
ماُتها.المحوُر الّسادس:    الهويَُّة العربيَُّة : ُمقو ِّ
 الحقوُق العربيَّة والمطامُع االسرائيليَّة. الدرس الثاني:

أيار  ١٥تحق ق ذلك في  قد)حركة سياسي ة عنصري ة، تنظ مت الحتالل فلسطين وتأسيس دولة يهودي ة فيها. الّصهيونّية:
١٩٤٨) 

 منطلقات العداء اإلسرائيلي للعرب: –أوًل 
قرار قانوني   اغتصاب أرض فلسطين وتهجير أهلها وا 

 العودةِّ والجنسيَّةِّ اإلسرائيليَّْين .
 .قيام اسرائيل كوطن قومي  ليهود العالم في فلسطين  
 الطمع باألرض والمياه. 

 العربعيَّة تجاه إنتهاج إسرائيل سياسة عدوانيَّة توس 
ولي ة كقرار    .٢٤٢رفض إسرائيل الرضوخ للقرارات الد 
إستهداف المشروع الصهيوني العرب في : وجودهم،  

 وهوي تهم، وأرضهم ومواردهم الطبيعيَّة والبشريَّة.
 

 الّنضال العربي ضّد العدو الصهيوني: أساليب )أوجه( –ثانًيا
  التحركات الشعبي ة كالتظاهرات واإلضرابات. 
 ) ...المقاومة اللبنانيَّة ضد  إسرائيل)تحرير الجنوب 
 ( ١٩٤٨،١٩٦٧خوض الحروب الن ظامي ة في األعوام)... 
 التنبيه للمخاطر الصهيونيَّة 

  المقاومُة الثَّقافيَُّة والمتمث ِّلة في رفضِّ فكرة التَّطبيع )َجْعلِّها
. ية( مع العدو ِّ اإلسرائيلي ِّ  عادِّ

 يبلوماسيَّة بإبعاد إسرائيل عن المؤتمرات المقاومة الد 
وليَّة.  الد 

 
  مطامع إسرائيل في لبنان. –ثالًثا

 الشعب واألرض والسيادة في لبنان إسرائيل خطر على
مطامع في المياه اللبنانيَّة                         .ضرب صيغة الت عايش اللبناني المشترك       
        .قصفت مدنه وقراه وأحرقت مزروعاته     أطماعها بجنوب لبنان 
 حتل جزًءا من أراضه. احتلت وما زالت ت         القضاء عل    .        ى دور لبنان اإلقتصادي 
 

 تعابير ومصطلحات:
 ُيتيح لكل يهودي  في العالم إمكاني ة العودة إلى إسرائيل. قانون إسرائيلي قانون العودة: -
 العودة إلى إسرائيل. قبلأعطى كلَّ يهود العالم حقَّ َحْمل الجنسيَّة اإلسرائيلي ة  قانون إسرائيلي:قانون الجنسّية -
يدعو إسرائيل إلى اإلنسحاب من األراضي  ٦٧–١١–٢٢قرار دولي صادر عن مجلس األمن الدولي بتاريخ  :٢٤٢القرار  -

يجاد تسوية عادلة لمشكلة الالجئين. ١٩٦٧العربيَّة التي إحتلتها في حزيران   وا 
 



ول العربيَّة. س الثالث:الدر   جامعة الد 
 

 نشأة جامعة الّدول العربيَّة . مسار –أوًل 
تشكيل لجنة سياسية   ١٩٤٤ة إقرار بروتوكول االسكندريَّ   ١٩٤٣تبلورت الفكرة عام   ١٩١٨طرح الفكرة عام 
 . تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربيَّة  في إجتماع في القاهرة )مصر(  ١٩٤٥آذار  ٢٢في لوضع الميثاق

 مصر، السعودي ة، العراق، األردن واليمن. لبنان، سوريا، الدول المؤسسة:

ولِّ العربيَّةِّ، وفي إرساءِّ تعاونِّها ساهَمْت في تنسيق جُ  منظمة إقليميَّةهي  مفهوم ) تعريف( جامعة الّدول العربيَّة: –١ هود الدُّ
 سياسيًّا، اقتصاديًّا، اجتماعيًّا، ثقافيًّا وعسكريًّا.

  أدوار الجامعة: –٢
 تتحدث باسم العرب ●           تجسيد للفكرة القومية   ●  المحافظة على وحدة الصف العربي  ●
 تمثل ضميرهم أمام العالم. ●             تعبر عن آمالهم وأمانيهم  ●
 
 أهداف ميثاق جامعة الّدول العربّية: -۳
 الت والعالقات بْين  )تقويَّة( توثيق  . الدول العربيَّةالص 
  العربيَّة بْين الد ول األعضاء بالطرق السلميةحل  الن زاعات 
  للدول العربيَّة.تنسيق خططها السياسية 
 .ول األعضاء في الجامعة اسة التي تعالجها الد   توحيد ُوجهات الن ظ ر حول القضايا الحس 

 : بعض أعمال الجامعة -٤
ر العربي ●  مقاطعة البضائع اإلسرائيلي ة  ●   عم القضي ة الفلسطيني ة دَ  ●  حل  الن زاعات العربيَّة  ●   دعم حركات الت حر 

  جامعة الدول العربيَّة: هاواجهت التي مشكالت – ٥
 ميداًنا للمساومات  ●
 حقاًل للتجارب المحدودة   ●
 مصنًعا للخطابات والبيانات اللفظية والقرارات والتوصيات التي لم تجد طريقها إلى حي ز التطبيق الواقعي. ●

  اإلقتراحات إلصالحها: -٦
 تغيير آليَّة اتخاذ القرار فيها بحيث يكون باألغلبييَّة وليس باإلجتماع ●           تقوية دور األمانة العامة للجامعة  ●
 .الجامعة العربي ة باتحاد عربي استبدال إسم  ●



 بناؤها التنظيمي: –ثانًيا
 :اللجان الدائمة. –األمانة العامة  –مجلس الجامعة  يتألف البناء التنظيمي لجامعة الدول العربية من عّدة أجهزة منها 

 مجلس الجامعة
 :ول المشتركة في الجامعة. تكوينه  يتألف من ممثلي الد 
 :لكل دولة صوت واحد فقط.آلية التصويط فيه 
 :القاهرة، ويمكن االجتماع في أي مكان آخر.الدائم الجتماعاته هو مقر   مقر إجتماعته 
:ل، وكل ما دعت الحاجة. فترة انعقاده  ينعقد المجلس في شهرْي آذار وتشرين األو 
 :أعضاء المجلس.يمكن لمجلس الجامعة أن ُيعدَّل ميثاق الجامعة بموافقة ثلثْي مهمة أساسية له 

 األمانة العامَّة
 .تتألف من األمين العام وُأَمناء مساعدين، وعدد  من الموظفين 
 .ُيعيَّن األمين العام بقرار من مجلس الجامعة بأغلبيَّة الثلَثْين 
 :من مهام )أعمال( األمين العام لجامعة الدول العربية 

      .ق أعماله  حضور اجتماعات مجلس الجامعة، وتنفيذ قراراته وتنس 
      .الدافع عن حقوق الدول العربي ة وتنسيق السياسات بينها 
      .العمل على تسوية النزاعات العربية بالطرق السلمية 
      .ول األجنبي ة وجهة النظر العربية باعتباره الناطق باسمها  إبالغ الد 

 الّدائمة الّلجان
 :فاع المشترك والمجلس االقتصادي  ... من أهّم الّلجان الّدائمة في جامعة الّدول العربّية هي ياسي ة، ومجلس الد   اللجنة الس 

 منظمة عربيَّة متخصصة في مختلف الشؤون العلميَّة والثقافيَّة واإلقتصاديَّة والجغرافيَّة واإلجتماعيَّة ... . ٢١باإلضافة إلى 
 

  تعابير ومصطلحات:
 :تتشك ل من دول قريبة من بعضها البعض في منطفة جغرافية واحدة. هي المنظمات التي الُمنظمات اإلقليمّية 
  :تتشك ل من دول متباعدة ومختلفة اللغة والجغرافيا. هي المنظمات التي المنظمات الّدولّية 
 :عوَب العربيَّة  حكومٌة عربيَّة مركزيَّة كيَّة بالن ِّسبة إلى كحكومة الواليات المتَّحدة األمير  )جميًعا،هي حكومٌة واحدٌة، ُتمث ُِّل الشُّ

 األميركي ين(.
 ( المنظمة العربيَّة للتربيَّة والثقافةALEXA :) ة في مجاالت التربيَّة هي منظمة إقليميَّة  تابعة للجامعة العربيَّة متخصص 

 والعلوم.والثقافة 



 


