
 

  
  :متهيد إشكايل

 .وآسيويا إفريقيا جهويا بعدا العريب الوطن يتخذ

 وآسيا؟ إفريقيا مع العريب للعامل املشتركة اجلغرافية املقومات هي ماف 

 وآسيا؟ إفريقيا مع العريب للعامل املشتركة والروابط املقومات هي وما 

 ؟ثانية جهة من وآسيا وإفريقيا جهة من العريب العامل بني التعاون وعوامل مظاهر هي ماو 

I  - وآسيا إفريقيا مع العريب للعامل املشتركة والروابط اجلغرافية املقومات: 

  :متنوعة مؤهالت على وآسيا وإفريقيا العريب العامل يتوفر – 1

 البترول :طليعتها يف مهمة، طبيعية ثروات العامل، وميتلك سكان من% 5 ويضم اليابس، مساحة عشر حوايل العريب الوطن يشغل

 مخس حوايل السوداء إفريقيا بلدانه، وتشكل بعض يف الفالحة وأمهية السمكية الثروة إىل باإلضافة واحلديد، والفوسفاط الطبيعي والغاز

 اخلشب إىل باإلضافة النفسية واملعادن البترول :منها طبيعية، ثروات على بدورها وتتوفر العامل، سكان مثن يناهز ما وتضم اليابس، مساحة

 من مهمة، طبيعية ثروات على وتتوفر العامل، سكان ثلثي حوايل وتضم اليابس، مساحة من% 30 املدارية، أما آسيا فتشكل واملزروعات

  .السمكية والثروة الفالحية واملنتوجات واحلديد احلجري والفحم احملروقات :بينها

 :وآسيا إفريقيا مع العريب للعامل املشتركة الروابط تتعدد -  2

 جبل مضيق :مثل دولية، معابر به توجد حيث االستراتيجي وموقعه وآسيا إفريقيا قاريت يف العريب الوطن امتداد: جغرافية روابط �

 .هرمز ومضيق السويس وقناة طارق

 .األوريب لالستعمار واخلضوع اإلسالميتني، والثقافة العقيدة وانتشار املشترك، واحلضاري التارخيي اإلرث: تارخيية حضارية روابط �

  .البيئة وتلوث" العوملة" وإكراهات البشرية التنمية مستوى حتسني متطلبات بينها من: املشتركة التحديات �

II - جهة من وآسيا وإفريقيا جهة من العريب العامل بني التعاون وعوامل مظاهر:  

  :املظاه اإلفريقي العريب مظاهر التعاون  -  1

  :اآلتية املظاهر اإلفريقي العريب التعاون يتخذ

 .مشتركة تنموية مشاريع وإقامة اإلفريقية، بالبلدان عربية واستثمارات جتارية، مبادالت: االقتصادي امليدان �

واحلروب،  الطبيعية الكوارث لضحايا املساعدات وتقدمي اجلانبني، بني الطالبية البعثات تبادل: واالجتماعي الثقايف امليدان �

 .اجتماعية مشاريع وإجناز طبية، ومساعدات

 املواقف افريقية، وتوحيد عربية مؤمترات وعقد واإلفريقية، العربية البلدان أغلب بني دبلوماسية عالقات ربط: الدبلوماسي امليدان �

 .الدولية القضايا بعض شأن يف

  :اإلفريقي العريب التعاون على املساعدة العوامل -  2

  :اإلفريقي العريب التعاون على املساعدة العوامل بني من

 .اإلفريقي واالحتاد العربية الدول جامعة بني التنسيق �

 .االجتماعي والتمازج التجاري والتبادل الثقايف التفاعل �

  :اآلسيوي العريب التعاون أشكال -  3

  :اآليت الشكل على اآلسيوي العريب التعاون أشكال حتديد ميكن
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 يف اآلسيوية الشركات ومسامهة اآلسيوية، البلدان يف العربية الطرفني، واالستثمارات بني التجارية املبادالت: االقتصادي امليدان �

 . اآلسيوية التكنولوجيا وجلب العريب، بالعامل مشاريع إجناز

 الكوارث ولضحايا اآلسيوية للبلدان مساعدات وتقدمي وآسيا، العريب العامل بني الطالبية البعثات تبادل: واالجتماعي الثقايف امليدان �

 .العربية البلدان يف للعمل اآلسيوية العاملة اليد وجلب اجتماعية، مشاريع وإقامة واحلروب، الطبيعية

 .اجلهوية أو الدولية املؤمترات يف املواقف وتوحيد الدبلوماسية، البعثات تبادل: الدبلوماسي امليدان �

 :اآلسيوي العريب التعاون عوامل ارتباط – 4

  :بينها من عوامل، بعدة اآلسيوي العريب التعاون يرتبط

  ..آسيا شرق جنوب دول رابطة" آسيان" منظمة يف األعضاء اآلسيوية الدول وأغلب العربية الدول بني اقتصادية عالقات وجود �

  .77 وجمموعة االحنياز عدم وحركة اإلسالمي املؤمتر منظمة أبرزها من املنظمات بعض إىل األسيوية والبلدان العربية الدول انتماء �

  :خامتة

  .اإلمجالية اخلارجية باملبادالت مقارنة ما شيئا حمدودة وإفريقيا وآسيا العريب الوطن بني العالقات تظل

  

 :املصطلحات شرح

  .املتحدة العربية واإلمارات إيران بني ويفصل العريب، اخلليج يف يوجد: هرمز مضيق �

 ... وتقنية فكرية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية،: ااالت خمتلف يف العامل بلدان بني كثيف تداخل": العوملة" �

  .اإلسالمية البلدان مجيع وتضم ،1969 سنة تأسست: اإلسالمي املؤمتر منظمة �

 الشرقية الكتلتني بني الدائر الصراع يف احلياد واستهدفت النامية للدول ضمت ،1961سنة  تأسست: االحنياز عدم حركة �

 ).الرأمسالية( والغربية) االشتراكية(

  .الثالث العامل دول وتضم 1964 سنة تأسست: 77 جمموعة �


