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االستعمار  :سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة وبسط نفوذها عليها
الستغالل خيراتها في المجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية
والعسكرية

مبدأ مونورو  :هو مبدأ أطلق عام 4881نسبة للرئيس األمريكي جيمس
مونورو الذي عد أمريكا الالتينية منطقة ال يجوز للدول األوروبية استعمار
أجزاء منها وهذا يجعل منها منطقة نفوذ أمريكية

االستعمار االستيطاني :السيطرة المنظمة على أراضي السكان األصليين
وانتزاعها بالقوة  ،والعمل على انشاء كيان سياسي بديل لما كان قائما .

االستيطان  :تهجير نسبة من السكان األصليين إلى المستعمرات الستغالل
الثروات واالقامة في البلد  ،وتتمتع المستوطنة بمناخ مشابه لمناخ الدول
المستعمرة

االستعمار االستغاللي ( االمبريالية )  :مد الدولة سلطاتها المباشرة على
إقليم خارجي بوسائل سياسية اقتصادية عسكرية
الهيمنة األجنبية  :السيطرة غير المباشرة على دولة معينة بوسائل
اقتصادية أو ثقافية أو سياسية .

الوالي ( الباشا)  :هو نائب السلطان في نطاق واليته  ،يعينه السلطان
ويرتبط به اداريا .
معاون الوالي  :يتركز نشاطه في الجانب المالي المتمثل بنظام مالية
الدولة و تعيين المحاسبين ومديري المال وعزلهم .

األهداف السياسية :هي األهداف المتمثلة في تحسين مركز الدول
االستعمارية من خالل التنافس فيما بينها على المراكز المتقدمة في سلم
القوى الدولي .

حكام السناجق والنواحي  ( :اللواء) من يتولى تنفيذ أوامر الوالي ،
واالدارة المركزية  ،وتصريف األمور الداخلية  ،وحفظ أمن مناطقهم .

مؤتمر برلين  :مؤتمر عقد عام  4881لتقسيم القارة األفريقية بين الدول
األوروبية الستعمارها  ،ولمنع الصدام بين القوى االستعمارية بسبب
الصراع على مناطق النفوذ .

الدفتردار  ( :مدير المالية) يقدم المشورة في القضايا المالية  ،ويشرف
على السجالت المالية للوالية  ،ويرأس عددا كبيرا من المحاسبين وأمناء
الخزينة والجباة والمحصلين لمتابعة واردات الدولة ونفقاتها .

االرساليات التبشيرية :هي إحدى أدوات الغزو الثقافي والديني  ،نشطت
في انشاء المدارس والمعاهد في المنطقة العربية اثر حملة نابليون على
مصر ومحاولة محمد علي توحيد مصر والشام  .ونجحت في تنصير عدد
من سكان المستعمرات مثل جنوب أفريقيا وجنوب نيجيريا .

المكتوبجي :هو كاتب الوالية والمسؤول عن مراسالتها ويقوم بوظائفه
بمساعدة عدد من الموظفين .
مدير المعارف  :هو المسؤول عن المرافق التعليمية وما يتبعها في نطاق
الوالية

نظرية المجال الحيوي  :اعتبار الدولة شبيها بالكائن العضوي الذي يحتاج
مساحة أكبر كلما نما جسمه  ،لذا فمن حق الدول االستعمارية أن تنمو
على حساب المناطق التي فيها فائض سكاني  .لذا قامت تلك الدول
بالسيطرة على أقاليم معينة ونقل الفائض السكاني إليها .
أهل الذمة  :هم رعايا الدولة من غير المسلمين

نظام الملل  :هو نظام لتنظيم العالقة مع غير المسلمين في الدولة العثمانية
في المجاالت الدينية والتعليمية والقضائية

االحتالل العسكري  :هو سيطرة الدولة االستعمارية على أراضي الدول
معاهدة باردو :معاهدة عقدت عام  4884بين فرنسا وتونس تضمنت
األخرى بالقوة العسكرية  ،واخضاعها لسلطتها كليا في الجوانب السياسية
اعتراف تونس مجبرة بالحماية الفرنسية ووضع الشؤون الخارجية بيد
واالقتصادية والثقافية
فرنسا وتعهد باي تونس بعدم عقد أي اتفاقية مع أي دولة أخرى إال
الحماية  :عقد دولة قوية معاهدة مع دولة ضعيفة لحمايتها من أي عدوان بموافقة فرنسا .
خارجي وتحتفظ الدولة الضعيفة بمظاهر استقاللها تحت نفوذ مستشارين  .اتفاقية سايكس -بيكو  :هي اتفاقية عام ( )4441وقعها مارك سايكس
االنتداب  :هو وضع اقليم أو بلد يقطنه شعب تحت اشراف دولة متقدمة
تساعده على النهوض لتولي زمام أمره بنفسه .

البريطاني وجورج بيكو الفرنسي وقسما المشرق العربي إلى ثالث مناطق
نفوذ  :بريطانية  ،فرنسية  ،دولية

الوصاية  :هو النظام الذي أنشأه ميثاق هيئة األمم المتحدة عام 4411م  ،وعد بلفور (  : )4441وعد تعهدت به بريطانيا لزعماء الحكة
الصهيونية بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين  ،وجاء إعالنه في
الدارة األقاليم التي كانت مشمولة باالنتداب في عهد عصبة األمم .
صورة رسالة وجهها وزير الخارجية البريطاني ( آرثر بلفور) إلى اللورد
السيطرة االقتصادية هي اكتفاء الدولة القوية بالسيطرة على موارد الدولة روتشيلد أحد أغنياء اليهود .
الضعيفة ومرافقها االقتصادية مع التظاهر بعدم التعرض الستقاللها
مؤتمر سان ريمو  :مؤتمر عقد في مدينة سان ريمو اإليطالية عام
وسيادتها
( ، ) 4481واتفق فيه على تقسيم بالد الشام والعراق من جديد بين
بريطانيا وفرنسا  .حيث خضعت سوريا ولبنان لالنتداب الفرنسي  ،بينما
التأميم  :اجراء تلجأ اليه الدولة لتنقل ملكية مشروعات أو مؤسسات
شرق األردن وفلسطين والعراق لالنتداب البريطاني  ،واوكل لبريطانيا
كانت بأيدي أفراد أو هيئات أي االنتقال من الملكية الخاصة إلى الملكية
تنفيذ وعد بلفور .
العامة .
الغزو الثقافي والفكري:هو الذي يهاجم روح األمة ومعتقداتها وقيمها
وعاداتها ويصل باألمة إلى حالة من الضياع وفقدان الثقة بالنفس و يمهد
لالحتالل العسكري أو يمارس نشاطه بعده
مناطق النفوذ  :اإلقرار لدولة معينة باألولوية على غيرها من الدول
لتحقيق مصالحها في منطقة معينة

الشركات متعددة الجنسيات :
هي شركات تنتج سلع وتسوقها عبر العالم  ،وتعتبر العالم مجاال لنشاطها
وتركز نشاط هذه الشركات في الوطن العربي في البداية في استخراج
النفط وتسويقه ثم بدأت بالدخول إلى قطاعات مختلفة .

