
 

 

  :متهيد إشكايل

 وتباين بتنوع جماله يتميز اجلغرايف املستوى على فإنه مشتركة، ودينية وحضارية تارخيية قواسم بوجود يتسم العريب العامل كان إذا

  .الطبيعية خصائصه

  العريب؟ للعامل اايل التوطني فما 

  اإلستراتيجي؟ موقعه أمهية وما 

  أقطاره؟ بني املشتركة واملقومات الروابط وما 

 العربيني؟ والتكامل التعاون دعم اجتاه يف املشتركة واملقومات الروابط هذه توظيف ميكن وكيف 

I  - الاإلستراتيجية وأمهيته واملغرب العريب للعامل اجلغرايف ا: 

 :واملغرب العريب للعامل االية األبعاد -  1

 وكثبان صخرية هضاب شكل تتخذ اليت الصحراوية والتضاريس الصحراوي املناخ بانتشار املغرب وضمنه العريب الوطن يتميز

 :وهي انتشارا، أقل أخرى مناخية أقاليم العريب الوطن يف الفقرية، وتوجد التربة وغلبة النبايت والغطاء املائية الشبكة بضعف يتميز كما رملية،

 انتشارا، اقل أخرى تضاريسية به وحدات توجد كما الرطب، واملناخ املداري االستوائي، شبه واملناخ اجلاف، شبه واملناخ املتوسطي، املناخ

 .العريب للوطن اإلمجالية املساحة من ضئيلة نسبة إال الزراعية األراضي تشكل ال املعطيات هذه ظل والسهول، ويف اجلبال :هي

 :العريب والعامل املغرب يف البشرية املقومات -  2

 السابقة، ويف العقود مع مقارنة العيش مستوى حتسن بسبب املغرب فيها مبا العربية البلدان جل يف االخنفاض إىل الوفيات نسبة متيل

 هذا ويرتبط املغرب، بينها من أخرى دول يف ومتوسطة العربية، الدول بعض يف مرتفعة ال تزال حيث الوالدات نسبة يف تباين يسجل املقابل

 احلياة أمد معدل يف العريب العامل مع املغرب يشترك، والطبيعي التكاثر نسبة على ذلك وينعكس ،النسل حتديد سياسة تطبيق مبدى االختالف

 .االقتصادية واإلمكانات الطبيعية الظروف حسب السكانية الكثافة تباين مع الوسطى، الفئة غلبة ويف ،مرتفع إىل متوسط هو الذي

II - العريب والعامل املغرب بني املشتركة واالقتصادية احلضارية املقومات: 

 : العريب والعامل املغرب بني املشتركة احلضارية األسس -  1

 الدول كباقي األوريب لالستعمار وخضع املتوسط، األبيض البحر وحوض العريب الشرق حبضارات املغرب تأثر: املشترك التاريخ �

 .العريب والعامل املغرب بني والتأثر التأثري تبادل استمر كما العربية،

 العريب العنصر بني مصاهرة حدثت وبالتايل اإلسالمي، الفتح منذ املغرب على عربية قبائل توافدت: اإلسالمية العربية الثقافة �

  .والتقاليد العادات على ذلك فانعكس املغرب يف قرون منذ اإلسالم وانتشر االمازيغي، والعنصر

  .اإلسالمي املؤمتر منظمة يف وعضو العربية، اجلامعة يف عضو املغرب: واإلسالمية العربية اإلقليمية املنظمات يف االخنراط �

  :االقتصادية املقومات -  2

 يصدر جتعله فالحية مؤهالت على يتوفر فاملغرب وبالتايل العريب، الوطن باقي يف مثيالا من أكثر املغرب يف الزراعية األراضي نسبة

 من ذلك يف ينافسه وال منها جزءا يصدر هائلة، مسكية ثروة على املغرب والفواكه، ويتوفر واخلضر كاحلوامض الفالحية املنتجات بعض

 ويوجد له، عاملي منتج وثاين مصدر أول ويعترب للفوسفاط، العاملي االحتياطي من 75% املغرب تونس، وميتلك سوى العربية البلدان

 مصادر إىل املغرب احلديد، يف املقابل يفتقر وتصدير إنتاج يف عربيا موريتانيا تتفوق بينما وتونس، واألردن مصر يف أقل بنسبة الفوسفاط

  .رواجلزائ وليبيا العريب اخلليج دول يف كبرية بكميات يوجدان اللذان الطبيعي والغاز البترول وخاصة الطاقة

 :االجتماعية املؤشرات -  3

 )عام تقديم( العربي والعالم المغرب



 نسبة وارتفاع الصحي والتأطري والتمدرس الفردي الدخل مؤشرات ضعف من تعاين اليت العربية البلدان جمموعة إىل املغرب ينتمي

  .مرحية وضعية يف توجد اليت وليبيا العريب اخلليج بلدان عكس واألمية، والفقر البطالة

 :خامتة

 الوحدة وتظل واالجتماعية، االقتصادية اخلصائص تباين مع والبشرية، والطبيعية اجلغرافية اخلصائص على التشابه أوجه تغلب

  .االقتصادي االندماج حتقيق عدم ظل يف شكلية العربية

  

 :املصطلحات شرح

  .السكان عدد على اخلام اإلمجايل الناتج قسمة حاصل: الفردي الدخل �

 ).سنة 59و 15 ما بني أعمارهم املتراوح( العمل على القادرون: النشيطون السكان �




