البرتغال وأسبانيا وإيطاليا 
. واليونان، ويمكن أن نضيف إليها ألبانيا وتركيا األوروبية

ينتمى ) اردياسهل لومب(وتجدر اإلشارة إلى أن شمال إيطاليا 
 .إلى وسط أوروبا أكثر من انتمائه إلى جنوب أوروبا



 : إقليم شرق أوروبا-٦
يضم هذا اإلقليم الجزء القارى من أوروبا الذى ال ينتمى 
إلى شبه الجزيرة األوروبية ومنه يتكون القطاع األوروبى 

ويشغل مساحة تبلغ نحو نصف مساحة . من االتحاد السوفيتى
 .القارة

يالحظ على هاتين الدراستين هو وجود تطابق وأهم ما 
 .فى األقسام الفرعية التى تضمها القارة

 فقد اتبع فى تقسيمه )١٤٢(أما الدكتور حسن أبو العينين
 ١٩٦٥ عام Braniganلقارة أوروبا تقسيم األستاذ برانيجان 

وبا كل من المملكة المتحدة رولكنه أضاف إلى إقليم غرب أو
 هذه األقسام التى توضحها الخريطة رقم وأهم. وأيرلندا الحرة

 :هى) ٣٠(

                                              

أوروبا دون روسيا االتحادية، دراسة : حسن أبو العينين) ١٤٢(
 ص ٢٠٠١جغرافية إقليمية، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية 

 .٢٥٣ - ٢٥١ص 



 : إقليم شمال أوروبا-١
ويضم فنلندا والسويد والنرويج والدانمارك وجرينلند 

 ).أستونيا والتفيا ولتوانيا(وأيسلندا ودويالت البلطيق 

 : إقليم غرب أوروبا-٢
ويضم المملكة المتحدة وأيرلندا الحرة وهولندا وبلجيكا 

 .رنساولوكسمبورج وف

 : إقليم وسط أوروبا-٣
ويضم ألمانيا وبولندا وسويسرا وجمهورية التشيك 

 .نيوسلوفاكيا والنمسا وليختنشت

 : إقليم جنوب شرق ووسط أوروبا-٤
) السابقة(ويضم المجر ورومانيا وبلغاريا ويوغسالفيا 

كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل األسود (
 ).وسلوفينيا

 :أوروبا إقليم جنوب -٥
ويضم أسبانيا وأندورا والبرتغال وإيطاليا وسان مارينو 
والفاتيكان وموناكو ومالطة واليونان ومقدونيا وألبانيا وتركيا 



 .األوروبية

وسوف نتبع فى دراستنا فى هذا الكتاب للتقسيم الذى قام 
 األمريكية وتتضمن Utahبه قسم الجغرافيا بجامعة يوتاه 

وحدات السياسية المختارة داخل كل الدراسة عرضاً لبعض ال
 وقد وقع االختيار .إقليم كنموذج للدراسة الجغرافية اإلقليمية

على بعض الدول حسب األقاليم الجغرافية التى تنتمى إليها 
 :وهى

 .المملكة المتحدة:  إقليم غرب أوروبا-١
 .ألمانيا:  إقليم وسط أوروبا-٢
 .إيطاليا:  إقليم جنوب أوروبا-٣
 .النرويج: م شمال أوروبا إقلي-٤
 .روسيا:  إقليم شرق أوروبا-٥



 الثامنالفصل 
 رب أوروبـام غـإقليـ

 مقدمة
يقع هذا اإلقليم على الساحل الغربى للقارة األوروبية، 

ْ شماالً، كما يمتد بين ٥٣ْ، ٤٣ دائرتى عرض بينحيث يمتد 
ْ شرقاً، ومن ثم شكل هذا اإلقليم ٧ْ غرباً، ١٠خطى طول 

داهما تطل على بحر الشمال والمحيط مواجهتين بحريتين إح
األطلنطى الشمالى وخليج بسكاى، واألخرى تظل على البحر 

 .المتوسط

المملكة : ويتألف هذا اإلقليم من مجموعة من الدول وهى
، وأيرلندا الحرة وهولندا، وبلجيكا )بريطانيا(المتحدة 

 .ولوكسمبورج وفرنسا

حو  أى ن٢ كم٩٤٩,٩٩٩وتبلغ مساحة اإلقليم نحو 
 ١٥٤,٤من مساحة القارة، وبلغ عدد سكانه نحو % ٩,٢

من % ٢١,٢ وهو ما يمثل نحو ٢٠٠٥مليون نسمة عام 
إجمالى عدد سكان قارة أوروبا فى نفس العام، ويوضح ذلك 



 :الجدول التالى

 )٩(جدول 

 عدد سكان ومساحة دول إقليم غرب أوروبا
 عدد السكان المساحة العاصمة الدولة
 ٦٣,١٢٠,٨٥٦ ٢٤٤,٧٥٤ لندن دةالمملكة المتح
 ٣,٧٣٠,١٥٤ ٨٦,٨٩٥ دبلن أيرلندا الحرة

 ٦١,٦٠٠,٧٥٣ ٥٤٣,٩٦٥ باريس فرنسا
 ١٥,٢٨٠,٤٤٨ ٤١,٢٨٠ أمستردام هولندا
 ١٠,٣٠٠,٢٥٤ ٣٠,٥١٩ بروكسل بلجيكا

 ٣٨٦,٥٥٨ ٢,٨٥٦ لوكسمبورج لوكسمبورج
 ١٥٤,٤٢٠,٠٢٣ ٩٤٩,٩٩٩ - اإلجمالى

 ٧٢٩,٤٧١,٦٤٩ ١٠,٣٥٥,٠٠٠ - إجمالي أوروبا
وتمثل دول غرب أوروبا إقليمياً مميزاً على خريطة 

له صفاته الحضارية واالقتصادية والسكانية ) ٣١(العالم شكل 
وتجمع بين دول اإلقليم مجموعة من الخصائص . المشتركة



 :)١٤٣(والتى أهمها

 يمتد اإلقليم على مساحة صغيرة ولكنها متعددة فى -١
 .مظاهرها الطبيعية

 .متاز بكثافة سكانية عالية ي-٢

 . صناعية متقدمةه يمتاز بأنه جميع دول-٣

 . به أراضى خصبة صالحة للزراعة-٤

 يمتلك اإلقليم طرق مواصالت متعددة، وكذلك موانى -٥
مفتوحة طول العام، مما جعل االتصال بين دول غرب 

 .أوروبا سهالً فى الداخل والخارج

يعية قد بلغ أعظم مراحله  استغالل اإلنسان للمواراد الطب-٦
وانعكس ذلك على مستويات المعيشة المرتفعة وخاصة 

 .فى الدول الشمالية الغربية

 عملت دول اإلقليم على توثيق عرى التعاون فيما بينها -٧

                                              

جغرافية العالم دراسة إقليمية، الجزء األول : دولة أحمد صادق) ١٤٣(
، ص ١٩٩٧هرة، ، مكتبة األنجلو المصرية، القا)آسيا وأوروبا(

٣٤٥. 



عسكرياً واقتصادياً اشتركت فى أحالف وأسواق مشتركة 
لعل أبرزها حلف شمال األطلنطى والسوق األوروبية 

أصبحت تكون أكبر قوة عسكرية واقتصادية المشتركة، و
 .فى العالم بعد الواليات المتحدة

هذه األقطار تتشابه فيما بينها فى ناحية البيئة والتضاريس 
ويسود اإلقليم مناخ غرب أوروبا، . بات بشكل عامنوالمناخ وال

 .فضالً عن مناخ البحر المتوسط فى أطرافه الجنوبية

 ذات حدود مشتركة ماعدا كما أن دول اإلقليم متجاورة
لها عن هذه الدول بحر الشمال فصالجزر البريطانية التى ي

وكان لهذا الموقع . من ناحية ومضيق دوفر من ناحية أخرى
 أثر فى - إلى جانب العوامل الطبيعية والبشرية األخرى -

التوجيه الجغرافى لهذه الدول، فهى تتجه على العموم إلى ما 
تاز دول غرب أوروبا بنضوج قوميتها وراء البحار، حيث تم

نضوجاً مبكراً بالنسبة لبقية أوروبا، ووضوح الوحدات 
السياسية، وبأن توجيهاً بحرى وبدخولها ميدان الكشف 
البحرى مبكرة، فضالً عن أنها دول استعمارية وفى دراستنا 
إلقليم غرب أوروبا سوف نتناول دراسة المملكة المتحدة 

 .رافية اإلقليميةكنموذج للدراسة الجغ



 united Kingdom المملكة المتحدة
 (*))الجـــزر البريطانيـــة(

 

 مقدمة
: تتكون المملكة المتحدة من جزيرتين كبيرتين هما

جزيرة بريطانيا العظمى وجزيرة أيرلندا ثم عدد من الجزر 
الصغيرة المبعثرة والتى يقع أغلبها إلى الشمال من 

 Orkney مجموعة جزر أوركنى الجزيرتين الكبيرتين مثل
، ثم مجموعة جزر سيلى جنوب Hebridesوجزر هبرديز 

غرب جزيرة بريطانيا وجزر البحر األيرلندى الذى يفصل 
 .بين بريطانيا وأيرلندا

ولقد توافرت لبريطانيا أسباب التفوق االقتصادى 
تها الطبيعة بموقع جغرافى ممتاز غوالسياسى فيها، فقد صب

بعث على النشاط ويالئم قيام الحضارة ومناخ معتدل ي
                                              

سنستخدم فى هذا الكتاب كلمتى المملكة المتحدة وبريطانيا (*) 
 .كمترادفين يؤديان نفس المعنى



 .الحديثة، فضالً عن غنى الموارد الطبيعية

وقد تمكنت بريطانيا على الرغم من صغر مساحتها من 
بسط نفوذها على رقعة واسعة من سطح األرض إذ ظلت 
تحكم أكبر إمبراطورية شهدها التاريخ حتى اآلن، مما حدى 

التى ال تغيب عنها بالبعض بأن يطلق عليها اإلمبراطورية 
 The sun never set on the biritish Empireالشمس 

وكانت هذه اإلمبراطورية تسيطر على ربع مساحة العالم 
وقد مكنت هذه المستعمرات التى .  ربع سكانه أيضاًونحو

تضمها اإلمبراطورية البريطانية من الحصول على المواد 
 الصناعةتستخدم فى الخام والموارد الطبيعية المختلفة والتى 

البريطانية مثل القطن والصوف واألخشاب وقصب السكر 
 .)١٤٤(والتوابل، فضالً عن المعادن

وقد ارتبطت بريطانيا مع مستعمراتها التى استقلت عنها 
برباط من الوالء يجعل السياسة العامة للمصالح االقتصادية 
مشتركة فيما بينها، وأطلق على هذه الرابطة اسم 

 ".لثالكومنو"

                                              

(١) Sager, R.J., & others, op.cit., p. ١١١. 



وكانت بريطانيا تتكون من ثالثة أقسام هى انجلترا 
واسكتلندا فى القسم الشمالى وويلز فى القسم الجنوبى 

 .)١٤٥(الغربى

وتنقسم الجزر البريطانية من الناحية السياسية إلى خمسة 
 :أقسام هى

 ):بريطانيا( المملكة المتحدة -١
وتتكون من الجزء الباقى من جزيرة بريطانيا العظمى 

عد استقالل كل من اسكتلندا وويلز، باإلضافة إلى مجموعة ب
 شمال ىمن الجزر الصغيرة المتناثرة حولها مثل جزر أوركن

اسكتلندا وجزر مان الواقعة بين الجزيرة الرئيسية وأيرلندا، 
يضاف إلى ذلك الجزء الشمالى الشرقى من جزيرة أيرلندا 

 .المعروف باسم ألستر

                                              

 استقلت كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا ١٩٩٩فى عام ) ١٤٥(
 .الشماليةعن بريطانيا



 :(*) جمهورية أيرلندا-٢
وهى دولة مستقلة تشغل الجزر األكبر من جزيرة 

 .أيرلندا، وعاصمتها دبلن

 : جمهورية اسكتلندا-٣
 .وتقع فى الجزء الشمالى من جزيرة بريطانيا العظمى

 : جمهورية ويلز-٤
وتقع فى القسم الجنوب الغربى من جزرة بريطانيا 

 .العظمى

 : جمهورية أيرلندا الشمالية-٥
 .من جزيرة أيرلنداوتمثل الجزء الشمالى 

والمملكة المتحدة دولة ديمقراطية برلمانية على أساس 
االنتخاب الحر العام ذات حكومة ملكية دستورية، وتكمن 

وليس للتاج البريطانى وال . السلطة الرئيسية فى البرلمان

                                              

 .يطلق عليها أسم أيرلندا الحرة(*) 



وملكة بريطانيا . السلطة القضائية عليه أى تأثير أو سيطرة
 .أو ملكها يملك وال يحكم

جد فى المملكة المتحدة فى الوقت الحاضر حزبان ويو 
وقد . سياسيان رئيسيان هما حزب المحافظين وحزب العمال

اضمحمل شأن حزب األحرار وقل عدد أعضائه ونفوذه 
كثيراً فى السنوات األخيرة، ومن الناحية الرسمية تختار 
الملكة رئيس الوزراء إال أنه عادة يكون زعيم حزب األغلبية 

 . العمومفى مجلس

 :الجغرافيا الطبيعية للمملكة المتحدة
 :الموقع والمساحة: أوالً

تقع بريطانيا فى شمال غرب أوروبا، ويفصلها عن 
القنال (القارة بحر الشمال من جهة الشرق وبحر المانش 

من الجنوب وتطل على المحيط األطلنطى من ) اإلنجليزى
وروبى وتقترب بريطانيا من الشاطئ األ. الشمال والغرب

كم، وهذا ٣٠عند مضيق دوفر الذى ال يزيد عرضه عن 
 يفصل بين بريطانيا وفرنسا، حيث يعتبر هذا أقرب المضيق
 . بريطانيا والشاطئ األوروبىمكان بين



ويفصل البحر األيرلندى بين جزيرتى بريطانيا وأيرلندا، 
 قدم تقريباً، ويبدأ البحر ٦٠٠حيث يبلغ عمق هذا البحر نحو 

دى بالمضيق الشمالى ويتسع باالتجاه جنوباً حتى يبلغ األيرلن
 ميالً بين ديلن فى أيرلندا وليفربول فى إنجلترا، ٣٥٠نحو 

ويضيق البحر مرة أخرى فى الجنوب نتيجة لبروز مرتفعات 
ويلز بالقرب من خليج كاردجان وينتهى بمضيق سانت 

 . ميل فقط٤٠جورج الذى ال يزيد استاعه عن 

ْ ٦٠ْ، ٥٠بريطانية بين دائرتى عرض وتمتد الجزر ال
ْ غرباً ويفصلها عن ٨٠ْ شرقاً، ١٤٥شماالً، وبين خطى طول 

ويمتاز موقع . العالم الجديد فى الغرب المحيط األطلنطى
بريطانيا بعدة مميزات ساعدت على تقدمها وذلك ألنها تقع 
فى المنطقة المعتدلة الباردة، التى يساعد جوها على العمل 

ت النهار، كما أنها تقع بين أغنى قارتين متفوقتين طوال ساعا
فى الصناعة والتجارة فى العالم، وهى أوروبا وأمريكا 

 .الشمالية

وقد مكنها موقعها على طرق بحرية عالمية مفتوحة أن 
يعمل أهلها فى المالحة ويبنوا لها أساطيل تجارية وحربية 
ضخمة، فكل الطرق التى توصل بين عواصم أوروبا 



مالية والوسطى من جهة وبين نيويورك وغيرها من الش
مراكز الصناعة فى العالم الجديد من جهة أخرى، تمر 
بالجزر البريطانية، فضالً عن ذلك فإن انفصال بريطانيا 
وانعزالها عن القارة هيأ لها فرصة التفرغ للنهوض 
بمصالحها واالبتعاد عن المشاكل التى تقوم بين دول القارة 

 .األوروبية

 ١٢٤٢٩وتتمتع الجزر البريطانية بسواحل طويلة تبلغ 
 .ألف كم وذلك لكثرة التعاريج بها

وتتميز اسكتلندا بشدة تعرج سواحلها حيث تقترب سفوح 
المرتفعات الشمالية الغربية منها، ويشتد التعرج، وتظهر 
الفيوردات غربى أيرلندا أيضاً حيث السواحل المطلة على 

ع ذلك إلى اإلنكسارات والتعرية المحيط األطلنطى، ويرج
الجليدية التى يظهر أثرها واضحاً فى تكوين الخلجان الضيقة 
العميقة مثل خليج بريستول وخليج ليفربول وخليج سولوى 

وتبلغ المساحة . وخليج كاليد وخليج دنجال وخليج دمفرز
، فى حين تبلغ المساحة ٢ كم٢٤٤,٧٥٤الكلية للملكة المتحدة 

، مع مالحظة أن هذه المساحة ٢ كم٣٢٣٠حو المائية لها ن
 Shetland وشوتالند Rokallالمائية تشغل جزر روك أول 



 كم ويمثل هذه الحدود حدودها ٣٦٠ويبلغ إجمالى حدودها 
 .مع أيرلندا

، فى حين ٢كم٢٤٤,٧٥٤وتبلغ مساحة المملكة المتحدة 
 .٢ كم٨٦,٨٩٥تبلغ مساحة أيرلندا الحرة نحو 

 :التضاريس: ثانياً
تتنوع مظاهر السطح فى الجزر البريطانية تبعاً لتنوع 

ونية التى تعرضت لها تالتركيب الصخرى والحركات التك
وينقسم سطح . الجزيرة وعوامل التعرية المختلفة التى تشكلها

 : إلى األقسام التضاريسية اآلتيةابريطاني

      . السهل اإلنجليزى-١

    . المرتفعات الشمالية-٢

 .فعات الوسطى والجنوبية المرت-٣ 

وفيما يلى دراسة لهذه األقسام والتى توضحها الخريطة 
 ):٣٢(رقم 

 : السهل اإلنجليزى-١
وهو يشغل الجزء الجنوبى الشرقى من جزيرة بريطانيا 



العظمى، ويمتد من مصب نهر التايمز ومدينة لندن جنوباً إلى 
ى البحر روكا أو وتيز سايد شماالً، كما يمتد السهل غرباً حت

وينحدر السهل . األيرلندى فيما بين ويلز وإقليم شيشاير
اإلنجليزى نحو الجنوب الشرقى ويتكون من طبقات 

 .طباشيرية وطميية متعاقبة

وتغلب على سطح السهل قلة االرتفاع بسبب عوامل 
 متر ٣٣٠التعرية المائية خاصة وأعلى اجزائه ال تتجاوز 

مثل تالل يوركشير وهى عبارة عن قمم جبلية متناثرة 
 .وكوتسوولد وايست انجليا ونورث واونز

 : المرتفعات الشمالية-٢
وتوجد فى اسكتلندا، حيث تشغل الجبال الجزء األكبر 
منها، ويمكن تمييز ثالث سالسل جبلية أكثر ارتفاعاً واتساعاً 

فإلى الشمال من قناة جيلن مور تمتد . هى السلسلة الوسطى
غربية التى يصل ارتفاع بعض أجزائها المرتفعات الشمالية ال

 متر، كما هو الحال فى قمة جبل بن ١٠٠٠إلى أكثر من 
، ويقل االرتفاع فى جزئها الشمالى الشرقى )م١٠٨١(دارج 

) م٩٩٨جبل بن مور ( متر ١٠٠٠والجنوبى الغربى عن 
 .م٩٢٧جبل بن هوب 



 

 

 

وفيما بين قناة جلين مور فى الشمال والمنخفض الممتد 
ليج فيرث أوف كاليد، وخليج فيرث أوف ورث، تمتد بين خ
ل جبال جرامييان التى تقترب كثيراً من الشاطئ سسال

الغربى، وتحتوى هذه السلسلة على أعلى النقط ارتفاعاً فى 
الجزر البريطانية، حيث ترتفع قمة جبل بن نفيس إلى 

م فى الجزء الغربى من الجبال، كما ترتفع قمة جبل ١٣٤٣
م فى الجزء الشرقى وتتألف صخور ١٣٠٩إلى بن ماكدوى 

هذه الجبال من صخور قديمة متلبورة مغطاة أحياناً بصخور 
ها عوامل التعرية مخلفة فيرسوبية رملية أحدث أثرت 

وراءها أودية كثيرة أغلبها من النوع الضيق وبحيرات عديدة 
 .Aweمثل بحيرات لوموند وأوى 

 جالسجوه مدينة وإلى الجنوب من المنخفض التى تقع في
وحتى الحد الفاصل بين اسكتلندا، وانجلترا تسود المرتفعات 

 األوسط من هذه المنطقة، وأهم هذه ءالجنوبية فى الجز



م، ٨٤٣ فى الغرب Merrickالمرتفعات هى جبل ميرريك 
م، وتنتهى هذه ٨٤٠ فى الوسط Broaflowوجبل برودلو 

يزيد ارتفاعها  بمجموعة تالل شفيوت والتى ال االجبال جنوب
 .)١٤٦( متر٨١٥عن 

 : المرتفعات الوسطى والجنوبية-٣
تتألف فى معظمها من صخور تعود إلى الزمن األول، 

 :وتتألف هذه المرتفعات من ثالث كتل رئيسة هى

 : مرتفعات كورنول وديفون-أ
وتتصف بكثرة تجزؤها متخذة شكل تالل، ال يزيد أقصى 

ر فى كورنول، وأقل م فى جبال دارتمو٧٤٠ارتفاع لها عن 
وبوجه عام يغلب على . من ذلك فى جبال أكسمو فى ديفون

وديفون الطابع ) كورنول(شبه الجزيرة الجنوبية الغربية 
من مساحتها ال % ٧٥التضاريسى السهلى حيث أن قرابة 

 . م فوق سطح البحر٢٠٠يزيد ارتفاعها عن 

 : مرتفعات كمبريان-ب
                                              

 ٩٥على موسى، محمد الحمادى، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٤٦(
- ٩٧. 



يلز، ممتدة من الشمال تتمثل هذه المرتفعات فى منطقة و
إلى الجنوب تاركة سهالً ساحلياً ضيقاً بينها وبين ساحل قناة 
سانت جورج، ويزداد ارتفاع هذه الجبال كلما اتجهنا شماالً 

 ).م١٠٨٥(ليصل إلى أقصاه فى قمة جبل ستودن 

 Pennine:  مرتفعات البنين-ج
وهى تعد العمود الفقرى لشمال بريطانيا، وهى تمتد فى 

ه عام من الشمال صوب الجنوب، من المرتفعات اتجا
الجنوبية اإلسكتلندية إلى وادى ترينت فى األرض الوسطى 

 ببريطانيا، ويمكن تمييز ثالث كتل Midlands) الميدالند(
جبلية ضمن هذه المرتفعات منفصلة عن بعضها بوديان 
نهرية، وهذا دليل على تأثير عوامل التعرية التى أدت إلى 

 المرتفعات منفصلة عن بعضها بوديان نهرية، تجزئة هذه
وهذا دليل على تأثير عوامل التعرية التى أدت إلى تجزئة 

وال يزيد ارتفاع . هذه المرتفعات وكشف الصخور القديمة
م سوى فى الجزء الواقع إلى القرب من ٨٠٠هذه الجبال عن 

 حيث يوجد جبل سكافيل بيكز )منطقة البحيرة(وادى ايدن 
Scafellpikes) م٩٧٨ ( وجبل سيكدوSkiddaw) م٩٣١.( 



 :المناخ والنبات الطبيعى: ثالثاً
ْ، ٥٠نظراً لموقع المملكة المتحدة بين دائرتى عرض 

. ْ شماالً فإنها تنتمى لمناخ غرب أوروبا المعتدل البارد٦٠
ولكن يزيد فى اعتدال المناخ موقعها الجزرى وصغر 

نتشار التيارات البحرية مساحتها النسبى وتعمق البحار فيها وا
الدافئة حول شواطئها الغربية بصفة خاصة مثل تيار الخليج 

ولكن وجود المرتفعات فى األجزاء الغربية منها . الدافئ
يجعل االختالف فى األحوال المناخية بين الشرق والغرب 

 .أكثر منه بين الشمال والجنوب

تى وتتعرض بريطانيا لهبوب الرياح العكسية الغربية ال
تهب من المحيط األطلنطى الشمالى، التى تحمل الدفء إلى 
السواحل البريطانية حيث تتميز درجة الحرارة باالعتدال فى 
فصل الصيف مع ميل طفيف للبرودة فى فصل الشتاء، ولذا 

ْم وتنخفض ٢٣ترتفع الحرارة صيفاً فى السهل اإلنجليزى إلى 
 فإنها تبلغ فى ْم فى المتوسط، أما فى الشتاء١٨شماالً إلى 
ْم على السواحل ٥ْم فى الغرب بينما تقل إلى ٩المتوسط 

الشرقية، وعندما تضعف قوة هذه الرياح فإن األجزاء 
 .الشرقية تصلها رياح قارية باردة من قلب أوروبا



 من تهول العام وتختلف كميـر طــقط المطــويس
على ) سم١٥٠( بوصة ٦٠منطقة ألخرى فهو يصل إلى 

ل ـى الساحـغ علـين يبلـى، فى حـلغربل اـالساح
سنوياً، ويندر سقوط ) سم٧٥(ة ـ بوص٣٠ى نحو ـالشرق

الثلوج فى بريطانيا بشكل عام باستثناء األراضى المرتفعة 
الشمالية وخاصة فى اسكتلندا ومنطقة هبريدز 

Hebrides)١٤٧(. 

وترتفع الرطوبة النسبية على مدار السنة فى المناطق 
ربية ولذا يكثر الضباب، كما تغطى الساحلية خاصة الغ

 .السحب المنخفضة السماء فى فصل الشتاء

ولقد كان لهذا المناخ أثره الفعال فى ظهور الغابات 
النفضية وأهم أشجارها البلوط والزان وهى من األنواع ذات 
القيمة المرتفعة، ولكن قطعت معظم الغابات النفضية فى 

التى تناسب المناخ بريطانيا وحلت محلها زراعة الغالت 
 .السائد

                                              

(١) Cole, J., op.cit., p. ١٢٣. 



 :الجغرافيا البشرية
 : السكان-١

أدى انفصال بريطانيا عن اليابس األوروبى بمساحات 
من الماء إلى تأخير سكناها، كما قلل من الهجرات 
واإلغارات عليها بعض الشئ، ففى عصور ما قبل التاريخ 
والعصر الحجرى القديم تجد أن سكان بريطانيا األصليون قد 

ومع . رضوا وال تزال بعض بقاياهم موجودة فى ويلزانق
نهاية العصر الحجرى الحديث وصلت بعض العناصر 
البحرية من جهات متفرقة من شمال البحر المتوسط 
واستقروا فى شمال أيرلندا وغرب انجلترا، كما وصل إلهيا 

 .بعض الغزاة من شمال ووسط أوروبا

 من أوائل ويعد وصول الرومان إلى المناطق الشرقية
اد المهاجرين كانت دالهجرات التى استقبلتها انجلترا إال أن أع

قليلة، وبعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية بدأ الغزو 
 Saxon والساكون Juteالجرمانى بقبائل مغيرة مثل الجوت 

 Nordicين ي ثم تبعهم الغزاة النوردAnglesواإلنجليز 
الشعوب جزءاً واقتطع كل شعب من هذه . والدنماركيين



فتكونت ممالك واقطاعيات منفصلة من أهمها مملكة وسكيس 
Wessex وأرض الساكسون الغربيين، وقد استغلت هذه 

المملكة موقعها غربى جزيرة انجلترا بعيدة عن غارات 
 ومن الشمال Vikings) الفايكينج(الغزاة القادمين من الشمال 

على الجزيرة الشرقى الدنماركيين وعملت على بسط نفوذها 
 فى شبه جزيرة Celtsكلها وبالفعل تم إخضاع قبائل الكلتس 

كورنول وبعدها تم االستيالء على مملكة الساكسون فى عام 
وفى بداية القرن السادس عشر سقطت ويلز تحت . م١٠٦٦

ومع مرور . م١٧٤٦سيطرتهم وهزموا األسكتلنديون فى عام 
كورنول رت فى هالوقت ضعفت القومية الكلتية وانص

 ، Gaelie) الغال(وأيرلندا، وكذلك اندثرت لغة األسكتلنديون 
 فى بوتقة الثقافة اإلنجليزية االنصهاروقد قاوم األيرلنديون 

وانصهرت هذه المقاومة، وكان من نتيجتها قيام جمهورية 
 .)١٤٨(من مساحة الجزيرة% ٨٣أيرلندا لتشغل 

ة  نسم٦٠,٤٤١,٤٥٧وقد بلغ عدد سكان بريطانيا نحو 
فى % ٠,٢١ كما بلغ معدل النمو السكانى نحو ٢٠٠٥عام 

                                              

محمد المعتصم مصطفى أحمد وآخرون، الجغرافيا اإلقليمية ) ١٤٨(
 .٢٣٧ - ٢٣٦، ص ص ١٩٨٥/١٩٨٦القاهرة ) أوراسيا(



 ٢كم/  نسمة٣٠٠وتبلغ الكثافة السكانية نحو . نفس العام
 ٤٠٠وترتفع عن ذلك كثيراً كما هو الحال فى لندن 

 وبنظرة سريعة على ٢كم/ نسمة٨٠٠٠جهام من وبر٢كم/نسمة
التركيب العمرى والنوعى للسكان لمعرفة الهرم السكانى 

نيا نجد أن هؤالء السكان يتوزعون على النحو لبريطا
 :)١٤٩(التالى

من % ١٨,٧وتمثل نحو )  سنة١٤ - ٠(الفئة العمرية 
إجمالى عدد السكان وتتوزع بين الذكور ويبلغ عددهم 

 ٥,٤٤٣,٩٠٠ نسمة واإلناث ويبلغ عددهم ٥,٧٣٢,٣٨٥
 .نسمة

% ٦٥,٥فتمثل نحو )  سنة٦٤ - ١٥(أما الفئة العمرية 
السكان وهى تتوزع بين الذكور ويبلغ عددهم من إجمالى 

 ١٩,٣٨١,٧٣٤ نسمة واإلناث ويبلغ عددهم ١٩,٨٠٣,٤٧٨
 .نسمة

نحو )  سنة٦٥أكثر من (فى حين تمثل الفئة العمرية 
 ٣,٩٣١,٤٦٣من إجمالى السكان يمثل الذكور نحو % ١٥,٨

                                              

(٢) http://www.greek otheodox. charch. org. 



 نسمة وذلك ٥,٤٨٥,٠٤٢نسمة، فى حين يبلغ عدد اإلناث 
إن دل على شئ فإنما يدل على أن وهذا . ٢٠٠٢فى عام 

الهرم السكانى يتميز ببعض الخصائص الديموغرافية منها أن 
قاعدة الهرم ضيقة حيث يقل عدد صغار السن من األطفال 

 سنة، فى حين يزيد عدد فئات السن ١٤من الجنسين أقل من 
كما ).  سنة٦٤ - ١٥(من الشباب والتى تمثلها الفئة العمرية 

 .ح فى عدد كبار السننجد ارتفاع واض

 فى األلف؛ فى حين يبلغ ١١,٣٤ويبلغ معدل المواليد 
 فى األلف، بينما يبلغ معدل وفيات ١٠,٣معدل الوفيات نحو 

ويبلغ معدل الخصوبة .  فى األلف٥,٤٥األطفال الرضع نحو 
 . طفل لكل امرأة١,٧٣

 :)١٥٠(ويتوزع سكان بريطانيا من الناحية العرقية إلى

النسبة المئوية من إجمالى  )الجنسية(ية المجموعة العرق
 السكان

 ٨١,٥ اإلنجليز
 ٩,٦ االسكتلنديون
 ٢,٤ األيرلنديون

                                              

(١) http://www.greekorthodox., op.cit. 



 ١,٩ السكان الويلزيون
 ٢,٨ )الهنود والباكستانيين(الهنود الغربيون 

 ١,٨ آخرون
 ١٠٠ اإلجمالي

 

وأهم اللغات السائدة فى بريطانيا هى اللغة اإلنجليزيـة         
وتعـد  . واللغة األسكتلندية واللغة األيرلنديـة    واللغة الويلزية   

اللغة اإلنجليزية هى اللغة الرسمية للبالد، وهى أكثر اللغـات          
 .انتشاراً فى البالد

 :الجغرافيا االقتصادية للمملكة المتحدة
بلغ معدل الناتج القومى اإلجمالى للمملكة المتحدة نحو 

، %٢,٤  بمعدل نمو قدره٢٠٠١ عام Trillion تريليون ١,٤٧
كما بلغ معدل نصيب الفرد من الناتج القومى فى نفس العام 

 دوالر ويتوزع الناتج المحلى اإلجمالى على ٢٤,٧٠٠نحو 
لقطاع الزراعة، % ١,٧: حسب القطاعات االقتصادية إلى

 .لقطاع الخدمات% ٧٣,٤لقطاع الصناعة، % ٢٤,٩

وقد بلغ إجمالى القوى العاملة فى النشاط االقتصادى فى 



 مليون نسمة يعمل ٢٩,٧ نحو ٢٠٠١لمملكة المتحدة عام ا
منهم % ٢٥فى قطاع الزراعة، بينما يعمل % ١منهم نحو 

فى قطاع الصناعة، فى حين يعمل فى قطاع الخدمات نحو 
 .من إجمالى القوى العاملة فى نفس العام% ٧٤

عام % ٥,١وقد بلغ معدل البطالة فى بريطانيا نحو 
 ألهم األنشطة االقتصادية فى وفيما يلى دراسة. ٢٠٠١
 :بريطانيا

 : الزراعة-١
 ٧,٤تبلغ مساحة األراضى الزراعية فى بريطانيا حوالى 

وتقع أخصب . )من مساحة البالد% ٢٥حوالى (مليون هكتار 
األراضى البريطانية فى السهل اإلنجليزى، بينما فى اسكتلندا 
 وويلز ال تقوم الزراعة إال فى األودية، ولذا تركزت

المزروعات الجيدة من قمح وبنجز وخضروات فى حوض 
لندن وما حوله، بينما تنتشر المحاصيل الباقية من شوفان 

وتتركز أشجار . وشعير وبطاطس وكتان فى كل الجهات
الفاكهة فى الجنوب الغربى من بريطانيا بسبب حاجتها إلى 
ضوء الشمس، ولذا فإنتاج بريطانيا منها قليل، وأهم منتجاتها 

وعلى الرغم من أن بريطانيا تطبق أحدث . لتفاح والعنبا



األساليب العلمية فى الزراعة فإن إنتاجها الزراعى ال يكفيها 
فهى تعتمد على البلدان الزراعية المنتجة للمواد الغذائية مثل 

 .أيرلندا وفرنسا على وجه الخصوص

من إجمالى عدد % ١ويعمل فى قطاع الزراعة نحو 
 ٢٠٠١فى بريطانيا عام األيدى العاملة 

ويمكن حصر الملكية الزراعية لألراضى فى المملكة 
 :)١٥١(المتحدة إلى ثالثة أنواع هى

 : الملكية الزراعية الصغيرة الحجم-أ
 )٢( إيكر١٢٥ إلى ٢٥تتراوح مساحة المزرعة فيها من 

Acers) وتزرع مثل هذه المزارع عن )  هكتار٥٠ - ١٠
رضها، ويمثل هذا النوع من طريق أصحابها الذين يمتلكون أ

 .من إجمالى مساحة األراضى المنزرعة% ٣٥المزارع نحو 

 : الملكية الزراعية المتوسطة الحجم-ب
 إيكر ٦٢٠ - ١٢٥وتتراوح مساحة المزرعة فيها من 

                                              

 .٣٥٨حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ) ١٥١(
 .مترا مربعا٤٠٥٠اإليكر يساوي ) ٢(



وتزرع هذه المزارع عن طريق )  هكتار٢٥٠ - ٥٠(
التعاونيات الزراعية، ويمثل هذا النوع من المزارع نحو 

 .ساحة األراضى المنزرعة فى المملكة المتحدةنصف م

 : الملكية الزراعية الكبيرة الحجم-ج
 هكتار ويمتلك ٢٥٠وتزيد مساحة المزرعة فيها عن 

من إجمالى % ١٥النبالء معظم هذه األراضى التى تمثل نحو 
 .مساحة األرض المنزرعة

 : الثروة الحيوانية-٢
تصلح من أراضى بريطانيا % ٣٠على الرغم من أن 

من أراضى اسكتلندا % ٥٠لتربية الحيوان، فضالً عن 
. من أراضى ويلز، إال أن االهتمام بالحيوان محدود% ٥٠و

 مليون رأس فى ١٢,٤(وتتركز العناية بتربة الماسكية 
 ٣٠,٦(، واألغنام ) مليون رأس فى أيرلندا٧,٥) (بريطانيا

، ) مليون رأس فى أيرلندا٧,٢(، )مليون رأس فى بريطانيا
 مليون ٢,٤) ( مليون رأس فى بريطانيا٩,١(بجانب الخنازير 
، كما يربى الدجاج فى ٢٠٠٢وذلك عام ) رأس فى أيرلندا

 .أجزاء كثيرة من البالد



 : الثروة السمكية-٣
تعد حرفة صيد األسماك من أهم األنشطة التى تدر دخالً 
كبيراً على بريطانيا حيث يفيض عن حاجتها، وقد ساعدت 

الضحلة المحيطة ببريطانيا على غنى مياهها باألسماك البحار 
وأهم مناطق الصيد هى شط دوفر فى بحر الشمال والبحر 
األيرلندى وأهم األسماك التى يتم الحصول عليها من الناحية 

وتجمع . التجارية هى الكود والهادوك والرنجة والبلشارد
 والمحارات والقشريات على طول مياه األصدافوتصاد 

 .Essexحل كنت وإسكس سوا

 : الثروة المعدنية-٤
بدأ استخدام الحديد على نطاق واسع منذ نهاية القرن 
الثامن عشر عندما نشطت حركة الصناعة والمواصالت 
والتجارة، وكان التوسع فى عمليات صهر الحديد مظهراً 
عظيماً لبداية الصناعات المعدنية والهندسية، وارتبط ذلك 

الل حقول الفحم والتوسع فى استغالل بالتكالب على استغ
 التى بدأت فيها -مناجم الحديد، وهكذا زاد إنتاج بريطانيا 

 ألف طن من الحديد فى سنة ٢٠ من -صناعة الحديد 
 - ساعة ١٢ وهى كمية تنتجها بريطانيا حالياً فى - ١٧٤٠



، ثم زاد اإلنتاج فى نهاية ١٨٤٠إلى نصف مليون طن سنة 
 .)١٥٢(لى مليون طنالقرن التاسع عشر إ

وقد قل إنتاج بريطانيا من الحديد قلة كبيرة فى السنوات 
األخيرة، ألنها أقدم الدول استغالالً لمناجمها، وساعدها على 

ومعظم حديد . ذلك قرب مناجم الحديد من مناجم الفحم
ل فيه ق الذى ت-بريطانيا من نوع السيدريت القليلة الجودة 

حديد فى منطقة المرتفعات ويوجد ال% ٣٠نسبة الفلز عن 
الوسطى الممتدة من مقاطعة يوركشير فى الشمال الشرقى 
إلى إكسفورد فى الوسط، وتبلغ نسبة الفلز بخامات هذه 

ولكنها قريبة من مناطق الفحم كما أن % ٢٨المنطقة حوالى 
 مما جعل استغاللها اقتصادياً إلى -طبقات الحديد سميكة 

طقة يزيد على ثالث أرباع درجة ما يستخرج من هذه المن
إلى جانب هناك حديد . إنتاج بريطانيا من خامات الحديد

 وشمال النكشير، وحديد هذه Clevelandمنطقة كليفالند 
.  غير أن إنتاجها قليل للغاية-المنطقة من نوع الهيماتيت 

وتعتمد بريطانيا فى الوقت الحاضر على استيراد الحديد الخام 
                                              

الجغرافية الصناعية فى العالم، منشأة : فؤاد محمد الصقار) ١٥٢(
 .١٢٢، ص ١٩٨٠المعارف، اإلسكندرية، 



لجزائر وسيراليون وشمال أسبانيا، من الخارج خاصة من ا
، كما Narvikارفيك نومن السويد عبر الميناء النرويجى 

تستورد منطقة شيفلد الصناعية كميات كبيرة من الحديد الخام 
الذى يدخل فى صناعة الصلب والذى بدوره يدخل فى 

 .صناعة اآلالت القاطعة وآالت المائدة والسكاكين المنزلية

واعاً أخرى من المعادن الفلزية ولكن وتنتج بريطانيا أن
بكميات قليلة جداً ومن بين أهمها القصدير الخام الذى يعد فى 
جنوب غرب شبه جزيرة كورنول وحول مناطق كامبورن 

 ألف ٣٧٦، وقد بلغ إنتاج بريطانيا نحو Redruthوردوث 
وعلى الرغم من تواضع حجم هذا اإلنتاج . ١٩٩٨طن عام 

ثالث الدول األوروبية إنتاجاً للقصدير بعد إال أن بريطانيا هى 
وال يكفى إنتاج المملكة المتحدة من . كل من روسيا والبرتغال

القصدير حاجتها للصناعة ومن ثم تستورد حاجتها من 
 .ن ماليزيا ونيجيريا وبوليفيامالقصدير 

 خام النحاس من شبه جزيرة كورنول ولكن نكما يعد
صعب على المرء أن يصدق اإلنتاج اآلن ضيئل جداً حتى ي

من % ٧٥أن شبه جزيرة كورنول كانت تنتج يوماً ما نحو 
 .إجمالى إنتاج العالم من النحاس



ويعدن الرصاص من مواقع متفرقة من شمال إنجلترا 
 Darbyshire وداربى شير Island of Manوبجزيرة مان 
وقد انخفض اإلنتاج كثيراً فى السنوات . وجنوب اسكتلندا

 الزنك من مناجم كمبرالند التى كانت ن فى حين يعد.األخيرة
 طن سنوياً ومناجمها اليوم على ٧٠٠٠تنتج يوماً ما نحو 

وشك اإلفالس واإلغالق نظراً لتدنى اإلنتاج وارتفاع 
 .التكاليف

 صخر رجومن المعادن الالفلزية فى بريطانيا يستخ
وكمبرالند  . Aberdeenالجرانيت من منطقة أبردين 

الجيرى المغنيسى من شمال شرق إنجلترا وشرق والحجر 
والحجر الجيرى األوليتى الذى يتم تعدينه من . يوركشير

وتشتهر هذه المنطقة األخيرة بصناعة . منطقة بورتالند
ويستغل الصلصال الصينى . األسمنت األبيض البورتالندى

China Clay واألتريت من مناطق ديفون Devon وأحجار 
 .)١٥٣( Peterboroughن منطقة بيتربره البناء الجديدة م

                                              

 .٣٧٤ - ٣٧٣حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٥٣(



 : مصادر الطاقة-٥
ظلت بريطانيا تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة لفترة 
زمنية طويلة، حيث ارتبطت الصناعات البريطانية منذ قرنين 
من الزمن يتوفر الفحم فى كثير من المناطق إلى أن اكتشف 

 فى ١٩٧٥ والبترول عام ١٩٧١كل من الغاز الطبيعى عام 
أرضية بحر الشمال، وبذلك تعددت مصادر الطاقة فيها إلى 

 .جانب استخدامها للطاقة الذرية

 :وأهم مصادر الطاقة فى بريطانيا هى
 :الفحــــم

 تأثيراً كبيراً فى قيام الصناعة - وال يزال -كان للفحم 
وتطورها، كما ال يزال من أهم موارد الطاقة من ناحية 

بعد ان كان استخدام . الصناعةضخامة الكميات الداخلة فى 
الفحم قاصراً على االستخدامات المنزلية فى المناطق الباردة 

وقد بدأت زيادة أهمية الفحم فى الصناعة . التى يتوفر فيها
بعد اكتشاف قوة البخار واستغالل هذه القوة فى إدارة اآلالت 

ثم كانت عمليات التقطير االئتالفى للفحم . ١٧٦٩منذ عام 
 وكثير من المشتقات األخرى Cokeاج فحم الكوك واستخر



 .التى كانت أساس كثير من الصناعات الكيماوية

وتعتبر بريطانيا من أقدم دول أوروبا معرفة واستخداماً 
للفحم بصورة اقتصادية، وبها بدأ االنقالب الصناعى ومن ثم 
االستخدام العلمى للفحم كمصدر للطاقة، ومنها بدأ تصديره 

 جهات العالم، واحتلت بريطانيا بذلك ولفترات إلى مختلف
طويلة مبكرة مركز الصدارة فى اإلنتاج والتجارة الدولية 

 ٢٨٠ إذ وصل إلى ١٩١٣للفحم فبلغ إنتاجها أوجه سنة 
مليون طن كانت تصدر نحو ربعه إلى الخارج خاصة من 

 ١٩٢٩ سنة )١٥٤(موانى جنوب ويلز وشمال شرق انجلترا
دولة إلى التدخل فى قطاع الفحم بتأممه وبعدها، مما دفع بال

، فأغلقت المناجم الصغيرة غير االقتصادية فى ١٩٤٦سنة 
جدواها وطورت المناجم الكبيرة وفتحت مناجم جديدة 
بإشراف المكتب القومى للفحم ورغم كل هذه اإلجراءات فقد 

 حتى الوقت ١٩٥٢بدأ اإلنتاج بالتدهور من جديد بعد سنة 
 مليون ٥٥ نحو ١٩٩٥عد مساهمتها سنة الحاضر حيث لم تت

 .فقط من اإلنتاج العالمى% ١,٣طن أو ما يعادل 
                                              

(١) Norman, P., Success in Economic Geography, Jhon 

murray, London ١٩٨١. p. ١٥٧. 



وتنتشر حقول الفحم فى معظم أجزاء بريطانيا، قريبة من 
مناجم الحديد غالباً، مما ساعد على قيام أقاليم صناعية كبرى 
بها، حيث توجد عالقة وثيقة بين توزيع الفحم وتوزيع مناطق 

ى، بسبب قدمها فى التطور الصناعى، الصناعات الكبر
 وإلى حد كبير فى الوقت -وارتباط الصناعة فى أول عهدها 

 حتى ولو لم تكن بالقرب من هذه - بحقول الفحم -الحاضر 
الحقول مواد أولية كما فى منطقتى درام ونيوكاسل، وفى 

ومن . جنوب ويلز اعتماداً على استيراد الخامات من الخارج
التى ارتبطت بحقول الفحم البريطانية صناعة أهم الصناعات 

الحديد والصلب والصناعات الكيماوية المرتبطة بتقطير 
 .الفحم

وأهم حقول الفحم فى بريطانيا والتى يوضحها 
 :)١٥٥(هى) ٣٣(الشكل

 & Northumberland:  درام-حقول نورثمبرالند 
Durham 

وتقع هذه الحقول فى شمال شرق بريطانيا بالقرب من 
                                              

، مرجع سبق ذكره، ص ص الصقارصالح الشامى، فؤاد ) ١٥٥(
٣٥٣ - ٣٥١. 



، وتعتبر من أكبر الحقول وأحسنها موقعاً، Teesالتيز نهر 
وتمتد هذه الحقول مسافة طويلة على . ومن أكثرها إنتاجاً

الساحل الشمالى إلنجلترا إلى الشمال والجنوب من نهر التاين 
Tyne التى ارتبطت بالفحم - التى تقع عليه مدينة نيوكاسل 

صدير الفحم فى ارتباطاً كبيراً، والتى كانت من أهم موانى ت
ويمد فحم هذه المنطقة الصناعات المجاورة بحاجتها . العالم

 .من الطاقة

 Cumberland: حقل كمبرالند
وهو حقل ضعيف صغير يقع على الجانب الغربى من 

 .جبال البنين فى مقابل نيوكاسل

 Yookshire: حقل يوركشير

ويظهر فيها الفحم بالقرب من سطح األرض فى المنطقة 
 Nottinghamتد من ليدز فى الشمال إلى نونتنجهام التى تم

وتعتبر هذه الحقول من .  ميال٦٠ًفى الجنوب لمسافة تبلغ 
وتزداد أهميتها بالنسبة للمناطق . الحقول الهامة فى اإلنتاج

 .الصناعية فى إقليم ليدز وشفيلد ونونتنجهام وداربى



 :حقول النكشير
ن، وتعتبر امتداداً تقع على المنحدرات الغربية لجبال البني

وتتركز أعمال استخراج . لحقول يوركشير ناحية الغرب
 وخاصة حول مدينة -الفحم فى الجزء الجنوبى من النكشير 

 ويغذى الفحم صناعة القطن وصناعة الحديد Wiganويجان 
 .والصلب فى المنطقة

 Midlands" الميدالند"حقول وسط انجلترا 
 الميدالند الغربية أو وتمتد وسط البالد، وتعتبر منطقة

 من أهم المناطق المستخدمة Black Countryالبالك كنترى 
للفحم، وقد اتخذت أسمها من كثرة الدخان المنبعث من 
مصانعها ومن أفران صهر الحديد التى تعتمد على مورد 

وقد تنوعت الصناعات فى هذه المنطقة، . الفحم المحلية
لة والصناعات الخفيفة، وتتراوح بين الصناعات الصلبية الثقي

وربما كانت مدينة برنجهام أهم مدينة صناعية فى إقليم 
 -الميدالند، كما أنها من أهم الصناعات الصلبية فى البالد 

بالرغم من أنها ال تقع مباشرة فى حقول الفحم، وقد شقت لها 
 .بعض القنوات المائية، لنقل الفحم وغيره من البضائع



حقول أخرى أقل أهمية من بينها كما توجد فى بريطانيا 
 .حقل كنت الذى يقع وسط منطقة زراعية

وهكذا فإن الفحم لعب دوراً هاماً فى االقتصاد 
البريطانى، فهو أهم مواردها المعدنية وأحد صادراتها 
الرئيسية من المواد الخام، وتمتلك بريطانيا احتياطياً كبيراً 

عادل نصف  مليار طن أو ما ي١٠٠من الفحم يقدر بنحو 
 :)١٥٦(االحتياطى األوروبى منه

 :البترول
كان النظر إلى قارة أوروبا دائماً على أنها فقيرة بصورة 

إال أن ) عكس الفحم(عامة فى هذا المصدر للطاقة 
االكتشافات الفرعية والحديثة تشير إلى إمكانية وجود هذه 
المادة بكميات كبيرة فى بعض أجزاء القارة كاألجزاء 

ويعتبر الحوض األخير . نها، وكذلك بحر الشمالالروسية م
 .من أهم مصادر النفط فى أكثر دول القارة الصناعية

وتحتل بريطانيا المركز الثانى على مستوى القارة 
                                              

(١) Norman, P., Success in Economic Geography, 

op.cit., p. ١٥٦. 



األوروبية باستثناء دول الكومنولث الروسى حيث بلغ إنتاجها 
 Piper وأهم حقولها بيبر ١٩٩٦ مليون برميل يومياً عام ٢,٧

 Flotta وينقل إنتاجهما إلى ميناء فلوتا Claymoreوكليمور 
 وينقل بترولها Fortiesوحقول فورتيز . فى جزء أوركتى

 وحقول جوزفين وأوك Fergusإلى ميناء سانت فيرجس 
 وحقول ماجنوس Tessideوينقل بترولها إلى ميناء تيسيد 

Magnus وتيستل Thistle وهيثر Heather وينقل بترولها 
ند، وإلى بعض هذه الموانى ينقل البترول إلى جزر شتال
 .)١٥٧(النرويجى أيضاً

 :الغاز الطبيعى
يستخرج الغاز الطبيعى أساساً من منطقة بحر الشمال 
الذى تقتسمه كل من النرويج وهولندا وبريطانيا، ولذلك تنتج 

 مليار متر مكعب، وهى ٧٣ - ٦٦بريطانيا فيما يتراوح بين 
وتحتل بريطانيا . تاج العالمىمن جملة اإلن% ٢,٧تسهم بنحو 

المرتبة الخامسة بين دول العالم، وتتمثل حقول اإلنتاج فى 

                                              

جمعة طنطيش، محمد السماك، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٥٧(
٣٨٧ - ٣٨٦. 



 من النرويج Friygاألولى هى حقول فريج : أربعة مناطق
وجزر شتالند وينقل إلى مدينة فرارسبورجن وحقل ثانى ينقل 

، والحقل الثالث هو حقل فيكينج Hullإنتاجه إلى مدينة هل 
Vikingتاجه إلى مدينة لوث، والحقل الرابع ينقل  وينقل إن

) ٣٤(إنتاجه إلى مدينة لوويستوف، ويوضح الشكل رقم 
 .حقول البترول والغاز الطبيعى فى بريطانيا

 :الكهرباء
تعتبر الكهرباء مصدراً ثانوياً للطاقة وليس أولياً لها، ذلك 
ألنها ال تؤخذ من الطبيعة مباشرة، بل تولد عن طريق 

مولدات يصنعها اإلنسان، فهى بواسطة طاقة، مصدر آخر لل
باألحرى صورة من صور الطاقة وليس مصدر من 

 .مصادرها

وقد بلغ إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى بريطانيا 
 .٢٠٠٠عام ) س.و.ك( بليون كيلو وات ساعة ٣٥٥,٧نحو 

ويتم إنتاج الكهرباء من عدة مصادر حيث يمثل الوقود 
القوى % ٧٣,٢٦) الغاز الطبيعىالبترول و(الحفرى 

، وموارد %٢٢,٩٧، الطاقة النووية %١,٤٦الكهرومائية 



 .وذلك فى نفس العام% ٢,٣١أخرى 

وقد بلغ إجمالى استهالك بريطانيا من الكهرباء عام 
وتصدر بريطانيا ) س.و.ك( بليون ٣٤٥,٠٣٢ نحو ٢٠٠٠
 ١٤,٣٠٨، فى حين تستورد نحو )س.و.ك( بليون ١٣٤نحو 

 ).س.و.ك(بليون 

 :الصناعة
نظراً ألهمية الفحم كمحدد لموقع الصناعات المختلفة  

فى بريطانيا خاصة فى المراحل األولى من الثورة الصناعية، 
أخذت كل الصناعات تتركز فى حقول الفحم ماعدا منطقة 

ولذا فإنه من الطبيعى أن تتركز . واحدة، وهى منطقة لندن
رافق البحرية وخاصة الصناعات حول حقول الفحم وحول الم

القريبة من تلك الحقول، فكل منطقة فحمية هى فى نفس 
 .الوقت منطقة صناعية

وأهم العوامل التى ساعدت على قيام الصناعة فى 



 :)١٥٨(بريطانيا هى

 كثرة وجود الفحم الذى أصبح أهم مولد للقوى -أ
 .المحركة الجديدة وهى قوة البخار

 . الفحم وجود مناجم الحديد بجوار مناجم-ب

 . مهارة العمال البريطانيين-ج

م ل وقوع بريطانيا فى مركز متوسط بالنسبة للعا-د
التجارى بعد كشف طريق رأس الرجاء الصالح وكشف 
أمريكا، وزيادة أهمية المحيط األطلنطى مما مكنها من 
استيراد المواد األولية وتصنيعها وإعادة تصديرها بأسعار 

م األسواق العالمية وهى غرب معتدلة، وذلك لقربها من أه
 .أوروبا وشرق أمريكا

خم مما ساعد ض امتالك بريطانيا أسطول تجارى -هـ
على نقل صادراتها ووارداتها بسهولة، أى أنها ال تعتمد على 

 .غيرها فى نقل ما تحتاجه
                                              

جغرافية العالم دراسة إقليمية، : يد غالب وآخرونمحمد الس) ١٥٨(
إعداد دولت أحمد صادق، مكتبة ) آسيا وأوروبا(الجزء األول 

 .٤٣٥، ص ١٩٨٩األنجلو المصرية، القاهرة، 



 ظروف بيئتها البحرية التى جعلتها بعيدة لدرجة -و
 قالقل فى وثدكبيرة عن كل ما يؤدى إلى اضطرابات أو ح

 .حياتها الصناعية

وأهم الصناعات البريطانية هى الصناعات المعدنية وهى 
التى تعطى لبريطانيا قوتها الصناعية، وتضم صناعة بناء 

جنوب ويلز، (والسكك الحديدية ) جالسجو، مدلسبور(السفن 
وصناعة األسلحة والمحركات والسيارات ) ثلندن، بليمو

ربائية التى تنتشر دون تمييز فى والطائرات واألجهزة الكه
مناطق الفحم وخاصة فى الوسط وفى الجهات التى يسهل 

 ).لندن، النكشير(الحصول فيها على أيدى عاملة متقنة 

وتعتبر صناعة الغزل من الصناعات الهامة والمتطورة 
فى بريطانيا، ومن أهم مناطق صناعة المنسوجات الصوفية 

كتلندا وخاصة جالسجو المشهورة يمكن اإلشارة إلى اس
وأيضاً منطقة يوكشير المشهورة ) صوف تويد المشهور(

درزفيلد، يليدز، وه(بصناعة الصوف وخاصة فى مدن 
وتتفوق صناعة المنسوجات القطنية على ). وهليفاكس

الصوفية التى تعتبر من أهم الصناعات البريطانية والتى 
لتركيز تتركز بصورة خاصة فى منطقة النكشير التى يظهر ا



أيضاً ضمن مناطق النكشير ذاتها، فتركز هذه الصناعة 
يظهر فى المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية 

 .الشرقية دون المناطق الغربية

ويظهر فى النكشير التخصص الصناعى بمعنى وجود 
مصانع للغزل مستقلة عن مصانع النسيج، وعن تلك التى 

لتبييض والصباغة وصناعة الغزل تقوم بالعمليات النهائية، كا
تتركز فى الركن الجنوبى الشرقى من النكشير، والنسيج فى 

كما نجد أن هناك . المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية
مناطق متخصصة فى الغزل الرفيع وأخرى فى الخشن، 

 .وهكذا هو الحال فى النسيج

ومما ال شك فيه أن تركز صناعة المنسوجات القطنية 
توفر الرطوبة (طقة النكشير كان نتيجة لعوامل طبيعية فى من

أساس (وأخرى بشرية ) والمياه والفحم كمصدر للطاقة
وفقر فى الزراعة ساعد على االعتماد على مورد ) تاريخى

 ).آخر، والمواصالت

ويوجد فى الجزر البريطانية صناعات أخرى، مثل 
 الصناعات الكيماوية وعلى رأسها صناعة الورق ولبه،

تتركز بجميع فروعها فى مناطق الفحم مثل درام والنكشير 



لكارتشوك فى منطقة اوصناعة و. وجنوب ويلز وحول لندن
الوسط فى بورتون، وصناعة المتفجرات فى جنوب ويلز 
واسكتلندا ونورثمبرالند، وصناعة الشباك الالزمة للصيد مع 
، تعبئة األسماك فى جرسبى وموانى إيست انجيليا واسكتلندا

أهم الصناعات فى المملكة ) ٣٥(وتوضح الخريطة رقم 
 .المتحدة

 :المناطق الصناعية فى بريطانيا
من خالل العرض السابق يتضح أن الصناعات 
البريطانية تتركز فى مناطق بعينها دون األخرى، بحيث 
يمكن تمييز عدة أقاليم صناعية حيث نجد أن كل إقليم 

هم هذه األقاليم وأ. صناعى يتخصص فى صناعات معينة
 :)١٥٩(الصناعية هى

 : إقليم اسكتلندا-١
وأهم صناعاته هى تعدين الفحم والحديد فى كاليد 

) جالسجو، وهاملتون(وفورث، وصناعة الحديد والصلب 
جالسجو، (وصناعة غزل القطن ) جالسجو(وصناعة السفن 

                                              

 .٣٧٥ - ٣٧٣دولت صادق، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٥٩(



 ).هوك، ودمفز(وصناعة نسج الصوف ) وبزلى

 : إقليم شمال بريطانيا-٢
 :مل عدة مناطق صناعية أهمهاويش

 : درام- منطقة نورثمبرالند -أ
وأشهر صناعاتها تعدين الفحم وصناعة الحديد والصلب 

 .وبناء السفن، ومركزها الصناعى نيوكاسل

 : منطقة يوكشير-ب
نسج الصوف الذى ساعد على وجوده توفر الصوف 
الخام فى مناطق الرعى فوق هضاب يوركشير ومرتفعات 

 .هليفاكسوأهم مراكز صناعة الصوف ليدز، و. البنين

 ):شيفلد، وداربى( األجزاء الجنوبية -ج
ع والصفائح الفوالذية واآلالت القاطعة دافصناعة الم

 .والقاطرات وعربات السكك الحديدية

 : منطقة جنوب النكشير-د
صناعة غزل القطن ونسجه حيث تعتبر مدينة ليفربول 

م مراكز الصناعات القطنية مركزاً لتجارة القطن الخام، وأه
 .بالك برن، وأولدهام، وبولتن



 : إقليم وسط بريطانيا-٣
والمعروف باسم بالك كنترى الغنى بالفحم والحديد، 
وتعتبر برمنجهام مركز هذا اإلقليم المشهور بالصناعات 

 .المعدنية والحديدية

 : إقليم جنوب ويلز-٤
حم ويشتهر بصناعة صهر المعادن وصنعها لكثرة الف

والحديد، ولقربها من كورنول التى تمدها بالنحاس 
والرصاص والقصدير والزنك، وأهم مراكز الصناعة هى 

 .دوليس، وكاردف وسوانسى

 : إقليم شمال شرق أيرلندا-٥
وأهم صناعاتها هى صناعة الكتان، وصناعة بناء السفن 

 .وأهم مراكز الصناعة هى بلفاست

 : إقليم لندن الصناعى-٦
ن حقول الفحم وعدم عم من بعد مدينة لندن على الرغ

. وجود موارد ذات أهمية غير نهر التايمز الصالح للمالحة
ورغم افتقارها إلى كثير من مقومات الصناعة فقد تطورت 
لندن إلى أن أصبحت أهم مركز صناعى فى بريطانيا ويرجع 

 :ذلك لألسباب اآلتية



ل  كانت لندن مركزاً لتجمع سكانى ضخم حتى قب-١
ففى أواخر القرن السابع عشر وصل عدد . الثورة الصناعية

 ألف نسمة، أى شخصاً واحداً من كل عشرة ٧٠٠سكانها 
وعندما جاءت الصناعة كان . بريطانيين كان يسكن لندن

 .هناك مستهلكون وعمال بأعداد وفيرة

 كانت لندن المركز التجارى للدولة وعبر مينائها تمر -٢
وكانت النتيجة أن . ريطانيا الخارجيةثالثة أرباع تجارة ب

تجمعت بها البنوك وشركات التأمين وبيوت السمسرة، وهذا 
ووجدت الصناعات التى تعتمد . أدى بدوره إلى نمو المدينة

على المواد الخام المستوردة أو على األسواق األجنبية 
 .لتصريف منتجاتها فى لندن موقعاً ممتازاً لمصانعها

جار األثرياء فى المدينة تمتلك وتتحكم  كانت طبقة الت-٣
فى رأس مال ضخم لالستثمار فى األنشطة الصناعية 

 .المختلفة

وكانت النتيجة أن ازدهرت لندن إبان الثورة الصناعية 
ويوجد بها . وأصبحت اليوم موطناً لخمس سكان بريطانيا

مختلف أنواع الصناعات كصناعة المالبس الجاهزة والمواد 
وصناعة تكرير ) شيكوالته والبسكويت، والمطاحنال(الغذائية 



البترول وإنتاج العربات وصناعة المعدات واألجهزة 
كما تقوم لندن باستقبال الواردات . الكهربائية والطائرات

وخاصة الزراعية منها وتجهيزها للتوزيع فى شتى جهات 
 .بريطانيا

 : التجارة الخارجية-٧
 بليون دوالر ٢٨٧بلغ حجم الصادرات البريطانية نحو 

، فى حين بلغ حجم الواردات فى نفس السنة نحو ٢٠٠١عام 
 بليون دوالر، وهذا يدل على وجود عجز فى الميزان ٣٣٧

 . بليون دوالر٥٠التجارى البريطانى يصل إلى 

السلع والمنتجات : وأهم الصادرات البريطانية هى
ائية  المواد الغذ- اآلالت والمعدات –الصناعية سواء الوقود 

 . األقمسة الصوفية والقطنية- المشروبات والتبغ -

دول : وأهم الدول التى تقوم بريطانيا بالتصدير إليها هى
من الصادرات موزعة % ٥٤االتحاد األوروبى وتستقبل 

، %٧، هولندا %٩، فرنسا %١١ألمانيا : (على النحو التالى
% ١٥، فضالً عن الواليات المتحدة التى تستقبل %)٧أيرلندا 

 وتمثل أهم واردات ٢٠٠٠من صادرات بريطانيا عام 
بريطانيا فى المواد الخام الالزمة لصناعتها وعلى رأسها 



 .الحديد والقطن والبترول ثم المواد الغذائية

وأهم الدول التى تستورد منها بريطانيا هى دول االتحاد 
من وارداتها % ٤٨األوروبى والتى تصدر لبريطانيا نحو 

، %٧، فرنسا %١١ألمانيا : ( على النحو التالىوهى موزعة
من % ١٣،  كما تسهم الواليات المتحدة بنحو %)٦هولندا 

% ٥واردات بريطانيا، فضالً عن اليابان التى تسهم بنحو 
 .)١٦٠(٢٠٠٠وذلك عام 

 :جغرافية النقل
تمتلك المملكة المتحدة شبكة مواصالت جيدة للغاية، 

 British Transportلبريطانية وتدير هذه الشبكة هيئة النقل ا

Commission تها النقل راد وتخضع إل١٩٤٨ منذ عام
. بالطرق والسكك الحديدية والقنوات المالحية المائية الداخلية

 Ulsterوفى شمال أيرلندا، تدير هيئة أولستر للنقل 

Transport Authority حركة ١٩٤٨ المنشأة أيضاً فى عام ،
وفى . زميلتها البريطانيةالمواصالت بنفس اختصاصات 

                                              

(١) http://www.greek., op.cit. 



جمهورية أيرلندا تدار المواصالت البرية عن طريق هيئة 
  .Coras Iompair Eireannمندمجة تسمى 

وتخدم السكك الحديدية والطرق البرية كل جزء من 
 وال -أنحاء بريطانيا، وحركة النقل فى كل مكان كثيف جداً 
يدة بأكثر توجد بقعة من بقاع بريطانيا تبعد عن السكك الحد

وقد أممت السكك الحديدية وأصبحت . من ثمانية كيلومترات
السكك الحديدية البريطانية "ملكاً للدولة، وتعرف اآلن باسم 

British Railways وتتم إدارتها إقليمياً، وتماثل األقاليم فى 
األسم واالمتداد النظم التى كانت متبعة أيام كانت ملكاً 

 .)١٦١(للشركات، أو القطاع الخاص

وقد بلغ إجمالى خطوط السكك الحديدية فى بريطانيا نحو 
 كم خطوط مكهربة، والباقى ٤٩٢٨ كم منها نحو ١٦,٨٧٨

كم خطوط مزدوجة، وتجدر اإلشارة إلى أن ١٢,٥٩١هو 
معظم حركة نقل الشركات تتم عبر السكك الحديدية لمسافات 
طويلة، وهناك حركة نقل عظيمة الكثافة فى ضواحى المدن 

                                              

 - ٣٢٥جودة حسنين جودة، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٦١(
٣٢٦. 



 .كبيرة، خاصة إقليم لندنال

وتمتلك بريطانيا شبكة كثيفة جداً من الطرق ومعظمها 
طرق مرصوفة، وقد بلغ إجمالى طول الطرق فى بريطانيا 

 كما ، كم طرق سريعة٣٣٠٣ كم منها نحو ٣٧١,٦٠٣نحو 
 كم، بينما بلغ ٣٢٠٠بلغ طول الطرق المالحية المائية نحو 

 كم لنقل ٩٣٣ نحو  منها١٨,٧٢٦طول خطوط األنابيب نحو 
 كم لنقل المنتجات البترولية، ٢٩٩٣البترول الخام، و

 .كم لنقل الغاز الطبيعى١٢,٨٠٠

وتمتلك بريطانيا أسطول تجارى بحرى يقوم بنقل خمس 
الخدمات البحرية العالمية، ويدل على نشاط بريطانيا البحرى 

ويتكون األسطول . خم عبر البحارضالعظيم حجم تجارتها ال
 سفينة ذلك عام ٢١٢ التجارى البريطانى من البحرى
٢٠٠١. 

ولبريطانيا موانى عديدة تتناسب مع أهميتها كأمة بحرية 
ت كل الموانى من التدمير والخراب من نوقد عا. تجارية

جراء الغارات الجوية أثناء الحرب العالمية الثانية، حتى أن 
ار بعضها كان يتوقف عن العمل تماماً لعدة أيام بسبب الدم

وقد استعادت الموانى . الذى يلحق بالمرافئ وتجهيزاتها



 .قدرتها، وتم تحديثها لتواجه حركة التجارة النشطة المتزايدة

وفى المملكة المتحدة ست موانى رئيسية تقوم بنحو 
من قيمة حجم األعمال التجارية والمالحية الخارجية، % ٧٥
لندن : وهذه الموانى هى. من حجم تلك األعمال% ٦٠مو ينو

 ومانشستر وسوت هامبثون Hullوليفربول وهل 
Sothamtonوجالسجو . 

 مطاراً ٣٣٢ منها ا مطار٤٧٠وتمتلك بريطانيا نحو 
 مطاراً بدون هذه ١٣٨ ونحو ،مجهزة بممرات جوية

 مطاراً الستقبال الطائرات ١٣الممرات، كما تمتلك نحو 
 .الهليكوبتر

 ١٣فون ونحو  مليون تلي٣٤,٨٧٨وتمتلك بريطانيا نحو 
كما يوجد فى ). الموبايل (Mobileمليون تليفون محمول 

 ، FM محطة ٤٣١، AM محطة إذاعة ٢١٩بريطانيا نحو 
 ، وقد بلغ Shortwaveوثالث محطات للموجات القصيرة 

.  مليون نسمة٨٤,٥عدد مستمعى اإلذاعة فى بريطانيا نحو 
إلى  باإلضافة )١٦٢( محطة تليفزيونية٢٢٨وتمتلك بريطانيا 

                                              

 .كل محطة تليفزيونية تمتلك العديد من القنوات التليفزيونية) ١٦٢(



 . وحدة متنقلة لبث البرامج المختلفة٣٥٢٣

 ٣٠,٥وقد بلغ عدد مشاهدى التليفزيون فى بريطانيا نحو 
كما بلغ عدد مستخدمى شبكة المعلومات . مليون مشاهد

 .٢٠٠١ مليون نسمة عام ٣٣) اإلنترنت(الدولية 

 :المدن فى المملكة المتحدة
 London: لندن

 العصر الرومانى يرجع تاريخ المدن فى بريطانيا إلى
وكانت مدينة لندن الواقعة فى حوض لندن عند رأس مصب 
نهر التايمز من أهم المدن ولعلها كانت قائمة هناك قبل ذلك 

وموقع وموضع المدينة يوفران لها مزايا . بزمان طويل
كثيرة ساعدتها على أن تصبح المدينة الكبرى النجلترا 

فقد كانت مكان . معوإحدى المدن ذات الصدارة فى العالم أج
واألرض المرتفعة إلى الشمال من . أول جسر على التايمز

كما أن توفر الحصى . النهر جعلت الدفاع عن المدينة ممكناً
ورواسب الرمال أتاحت مواد البناء ومورداً جيداً للماء، فقد 
كانت المنطقة يوجد بها بعض الغابات القليلة ويمكن زراعتها 

دنى صالح للمالحة بحيث تعبره السفن والتايمز األ. بسهولة



إلى المحيط األطلنطى، مما سهل اتصال المدينة ببحر الشمال 
ولقد كانت لندن من زمن . والمحيط األطلنطى والعالم أجمع

طويل صاحبة الصدارة فى تجارة توزيع السلع، ففيها تصنف 
المواد الخام القادمة من كل أنحاء العالم، وتجهز ويعاد 

. كسلع مصنعة إلى بقاع أخرى من أوروباتصديرها 
 .)١٦٣(واإلمبراطورية، وسائر دول العالم

ولقد أخذت المدينة فى النمو حتى بلغ عدد سكانها فى 
واستمرت الزيادة فى .  ألف نسمة٥٠القرن الرابع عشر نحو 

، ١٦٠٠ ألف نسمة عام ٢٢٥القرون التالية فبلغت نحو 
وفى القرن ، ١٧٠٠وبلغت نصف مليون نسمة فى سنة 

 ألف نسمة واحتلت ٨٠٠الثامن عشر ارتفع العدد فصار نحو 
مركزها كميناء لتجارة بحرية واسعة النطاق وعاصمة 

ت بذلك باريس فى قافف. ألمبراطورية مترامية األطراف
 هذا القرن حتى كان ىأهميتها ونشاطها التجارى، ولم ينته

ر  ألف نسمة، ومع تطو٨٥٠عدد سكانها قد ارتفع إلى 
                                              

مدن العالم دراسة فى نمو : وليمز. برون، جاك ف. ستانى د) ١٦٣(
المواطن الحضرية فى أنحاء الكرة األرضية، ترجمة نظمى لوقا، 

 .٢١٢ - ٢١٠مطبوعات كتابى، القاهرة، ص ص 



النشاط الصناعى فى القرن التاسع كان لذلك أثره البعيد على 
عامة اإلمبراطورية فقد تضاعف عدد سكانها خمس مرات 

وواصلت المدينة نموها بعد ذلك حيث بلغ . خالل هذا القرن
وواصلت . ١٩٥٠ مليون نسمة عام ٨,٤عدد سكانها نحو 

 المدينة نموها بعد ذلك فى القرن العشرين حتى بلغ عدد
سكان إقليمها المدنى التى تبعد حدوده عن مركز المدينة بنحو 

وهكذا . ١٩٦١ نسمة فى عام ١٢,٤٦٥,٩٤١ كم نحو ٦٤
صارت لندن أكبر نطاق مدنى فى أوروبا والثالثة فى العالم 

 .)١٦٤( يوكوهاما-بعد نيويورك وطوكيو 

 نحو ١٩٧٤ولم يتجاوز تعداد لندن الكبرى فى سنة 
ة نمو مناطق خارج نطاقها وهجرة  نسمة، نتيج٧,١٦٧,٠٠٠
وبلغ مجموع سكان . ين إلى مدنى أخرىنعدد من اللندي

 مليون نسمة فى عام ١١منطقة لندن الحضرية حوالى 
 وهى ٢٠٠٢ مليون نسمة عام ١١,١٥، وارتفع إلى ١٩٨٠

بذلك تعد المدينة الخامسة فى العالم من حيث عدد السكان بعد 
كسيكوسيتى م، )حدةالواليات المت(كل من نيويورك 

                                              

فية العمران، منشأة المعارف، جغرا: عبد الفتاح محمد وهيبه) ١٦٤(
 .٢٨٨، ص ١٩٧٢اإلسكندرية، 



الواليات (، لوس أنجلوس )اليابان(، طوكيو )المكسيك(
، وكثافة ٢ كم١٥٨٠ وتبلغ مساحة لندن الكبرى )١٦٥()المتحدة
 .)٢(٢كم/  نسمة٤٥٣٦سكانها 

. ويمكن تقسيم المدينة إلى مناطق، لكل منها خصائصها
فالمنطقة الوسطى تحدها محطات السكك الحديدية الرئيسية 

وال تتجاوز مساحة . فى أواخر القرن التاسع عشرالتى بنيت 
وال يعيش بهذا . من المساحة الكلية المبنية بها% ١قلب لندن 

 مليون نسمة ٢ ألف نسمة، ولكن أكثر من ٢٥القلب سوى 
يعملون هناك أثناء النهار، ومعظمهم يعملون فى متاجر 
التجزئة وفى المؤسسات المالية والحكومة ودور النشر 

                                              

(١) http://www.nkwait., op.cit. 

 نسمة ١١,٩٥٠,٠٠٠ نحو ٢٠٠٥بلغ عدد سكان مدنية لندن عام) ٢(
وبذلك احتلت المرتبة العشرون على مستوى العالم بعد كل من 

طوكيو، مكسيكوسيتي، سيول، نيويورك، ساوباولو، بومباى، : مدن
دلهي، لوس أنجلوس، جاكرتا، أوزاكا، كلكتا، القاهرة، مانيال، نيو

. كراتشى، موسكو، سنغهاى، بوينس أيرس، دكا، وريودى جانيرو
والجدير بالذكر أن مدينة طوكيو عاصمة اليابان تعد أكبر مدينة في 

 مليون ٣٤العالم من حيث عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها نحو 
 .٢٠٠٥نسمة عام 



وفى وسط المدينة . ن، وفى الفنادق والمطاعمواإلعال
صناعات على نطاق صغير، كما توجد هناك المؤسسات 
. الثقافية من متاحف وصاالت موسيقى ومبان عامة ومسارح

ومعظم هؤالء العاملين يأتون يومياً بالقطار أو الحافالت أو 
المترو أو السيارات الخاصة من خارج لندن، األمر الذى 

ختناق أو االكتظاظ، وهو من أكبر مشكالت يزيد من اال
 .لندن

ويحيط بالمنطقة المركزية الدائرة الداخلية، وهى منطقة 
.  كم٦,٤ - ٤,٨غير منتظمة اتساعها يتراوح ما بين 

والبيوت والمبانى فى هذه المنطقة عمرها أكثر من قرن 
وربع، فقد بنى معظمها فى القرن التاسع عشر، ومعظم سكان 

لية هذه من فقراء وأغنياء يعيشون فى شقق، حيث لندن الداخ
ويعيش ). ٢كم/ نسمة٩١٠أكثر من (ترتفع الكثافة السكانية 

السكان الفقراء غالباً فى الجنوب والشرق، أما األغنياء 
ومع أن . والمديرون والمهنيون فيعيشون فى الشمال والغرب

لندن الداخلية منطقة سكنية أساساً؛ إال أن هناك صناعات 
كذلك توجد الصناعات على . صغيرة فى ورش متناثرة فيها

امتداد نهر التايمز، وال سيما على الضفة الجنوبية وقد نمت 



المنطقة الخارجية أثناء القرن العشرين، وال سيما فيما بين 
وكثافة السكان هنا أقل، وينتشر فى هذه . العالميتينالحربين 

 .المساحات الخاليةالمنطقة بيوت لألسرة الواحدة ومزيد من 

وكثيرون من سكانها يذهبون يومياً للعمل فى المنطقة 
 .الوسطى أو المركزية

. وهناك متاجر كثيرة ومصانع فى المنطقة الخارجية
وتبدو التجمعات الصناعية على امتداد التايمز، وقرب مطار 

ومنطقة . هيثرو، ومتناثرة فى المنطقة كلها، كما فى وادى لى
 كم ابتداء من جسر لندن ١٦لهامة تمتد أحواض السفن ا

ضى اهابطة مع النهر، ألن هذه األحواض بنيت أساساً فى أر
أما مجرى التايمز الرئيسى . المستنقعات التى تحف بالتايمز

فيمكنه أن يتسع إلبحار سفن الشحن عابرة المحيط، وقد 
أعدت تدابير هندسية لتعميق المجرى ومواجهة اختالف 

.  متراً أو أكثر٢,٤سبب المد الذى يصل إلى مستوى الماء ب
وهذه األحواض تتعامل هى ومخازنها الهائلة فى أنواع كثيرة 
من البضائع، مما أدى إلى إنشاء شركات كبيرة للتخزين 

وقد هجرت اآلن . والصناعات عند الطرف الشرقى للندن
 .معظم األحواض والمخازن القريبة من وسط المدينة



رجية الحزام األخضر، وهى منطقة من ويحيط بلندن الخا
المتنزهات واألراضى الفضاء الخضراء وضع تعميمها فى 

، وكان الغرض ١٩٣٥ ولم تكتمل إال فى سنة ١٨٨٠سنة 
 كم تقريباً يكون ١٦منها إنشاء حزام من األراضى باتساع 

. مفتوحاً أمام الناس للنزهة ولوقف زحف التوسع الحضرى
كل ورش متناثرة منها، كذلك وتوجد صناعات صغيرة فى ش

توجد الصناعات على امتداد التايمز، والسميا على الضفة 
 .)١٦٦(الجنوبية

أما المنطقة السريعة النمو وراء الحزام األخضر فتسمى 
 كم من ٨٠المنطقة الحضرية الخارجية فتمتد إلى مسافة 

مركز لندن وتضم األحياء الجديدة التى خططت لتمتص 
 .اق عند وسط لندنبعض الضغط واالختن

وتعانى مدينة لندن ومنطقتها من العديد من المشكالت 
الكبرى والتى من أهمها الطلب المتزايد لفرص العمل، 
واختناق معظم شرايين المرور، والنمو غير المنسق للندن 

                                              

مدن العالم، مرجع سبق : وليمز. برون، جاك ف. ى دستانل) ١٦٦(
 .٢١٥ذكره، ص 



الخارجية، فضالً عن ارتفاع معدل التلوث التى تعانى منه 
 .المدينة

لندن هى عاصمة بريطانيا وتجدر اإلشارة إلى أن مدينة 
والمركز المالى واإلدارى، ويقبل العديد من السياح على 
مدينة لندن ألنها تضم العديد من المزارات السياحية والتى 

 :)١٦٧(من أهمها

     .ساعة بيج بن* 

 ).متحف مدام توسو(متحف الشمع * 

     .دار البرلمان* 

 .المتحف البريطانى * 

   ).رافا لجار سكويرت(ر غميدان الطرف اآل* 

 .قصر باكنجهام، والحرس الملكى* 

     .قاعة هيوارد للفنون* 

                                              

الدليل السياحى، : دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر) ١٦٧(
 .٣١٢، ص ١٩٩٩اإلصدار الرابع، الكويت، 



 .مبنى برج لندن* 

     .متحف وسائل المواصالت* 

 .حديثة هايديد بارك* 

     .حديقة يرجنتس بارك* 

 .ميدان بيكاديللى* 

 .١٧١١كاتدرائية سانت بول التى بنيت فى عام * 

ك وليم الفاتح فى القرن جسر لندن الذى بناه المل* 
 .الحادى عشر على نهر التايمز

 .مبنى لويدز أكبر تجمع لشركات التأمين فى العالم* 

مبنى الباربيكان الذى يحتوى على مجمع فنى يضم * 
كل من شركة شكسبير الملكية وأوروكسترا لندن 

 .السيمفونى

    .حديقة الحيوان فى لندن* 

 .نة كلهامترو األنفاق الذى يلف المدي* 

جسر البرج وهو من أشهر الجسور فى العالم، ويمكن * 
الصعود إلى حجرة التحكم ورؤية الجسر وهو يفتح 



كما يمكن مشاهدة المبانى التى . لحركة السفن فى النهر
يعود تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر 

 .فى الشوارع واألزقة الضيقة داخل المدينة

    .تمينستر الشهيرةكاتدرائية الوس* 

 .متحف فكتوريا وألبرت* 

حى الوست إند والذى يحتوى على عدة مسارح ودور * 
 .السينما والمطاعم والفنادق والمالهى الليلية

ترى نأماكن التسوق والتى أهمها شارع أكسفورد وكوف* 
 .جاردنز، وشارع ريجنت، وشارع بوند

يطانيا يجدر بعد استعراضنا لمدينة لندن أهم المدن فى بر
األخرى فى البالد التى من  بنا أن نتعرض لبعض المدن

 :أهمها 

  Manchester: مانشتر
، وتضم ٢٠٠٢ مليون نسمة عام ٣ويبلغ عدد سكانها 

 مدينة صغيرة تابعة تبعد عن المدينة األم بمسافة تتراوح ١٢
 كم وهى مجمعة سكنية تقع فى إقليم شاشير ١٣ - ١٠بين 

وهى مركز مالى، كما . ى لمرتفعات البنينعلى الجانب الغرب



يتركز فيها صناعة المنسوجات القطنية، وترتبط بميناء 
 Merseyليفربول الواقع إلى الغرب منها على خليج مرزى 

بقناة مالحية هامة يمكن لبعض سفن المالحة منها من البحر 
 .طريق هذه القناة المالحية األيرلندى ومنها إلى مانشستر عن

 Birmingham: امبرمنجه
هى عبارة مجمعة سكنية ضخمة تمتد على مسافة تبلغ 

 كم، ويبلغ عدد سكانها بما فيها الضواحى أكثر ٤٦٠أكثر من 
، وتختلف برمنجهام عن بقية ٢٠٠٢ مليون نسمة عام ٤من 

المجمعات فى أنها ال تقع فى واد وإنما تقع على خط تقسيم 
ومن . Severnفرن ي والسTrentالمياه بعد نهرى ترنت 

المدن الصغيرة التى تتكون منها المجمعة ولفرهاميتون 
Wolverhampton وستوربرج Stourbrige. 

 Leeds: ليدز
مدينة سكنية متوسطة العدد حيث يكاد يزيد عدد سكانها 
عن نصف مليون نسمة، وتقع على الجانب الشرقى لمرتفعات 

اماً البنين فى إقليم يوركشير، ومن ثم أصبحت مركزاً ه
ومن بين أهم ضواحيها السكنية . للصناعات الصوفية



هاروجيت فى الشمال، وبنجلى وهاليفاكس فى الغرب، 
وإلى الشرق من مانشستر . وبجنودوسيرى، وويكفيلد فى ال

 DonBasinن ووجنوب ليدز، تقع مدينة شيفيلد على نهر الد
وتقع بجوار . عدد ساكنها عن نصف مليون نسمة التى يزيد
 استخراج الفحم فى روزهام ودونكستر، كما تشتهر مناطق

وفى القسم .  أدوات المائدة والسكاكينبصناعةمنذ فترة طويلة 
الشمالى الشرقى من إنجلترا تتمثل مدينة نيوكاسل على نهر 
التين، وترتبط بمناطق سكنية صغيرة مثل ويتلى باى 

Whitley Bay فى الشمال، وساندرالند Sunderland فى 
ب وتشتهر نيوكاسل بتصدير الفحم، هذا إلى جانب بناء الجنو
  .)١٦٨(السفن

 :وأهم المدن فى اسكتلندا هى

 :أدنبرة
، Forthوهى عاصمة اسكتلندا وتقع على نهر فورت 

وتميز أدنبرة بعظمة العصر الجورجى فى شوارعها 
ومبانيها، وتفخر بأنها المهد الذى شهد والدة األوبرا 

                                              

 .٣٨٥ - ٣٨٤حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٦٨(



لفن بما فى ذلك الدار الجديدة التى األسكتلندية أعظم دور ا
 .تؤدى مجموعة باريلى للتحف

اتنة فوعلى مقربة منها أيضاً تقع منطقة البحيرات ال
سنى . )١٦٩(وقلعة ماكيث حيث أمضت الملكة األم. الجمال

وهى قلعة جذابة . طفولتها وحيث أنجبت األميرة مارجريت
كثيرة والتى لجميع مثل كثير من القالع األسكتلندية اللمفتوحة 

يمكنك زيارتها أو حتى شراءها إن رغبت فى ذلك، إال أنها 
 ٢,١وقد بلغ عدد سكان المدينة نحو . ليست زهيدة الثمن

 .٢٠٠٢مليون نسمة عام 

وتميز مدينة أدنبرة بأنها معقل للكثير من الصناعات، 
فضالً أنها المركز المالى واإلدارى السكتلندا على الرغم من 

 .دينة الثانية فى اسكتلندا بعد جالسجوأنها تعد الم

 :جالسجو
تعد ثانى مدن اسكتلندا من حيث عدد السكان بعد أدنبره 
بعد أن كانت أكبر المدن فى اسكتلندا، وقبل بضعة عقود من 
الزمان كان الناس يدعون جالسجو بالمدينة الثانية 

                                              

 .يقصد بها الملكة إليزابيث الثانية) ١٦٩(



واليوم تعد جالسجو ثالث أكبر . لإلمبراطورية البريطانية
 . مليون نسمة٢يطانيا حيث تعدى عدد سكانها مدن بر

وتتميز جالسجو بالعديد من الصناعات وعلى رأسها 
صناعة بناء السفن وصناعة الغزل والنسيج والصناعات 

 .الغذائية

واليوم شهدت جالسجو تحوالت لم تشهدها أية مدينة 
بريطانية أخرى، وأهلت هذه التحوالت جالسجو للفوز بلقب 

وهكذا تقلد متاجر . ١٩٩٠األوروبية لعام مدينة الثقافة 
جالسجو (ومرافق جالسجو اليوم الفتة ذهبية كتب عليها 

يقصد الكثيرون جالسجو ألنها أصبحت . )أفضل بأميال
 مسارح وتضم ٩العاصمة الثقافية للشمال، حيث تنشط فيها 

 جمعية ثقافية جعلتها بالفعل ١٥٠ متحفاً و٤٠المدينة اليوم 
 .منارة للثقافة

وعند زيارة جالسجو عليك القيام برحلة إلى مونجو 
 وهو أقدم مبنى مازال قائماً فى )لوردبروفاند(حيث مقر 

وقد سبق أن ) م١٤٧١المدينة ويعود تاريخ بنائه إلى عام 
زارته الملكة مارى، باإلضافة إلى حديقة جالسجو العامة 

م، وتعتبر أقدم الحدائق العامة فى ١٦٢التى أقيمت عام 



 .ريطانياب

 :سانت أندروز
هى من بين المدن االسكتلندية التاريخية األخرى حيث 
نشأت رياضة الجولف، ويوجد بها عدد ال يحصى من 

ومن أشهر األحداث المهمة البطولة . مالعب الجولف
 ٢٣ إلى ١المفتوحة للجولف التى تقام خالل الفترة من 

 .أغسطس من كل عام

 :لسياحية فى اسكتلندا فىويمكن أن نجمل أهم المزارات ا

 .شارع برنسيز* 
مهرجان أدنبرة الموسيقى العسكرى بعروضه * 

 .التشكيلية الرائعة فى شهر أغسطس من كل عام
 .زيادة لمدينة سانت أندروز موطن رياضة الجولف* 
 .زيارة منطقة الهابالندز بالقرب من بحيرة لوخ نيس* 
 .ية العهدمهرجان بريمر الملكى وتحضره األميرة ول* 
 .قلعة كالتريان* 
أما فى أيرلندا فيوجد بها مدينتان كبيرتان هما  

بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية وتقع على خليج بلفاست فى 



 .الطرف الشمالى من جزيرة أيرلندا

ومدينة دبلن هى عاصمة أيرلندا الحرة وتقع على 
الساحل الشرقى لجزيرة أيرلندا، حيث تمتد على طول وادى 

لن، ويبلغ عدد سكانها نحو نصف بهر بيفى حول جون دن
وقد كان لموقع دبلن على الساحل . ٢٠٠٢مليون نسمة عام 

الشرقى أن عانت من آثار االستعمار أكثر من غيرها سواء 
من قبل الفايكنج من القرن التاسع أم اإلنجليز بعد الغزو 

ويتركز فى المدينة جميع . م١١٧٠مانى فى سنة دألنجلورا
 فضالً عن أنها المركز ،ألنشطة االقتصادية فى أيرلندا الحرةا

 .المالى واإلدارى

وتقع المدينة فى منطقة غنية بالغابات والشواطئ 
 .والمنحدرات والقالع القديمة

وتتميز المدينة بمبانيها العامة الجميلة، حيث تعتبر غنية 
بشكل خاص بعمارة القرن الثامن عشر وبشوارعها الواسعة 

انيها الرحبة، ويوجد فيها مراكز تسوق حديثة وعدد من ومب
المراكز الرياضية الترفيهية الرائعة، ويمكن الذهاب من 
المدينة فى رحالت إلى جبال دبلن أو أحد الشواطئ المترامية 

 .هناك، كما يوجد العديد من المتنزهات العامة



 :وأهم المزارات السياحية فى دبلن هى
    .منتزه فينكس* 
 .مسلة دوق ولنجتون* 
    .حديقة الحيوان* 

 .القاعة الوطنية للفنون* 



 التاسعالفصل 
 إقليم وسط أوروبا

 مقدمة
يضم هذا األقليم دول ألمانيا االتحادية وبولنده وجمهورية 

 .التشيك وسلوفاكيا وسويسره والنمسا وليختنشتين

 )١٠(جدول 
 م٢٠٠٥الوحدات السياسية فى إقليم وسط أوروبا عام 

 العملةالعاصمة عدد السكان المساحة دول اإلقليم
 مارك برلين ٨٥,٥٤٠,٢١٠ ٣٥٦,٨٤٤ ألمانيا االتحادية

 زلوتى وارسو ٤١,٠٥٣,٢٥٩ ٣١٢,٦٨٣ بولنده
 كرونا براغ ٨,١٥٠,٢٥٧ ٦٤,٥٠٠ جمهورية التشيك

 كرونابراتسالف ٧,٤٥٠,٢١٥ ٦٣,٢٧٠ سلوفاكيا

فرنك  برن ٦,٧٧٠,١٢٥ ٤١,٢٨٧ سويسره
 سويسرى

 شلن فيينا ٧,٩٥٥,٥٥٢ ٨٣,٨٥٣ النمسا
  فادوس ٣٢,٨٤٢ ١٦٠ ليختنشتين

 - - ١٥٦,٩٥٢,٤٦٠ ٩٢٢,٥٩٧ إجمالى اإلقليم



 اليورو - ٧٢٩,٤٧١,٦٤٩ ١٠,٣٥٥,٠٠٠ إجمالى أوروبا
 :ما يلى) ٣٦(يتضح من الجدول السابق والشكل 

 أكبر الدول مساحة هى جمهورية ألمانيا االتحادية حيث -١
 يليها بولنده ٢ ألف كم٣٥٦,٨ بلغت مساحتها نحو

 ألف كم، بينما جاءت ٨٣,٩، ثم النمسا ٢ ألف كم٣١٢,٧
دول التشيك وسلوفاكيا وسويسره وليختنشتين فى المراكز 

وتعد ليختنشين . من الرابع وحتى السابع بالنسبة للمسافة
أصغر دول وسط أوروبا مساحة حيث ال تتعدى 

 .٢ ألف كم١٦٠مساحتها 

من إجمالى مساحة قارة % ٨,٩إلقليم نحو  تبلغ مساحة ا-٢
 .أوروبا

 ٨٥,٥ أكبر الدول سكاناً هى ألمانيا حيث بلغ عدد سكانها -٣
 مليون نسمة، ثم ٤١مليون نسمة، وتليها بولنده 

 مليون نسمة، بينما جاءت دول ٨,٢جمهورية التشيك 
النمسا وسلوفاكيا وسويسرا وليختنشتين فى المراكز من 

 .ابع بالنسبة لعدد السكانالرابع وحتى الس

 .وتعتبر ليختنشتين أصغر دول اإلقليم سكاناً



 مليون نسمة يمثلون ١٥٧ يبلغ عدد سكان اإلقليم نحو -٤
من إجمالى عدد سكان قارة أوربا عام % ٢١,٥نحو 
 . م٢٠٠٥

وفى دراستنا الجغرافية إلقليم وسط أوروبا سوف نتناول 
 .وذج للدراسة اإلقليميةدراسة جمهورية المانيا اإلتحادية كنم



 جمهورية ألمانيا اإلتحادية
Federal Republic of Germany 
Bundesreupublik Deutschland 

 :نبذة تاريخية
ظهرت ألمانيا كدولة بعد أنقسام امبراطوارية الفرنجة فى 

 ميالدية وبينما تكونت فرنسا فى الجزء الغربى من ٨٤٣عام 
الشرقى منها، والتى كانت هذه اإلمبراطورية، أصبح الجزء 

 .)١٧٠(مساحتها تشمل تقريباً مساحة ألمانيا الغربية الحالية
يكون اإلمبراطوارية األلمانية المقدسة، وقد انقسمت 
اإلمبراطوارية األلمانية بعد فترة وحدة قصيرة تحت حكم 
الساكسون إلى وحدات اقطاعية، ومع مرور الزمن إزداد 

 كلمة )إمبراطور ألمانيا( لقب انقسام اإلمبراطوارية، وأصبح
وقد يكون للجغرافيا الطبيعية أثر فى . جوفاء ال معنى لها

اإلنقسام والتنافر بينهما وقفت ضد توحيد البالد، فاألرض 
 .األلمانية مجزأة إلى أجزاء منفصلة بتقسيمات تضاريسية

                                              

 . مع ألمانيا الشرقيةقبل اتحادها ) ١٧٠(



 الميالدى استطاع شارلمان  الثامنوفى أواخر القرن
راف، ط ينشئ امبراطوارية مترامية األأعظم قادة الفرنجة أن

مملكة غربية التينية : قسمت بعد وفاته إلى ثالثة ممالك
ومملكة حدية وسطى ) ألمانيا(وأخرى شرقية ) فرنسا(

مان فى لوكانت حدود إمبراطوارية شار. مختلطة اللغة
الشرق تجرى فى السهل الشمالى على امتداد نهرى اإللب 

منذ  عام (تخدمت حديثاً وساس، وهى الحدود التى اس
 .لتفصل بين شطرى ألمانيا) ١٩٤٥

 شعوبولم تكن هذه الحدود مستقرة، فقد عاشت حولها 
وقد تقدم األلمان فى أراضى . مختلطة من السالف واأللمان

 ىالسالف وتوغلوا شرقاً فى الفترة بين القرنين التاسع والحاد
عشر وأخضعوا السالف لحكمهم، وأسسوا الكثير من 

لمستعمرات األلمانية الطابع، وتقدموا جنوباً إلى أرض ا
 .النمسا الحالية

وفيما بين القرنين الحادى عشر والرابع عشر اجتاح 
 السهل األلمانى البولندى إلى الشرق من نهر اإللب، األلمان

ووصلوا إلى روسيا الشرقية، وإنشأو سلسلة من المستعمرات 
 .بلطى إلى خليج البندقيةالدفاعية والتى امتدت من الساحل ال



وقد نجحت المستعمرات كحاجز دفاعى ضد السالف، أو 
وكانت المستعمرة الشرقية . كمراكز للتوسع األلمانى أيضاً

