المصطلحات والتعاريف تاريخ العرب والعالم الفصل األول أ -زكريا الرفاعي االكثر اھمية مصطلحات باللون الغامق
وجزء
الدولة القطرية
الدول العربية التي ظھرت بعد حقبة االستعمار ُجزء المغرب العربي منذ القرن التاسع عشر ُ
المشرق العربي بعد الحرب العالمية األولى باتفاقية سايكس بيكو ومؤتمر سان ريمو وللدولة القطرية
حدود سياسية مصطنعة .
يجمع بين النظامين الرأسمالي واالشتراكي.

النظCCCام االقتCCCصادي
المختلط
بروتوكCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCول ھو اجتماع اللجنة التحضيرية في االسكندرية حضرته مصر وسورية ولبنان والعراق واالردن والسعودية
واليمن١٩٤٤م وتضمن المبادئ االساسية للجامعة العربية.
االسكندرية
ھي التعصب لطائفة دينية أو اجتماعية أو مذھبية أو عرقية معينةما يؤدي الى انعاكسات سلبية على
الطائفية
مكونات المجتمع.
االتحCCCCCCاد العربCCCCCCي يضم االردن و العراق عام ١٩٥٨م وكان االتحاد كونفدراليا حافظ كل من البلدين فيه على نظامه السياسي
وتولي الملك فيصل الثاني رئاسة االتحاد والملك الحسين نائبا.
الھاشمي
األزم$$$$$ة العراقي$$$$$ة
ھي أزمة عام ١٩٦١م في حكم عبدالكريم قاسم الذي رفض االعتراف باستقالل الكويت
الكويتية
اتخذت الجامعة العربية قرارا بقبول عضوية الكويت في الجامعة العربية ،وارسال قوات عربية
١٩٧٥م١٩٩٠-م :ھي الحرب االھلية وانتھت بعد مؤتمر القمة العربي في مدينة الدار البيضاء واكد
األزمة اللبنانية
 -١حل االزمة ضمن االطار العربي  -٢بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبناني
 -٣وتقرر نشر الجيش السوري بوصفه قوة ردع عربية.
حلف ع$سكري ع$ام ١٩٥٥م بن$اء عل$ى طل$ب الوالي$ات المتح$دة وبريطاني$ا للوق$وف ف$ي وج$ه التوس$ع
حلف بغداد:
السوفييتي في الشرق االوسط وكانت تركيا والعراق اول الموقعين ثم انضمت بريطانيا وباكستان وايران
مشروع وضعه الرئيس االمريكي ايزنھاور في عام ١٩٥٧م بھدف :
مبدأ أيزنھاور:
 -١ملء الفراغ االستعماري في الشرق األوسط  -٢وإحالل النفوذ االمريكي محل النفوذ البريطاني
والفرنسي  -٣ودعم الدول الصديقة في مواجھة المد السوفييتي
ال$$$$$$شيخ زاي$$$$$$د آل تولى حكم مدينة العين في ابو ظبي يعد مؤسس دولة االمارات العربية المتحدة وأول أمرائھا
نھيان:
الح$$رب العراقي$$ة –
)  (١٩٨٨-١٩٨٠نشبت بين العراق وايران بسبب الخالف حول ترسيم الحدود في
االيرانية
منطقة شط العرب وتعد من أطول الحروب في القرن العشرين.
مجلCCCCCس التعCCCCCاون عام ١٩٨١م اجتمع وزراء خارجية كل من :السعودية ،والبحرين ،واالمارات العربية المتحدة ،وسلطنة
وعمان ،وقطر ،والكويت في مدينة الرياض بھدف التكامل بين الدول االعضاء .
الخليجي
عCCCCCCCCرف مجلCCCCCCCCس ھي فكرة أردنية عراقية رحبت بھا مصر واليمن واعلن عOن تأسيOسه فOي بغOداد فOي عOام  ١٩٨٩م وحOضرھا
قادة األردن ،والعراق ،واليمن ومصر
التعاون العربي
منظمة الدول المصدره للنفط األوبك انشئت عام ١٩٦٠م
منظمة األوبك :
منظمة األوابك  -:ھي منظمة الدول العربية المصدرة للبترول عام ١٩٦٨م التي تمكنت من تأسيس
عدد من المشروعات العربية المشتركة في الصناعة النفطية .
التكامل االقتصادي زيادة التعاون المتبادل بين الدول العربية بھدف زيادة القدرة االقتصادية واالجتماعية و إقامة المشروعات
المشتركة ويسھم في ارتفاع معدل النمو االقتصادي ،وزيادة فرص العمل.
العربي
احدى الصناديق الحكومية العربية وھو أكبر صندوق حكومي في العالم

