
 

 

االقتصادي المجال الجغرافي و ـ 02: المبحث 

لإلتّحاد األوروبي بين قوة التصنيع ونقص الموارد 

 الطّاقوية والمعدنية
  
 

  : الكفاءة المستهدفة

أمام وضعيات إشكالية تخـص القـوة االقتـصادية لإلتّحـاد           

  :األوروبي، يكون المتعلّم قادرا على 

شكيل االتّحاد وتوسعه     التعرف على المراحل التاريخية لت 

 . ومدى أهمية هذا التوسّع على المستوى اإلقليمي،والعالمي

منظّمـة  ( مكانة االقتصاد األوروبي في االقتصاد العـالمي         

   ).- -OMCالتجارة العالمية 
  

   الدرستصميم
  

  )الفضاء اإلقليمي ( ـ اإلتحاد األوروبي بين النّشأة والتوسع 1

  )التقدم الصناعي ونقص الموارد( والضعف  ـ مظاهر القوة 2

  - ألمانيا – ـ عوامل القوة في إقليم الراين 3

  ـ أهمية الواجهة البحرية األوروبية، في شمال وغرب أوروبا4
 

  

  

  



 

 

  )الفضاء اإلقليمي (اإلتحاد األوروبي بين النّشأة والتوسع 
  

  :جذور تأسيس اإلتحاد األوروبي 

واة األولى لقيام المجموعـة     نال) بلجيكا هولندا و الليكسمبورغ     ( أي  ) BENELUX(تعد منظّمة   

  ).E U(ثم التحول نحو اإلتحاد األوروبي ) (CEEاالقتصادية األوروبية 

   فما هي ظروف هذه النّشأة ؟ وما هي دوافع تأسيس المجموعة ؟-
   كيف توسعت ؟ وما نتائج هذا التوسع ؟-

 خالل دراستك   لقد علمت عزيزي الطالب، من    

للحرب العالمية الثانية ونتائجها، أن أوروبا حل 

 – بعد الحرب    –ّبها خراب كبير، وقد واجهت      

 بعـض   عظروفا اقتصادية صعبة، وهو ما دف     

األقطار األوروبية، إلى التفكيـر قـي خطّـة         

توحد جهودها من أجل تجاوز  اندماج اقتصادية

  .الخالفات وإعادة بناء ما خربته الحرب

 وانطالقا من هذا المسعى اتفقت حكومـات        

بلجيكـا وهولنـدا    (1944الدول الثالثة سـنة    

 و التي كانت ملتجئـة إلـى        –) والليكسمبورغ

 : على–لندن 

 اإللغاء التدريجي للحواجز الجمركية فيمـا       

 بينها

 و تطبيـق تعريفة جمركية موحدة مع البلـدان         

ق إلى حيز فاإلتو قد دخل هذا ا. األوروبية األخرى

، متزامنا مع تأسـيس المنظّمـة       1948التنفيذ عام   

التـي  " O E C E" األوروبية للتعاون االقتصادي 

وضعت بهدف وضع خطّة مشتركة لالستفادة من       

 مشروع مارشال

مخطّط (، وبمبادرة من فرنسا     1951 وفي عام    

المنظّمة األوروبية للفحم والفوالذ   تأسست)شومان 

"C E C A  " ـة    التيكان هـدفها تنـشيط عملي 

   بلون أزرق دعلم اإلتحا

  نجمة ذهبية اللّون12به 

 ر شومانروبي



 

 

 وفرنسا و ألمانيا الغربية     سدول البينيلوك ( صناعة الحديد الصلب، وتسويقـه بين الدول الستـة        

  ).و إيطاليا 

 إن نجاح هذا التنظيم كان حافزا للدول الستّة لتوحيد جهودها في مجال البحوث الذرية  

صناعية، و تم بذلك إنشاء ما يعرف بمنظّمة واستغالل نتائجه في إنتاج الطاقة و التطبيقات ال

  .1957في عام  ) EURATOME(األوراتوم 

       – لقد توجت المسيرة السابقة بتأسيس أول ركيزة في اإلتّحاد، بـاإلعالن فـي معاهـدة رومـا                   

من الـدول الـستّة   )  C E E(  عن تأسيس رسمي للمجموعة االقتصادية األوروبية -1957 مارس25

ابقةالس.  

  فما هي األهداف المعلنة لهذه المجموعة ؟

  :نتبين أهداف المجموعة من خالل مقرراتها التّالية 

 _ل في بناء اقتصاد قوية المتاحة لهذه الدوة والبشريتوظيف اإلمكانيات المادي.  

  تسهيل انتقال رؤوس األموال و العمال_ 

  .ل التجاريإلغاء الحواجز الجمركية بهدف تنشيط التباد_ 
  :توسع المجموعة 

 االنضمام إلى المجموعة، بمعية كـّل مـن         1973بعد طول انتظار قررت بريطانيا عام        

 .الدانمرك و ايرلندة

  
 

 
  خريطة االتّحاد األوروبي

 2007       عام 



 

 

 .1981توسعت المجموعة بعد ذلك إلى اليونان عام  

   صـادق البرلمـان       12 ليصبح مجمـوع الـدول       1986ثم إلى إسبانيا والبرتغال عام       

و بـذلك  .  على انضمام كّل من النمـسا، و الـسويد، و فنلنـدة        01/01/1995األوروبي في   

 .² مليون كم375 قطرا تمتد مساحتها على رقعة تساوي 15أصبحت المجموعة تضم 

 .إلى دول أوروبا الشرقية و البلقان) اإلتّحاد األوروبي(اتّساع المجموعة تحت غطاء  

 عددا من دول أوروبا الشرقية و البلقان عملية         هل كان اتّساع اإلتّحاد في اتجاه الشرق ليشمل       

  سهلة ؟
   معطيات رقمية حول أقطارا إلتحاد األوروبي -1 -الجدول رقم

/ ع المساحة العاصمة القطر الرقم المجموعة الرمز

 السكّان

 الكثافة

BE 01 340  10.4  30.522  لبروكسي  بلجيكا  

NL 02 399  16  40.840  أمستردام  هولندا  

LU 03 193  0.500  2.586  الليكسمبورغ  الليكسمبورغ  

FR 04 108  60  551.500  باريس  فرنسا  

DE  05 234  83  356.978  برلين  ألمانيا  

IT 

مجموعــة 

  الستّة

 )06(   

  192  57  301.308  روما  إيطاليا 06

UK 07 244  59.7  245.000  لندن  بريطانيا  

IE  08 58  04  70.282  دبلن  ايرلندا  

DK 

مجموعــة 

  التّسعة

  125  5.4  43.093  كوبنهاغن  الدانمرك 09   )09( 

GR  83  11  131.975  أثينا  اليونان 10  )10( مج  

ES  11 84  40  505.940  مدريد  أسبانيا  

PT 
  مجموعة

  114  10.5  91.980  لشبونة  البرتغال 12  )12(

AT  13 97.5  8.2  83.854  فيينا  النّمسا  

SE 14 ويد20  09  449.964  ستوكهولم  الس  

FI  

  مجموعة

 )15(   
  15.5  5.2  338.150  هلسنكي  فنلندة 15

EE 16 29  1.4  45.100  طالين  استونيا  

LV  17 36  2.4  64.600  ريفا  التفيا  

LT  18 57  3.7  65.3004  فلنيوس  ليتوانيا  

SK 19 110  5.4  49.034  براتيسالفا  سلوفاكيا  

RO  

مجموعــة 

  الخمسة

  والعشرين

 )25(   

  129  10.5  78.860  براغ  التشيك. ج 20



 

 

CZ 21  119  39  321.685  فرسوفيا  بولندا.
7  

SI  22  100  02  20.273  اليونابليا  سلوفينيا  

HU 23  107  10.2  93.030  بودابيست  المجر  

CY  24  100  0.8  9.251  لفكوزي  قبرص  

MT  25  1280  0.9  316  الفاليت  مالطا  

  94  21.8  238.391  بوخارست  رومانيا  26 

  

  مجموعة

  71  7.8  111.002  صوفيا  بلغاريا  27   )27( 

 114 492 4.335.000  اإلتحاد األوروبي المجموع

  2005عدد السكّان بمليون نسمة ، واألرقم مقربة لعام      *  ²المساحة بالكم*

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le traité de Maastricht اتفاقية مايستريخت
 

