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ماُتها.المحوُر الّسادس:    الهويَُّة العربيَُّة : ُمقو ِّ

ماتهاا الدرس األول:  .هاضامينوم   لهويَُّة العربيَُّة : ُمقو ِّ

ماتهي م   تعريف أو مفهوم الهويَّة العربيَُّة: –١-أوًل  مل على صفاتها شت  ، وت   ماعًة من البشرِّ ُتمَّيُز ج   )عناصر(جموعُة مقو ِّ
 . التي تبرز خصوصيتها كاللغة والتاريخ والتراث واألماني المشتركة الجوهريَّة

 األماني المشتركة. –التكامل القتصادي  –التراث  –التاريخ  –اللغة العربية  الهويَّة العربيَّة: )عناصر( قّوماتمُ  -٢

 : في ترسيخ الهويَّة العربية العربّيةاللغة أهمية  –أ
 المستقبلية  أداُة التَّعبير عن قي مِّ العرب وتراثهم وطموحاتهم ●                                 شتر كساُن العربِّ المُ هي لِّ  ●
    بينهم والتواُصل التَّفاُهم ُتؤمن ●                   ُتؤك ُِّد على شخصيَّتهم الحضاريَّة المميَّزة. ●

  :في ترسيخ الهويَّة العربية التاريخأهمية  -ب
مر ت البالد العربية في ظروف تاريخية متقاربة )الستعمار، النتداب، الحتالل،...( وكان ذلك دافًعا للتكت ل في مواجهة 

ل التاريخ إلى مبعث قوة ونشاط في مواجهة التحديات ولعلَّ أبرزها   الهوية العربية. هدمالتحديات. والمطلوب اليوم أن يتحوَّ

، األنظمة يشتمل على العلوم، المعارف،ما وصلنا من األقدمين من فكر وما تركوه من أثر. و هو مجموع  التراث:مفهوم  -ج
ر ْف، األزياء، العادات والت قاليد  . ... والقيم الحِّ

              .مستقباًل( –حاضًرا  –يؤمن التواصل )ماضًيا  ● :أهميَّة التراث
              ● . ز التحاد الوطني والعربي   ُيعز 

 >> أّمة بال تراث هي أّمة بال هوية<<. 
 يفقدنا القدرة على التعامل مع معطيات العصر.: نتيجة االنغالق على التراث

 الذات والهوية. فقدان :كليًّا نتيجة تجاهل التراث

إلمكانات البلدِّ اآلخر وقدراتِّهِّ، مم ا ُيحق ُِّق مصالحُهم  اتِّ أي ِّ بلٍد وقدراتِّهِّ متكاملةي ْعني أنَّ إمكان التكامل االقتصادي: -د
 المشتركة.

لع والمنتوجات العربيَّة وبأسعار ُمناسبة. ● التكامل اإلقتصادي: أهمّية  يعني إيجاد سوق عربيَّة مشتركة بهدف تبادل الس 
 للهوية العربية. الضامن العربي األمن عوامل من عامل القتصادية العرب قوة إن   ●                                 

 
 
 



 ":المشتركة العربية األماني " -ھ
 تحسين مستوى الحياة وتحقيق العدل والديموقراطيَّة  ●                    حماية حقوق العرب ●
 ...السياسي والقتصادي والمائي حقُّق األمن العربيت   ●         التغل ب على الت حديات الخارجي ة  ●

 العرب إلى تحقيقها يطمح و هي أهداف..                                                                          
 أهمية )دور( الهوية العربية على الصعيد العربّي. -٣
 قارت ْي آسيا و أفرايقيا. أوجدت كتلة سكاني ة ضخمة وامتداًدا جغرافًيا على-
ول العربي ة أفرزت واقًعا سياسيًّا -  .إقليميًّا على صعيد جامعة الد 

  أهمية الهوية العربية على الصعيد الدولّي. -٤
وليَّة.  -  أنشأت كتلة عربي ة ذات أهمية في األمم المت حدة والمؤتمرات الد 
- . لت كتلة ذات وزن اقتصادي  نفطي   شك 

 دور لبنان في مضمون الهويَّة العربيَّة -٥ 
 الصهيونيَّة وساهم في إنشاء الجامعة العربيَّة. التنبيه للمخاطر -
 هو عاصمتهم الثقافيَّة، وفيه ُتقام التظاهرات الفكريَّة الكبرى. -
د كلمة العرب عبر أهميَّة العمل العربي المشترك. -  و حَّ

 إيجابيات( وإقتراحات لتعزيز الهوّية العربّية. –دور الهويَّة العربيَّة ) فوائد  -٦
 إقتراحات لتعزيز الهوّية العربّية  -ب إيجابيات( –الهويَّة العربيَّة ) فوائد دور  -أ

 يات الصهيوني ة ْمُع العرب لمواجهة الت حد   .ج 
 ة العربية من غزو الثقافات الغربيَّة.تحصين الثقاف 
  تحقيق التكامل القتصادي  في مختلف المجالت. 
  سمحت بنشوء كتلة عربيَّة ذات وزن في األمم

 المتحدة.

 .تفعيل النشاطات المتعلقة بإحياء التراث العربي 
  عقد المؤتمرات المتعلقة بتعزيز اللغة العربية. 
  شاطات المختلفة في كافة النبتبادل الخبرات والقيام

 المجالت.
 .تبادل الزيارات والرحالت بين الدول العربيَّة 

 

 

 

 

 



 

 

 