صCCCCCCCندوق ھيئCCCCCCCة
استثمار أبو ظبي
أ .زكريا الرفاعي
معظم استثماراته في األسھم.
ھي أحدى األزمات التي مر بھا النظام الرأسمالي العالمي ،بدأت في أيلول من عام ٢٠٠٨م
األزمCCة االقتCCصادية
وظھرت أوال في الواليات المتحدة االمريكية
العالمية
ھي السمات التي تتفرد بھا الشخصية العربية وتجعلھا متميزة وھي العامل الذي يحدد السلوك ،ونوع
عCCCCCCCCرف الھويCCCCCCCCة
القرارات واألفعال والعنصر الذي يسمح لألمة بمتابعة التطور واإلبداع .
الثقافية العربية
الغزو الثقافي :

اختراق ثقافة األمة وتذويب ھويتھا بالتأثير في اللغة والسلوك واألخالقيات ونمط المعيشة والتقليد األعمى
٠

نظارة المعارف
األصالة
البحث العلمي

ھو جھاز رسمي في الحكومة يھتم بشؤون التعليم كان في مصر في القرن التاسع عشر
تعني الفھم الصحيح للتراث ،وعدم االكتفاء بحفظه،وربط العلم بالعمل والحياة.
ھو الدراسة العميقة لمشكلة من المشكالت التي تواجه المجتمع في العلوم الطبيعية ،أو العلوم االنسانية
و البحث العلمي ھو الوسيلة لتحقيق نھضتھا وتقدمھا.
في تونس الذي بني في عام ٧٣٢م بمثابة أول جامعة إسالمية ،وأول جامعة في العالم
في مصر من أھم المساجد في العالم اإلسالمي ُبنى في عام ٩٧٠م بأمر من الخليفة المعز لدين ﷲ الفاطمي .

ثورة يافا

بسبب مھاجمة اليھود أحياء العرب في يافا واتسع نطاق المواجھات ليشمل شمال فلسطين

جامع الزيتونة
الجامع األزھر
اتفاقيCCCCCة صCCCCCندوق من االتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول العربية لتسھيل السوق المشتركة
النقد العربي
الوحدة الثانية القضية الفلسطينية
ھو المؤتمر الصھيوني األول في مدينة بال  ١٨٩٧من أجل إقامة وطن قومي لليھود في فلسطين
مؤتمر بال
ھي حركة سياسية عنصرية استيطانية ھدفت إلى إنشاء وطن قومي لليھود
الحركة الصھيونية
في فلسطين استنادا إلى مزاعم تاريخية وسميت بذلك نسبة إلى تل صھيون
اتفاقي$$$$$ة س$$$$$ايكس ھي اتفاقية سرية بين بريطانيا وفرنسا عام  ١٩١٦من بنودھا وضع فلسطين تحت إشراف دولي .
بيكو
سايكس :سياسي ودبلوماسي بريطاني ،كان متخصصا بشؤون الشرق األوسط
بيكو :سياسي دبلوماسي عن الجانب الفرنسي بعد الحرب العالمية األولى
وعد بلفور
عام  ١٩١٧ينص على انشاء وطن قومي لليھود في فلسطين
مبدأ ويلسون
ھو من مبادئ الرئيس االمريكي ويلسون في حق الشعوب في تقرير مصيرھا
لجنة كينغ -كراين ھي لجنة الى بالد الشام والعراق في عام  ١٩١٩م للنظر في مطالب أھالي البالد
بناء على مبادئ الرئيس ويلسون في حق الشعوب في تقرير مصيرھا.
مؤتمر سان ريمو عام ١٩٢٠م عقدته بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لتطبيق بنود اتفاقية سايكس بيكو
نصت على-:
 - ١وضع األردن والعراق وفلسطين تحت االنتداب البريطاني
 -٢وسورية ولبنان تحت االنتداب.الفرنسي -٣أن تلتزم الدولة المنتدبة على فلسطين بتنفيذ وعد بلفور
بين الجيش الفرنسي والجيش العربي و دخل الجيش الفرنسي إلى دمشق بعد انتصاره عام ١٩٢٠م
معركة ميسلون
و استشھد فيھا القائد يوسف العظمة.
ادعاء الصھاينة بأن حائط البراق من االماكن المقدسة عند اليھود وأسموه حائط المبكى األمر
بسبب
ثورة البراق في
الذي دفع الفلسطينيين إلى رفض ھذا االدعاء وشملت الثورة معظم المدن الفلسطينية .
عام  ١٩٢٩م

قائد سوري تزعم في فلسطين حركة النضال ضد االنتداب البريطاني
عز الدين القسام
والھجرة اليھودية وأصبح رمزا للمقاومة الفلسطينية استشھد عام ١٩٣٥
بعد توقف االضراب بعد الثورة الفلسطينية الكبرى وصلت لجنة تحقيق
لجنة بيل الملكية
برئاسة اللورد بيل عام  ١٩٣٦لدراسة أسباب الثورة  .نتائج لجنة بيل الملكية -:
 -٢وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويھودية .
 -١وجوب إنھا االنتداب على فلسطين
قرروا فيه أن فلسطين جزء ال يتجزأ من الوطن العربي ورفضوا تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يھودية فيھا
مؤتمر بلودان
في عام  ١٩٣٩أصدرته بريطانيا الذي تضمن الموافقة على ھجرة أعداد كبيرة
الكتاب األبيض
من اليھود الى فلسطين خالل السنوات الخمس القادمة ،وايقاف الھجرة بعد ذلك
شنت اسرائيل ھجوما واسعا على االردن في  ٢١آذار من عام ١٩٦٨م .
معركة الكرامة
المCCCCسجد االقCCCCصى يقع المسجد االقصى المبارك على التلة الجنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة
وله سور على شكل مستطيل مساحته قرابة) (١٤٤دونما ً ھي مساحة الحرم القدسي .
المبارك
شيد في عھد عبد الملك بن مروان تخليداً للصخرة التي عرج
مCCCCCCCCCCCسجد قبCCCCCCCCCCCة
منھا الرسول محمد صلى ﷲ عليه وسلم الى السماوات
الصخرة
وھو سور اثري بني حول بلدة القدس القديمة للحماية وأول
سCCور بلCCدة القCCدس
من بناه العرب الكنعانيون ويبلغ طوله قرابة ) (٤٢٠٠متر ،وارتفاعه بين ١١م ٣٠ -م
القديمة:
قلعة القدس
الزوايا الصوفية:

ويعود بناؤھا إلى العصر المملوكي وقد غير االحتالل االسرائيلي اسمھاالى قلعة داود ،وحولھا إلى متحف .
من المؤسسات الدينية التي نالت اھتماما في العصور  :االيوبية والمملوكية والعثمانية
وھي بناء مخصص الستقبال المتصوفة الفقراء.
١

الخوانق:
األسبلة:
التكايا:
كنيسة القيامة
العشاء
غرفة
االخير
كنيسة رقاد السيدة
العذراء
المدرسة الصالحية
تھويد القدس
المستوطنات
اإلسرائيلية
البؤر االستيطانية
المساحات
الخضراء
الفصل
جدار
العنصري
مقبرة مأمن ﷲ
قرار "فك االرتباط

ھي أماكن للمتصوفة ،خصصت للتعليم والتعبد وتقديم الطعام للفقراء
مثل الخانقاة الصالحية التي أسسھا صالح الدين األيوبي
وھي أماكن مخصصة لتوفير مياه الشرب انتشرت في العصرين المملوكي والعثماني
ھي أبنية كبيرة كان يقدم فيھا الطعام والشراب الفقراء ،وأھمھا تكية خاصكي سلطان
تعد أھم المعالم المسيحية في العالم ،أمرت ببنائھا القديسة ھيالنة
الغرفة التي مكث فيھا الحواريون اتباع المسيح عليه السالم
و يعد آخر لقاء للسيد المسيح عليه السالم مع اتباعه
واقعة على تل صھيون في مدينة القدس وھي المكان الذي التجأت إليه السيدة مريم عليھا السالم ،حتى
توفيت.
من أشھر مدارس القدس ويعتبر السلطان صالح الدين األيوبي مؤسس ھذه المدرسة تدرس من علوم دينية
ورياضية وتاريخيه .مدرسو المدرسة من كبار العلماء
طمس معالمھا العربية االسالمية والمسيحية وتفريغھا من سكانھا العرب استنادا إلى
مزاعم تاريخية دينية ال يوجد ما يساندھا على أرض الواقع
ھي التجمعات السكانية االستعمارية اليھودية التي بنيت على األراضي
العربية المحتلة الستيعاب أكبر عدد من المستوطنين اليھود
وھي مجموعة من البيوت التي يستولي عليھا اليھود داخل األحياء العربية في القدس
ھي مصادرة االراضي العربية وتحويل ھذه األراضي إلى معسكرات تسمى
ً
تمھيدا العطائھا للمستوطنين اليھود وتحويلھا إلى بؤر استيطانية
المساحات الخضراء
ھو جدار عازل تبنيه إسرائيل لمنع سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وقد أخرج الجدار أحياء
عربية من القدس وشرع بالعمل به في عام  ٢٠٠٢ويبلغ ارتفاعه  ٨م
دفن فيھا عدد كبير من الصحابة واستخدم االحتالل أراضيھا لمشاريع استيطانية.
أعلن الملك الحسين بن طالل في  ٣١تموز من عام ١٩٨٨م
فك العالقة القانونية واإلدارية بين الضفة الغربية والمملكة األردنية الھاشمية.
عقد عام ١٩٩١م بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تحت الرعاية األمريكية-الروسية.