 ومعناها االمبراطوارية Oesterreich(نواة لنشوء النمسا 
وألمبراطوارية النمسا والمجر، والمستعمرة الشمالية ) الشرقية

(Brandenburg) ًلمملكة بروسيا، وقد بعثت  أساسا
المستعمرات فكرة المجال الحيوى التى حدت بالشعب 

فية السكان فى سيليزيا الاأللمانى إلى غزو األراضى الس
 .)١٧١(بروسيا الشرقيةووبوهيميا والمجر 

 Bundesreupulikوقد تكونت جمهورية ألمانيا اإلتحادية 

Deutschland ير  فى أول األمر بإتحاد عدد كب١٨٧١ عام
من الواليات معظمها من الواليات الضعيفة الصغيرة 

وكانت مساحة ألمانيا التى دخلت الحرب العالمية . المساحة
 تبلغ أكثر من ضعف مساحة ألمانيا ١٩١٤األولى سنة 

 مليون نسمة، وكان ٥٦وبلغ عدد سكانها ) الغربية(االتحادية 
ة فى هذا العدد يضم أقلية هولندية، كما يضم أغلبية فرنسي

 .اس واللورين وبعض الدانماركيين فى شلذفييجزاألل

                                              

 .٥٤٩-٥٤٨جودة حسنين جودة، مرجع سبق ذكره، ص ص) ١٧١(



وقد انسلخ عن جمهورية ألمانيا التى خرجت منهزمة من 
 األلزاس واللورين فى الغرب -الحرب العالمية األولى

وشمال شلزفييج، ومساحات كبيرة فى الشرق أصبحت جزءاً 
من بولنده، كما قسمتها إلى قسمين تلك األراضى التى عرفت 

سم الممر البولندى والتى كانت تصل إلى ساحل البحر با
 .البلطى وتفصل بروسيا الشرقية عن بقية ألمانيا

 زعيم )أدولف هتلر( تقلد زمام السلطة ١٩٣٣وفى سنة 
ر حكم اوأنه) Naziالنازى (الحزب االشتراكى الوطنى 

، وأنشأ نظاماً جديداً كان من أقوى Wiemarجمهورية فيمار 
 .)١٧٢(ورية وحكم الفرد فى التاريخالنظم الدكتات

وسرعان ما قام النازى تحت قيادة هتلر بتنفيذ سياسة 
العدوان والغزو التى كانت آخذه فى التبلور والنمو تدريجياً 

 إلى ألمانيا بعد Saarوأعيد السار . فى ألمانيا منذ عدة سنوات
إجراء استفتاء شعبى تحت إشراف دولى أجرى طبقاً 

، وأدمج أقليم ميمل الند فى الريخ ىسالنصوص معاهدة فر
 .األلمانى

                                              

 . ٩٩باوندز وكنجزبرى، مرجع سبق ذكره، ص) ١٧٢(



، كما احتل إقليم السوديت ١٩٣٨وضمت النمسا فى سنة 
Sudete الذى كله يتبع تشيكو سلوفاكيا، وأصبحت بقية 

وهبطت ) تخضع ألوامر ألمانيا(تشيكوسلوفاكيا دولة ضعيفة 
إلى مرتبة الدول التابعة، وكان غزو هتلر لبولندا فاتحة 

وكانت التغيرات اإلقليمية . لحرب العالمية الثانيةلنشوب ا
 أكثر خطورة ١٩٤٥التى تبحث عن هزيمة ألمانيا فى سنة 

وأهمية من التغيرات التى نجمت عن هزيمتها فى الحرب 
ل األراضى األلمانية الواقعة كالعالمية األولى، إذا أدمجت 

وقد .  فى بولندهNeisse ورافده نيس Oderشرقى نهر أودر 
صلت كل من هولنده وبلجيكاً ولوكسمبرج من ألمانيا على ح

 ميال مربعاً وذلك لتصحيح ٣٦مساحات صغيرة تبلغ حوالى 
أوضاع الحدود، كما حدت بعض تبادل األراضى فيما بعد 

وقسمت ألمانيا ألهداف . لتعديل الحدود بين ألمانيا وهولنده
ينة تتعلق باحتالل الحلفاء إلى أربع مناطقن كما قسمت مد

التى (برلين التى تقع بأكملها ضمن منطقة االحتالل الشرقية 
وقد اعتبر . إلى أربع قطاعات) تخضع لالحتالل السوفيتى

هذا التقسيم كإجراء مؤقت وضع على أساس أن يبقى حتى 
يتم توقيع معاهدة الصلح بين ألمانيا وحلفاء الحرب العالمية 



 .الثانية

اطق احتالل الدول وتتكون ألمانيا االتحادية من من
الغربية الثالث، وقد توحدت المنطقتين البريطانية واألمريكية 

، وأنضمت إليهما منطقة األحتالل ١٩٤٧اقتصادياً فى سنة 
وما لبثت القيود السياسية . ١٩٤٨الفرنسية فى سنة 

واإلقتصادية المفروضة على الشعب األلمانى أن خففت 
فى عام ) الغربية(حادية وأنشئت دولة ألمانيا اإلت. تدريجياً
 أصبحت جمهورية ألمانيا اإلتحادية ١٩٥٥وفى عام . ١٩٤٩

 أنضم أقليم ١٩٥٧دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وفى عام 
السار إلى المانيا ليصبح األقليم العاشر فى الجمهورية 

 .اإلتحادية

 وبعد تكوين الجمهورية اإلتحادية فى ١٩٤٩وفى سنة 
شرة منحت منطقة االحتالل السوفيتية فى ألمانيا الغربية مبا

ألمانيا دستوراً وأعلن أنها أصبحت تكون جمهورية ألمانيا 
 Deutssch Demokratishe Republik. )١٧٣(الديموقراطية

                                              

يطلق سكان ألمانيا الغربية على ألمانيا الشرقية أسم ألمانيا ) ١٧٣(
 لألجزاء الشرقية التى Ostالوسطى ويحتفظون بتعبير الشرق إلى 



وألمانيا الشرقية أصبحت دولة موحدة مركز حكومتها فى 
 حل محل أقاليمها السابقة ١٩٥٢وفى سنة . برلين الشرقية

Landerر قسماً  أربعة عشBarirke جديداً من دول العالم 
 .غير الشيوعى

وقبل اتحاد شطرى ألمانيا كانت تتألف من ألمانيا الغربية 
 نسمة وألمانيا الشرقية وكان عدد ٥٦والتى بلغ عدد سكانها 

وكانت . ١٩٧٩ مليون نسمة وذلك فى عام ١٧سكانها 
مساحة ألمانيا الشرقية أقل من نصف مساحة ألمانيا 

 .ادية، كما أنها أقل منها تصنيعاًاإلتح

 ١٩٨٩ فى نوفمبر Berlin wallوقد سقط حائط برلين 
اً زمروذلك بعد إنشائه بثمانية وعشرين عاماً ظل خاللها 

 .لتقسيم ألمانيا من خالل تقسيمه للعاصمة برلين

وقد اتفق وزراء الخارجية الدول األربع الكبرى 
وهم الواليات المتحدة المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية 

واالتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة وفرنسا مع وزيرى 

                                                                                     

لسوفيتى حتى تبقى مذكورة حافرة فى ضمن إلى بولنده واالتحاد ا
 . أذهان األلمان



خارجية ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية على صيغة إلعادة 
وفى مايو وافق وزراء . ١٩٩٠توجد ألمانيا وذلك فى فبراير 

حلف األطلنطى على تبنى صيغة شاملة من المقترحات 
 كامل العضوية فى حلف وا كعضإلعادة توحيداً ألمانيا ودمجه

وقد وافقت الدولتان على توحيد النظام ). الناتو(األطلنطى 
النقدى على أساس المارك األلمانى الغربى، ثم أجريت 

 تمخضت عن رغبة الشعب ١٩٩٠االنتخابات فى أكتوبر 
وأعلنت ألمانيا الشرقية والغربية فى . األلمانى فى توحيد بالده
 من هذا التاريخ وعاصمتها برلين، دولة موحدة اعتباراً

 .)١٧٤(وأصبحت إحدى أقوى دول غرب أوروبا

 والية، ١٦وتتكون جمهورية ألمانيا االتحادية حالياً من 
 .ونظام الحكم بها جمهورى

 :الجغرافيا الطبيعية أللمانيا االتحادية
 :الموقع والمساحة) أ(

، °٤٧ °٣٠تمتد األراضى األلمانية بين دائرتى عرض 

                                              

 . ١٧٦فتحى أبو عيانة، مرجع سبق ذكره، ص) ١٧٤(



 شرقاً بأقصى أطرافها °٦شماالً، ويمر خط طول  °٥٥
الغربية، وتتمشى حدودها الشرقية على امتداد مجرى نهر 

 . شرقاً°١٤ °٣٠األودر عند خط طول 

وتشغل ألمانيا رقعة واسعة فى وسط أوروبا حيث تبلغ 
، وبذلك تعد ألمانيا سادس الدول ٢كم٣٥٦,٨٤٤مساحتها 

وأوكرانيا وفرنسا األوروبية مساحة بعد كل من روسيا 
 .وأسبانيا والسويد

وتشترك ألمانيا بحدود سياسية مع تسع دول تمتد فى 
دها من الشمالى يحشرقى ووسط وغربى أوروبا، حيث 

الدانمارك ومن الجنوب سويسره والنمسا، ومن الشرق 
مبورج سجمهورية التشيك وبولنده ومن الغرب فرنسا ولوك

 بحرية واحدة تطل بها على وأللمانيا واجهة. وبلجيكا وهولنده
، وتمتد فيما بين مصب نهر لالبحر البلطى وبحر الشما

 . فى الغربEms فى الشرق ومصب نهر إمز Oderاألودر 

 :)١٧٥(وتمتلك ألمانيا العديد من الجزر وهى

 وتمتد أمام Frisian Islandsجزيرة فريزيان الشرقية * 
                                              

 . ٤٥٠-٤٤٩محمد خميس الزوكة، مرجع سبق ذكره، ص) ١٧٥(



مال، وهى السواحل الشمالية أللمانيا المطلة على بحر الش
تضم من الغرب إلى الشرق جزر بوركوم، جوست، 
نوردرنى، بالتروم، النجوج، سبيكروج، وانجروج، 

 .تشارهورن، نوويرك، هليجوالند

جزيرة فريزبان الشمالية، تمتد أمام أقصى السواحل * 
الشمالية وتضم جزء فوهر، أمروم، هوج، بيلوورم، 

 .نورد ستراند

 وتمتد أمام سواحل Fehmarn Islandsجزيرة فيهمارن * 
لة على غربى البحر البلطى، وهى تقع طألمانيا الم

 عند المدخل البحرى Lubeckشمالى خليج لوبيك 
 .٢كم١٨٢ويبلغ مساحتها . المؤدى إلى خليج كييل

 الذى Wismar الواقعة فى خليج فيسمار Poelجزيرة بول * 
يشكل أقصى امتداد جنوبى لخليج ميكلين بورج 

Mecklenburg. 

، وهى أوسع الجزر األلمانية Rugenجزيرة روجين * 
، وتقع فى البحر ٢كم٩٢٧مساحة حيث تبلغ مساحتها 

، Stralsundالبلطى فى مواجهة مدينة استراك زوند 



، إال أن والية بروسيا ١٦٤٨واحتلتها السويد عام 
 .م١٨١٥األلمانية استردتها عام 

 :مظاهر السطح) ب(
نيا إلى عدد من األقسام يمكن أن نقسم سطح ألما

 :وهى) ٣٧(التضاريسية شكل 

  . السهل األلمانى الشمالى-١
 . المرتفعات الوسطى-٢
 . مرتفعات األلب-٣

 :وفيما يلى دراسة بهذه األقسام التضاريسية

 : السهل األلمانى الشمالى-١
، Elbeيمتد هذا السهل إلى الغرب والشرق من نهر إلب 

ويبلغ السهل . اجنوب ألمانيكما يشغل بعض األجزاء فى 
 ٧٥نى اتساع له غرب نهر إلب، إذ يصل إلى داأللمانى أ

وينقسم هذا السهل الرسوبى إلى ثالثة أقسام رئيسية . ميالً
طبقاً لطبيعة التربية، التى أثرت فى استغاللها، فنجد أن 
الساحل تمتد أراضى مستصلحة حديثاً من البحر على النظام 

راضى يطلق عليها اسم مورسكون الهولندى، وهذه األ



Morskon وهى تحف بالمصبات الخليجية أيضاً، أما 
المستنقعات التى استصلحت فتسمى أرض المستنقعات 

Moore . أما إلى الداخل فتقع األرض  القليلة األرتفاع األكثر
 Badlandجفافاً ألنها تعلو فوق مستوى سطح البحر، وتسمى 

 . أو األرض غير الخصبة

الشرق من نهر إلب يمتد السهل األلمانى شرقى وإلى 
نهر األودر وامتداده فى بولنده بوجود آثار العصر الجليدى 
الممثلة فى النحت واإلرساب حيث غطى الجليد شمال أوروبا 
منذ أكثر من نصف مليون سنة، وكان فى تقهقره يقف وقفات 
طويلة، تذوب فيها أطرافه الجنوبية، وتكون مجارى مائية 

ا، كما كان يرسب فيها ركامات هقية غربية فى اتجاهشر
ن ينهائية تتخذ نفس االتجاه فى السهل األلمانى البولند

واتجاهها شمالية جنوبية فى شبه جزيرة جوتالند، وهكذا كلما 
تقهقر الجليد فى عصر تقهقر الجليد الذى يقع فى آواخر 

ة صر الباليستوسين، كلما ترك خطا من الركامات الجليديع
وخطا من المنخفضات التى حفرتها مياه الجليد الذاتية، 
ويسمى األلمان هذه اإلنخفاضات بأسم وديان األنهار القديمة 

Urstropmtaler ومعظم هذه الوديان جاف فى الوقت 



الحاضر، ولكنها عملت على تغير اتجاه األنهار األلمانية 
غرب ثم ة نحو الدوالبولندية، التى امتازت باالنحناءات الحا

 .االتجاه نحو الشمال الغربى

وقد استغل األلمان هذه الوديان الجافة القديمة فى حفر 
القنوات المالحية التى تربط األنهار األلمانية وتتجه من 
الشرق إلى الغرب، وأهم هذه القنوات قناة أدور فستوال التى 

 وتربط أنهار ندتربط نهرى الفستوال واألودر، وقناة متال
 . وفيزر، ثم تتصل بقناة أمر ونهر الراينبلأودر وإ

ى ئلماا شبكة للنقلوبذلك أصبحت ألمانيا صاحبة أحسن 
 .)١٧٦(الداخلى فى أوربا

 أثر فيها الجلد فى ةوتمتد فى جنوب السهل منطقة انتقالي
ن هذه السهول الشمالية ومن يالزمن الرابع، حيث يقع ب

ربة المرتفعات الوسطى نطاق األرض الخصبة يغطى بت
 .ويس والتربة الجيريةلال

                                              

 .٤٣٩-٤٣٧دولت صادق، مرجع سبق ذكره، ص ص) ١٧٦(



 : المرتفعات الوسطى-٢
ات مرتفعة، فاحيشغل هذه االقليم هضاب متقطعة ذات 
 العليا حواضتوجد بينها سهوالً خصبة تتألف من األ

 Weser، فيزر Saaleوالوسطى للعديد من األنهار مثل سال 
، ويتحدد هذا Eder وإدر Fulda وفولدا Werraروافده فيرا و

ن الجنوب بحوض نهر مين الذى ينبع من الشرق القسم م
وس ويصب فى نهر الراين عند ق مىويمتد فى مجرى عرض

ويتألف هذا القسم .  جنوب فرانكفورتMainzمدينة مينز 
 من عدة هضيبات متقطعة بواسطة المجارى ىالتضاريس

النهرية العليا الجليلية، وتظهر فيه بعض مجموعات التالل 
م فوق منسوب سطح ١٠٠٠ها عن  منسوبيدوالتى اليز

ومن أهم هضاب هذا اإلقليم هضاب ثورينجن . البحر
Thuringen جنوب مدينة ميرزبورح Merseburg كما 

ارتز األعلى منسوباً وتمتد فى اتجاه عام من هتظهر هضاب ال
 إلى الجنوب Goslarالشمال الغربى عند بلدة جوسالر 

األنهار التى تقطع  وأهم Eislebenالشرقى عند بلدة إيزلبين 
 .نطاق المرتفعات الوسطى هى نهر الراين

ويعد نهر الراين من أهم طرق النقل التى ساعدت على 



توزيع الصناعات والمصانع المختلفة فى جميع جهات ألمانيا 
صالحاً لمالحة ويصبح وينبع النهر من سويسرا . االتحادية

ميناء النهرى  الBaselالسفن النهرية الكبيرة ابتداء من بازل 
ويترك النهر األراضى السويسرية بعد بازل . السويسرى

 ميالً، ثم ١١٠مكوناً الحد السياسى بين فرنسا وألمانيا لمسافة 
أما روافد . يدخل أراضى هولندا حيث يصب فى بحر الشمال

النهر فهى غير صالحة طبيعياً للمالحة إال لمسافات قصيرة، 
 Mainجرى نهرى المين ولكن التحسينات المستمرة فى م

ويتفرع .  قد مكنت من فتحتهما للمالحةNeckerوالنيكر 
النهر فى أراضى هولندا إلى عدد من الفروع الصالحة 
للمالحة والتى تربط النهر بكثير من موانى األراضى 

 Emsوقد شقت القنوات لربط الراين بنهر إمز . المنخفضة
 .ومنه شرقاً إلى نهر إلب وإلى برلين

ط الطرق المائية فى هولندا نهر الراين بمينائها وترب
تردام الذى يقع على المحيط، كما تربطه أيضاً والرئيسى ر

 Dortmund، كما تربط قناة دورتمند بريبأمستردام وأنتو
 .Emdenإمز الراين وإقليم الرور الصناعى بميناء إميدن 

ويعد نهر الراين من أعظم األنهار التى تشتد عليها 



لنقل وأكثرها استخداماً، وينتقل كثير من فحم ألمانيا حركة ا
االتحادية وحديدها الخام وحبوبها وأخشابها وغيرها من 
البضائع بطريق مجموعة الراين وروافده والقنوات التى 

وهو نهر دولى أيضاً، وكان أول األنهار التى . تصل بينها
حة أخضعت لإلشراف والرقابة الدولية، كما أنه مفتوح للمال

 .لكل الدول المطلة عليه

 : مرتفعات األلب-٣
وتمتد إلى الشرق من حوض الراين، وتنحدر هذه الجبال 
نحو الشمال والشمال الشرقى، وهى تفصل ألمانيا عن النمسا، 

يا، راق وروافده العليا من إقليم باDanubeوينبع نهر الدانوب 
 من الغرب إلى الشرق قبل أن يصب فى البحر ويتدفق
 متر ٢٥٠٠ود ويصل متوسط ارتفاع هذه الجبال نحو األس

وفى الجزء الشرقىمن جبال األلب . إلى الجنوب من ميونخ
يتسم باتساعه من الشمال إلى الجنوب إذ يصل عرضه إلى 

 وميونخ Veronaكم عند خط يصل بين فيرونا ٢٤٠
Munchen)وبدالً من واد طويل كما فى الغرب نجد )١٧٧ 

                                              

 .يطلق عليها األلمان منشن) ١٧٧(



 مجارى أنهار دأحياناً إلى أربعة توجأكثر من واد يصل مداه 
 Fraw ودراو Mur ومور Adige وأديج Innكثيرة من أن 

 . م٣٠٠٠وقلما ترتفع قمم الجبال هنا إلى أكثر من 

 : المناخ والنبات الطبيعى-ج
يسود ألمانيا وخاصة أطرافها الشمالية مناخ غرب 
ة أوروبا، ويتميز هذا المناخ على غيره من األقاليم المناخي

بوضوح المؤشرات المحيطية المتمثلة فى المحيط األطلنطى 
الشمالى، وبالتالى نجد أن المدى الحرارى فيه ضئيل، إذ يبلغ 

ْ، ويزيد عن ذلك ١١الفرق بين حرارة النهار والليل نحو 
بعض الشئ فى الداخل، ومتوسط درجات الحرارة فى فصل 

لما اتجهنا ْم، وتزداد الحرارة ك٢٠ -ْ ١٢الصيف يتراوح بين 
نحو شرق ألمانيا حيث تسود المؤشرات القارية نظراً لالبتعاد 

  وتنخفض درجات الحرارة فى )١٧٨(عن المحيط األطلنطى

                                              

ط أوروبا وهو يطلق على هذا اإلقليم المناخى إقليم مناخ وس) ١٧٨(
مناخ انتقالى بارد نوعاً، ينشأ من اختالط المؤثرات المحيطية التى 
تقل نسبياً بسبب البعد عن المحيط األطلنطى بالمؤثرات القارية التى 

 .تزداد وضوحاً



فصل الشتاء أحياناً تصل إلى الصفر وما دونه خالل عدد من 
األيام، ويحدث هذا حينما يتعرض المناطق الشرقية لموجات 

 .من الكتل الباردة تغزوه من الشمال

أما بالنسبة للنبات الطبيعى فنجد أن أكثر الغابات انتشاراً 
هى الغابات النفضية وهى تختلط بأنواع من األشجار 

القسم كالصنوبرية فى الجهات التى تتميز بتربة فقيرة 
وأشهر أنواع األشجار النفضية فى ألمانيا . الشمالى من ألمانيا

 .الزانهى أشجار البلوط والجوز والكستناء والدردار و

وقد أزيل معظم الغابات، النفضية فى ألمانيا، ولم يبق 
منها سوى القليل فى بعض المناطق الوعرة التى ال تصلح 
للزراعة مثل جبال األلب، وزرع محلها القمح والشعير 
والشيلم والشوقان والذرة والبطاطس وبنجر السكر والكتان 

كما . شيةوالتفاح، كما تحولت بعض أراضيها إلى مراعى للما
 من نوع وهىتنتشر حشائش االستبس فى شرق ألمانيا، 

ما االستبس األصلية، وقد كانت هذه المراعى فى يوما 
مراعى طبيعية عظيمة االتساع، ولكن فى العصر الحديث لم 
يبق من المراعى الطبيعية سوى مساحات محددة، ذلك ألن 

يرة تربة حشائش االستبس األصلية هى التربة السوداء الشه



التى تعرف بتربة التشرنوزم، وهى أغنى التربات وأخصبها 
 .فى العالم

 :الجغرافيا البشرية أللمانيا
 :السكان

تزايد عدد سكان ألمانيا االتحادية بعد انتهاء الحرب 
 بسبب الهجرة الوافدة إليها بفضل ١٩٤٥العالمية الثانية عام 

نها من ، حيث ارتفع عدد سكاسهدتهالتطور االقتصادى الذى 
 مليون نسمة عام ٦٢ إلى ١٩٤٦ مليون نسمة عام ٤٦

١٩٧١. 

 مليون من ألمانيا الشرقية قبل ٢وقد تدفق عليها نحو 
وقد جذبت .  ومنع الهجرة إليها١٩٦١إنشاء سور برلين سنة 

فرص العمل الضخمة فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية 
يوغسالفيا السابقة المهاجرين من إيطاليا وأسبانيا واليونان و

وتركيا، ولكن وضعت قيود صارمة لوقف تدفق العمال 
األجانب إلى ألمانيا بسبب المشكالت االجتماعية والركود 
االقتصادى الذى بدأت تشهده البالد، وكذلك وضعت 
تشريعات للحصول على األيدى العاملة من دول السوق 



مشكالت وقد زادت ال. األوروبية المشتركة خاصة من إيطاليا
وقد .  مليون نسمة٨١بعد توحيد ألمانيا حيث بلغ عدد سكانها 

 .٢٠٠٣ مليون نسمة عام ٨٢,٤زاد عدد السكان ليصل إلى 

 نحو ٢٠٠٣وقد بلغ معدل النمو السكانى فى ألمانيا عام 
وبعد معدل المواليد الخام منخفضاً للغاية لدرجة تثير %. ٠,٢
السكان فى المستقبل،  الحكومة األلمانية من تناقص عدد قلق

، وإن كان معدل ١٩٧٥وقد بدأ التناقص بالفعل منذ  عام 
المواليد قد تساوى مع معدل الوفيات حيث وصل كالهما إلى 

ولكن الوضع قد تغير فى عام . ١٩٩١ فى األلف سنة ١١
 فى األلف، فى حين ٨,٦ حيث بلغ معدل المواليد ٢٠٠٣

 .أللف فى ا٤,٢انخفض معدل الوفيات ليصل إلى 

ويبلغ متوسط معدل الكثافة السكانية فى ألمانيا عام 
، ولكن هذه ٢٠٠٣ عام ٢الميل/  نسمة٢٣٠ نحو ٢٠٠٣

الكثافة تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تصل الكثافة 
 فستفاليا الصناعية حيث تصل -أعالها فى منطقة الراين 

وهنا تمتزج المدينة مع الريف، . ٢كم/ نسمة٢٠٠الكثافة إلى 
وتستمر . ع مشاكل التخطيط الناجمة من مثل هذا الوضعم

 حيث تربة Bordeالكثافة الريفية العالية فى منطقة بورد 



اللويس الخصبة، التى تضم مدنا وأقاليم صناعية، مما أدى 
 Bielefeldإلى وجود تجمعات سكانية كبيرة كما حول بيفيلد 

 وفى حوضى Brunswiok وبرندفيك Hanoverوهانوفر 
 حيث توجد تربات اللويس تصل Saaleى األلب وسال نهر

، وتزيد خاصة حول ٢كم/ نسمة١٠٠الكثافة إلى أكثر من 
 ، بينما تصل Halleزيج وهالى بالمدن الصناعية مثل لي

الكثافة فى إقليم ساكسونيا الصناعى حول مدينتى كارل 
 Dresden ودرسدن Karl - Max - Stadtماركس شتادت 

 .٢كم/ نسمة ٢٠٠إلى أكثر من 

ولكن األحداث السياسية التى وقعت فى هذه المنطقة منذ 
 أحدثت تغييرات فى الكثافة السكانية فى منطقة ١٩٤٥عام 

اللويس الخصبة فى سيليزيا، إذ أدى طرد األلمان القهرى من 
المنطقة واستيطانها باليولنديين إلى انخفاض سكانى بالمقارنة 

قليم سيليزيا العليا الصناعى أما إ. ١٩٣٩مع مستواه قبل عام 
فقد استطاع المحافظة على كثافة سكانية، خاصة فى المدن، 

. ، أى قبل بداية الحرب العالمية الثانية١٩٣٩أعلى من عام 
كما ترتفع كثافة السكان فى مناطق مزارع الكروم والتى 
يقطنها عدداً كبيراً من المزارعين وذلك على طول مجرى 



ورغم  . Duisburgرب من دويسبيرج الراين األدنى بالق
وجود عدد من المدن الكبيرة ذات األهمية، فإن كثافة السكان 
ترتفع على المرتفعات التى تقع إلى الشرق من نهر الراين، 
نظراً لوجود العديد من المدن الصناعية ومناطق سكنية 

 .حديثة

 بضاعتها Rhine - Main مين -وتتميز منطقة الراين 
 العمال بكثرة، فضالً عن انتشار مزارع الكروم التى تستخدم

 ٢٠٠بها، مما أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية إلى أكثر من 
وتنخفض الكثافة السكانية فى حوض نهر نيكر . ٢كم/ نسمة

Neckar الصناعى، والذى يشمل المجمعات الصناعية حول 
 ومدن الحافة الصناعية ووادى Stuttgartمدينة شتوتجارت 

 بقراها Saarوإلى الغرب توجد حقول فحم السار .  ميننهر
ومدنها الصناعية، حيث ترتفع كثافة السكان إلى أكثر من 

 . على طول نهر السار نفسه٢كم/  سنة٢٠٠

أما األجزاء الجنوبية من ألمانيا فتتفاوت فى كثافتها 
ففى األودية الزراعية : السكانية وخاصة فى المناطق الريفية

، بينما ٢كم/  نسمة١٠٠ السكان إلى أكثر من ترتفع كثافة
تنخفض الكثافة إلى النصف فى المنحدرات الجافة حيث 



أما فى . الزراعة المتأخرة إلى حد ما وتكثر الغابات الفسيحة
/  نسمة٥٠منطقة األلب األمامية فتصل كثافة السكان إلى 

، كما توجد تجمعات سكانية حول المدن الصناعية، بينما ٢كم
 .)١٧٩(المستنقعية والخليجية بكثافات متخلخلةاألراضي ز تتمي

 :الجغرافيا االقتصادية أللمانيا
 : الزراعة والثروة الحيوانية-١

تعد الزراعة من األنشطة االقتصادية الهامة فى ألمانيا، 
. وقد كانت ألمانيا قبل توحيدها تكتفى ذاتياً من المواد الغذائية

ناعة بدأت تحتاج بالتدريج ولكنها منذ أن أخذت بأسباب الص
إلى االستيراد من الخارج نظراً الزدياد عمال الصناعة 
ونقصان األيدى العاملة فى الزراعة، فضالً عن فقدانها 
ألجزاء من أراضيها الزراعية فى أعقاب الحربين 

 .األخيرتين

وعلى الرغم من تقدم الزراعة األلمانية واعتمادها على 
من % ٦٠ لسد نحو ال تكفى إالاألساليب العلمية فإنها 

                                              

 .٩٨ - ٩٦حسن عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٧٩(



 .االستهالك الغذائى فى البالد

 Gross Demosticوقد بلغ معدل الناتج القومى اإلجمالى 

Product (G.D.P) ٢,١٧٤ من األنشطة االقتصادية نحو 
% ٠,٦ بمعدل نمو حقيقى بلغ )١٨٠(٢٠٠٣تريليون دوالر عام 

 .فى نفس العام

 نحو وقد بلغ عدد العاملين فى قطاع الزراعة
من إجمالى عدد األيدى % ٢,٨ عامل أى بنسبة ١,١٧٣,٢٠٠

العاملة فى األنشطة االقتصادية المختلفة والذى يقدر بنحو 
 .٢٠٠٣ مليون عامل فى عام ٤١,٩

 -البطاطس : وأهم المحاصيل الزراعية فى ألمانيا هى
وقد بلغ إنتاج .  الفاكهة- بنجر السكر - الشعير -القمح 

 مليون طن، وأهم هذه الحبوب ٤٤,٣ب نحو ألمانيا من الحبو
هو القمح الذى يزرع فى وسط البالد، حيث بلغ إنتاج ألمانيا 

 محتلة المركز الثالث ١٩٩٩ مليون طن عام ١٩,٧منه نحو 
على مستوى قارة أوروبا بعد فرنسا وروسيا 

                                              

(٢) http://www.geog., op.cit. 



 ).١٨١(االتحادية

وتجدر اإلشارة إلى أن ألمانيا تستورد نسبة كبيرة من 
 المواد الغذائية من الخارج ويرجع تدنى مساحة حاجتها من

األرض المنزرعة فى ألمانيا إلى صعوبة استغالل التربة فى 
سهولها الشمالية تبعاً لشبه تجمدها وفقرها فى المواد 

هذا إلى جانب حاجة . العضوية وتعرضها لعمليات الغسل
مساحات كبيرة من التربة الزراعية فى ألمانيا إلى تواصل 

ت االستصالح حيث أنها تربة مكونة أساساً من رواسب عمليا
الركامات الجليدية كما تتعرض المحاصيل الزراعية لقسوة 
المناخ المتطرف البارد شتاء سواء أكان ذلك فى القسم 

 .الشمالى من سهول ألمانيا أو فى أراضيها الجنوبية

وقد انتشرت تربية األبقار والخنازير والدواجن أكثر مما 
وكان شرق ألمانيا . عليه قبل الحرب العالمية الثانيةكانت 

يعتمد فى سد قسط كبير من احتياجات من منتجات األلبان 

                                              

(١) U.N., FAO, production yearbook ١٩٩٩, FAO 

statistics series No ١٥٦., vo ٥٣, Rome ٢٠٠١, pp. ٧٠ - 

٧١. 



أما اآلن فقد ازداد االهتمام بتربية الحيوان، . على الغرب
واتسعت مساحات محصوالت العلف على حساب مساحة 

 وتكثر تربية األبقار والخنازير فى سهولها الشمالية. الجودان
وتنتشر تربية . الواقعة إلى الشمال من خط عرض برلين

فى سهولها ) سابقاً(ألمانيا الغربية فى األبقار المنتجة لأللبان 
الشمالية الغربية، حيث يساعد المناخ البحرى على نمو 

وقد شجع . الحشائش الغنية، وفى الفورالند، ومرتفعات األلب
ة على زيادة ازدياد الطلب فى المدن واألقاليم الصناعي

االهتمام بالثروة الحيوانية ومنتجات األلبان، ومن ثم ازداد 
التحول إلى الزراعة المختلطة التى أدت إلى العناية بالدواجن 

 .التى تنتج كميات عظيمة من البيض

 : الثروة المعدنية ومصادر الطاقة-٢
تفتقر ألمانيا اليوم إلى كثير من المواد الخام المعدنية 

طاقة، وذلك بعد استنزاف مناجمها وارتفاع ومصادر ال
تكاليف اإلنتاج، كما أن انتاجها من مصادر الطاقة المحركة 

 .ا فيما عدا إنتاجها من الفحمضعيعد متوا

وتتركز معظم خامات الحديد فى ألمانيا فى منطقة 
اين ب فى حوض الرور، وفى منطقة Siegerlandزيجرالند 



ويبلغ إنتاج هاتين المنطقتين  Piene salizgitterتسالزجيتر 
حوالى ثلثى إنتاج ألمانيا من الحديد أما الثلث الباقى موزع 

وال يكفى إنتاج ألمانيا من . فى مناطق متفرقة من البالد
الحديد طلب العديد من الصناعات، حيث تستورد حاجتها من 
فرنسا، بينما تعطيها ألمانيا الفحم، ومن المعروف أن الفحم 

أم الصناعة الحديثة، وقد ساعد هذا التبادل قرب والحديد تو
مناجم الحديد الفرنسية من حقول الفحم األلمانية، كما تنتج 

 .ألمانيا كميات ضئيلة من الرصاص الزنك

 مليون ٢٣٥,١أما بالنسبة للفحم فقد بلغ إنتاج ألمانيا نحو 
من جملة اإلنتاج % ٥,١ أى ما يعادل ١٩٩٦طن عام 

ولسوء الحظ . ى إنتاجها الكبير من اللجنيتالعالمى، إضافة إل
فإن حقول الفحم بها تتوزع فى غالبيتها عند أطرافها مما دفع 
بجيرانها إلى الطمع فى أراضيها ومن ثم اقتطاع أجزاء منها 

 إقليم سيليزيا العليا الذى ضم إلى كل من بولندا ىفو مثلما ه
 يوجد وتشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية الثانية وحيث

 للفحم وإقليم السار الذى تأرجحت Ostravaحوض أوسترافا 
م نهائياً إلى ألمانيا فى ضتبعيته بين فرنسا وألمانيا إلى أن 

منتصف الخمسينيات بناء على اتفاق بينهما ينص على أن 



 .ا لفرنسا كميات ضخمة من الفحم بسعر التكلفةيتبيع ألمان

حقل الرور الذى وأهم حقول ألمانيا المنتجة للفحم هو 
وهو رافد من روافد نهر (يوجد على جانبى هذا النهر 

ويتميز بإنتاجه الجيد وسمك طبقاته الفحمية وقلة ) الراين
عمقها، مما يجعل باإلمكان استخدام الطرق المكشوفة فى 

وقام هذا أكبر األقاليم الصناعية فى ألمانيا، ومن . استخراجه
. هايم ودوسلدورف وغيرهاومول أهم مراكزه دورنموند وإسفا

 Aix La chapelle ويتركز هنا فى حوض أكس الشابل 
 ٢٠ احتياطى كبير من الفحم يزيد على Krefeldوكريفلد 

مليار طن وهو من نوع األنثراسيت، وقد تمتد طبقاته حتى 
كما ينتج الفحم فى أقاليم سكسونيا وعند . م٢٠٠٠عمق 

 بكميات كبيرة فى  اللجنيث الذى ينتجSaxeكولونيا وساكس 
 .شرق ألمانيا أيضاً

ويساهم النقل المائى الرخيص فى األنهار والقنوات فى 
خفض تكاليف إنتاج الفحم ونقله إلى المناطق الصناعية فى 

وهكذا . ألمانيا من ناحية وتصدير جزء منه من ناحية أخرى
تسد ألمانيا حاجتها من الفحم للبضاعة ولتوليد الطاقة 

يسير بعض القطارات خاصة فى أجزائها الكهربائية وت



الشرقية، بل وتجد لديها فائضاً تصدره إلى الدول األوروبية 
 .المجاورة كفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا

وتساهم ألمانيا بإنتاج كميات ضئيلة من البترول وخاصة 
 شمال Allerمن حقول مز عند حدودها مع هولندا ووادى الر 

 .هانوفر

 : الصناعة-٣
 مليون عامل أى ١٤يعمل فى الصناعة فى ألمانيا نحو 

من إجمالى القوى العاملة األلمانية والتى تبلغ % ٣٣,٤نحو 
وقد شهدت ألمانيا تطوراً صناعياً .  مليون نسمة٤١,٩عددها 

ضخماً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، واعتمدت فى ذلك 
ها توفر على توفر العديد من مقومات الصناعة وعلى رأس

وقد ساعد على التقدم . الخام فى إقليم الرور والسار
شبكة من طرق النقل التى وجود االقتصادى الكبير فى ألمانيا 

وقد بدأ نظام الطرق . تعد واحدة من أكثف الشبكات فى العالم
 فى الثالثينيات، وتعد هذه Autobahnsالسريعة الممتازة 

كذلك .  ونشاطاًالطرق من أحسن الطرق فى العالم كفاءة
طورت نظاماً متقدماً من القنوات المائية التى تربط كل 

 .المدن



وأهم الصناعات األلمانية هى صناعة الحديد والصلب 
حيث كانت ألمانيا تحتل المركز األول فى هذه الصناعة قبل 

 وخاصة قبل أن تنتزع منها منطقة -الحرب العالمية الثانية 
يليزيا العليا فى الجنوب اإللزاس فى الغرب، ومنطقة س

ومنطقة الرور غنية بالفحم والذى يصلح إلنتاج . الشرقى
الكوك، ويعتمد على هذا الفحم إلى جانب ألمانيا كل من 

ومنطقة الرور . فرنسا ولوكسمبورج والنمسا وإيطاليا
الصناعية فى موقع ممتاز من ناحية نقل المواد الخام 

 بالنقل المائى عن طريق والمنتجات سواء بالسكك الحديدية أو
 .نهر الراين والقنوات المالحية المختلفة

وتتركز صناعة الحديد والصلب فى أقليم الرور فى 
 :)١٨٢(ثالث مناطق هى

من إنتاج اإلقليم % ٦٦وتنتج حوالى :  المنطقة الغربية-١
. من إنتاجه من الصلب% ٤٠من الحديد الزهر وحوالى 

 Duisburgورج وأهم مراكز هذه الصناعة هى دويسب

                                              

جغرافية الصناعة، وزارة التعليم : إبراهيم شريف وآخرون) ١٨٢(
 .٢١٧، ص ١٩٨١العالى والبحث العلمى، بغداد 



 .Rurot وروردت Operhausenوأوبرهاوزن 

من الحديد الزهر % ١٥وتنتج حوالى :  المنطقة الوسطى-٢
 Essenمن الصلب، وأهم مراكزها أسن % ٣٣وحوالى 
 .Gelsenkir وجلسن كرخن Bochumوبوخوم 

من الحديد الزهر % ٢٠وتنتج حوالى :  المنطقة الشرقية-٣
 مراكزها دورتموند من الصلب وأهم% ٢٥وحوالى 

Dortmund. 

 تتركز فى هذه حيثكما تشتهر ألمانيا بصناعة السيارات 
الصناعة فى منطقتين رئيسيتين فى الجنوب وفى أراضى 

 Dimler-Benzفتوجد مصانع شركة ديملرينز . اينرال
ل توجد فى ـانع أوبــتوتجارت ومصـمن مدينة ش بالقرب

ومع .  فى ميونخ)B.M.W(فى . أم. فرانكفورت ومصانع بى
 وهى Volks Wgerذلك فإن مصانع شركة فولكس فاجن 

أكبر مصنع للسيارات فى ألمانيا ال توجد فى هذه المناطق 
 فى وسط Wolfsburgوإنما تقع بعيداً فى منطقة فولسبرج 

وقد اختير هذا الموقع بصفة خاصة على مقربة من . ألمانيا
يربط مدينة  وهى الطرق الذى Mittelandمكان ميتالند 

 .برلين بإقليم الرون



كما تقوم هناك المنسوجات الصوفية فى دسلدورف 
Dusseldorf وآخن Aachen وقد شجع على قيام هذه 

الصناعة المناخ البارد واتساع السوق الداخلى وتوفر موارد 
الوقود والمياه العذبة والمهارة الصناعية وتوفر وسائل 

 .المواصالت

لعديد من الصناعات مثل الصناعات كما تشتهر ألمانيا با
الغذائية وصناعة بناء السفن والصناعات الهندسية 

 .والصناعات الكيماوية وخاصة صناعة األسمدة

 : التجارة الخارجية-٤
 نحو ٢٠٠١بلغ إجمالى قيمة صادرات ألمانيا عام 

 -اآلالت : وأهم هذه الصادرات هى.  بليون دوالر٤٧٢,٩
 - المنسوجات - المواد الغذائية - الكيماويات -السيارات 

 .السفن

وأهم الدول التى تتجه إليها الصادرات األلمانية دول 
 .االتحاد األوروبى والواليات المتحدة واليابان

وأهم الواردات األلمانية الحديد والبترول والمنسوجات 
 .القطنية والمواد الغذائية



 :أهم المدن
) ٣٨(لخريطة رقم وأهم المدن األلمانية والتى توضحها ا

 :هى

 :برليــــــن
وهى عاصمة ألمانيا االتحادية بعد اتحاد شطرى ألمانيا 

نة بدون ي، وقد بلغ عدد سكان المد١٩٩٠ أكتوبر عام ٣منذ 
 نسمة، فى حين بلغ عدد سكانها ٣,٢٧٤,٥٠٠الضواحى نحو 

 .٢٠٠٣ نسمة عام ٣,٩٣٣,٣٠٠بما فيها الضواحى نحو 
 .٢٠٠٥ة عام  نسم٤,٢٠٠,٠٠٠زادوا إلى 

وتقع برلين فى وادى قديم عريض، ولم تنم إال بعد 
اختيارها عاصمة لبروسيا ثم أللمانيا كلها، وتتجه كل الطرق 
والسكك الحديدية إلى برلين رغم الصعوبات التى واجهة 

 .المهندسين األلمان فى ذلك

ى هوتعتبر برلين بوابة الدخول إلى أوروبا الشرقية، و
ومع توحيد الدولتين وإزالة السور . لتتمتع بتاريخ حاف

الفاصل بين قسمى المدينة بدأت برلين تزدهر من جديد، فقد 
عادت مساحة المدينة إلى أبعادها السابقة وبدأت الجهود 



المبذولة لدمج الجانب الشرقى ضمن حياة المدينة تحقق 
 زمن الثالثينيات عندما كانت اءنجاحاً باهراً أعادت إلى األجو

 .ة تنبض بالحياةالمدين

 :)١٨٣(ميونــــخ
عاصمة إقليم بافاريا الذى يقع فى أقصى جنوب ألمانيا 
وهو من أغنى أقاليمها، وقد بلغ عدد سكان المدينة عام 

وتمثل المدينة مركزاً .  نسمة١,٩٥٠,٠٠٠ نحو ٢٠٠٥
وهى ثالث مدن ألمانيا من . تجارياً وسياسياً مهماً أللمانيا
من برلين وهامبورج وذلك عام حيث عدد السكان بعد كل 

٢٠٠٣. 

 :هامبـــورج
أكبر موانى ألمانيا وهى فى نفس الوقت ثانى المدن 
األلمانية من حيث عدد السكان حيث بلغ عددهم نحو 

، وهى مدينة تجارية عريقة، ٢٠٠٥ نسمة عام ٢,٥٥٠,٠٠٠
كانت عضواً فى اتحاد الهانزا، الذى كان يتحكم فى تجارة 

                                              

 . باللغة األلمانيةMunchenيطلق على منش ) ١٨٣(



اً خالل العصور الوسطى، وتقوم مدينة هالموسط أوروبا وش
هامبورج على رافد صغير لنهر إلب، حيث األرض رطبة 
تحتمل بناء المدينة، وقد استفادت هامبورج من اكتشاف العالم 
الجديد، كما استفادت مرة أخرى بعد قيام الثورة الصناعية 
فى القرن التاسع عشر، ولكن نمو المدينة يرجع أيضاً إلى 

، وهو نمو بروسيا ووحدة ألمانيا، إذ اتسعت سبب سياسى
المدينة حتى وصلت إلى نهر إلب، حتى أقامت مرافئ 

وقد اتسع ظهير هامبورج عام . وأرصفة لها على هذا النهر
 فشمل كل األراضى التى يصرفها نهر إلب وروافده، ١٩٣٩

و نظام القنوات موامتد حتى بوهيميا، وساعد على هذا الن
تربط األنهار بعضها بالبعض اآلخر، والسيما األلمانية التى 

نهر اإللب وأودر، ومن ثم نمت صناعات بناء السفن وتجهيز 
السلع للتصدير فى هامبورج، كما نمت صناعات تحويلية 
عديدة تقوم على المواد الخام التى تستوردها هامبورج مثل 

 .صناعة زيوت الطعام والمطاط وطحن الغالل وغيرها

 :تفرانكفـــــور
) سابقاً(تقع مدينة فرانكفورت فى وسط ألمانيا الغربية 

وقد دمر الجزء األكبر من هذه المدينة التى يعود تاريخها إلى 



وتحتل . القرون الوسطى خالل الحرب العالمية الثانية
فرانكفورت موقعاً استراتيجياً كمركز رئيسى للمواصالت فى 

عن طريق الجو ألمانيا وأوروبا سواء كانت هذه المواصالت 
 .أو السكك الحديدية أو عن طريق البحر

 ألف نسمة   ١,٩٢٥,٠٠٠وقد بلغ عدد سكان المدينة نحو       
وتعد رابع المدن األلمانيـة مـن حيـث عـدد           . ٢٠٠٥عام  

وقد كانت هذه المدينة مركزاً مالياً وتجارياً مهماً منذ         السكان،  
ية العصور الوسطى عندما أقيمت فيها أولى المعارض التجار       

 .التى أصبحت تشتهر بها فى الوقت الحاضر



 العاشرالفصل 
 إقليم جنوب أوروبا

 مقدمة
يشمل إقليم جنوب أوروبا األراضى التى تطل على 
الساحل الشمالى للبحر المتوسط، والذى يمتد من المحيط 
. األطلنطى غرباً وحتى مضيقى البسفور والدردنيل شرقاً

ا إقليماً ويعتبر الكثير من الجغرافيين إقليم جنوب أوروب
جغرافياً واحداً، بحكم أن معظم دول اإلقليم تطل على البحر 
المتوسط وتتميز بنمط مناخى معين وهو مناخ البحر 

 .المتوسط

ولقد شهد جنوب أوروبا ازدهارا كبيرا بالنسبة للحضارة 
البشرية الممثلة فى نشأة الحضارة اإلغريقية التى كانت 

 األولى لكافة أراضى هذا بمثابة مركز إشعاع فكرى بالدرجة
 - فوق أراضيه -اإلقليم، كما شهد ميالد الحضارة الرومانية 

فى أعقاب انتهاء اإلمبراطورية اإلغريقية، إال أن نجم 
اإلمبراطورية الرومانية أخذ يضمحل بسبب غزوات البرابرة 



فى القرنين الخامس والسادس الميالدينين، وانهارت وحدة 
تحت لواء روما أثناء التوسع العربى إقليم البحر المتوسط 

اإلسالمى فى القرن الثامن الميالدى فقد فتح المسلمون 
أراضى شبه جزيرة إيبيريا ووصلوا إلى جنوب فرنسا، 

وفى العصر . ومازالت آثارهم شاهدة عليهم حتى اآلن
العثمانية بحيث امتدت غرباً  الحديث ازدادت رقعة الدولة
 باإلضافة إلى أجزاء من قارة لتشمل شبه جزيرة البلقان،

آسيا، وأفريقيا الشمالية، إال أن اإلمبراطورية العثمانية بدأت 
بالتدهور منذ منتصف القرن التاسع عشر لتنتهى فى الربع 

 .األول من القرن العشرين

ْ ٤٦ْ، ٣٥ويمتد إقليم جنوب غرب أوروبا دائرتى عرض 
متد من ْ شرقاً، وي٢٩ْ  غرباً و٩شماالً وبين خطى طول 

 كم، ويكاد ٣٢٤٢الغرب إلى الشرق لمسافة تصل إلى نحو 
ْ شرقاً حوض البحر المتوسط إلى قسمين ١٠يقطع خط طول 

أحدهما شرقى واآلخر غربى، فى حين تقطع دائرة عرض 
ْ شماالً حوض هذا البحر إلى قسمين أحدهما شمالى ٤٠

 .واآلخر جنوبى

% ١٠,٧  كم أى نحو١٠,٠٨٤,٥٩٢وتبلغ مساحة اإلقليم 



من إجمالى قارة أوروبا، فى حين يبلغ عدد سكانه نحو 
من إجمالى سكان % ١٩,٣ نسمة أى نحو ١٤١,٠٣٩,٥٣٢

 :ويوضح ذلك الجدول التالى. القارة

 )١٠ ( جدول

 (*)٢٠٠٥عدد سكان ومساحة دول إقليم جنوب أوروبا عام 
 نظام الحكم العاصمةعدد السكان المساحة الدولة

 جمهورية لشبونة ١٠,٧٢٩,١٢٤ ٩١,٦٣١ البرتغال

 ملكية مدريد ٤٥,٥٣٠,٢٥٨ ٥٠٤,٨٧٩ أسبانيا

 )والية(إمارة  أندورا الفيال ٧٠,٥٤٩ ٤٥٠ أندوزا

 جمهورية روما ٥٨,١٠٣,٠٣٣ ٣٠١,٢٤٥ إيطاليا

  كنسية-أكليركية  مدينة الفاتيكان  نسمة٩٢١ ٠,٤٤ الفاتيكان

 جهورية فاليتا ٤٠٠,٩٢٠ ٣١٦ مالطة

 جمهورية أثينا ١٠,٦٦٥,٩٨٩ ١٣,٩٩٠ اليونان

 جمهورية تيرانا ٣,٥٨٢,٢٠٥ ٢٨,٧٤٨ ألبانيا

 جمهورية شعبية سكوبى ٢,٠٦٣,١٢٢ ٢٥,٣٣٣ مقدونيا

 ٠٨٤,٥٩٢. إجمالى اإلقليم
١٤١,١٤٥,٦٢

١ 
- - 
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 ١٠,٣٥٥,٠٠٠ إجمالى أوروبا
٧٢٩,٤٧١,٦٤

٩ 
- - 

 

 :ما يلى) ٣٩(يتضح من الجدول السابق والشكل 

ول مساحة هى أسبانيا وتبلغ مساحتها نحو  أكبر الد-١
، تليها إيطاليا والتى يبلغ مساحتها ٢ ألف كم٥٠٤,٩
 ٩١,٦، ثم البرتغال والتى مساحته نحو ٢ ألف كم٣٠١,٢
 .٢ألف كم

 تأتى دول ألبانيا ومقدونيا واليونان وأندورا ومالطة -٢
والفاتيكان بالنسبة لمساحة اإلقليم فى المراكز من الرابع 

وباستثناء الفاتيكان فإن مالطة .  التاسع على التوالىوحتى
 .هى أصغر دول اإلقليم

 إيطاليا أكبر دول اإلقليم بالنسبة لعدد السكان )١٨٤( تعتبر-٣
 مليون نسمة، تليها ٥٨حيث بلغ عدد سكانها أكثر من 

 مليون ١٠,٧ مليون نسمة، ثم البرتغال ٤٥,٥أسبانيا 

                                              

 .الفاتيكان دولة بدون حكومة) ١٨٤(



 .ة مليون نسم١٠,٦نسمة، ثم اليونان 

 تأتى دول ألبانيا ومقدونيا ومالطة وأندورا والفاتيكان فى -٤
المراكز من الخامس وحتى التاسع بالنسبة لعدد السكان 

 .على التوالى

وسوف نتناول دولة إيطاليا كنموذج للدراسة  
   .إلقليم جنوب أوروبا. الجغرافية اإلقليمية



 إيطاليـا

 مقدمة
ندما اتحدت شبه  ع١٨٦١تكونت إيطاليا الحديثة عام 

 وجزيرة سردينيا Sicily الجزيرة اإليطالية مع جزيرة صقلية

Sardinia  تحت زعامة الملك فيكتور أيمانويل وقد استطاعت
إيطاليا كنتيجة النتصارها مع دول الحلفاء فى الحرب العالمية 
األولى من مد حدودها فى الشمال والشمال الشرقى لتضمن 

 Venezia Giulia فينيسيا جولياأقاليم التيرول الجنوبى و

، ولكنها فشلت فى تأييد مصالحها على Istria واستريا 
الساحل الدالماشى، وأدت هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية 
إلى سلخ إستريا وجزء من اإلقليم الجوليانى، ولكنها ظلت 
محتفظة بالتيرول الجنوبى، ويرجع هذا أساساً إلى طبيعة 

، والتى تمتد على طول قمم جبال األلب حدودها الطبيعية
 ١٩٤٧تشمل هذا اإلقليم، واضطرت إيطاليا فى سنة  والتى

إلى أن تسلم لفرنسا بعض المناطق الصغيرة فى األلب 
 .الفرنسية

وقد قامت إيطاليا بتكوين إمبراطورية كبيرة لها فى 



السنوات األخيرة من القرن التاسع عشر، وقد فقدت هذه 
أثناء الحرب العالمية الثانية، باستثناء اإلمبراطورية 

 كمنطقة ١٩٦٠الصمدناى والتى احتفظت به إيطاليا حتى عام 
 .خاضعة لوصايتها من قبل هيئة األمم المتحدة

 Benito أقام بينتوموسلينى ١٩٢٢وفى أكتوبر عام 

Mussolini فيما عرف باسم المسيرة إلى روما بالحكومة 
اشى الدكتاتورى وقام ببعض الدستورية، وأنشأ النظام الف
وغزا الحبشة واستولى عليها، . اإلصالحات الداخلية البسيطة

وتدخل فى الحرب األهلية األسبانية إلى جانب فرنكو، وزج 
وفى . بدولته فى الحرب العالمية الثانية إلى جانب ألمانيا

 أقصى عن الحكم وقتل بأيدى العناصر ١٩٤٣يوليو سنة 
 وأعيد )١٨٥(ا حاول الفرار من إيطالياالمضادة للفاشية عندم

 وبعد ١٩٤٦وفى سنة . إلى إيطاليا نظامها الديموقراطى
استفتاء عام قرر الشعب اإليطاليى انهاء النظام الملكى، 

 .وقامت على أثر ذلك الجمهورية اإليطالية

 
                                              

 .١٩٠باوندز وكنجزيرى، مرجع سبق ذكره، ص ) ١٨٥(



 :الجغرافيا الطبيعية
 : الموقع والمساحة-أ

باه الجزر تقع إيطاليا فى جنوب أوروبا، وهى إحدى أش
األوروبية الثالث التى تطل على البحر المتوسط، حيث 

 وتمتد إيطاليا )١٨٦( كم٣٠١,٢٤٥تستغل مساحة تقدر بنحو 
ْ شماالً، حيث تمتد من ٤٧   ١٠ْ، ٣٦  ٤٠بين دائرة عرض 

 ميالً، ومن الشرق إلى ٧٦٠الشمال إلى الجنوب بطول 
 . ميال١٥٠ًالغرب بطول 

، حيث تشترك فى كم١٩٣٢,٢ويبلغ طول حدودها 
كم، ومع فرنسـا بطـول ٤٣٠حدودها مع النمسا بطول 

كم ٣٩كم، ومع سان مارينو ٣,٢ كـم ومع الفاتيكان ٤٨٨
 .كم٧٤٠كم، ومع سويسرا ٢٣٢ومع سلوفينيا 

كم ٧٦٠٠ويبلغ طول سواحل شبه الجزيرة اإليطالية نحو 
حيث تطل على سواحل البحر المتوسط والبحر األدريانى 

بجورى ويتبع إيطاليا مجموعة من الجزر أهمها والبحر الل

                                              

 .أكبر من والية أريزونا األمريكية) ١٨٦(



جزر صقلية وسردينيا والباركابرى واسترامبولى وفولكانو، 
وتقع إيطاليا فى مركز ربط بين حوض البحر المتوسط 

 .وحوضه الغربى الشرقى

وقد سيطرت على هذا البحر بأكمله فى زمن 
 Mare بحر نا(اإلمبراطورية الرومانية وأطلق عليه الرومان 

Nosturm  ( وامتدت هذه اإلمبراطورية من بريطانيا ونهرى
الراين والدانوب شماالً حتى الصحراء الكبرى فى أفريقيا 
جنوباً، ومن المحيط األطلنطى غرباً إلى بحر العرب ونهرى 

 .دجلة والفرات شرقاً

 : التضاريس-ب

 واختالف الظروف -أدى اختالف التركيب الجيولوجى 
زاء إيطاليا، إلى تنوع مظاهر السطح فى المناخية ما بين أج

 .إيطاليا

) ٤٠(وتقسم تضاريس إيطاليا إلى األقسام اآلتية شكل 
 :وهى

 . سهل لمبارديا-٢    . األلب اإليطالية-١

 .الجزر اإليطالية-٤  .مرتفعات األبنين -٣



 :وفيما يلى دراسة لهذه األقسام

 : األلب اإليطالية-١
الى من إيطاليا، وهى جزء تشكل هذه الجبال الجزء الشم

من جبال األلب التى تمتد فى العديد من دول جنوب ووسط 
 .أوروبا

وتشمل جبال األلب اإليطالية جبال األلب الغربية التى 
 ) ١٨٧(إلى بحيرة ماجيورى Tende Pass تمتد من ممر تندا

Maggiore وترتفع األلب الغربية فى بعض أجزائها إلى أكثر
وتخترقها ) م٣٥٣٨وكاميلون ) (م٣٨٤١فيزو (م ٣٠٠٠من 

عدة أودية متخذة اتجاها عاماً من الغرب إلى الشرق، حيث 
تشكل طرقاً توصل إلى الممرات التى تربط إيطاليا بفرنسا 
. كممر مونت سينى، وممر سان برنار الصغير، وممر تيند

وتنحدر األلب الغربية باتجاه الشرق إلى سهل لومبارديا عبر 
 .ل المنخفضة فى منطقة البيدمونتسلسلة من السالس

أما األلب الوسطى فهى أكثر ضيقاً فى إيطاليا وتمتد 

                                              

 .تعنى البحيرة الكبرى) ١٨٧(



على طول الحدود السويسرية، وتضم أكثر المناطق ارتفاعاً، 
حيث توجد بعض القمم الجبلية التى يزيد ارتفاعها 

ويتركب هذا الجزء ). م٤٦٣٨قمة مونتى روز (م ٤٠٠٠عن
ا فإن الوديان فيه تتصف فى معظمه من صخور بللورية، لذ

ويتضمن . بعمقها وطبيعتها، لكن بعضها يتسع باتجاه الجنوب
هذا الجزء عدة بحيرات تقع خلف الركامات الجليدية، أكبرها 

كما . بحيرة ماجيورى، وبحيرة لوجانو، وكومو، وديزيو
تحتوى على عدة ممرات هامة مثل ممر سيمبلون، وسانا 

 .جوثار، وممر ماجوال

األلب الشرقية فى معظمها من صخور جيرية وتتألف 
وهى أقل ارتفاعاً وأكثر اتساعاً من غيرها، حيث ) كلسية(

. كم من الشمال إلى الجنوب١٦٠تجدها تمتد لمسافة تعادل 
وتشق األلب الشرقية عدة وديان بعضها باتجاه طولى واآلخر 
باتجاه عرضى، ولذا فإن هذه الجبـال سهلة االجتياز عن 

ارتفاعه ) Brenner ديد من الممرات، كممر بيرنرطريق الع
وتقع فى . الذى يربط إيطاليا بالنمسا وممر كارنيكا) م١٣٨٧

الجزء الغربى من األلب الشرقية بحيرة جاردا فى وادى 



 .)١٨٨(صدعى تحيط به ركامات جليدية

ولم تقف األلب حاجزاً فاصالً بين المناطق الواقعة على 
العديد من الممرات الجبلية حدث طرفيها، ذلك أنه عن طريق 

اتصاالً بين تلك المناطق بدليل أن سكان جنوب إيطاليا 
يتحدثون السويسرية، فى حين يتحدث سكان شمال غرب 

 .البيدمونت اإليطالية اللغة الفرنسية

 : سهل لمبارديا-٢
 )١٨٩(يشغل سهل لمبارديا الجزء األعظم من نهر البو

Poلشرق، وأكثر أجزائه ، ويتسع السهل تدريجياً نحو ا
أنخفاضا تقع عند سواحل البحر األدريانى، حيث تنتشر 
المستنقعات، وال سيما فى نهر البو وقد تكون هذا السهل من 
الرواسب التى ألقى بها نهر البو من جبال األلب واألبنين ولم 
يكن لهذا السهل وجوداً فى عصر الباليوسين حيث كان جزءاً 

ى الذى كان متصالً ببحر تثس عن من البحر األدريتاتيك

                                              

 .٧٠على موسى، محمد الحمادى، مرجع سبق ذكره، ص ) ١٨٨(

 .Padanaادانا يعرف سهل البو لدى اإليطاليين باسم سهل ب) ١٨٩(



وفى عصر الباليستوسين حدثت حركة . طريق بعض القنوات
رفع على جوانب الحوض فأدى إلى ارتفاعها وال سيما فى 
األجزاء الجنوبية، بينما األجزاء الوسطى قد أصابها حركة 
رفع بسيطة وظهرت فوق سطح البحر بعد أن طمرتها 

ات غير الجليدية وبصفة رواسب نهر البو فى أثناء الفتر
 .عامة فى عصر الباليستوسين

من جملة مساحة % ١٦وتبلغ مساحة نهر البو حوالى 
ويعتبر من . من السكان% ٤٠إيطاليا، ويتركز فيه حوالى 

أفضل المناطق اإليطالية جذباً للسكان، وذلك على النقيض 
 .من األجزاء الجنوبية

ة اتصاله عن ويمتاز سهل البو بإنتاجه الزراعى وبسهول
طريق السكك الحديدية والطرق البرية التى تصله بوسط 

كما أن وجود الطاقة . وغرب أوروبا وأيضاً بالبحر المتوسط
الكهربائية المولدة من نهر البو ساعدت على قيام الصناعة 

 .فى هذه المنطقة

 : مرتفعات األبنين-٣
 تقع جبال األبنين فى وسط شبه جزيرة إيطاليا، وتمتد من



الشمال إلى الجنوب، وتتفرع من جبال األلب البحرية فى 
منطقة الريفيرا وتمتد بمحاذاة ساحل خليج جنوه، ثم تتقوس 
فى اتجاه الجنوب الشرقى إلى ساحل األدرياتى، ثم تتجه 
جنوباً وغرباً إلى أن تصل إلى ساحل إيطاليا الغربى عند 

وهنا تختفى تحت مضيق مسينا لتظهر . أقصى طرف لها
 .مرة أخرى فى صقلية

وتجدر اإلشارة إلى أن جبال األبنين تشغل مساحة كبيرة 
من شبه الجزيرة اإليطالية، وأنها أقل ارتفاعاً من جبال 
األلب، كما أنها أقرب إلى الساحل الشرقى منها إلى الساحل 
الغربى، ولذلك كانت السهول الساحلية الشرقية لشبه الجزيرة 

 .ة الغربيةأضيق من سهولها الساحلي

وفى الجزء الجنوبى من جبال األبنين تنتشر البراكين 
، وأشهر براكينها بركان فيزوف بجوار )٤١(النشطة، شكل 

نابلى والذى يطل على الخليج الذى يعرف باسمها وبركان 
 فى جزيرة صقلية، وبركان استر ومبولى Etna أتنا

Stromboli  فى جزيرة ليبارىLipari. 

 



 

 :طالية الجزر اإلي-٤
وتشمل كل الجزر التى تحيط بالساحل اإليطالى، كما فى 
جزيرة صقلية، وسردينيا، وألبا، وآشيا، وجزر ليبارى، 

 .وأكبر تلك الجزر جزيرة صقلية وسردينيا

 :جزيرة صقلية

يفصلها عن شبه جزيرة إيطاليا مضيق مسينا الضيق، 
 ، وقسمها الشمالى جبلى، وجبالها٢ كم٥٩٦٩وتبلغ مساحتها 

تعد امتداد لمرتفعات األبنين وتقع بعض قممها إلى حوالى 
، وتتركب هذه المرتفعات من النيس )جبل مادونى(م ١٩٧٦
أما الجبال الغربية فتتركب من صخور كالسية . والسثت

كما يوجد جبل أتنا الذى يبلغ . كرتياستية ومن الحجر الرملى
ومعظم ما تبقى من . م وهو بركان نشط٣٢٧٣ارتفاعه 

م، ١٨٠قلية عبارة عن سهول مرتفعة يزيد ارتفاعها عن ص
والسهل . وتتركب من المارل والطين والحجر الرملى

الحقيقى الوحيد هو سهل قطانيا فى الجزء الشرقى من 
 .الجزيرة



 :جزيرة سردينيا

كم إلى الغرب من ساحل إيطاليا ٣٢٠وتقـع على بعد 
ردينيا إلى  وتشبه بنية س٢كم٢٤٠٧٨األوسط، وتبلغ مساحتها 

ويظهر الجزء الشرقى . حد كبير جزيرة كورسيكا الفرنسية
من سردينيا فى شكل هضبة تتركب من الجرانيت 

م، ويبرز فوقها ٩١٠والكوارتزيت، ويصل ارتفاعها نحو 
جبل (م ١٨٣٤بعض القمم الجبلية التى يصل ارتفاعها 

وفى الشمال الغربى من الجزيرة فتنتشر ). جتارجنتو
وتميل الهضبة بوجه عام نحو . فا البركانيةغطاءات الال

وفى الغرب والجنوب الغربى يمتد سهل كامبياسو . الغرب
 .الفسيح

والرومان  Phoenicians وقد عاش بها الفينيقيون
 والعرب والبيزنطيين واألسبان واإليطاليين والقرطاجيين

Carthaginian  ولذلك تنعكس فيها معظم هذه
 .)١٩٠(الحضارات

سردينيا العديد من القالع التى ترجع إلى ويوجد فى 
                                              

(١) www.geographic.org.op.cit. 



 .عصور ما قبل التاريخ وفضالً عن المتاحف

 : المناخ-ج
يختلف المناخ اختالفاً كبيراً بين أجزاء إيطاليا المختلفة 
حيث يسود إيطاليا إقليمين مناخيين رئيسيين هماك إقليم مناخ 

 .البحر المتوسط، وإقليم مناخ وسط أوروبا

ألول معظم شبه جزيرة إيطاليا، كما ويشمل اإلقليم ا
يشمل الجزر اإليطالية وغقليم الريفيرا اإليطالى، ويرجع 
دفء إقليم الريفيرا فى الشاء إلى وقوع جبال األبنين وجبال 
األلب الغربية فى شماله فتصدان عنه الرياح الباردة التى 
تهب من داخل القارة ونظراً لدفء إقليم الريفيرا أصبح أهم 

 المشاتى فى إيطاليا، حيث يزوره الكثير من السكان وأجمل
 .فى فصل الشتاء للتمتع بجوه المشمس ومناظره الجميلة

ويالحظ أن الساحل الغربى من شبه جزيرة إيطاليا أدفأ 
فى الشتاء من الساحل الشرقى وأكثر منه ممطر، ألن الرياح 
العكسية الغربية تهب عليه شتاء من البحر فتلطف من درجة 
الحرارة، كما تجلب له أمطاراً غزيرة، وعندما تصل إلى 
الساحل الشرقى يقل مطرها بسبب عبورها جبال األبنين، فى 
الوقت نفسه يتعرض الساحل الشرقى لهبوب رياح باردة آتية 



من داخل القارة، حيث تتصدى لها جبال األبنين وتمنع 
 .)١٩١(وصولها إلى الساحل الغربى

ا أشد جهاتها حرارة، وتهب ويالحظ أن جنوب إيطالي
عليه أحياناً رياح حارة جافة فى فصل الربيع آتية من 
الصحراء الكبرى، يطلق عليها اسم رياح السيروكو وتشبه 
رياح الخماسين فى مصر، إال أنها ألطف منها حرارة بسبب 

أما إقليم مناخ وسط أوروبا . مرورها فوق البحر المتوسط
ومناخ سهل . أللب اإليطاليةفيشمل سهل لمبارديا وجبال ا

لمبارديا قارى لبعده عن تأثير البحار، ألن الجبال التى تحقه 
تمنع وصول الرياح العكسية الغربية والتى تطلف من درجة 
الحرارة، وبذلك نجد أن مناخ السهل حار صيفاً وبارد شتاء. 

أما جبال األلب فتختلف درجة الحرارة فيها باختالف 
 معتدل الحرارة صيفاً ولكنه شديد البرودة االرتفاع ومناخها

إال أن السفوح المنحدرة نحو الجنوب . شتاء، ويكسوها الثلج
تتمتع بالدفء فى الشتاء، كما أن جبال األلب تحميها من 

                                              

جغرافية أوروبا، وزارة : توفيق سابق، محمد مرسى أبو الليل) ١٩١(
 .٥٧، ص ١٩٤٩المعارف العمومية، المطبعة األميرية، القاهرة، 



الرياح الشمالية الباردة، لهذا كانت منطقة البحيرات اإليطالية 
منطقة مشمسة دفيئة تنمو بها كثير من أشجار الكروم 
والزيتون والتوت والليمون، ويخيل للزائر هناك أنه فى إقليم 

أما من حيث . يشبه فى دفئه ونباته إقليم البحر المتوسط
المطر بسهل لومبارديا وجبال األلب، فهو يسقط طول العام، 
ولكن الصيف به أكثر الفصول مطراً، وتعد الرياح العكسية 

فى جبال هى المسئولة عن سقوط األمطار، والتى تغزر 
األلب، فى حين تقل نسبياً فى سهل لمبارديا، ألن الجبال التى 
تحيط به وتستقبل معظم األمطار التى تسبب سقوطها الرياح 
العكسية، فى حين تصله هذه الرياح جافة أى يصبح فى 

 .مناطق ظل المطر

 : النبات الطبيعى-د

 :يتمثل فى إيطاليا ثالثة أقاليم نباتية هى

ت البحر المتوسط وتنمو به أشجار الكروم  إقليم غابا-١
 .والزيتون والتوت وأشجار الجوز والقسطل

 إقليم الغابات النفضية ويسود سهل لمبارديا والطرف -٢
الشمالى الشرقى لجبال األبنين، حيث تنمو هذه الغابات 



 .على السفوح المنخفضة

وتنمو هذه الغابات على .  إقليم الغابات الصنوبرية-٣
الجبلية المرتفعة، وتنمو النباتات األلبية فوق السفوح 

كما ينمو كثير من نباتات . منطقة الغابات الصنوبرية
إقليم البحر المتوسط فى بعض األودية اإليطالية الدفيئة 

 .فى جبال األلب

 :الجغرافيا البشرية

 :السكان
تزايد عدد سكان إيطاليا عندما أعلن قيام دولة إيطاليا 

ثم ارتفع عددهم إلى   مليون نسمة،٢٥ نحو ١٨٦١عام 
، أى أنهم زادو إلى الضعف ١٩٦١ مليون نسمة عام ٤٩,٩

 مليون نسمة ٤٧خالل مائة سنة، وارتفع عدد السكان إلى 
 ٥٧,٩٩٨,٣٥٣وقد ارتفع عدد السكان إلى . ١٩٥١عام 

، ثم واصل السكان زيارتهم ليصلوا إلى ٢٠٠٣نسمة عام 
ركز السكان فى سهل ويت. ٢٠٠٥ نسمة عام ٥٨,١٠٣,٠٣٣

البو حيث المدن الصناعية الكبرى فى شمال إيطاليا، حث 
، كما ترتفع كثافة ٢كم/ نسمة٤٥٠تصل كثافة السكان إلى 



 .السكان فى وسط إيطاليا حيث مدينة روما العاصمة

وقد شهدت إيطاليا هجرات سكانية ضخمة نحو الخارج 
ر كما خففت من الضغط السكانى على أراضيها إلى حد كبي

لعبت الهجرة الداخلية دوراً كبيراً فى نمو سكان شمال 
إيطاليا، حيث تتجه تيارات الهجرة من األقاليم الجنوبية 

 .الفقيرة إلى روما وشمال البالد

 نحو ٢٠٠٢وقد بلغ معدل النمو السكانى فى إيطاليا عام 
ويعد معدل المواليد منخفضاً للغاية حيث يصل إلى % ٠,٠٥
 ١٠,١٣ف، فى حين يصل معدل الوفيات إلى  فى األل٨,٩٣

، بينما بلغ معدل وفيات األطفال ٢٠٠٢فى األلف عام 
وقد بلغ معدل .  فى األلف فى نفس العام٥,٧٦الرضع 

 طفل لكل امرأة، بينما بلغ معدل صافى ١,١٩الخصوبة 
 مهاجر لكل ألف من السكان فى نفس ١,٧٣الهجرة نحو 

 .العام

يب العمرى والنوعى للسكان وبنظرة سريعة على الترك
نجد أن هؤالء السكان . لمعرفة الهرم السكانى إليطاليا



 :)١٩٢(يتوزعون على النحو التالى

من % ١٤,١وتمثل نحو )  سنة١٤ - ٠(الفئة العمرية 
إجمالى عدد السكان، وتتوزع بين المذكور ويبلغ عددهم 

 ٣,٩٥٤,١٥٩ نسمة واإلناث ويبلغ عددهم ٤,١٩٨,٥٦٩
% ٦٧,٣فتمثل نحو )  سنة٦٤ - ١٥(لفئة العمرية نسمة أما ا

من إجمالى السكان، وهى تتوزع بين الذكور ويبلغ عددهم 
 ١٩,٤٩٢,٠٤٨ نسمة، واإلناث ويبلغ عددهم ١٩,٣٣٤,٢٠٨

نحو )  نسمة٦٥أكثر من (نسمة فى حين تحتل الفئة العمرية 
 ٤,٤٣٦,٠٧٣من إجمالى السكان، يمثل الذكور نحو % ١٨,٦

.  نسمة٦,٣٠٠,٥٦٨ن يبلغ عدد اإلناث نحو نسمة، فى حي
وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن قاعدة الهرم ضيقه 
حيث يقل عدد صغار السن من األطفال من الجنسين أقل من 

 سنة، فى حين يزيد عدد السكان فى سن الشباب والتى ١٤
كما نجد ارتفاع واضح فى ). ٦٤ - ١٥(تمثلها الفئة العمرية 

 ٧٩,٢٥ حيث بلغ معدل العمر المتوقع للفرد نحو كبار السن،
نسمة، ويختلف هذا المعدل بين اإلناث والذكور فيصل إلى 

                                              

)١٩٢( www.geagraphic.org.,op.cit. 



 . سنة للذكور٧٦,٠٨ بالنسبة لإلناث، و٨٢,٦٣

بينما . وأهم اللغات السائدة فى إيطاليا هى اللغة اإليطالية
 Uallo يتحدث السكان باللغة الفرنسية فى إقليم أوسكا

d’aosto  الحدود الفرنسية والسويسرية، بينما يتحدثون على
على الحدود  AltoAdige باأللمانية فى إقليم التوادج

 النمساوية، بينما يتحدثون اللغة األلبانية فى إقليم باسيليكاتا

Basilicata فى شرق إيطاليا. 

 :الجغرافيا االقتصادية إليطاليا

 ١,٤٠٢بلغ معدل الناتج القومى اإلجمالى إليطاليا نحو 
، كما بلغ معدل %١,٨ بمعدل نمو قدره ٢٠٠١ترليون عام 

 ٢٤,٣٠٠نصيب الفرد من الناتج القومى فى نفس العام نحو 
 .دوالر

ويتوزع الناتج القومى اإلجمالى على حسب القطاعات 
لقطاع % ٣٠لقطاع الزراعة، % ٢,٤: االقتصادية إلى

 .لقطاع الخدمات% ٦٧,٦الصناعة، 

ى العاملة فى النشاط االقتصادى فى وقد بلغ إجمالى القو
 مليون نسمة يعمل منهم نحو ٢٣,٦ نحو ٢٠٠١إيطاليا عام 



فى قطاع % ٣٢فى قطاع الزراعة، بينما يعمل % ٥
من % ٦٣الصناعة، فى حين يعمل فى قطاع الخدمات 

 .إجمالى القوى العاملة فى نفس العام

عام % ١٠وقـد بلـغ معدل البطالة فى إيطاليا نحو 
 .فى نفس العام% ٢,٧، فى حين بلغ معدل التضخم ٢٠٠١

وتعانى إيطاليا وبخاصة قسمها الجنوبى المعروف باسم 
نابولى (ويشتمل على إقليم  Mezzogiorno الميزوجيورنو

من المشكالت السكانية نتيجة لعدم ) وصقلية وسردينيا
والميزوجيورنو . التوازن بين السكان والموارد االقتصادية

زاء إيطاليا فقراً، وتشكل كثرة سكانه ضغطاً على هو أكثر أج
أرضه المنتجة، كما أن صناعته ال تستوعب األعداد المتزايدة 
من السكان، ولهذا توالت هجرة سكانه ولم يعد بقادر على 
استيعاب أعداد جديدة من السكان، ومع ذلك لم تنقطع الهجرة 

رورة إلى الشمال، والبطالة فى تزايد مستمر، مما يحتم ض
الهجرة إلى الخارج، أو تحديد النسل الذى يلقى اعتراضاً 
لتمسك السكان الكاثوليك بالتعاليم الدينية التى تحرم استخدام 
الوسائل الصناعية لتحديد النسل، لذلك تعمل الحكومة 



 .)١٩٣(اإليطالية منذ وقت بعيد على تشجيع الهجرة

 :الجغرافيا االقتصادية إليطاليا

 : الزراعة-١
ب الزراعة دوراً هاماً فى االقتصاد اإليطالى، على تلع

الرغم من انخفاض نصيبها فى الناتج القومى اإلجمالى والتى 
 .%٢,٤ال يتعدى 

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة األراضى التاللية والجبلية 
فى إيطاليا، فإن الزراعة تشغل نحو نصف مساحتها، كما 

احتها، وتنتج من مس% ١٠تحتل المحصوالت الشجرية نحو 
من احتياجات سكان البالد من % ٨٠الزراعة اإليطالية نحو 

القمح، كما تستطيع الوفاء باالستهالك المحلى من الذرة 
واألرز وبنجر السكر والخمور وزيت الزيتون والخضروات 

وتتمثل المنتجات الزراعية . والفواكه واأللبان واللحوم

                                              

الجغرافيا اإلقليمية : محمد المعتصم مصطفى وآخرون) ١٩٣(
رنامج تأهيل معلمى المرحلة االبتدائية للمستوى ، ب)أوراسيا(

الجامعى، وزارة التربية والتعليم باالشتراك مع الجامعة المصرية، 
 .٢٥٦، ص ١٩٨٦، ١٩٨٥القاهرة، 



اليا استيرادها فى والرعوية الرئيسية التى ينبغى على إيط
األصواف والجوت والقطن، ثم فى المواد الغذائية 
والمشروبات المدارية وخاصة البن والكاكاو، والزيوت 

ونستورد األسماك أيضاً . النباتية بها، باإلضافة إلى المطاط
 .)١٩٤(نظراً لفقر البحر المتوسط فى الثروة السمكية

ئد فى أوروبا وقد تأثرت إيطاليا بالركود اإلقتصادى السا
فانخفضت معدالت نمو الناتـج القومـى اإلجـمالى 

% ٤,٩ بعد أن كانت ١٩٨١مضطر سنة % ٠,٢فبلغــت 
% ٩، وبلغ معدل البطالة ١٩٨٠سنة % ٣,٩ و١٩٧٩سنة 

من إجمالى القوى العاملة، وقد صاحبه انخفاض مستوى 
 .التضخم المعيشة وارتفاع معدالت

ة كبرة لتحسين ورفع وتعطى الحكومة اإليطالية أولوي
كفاءة القطاع الزراعى، ولكن أى نجاح جذرى فى هذا 
المجال ينبغى أن يتوقف على التقدم نحو تحقيق أهداف أخرى 
كبرى بالنسبة للسياسة العامة للدولة، اى استيعاب األيدى 

                                              

جغرافيا أوراسيا : جودة حسنين جودة، محمد خميس الزوكة) ١٩٤(
 .٢٠٢، ص ١٩٩٦اإلقليمية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 



العاملة الزراعية الزائدة عن الحاجة، وتصنيع األقاليم 
 .)١٩٥(الجنوبية

 معالجة المشكالت االقتصادية وتعمل الحكومة على
بتقليل نفقاتها وفرض ضرائب جديدة، وتنفيذ برامج للتنمية 
فى كافة أنحاء البالد وبخاصة الجنوب الفقير والذى ينخفض 
فيه دخل الفرد بالمقارنة مع الشمال، وتشمل تنمية الجنوب 

 Cassa per مشروعات تقوم بها هيئة استثمار الجنوب

ilmezzogiernoة تشجير كثير من المناطق  إلعاد
القاحلة،واستصالح األراضى والمحافظة على التربة، وإنشاء 
المؤسسات التى تقدم المساعدات الفنية واألسمدة واآلالت 

 .لزيادة اإلنتاج، كما تقجم التسهيالت لتسويق المنتجات

م هى ٢٠٠١وأهم المحاصيل الرئيسية فى إيطاليا عام 
البطاطس وبنجر السكر وفول الفواكه والخضروات والعنب و

 ٢١وقد بلغ إنتاج إيطاليا من الحبوب نحو . الصويا والزيتون

                                              

أوروبا الجديدة حاضرها ومستقبلها، ترجمة :  ليختهمجورج) ١٩٥(
محمود حسن إبراهيم، دار القاهرة للطباعة والنشر، القاهرة، 

 .١٢٢، ص ١٩٦٦



 مليون طن من الذرة ١٠م منها ١٩٩٩مليون طن عام 
 مليون طن من ١,٤ مليون طن من القمح، ٨,٦الشامية، 

 .األرز

وتجدر اإلشارة إلى ان سهل البو ينتج حوالى نصف 
الذرة وبنجر السكر والشيلم من % ٧٥إنتاج القمح اإليطالى، و

من األرز ومنتجات األلبان % ٩٠المنتج بها، وكذلك حوالى 
ولعل هذه األرقام توضح المميزات الطبيعية التى يتمتع . بها

بها هذا الحوض كاألمطار وغيره، ومياه األنهار والينابيع 
متوفرة، غير أن التربة فى بعض الجهات غير خصبة ال 

وقد بدأ استصالح سهل . وى األرزتصلح لزراعة شيئاً س
البو فى القرن الثانى عشر الميالدى، حيث بدأ منذ هذا 
التاريخ تزداد الرقعة الزراعية فى هذه المنطقة األمر الذى 
جعل لمدينة ميالنو فى خالل القرن الرابع الميالدى شأنًا 
عظيما، كما أنه فى خالل العصور الوسطى أصبح لسهل 

الخصوص أهمية زراعية عظيمة فى هذه لمبارديا على وجه 
وفى عهد . المنطقة، حيث نظم الرى والسوق فى هذه المنطقة

النهضة أقيمت مشروعات عديدة لضبط روافد النهر التى 
تنبع من جبال األلب فى ميالنو ومانتود فيرارا، كما جففت 



 كما أنه فى القرن التاسع عشر  Amilia مستنقعات أميالد
كبيرة عن طريق زراعة األرز، ومنذ استصلحت مساحات 

ذلك التاريخ بدأت الزراعة تتقدم بخطى واسعة فى سهل 
 .)١٩٦(البو

 : الثروة المعدنية ومصادر الطاقة-٢
تعد إيطاليا من الدول الفقيرة فى ثروتها المعدنية، 
وبالتالى فهى أقل الدول األوربية إنتاجاً للخامات الالزمة 

 خامات حديدية قليلة فى للصناعات المعدنية، حيث توجد
ويستخرج .  ولكن إنتاجها غير كاف Albaجزيرة ألبا

السيريت من المناطق البركانية فى جنوب إيطاليا ووسطها 
خاصة جزيرة صقلية، حيث تغطى مناجم السيريت مساحة 

من % ٢٥تقدر بعدة مئات من األميال المربعة وتحتوى على 
وتشتهر إيطاليا .  ألف طن سنويا٢٠ًالسيريت، تنتج نحو 

برخامها الجيد، الذى يستخرج من جبال األبنين، وخاصة 
 .قرب بلدة كرارا حيث توجد أشهر محاجر ارخام فى العالم

                                              

جغرافية البحر المتوسط، منشأة المعارف، : يسرى الجوهرى) ١٩٦(
 ..١٦١ - ١٦٠، ص ص ١٩٨٤اإلسكندرية، 



كما تنتج إيطاليا الغاز الطبيعى والبترول، حيث بلغ 
أما . م٢٠٠٢ مليار متر مكعب من الغاز عام ١٢إنتاجها نحو 

ميات صغيرة، وال حقول البترول ومعظمها فى صقلية تنتج ك
تسهم فى إستهالك إيطاليا من البترول إال بنسبة ضئيلة للغاية 

كذلك ال يتوفر فى إيطاليا من الفحم . فقط% ١تصل إلى نحو 
وعلى ). اللجنيت(إال كميات ضئيلة للغاية من النوع الردئ 

الرغم من قلة اإلنتاج المعدنى فى إيطاليا إال أنها تتميز فى 
ث تعد من أوائل دول العالم المنتجة له إنتاج الزئبق، حي

 .إضافة إلى كميات متواضعة من الرخام والزنك

 : الصناعة-٣
تعتبر إيطاليا دولة صناعية ذات أهمية كبرى على 

من % ٣٢مستوى القارة األوربية إذ تستوعب الصناعة بها 
القومى % ٣٠م، كما تسهم فيجو ٢٠٠١القوى العاملة عام 

ام وهى نسبة عالية تفوق مثيلتها فى اإلجمالى فى نفس الع
كثير من دول القارة األوروبية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 

فى % ٢٩فى قرن، % ٢٥,٧فى المملكة المتحدة، % ٢٤,٩
فى % ٢٢فى أسبانيا، % ٢٩فى بلجيكا، % ٢٤النمسا، 

أهم الصناعات ) ٤٢(الدانمارك، وتوضح الخريطة رقم 



 .والمعادن فى إيطاليا

مت الصناعة فى إيطاليا تقدماً كبيراً على الرغم وقد تقد
من قلة الفحم وقد سلمه على ذلك ومرة أخرى الطاقة 

وتستورد إيطاليا الفحم الصالح إلنتاج الكوك من . الكهرومائية
 –بريطانيا وألمانيا، كما تستورد كميات كبيرة من الخردة 

 كبيرة من األمر الذى قلل من حاجتها إلى استيراد كميات
وتقوم صناعة الحديد والصلب فى إيطاليا . الفحم وخام الحديد

 فى جنوه ونابلى وتريستا، إلى جانب منطقة أوستا 

Aosta الهامة فى صناعة الصلب –القريبة من جبال األلب 
بمساعدة القوى الكهربائية، إلى جانب تورينو وميالنو، وقد 

بيرة ساعد إيطاليا على تطوير هذه الصناعة وجود أعداد ك
المنخفضة، ووجود سوق من العمال المهرة ذوى األجور 

متسعة الستهالك منتجات الصلب فى الصناعة، والتى تدخل 
فى العديد من الصناعات الهندسية والثقيلة خاصة صناعة 

وتتفوق إيطاليا فى الصناعات . السيارات واآلالت المختلفة
عتمد على المواد الخام المحلية مثل غاز الكيماوية التى ت

الميثان والكبريت واألمالح والحجر الجيرى والغاز الطبيعى 
الذى يعد أساساً هاماً إلنتاج األسمدة الكيماوية وتحظى 



صناعة المنسوجات بأهمية كبرى من الصناعات اإليطالية 
التى تصدر للخارج، كما تأتى إيطاليا فى المرتبة الثالثة بعد 

واليات المتدة واليابان فى إنتاج األجهزة المنزلية الكهربائية ال
مثل الثالجات والغساالت، وأجهزة التبريد والتكييف التى تجد 

 كذلك. لها سوقاً راسخة فى دول السوق األوروبية المشتركة

مكانة كبيرة فى سوق ) فيات(تحتل السيارات اإليطالية 
إنتاج السوق السيارات العالمية فهى تحتل نحو خمس 

األوروبية المشتركة، وتتركز هذه المصانع فى تورينتو 
 .وميالنو

وقد أقامت شركة فيات فروعاً لها فى بعض الدول مثل 
أسبانيا وتركيا، كما أنشأت مصانع كاملة للسيارات فى بولندا، 
وتشترك فى صناعة السيارات فى دول أخرى مثل مصر 

 .)١٩٧(وتركيا

ة المالبس والمنتجات الجلدية كما تشتهر إيطاليا بصناع
 ٢٠٠١وقد بلغ معدل نمو الناتج الصناعى عام . والسيراميك

 .%٤نحو 
                                              

 .١٩٦ - ١٩٥فتحى أبو عيانة، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ١٩٧(



وقد بلغ إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة فى إيطاليا نحو 
: س موزعة على النحو التالى. و.  بليون ك٢٥٧,٤٠٨

من جملة إنتاج الكهرباء فى % ٨٠,٠١الوقود الحفرى وينتج 
، ثم مصادر %١٧,٠٧ه الطاقة الكهرومائية إيطاليا، يلي

 .فى نفس العام% ٢,٩٢أخرى للطاقة 

وقد بلغت كمية الكهرباء المستهلكة فى إيطاليا نحو 
س، فى حين بلغت كمية الكهرباء .و. بليون ك٢٨٣,٧٣٧

س، بينما استوردت .و. بليون ك٢٨٤المصدرة للخارج نحو 
 .امس فى نفس الع.و. بليون ك٤٤,٣٨١إيطاليا نحو 

 : التجارة الخارجية-٤
 ٢٤٣ نحو ٢٠٠١بلغت قيمة الصادرات اإليطالية عام 
الصناعات الهندسية : بليون دوالر، وأهم هذه الصادرات هى

والمنسوجات والمالبس واآلالت والسيارات ومعدات النقل 
والمنتجات الكيماوية والمواد الغذائية والمشروعات والتبغ 

 .والصناعات المعدنية

دول االتحاد : لدول التى تصدر لها إيطاليا هىوأهم ا
من الصادرات اإليطالية % ٥٤,٩األوروبى تستقبل نحو 

، %١٥,١ألمانيا وتستورد : (موزعة على النحو التالى



، %٦,٢، وأسبانيا %٦,٩وبريطانيا % ١٢,٦وفرنسا 
 .١٠,٤والواليات المتحدة 

 بليون دوالر ٢٢٦وقد بلغت قيمة الصادرات اإليطالية 
المنتجات الغذائية :  وأهذه الواردات هى٢٠٠١عام 

والحيوانات الحية اللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات األلبان 
والحبوب وألياف النسيج والغزل والزيوت النباتية والحيوانية 

 .والحديد والنحاس واآلالت والبترول

وأهم الدول التى تستورد منها إيطاليا دول االتحاد 
 .يات المتحدة األمريكيةاألوروبى والوال

 :النقل واالتصاالت

تمتلك إيطاليا شبكة مواصالت جيدة تربط أجزاء البالد 
بعضها ببعض وقد بلغ إجمالى خطوط السكك الحديدية 

 .٢٠٠١ كم وذلك عام ١٩,٧٨٦اإليطالية نحو 

وتمتلك إيطاليا شبكة كثيفة من الطرق ومعظمها طرق 
 فى إيطاليا نحو مرصوفة، وقد بلغ إجمالى طول الطرق

 كم، كما بلغ طول الطرق المالحية المائية نحو ٦٦٨,٦٦٩
كم ٢٣٢٥١كم، بينما بلغ طول خطوط األنابيب نحو ٢٤٠



كم لنقل ١٤٨كم لنقل البترول الخام، و١٧٠٣منها نحو 
 .كم لنقل الغاز الطبيعى١٩٤٠٠المنتجات البترولية، 

: انى هىوتمتلك إيطاليا العديد من الموانى وأهم هذه المو
 نابلى - ميالنو - ليفورنو - الس بيزا - برنديزى -بارى 

 - تريستا - تورنتو - سافونا - باليرنو - يورتوفوكس -
فينسيا، باإلضافة إلى أوجستا فى صقلية، بورتو توريز فى 

 .سردينيا

 سفينة شاملة السفن األجنبية ٤٦٧وتمتلك إيطاليا نحو 
كما تمتلك إيطاليا . إليطاليةالمستأجرة التى تعمل فى الموانى ا

 مطار مجهزة بممرات جوية ٩٧ مطاراً منها ١٣٥نحو 
 مطارات ٤ مطاراً بدون هذه الممرات، كما تمتلك ٣٨ونحو 

 .لخدمة الطائرات الهليكوبتر

 ٢٠,٥ مليون خط تليفون ونحو ٢٥وتمتلك إيطاليا نحو 
 ٣٥٨كما يوجد فى إيطاليا نحو . مليون خط تليفون محمول

 محطات ٩، و FM  محطة٤٦٠٠، AM  إذاعةمحطة
للموجات القصيرة، وقد بلغ عدد مستمعى اإلذاعة اإليطالية 

 محطة ٣٥٨وتمتلك إيطاليا .  مليون نسمة٥٠,٥نحو 
لبث ) وحدة متنقلة( محطة ٤٧٢٨تليفزيونية، باإلضافة إلى 



 .البرامج المختلفة

 ٣٠,٣وقد بلغ عدد مشاهدى التليفزيون فى إيطاليا نحو 
ليون مشاهد، كما بلغ عدد مستخدمى شبكة المعلومات م

 .٢٠٠١ مليون نسمة عام ١٩,٢٥الدولية اإلنترنت 

 :أهم المدن

ومن ) ٤٣(تنتشر فى إيطاليا العديد من المدن شكل 
 :أهمها

 :رومـــا
عاصمة إيطاليا وأكبر المدن بها، وقد بلغ عدد سكانها 

بر، بعيدة ، وتقع على نهر اليت٢٠٠٥ نسمة عام ٣,٣٥٠,٠٠٠
عن المصب، وقد كانت روما قديماً عاصمة اإلمبراطورية 
الرومانية، وأعظم مركز للحضارة الرومانية العريقة، وترجع 
أهميتها إلى توسط موقعها بالنسبة للساحل الغربى لشبه 
جزيرة إيطاليا، وسهولة اتصالها بما حولها بطرق عديدة 

ويزيد فى . تخترق السهل الساحل الغربى وجبال األبنين
 أو –أهميتها أنها مقر للبابا، وهو يقيم فى مدينة الفاتيكان 

 وهى وحدة سياسية مستقلة تقع فى جنوب –دولة الفاتيكان 



روما، ويرأس هذه الدولة البابا وله سفراء يمثلونه فى 
عواصم بعض الدول األجنبية، كما أن لكثير من الدول سفراء 

 .لدى البابا

 :ميالنـــو

 مدن إيطاليا بعد روما، في حين أنها أكثر سكانًا هى ثانى
 مليون نسمة عام ٣,٨من مدينة روما، حيث يبلغ عدد سكانها 

، وترجع أهميتها إلى أنها تقع عند ملتقى الطرق ٢٠٠٥
ولذلك أصبحت . المؤدية إلى ممرات وأنفاق األلب الوسطى

مركزاً للسكك الحديدية فى سهل لمبارديا، كما صارت مدينة 
جارية مهمة، كما أصبحت أهم المدن الصناعية فى إيطاليا ت

وخاصة بالنسبة لصناعات السيارات والمنسوجات الحريرية 
 .والقطنية والصوفية

 Turino :تورينـــو
مليون ١,٥من أهم المدن اإليطالية، ويبلغ عدد سكانها 

، وتقع على نهر البو فى الحوض األعلى، ٢٠٠٥نسمة عام 
ى وقوعها عند ملتقى عدة طرق طبيعية، وترجع أهميتها إل

تخترق جبال األلب، أهمها الطريق الذى يربطها بوادى 
الرون فى فرنسا، ولهذا أصبحت مدينة تجارية كبرى، ومما 



يزيد فى أهميتها التجارية أنها تمثل بداية للطرق المالحية فى 
نهر البو، وهى كذلك مدينة صناعية هامة لقربها من مصادر 

طاقة الكهرومائية بجبال األلب الغربية، ولسهولة إنتاج ال
وتشتهر . حصولها على المواد الخام الالزمة للصناعة

بصناعة السيارات، وأشهرها السيارات المعروفة باسم فيات 
Fiat )فضالً عن المنسوجات الحريرة والصوفية، لقربها ) ١٩٨

 .من مراعى األغنام بجبال األلب

 :Venezia )١٩٩(فينيسيا
تمثل المنفذ الشرقى لسهل لومباريا، وقد أقيمت المدينة 
على عدد من الجزر التى تقع بالطرق الشمالى للبحر 
األدريانى، وقد أدى وقوعها على تلك الجزر إلى وجود 
القنوات المثيرة التى تفصل الجزر بعضها عن بعض، ويصل 

طوله على أربعة فينيسيا يسهل لمبارديا كوبرى يزيد 
وتعد فينيسيا من أجمل المدن اإليطالية، لجمالها . كيلومترات

                                              

)١٩٨ ( Fiat هى اختصار السم المصنع وهو Fabrica Italiana 

Automobili Torino. 