 معاهدة ت على بروتوكوال1991 ديسمبر 11تّفق أعضاء االتحاد األوروبي، منذ ا

  االتّحاد األوروبي، واالتّحاد االقتصادي

 . و النقدي

 فبراير 07وصادقت البرلمانات األوروبية على نصوص معاهدة مايستريخت في 

  .1993 نوفمبر 01، ودخلت مجال التطبيق في 1992

  )  اتّحاد سياسي، وعملة نقدية موحدة (وركّز برنامج عملها على  

مكان المجموعة االقتصادية األوروبية من حيث ) U E(وقد حّل اإلتّحاد األوروبي 

  .1993التّسمية عام 

تعـد هذه المعاهدة مرحلة جديدة في التطور التاريخي لإلتّحاد، ومد حدوده باتجاه 

تحاد األوروبي على ثالثة أسس أوروبا الشرقية، واستهدفت هذه االتفاقية بناء اإل

  :هي 

األوراتوم، (  األساسية للمجموعات السابقة ئ ـ المحافظة على المباد1

  )والمجموعة االقتصادية األوروبية 

   ـ التّعاون في مجال السياسة الخارجية واألمن المشترك2

   ـ التعاون األمني والقضائي3

وبية، والعمل على حرية انتقال تهدف المعاهدة كذلك إلى خلق المواطنة األور

 في أي قطر من اإلتّحاد، مع إعطائهم الحقّ في االنتخاب ماألشخاص واستقراره

  . وأقرت عملة نقدية أوروبية موحدة.والترشّح في ذلك البلد



 

 

لمفوضية ، فالمفاوضات كانت شاقّة، و قد فرضت الم يكن االنضمام إلى اإلتّحاد األوروبي باألمر السهل  

  : أهمها  على الدول المرشّحة لالنضمام1األوروبية عددا من المعايير

أن توجد بها مؤسسات مدنية مستقرّة    

ضمان الديمقراطية وسلطة  على قادرة

  .وحقوق األقليات القانون وحقوق اإلنسان

أن تتوفر على اقتصاد سوق فعال،  -1

المنافسة مع  ومقدرة على تحمل أعباء

   .السوق في اإلتّحاد األوروبي قوى

 القدرة على تحمل التزامات - 3

العضوية، بما في ذلك االلتزام بأهداف 

اإلتّحاد األوروبي النقدية، واالقتصادية 

  .والسياسية

وبعد مفاوضات شاقّة قبلت المفوضية 

عضوية ثمانية بلدان من وسط و شرق 

 كّل من مقبلت بانضما أوروبا، كما

  .2004ومالطة، و ذلك في ماي ص رقب

 ويعد هذا أضخم توسع في تاريخ اإلتّحاد       

     ع يضمبلدا ويشكّل   27حيث أصبح التّجم 

  . تجارية في العالمةأكبر كتل

ما هي ردود الفعل التـي نتوقّعهـا مـن        

  زعماء االتّحاد بعد هذا التوسع ؟
لقد عبـر الـرئيس البولنـدي ألكـسندر         

  "إن حلما قد أصبح واقعا ": م بالده قائال بعد انضما" كفاسنيفسكي 

  :عن الحدث بقوله ) هيلموت كول ( وعبر المستشار األلماني السابق 

  ".مضمون الرسالة هو أنّه لن تكون حرب بعد اآلن في أوروبا" 
 إن يوم االنضمام إلى اإلتّحاد يوم سـعيد       " أحد رجال األعمال البارزين في بولندا       ) مريك فوس (وقال  

  "لن نصبح بعد اآلن مواطنين من الدرجة الثّانية " وأضاف . لبالدي

                                                 
 أن على كّل عضو أراد االنضمام إلى اإلتّحاد أن يلبي 1993جوان  أقر مؤتمر كوبنهاغن في  )1(

  . العضوية الثّالثة السابقة الذّكررمعايي

  فرصة تاريخيةتوسيع االتّحاد األوروبي 

كان لتوسّع االتّحاد األوروبي فرصة فريـدة        " 

إلنهاء الفصل المصطنع الـذي قـسم القـارة         

األوروبية إلى شطرين على مدى الستين عامـا     

الماضية، وسيتيح هذا التوسع لألفـراد حريـة        

الحركة، والدراسة، والعمـل عبـر الحـدود،  

 ويــساهم فــي ازدهــار المــصالح التّجاريــة

 في أوروبا الوسـطي والـشّرقية،       ةواالقتصادي

. على أساس قاعدة السوق والبناء االقتـصادي      

وستحقّق أوروبا ككل فوائد اقتصادية وسياسية،  

 مليـون   500مع نشوء سوق محليـة تخـدم        

  .نسمة
  

  2006من نشرة المفوضية األوروبية 



 

 

  :التطور التاريخي لإلتّحاد األوروبي 

  1957يبين الجدول مراحل تطور اإلتّحاد منذ تأسيسه عام 

  27  25  15  12  10  09  06  ولدعدد ال

تاريخ 
  االنضمام

1958  1973  1981  1986  1995  2004  2007  

المساحة 

  ²بألف كم

1.28  1.639  1.771  2.369  3.236  3.986  4.335  

  السكان

بمليون 

  نسمة

227  292  302  353  375  440  492  

 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  :ماذا نستنتج من الجدول 

 ضمن اإلتحاد األوروبي 1957فترات عرفتها المجموعة االقتصادية منذ تأسيها عام ) 07(اك سبع هن

  الكبير

  ؟ فما هي آخر الدول التي انضمت إلى اإلتحاد -

بلغاريا، ( عندما استقبل اإلتّحاد األوروبي دولتين جديدتين هما        2007موجة ظهرت في أول جانفي       آخر

عضوا من بـين     ) 27(يلة، وبذلك يصبح عدد أعضائه سبعة وعشرون        بعد مفاوضات طو  ) ورومانيا  

  . دولة أوروبية47
  

  لمحة حول قارة أوروبا

 مساحة اليابس يحدها جبـال األورال، وبحـر         1/5أي  ² كم 10.459.000تبلغ مساحة أوروبا    

وتمتد من المحيط المتجمد الـشمالي إلـى        .الشرق، والمحيط األطلسي من الغرب    قزوين من   

  . بلدا47وتضم القارة . البحر األبيض المتوسط، والبحر األسود، وجبال القوقاز في الجنوب

  : تنقسم أوروبا إلى أربعة أقاليم طبيعية هي

  . الوسطى، وسلسلة جبال األلبالجبال الشمالية الغربية، السهل األوروبي العظيم، المرتفعات

  .، الرون، السين، التايمز، الفولغانالدانوب، األلب، الدون، الراي: من أنهارها الرئيسية

 وتبلـغ .  مليون في روسـيا األوروبيـة      120 مليون نسمة، منهم     720يعيش بأوروبا نحو    

  ²كم/ نسمة 70متوسط الكثافة السكّانية 



 

 

  هل يساهم توسيع اإلتّحاد األوروبي في دعم التّكامل بين الدول األعضاء هل سيتمكّن اإلتحاد من

   أن يتّسع دون أن يفقد دوره ؟

  

 واقتصادية واجتماعية فهل سيكون     الشك أن اإلتحاد األوروبي سيواجه بعد اتّساعه تحديات سياسية         

في مستوى االستجابة لها على المستوى الخارجي، السيما أن العالقات التي تربط الدول الجديدة مـع                

لذا سيستغرق تكوين موقف أوروبي موحـد بعـض         . الواليات المتّحدة األمريكية هي عالقات وطيدة     

 .الوقت

 .و الثقافة، و االهتماماتوجود نماذج أوروبية مختلفة في اللغة،  

  

 وجود صعوبات أمام االندماج التقليدي

 صعوبة وقف العواطف القومية، و بالتالي تكوين هوية موحدة لدول اإلتحاد األوروبي 
 

  األوروبي ؟ ما هي إيجابيات توسيع اإلتّحاد

  سيؤدي توسيع اإلتّحاد إلى تكامل أوروبي أعمق على المدى البعيد

  رأي في توسع اإلتحاد األوروبي

هـي األضـعف فـي اإلتحـاد         تكون عالقة األعضاء الجـدد     يجب أن ال   " 

األوروبي، بل يجب أن تكون مستعدة للكفاح من أجل موقعها، وسينظر إليها            

  .المختلفة  األوروبيةبجدية عندما تتّخذ مواقع ملموسة في السياسات

    هيثر جرابي نائب مدير مركز اإلصالح األوروبي في لندن من مقال أين            

  ) 03/01/2007(يتّجه العالم األوروبي 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  ثالثة مفاتيح الستعادة الثّقّة الضائعة

يجب أن ينجح اإلتحاد األوروبي في إحراز تقدم فيما يتعلّق  _ 1

  بالدستور األوروبي

2 _ وليد وحازم إزاء النزاعات الدف موحةيجب أن يكون التّصر  

أين نريد أن نكون عام : "يجب أن نجيب عن السؤال التالي  _ 3

2020"    

ويقصد هنا صياغة سياسة المستقبل في عدة قضايا كالطاقة، 

  …وعملية حماية البيئة .وطريقة تأمينها

" مقتطفات من المؤتمر الصحفي االفتتاحي لوزير خارجية ألمانيا

  ية لمجالس اإلتحاد األوروبيبمناسبة الرئاسة األلمان" شتاينماير 

01/01/2007  
 



 

 

  مظاهر القوة والضعف في اإلتحاد األوروبي
 

  : لإلتحاد األوروبي يأهمية الوسط الطبيع

   ، أي بنـسبة  ² مليـون كـم   4.3تزايد أعضاء االتحاد األوروبي، و ارتفعت مساحته إلى أزيد من            

 .بوزادت أهميته موقعه الجغرافي بين الشرق والغر.  من مساحة القارة األوروبية% 37

  يمتاز بمساحات سهلية هامة، يمثّلها السهل األوروبي العظيم 

 : يمتاز بمظاهر طبيعية لها إيجابياتها، ونذكر 

 و مياهها، و تجري بها أهم األنهار األوروبية، و منها 2أ ـ المرتفعات الوسطى التي تمتاز بغاباتها 

 .و تحتوي على أحواض فحمية هامة. نهر الراين الهام 

 الّتي تتميز بتنوع بيولوجي هام، و هي خزان ضـخم  3السالسل اإللتوائية العظيمة لجبال األلب ب ـ  

 .زيادة على مخزون كبير من المعادن والثروات الطبيعية. للثّلوج و مصادر المياه

      بلجيكـا  لشمال فرنسا، سـهو ( ج ـ ترتفع نسبة األراضي الزراعية في أحواض السهل األوروبي  

  )الدانمارك دا، و سهول شمال ألمانيا وو هولن
 شماال و هو ما يجعله يمتاز بمناخ معتدل، °60 و°33 األوروبي بين خطّي عرض ديمتد اإلتحا  

وغزارة األمطار خاصة في اإلقليم المحيطي الذي تزيد أمطاره ) تربة اللويس( وتّربة خصبة 

 من مساحة االتحاد، و هي ثمرة  %39مما يرفع نسبة األراضي الزراعية إلى .  ملم1000عن

 استصالحات واسعة،

 :القوة البشرية 

ثالـث قـوة بـشرية    .(  لقد أصبح اإلتّحاد األوروبي قوة بشرية حقيقية، تقارب النّصف مليار نسمة   

 )عالمية 

 . مؤهالت علمية، وخبرة فنية عالية، تمتد جذورها إلى عهد الثّورة الصناعية- عموما – تملك  

لى الرغم من االختالفات البارزة بيد أقطار اإلتحاد في اللغات والمذاهب الدينية، والقوميات، فـإن               فع

 .توجهاتها واحدة بشأن البناء المعرفي والتطور العلمي، والرقي الحضاري

 .صاحبت عملية التصنيع نزوح السكّان بأعداد هامة نحو المدن فظهرت التجمعات السكّانية الكبرى  

  

                                                 
 من أهم تلك الغابات الغابة السوداء الموجودة جنوب ألمانيا، واسمها مأخوذ من غابات أشجار  )2(

  التنوب، والرّاتينج الداكنة

 بندس تي جنوب وشرق فرنسا، واالبنين في إيطاليا، ومرتفعا وأهمها سالسل األلب والبرانس ف)3(

   م4808ويصل ارتفاع الجبل األبيض في فرنسا إلى .في اليونان



 

 

  :مظاهر الضعف 

من خالل استقراء الجدول التالي، يتبين لنا ضعف إمكانيات االتّحاد األوروبي في مجال 

  موارد الطّاقة والمواد األولية المعدنية

  إنتاج واستهالك اإلتّحاد األوروبي للموارد الطّاقوية والمعدنية

  4الفحم  المادة

  

  5البترول

  

طاقة 

  6التّكرير

الغاز 

  7الطبيعي

  الحديد

  8الخام

الحديد 

  9الصلب

  أ.إنتاج إتّحاد

)U E (  

340  165  
  

/  250  
  

14.8  141  

استهالك 

  أوروبي.إتّحاد
U E   

307  750  /  420  141  /  

  1130  620  1700  4007  3870  5538  اإلنتاج العالمي

 مليون طن مليون طن  3مليارم مليون طن  مليون طنمليون طن  الوحدة

   )2005( مية للتجارة المنظّمة العال: لمصدر

                                                 
 وميدالنـد   ريوركـشاي ،  يستخرج الفحم من أحواض السار والروهر، وإكس الشابيل، وكذا فـي            )4(

 61 مليون طن واليونـان      106نيا  وبولو.  مليون طن  207ألمانيا  : وأكبر منتج في اإلتحاد   .البريطانية

 مليون طن

  . ملين طن 96: أكبر منتج هي المملكة المتّحدة من بحر الشّمال) 5(

لذا يعتمد اإلتّحاد على البترول المستورد من دول الشّرق األوسـط، وشـمال إفريقـي، ونيجيريـا،                 

  .وفنزويال

 مليون طن، فـي  112 وألمانيا 2005 مليون طن من البترول عام 115قامت إيطاليا بتكرير عام      )6(

  . مليون طن88  مليون طن وبريطانيا إلى 99حين وصلت فرنسا إلى فرنسا 

  3 مليار م69يعد حقل غرومنغ للغاز الطبيعي بهولندا ثالث حقل منتج في العالم، ويقدم  ) 7(

ـ % 90(  مليـون طـن   13تأتي السويد في طليعة الدول المنتجة لخامات الحديد ب  )8( ن إنتـاج  م

  .االتّحاد

 مليـون طـن     14 مليون طن، ثم بريطانيـا ب      45تتصدر ألمانيا طليعة الدول المنتجة للصلب ب       ) 9(

  . مليون طن10.7وبولونيا ب.

 



 

 

  :نشاط تطبيقي 

  :من خالل الخريطة المرفقة 

  .مترجما ما يمثلها من رموز) 27( ـ أنجز جدول لدول اإلتّحاد األوروبي 1

  : ـ قسم أقطار االتّحاد حسب إمكانياتها االقتصادية إلى ثالثة مجموعات كما هو مبين في الجدول 2

  المجموعة

  األكثر تطورا

 المجموعة

  المتطورة

المجموعة الشّبه 

  المتطورة

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007 االتحاد األوروبيةخريط



 

 

  عومل القوة في إقليم الراين األلماني

  :الموقع الجغرافي 

  :تقع ألمانيا في وسط أوروبا، وتشترك في حدودها مع كّل من 

أما حدودها .جيكا وهولنداالدانمرك وبولندة والتشيكيا والنمسا وسويسرا وفرنسا والليكسمبورغ وبل

  .الطبيعية من الشّمال، فيشكّلها بحر الشّمال وبحر البلطيق

  :اقتصاديات ألمانيا 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ويمتـاز  . لواليات المتّحدة األمريكيـة واليابـان      يحتّل االقتصاد األلماني المركز الثّالث عالميا بعد ا     

  .األلمان باالنضباط والقدرة الكبيرة على إتقان العمل

   بمنطقة الراين ؟دما المقصو

 يقصد بها المنطقة الوسطى من ألمانيا المشكّلة من مجموعة من الكتل الهرسينية، وعدد من األحواض 

  .والوديان، ويشكّل نهر الراين عهودها الفقري

  



 

 

  :و تضم منطقة الراين األقاليم التّالية 

، وهيس، وتؤلّف جميعا المحـور الـصناعي الرئيـسي فـي            ) وستفاليا -راينانيا(راينانيا، البالتينات،   

  .جمهورية ألمانيا 

و تعود قوة اإلقليم إلى ما يمتاز به من ثروات طبيعية متنوعة،  حسب مميزات كّل منطقة من مناطقـه             

  :الثّالثة الرئيسية 

  :ـ حوض السار ومنطقة فرانكفورت 1

 ² كم 2567تمتد منطقة السار على مساحة      

م الفحم وصناعة التّعدين،    جوهي غنية بمنا  

إذ يحتوي هذا الحوض الفحمـي مخزونـا        

  . مليار طن 13يصل إلى 

  : ـ إقليم فرانكفورت 2

تعد الصناعة في هذا اإلقليم بنت التّجـارة،        

ورت تقع عند تقاطع الـراين      فمدينة فرانكف 

        األوسط مع نهر الماين، في سهل زراعـي

و قـد زاد    . واسع يعد ظهيرا حيويا للمدينة    

من سهولة المواصالت النهرية إنجاز قنـاة       

االرتباط بين نهري الراين و الدانوب عبر       

  .نهر الماين
و يستمد اإلقليم نشاطه الصناعي مـن مـصادر         

     .لفحم  و الغـاز الطبيعـي      الطّاقة وعلى رأسها ا   

  فرصة عمـل،    590000و يوفّر اإلقليم أزيد من      

  . مليون نسمة4.9و يبلغ عدد سكّان اإلقليم 

  : وستفاليا - ـ إقليم راينانيا3

مليون نـسمة فـي     ) 20(يضم أزيد من عشرين     

،  ويـضم  ² كـم 30.000مساحة ال تزيـد عـن    

           بــون– ســابقا –نيــا االتحاديــة اعاصــمة ألم

  :و يستمد اإلقليم دوره االقتصادي من خالل 

سهوله الزراعية الخصبة التي تشتهر  

و بالتربية  والخضر والفواكه، بزراعة الحبوب،

 .الواسعة لألبقار والخنازير

  مدينة فرنكفورت                             

  مدينة فرانكفورت

كانت في الماضي عاصمة االتّحاد الجرمـاني،       

وتلعب اليوم دور العنكبوت في وسط شـبكتها        

لكثرة المواصالت الحديدية والبرية والنهريـة      

  .المارة بها

فهي تضم مقر الشركات الكبرى وتعد مركـزا        

للعمليات التّجارية والـصفقات، والمـصارف،      

  وتشتهر بالصناعات اآللية  والمعرض

والمواد الكيماويـة، والمطّـاط االصـطناعي،       

 ....اتوالبصري



 

 

وجود شريان نهري هام، ممثّل في نهـر          

       الذي خلق فرصـا تجاريـة كبيـرة،         10الراين

و كثافـة   . و شجع على تطور قطاع الصناعة     

تعد مدينة  و. مؤسساته على طول ضفاف النّهر    

دويسبورغ من الموانئ النهرية األساسية فـي       

أوروبا، إذ تعادل حركة البضائع فيـه نـشاط         

 .ميناء مرسيليا

و تنتج مكامن الروهر لوحدها أزيد من       . تتوفّر أراضيها على مناجم يأتي الفحم على رأسها        

 . ملون طن في السنة140

و يعتبر هذا اإلقليم أكبر تجمع   تتميز أحواض الفحـم هنا بطبقاتها السميكـة، وتجهيزاتها المتطورة         و  

  . من الفحم% 80من الفوالذ، و  % 70صناعي في أوروبا، إذ يقدم 

 
 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
يعد نهر الراين أحد العناصر األساسية في اقتصاديات أرويا الغربية، يبلغ طوله    ويصبح فـي          )10(

  .  متر مكعب في الثانية2200بلغ صبييه عند دخول هولندا إقليم وستفاليا قويا وهادئا، وي

 . مليون طن متري في السنة160ويعبر النّهر أسطوال من السفن تزيد حمولتها عن 

                           1الخريطة شكل    

 حوض نهر الراين

بألمانياتتتتتتتتت الراين نهر الصورة تعكيس



 

 

  :االستنتاج * 

  :  ما يلي 2 و 1يتبين لنا من استقراء خرائط شكلي 

لقلب النّابض في اقتصاديات ألمانيا من جهة، وهي المحور المركزي القتصاديات أن منطقة الراين هي ا   

  .االتحاد األوروبي ككل، بحيث أنّها تربط بين المناطق الصناعية من بحر الشّمال إلى إيطاليا

  في مختلف وسائل النّقل من حيث أنّه يتمتّع بشبكة واسعة من المواصالت الحديثة الّتي تحقّق توازنا .1

 )الحديدية، والبرية، والجوية، والنهرية ( 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 2 الخريطة شكل



