
 

  

  :متهيد إشكايل

 .اخلليجي التعاون وجملس العريب املغرب احتاد من كل يف العريب اإلقليمي التكتل يتجلى

 العريب؟ اإلقليمي التكتل ومقومات دوافع هي فما 

 العريب؟ املغرب الحتاد اإلقليمي التكتل واقع هو وما 

 العريب؟ اإلقليمي للتكتل منوذجا اخلليجي التعاون جملس يعترب حد أي وإىل 

I  - العريب اإلقليمي التكتل ومقومات دوافع: 

  :العريب اإلقليمي التكتل الدوافع اليت تربط – 1

  :منها متعددة، بدوافع العريب اإلقليمي التكتل يرتبط

 .والتكامل والتنسيق للتعاون وسيطة صيغ عن البحث وبالتايل الشاملة، اتمعية التنمية حتقيق يف عربية دولة كل فشل �

 .العربية الدول تواجه اليت والدولية) القارية( واإلقليمية احمللية التحديات �

 .الكربى الدولية التكتالت ظاهرة بروز �

 .السياسية األنظمة وتشابه االقتصادية، املصاحل وتداخل اجلغرايف، التجاور �

 :العريب اإلقليمي التكتل مقومات -  2

  :جمموعات ثالث إىل العريب اإلقليمي التكتل مقومات تصنف

 دول أن حيث العاملة، اليد توزيع يف تباين مع النشيطة الساكنة نسبة السكان، وارتفاع عدد ضخامة يف وتتمثل: البشرية القوة .1

  .تصديرها على العربية الدول باقي تعمل  املقابل يف العاملة، اليد تستورد وليبيا اخلليج

 احتياطي أكرب املغرب الطبيعي، وميتلك والغاز البترول من مهم رصيد على واجلزائر وليبيا العريب اخلليج دول تتوفر: طبيعية موارد .2

 مؤهالت على العربية الدول بعض تتوفر العامل، و يف للحديد واملصدرة املنتجة الدول أهم من موريتانيا العامل، وتعد يف للفوسفاط

 .والعراق وتونس ومصر كاملغرب ا يستهان ال فالحية

 البلدان باقي يف استثمارها ميكن ضخمة مالية موارد) والبترول الطبيعي الغاز( للمحروقات املصدرة العربية الدول حتقق: مالية قوة .3

  .العريب الوطن خارج استثمارها بدل العربية

II -  العريب املغرب احتاد:  

  :م1989 سنة العريب املغرب احتاد تأسس -  1

 العريب املغرب احتاد تأسيس وموريتانيا، وقد اقترن وليبيا وتونس واجلزائر املغرب: هي دول، مخس من العريب املغرب احتاد يتألف

 :هي عوامل، بثالث

 .االستعمار مواجهة يف التضامن: تارخيي عامل .1

 .واألمازيغ العرب بني احلضاري والتفاعل اإلسالمية، العقيدة يف ويتلخص: ديين حضاري ثقايف عامل .2

 املغرب يتوفر املقابل يف الطبيعي، والغاز البترول من مهمة ثروة متتلكان وليبيا فاجلزائر: طبيعية ثروات على التوفر: اقتصادي عامل .3

 . البحري والصيد احلديد إنتاج جمال يف موريتانيا تتفوق بينما وسياحية، فالحية مؤهالت وعلى الفوسفاط على وتونس

 أنشئ الذي العريب املغرب احتاد لتأسيس متهيدية خطوة م1958 سنة بطنجة املغاربية الوطنية احلركة زعماء اجتماع وقد شكل

السلم،  ضمان يف ورفاهيتها، واملسامهة التقدم وحتقيق العريب املغرب شعوب بني األخوة متتني استهدف والذي م1989 فرباير 17 رمسيا يف

� ا
�	��ت ره���ت��ب ���ذ�� ����ي آ��ر ا����� ا
�	��( ا�����
� � ا!
#� ا
�!�ون و$#�" ا��
 )ا



واخلدمات،  األموال ورؤوس والبضائع األفراد تنقل حرية على امليادين، والعمل خمتلف يف العريب املغرب دول بني مشتركة سياسة وج