مؤتمر السالم في
مدريد
حق النقض الفيتو ھو أمتياز يمنح للدول دائمة العضوية في مجلس األمن حق االعتراض على القرارات
الوحدة الثالثة

االحالف العسكرية

الناتو :

ھو حلف شمال األطلسي تأسس عام  ١٩٤٩في واشنطن كان يضم عند تأسيسه  ١٢دولة منھا الواليات
المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا  ....للحفاظ على األمن األوروبي والحد من التوسع السوفييتي.

حلف وارسو

عام ١٩٥٥م بعد عقد اتفاقية تعاون عسكري بين االتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية في مدينة وارسو
بھدف مواجھة الكتلة الغربية
الذي يسمح باتخاذ تدابير وقائية استباقية ضد دول أو جماعات معادية.

مبدأ العمل الوقائي

تحويل ملكية الشركات والمشاريع األجنبية إلى ملكية عامة للدولة
التأميم
 !                  
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ثنائي ھما القطبان العالميان الجديدان بعد الحرب العالمية الثانية و ھما :الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد
النظام
السوفييتي
القطبية
قيام الواليات المتحدة األمريكية بتقديم مساعدات اقتصادية لدول أوروبا المتضررة من الحرب العالمية
مشروع مارشال
الثانية في عام١٩٤٧م
 :ھي صراع غير مسلح يقوم على التھديد باستعمال القوة عبر اإلعالم
)  ١٩٩١ – ١٩٤٧م (
الحرب الباردة
وتبادل االتھامات وسرعة حشد القوات العسكرية في مناطق التوتر
٢

النظام الشمولي
الرأسمالية
الشتراكية
عدم االنحياز

ھو النظام الذي ال يؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية ،ويقوم على سيطرة الحزب الواحد على كل
سلطات الدولة.
تقوم على  :الديمقراطية والحرية السياسية والحرية االقتصادية لألفراد والتنافس الحر
وأدت إلى سيطرة مجموعة من الطبقات الغنية على المشروعات االقتصادية
تقوم على  :نظام الحزب الواحد ،والملكية العامة لعناصر اإلنتاج ،والغاء الملكية الفردية،
وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد وضعف الحوافز
الوقوف على الحياد في الصراع بين الكتلتين اللتين يتزعمھا االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة ،وھو
"الحياد اإليجابي" ،بمعنى أنه :موقف سياسي تتخذه الدول لالبتعاد عن المشاركة في صراع المعسكرين
التاريخ
١٩٢٢
١٩٣٢
١٩٤٦
١٩٥٦
١٩٦١
١٩٦٢
١٩٧١

الحدث
أول دولة عربية حصلت على االستقالل مصر
استقالل العراق
استقالل األردن وسوريا ولبنان
إنھاء الحماية الفرنسية على تونس والمغرب
استقالل الكويت
استقالل الجزائر
استقالل قطر البحرين اإلمارات
التحول من النظام الملكي إلى النظام الجمھوري
 ١٩٥٣بسبب الثورة المصرية ١٩٥٢
مصر
١٩٥٦
السودان
١٩٥٨
العراق
١٩٦٩
ليبيا
مؤتمر باريس
احتالل الواليات المتحدة للعراق
المشاريع الوحدوية العربية
بروتوكول االسكندرية
جامعة الدول العربية
الوحدة المصرية السورية ) الجمھورية العربية المتحدة (
انتھت الوحدة المصرية السورية
االتحاد العربي الھاشمي

