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مقدمة :

 الخمس من وحدة طبيعية و بشرية مشتركة و متنوعة.تتشكل بلدان المغرب العربي 

 فأين تتجلى عناصر هذه الوحدة ؟ و أين تظهر عناصر هذا التنوع ؟

I –  بعادهو أ المغرب العربيموقع : 
و تضم خمس  شرقا، 51°و 13°شماال، وخطي الطول 73°و° 11بين خطي العرض  تمتد منطقة المغرب العربي شمال غرب إفريقيا، 

 انيا، الجزائر، ليبيا، تونس.تبلدان : المغرب، موري

 األطلنتي.  وتشاد والنيجر والسينغال، شرقا مصر وغربا المحيط يحد المغرب العربي شماال البحر المتوسط، جنوبا مالي 

 II – عناصر الوحدة الطبيعية والبشرية بالمغرب العربي : 
 : تشترك بلدان المغرب العربي في عدة خصائص طبيعية – 1 
 

 المناخالتضاريس 
  ببلدان المغرب العربي حيث تمتد نفس السالسل الجبلية من المغرب إلى تتشابه األشكال التضاريسية

 الصحراء الكبرى تخترق كل بلدان المنطقة. تونس، كما أن 

  مجاالت بنيوية : 7يشترك المغرب العربي في 

يشمل سلسلة الريف بالمغرب، وأطلس التل بالجزائر وتونس، وهي سالسل :  المجال الريفي التلي  

 تعمق األودية (. –قوة االنحدار  –ساحل المتوسطي ووعرة التشكيل ) شدة التقطع محاذية لل

 الظهرة بالمغرب المتصلة باألطلس الصحراوي بالجزائر و سلسلة األطلسيشمل  : المجال المتوسطي 

 سهولالو ) الهضاب العليا في المغرب و الجزائر( هضابال مجموعة من تنتشر بهذا المجال و ،بتونس

  .)السهول األطلنتية بالمغرب(

يتميز بوحدة التضاريس  و المغرب العربييحتل القسم األكبر من مساحة بلدان  : المجال الصحراوي  

 .المرتفعـة الكتل القديمـةتتخللها بعض  عروق و رقوق و حماداتالصحراوية المكونة من 

  : نميز فيه بين ثالث أنواع رئيسية 
يتميز بارتفاع  : شماال مناخ متوسطي  

الحرارة و الجفاف صيفا و بالدفء و 

 الرطوبة شتاء.

شغل مساحة كبيرة ي :جنوبا  مناخ صحراوي  

 يتميز بارتفاع الحرارة و الجفاف.

في أقصى جنوب  مناخ شبه مداري  

ة و ببعض يتميز بارتفاع الحرار:  انياموريت

 .التساقطات صيفا

 : تجمع سكان المغرب العربي عدة قواسم مشتركة - 5

العادات و اللغة و  ج(، تجمعهم روابط الدين العرب والزنو ،تتشكل ساكنة المغرب العربي من تمازج ثالثة عناصر بشرية )األمازيغ 

هم يتوزعون بشكل مختلف حسب  مليون نسمة تقريبا، و 09والتقاليد والتاريخ المشترك. كما يفوق عدد سكان البلدان المغاربية الخمس 

ف الطبيعية المالئمة، و تبقى المناطق الصحراوية السكان في المناطق الشماليـة ذات الظرو معظمالظروف الطبيعية و االقتصادية )استقرار 

 شابه هذه البلدان من حيث النمو السكاني و البنية العمرية الشابة.تتشبة خالية(، كما 

III – عناصر التنوع الطبيعية والبشرية بالمغرب العربي : 
 : بلدان المغرب العربي و تضاريس تباين مساحة – 1 

 العربي، و هي كالتالي : تتباين مساحات بلدان المغرب 

 المجموع تونس المغرب موريتانيا ليبيا الجزائر
Km2 5.7.1.999 Km2 1.3.9.999 Km2 1.979.999 Km2 319..19 Km2 1.1.119 Km2 999  .91.  .. 

     

المجززال قسززم جنززوبي يشززمل  و ،األطلسززي المجززال الريفززي التلززي وتتميززز التضززاريس بالتبززاين بززين قسززمين : قسززم شززمالي يتضززمن  

باستثناء المناطق الساحلية، فإن االستفادة من الجنوب فزي المجزال الفالحزي جزد صزعبة بسزبب قسزاوة  روفزه  و. الصحراوي المنبسط

 المناخية.

 : تنوع موارد بلدان المغرب العربي الطبيعية – 5 

 أساسيا في تنوع و توزيع الموارد االقتصادية بين دول المنطقة حيث : تلعب الظروف الطبيعية والبنية الجيولوجية دور   

  خرآلتتنوع األنشطة الزراعية و تختلف أهميتها و نوعيتها من بلد. 

 ليبيزا علزى ثزروات  تونس)صناعات كيماوية(، فزي حزين تتزوفر الجزائزر و السياحة في المغرب و تزداد أهمية الفالحة و الفوسفاط و

 هائلة )صناعات نفطية(، بينما يعتبر الحديد أهم الموارد الطبيعية بموريتانيا. نفطية

بزاقي بلزدان  البلزدان الخمزس، حيزث يجزد كزل بلزد بعزض مزا يحتزاج  إليزه عنزد التباين فزي المزوارد االقتصزادية إمكانيزة التعزاون بزين يتيح : استنتاج

 هو ما يعرف بالتكامل االقتصادي. المجموعة، و

 : خاتمة 

أسس الوحدة بين بلدان المغرب العربي، كما أن عناصر التنوع تمكنها من تحيق تكامل اقتصادي  تتعدد         

 سعيا وراء وحدة دول المنطقة.

 

 اإلعدادية السعادة: ث المؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 التنوعاملغرب العربي : عناصر الوحدة و 

   مفاهيم و مصطلحات :
 : وضع تتخذه الصخور في القشرة األرضية من حيث نوعها و تاريخها الجيولوجي. مجال بنيوي 

 : هضاب صحراوية. حمادات 

 : مغطاة بالحجارة و الحصى. سطوح مستوية رقوق 

 : الرملية. الكثبانمساحات شاسعة من  عروق 

 : من أجل تبادل السلع و الخدمات.البلدان  مجموعة من التعاون بين التكامل االقتصادي 

 