 :أبرزها من، أجهزة عدة على العريب املغرب احتاد واعتمد

 .)اخلمس الدول رؤساء من يتكون( باإلمجاع القرارات يتخذ الذي :الرئاسة جملس �

 .لالحتاد العامة الشؤون تدير اليت :العامة األمانة �

 .للرئاسة لس الدورات يئ يتوىل الذي :اخلارجية وزراء جملس �

  .الرئاسة جملس قرارات مشاريع يف الرأي يبدي الذي :الشورى جملس �

  :شعوب تطلعات دون العريب املغرب احتاد يظل   -  2

 حركة أن كما العريب، املغرب يف اخلارجية املبادالت جمموع من% 3 ضعيفة جد نسبة البينية التجارية املبادالت تشكل

 اليت العوامل بني احلدودية، ومن املناطق يف املغاربية البلدان بني املنظمة غري املبادالت تزدهر املقابل يف ضعيفة، األخرى هي االستثمارات

 :العريب املغرب لبلدان فعلي احتاد حتقيق دون حتول

 .املشتركة اآلنية االقتصادية املصاحل ضعف �

 إىل واملغرب، باإلضافة اجلزائر بني احلدود وإغالق الصحراء، قضية حول اجلزائري املغريب الرتاع طليعتها ويف اإلقليمية التطورات �

  .اجلزائر يف السياسي الوضع

III  - اخلليجي التعاون جملس:  

 :1981 سنة اخلليجي التعاون جملس تأسس -  1

 دوافع واإلمارات، وتتلخص والبحرين وقطر وعمان والكويت السعودية :وهي دول، ستة من اخلليجي التعاون جملس يتألف

 :اآلتية النقط يف اخلليجي التعاون جملس تأسيس

 .املنطقة سكان بني والثقافية واالجتماعية والدينية التارخيية الروابط عمق �

 .الصحراوية البيئة ذات املنبسطة اجلغرافية الرقعة �

 .اإلقليمية الوحدة أجل من املنطقة أبناء تطلعات �

 .والتنمية األمن لتحديات املنطقة دول مواجهة �

 :إىل اخلليجي التعاون جملس ويهدف

 .شعوا بني الروابط وتعزيز األعضاء، الدول بني والتكامل التنسيق حتقيق �

 .امليادين خمتلف يف متشاة أنظمة وضع �

 .العلمية البحوث مراكز وإنشاء والتقين، العلمي التقدم عجلة دفع �

 .اخلاص القطاع تعاون وتشجيع مشتركة، مشاريع إقامة �

 :أبرزها من أجهزة، عدة على اخلليجي التعاون جملس يعتمد األهداف هذه ولتحقيق

 .باإلمجاع القرارات يتخذ الذي األعلى الس �

 .لالحتاد العامة الشؤون تدير اليت: العامة األمانة �

 .األعلى الس دورات إعداد ويتوىل األعضاء، الدول بني التعاون وتنسيق لتطوير اهلادفة التوصيات يقترح الذي :الوزاري الس �

 .األعلى الس طرف من عليها حتال اليت القضايا تدرس اليت :االستشارية اهليئة �

 :نتائجه حمدودية رغم العريب اإلقليمي للتكتل منوذجا اخلليجي التعاون جملس يعترب -  2



 على الشيء نفس وينطبق اخلليجي، التعاون جملس لدول اخلارجية املبادالت جمموع من% 7 ضعيفة نسبة البينية املبادالت تشكل

 وخمزون الفردي الدخل حيث من األعضاء الدول بني بالتفاوتات أهدافه حتقيق يف اخلليجي التعاون جملس فشل يرتبط، واملتبادلة االستثمارات

  :منها ،اإلجراءات بعض تتخذ الس دول بني التعاون لتعزيز، النفطي غري القطاع منو ووترية احملروقات

  .احمللية العاملة للقوى العمل فرص خلق �

  .البترول أسعار تذبذب من احلد �

  .النفطي غري القطاع منو تشجيع �

  .االجتماعية العدالة حتقيق �

  :خامتة

  .العريب الشعب طموحات مستوى دون العريب اإلقليمي التكتل يظل