١٩٤٤
١٩٤٥
١٩٥٨
١٩٦١
١٩٥٨

مجلس التعاون الخليجي ١٩٨١
مجلس التعاون العربي ١٩٨٩
االتحاد المغاربي العربي ١٩٨٩
العراق
تأميم النفط
السعودية الكويت قطر

١٩٦٠
١٩٧٥

وكالة الطاقة الدولية

١٩٧٤

األوبك منظمة الدول المصدرة للنفط
األوابك منظمة الدول العربية المصدرة للبترول
حلف بغداد
مبدأ ايزنھاور

١٩٦٠
١٩٦٨

١٩١٩
٢٠٠٣

١٩٥٥
١٩٥٧

الحرب العراقية االيرانية )١٩٨٨-١٩٨٠م(
١٩٧٩
معاھدة السالم المصريةاالسرائيلية في
٢٠٠٨
السوق الخليجية المشتركة في
تحول الواليات المتحدة االمريكية الى مستورد للنفط ١٩٤٨
٣

)١٩٧٥م١٩٩٠-م(

األزمة اللبنانية

١٩٧٣

استخدام النفط كسالح

األزمة االقتصادية العالمية
إنشاء السوق العربية المشتركة
الوحدة الثانية القضية الفلسطينية
مؤتمر بال في سويسرا
اتفاقية سايكس بيكو
وعد بلفور
سان ريمو

مؤتمر صھيوني في مدينة يافا في عام
المؤتمر العربي الفلسطيني األول
١٩٢١م
ثورة يافا
 ١٩٢٩م
ثورة البراق
١٩٣٥م
ثورة الشيخ عز الدين القسام
١٩٣٦م:
الثورة الفلسطينية الكبرى

٢٠٠٨
١٩٦٤
١٨٩٧
١٩١٦
١٩١٧
١٩٢٠

١٩١٨
١٩١٩م .

 ١٩٨٧م .
 -١االنتفاضة الفلسطينية األولى)انتفاضة الحجارة(
٢٠٠٠م
 -٢االنتفاضة الفلسطينية الثانية)انتفاضة االقصى(
٢٠٠٥م
انسحاب اسرائيل من قطاع غزة
٧٢ھـ  ٥٩١م
شيد مسجد قبة الصخرة
٣٢٦م.
كنيسة القيامة
١٩٦٩م
إحراق المسجد االقصى
في عام ٢٠٠٦م .في كتاب تاريخ االردن ٢٠٠٧
ُأعيد إعمار منبر صالح الدين األيوبي
١٩٣١م
الموتمر االسالمي العام في القدس
١٩٦٩م
أول مؤتمر قمة لملوك الدول االسالمية في الرباط
فك العالقة القانونية واإلدارية بين الضفة الغربية والمملكة  ٣١تموز من عام ١٩٨٨م
انھيار حلف وارسو عام
١٩٩١
١٩٥٥م
مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا في عام
)١٩٤٥-١٩٣٩م(
الحرب العالمية الثانية
١٩٤٧م
مشروع مارشال
استخدمتھا الواليات المتحدة األمريكية األسلحة ١٩٤٥م.
النووية في ضرب مدينتي ھيروشيما وناجازاكي
األزمات الدولية التي نتجت عن الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية ؟
-٢العدوان الثالثي على مصر في عام ١٩٥٦م
 -١األزمة الكورية في عام ١٩٥٠م
 -٤حرب أكتوبر – تشرين ) رمضان ( ١٩٧٣م
 -٣أزمة الصواريخ الكوبية في عام ١٩٦٢
 -٥غزو أفغانستان في عام ١٩٧٩م

من حيث
سنة الظھور
الدولة التي ظھرت بھا
المؤسس
األفكار

الفاشية
١٩٢٢م
إيطاليا
موسيليني
حركة سياسية عنصرية تقوم على -:
 -١تمجيد الفرد على حساب اضطھاد جماعي للشعوب
 -٢واإليمان بتفوق الشعب اإليطالي

النازية
وصلت إلى الحكم عام ١٩٣٣
ألمانيا
ھتلر
حركة سياسية عنصرية تؤمن
 -١بالعداء للديمقراطية
 -٢وتفوق الجنس الجرماني
 -٣وحقه في زعامة العالم
٤