 .كان يطلق عليها من قبل مدينة البندقية) ١٩٩(



ويزورها كثير من السائحين ) ملكة البحار(يسميها اإليطاليون 
 .ليروا آثار عظمتها العابرة

كما توجد العديد من المدن األخرى فى إيطاليـا ومـن           
 .أهمها مدينة جنوة



 الحادي عشرالفصل 
 إقليم شمال أوروبا

 مقدمة
قليم فى شمال أوروبا، ويطلق عليه أرض يقع هذا اإل

، ويتضمن شبه جزيرة اسكنديناوه Norden الشمال 
Scandinavia Peninsula وبالتالى يطلق على دولة اسم ،

الدول اإلسكندنافية، حيث يشمل اإلقليم دول النرويج والسويد 
والدانمارك وفنلندا وأيسلندا، فضالً عن دويالت البلطيق 

كما يتبع اإلقليم بعض الجزر . والتفيا ولتوانياالثالث أستونيا 
والتى تتبع الدنمارك، وجزر  Faeroes مثل جزر فاروس

كما تقع جزيرة . والتى تتبع النوريج Svalbard سلفالبارد
 تحت اإلشراف اإلدارى لحكومة Greenland جرينلند 

ْ شماالً والمار ٥٥الدنمارك ويمتد اإلقليم بين دارئتى عرض 
ْ شماالً، وهذا إن دل على شيئ فإنما ٨١دنمارك وبجنوب ال

وتبلغ مساحة . يدل على الموقع المتطرف لإلقليم نحو الشمال
من جملة % ١٣,٨ أى نحو ٢ كم١,٤٣١,٦٢٦اإلقليم نحو 



 مليون نسمة أى ٣١,٦مساحة القارة، بينما يبلغ عدد سكانه 
 .٢٠٠٣من جملة عدد سكان القارة عام % ٤,٣نحو 

 :ما يلى) ٤٤(ول التالى والشكل رقم يتضح من الجد

 أكبر الدول مساحة هى السويد تليها فنلندا، ثم النرويج، -١
من جملة % ٧٧,٦وتشكل الدول الثالث معاً نحو 

 .مساحة اإلقليم

 جاءت دول أيسلندا ولتوانيا والتفيا واستونيا فى المراكز -٢
من الرابع وحتى السابع بالنسبة للمساحة، وتشغل هذه 

 .من جملة مساحة اإلقليم% ٢٢,٤ول نحو الد

 )١٢(جدول 

 (*)٢٠٠٥عدد سكان ومساحة إقليم شمال أوروبا عام 
 العاصمة عدد السكان المساحة الدولة

 أوسلو ٤,٥٩٣,٠٤١ ٣٢٣,٨٩٥ النرويج

 ستوكهولم ٩,٠٠١,٧٧٤ ٤٤٩,٧٩٠ السويد

 كوبنهاجن ٥,٤٣٢,٣٣٥ ٤٣,٠٧٥ الدنمارك

                                              

 .الجدول من تجميع المؤلف) *(



 يكجافيكر ٢٩٦,٧٣٧ ١٠٢,٨١٩ أيسلندا

 هلسنكى ٥,٢٢٣,٤٤٢ ٣٣٧,٠٣٢ فنلندا

 تالين ١,٣٣٢,٩٩٣ ٤٥,٢٢٦ أستونيا

 ريجا ٢,٢٩٠٢٣٧ ٦٤,٥٨٩ التفيا

 فيلنيوس ٣,٥٩٦,٦١٧ ٦٥,٢٠٠ لتوانيا

 - ٣١,٧٤٠,١٧٦ ١,٤٣١,٦٢٦ إجمالى اإلقليم

 - ٧٢٩,٤٧١,٦٤٩ ١٠,٣٥٥,٠٠٠ إجمالى أوروبا

دنمارك، ثم السويد تليها ال:  أكبر الدول سكاناً هى-٣
من % ٧٦,٤فنلندا، فالنرويج وتشكل الدول األربع معاً نحو 

 .جملة سكان اإلقليم

من جملة عدد سكان % ٢٣,٦أما باقى الدول فيتمثل نحو 
اإلقليم وسوف نتناول دولة النرويج كنموذج للدراسة 

 .الجغرافية اإلقليمية



 جالنرويـ

 :الجغرافيا الطبيعية
 : الموقع والمساحة-١

د النرويج إحدى دول شبه جزيرة اسكنديناوه، وتقع تع 
فى الطرف الشمالى من قارة أوروبا، حيث تمتد بين دائرتى 

ْ شماالً، ويحدها من الشمال الشرقى ٧١ –ْ ٥٨عرض 
المحيط المتجمد الشمالى، ومن الشمال بحر الشمال والمحيط 
األطلنطى ومن الشرق السويد، ومن الجنوب المحيط 

 .ضيق سكاجيراكوم. األطلنطى

، وهى قليلة )٢٠٠(٢ كم٣٢٣,٨٩٥وتبلغ مساحة النرويج 
االتساع فى الشمال خاصة مقابل جزر لوفوتن، ويبلغ أقصى 

وتشترك . ْ شماال٦٠ًاتساع لها فى الجنوب عند خط عرض 
مع ثالث دول ) كم٢٥٤٤يبلغ طولها (النرويج بحدود سياسية 

كم، ٧٢٩لها وهى فنلندا حيث تشترك معها بحدود سياسية طو

                                              

 .تعادل مساحة النرويج مساحة والية نيومكسيكو األمريكية) ٢٠٠(



كم، ومع روسيا بحدود ١٦١٩ومع السويد بحدود طولها 
كم وتتميز النرويج بسواحل بحرية تعد واحدة من ١٩٦طولها 

أطول السواحل وأشدها وعورة فى العالم حيث يبلغ طولها 
كم وهى السواحل الرئيسية ٣٤١٩كم تشمل نحو ٢١٩٢٥
ضالً كم سواحل الجزر الرئيسة التابعة لها، ف٢٤١٣للبالد، 

كم تمثل سواحل الجزء الصغير والشواطئ ١٦٠٩٣عن 
الموقع واألقسام اإلدارية ) ٤٥(المغرسة، ويوضح الشكل رقم 

 .فى النرويج والسويد

 : التضاريس-٢
تتصف النرويج مع جاراتيها السويد وفنلندا بكونهما ذات 

وتتطابق النرويج الجنوبية الشرقية مع كتلة . أرض مرتفعة
ينما ما تبقى من النرويج ما هو سوى البقايا فينوسكانديا، ب

 .المرتفعة من منظومة الجبال الكاليدونية القديمة

ومظهر األرض الشائع فى النرويج يتمثل فى هضبة 
تغطى مساحة ) Viddeفيدى (جبلية عالية يسميها النرويجيون 

ضخمة فى الجنوب والشمال، إال أن التضاريس تتباين بين 
االرتفاع، وبين قمم جبلية مستديرة سهول وتالل متوسطة 



 .وأخرى بارزة حادة تشبه المسالت

 – والتى تمثل أودية غارقة Fjordsكما تنتشر الفيوردات 
 وقد تكونت بسبب تأثيرات الجليد فى )٢٠١(فى شرق النرويج

الزمن الرابع، ويبلغ طول بعض هذه الفيوردات أكثر من 
هذه الفيوردات،  كم وتكثر الموانى التي تمتد على طول ١٠٠

كما تكثر عند مداخلها الجزر الجبلية العديدة التى أشهرها 
 .Loftenجزر لوفوفتن 

والتى يبلغ  Galdhopiggen وتعد قدمة جبل جالدوبايجن
 .م أعلى قمم الجبال فى النرويج٢٤٦٩ارتفاعها 

 : المناخ والثبات-٣
يتميز النرويج بالمناخ الجزرى والذى يطلق عليه فى 

روبا إقليم شمال غرب أوروبا، وهذا المناخ يتمثل فى قارة أو
الصيف الدافئ والشتاء البارد نوعاً، وذلك بتأثير تيار المحيط 
األطلنطى الشمالى، ولذلك فمناخه يميل بوجه عام إلى 

                                              

جودة حسنين جودة، محمد خميس الزوكة، مرجع سبق ذكره، ) ٢٠١(
 .٣٦٢ص 



االعتدال، وهو كثير المطر طول العام، ويغزر المطر فى 
تية فصلى الخريف والشتاء عندما تكثر مرور األعاصير اآل

 .من المحيط األطلنطى

وتختلف درجة الحرارة هنا باختالف االرتفاع ودرجة 
العرض والبعد عن المحيط األطلنطى فأدفء الجهات فى 
الصيف األجزاء الجنوبية، وأقلها حرارة السواحل الشمالية 
والجهات الجبلية، أما فى الشتاء فأدفء الجهات السواحل 

 والسيما أجزاؤها الشمالية، الغربية للنرويج، وأبردها الهضبة
ويغطى الثلج فى فصل الشتاء، مظم شبه جزيرة اسكنديناوه 

 .بما فيها من النرويج لشدة برودتها

ويالحظ أن السواحل الشرقية أدفأ صيفاً وأبرد شتاء من 
السواحل الغربية للبالد، ألن السواحل الغربية تقع مباشرة 

. لعكسية والتيار الدافئعلى المحيط األطلنطى فتتأثر بالرياح ا
 . أما السواحل الشرقية فبعيدة عن تأثيرهما

أما بالنسبة للنبات الطبيعى فنجد أن أهم الغابات المنتشرة 
فى النرويج هى الغابات الصنوبرية والغابات النفضية، 

وأهم أنواع الغابات . ْ شماال٦٠ًويفصل بينهما خط عرض 
، أما الغابات Lindenالنفضية الزان والدردار والزيزفون 



الصنوبرية فأهم أنواعها الصنوبر األسكتلندى والتنوب 
وتشغل األولى . النرويجى وهى الشجرتان السائدتان

األراضى أو التربات الجافة نسبياً، أما الثانية فهى تشغل عادة 
وتتصف شجرة التنوب النرويجية بأوراقها . التربات الرطبة

وقد . رة ولحائها األحمراإلبرية الناعمة والناصعة الخض
أما شجرة . استخدمت كنموذج لشجرة أعياد الميالد التقليدية

 –الصنوبر اإلسكتلندية فأوراقها إبرية ولكن لونها زرقاء 
خضراء، واللحاء على األشجار الصغيرة يميل إلى اللون 

 Silverهذا وينتشر فى هذا النطاق الشربين الفضى . البرتقالى

Birch)٢٠٢(. 

د التندرا والنباتات الجبلية على بعض أجزاء من كما تمت
 .مرتفعات اسكنديناوة

 :الجغرافيا البشرية

 :السكان
يرتبط توزيع السكان فى النرويج بالظروف الطبيعية، 

                                              

 .٢٣٩زين الدين عبد المصود، مرجع سبق ذكره، ص ) ٢٠٢(



وهذا يتضح من تركز أكثر من ثالثة أرباع السكان فى شريط 
 .كم١٥ساحلى ال يزيد عرضه نحو الداخل عن 

 نسمة ٤,٥٩٣,٠٤١ حوالى وقد بلغ عدد سكان النرويج
وال تتحمل أراضيها أكثر من هذا العدد كثيراً، . ٢٠٠٥عام 

وقد هاجر عدد كبير من سكان النرويج إلى أمريكا الشمالية 
نظراً للطبيعة الجليدية الباردة القاحلة، فضالً عن فقر التربة 
 .وتجمدها النخفاض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد

 ٢٠٠٢النمو السكانى فى النرويج عام وقد بلغ معدل 
 فى األلف ١٢,٣٩كما بلغ معدل المواليد نحو % ٠,٤٧نحو 

وهو يعد من المرتفعة بالمقارنة ببعض دول القارة األوروبية، 
 فى األلف وقد بلغ معدل ٩,٧٨فى حين بلغ معدل الوفيات 

وقد .  فى األلف فى نس العام٣,٩وفيات األطفال الرضع 
معدل الوفيات على أمد الحياة حيث ارتفع انعكس انخفاض 

 سنة وارتفع هذا العمر فى ٧٨,٩٤العمر المتوقع للفرد إلى 
 سنة، فى حين وصل عند الذكور ٨١,٠٧اإلناث ليصل إلى 

 .٢٠٠٢ فى عام ٧٦,٠١إلى 

 مهاجر لكل ألف ٢,١وقد بلغ معدل الهجرة الصافية نحو 
 طفل لكل ١,٨من السكان، فى حين بلغ معدل الخصوبة نحو 



 .امرأة

، ٢كم/ نسمة٢٥وتصل كثافة السكان فى النرويج نحو 
 .وهى تعد من الكثافات المنخفضة بالمقارنة بباقى دول القارة

 :الجغرافيا االقتصادية للنرويج

يعد االقتصاد النرويجى مزيج من اقتصاد السوق 
 وتمتلك الحكومة )٢٠٣(واقتصاديات التخطيط المركزى

تقدم والتطور للنهوض بالشعب النرويجى، النرويجية مفاتيح ال
وتتمثل هذه المفاتيح فى غناها بالموارد الطبيعية وعلى رأسها 
البترول والغاز الطبيعى، وذلك بعد االكتشافات الحديثة لهذين 
المصدرين فى منطقة بحر الشمال، كما أن النرويج من أغنى 

 .الدول إنتاجاً لألسماك والثروة الغابية

 اتجهت الحكومة إلى سياسة ٢٠٠٠وفى عام 
الخصخصة، وكان الهدف منها حق بيع ثلث الشركات 

 .والممتلكات الحكومية وخاصة شركات البترول

                                              

يطلق على نظام السوق النظام الرأسمالى، بينما يطلق على ) ٢٠٣(
 .اقتصاديات التخطيط المركزى اسم النظام االشتراكى



 ١٣٨,٧وقد بلغ الناتج القومى اإلجمالى النرويج نحو 
، بينما بلغ %١,٣، بمعدل نمو بلغ ٢٠٠١بليون دوالر عام 

 نفس  دوالر فى٣٠,٨٠٠نصيب الفرد من هذا الناتج نحو 
العام، وبذلك تعد النرويج من أكثر دول أوروبا بالنسبة 
الرتفاع مستوى المعيشة الرتفاع مستوى دخل الفرد وبتوزيع 
الناتج القومى اإلجمالى على القطاعات المختلفة نجد أن 

، %٣١من هذا الدخل، والصناعة % ٢الزراعة تسهم بنحو 
 %.٦٧والخدمات 

ى األنشطة االقتصادية وقد بلغ إجمالى القوى العاملة ف
 مليون نسمة يعمل منهم فى قطاع الزراعة ٢,٤المختلفة نحو 

%. ٧٤، والخدمات %٢٢، والصناعة %٤والغابات والصيد 
%. ٣,٦ نحو ٢٠٠١وقد بلغ معدل البطالة فى النرويج عام 

 .وفيما يلى دراسة ألهم األنشطة االقتصادية فى النرويج

 : الزراعة والثروة الحيوانية-١

من إجمالى الناتج القومى % ٢يسهم قطاع الزراعة بنحو 
وتقدم الدولة . ٢٠٠١ مليار دوالر عام ٢,٨أى نحو 

المساعدات لعمال الزراعة كى تحفظ لهم مستوى دخول 
تعادل مستوى أجور عمال الصناعة حتى يمكن للبالد أن 



وتتركز األراضى الزراعية فى . تكتفى ذاتياً ما أمكن ذلك
منطقة السهول حول أوسلو، وفى األحواض النرويج فى 

الداخلية فى األوست النديت، وكذلك فى المنطقة الموجودة 
، وهناك أيضاً منطقة Trondiem حول فيورد تروندهايم

صغيرة ذات أرض خصبة تقع فى جارين جنوبى مدينة 
ستافنجر، وتعتبر منطقة أوسلو من أفضل المناطق الزراعية 

لمساحات الزراعية فى مناطق واسعة وال تمتد ا. فى النرويج
فى هذا اإلقليم، ولكن تظهر صغيرة يفصل بعضها البعض 
اآلخر بمناطق تغطيها الغابات، ونظراً لفصل الصيف تزرع 
محاصيل الشوقان والشعير والبطاطس ونباتات العلف حيث 

 .يتم الحصول على منتجات األلبان

ويشغل قلب المنطقة الزراعية فى أوست النديت 
 الممتدة من الحدود السويدية حتى –األراضى المنخفضة 

وغرباً إلى فيورد النجوند، حيث المناخ  Miosa بحيرة ميوسا
المناسب من حرارة مرتفعة فى فصل الصيف، وأمطار كافية 
خالل فصل النمو، وأهم المحاصيل الزراعية فى أوست 
النديت هى الحبوب بالدرجة األولى، ثم البطاطس 

وتتحدد الزراعة فى إقليم سورالنديت فى . والخضروات



وفى الوديان المتعمقة فى األراضى . شريط ساحل ضيق
% ٤المرتفعة، وتشغل مساحة األراضى الزراعية فيه قرابة 

من مساحة األراضى الزراعية بالنرويج، وإن كانت مساحة 
ويشبه المناخ . من مساحة البالد% ٥اإلقليم ال تزيد عن 

خ وتربة إقليم أوست النديت، إال أن كمية والتربة فيه منا
 .المطر فيه أكثر، وفصل النمو يكون أطول

فى  Boknafiord وتمثل مراكز جارين وفيورديوكنا
مقاطعة روجالند أماكن الزراعة الرئيسية فى إقليم فيست 
النديت، حيث الشتاء معتدل فى حرارته وفصل النمو أطول 

م جارين بكون ويتصف إقلي. من أى جزء فى النرويج
الزراعة فيه كثيفة، كما أن إنتاجية الوحدة المساحية أعلى من 
أى جزء آخر فى النرويج، ويزرع فيه محاصيل العلف، 
والبطاطس، والخضروات، كما ترعى الماشية واألغنام 

 .والخنازير وتربى الطيور

% ٣٥,١نحو )  نورجى–نورد (ويشغل اإلقليم الشمالى 
ويج، فى حين ال يوجد به سوى من إجمالى مساحة النر

. فقط من األراضى المزرعة، وعلى طول الساحل% ١٠,٨
فإن فصل النمو يكون طويل نسبياً، وفى الداخل، فإن األمطار 



وتغلب المروج . تقل والصيف قصير، وخطر الصقيع كبير
على األراضى الزراعية فى اإلقليم الشمالى، وبالتالى فإن 

 والماعز هى السائدة، حيث تمتلك تربية الماشية مع األغنام
 ألف ١٠٠ مليون رأس من الماشية ونحو ١,٥النرويج نحو 

رأس من األغنام، وتعد األلبان والزبد والجبن من أهم 
 .منتجات المراعى، والتى يصدر معظم إنتاجها إلى الخارج

 : قطع األخشاب-٢

تعتبر مهنة قطع األخشاب فى الغابات من أهم الحرف 
 فى النرويج، نظراً لغناها باألشجار التى تنتمى التى تنتشر

وفى األجزاء . للغابات الصنوبرية والغابات النفضية وغيرها
الجنوبية الشرقية من النرويج ال تساعد الظروف على 
الزراعة، وتغطى الغابات اإلقليم ويشتغل السكان بقطع ونشر 

 من األخشاب فى الشتاء، ومعظم الثروة الغابية للنرويج تأتى
هذا اإلقليم من المنحدرات الجنوبية الشرقية، ألن السفوح 
الغربية لمرتفعات النرويج شديدة االنحدار معرضة لقوة 
الرياح، وتظهر الغابات على السفوح الداخلية التى تحيط 

كما تعد منطقة تروندالج من المناطق التى . بالفيودرات
 .تنتشر بها الغابات فى النرويج



ر فى نقل الخشب من الغابات إلى وتستخدم األنها
المناشر، فهو يقطع من الغابات فى الخريف والشتاء عندما 
تتجمد األنهار، ثم يجر على الجليد إلى هذه األنهار المتجمدة، 
التى تخترق الغابات، فإذا جاء الربيع وذاب الجليد فاضت 
األنهار فيطفو الخشب ويحمله التيار إلى المناطق التى توجد 

مناشر الخشب بالقرب من مصادر الطاقة الكهربائية فيها 
من األخشاب المنتجة سنوياً لمصانع األثاث % ٤٠وتباع نحو 

. التى تقدمت فى النرويج خالل اآلونة األخيرة تقدماً كبيراً
 .كما تبنى معظم مساكن النرويج من األخشاب

وتصدر النرويج الورق ولب الورق إلى الخارج، ويعمل 
من % ١٥ ألف عامل أى نحو ٢٠انع نحو فى هذه المص

إجمالى عدد عمال النرويج، وتصدر هذه المصانع من الورق 
 .)٢٠٤(من قيمة الصادرات النرويجية% ٢٠ولبه ما يقدر بنحو 

 : الثروة السمكية-٣

نظراً لقلة األراضى الزراعية بالنرويج، وجه 
النرويجيون منذ قديم الزمان وجوهم نحو البحر سعياً وراء 

                                              

 .٣٠٧حسن أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص ) ٢٠٤(



رزق عن طريق الصيد والمالحة، حيث ال تزال حرفة ال
ويتم صيد . صيد األسماك من أهم الحرف فى النرويج

أى مصائد شرق . األسماك فى النرويج فى بحر الشمال
المحيط األطلنطى الشمالى، وأشهر أنواع األسماك التى يتم 
صديها هى الرنجة والتونة والماكريل والمورو والهادوك 

وقد بلغ إنتاج األسماك فى النرويج نحو ) Codود الك(والبكاله 
وقد قامت على صيد األسماك . ٢٠٠١ ألف طن عام ٧٢١

صناعة حفظ األسماك وتجفيفها وتعليبها وإعدادها للتصدير، 
التى تقع فى أقصى شمال  Hamerfest وتعد مدينة همرفست

النرويج، مركزاً كبيراً لصيد الحيتان، وتمليح األسماك 
 .زيت كبد الحوتواستخراج 

وتمتاز الفيوردات بهدوء مائها، وقد ساعد هذا الهدوء 
على جعلها أماكن صالحة لصيد األسماك وبناء السفن، كما 

 .ساعد على قيام الموانى الطبيعية الجيدة

وقد أصبح للنرويجيين، بسبب اشتغالهم بالمالحة أسطول 
. تجارى كبير لنقل تجارتهم وتجارة بعض الدول األخرى

أهل النرويج مالحون مهرة، ال تنقصهم الجرأة واإلقدام، و
وقد شجعهم هذا على التوغل فى البحار البعيدة منذ زمن 



بعيد، فوصلوا إلى أيسلندا وجرينلند واستعمروها، ومن 
المرجح أنهم بلغوا أمريكا قبل كولمبس بنحو خمسة 

 .)٢٠٥(قرون

كما يشتغل بعض الصيادين النرويجيين كذلك بصيد 
 البحر التى تجتمع على الساحل الشمالى الغربى عجول

للنرويج عند بداية فصل الشتاء، وهذه لها أهميتها االقتصادية 
 .من حيث قيمة زيوتها وشحومها وجلودها

 : الثروة المعدنية ومصادر الطاقة-٤
يعد الحديد والبيريت أهم المعادن وأكثرها إنتاجاً، إذ 

 من قيمة اإلنتاج %٧٠تعادل قيمة المنتج منها حوالى 
ويعدن الحديد من صخور ما قبل . المعدنى كامالً فى النرويج

ويعتبر منجم سيد . الكامبرى وأيضاً صخور الزمن األول
أهم مناجم الحديد فى النرويج حيث  Sydvaranger فرنجر

ويقع هذا المنجم عند  ينتج بمفرده قرابة مليونى طن سنوياً،
ومعظم . حدود الروسية قرب أقرب ال Kirknes كيركيتس

                                              

جع توفيق سابق، محمد مرسى أبو الليلك جغرافية أوروبا، مر) ٢٠٥(
 .١٠٥سبق ذكره، ص 



خام الحديد من نوع الماجنتيث الذى تبلغ فيه نسبة الحديد نحو 
، وهو يعالج جزئياً ليصبح الحديد أكثر تركيزاً، %٣٠

ويصدر جزء منه، فى حين يستخدم الجزء المتبقى فى مصنع 
على الساحل  Moirana الحديد والصلب القائم فى مويرانا

 .النرويجى الغربى

من أجل محتواه الكبريتى ويأخذ  Pyrite ريتويعدن البي
منه أيضاً كنواتج عرضية النحاس والزنك والحديد والفضة، 
وهو واسع االنتشار فى مناجم غرب النرويج التى تعتبر من 
الدول الهامة إنتاجاً للكبريت، كما تشتهر البالد أيضاً بإنتاج 

كما تنتج . )٢٠٦(فى أقصى الجنوب Molybdnum الموليبدنوم
 مليون طن عام ٣,٣٥٠النرويج النيكل حيث بلغ إنتاجها نحو 

٢٠٧(١٩٩٨(. 

كما تمتلك النرويج أكبر مصادر الستغالل القوى 
الكهرومائية ليس فى أوروبا وحدها ولكن فى العالم، حيث 

                                              

 ..٥٢١محمد إبراهيم حسن، مرجع سبق ذكره، ص ) ٢٠٦(

(٢) U.N., Industrial Commodity, New york, ١٩٩٩, p. 

١٤. 



 شالالً، ومع ذلك ٦٠٠تنتج الكهرباء من نحو ما يقرب من 
بائية فى وقد بلغ إنتاج الطاقة الكهر. فليست كلها مستغلة

ساهمت . س.و. بليون ك١٤١,١٦٢ نحو ٢٠٠١النرويج عام 
، فى حين ساهم البترول %٩٩,٣١الطاقة الكهرومائية بنحو 

 .٠,٢، والمصادر األخرى %٠,٤٩والغاز الطبيعى بنحو 

س، وتصدر .و. بليون ك١٢,٤٩٥وتستهلك النرويج نحو 
 ١,٤٧٤س فى حين تستورد نحو .و. بليون ك٢٠,٢٥٩نحو 

 .س.و.كبليون 

كما تعتبر النرويج من أكثر دول القارة األوروبية إنتاجاً 
 مليون برميل يومياً عام ٣,٢للبترول، حيث بلغ إنتاجها 

، وتقع حقولها فى بحر الشمال فى مناطق مشتركة مع ١٩٩٦
 ومورين Ikofisk المملكة المتحدة ومن أهمها حقول اليكوفسك

Moureen ويج إلى الموانى وينقل بترول النر. وستانفيورد
النرويجية بالسفن أو باألنابيب إلى الموانى البريطانية ومنها 

 .بالسفن إلى األسواق

كما تنتج النرويج الغاز الطبيعى حيث وصل إنتاجها إلى 
من % ٢,٧ أى نحو ١٩٩٦ تربليون متر مكعب عام ٧٧,٧

وتمتلك النرويج . جملة إنتاج الغاز الطبيعى فى العالم



 . مليار متر مكعب٣٠٠٠غاز يقدر بنحو احتياطى من ال

 : الصناعة-٥

من إجمالى الناتج القومى فى % ٣١تسهم الصناعة بنحو 
 ألف عامل ٧٤٤، حيث يعمل بها نحو ٢٠٠١النرويج عام 

من إجمالى عدد القوى العاملة فى النرويج % ٢٢أى نحو 
 . مليون نسمة فى نفس العام٢,٤والتى تبلغ نحو 

لنرويج هى الصناعات الخشبية وأهم الصناعات فى ا
والصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ وصناعة الورق 
. ولب الورق والصناعات الكيماوية والكهربائية والمعدنية

وصناعة بناء السفن . وصناعة الحديد والصلب واأللومنيوم
، وتتركز معظم الصناعات فى العاصمة أوسلو، )٣٩(صورة 

جية بالعمل على نشر الصناعة ولكن قامت الحكومة النروي
 –فى األقاليم األخرى من البالد خاصة إقليم فست النديت 

حيث الصناعات الكيماوية والكهربائية، والصناعات المعدنية 
 . نورجى–والكهربائية فى نورد 

كما أصبحت النرويج من الدول الرئيسية فى صناعة 
مليون األلومنيوم، حيث يصل إنتاجها السنوى منه إلى نحو 



 .طن، ويرجع ذلك لتوفر مصادر الطاقة الكهرومائية منه

 : التجارة الخارجية-٦
 بليون دوالر ٥٨بلغ حجم الصادرات النرويجية نحو 

، فى حين بلغ حجم الواردات فى نفس السنة نحو ٢٠٠١عام 
، وهذا يدل على وجود فائض فى )٢٠٨( بليون دوالر٣٣,٥

 . بليون دوالر٢٤,٥الميزان التجارى النرويجى يصل إلى 

وأهم الصادرات النرويجية هى البترول والمنتجات 
البترولية واآلالت والمعدات والمعادن والمواد الكيماوية 

 .والسفن واألسماك

دول : وأهم الدول التى تقوم النرويج بالتصدير إليها هى
من الصـادرات موزعة % ٧٦,٨االتحاد األوروبى وتستقبل 

، فرنسا %١٠,٣، ألمانيا %١١,٤ندا هول: (على النحو التالى
، وأهم %)٧,٦، الواليات المتحدة %٨,٤، السويد %١٠

الدول التى تستورد منها النرويج هى دول االتحاد األوروبى 

                                              

 والدوالر Kroneالعملة النرويجية هى الكرون النرويجى ) ٢٠٨(
 . كرون نرويجى٨,٩٦٨٤األمريكى يعادل 



من وارداتها وهى % ٦٢,٥والتى تصدر للنرويج نحو 
، ألمانيا %١٤,٧السويد : (موزعة على النحو التالى

كما تسهم %) ٦,٤ ، الدنمارك%٨,١، بريطانيا %١١,٩
من واردات النرويج، % ٨,٢الواليــات المتحدة بنحو 

وذلك عام % ٥,٢فضالً عن اليابان التى تسهم بنحو 
٢٠٩(٢٠٠١(. 

 :النقل واالتصاالت

على الرغم من وعورة السطح فى النرويج وتنوع 
التضاريس بها، إال أن النرويج تمتلك شبكة جيدة من الطرق 

 .زاء البالد بعضها ببعضوالسكك الحديدية تربط أج

وقد بلغ إجمالى خطوط السكك الحديدية فى النرويح نحو 
 كم، فى حين بلغ إجمالى أطوال الطرق السريعة نحو ٤٠٠٦

كم طرق مرصوفة، بينما بلغ ٦٧,٨٣٨كم منها نحو ٩١,١٨٠
كما بلغ .  كم٢٣٣٤٢طول الطرق غير المرصوفة نحو 

ما بلغ طول كم، بين١٥٧٧طول الطرق المالحية المائية 
خطوط األنابيب التى تقوم بنقل المنتجات البترولية نحو 

                                              

(١) http://www.greek., op.cit. 