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

محور المواصالت التجارية، حيث تتوغّـل      11 من حيث أنّه يشكّل نهر الراين وروافده األساسية          .2

 .السفن به حاملة المواد الخام، و ناقلة المواد المصنّعة الجاهزة للتصدير 

الكبرى، ذات الوزن التاريخي  واالقتصادي، والتجـاري،   من حيث أنّه يضم مجموعة من المدن   .3

 العاصمة القديمـة أللمانيـا      –فعلى ضفافه تقع مدينة بون      . التي تشهد نشاطا حيويا كبيرا    و السياحي، و  

باإلضافة إلى مدن أخـرى     . التي تضم ثالث مطار عالمي    فرانكفورت العاصمة المالية، و     و  –االتحادية  

 12كبيرة

ى مكامن ضخمة للفحم بالكتلة الهرسينية المشرفة على حوض السار والروهر، وهو مـا              توفّره عل . 4

 شجع قيام صناعة التعدين باإلقليم

فـإقليم  .توفّره على يد عاملة كثيرة، يسبب الهجرة الداخلية التي زادت بعد الحرب العالمية الثّانيـة                . 5

  ²كم/ نسمة700به الكثافة السكّانية إلى حوالي مليون نسمة وترتفع 30الراين يزيد عدد سكّانه عن 
  

                                                 
/  الـراين  -الروهـر /الراين(تتّصل الروافد النّهرية بالراين جامعة بين المناطق الّناعية التالية          )  1 (

  ) النيكار- الراين–الماين 

مدينة أيسن وهي أكثر المدن شهرة فـي صـناعة          – هامبورغ وبريمن التي تشتهر ببناء السفن        )2(

  . مدينة شتوتغارت في صناعة السيارات–الصلب 

  أهم الموانئ األوروبية على بحر الشمال

حجم البضائع  الميناء

 بمليون طن

 255 روتردام   بهولندا 

 91 )بريطانيا(أنفير     

      ألمانيا58  غهامبور

 45 لندن     بريطانيا

 33 دنكرك    فرنسا

      ألمانيا30 بريم  
  ة  من التجارة العامي%12تساهم ألمانيا ب 

  )ثاني مصّدر بعد ليابان( 
  ّصعبة العالمية من العملة ال%20تمتلك 

ف ق ل ل ل ل

  ميناء دويسبوغ

 
 نهري الراين يقع عند تقاطع

كلم 200والروهر على بعد حوالي 

  من ميناء روتردام الهولندي

ّ من أكبر الموانئ النّهرية  ويعد

العالمية، يربط بين منطقة الروهر 

الصناعية وميناء روتردام عبر المدن 

الصناعية الهامة الممتدة على طول 

  ضفاف النّهر



 

 

  
  )بالنسبة المئوية ( توزيع اليد العاملة في ألمانيا حسب القطاعات االقتصادية 

 الخدمات  الصناعة الزراعة
5% 41 % 54 % 

 
  .يتوفّر على مقر أكبر الشّركات ، و يضم هياكل منظّمة في مجال الخدمات العامة والبنكية . 6
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

دول أوروبية،  ) 08(فأللمانيا حدود دولية مع ثماني      . قرب اإلقليم إلى األسواق األوروبية، و الدولية      .7

 و لها واجهة بحرية تنفتح بها على بحر الشّمال وتتصل عبر الراين بأكبر ميناء عالمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 البنك المركزي األوروبي بفرانكفورت



 

 

  واجهة بحرية سهلة االتّصال بالعالم الخارجي
  

  .تبين في الخريطة المواقع الجغرافي لمراكز التجارة العالمية

  .و تبين الموقع األوروبي

  .الحظ الجدول المرفق وقارن تجارة االتّحاد األوروبي ، ضمن التّجارة العالمية 

            

  - OMC -2004 بمليار دوالر لعام –الصادرات والواردات العالمية 

  الواردات  الصادرات  المناطق الجغرافية

  1727  1330  أمريكا الشّمالية

  1526  819  منها الواليات المتّحدة األمريكية

  238  272  أمريكا الجنوبية

  3748  4024   )25( االتّحاد األوروبي 

  207  228  إفريقيا

  243  379  الشّرق األوسط

  2214  2385  آسيا

  9215  8880  العالم

  