 .كم٥٣

برجن، : وتمتلك النرويج العديد من الموانى أهمها
وفلورو، وهامرفيست، وهارستار، وهاوجسوند، والرفيك، 

وقد بلغ حجم . وتروموسو، وستافانجر، وأوسلو، ونارفيك
 . سفينة٧٤٦األسطول التجارى النرويجى نحو 

 مطاراً مجهزة ٦٧ مطاراً منها ١٠٢متلك النرويج وت
 . مطاراً بدون هذه الممرات٣٥بممرات جوية، ونحو 

 مليون خط تليفون، ونحو ٢,٧٣٥وتمتلك النرويج نحو 
 ٥كما يوجد فى النرويج نحو .  مليون تليفون محمول٢,١٨٠

، ومحطة للموجات FM محطة ٦٥٠، AM محطات إذاعة
تمعى اإلذاعة فى النرويج نحو وقد بلغ عدد مس. القصيرة
 محطة تليفزيونية، ٣٦٠وتمتلك النرويج .  مليون نسمة٤,٠٣

وقد .  وحدة متنقفة لبث البرامج المختلفة٢٧٢٩باإلضافة إلى 
 مليون ٢,٠٣بلغ عدد مشاهدى التليفزيون فى النرويج نحو 

كما بلغ عدد مستخدمى شبكة المعلومات الدولية . مشاهد
 .٢٠٠١ليون نسمة عام  م٢,٤٥) اإلنترنت(

 :المدن فى النرويج



 مقاطعة تضم العديد من المدن، ١٩تتكون النرويج من 
 :ومن أهم هذه المدن هى

 :أوسلو

عاصمة النرويج وال يتعدى عدد سكانها النصف مليون 
نسمة، وهى تقع على رأس فيورد كريستيانا، وتقع فى أهم 

لك تقع منطقة زراعية فى النرويج ولها مركز متوسط، كذ
 وجلومن Gudprandsdalبين أودية جودبراندسال 

Glommen  ويصالن بين الساحلين، وهذه األودية تقطع
الهضبة وتنتهى عند الساحل على شكل فيوردات البد أنها 

 .أودية جليدية تكونت أثناء العصر الجليدى

وتمتد المنطقة الصناعية حول هذا اإلقليم أى المنطقة 
وأهم . كريستيانا ومضيق سكاجراكالمنخفضة حول فيورد 

اصناعات فى هذه المنطقة هى صناعة األخشاب واأللبان، 
والصناعات الكيماوية وعلى رأسها صناعة النترات 

وبذلك تعتبر أوسلو أهم المدن الصناعية والتجارية . والنشادر
من المدينة، بينما % ١٢فى النرويج، وتمثل المبانى الحديثة 

 من الغابات الكثيفة والجزر والبحيرات يتشكل الجزء الباقى
التى ال حصر لها، كما تعتبر أوسلو مركز إشعاع للفن 



والثقافة الوطنية، حيث تضم مجموعات فنية كبرى ومتاحف 
 .بحرية ومسارح وداراً لألوبرا والمطاعم من كل الفئات

 :وأهم المزارات السياحية فى أوسلو هى

     .قلعة أكيرشوس* 

 .متحف منش* 

    .بقعة هولنكولن للتزحلق* 

 .متحف الفن الشعبى النرويجى* 

     .سفن الفايكنج* 

 .المتحف الزراعى* 

 .المتحف البحرى النرويجى* 

 :بيرجـــن

أكبر المدن النرويجية على الساحل الغربى، ويبلغ عدد 
 ألف نسمة، وهى ثانية المدن النرويجية، وليس ٢١٩سكانها 

 Voss  عليه، وترتبط ببلدة فوسلها ظهير اقتصادى تعتمد

 .بخط حديدى

وتشتهر بيرجن بصناعة الرنجة وصناعة بناء السفن 



 .والمنسوجات والمالبس

 :تروندهايم

 ألف نسمة، وتقـع فـى مـنخفض         ١٠٠يتعدى سكانها   
ساعدت ظروفه على قيام الزراعة، ولذلك كانت أقدم مراكز         

ربـى  الحضارة فى النرويج، كما أنها تقع على الطـرف الغ         
لوادى يربطهما بالسويد، وعلى الطرف الشمالى لواد آخـر         

 .يصلها بأوسلو، وقد مدت السكك الحديدية فى الواديين



 رالحادي عشالفصل 
 إقليم شرق أوروبا

 ةمقدم
ْ ٤٨ْ، ٤١  ٣٠يمتد هذا اإلقليم بين دائرتى عرض 

ْ شرقاً، ويشل هذا اإلقليم ٢٨ْ، ١٤شماالً، وبين خطى طول 
ريا والبوسنة والهرسك أراضى دول المجر ورومانيا وبلغا

) يوغسالفيا السابقة(وكرواتيا وصربيا والجبل األسود 
 ٢ كم٦٧١,٣٦٤وسلوفينيا، وتبلغ مساحة أراضى اإلقليم نحو 

وقد بلغ عدد . من إجمالى مساحة قارة أوروبا% ٦,٥ى نحو 
% ٨,٤ أى نحو ٢٠٠٣ مليون نسمة عام ٦١سكان اإلقليم 

 . العاممن إجمالى عدد سكان القارة فى نفس



 )١٣(جدول 

 (*)٢٠٠٥عدد سكان ومساحة دول إقليم شرق أوروبا عام 
 نظام الحكم العاصمة عدد السكان المساحة الدولة

 جمهورية بودابست ١٠,٠٤٥,٤٠٧ ٩٣,٠٣٢ المجر

 جمهورية بوخارست ٢٢,٢٧١,٨٣٩ ٢٣٧,٥٠٠ رومانيا

 صوفيا ٧,٥٣٧,٩٢٩ ١١٠,٩١٢ بلغاريا
جمهورية 
 شعبية

 جمهورية سراييفو ٣,٩٨٩,٠١٨ ٥١,٠٠٠ هرسكالبوسنة وال

 جمهورية زغرب ٤,٦٠٠,٢٥٦ ٥٦,٥٠٠ كرواتيا

صربيا والجبل 
 األسود

 جمهورية بلجراد ١٠,٦٥٥,٧٧٤ ١٠٢,١٦٩

 جمهورية ليجبلجانا ١,٩٣٥,٦٧٧ ٢٠,٢٥١ سلوفينيا

 - - ٦١,٠٣٥,٩٠٠ ٦٧١,٣٦٤ إجمالى اإلقليم

 إجمالى أوروبا
١٠,٣٥٥,٠

٠٠ 
٧٢٩,٤٧١,٦٤٩- - 

 .الجدول من تجميع المؤلف(*) 

 :ما يلى) ٤٦(يتضح من الجدول السابق والشكل 

 أكبر الدول مساحة هى رومانيا تليها بلغاريا، ثم صربيا -١



% ٦٧,١والجبل األسود، وتشكل الدول الثالث معاً نحو 
 .من جملة اإلقليم

 جاءت دول المجر وكرواتيا والبوسنة والهرسك -٢
كز الرابع وحتى السابع بالنسبة وسلوفينيا فى المرا

من جملة % ٣٢,٩للمساحة، وتشغل هذه الدول نحو 
 .مساحة اإلقليم

 أكبر الدول سكاناً هيك رومانيا تليها صربيا والجبل -٣
األسود، ثم المجر، وتشكل الدول الثالث معاً نحو 

أما باقى الدول فتمثل . من جملة سكان اإلقليم% ٧٠,٤
 .٢٠٠٥ن اإلقليم عام من جملة سكا% ٢٩,٦نحو 

رومانيا كنموذج للدراسة (وسوف نتناول دراسة  
 .إلقليم شرق أوروبا) الجغرافية اإلقليمية

 

 

 



 رومانيـا

 :النشأة السياسية
كان يعتقد أن أسم جمهورية رومانيا ينحدر من 
اإلمبراطورية الرومانية، بل جزءاً كبيراً من أراضيها قد 

 فى القرن الثانى بعد الميالد، غزته بالفعل القوات الرومانية
وقد أدمج فى اإلمبراطورية الرومانية تحت اسم إقليم داشيا 

Dacia . ويدعى الرومانيون أنهم من نسل الرومان الذين
استقروا وعمروا هذه المقاطعة البعيدة من مقاطعات 
اإلمبراطورية على الرغم من أن هذا اإلدعاء ال يقبله كل 

 وقد )٢١٠(ى بعض جيران رومانياالعلماء والدارسين وحت
استقرت جماعات من الشعوب األلمانية والمجرية فى إقليم 

وخضعت األجزاء المختلفة التى تكون رومانيا الحديثة . داشيا

                                              

وذلك ألنها " أرض الرومان"ن أن رومانيا معناها يرى الكثيرو) ٢١٠(
وقد احتفظت باسمها . كانت إحدى واليات اإلمبراطورية الرومانية

ويالحظ أن اللغة الرومانية قريبة . بعد زوال هذه اإلمبراطورية
 .الشبه باللغة الالتينية



فى عهود مختلفة لحكم البيزنطيين، والحكم البولندى 
الليتوانى، والمجريين واألتراك والروس والعرب 

األخرى كانت تكون والنمساويين، وفى بعض الفترات 
إمارات مستقلة ولم تظهر الدولة الحالية إال فى منتصف 

 .القرن التاسع عشر

وبعد الحرب العالمية األولى انتهزت رومانيا فرصة 
خروج الدول المجاورة لها منهكة القوى من الحرب العالمية 
األولى وانتزعت جهات ال تسودها العناصر الرومانية مثل 

وفى سنة . جه الجنوبية وبوكوفينا وبسارابياترانسلفانيا ودبرو
 دخلت رومانيا الحرب العالمية الثانية كحليف أللمانيا ١٩٤١

وفى . ولكنها لعبت دوراً صغيراً فى حملة ألمانيا على روسيا
 تسلمت مقاليد السلطة بها حكومة يسيطر ١٩٤٥مارس سنة 

 تم القضاء على أحزاب ١٩٤٧عليها الشيوعيون، وفى سنة 
عارضة نهائياً وأجبر الملك ميشيل على التنازل عن الم

 ومنذ هذا التاريخ أصبحت رومانيا جمهورية )٢١١(العرش
 دج - أصبح جورجيو ١٩٥٢وفى عام . شعبية مستقلة

                                              

 .١٤٢ - ١٤١باوندز وكنجزبرى، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ٢١١(



Cheorghian - Dij رئيساً للحكومة، ثم أصبح بعد ذلك 
رئيساً لمجلس الدولة وسكرتيراً للحزب الشيوعى، وهو دون 

ية فى رومانيا، وخلفه فى رئاسة مجلس شك كان أقوى شخص
 ثم Shivu Stoica شيفوشتويكا ١٩٦٥الدولة بعد وفاته عام 

نيكوالى شاوسيسكو الذى تميز حكمه باالستبداد والظلم حيث 
حكم رومانيا فترة طويلة من الزمن، وفى نهاية حكمه أعدم 

 تولى حكم البالد الرئيس لون ٢٠٠٠ومنذ ديسمبر عام 
 .Lon Ilescuإليسكون 

 :الجغرافيا الطبيعية
 : الموقع والمساحة-١

تقع رومانيا فى الجزء الجنوبى الشرقى من قارة أوروبا، 
ويحدها شماالً أوكرانيا ومولدافيا ومن الجنوب بلغاريا ومن 

يوغسالفيا (الغرب المجر وجمهورية صربيا والجبل األسود 
. سودوتطل رومانيا على الساحل الغربى للبحر األ). السابقة



 أى نحو )٢١٢(٢كم٢٣٧,٥٠٠وتبلغ مساحتها الكلية نحو 
 .من جملة مساحة شرق أوروبا% ٣٥,٤

وتتحكم رومانيا فى طرق المواصالت المؤدية بين دول 
البلقان ومولدافيا وأوكرانيا بحكم موقعها الجغرافى المتوسط 

 .بين هذه الدول

وتقع رومانيا فى الحوض األدنى لنهر الدانوب، حيث 
ن هذا النهر يكون فى جزء من مجراه حداً طبيعياً نجد أ

 .فاصالً بينها وبين جارتها بلغاريا فى الجنوب

 : مظاهر السطح-٢
 :تقسم رومانيا إلى عدة أقسام تضاريسية هى

       . سهول مولدافيا وبساربيا-١

 .          جبال الكريات-٢ 

 . سهول واالشيا-٣

                                              

 األمريكية Orgonمن مساحة والية أوريجون أى أقل قليالً ) ٢١٢(
، ٢كم٢٣٠,٣٤٠وتنقسم هذه المساحة إلى كتلة يابسة وتبلغ مساحتها 

 .٢كم٧١٦٠ومساحة المسطحات المائية 



 : التضاريسيةوفيما يلى عرضاً سريعاً لهذه األقسام

 : سهول مولدافيا وبسارابيا-١
تعد هذه السهول امتداد للرصيف الروسى، وهى سهول 
خصبة تغطيها رواسب الزمن الثالث، وال تظهر إال فى وادى 

 .الدنيستر فى جزئه األعلى

 Prut وبروت Seritويقطع هذه السهول أنهار سيريت 
 تكون  قدم ولذلك٦٠٠والدنيستر، وتسير فى أودية عمقها 

حدوداً واضحة، فنهر بروت يصل بين موالدافيا وبساربيا 
ويمكن اعتبار هذه األنهار . والدنيستر بين مولدافيا وروسيا

وتمتاز سهول مولدافيا . عوائق بين االتجاه الشرقى والغربى
وبساربيا بمناخها القارى الحار فى الصيف والبارد فى الشتاء 

 .)٢١٣(ها فى أوائل الصيفوأمطارها القليلة التى يسقط معظم

 Carpathians:  جبال الكربات-٢
تعتبر هذه الجبال امتداداً لجبال األلب وتتخذ شكالً مقوساً 
يمتد خالل سلوفينيا وجنوب بولندا ويتمثل فى بعض أجزاء 

                                              

 .٤٨٠دولت صادق، مرجع سبق ذكره، ص ) ٢١٣(



رومانيا وأوكرانيا، وتنتهى كما بدأت عند شاطئ نهر الدانوب 
 .عند البوابة الحديدية

جنوبى من جبال الكربات الواقع ويطلق على الجزء ال
 Transylranian Alpsداخل رومانيا اسم األلب الترانسيلفانية 

ويعرف محلياً باسم جبال الكربات الوسطى، وتمتد هذه 
الجبال فى الجزء الشمالى الغربى من رومانيا، وتمثل 
سطوحها الغربية كل المناطق الجبلية الواقعة إلى الغرب من 

 .رجيتامرتفعات رودنى وها

وتتميز جبال المكربات الوسطى باعتدال ارتفاعها الذى 
 متراً فى بعضها قممها، وكذلك ضيقها ٢٥٠٠ال يتعدى 

وكثرة الممرات التى تخترقها، وفى جنوب البوابة الحديدية 
تواصل الكربات امتدادها فى بلغاريا وشرق يوغسالفيا باسم 

 .سالسل جبال البلقان وجبال روديا

 Valachia, Walachia: شيا سهول واال-٣
يكون هذا السهل امتداداً ضيقاً من السهل األوروبى 
الشرقى من ناحية الغرب حول مجرى نهر الدانوب األدنى 

وتتميز هذه السهول بخصوبة تربتها التى . فى جنوب رومانيا



 .تغطيها تكوينات اللويس خصوصاً شرق نهر أولت

غاريا، ويفصل نهر الدانوب سهول واالشيا من بل
 أميال، وتنتشر ٩ - ٦ويتراوح عرض السهل الفيضى بين 

 .فيه المستنقعات، وال يصلح إلقامة مراكز لالستقرار

وقد شهد هذا السهل مرور العديد من القبائل من 
 والصقالة Hunsالمهاجرين والغزاة عبره نذكر منهم الهون 

Slavs والمجيار Magyarsويكون سهل واالشيا .  والمغول
رومانيا التى استطاعت أن تحافظ على اللغة الرومانية قلب 

 .وسط هذه المنطقة السالفية

 : المناخ والنبات الطبيعى-٣
يندرج مناخ رومانيا تحت المناخ القارى، فهو حار صيفاً 

ويالحظ أن رومانيا من أبعد الدول . وشديد البردة شتاء
األوروبية عن المحيط األطلنطى، ولذلك كانت من أكثر 
جهات أوروبا تطرفاً فى المناخ، والواقع أن مناخ الجهات 

والمطر يسقط طول . الشرقية منها شبيه بمناخ شرق أوروبا
العام وأكثره يسقط صيفاً وهو قليل إال فى الجهات المرتفعة؛ 

 .وتسقط الثلوج فى فصل الشتاء لشدة البرودة



 ٤٠، ٢٠وتتراوح كمية األمطار السنوية فى رومانيا بين 
صة فقط معظمها خالل فترات ارتفاع درجات الحرارة بو

وتتصف سهول مولدافيا فى الشرق . بشهور الصيف
ودوبروجا فى الجنوب الشرقى بجفافها النسبى، وهى 
تتعرض بحكم الموقع الجغرافى فى أقصى شرقى البالد 
لهبوب الرياح اآلتية من ناحية سهول روسيا االتحادية خالل 

 .شهور الشتاء

النبات الطبيعى تبعاً لعامل ارتفاع منسوب سطح ويتدرج 
البحر فبينما تنمو الحشائش األلبية على المناسيب التى 

 قدم فوق مستوى سطح البحر تنتشر الغابات ٥٠٠٠تتجاوز 
 حتى Tirالتى تسودها أشجار الشربين ) الباردة(المخروطية 

 قدم فوق مستوى سطح البحر، والغابات ٤٥٠٠منسوب 
التى تسودها أشجار البلوط اآلن حتى ) معتدلةال(النفضية 
يليها حشائش .  قدم فوق مستوى سطح البحر١٦٠٠منسوب 

البرارى الطويلة التى تندرج فى أطوالها وغناها حتى نطاق 
الحشائش القصيرة التى تمتد بمحاذاة مجرى نهر الدانوب، 
كما تمتد ناحية الجنوب الشرقى صوب سهول دوير وجاوش 



 .)٢١٤(ة سهل مولدافياشماالً ناحي

 :الجغرافيا البشرية
 :السكان

 نسمة عام ٢٢,٣١٧,٧٣٠بلغ عدد سكان رومانيا نحو 
فى نفس % ٠,٢١، كما بلغ معدل النمو السكانى نحو ٢٠٠٥
 وخاصة ٢كم/ نسمة٢١٠وتبلغ الكثافة السكانية نحو . العام

فى األراضى المنخفضة المتمثلة فى سهول واالشيا فى 
يا فى الشرق، بينما تقل كثافة السكان فى الجنوب ومولداف

 ٧٥المناطق الجبلية الشمالية الغربية من رومانيا عن 
من % ٧٠ نسمة ويتركب سكان رومانيا من ٢كم/نسمة

من الرومانيين الكاثوليك، % ٦الرومانيين األرثوذكس، ونحو 
من البروتوستنت، باإلضافة إلى مجموعة من % ٦ونحو 

 .)٢١٥(من سكان رومانيا% ١٨تى تمثل األقليات المختلفة وال

                                              

 - ٤٩٨محمد خميس الزوكة، مرجع سبق ذكره، ص ص ) ٢١٤(
٤٩٩. 

(٢) World Factbook CIA ٢٠٠٢. 



وبنظرة سريعة على التركيب العمرى والنوعى للسكان 
لمعرفة الهرم السكانى لرومانيا نجد أن هؤالء السكان 

وتمثل ) ١٤ - ٠(الفئة العمرية : يتوزعون على النحو التالى
من إجمالى عدد السكان، وتتوزع بين الذكور % ١٧,٤نحو 

نسمة واإلناث ويبلــغ عددهم  ١,٩٩٢,٥٠٥ويبلغ عددهم 
فتمثل نحو )  سنة٦٤ - ١٥( أما الفئة العمرية ١,٨٩٨,١٢٢

من إجمالى السكان، وهى تتوزع بين الذكور ويبلغ % ٦٨,٨
 نسمة واإلناث ويبلغ عددهم ٧,٦١٨,٨٠١عددهم 

أكثر من (فى حين تمثل الفئة العمرية .  نسمة٧,٧٢٦,٣٠٠
 يمثل الذكور نحو من إجمالى السكان% ١٣,٨نحو )  سنة٦٥

 ١,٨٠٧,١٢١ نسمة، فى حين يبلغ عدد اإلناث ١,٢٧٤,٨٨١
، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل ٢٠٠٢نسمة وذلك فى عام 

على أن الهرم السكانى يتميز ببعض الخصائص الديموغرافية 
منها أن قاعدة الهرم ضيقة حيث يقل صغار السن من 

 يزيد عدد  سنة، فى حين١٤األطفال من الجنسين أقل من 
 ٦٤ - ١٥(فئات السن من الشباب والتى تمثلها الفئة العمرية 

 .كما يوجد ارتفاع واضح فى عدد كبار السن). سنة

 فى األلف؛ فى حين يبلغ ١٠,٨١ويبلغ معدل المواليد 



 فى األلف، بينما يبلغ معدل ١٢,٢٧معدل الوفيات نحو 
دل  فى األلف، ويبلغ مع١٨,٨٨وفيات األطفال الرضع نحو 

، ويبلغ متوسط ٢٠٠٢ طفل لكل امرأة عام ١,٣٥الخصوبة 
 سنة، فى حين ٧٠,٣٩العمر المتوقع للفرد فى رومانيا نحو 

 سنة، بينما يرتفع فى حالة اإلناث ٦٦,٦٢يصل عند الذكور 
 .٢٠٠٢ سنة عام ٧٤,٣٩إلى 

ويتحدث معظم سكان رومانيا اللغة الرومانية، كما توجد 
 .رية واأللمانيةأقلية تتحدث اللغات المج

 :الجغرافيا االقتصادية لرومانيا
تعد رومانيا من أفقر دول شرق ووسط أوروبا، وقد 
بدات الدولة فى عمليات التحول من النظام االشتراكى إلى 

. ، مع العناية بالتنمية الصناعية١٩٨٩النظام الرأسمالى عام 
وخالل العقد الماضى قامت الدولة بمحاولة إعادة البناء 

 من خالل ٢٠٠٠قتصادى لرفع مستوى المعيشة وذلك عام اال
زيادة صادراتها إلى دول االتحاد األوروبى ومحاولة اإلندماج 
فى هذا االتحاد واالنضمام إليه كعضو رئيسيزو، قد أدت كل 
هذه الوسائل إلى النهوض باالقتصاد الرومانى، حيث بلغ 



 ٢٠٠١وفى شهر أكتوبر %. ٤,٨معدل النمو السنوى نحو 
دعم االقتصاد الرومانى ) I.M.F(تبنى صندوق النقد الدولى 

لمساعدته فى سياسة الخصخصة وقد انتهى هذا البرنامج فى 
 .٢٠٠٣شهر مارس عام 

 بليون ١٥٢,٧وقد بلغ معدل الناتج القومى اإلجمالى نحو 
، كما بلغ معدل نصيب %٤,٨، بمعدل نمو بلغ ٢٠٠١عام 

 . دوالر٦٨٠٠لعام الفرد من هذا الناتج فى نفس ا

ويتوزع الناتج المحلى اإلجمالى على حسب القطاعات 
% ٣٠لقطاع الزراعة، % ١٥: االقتصادية على النحو التالي

لقطاع الخدمات وقد بلغ إجمالى % ٥٥لقطاع الصناعة، 
 ٢٠٠١القوى العاملة فى النشاط االقتصادى فى رومانيا عام 

فى قطاع % ٤٠٠ مليون نسمة يعمل منهم نحو ٩,٩نحو 
فى قطاع % ٣٥فى قطاع الصناعة، % ٢٥الزراعة، 

 .الخدمات فى نفس العام

 نحو ٢٠٠١وقد بلغ معدل البطالة فى رومانيا عام 
٩,١ .% 

وتجدر اإلشارة إلى أن رومانيا من الدول الفقيرة فى 



القارة األوروبية النخفاض مستوى المعيشة، والذى انعكس 
من % ٤٤,٥ يندرج على انخفاض مستوى دخل الفرد، حيث

 .الشعب الرومانى تحت خطر الفقر

 :وفيما يلى دراسة ألهم األنشطة االقتصادية فى رومانيا

 : الزراعة والثروة الحيوانية-١
رومانيا بلد زراعى، وأغلب األراضى الزراعية تقع فى 

وخاصة فى القسم الجنوبى من . السهول واألودية الخصبة
والماشيا، ويجرى فيه نهر رومانيا والذى يعرف باسم سهول 

الدانوب من الغرب إلى الشرق، كما تتركز األراضى 
. الزراعية فى السهول الشرقية المعروفة بسهول مولدافيا

وأهم المحاصيل الزراعية هى الحبوب وعلى رأسها القمح 
والذرة، ويعد القمح الرومانى من أجود أنواع القمح فى قارة 

مه إلى الخارج، ألن الذرة أوروبا، حيث تصدر رومانيا معظ
 والتى يبلغ إنتاجها أكثر من )٢١٦(هى الغذاء األساسى لسكانها

                                              

ث تحول تدريجى للسكان فى رومانيا وخاصة سكان المدن، حد) ٢١٦(
حيث بدأوا فى استهالك دقيق القمح بدالً من دقيق الذرة وذلك 
 .الرتفاع مستوى المعيشة الملحوظ فى بداية القرن الواحد والعشرين



كما ينمو الكروم بكثرة على . ١٩٩٩ مليون ن عام ١٠
 .السفوح الجنوبية لجبال ترانسلفانيا

كما تزرع رومانيا بنجر السكر والبطاطس والعنب 
 .وعباد الشمس

 األخشاب، ويعد ويعمل السكان فى المناطق الجبلية بقطع
الخشب من أهم المنتجات فى رومانيا، حيث ينقل من الغابات 
إلى الموانى النهرية الواقعة على نهر الدانوب بواسطة 

 .الروافد التى تنحدر من الجبال

وتكثر المراعى الطبيعية فى رومانيا والتى تغطى خمس 
مساحتها فى السهول وعلى سفوح الجبال، حيث يربى الكثير 

ويعتمد على هذه الثروة . غنام والخنازير واألبقارمن األ
 .الحيوانية فى إنتاج األلبان والصوف

 : مصادر الطاقة والثروة المعدنية-٢
 الواقعة عند Bloestiاكتشف البترول فى منطقة بلويستى 

السفوح الجنوبية لجبال تراتسلفانيا، كما اكتشف البترول فى 
 من حوض نهر  فى القسم األوسطBacauمنطقة باكو 

من % ١سيرتول وال يزيد إنتاج رومانيا من البترول عن 



اإلنتاج العالمى، ويكرر البترول فى برازى وكمبيت 
وبلوستى، ومنها ينقل البترول فى أنابيب إلى كونستنانتا على 
البحر األسود لتصديره كما يوجد الفحم فى القسم الجنوبى 

فضالً عن أن الغربى من رومانيا ولكن بكميات ضئيلة، 
 .معظمه ينتمى إلى نوع فحم اللجنيت الردئ

 بليون ٤٩,٧٨٧وقد بلغ إنتاج رومانيا من الكهرباء نحو 
 ويتم الحصول على هذه الكهرباء من ٢٠٠١س عام .و.ك

من البترول والغاز الطبيعى، % ٥٢,٥٨: المصادر التالية
من الطاقة % ١٠,٤٩من الطاقة الكهرومائية، % ٣٦,٩٢

وقد بلغ . من المصادر األولى% ٠,٠١فضالً عن النووية، 
 بليون ٤٥,٦٧٧معدل استهالك الكهرباء فى رومانيا نحو 

 بليون ١,٤س، وقد بلغت صادرات الكهرباء نحو .و.ك
س فى حين بلغت واردات رومانيا من الكهرباء نحو .و.ك
 وبعد إقليم ترانسلفانيا غنى ٢٠٠١س عام .و. مليون ك٧٧

حاس والرصاص، ولكن لم يستخرج إلى بالذهب والفضة والن
 .اآلن من هذه المعادن إال كميات ضئيلة



 :صناعة ال-٣
لم يكن يوجد فى رومانيا حتى الحرب العالمية الثانية إال 
القليل من الصناعات، ولكن الصناعة الرومانية خالل 
النصف قرن الماضى تطورت بشكل كبير للغاية لدرجة 

وقد سبب هذا . كتلة الشيوعيةتفوقت على نظيرتها من دول ال
قيام بعض التوتر بين رومانيا واالتحاد السوفيتى فى تلك 
الفترة، نظراً ألن رومانيا عملت على تنمية بعض الصناعات 
بها والتى يجب أن تترك وفق مخطط موسكو لألعضاء 

 .اآلخرين من دول الكتلة الشيوعية

من القوى العاملة من حجم القوى % ٢٥ويعمل نحو 
وقد بلغ معدل نمو الناتج . ٢٠٠١لعاملة فى رومانيا عام ا

 .فى نفس العام% ٦,٥الصناعى بها نحو 

وأهم الصناعات فى رومانيا هى صناعة المنسوجات 
واألخرية، واآلالت الحقيقية، وصناعة تجميع السيارات، 
والصناعات المعدنية واألخشاب ومواد البناء والصناعات 

ذائية، فضالً عن صناعة تكرير الكيماوية والصناعات الغ
البترول، وتتركز معظم هذه الصناعات فى العاصمة 



بوخارست وميناء كونستانيا المطل على البحر األسود 
 .وبلوستى

 :تجارة الخارجية ال-٤
 نحو ٢٠٠١بلغ إجمالى قيمة صادرات رومانيا عام 

المنسوجات . وأهم هذه الصادرات هى.  بليون دوالر١١,٥
من قيمة الصادرات، المعادن % ٢٦مثل واألحذية وت

من الصادرات، ثم اآلالت % ١٥والمنتجات المعدنية وتمثل 
وأهم الدول التى تصدر لها %. ٦، والوقود %١١والمعدات 

، فرنسا %١٦، ألمانيا %٢٢رومانيا هى إيطاليا وتستورد 
 .من الصادرات الرومانية% ٦، ثم تركيا والتى تستورد %٧

 ١٤,٤يمة الواردات الرومانية نحو وقد بلغ إجمالى ق
، أى أن الميزان البخارى لرومانيا ٢٠٠١بليون دوالر عام 

 بليون دوال فى نفس ٢,٩يعانى من عجز واضح يصل إلى 
 .العام

إيطاليا والتى : وأهم الدول التى تستورد منها رومانيا هى
، %١٥من وارداتها، وألمانيا % ١٩تصدر لرومانيا نحو 

 %.٦ فرنسا ، ثم%٩وروسيا 



 :والمواصالتالنقل 
سكك حديدية (تمتلك رومانيا شبكة مواصالت برية 

وقد بلغ إجمالى خطوط . تغطى جميع أرجاء البالد) وطرق
 كم، وليست ١١,٣٨٥السكك الحديدية فى رومانيا نحو 

السكك الحديدية منتشرة فى رومانيا وأكثرها يوجد فى 
 السهول السهول، ومن أهمها ذلك الخط الذى يخترق

الرومانية من الشرق إلى الغرب فيربط كونستنانتا بالعاصمة 
بوخارست، ثم يمتد غربا حتى يصل إلى بودابست عاصمة 

وتمتلك رومانيا شبكة كبيرة من الطرق البرية . المجر
 كم ١٠٣,٦٧١ كم منها نحو ١٥٣,٣٥٩السريعة يبلغ طولها 

 كم من الطرق غير ٤٩,٦٨٨من الطرق المرصوفة، 
صوفة، كما بلغ طول الطرق المالحية المائية نحو المر

 كم، فى حين بلغ طول خطوط األنابيب نحو ١٧٢٤
كم لنقل ١٤٢٩ لنقل البترول الخام، ٢٨٠٠كم منها ١٠٦٢٩

 . كم لنقل الغاز الطبيعى١٤٠٠المنتجات البترولية، و

وعلى الرغم من ضيق الجبهة البحرية لرومانيا على 
:  بها العديد من الموانى والتى أهمهاالبحر السود إال أنه يوجد

، Galati وجاالتى Constanta، كونستانتا Brailaبرايال 



. Toilcea وتويلكيا Sulina وسولينا Mangaliaومانجااليا 
 . سفينة٧٠وتمتلك رومانيا أسطول تجارى بحرى يبلغ قوامه 

 مطاراً ٢٤ منها ٢٠٠١ مطاراً عام ٦١وتمتلك رومانيا 
 مطاراً بدون هذه الممرات، ٣٧وية، ونحو مجهزة بممرات ج

 .كما تمتلك مطارين الستقبال الطائرات الهليكوبتر

وتمتلك رومانيا شبكة اتصاالت ال بأس بها حيث بلغ 
 مليون تليفون، كما ٣,٧٧٧عدد خطوط التليفون بها نحو 

كما يوجد فى .  خط تليفون محمول٦٤٥,٥٠٠يوجد بها 
، FM محطة ٢٠٢، AM محطة إذاعة ٤٠رومانيا نحو 

 وحدة بث ٤٨وثالث محطات للموجات القصيرة، فضالً عن 
 ٧,٢وقد بلغ عدد مستمعى اإلذاعة فى رومانيا . إذاعى متنقل
 محطة تليفزيونية، فضالً ٤٨وتمتلك رومانيا . مليون نسمة

وقد بلغ عدد .  وحدة متنقلة لبث البرامج المختلفة٣٩٢عن 
اهد، وبلغ عدد  مليون مش٥,٢٥مشاهدى التليفزيون 

 . ألف نسمة٨٠٠مستخدمى اإلنترنت 

 :أهم المدن فى رومانيا
 كانتونة تضم العديد من المدن، ٤١تنقسم رومانيا إلى 



 :هى) ٤٧(وأهم المدن الرومانية شكل 

 Bucharest: بوخارست
حظيت بوخارست عاصمة رومانيا بشئ من األهمية 

 ذلك ، فى١٨٦١كعاصمة إقليمية قبل االستقالل فى سنة 
 ألف نسمة، وكانت مركزاً ١٢١الوقت كان عدد سكانها 

وأدى التقدم . تجارياً هاماً بين تركيا وأوروبا الوسطى
الصناعى إلى سرعة نمو المدينة فيما بين الحرب العالمية 

 اقترب عدد سكانها ١٩٤١ففى سنة . األولى الوقت الحاضر
 من المليون 

وقد بلغ . يون نسمة مل١,٩ إلى ١٩٨٠نسمة، وارتفع فى سنة 
 مليون نسمة ٢,٤عدد سكان بوخارست العاصمة إلى نحو 

، وتقع فى وسط إقليم زراعى غنى، وترتبط ٢٠٠١عام 
بوخارست بخط حديدى بميناء كونستانتا الواقع على البحر 

 .األسود إلى الجنوب من نهر الدانوب

 :كونستانتا
أهم موانى رومانيا ويقع على الساحل الغربى للبحر 

 ٢٠٠١ ألف نسمة عام ٧٣٢األسود، ويبلغ عدد سكانه نحو 



ويتميز هذا . وهى ترتبط بخط حديدى بالعاصمة بوخارست
الميناء بأن مياهه ال تتجمد فى فصل الشتاء على عكس مياه 
الحوض األدنى لنهر الدانوب، الذى تتجمد مياهه أكثر من 

در وأهم ما يص. شهر، ولذلك فهى مفتوحة للتجارة طول العام
 .منها البترول والحيوانات الحية والقمح

ن الرومانية األخرى هـى جـاالتى وبـاكو         وأهم المد 
 .وسولينا وتويليكا ومانجاالب
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